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*1620133*  

 والسبعون احلادية الدورة
    األعمال جدول من 49 البند

ــة   ــم وكالــ ــدة األمــ ــة املتحــ ــ ي  إلغاثــ ــ ن وتشــ ــيينين الالجــ  يف الفلســ
 األدىن الشرق

  
  الرابعة( )اللجنة االستعمار وإهناء اخلاصة السياسية املسائ  جلنة تقرير  

 )الصومال( كوالن علي عوايل السيد :املقرر
  
 مقدمة - أوال 

 يف املعقـودة  الثانيـة  العامـة  جلستها يف العامة، اجلمعية قررت املكتب، توصية على بناء - ١
 املعنـون  البنـد  والسبعن احلادية دورهتا أعمال جدول يف تدرج أن ، 20١6 أيلول/سبتمرب ١6
 إىل حتيلـ   أنو “األدىن الشـرق  يف الفلسـيينين  الالج ن وتش ي  إلغاثة املتحدة األمم وكالة”
 .الرابعة( )اللجنة االستعمار وإهناء اخلاصة السياسية املسائ  جلنة
 3 و 2 يف املعقـودة  23 و 22 و 2١ جلسـاهتا  يف البند هذا يف الرابعة اللجنة ونظرت - 2
 22 و 2١ جلسـتيها  يف للبنـد  عامة مناقشة اللجنة وأجرت. 20١6 الثاين/نوفمرب تشرين 8 و
 .(١)23 جلستها خالل في  بتتو
 :التالية الوثائق دالبن هذا يف نظرها أج  من اللجنة على معروضا وكان - 3

ــر )أ(  ــو  تقريـ ــا  املفـ ــة العـ ــم لوكالـ ــدة األمـ ــة املتحـ ــ ي  إلغاثـ ــ ن وتشـ  الالجـ
 ؛(A/71/13) األدىن الشرق يف الفلسيينين
__________ 

 .A/C.4/71/SR.23و  A/C.4/71/SR.22و  A/C.4/71/SR.21انظر  (١) 

http://undocs.org/ar/A/71/13
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ــر )ب(  ــق تقري ــ  املعــي العامــ  الفري ــة بتموي ــة املتحــدة األمــم وكال  وتشــ ي  إلغاث
 ؛(A/71/350) األدىن الشرق يف الفلسيينين الالج ن
 يف نشـــبت الــ   القتـــال ألعمــال  نتيجــة  النـــا  ن عــن  العـــا  األمــن  تقريــر  )ج( 

 ؛(A/71/340) التالية القتال وأعمال ١967  زيران/يوني 
 منـها  اآلتيـة  واإليرادات الفلسيينين الالج ن ممتلكات عن العا  األمن تقرير )د( 

(A/71/343)؛ 
 املتحـدة  لألمـم  التابعـة  التوفيـق  جلنـة  تقريـر  هبـا  حييـ   العـا   األمـن  مـن  مذكرة )هـ( 
 .(A/71/335) بفلسين واخلاصة

 بـ   أدىل بيان إىل اللجنة استمعت الثاين/نوفمرب، تشرين 2 يف املعقودة 2١ اجللسة ويف - 4
 األدىن الشــرق يف الفلسـيينين  الالجــ ن وتشـ ي   إلغاثــة املتحـدة  األمــم لوكالـة  العــا  املفـو  
 .)األونروا(

 بتمويــ  املعــي العامــ  الفريــق مقــرر بصــفت  النــروي ، ممثــ  قــا  نفســها، اجللســة ويف - 5
 .العام  الفريق تقرير بعر  الوكالة،

 .ببيان فلسين دولة عن املراقب أدىل أيضا، نفسها اجللسة ويف - 6
  

 املقتر ات يف النظر - ثانيا 
 مشـــاري  بــ ن  اللجنــة  أفيــدت  الثـــاين/نوفمرب، تشــرين  8 يف املعقــودة  23 اجللســة  يف - 7

 امليزانيـة  يف آثـار  أيـة  عليهـا  تترتـب  ال L.10 إىل A/C.4/71/L.7 من الوثائق يف املتضمنة القرارات
 .الربناجمية

 
 A/C.4/71/L.7 القرار مشروع - ألف 

ممث  إندونيسـا، باسـم األردن،    قا تشرين الثاين/نوفمرب،  8املعقودة يف  23يف اجللسة  - 8
ــرين، وبـــروين دار الســـال        ــة املتحـــدة، وإندونيســـيا، والبحـ ــارات العربيـ ــوادور، واإلمـ  ،وإكـ

 القمـر،  وجـزر  واجلزائـر،  وتـون،،  ،(القوميـات  املتعـددة  - دولة) وبوليفيا وبل اريا، وبلجيكا،
 والعـــراق، وصــربيا،  والســودان،  والســن ال،  فلســين،  ودولــة  وجيبــو ،  أفريقيــا،  وجنــوب 
ــة) وفزنويــال وعمــان، ــا، وقيــر، وقــرب ، ،(البوليفاريــة - مجهوري ــان، والكويــت، وكوب  ولبن
 ومونـــاكو، وموريتانيـــا، الســـعودية، العربيـــة واململكـــة وامل ـــرب، ومصـــر، وماليزيـــا، ومـــايل،

 الالجــ ن إىل املســاعدة تقــدم” عنوانــ مشــروع قــرار بعــر   والــيمن، وهولنــدا، ونيكــاراغوا،

http://undocs.org/ar/A/71/350
http://undocs.org/ar/A/71/340
http://undocs.org/ar/A/71/343
http://undocs.org/ar/A/71/335
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ــيينين ــم   .“(A/C.4/71/L.7) الفلسـ ــق، انضـ ــت ال ـ ــرار   ويف وقـ ــروع القـ ــدمي مشـ ت إىل مقـ
 والربت ــال، والربا يــ ، وإيياليــا، يســلندا،أو وأيرلنــدا، وأوكرانيــا، وأملانيــا، وإســتونيا، ،إســبانيا

 وســـلوفاكيا، ورومانيــا،  والــداكر ،  وتشــيكيا،  وبولنــدا،  واهلرســ ،  والبوســنة  وبــن الدي ، 
 وليتوانيـا،  ولكسـمرب،،  والتفيـا،  وكرواتيا، وفنلندا، وفرنسا، وسويسرا، والسويد، وسلوفينيا،

ــة، وليختنشــتاين، ــديف، ومالي ــا املتحــدة واململكــة ومل ــى لربيياني ــدا العظم  الشــمالية، وأيرلن
 واليونان. وهن اريا، والنمسا، والنروي ،

  بتصـويت مسـج    A/C.4/71/L.7ويف اجللسة نفسها، اعتمدت اللجنة مشـروع القـرار    - 9
، ١8أعضاء عن التصويت )انظر الفقـرة   8امتناع م  صوتا مقاب  صوت وا د  ١59ب غلبية 

 كالتايل:التصويت  نتيجةمشروع القرار األول(. وكانت 
 ون:املؤيد

ــاد الروســـي  ــا، ،االحتـ ــا، واألردن، واألرجنـــتن، وإثيوبيـ ــا، وأرمينيـ ــبانيا، وإريتريـ  وإسـ
 العربيــة واإلمــارات وأملانيــا، وألبانيــا، وإكــوادور، وأف انســتان، وإســتونيا، وأســتراليا،
ــدورا، املتحــدة، ــوال، وإندونيســيا، وأن ــوا ، وأن  ــا، وأو بكســتان، وأوروغ  وأوكراني
ــران ــة) وإيــ ــالم - مجهوريــ ــدا، ،ية(اإلســ ــلندا،أو وأيرلنــ ــا، يســ ــتان، وإيياليــ  وباكســ

 وبلجيكـــا،  الســـال ،  دار وبـــروين  والربت ـــال،  وبربـــادو ،  والربا يـــ ،  والبحـــرين، 
 فاســو، وبوركينــا وبوتســوانا، وبوتــان، وبــنن، وبنمــا، وبــن الدي ، وبليــز، وبل اريــا،

ــا وبولنــدا، واهلرســ ، والبوســنة وبورونــد ، ــة) وبوليفي  ،وميــات(الق ددةاملتعــ - دول
ــيالرو ، وبــ،و، ــد، وب ــا، وتركمانســتان، وتايلن ــداد وتركي ــاغو، وتريني  وتشــاد، وتوب

 واجلبـ   وجامايكـا،  ليشـ ،  - وتيمـور  وتون ـا،  وتـون،،  وتوفـالو،  وتوغو، وتشيكيا،
 الدومينيكيـة،  واجلمهورية املتحدة، تزنانيا ومجهورية البهاما، وجزر واجلزائر، األسود،

 الشــــعبية كوريــــا ومجهوريــــة كوريــــا، ومجهوريــــة ،لســــوريةا العربيــــة واجلمهوريــــة
ــة، ــة الدميقراطي ــة الو ومجهوري ــة الشــعبية، الدميقراطي ــدونيا ومجهوري  اليوغوســالفية مق

 والـــداكر ، وجيبــو ،  وجورجيـــا، أفريقيــا،  وجنـــوب مولــدوفا،  ومجهوريـــة ســابقا، 
وســانت فنســنت  مــارينو، وســان وســاموا، و مبــابو ، و امبيــا، ورومانيــا، وروانــدا،

 وســـلوفاكيا،  والســـلفادور،  النكـــا،  وســـر   ،وســـانت لوســـيا  وجـــزر غرينـــادين،   
 وســ،اليون، وسويســرا، والســويد، والســودان، والســن ال، وســن افورة، وســلوفينيا،
ــراق، وطاجيكســتان، والصــن، وصــربيا، وشــيلي، ــا، وغــابون، وعمــان، والع  وغامبي
 وفزنويــــال والفلــــبن، ،فرنســــاو وفــــانواتو، وغينيــــا، وغيانــــا، وغواتيمــــاال، وغانــــا،

ــة) ــة - مجهوريــ ــدا، ،(البوليفاريــ ــي، وفنلنــ ــت وفيجــ ــا ، وفييــ ــرب ، نــ ــر، وقــ  وقيــ

http://undocs.org/ar/A/C.4/71/L.7
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 وكوبــــا، وكمبوديــــا، وكرواتيــــا، وكا اخســــتان، فــــ،د ، وكــــابو وق،غيزســــتان،
ــتاريكا، ــا، وكوســ ــو، وكولومبيــ ــا، والكويــــت، والكون ــ ــا، وكينيــ ــان، والتفيــ  ولبنــ
 وماليزيــا، ومــايل، وماليــة، وليســوتو، ،تنشــتاينوليخ وليتوانيــا، وليبيــا، ولكســمرب،،

 الســعودية، العربيــة واململكــة وملــديف، ومــالو ، واملكســي ، وامل ــرب، ومصــر،
ــة ــدة واململكـ ــا املتحـ ــدا العظمـــى لربييانيـ ــمالية، وأيرلنـ ــا، الشـ  وموريتانيـــا، ومن وليـ

 ،ونيبـال  والنمسـا،  روي ،والن وناميبيا، ومياكار، وموناكو، ومو امبيق، وموريشيو ،
 واليابـان،  وهولندا، وهن اريا، وهندورا ، واهلند، ونيو يلندا، ونيكاراغوا، ونيج،يا،
 .واليونان واليمن،

 
 :املعارضون
 .إسرائي  

 
 :املمتنعون
 ديفــــوار، وكــــوت وكنــــدا، والكــــام،ون، مارشــــال، وجــــزر وبــــاالو، ،بــــاراغوا  

 .األمريكية املتحدة والواليات ،املو دة( - واليات) وميكرونيزيا
 

 A/C.4/71/L.8 القرار عمشرو - باء 
ــيا، باســـم   8املعقـــودة يف  23يف اجللســـة  - ١0 تشـــرين الثـــاين/نوفمرب، قـــا  ممثـــ  إندونيسـ

ــارات وإكــوادور، ،األردن ــة واإلم ــروين والبحــرين، املتحــدة، العربي ــا الســال ، دار وب  وبوليفي
 وجيبـو ،  أفريقيـا،  وجنـوب  القمـر،  وجـزر  واجلزائـر،  وتـون،،  ،قوميـات( ال املتعددة - دولة)

 ،(البوليفاريـة  - مجهوريـة ) وفزنويـال  وعمان، والعراق، والسودان، والسن ال، فلسين، ودولة
ــا، وقيــر، ــت، وكوب ــان، والكوي ــايل، ولبن ــا، وم ــة واململكــة وامل ــرب، ومصــر، وماليزي  العربي

 نتيجـة  النـا  ون ” عنوانـ   قـرار  مشـروع  بعـر   ،والـيمن  ،اونيكـاراغو  وموريتانيا، السعودية،
 .(A/C.4/70/L.8) “التاليـة  القتـال  وأعمـال  ١967 يونيـ  / زيران يف نشبت ال  القتال ألعمال

 .ا وبن الدي  وملديفيإندونيسإىل مقدمي مشروع القرار  تويف وقت ال ق، انضم
  بتصـويت مسـج    A/C.4/71/L.8 اجللسة نفسها، اعتمدت اللجنة مشـروع القـرار  ويف  - ١١

، ١8أعضـاء عـن التصـويت )انظـر الفقـرة       6امتنـاع  م  أصوات  6صوتا مقاب   ١56ب غلبية 
 :التايلالتصويت ك تيجةمشروع القرار الثاين(. وكانت ن
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 املؤيدون:
ــاد الروســـي  ــا، ،االحتـ ــا، واألردن، واألرجنـــتن، وإثيوبيـ ــا، وأرمينيـ ــبانيا، وإريتريـ  وإسـ

 العربيــة واإلمــارات وأملانيــا، وألبانيــا، وإكــوادور، وأف انســتان، وإســتونيا، وأســتراليا،
ــدورا، املتحــدة، ــوال، وإندونيســيا، وأن ــوا ، وأن  ــا، وأو بكســتان، وأوروغ  وأوكراني
ــران ــة) وإيــ ــالم - مجهوريــ ــدا، ،ية(اإلســ ــلندا،أو وأيرلنــ ــا، يســ ــتان، وإيياليــ  وباكســ

 وبلجيكـــا،  الســـال ،  دار وبـــروين  والربت ـــال،  وبربـــادو ،  والربا يـــ ،  والبحـــرين، 
 فاســو، وبوركينــا وبوتســوانا، وبوتــان، وبــنن، وبنمــا، وبــن الدي ، وبليــز، وبل اريــا،

ــا وبولنــدا، واهلرســ ، والبوســنة وبورونــد ، ــة) وبوليفي  ،وميــات(الق املتعــددة - دول
ــيالرو ، وبــ،و، ــد، وب ــا، وتركمانســتان، وتايلن ــداد وتركي ــاغو، وتريني  وتشــاد، وتوب

 األسـود،  واجلبـ   وجامايكـا،  ليشـ ،  - وتيمـور  وتون ا، وتون،، وتوفالو، وتشيكيا،
ــر، ــزر واجلزائـ ــهاما، وجـ ــة البـ ــا ومجهوريـ ــدة، تزنانيـ ــة املتحـ ــة، واجلمهوريـ  الدومينيكيـ

 الشــــعبية كوريــــا ومجهوريــــة ،ومجهوريــــة كوريــــا الســــورية، بيــــةالعر واجلمهوريــــة
ــة، ــة الدميقراطي ــة الو ومجهوري ــة الشــعبية، الدميقراطي ــدونيا ومجهوري  اليوغوســالفية مق

 والـــداكر ، وجيبــو ،  وجورجيـــا، أفريقيــا،  وجنـــوب مولــدوفا،  ومجهوريـــة ســابقا، 
 فنســنت وســانت مــارينو، وســان وســاموا، و مبــابو ، و امبيــا، ورومانيــا، وروانــدا،

 وســـلوفاكيا،  والســـلفادور،  النكـــا،  وســـر   لوســـيا،  وســـانت  ،وجـــزر غرينـــادين  
 وســ،اليون، وسويســرا، والســويد، والســودان، والســن ال، وســن افورة، وســلوفينيا،
ــراق، وطاجيكســتان، والصــن، وصــربيا، وشــيلي، ــا، وغــابون، وعمــان، والع  وغامبي
ــا، ــاال، وغانـ ــا، وغواتيمـ ــا، وغيانـ ــا وغينيـ ــبن، ،وفرنسـ ــة  والفلـ  -وفزنويـــال )مجهوريـ

 وق،غيزســــتان، وقيــــر، وقــــرب ، نــــا ، وفييــــت وفيجــــي، وفنلنــــدا، ،البوليفاريــــة(
 وكوســــتاريكا، وكوبــــا، وكمبوديــــا، وكرواتيــــا، وكا اخســــتان، فــــ،د ، وكــــابو

ــا، ــت، والكون ــو، وكولومبي ــا، والكوي ــا، وكيني ــان، والتفي ــا، ولكســمرب،، ولبن  وليبي
 وامل ــرب، ومصــر، وماليزيــا، ومــايل، ،وماليــة وليســوتو، وليختنشــتاين، وليتوانيــا،

 املتحـــدة واململكـــة الســـعودية، العربيـــة واململكـــة وملـــديف، ومـــالو ، واملكســـي ،
 ومو امبيـق،  وموريشـيو ،  وموريتانيا، ومن وليا، الشمالية، وأيرلندا العظمى لربييانيا

 ،ونيكــاراغوا ونيج،يــا، ونيبــال، والنمســا، والنــروي ، وناميبيــا، ومياكــار، ومونــاكو،
 .واليونان واليمن، واليابان، وهولندا، وهن اريا، واهلند، ونيو يلندا،
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 :املعارضون
ــرائي ،    ــاالو، وإس ــال،  وب ــدا، وجــزر مارش ــات وكن ــا )والي املو ــدة(،  - ميكرونيزي

 .والواليات املتحدة األمريكية
 

 :املمتنعون
 .وهندورا  ديفوار، وكوت والكام،ون، وفانواتو، وتوغو، ،باراغوا  

 
 A/C.4/71/L.9 مشروع القرار - جيم 

ــيا، باســـم   8املعقـــودة يف  23يف اجللســـة  - ١2 تشـــرين الثـــاين/نوفمرب، قـــا  ممثـــ  إندونيسـ
ــارات وإكــوادور، ،األردن ــة واإلم ــروين والبحــرين، املتحــدة، العربي ــا الســال ، دار وب  وبوليفي

 وجيبـو ،  أفريقيـا،  وجنـوب  القمـر،  وجـزر  واجلزائـر،  وتـون،،  ،(القوميـات  املتعددة - دولة)
 ،(البوليفاريـة  - مجهوريـة ) وفزنويـال  وعمان، والعراق، ،نوالسودا والسن ال، فلسين، ودولة
ــا، وقيــر، ــت، وكوب ــان، والكوي ــايل، ولبن ــا، وم ــة واململكــة وامل ــرب، ومصــر، وماليزي  العربي

 وكالــة عمليـات ” عنوانـ   قــرار مشـروع  بعـر   والــيمن، ونيكـاراغوا،  وموريتانيـا،  السـعودية، 
(. ويف A/C.4/71/L.9“ )ين يف الشـرق األدىن الفلسـيين  الالجـ ن  وتش ي  إلغاثة املتحدة األمم

 .وسويسرا وملديفا وبن الدي  يإندونيسإىل مقدمي مشروع القرار  توقت ال ق، انضم
  مسـج   بتصـويت  ،A/C.4/71/L.9 ويف اجللسة نفسها، اعتمدت اللجنة مشروع القرار - ١3

، ١8أعضـاء عـن التصـويت )انظـر الفقـرة       4امتنـاع  م  أصوات  6صوتا مقاب   ١58ب غلبية 
 كالتايل:  لتصويت ا تيجةمشروع القرار الثالث(. وكانت ن

 
   :املؤيدون
ــاد الروســـي  ــا، ،االحتـ ــا، واألردن، واألرجنـــتن، وإثيوبيـ ــا، وأرمينيـ ــبانيا، وإريتريـ  وإسـ

 العربيــة واإلمــارات وأملانيــا، وألبانيــا، وإكــوادور، وأف انســتان، وإســتونيا، وأســتراليا،
ــدورا، املتحــدة، ــوال، وإندونيســيا، وأن ــوا ، وأن  ــا، وأو بكســتان، وأوروغ  وأوكراني
ــران ــة) وإيــ ــالم - مجهوريــ ــدا، ،ية(اإلســ ــلندا،أو وأيرلنــ ــا، يســ ــتان، وإيياليــ  وباكســ

 وبلجيكـــا،  الســـال ،  دار وبـــروين  والربت ـــال،  وبربـــادو ،  والربا يـــ ،  والبحـــرين، 
 فاســو، وبوركينــا وبوتســوانا، وبوتــان، وبــنن، وبنمــا، وبــن الدي ، وبليــز، وبل اريــا،

ــا ولنــدا،وب واهلرســ ، والبوســنة وبورونــد ، ــة) وبوليفي  ،وميــات(الق املتعــددة - دول
ــيالرو ، وبــ،و، ــد، وب ــا، وتركمانســتان، وتايلن ــداد وتركي ــاغو، وتريني  وتشــاد، وتوب

 واجلبـ   وجامايكـا،  ليشـ ،  - وتيمـور  وتون ـا،  وتـون،،  وتوفـالو،  وتوغو، وتشيكيا،

http://undocs.org/ar/A/C.4/71/L.9
http://undocs.org/ar/A/C.4/71/L.9
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 الدومينيكيـة،  واجلمهورية املتحدة، تزنانيا ومجهورية البهاما، وجزر واجلزائر، األسود،
 الشــــعبية كوريــــا ومجهوريــــة كوريــــا، ومجهوريــــة ،لســــوريةا العربيــــة واجلمهوريــــة
ــة، ــة الدميقراطي ــة الو ومجهوري ــة الشــعبية، الدميقراطي ــدونيا ومجهوري  اليوغوســالفية مق

 والـــداكر ، وجيبــو ،  وجورجيـــا، أفريقيــا،  وجنـــوب مولــدوفا،  ومجهوريـــة ســابقا، 
ت فنســنت وســان مــارينو، وســان وســاموا، و مبــابو ، و امبيــا، ورومانيــا، وروانــدا،

 وســـلوفاكيا،  والســـلفادور،  النكـــا،  وســـر   لوســـيا،  وســـانت  ،وجـــزر غرينـــادين  
 وســ،اليون، وسويســرا، والســويد، والســودان، والســن ال، وســن افورة، وســلوفينيا،
ــراق، وطاجيكســتان، والصــن، وصــربيا، وشــيلي، ــا، وغــابون، وعمــان، والع  وغامبي

ــا،وغ ــاال، انـ ــا، وغواتيمـ ــا، وغيانـ ــا، وغينيـ ــبنوال وفرنسـ ــال ،فلـ ــة) وفزنويـ  - مجهوريـ
 وق،غيزســــتان، وقيــــر، وقــــرب ، نــــا ، وفييــــت وفيجــــي، وفنلنــــدا، ،(البوليفاريــــة
 وكوســــتاريكا، وكوبــــا، وكمبوديــــا، وكرواتيــــا، وكا اخســــتان، فــــ،د ، وكــــابو

ــا، ــت، والكون ــو، وكولومبي ــا، والكوي ــا، وكيني ــان، والتفي ــا، ولكســمرب،، ولبن  وليبي
 وامل ــرب، ومصــر، وماليزيــا، ومــايل، وماليــة، ،ليســوتوو وليختنشــتاين، وليتوانيــا،

 املتحـــدة واململكـــة الســـعودية، العربيـــة واململكـــة وملـــديف، ومـــالو ، واملكســـي ،
 ومو امبيـق،  وموريشـيو ،  وموريتانيا، ومن وليا، الشمالية، وأيرلندا العظمى لربييانيا

 ونيكــاراغوا، ،يج،يــاون ونيبــال، والنمســا، والنــروي ، وناميبيــا، ومياكــار، ومونــاكو،
 .واليونان واليمن، واليابان، وهولندا، وهن اريا، وهندورا ، واهلند، ونيو يلندا،

 
 املعارضون:
املو ـدة(، والواليـات    - إسرائي ، باالو، جزر مارشال، كنـدا، ميكرونيزيـا )واليـات    

 .املتحدة األمريكية
 

 :املمتنعون
 .باراغوا ، وفانواتو، والكام،ون، وكوت ديفوار 

 
 A/C.4/71/L.10 مشروع القرار - دال 

ا، باســـم يممثـــ  إندونيســـ قـــا تشـــرين الثـــاين/نوفمرب،  8املعقـــودة يف  23يف اجللســـة  - ١4
 السـال ،  دار وبـروين  والبحـرين،  وإندونيسـيا،  املتحـدة،  العربية واإلمارات وإكوادور، ،األردن
 القمـر،  وجـزر  واجلزائـر،  وتـون،،  ،(القوميـات  املتعـددة  - دولة) وبوليفيا وبل اريا، ،وبلجيكا
 والعـــراق، وصــربيا،  والســودان،  والســن ال،  فلســين،  ودولــة  وجيبــو ،  أفريقيــا،  وجنــوب 
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ــة) وفزنويــال وعمــان، ــا، وقيــر، وقــرب ، ،(البوليفاريــة - مجهوري ــان، والكويــت، وكوب  ولبن
ــايل، ــا، وم ــة واململكــة ،مصــرو وماليزي ــا، الســعودية، العربي ــدا، ونيكــاراغوا، وموريتاني  وهولن
ــيمن، ــرار  بعــر   وال ــ مشــروع ق ــرادات الفلســيينين الالجــ ن ممتلكــات” عنوان ــة واإلي  اآلتي
ــها ــت ال ــق، انضــم  A/C.4/71/L.10) “من ــرار   (. ويف وق ــدمي مشــروع الق  ،إســبانيات إىل مق

ــتونيا، ــا، وإســ ــا، وأملانيــ ــداوأيرل وأوكرانيــ ــلندا،أو ،نــ ــا، يســ ــ ، وإيياليــ ــال، والربا يــ  والربت ــ
 وســـلوفاكيا، ورومانيــا،  والــداكر ،  وتشــيكيا،  وبولنــدا،  واهلرســ ،  والبوســنة  وبــن الدي ، 
 وليتوانيـا،  ولكسـمرب،،  فيـا، والت وكرواتيا، وفنلندا، وفرنسا، وسويسرا، والسويد، وسلوفينيا،

ــة، وليختنشــتاين، ــديف، ومالي ــدا الشــمالية   املتحــد واململكــة ومل ــى وأيرلن ــا العظم  ،ة لربيياني
 .واليونان وهن اريا، والنمسا، والنروي ،

ــرار    - ١5 ــروع القـ ــة مشـ ــدت اللجنـ ــها، اعتمـ ــة نفسـ ــويت  A/C.4/71/L.10 ويف اجللسـ بتصـ
أعضاء عن التصويت )انظر الفقـرة   6امتناع م  أصوات  6صوتا مقاب   ١56  ب غلبية مسج 
 كالتايل:  التصويت  يجة، مشروع القرار الراب (. وكانت نت١8
 

 :املؤيدون
ــاد الروســـي  ــا، ،االحتـ ــا، واألردن، واألرجنـــتن، وإثيوبيـ ــا، وأرمينيـ ــبانيا، وإريتريـ  وإسـ

 العربيــة واإلمــارات وأملانيــا، وألبانيــا، وإكــوادور، وأف انســتان، وإســتونيا، وأســتراليا،
ــدورا، املتحــدة، ــوال، وإندونيســيا، وأن ــوا ، وأن  ــا، ،بكســتانوأو  وأوروغ  وأوكراني
ــران ــة) وإيــ ــالمية - مجهوريــ ــدا، ،(اإلســ ــلندا،أو وأيرلنــ ــا، يســ ــتان، وإيياليــ  وباكســ

 وبلجيكـــا،  الســـال ،  دار وبـــروين  والربت ـــال،  وبربـــادو ،  والربا يـــ ،  والبحـــرين، 
 فاســو، وبوركينــا وبوتســوانا، وبوتــان، وبــنن، وبنمــا، وبــن الدي ، وبليــز، وبل اريــا،

ــا وبولنــدا، ،رســ واهل والبوســنة وبورونــد ، ــة) وبوليفي  ،(القوميــات املتعــددة - دول
ــيالرو ، وبــ،و، ــد، وب ــا، وتركمانســتان، وتايلن ــداد وتركي ــاغو، وتريني  وتشــاد، وتوب

 األسـود،  واجلبـ   وجامايكـا،  ليشـ ،  - وتيمـور  وتون ا، وتون،، وتوفالو، وتشيكيا،
ــر، ــزر واجلزائـ ــهاما، وجـ ــة البـ ــا ومجهوريـ ــدة، تزنانيـ ــةواجلمهو املتحـ ــة الدومينيكيـ  ،ريـ

 الشــــعبية كوريــــا ومجهوريــــة كوريــــا، ومجهوريــــة الســــورية، العربيــــة واجلمهوريــــة
ــة، ــة الدميقراطي ــة الو ومجهوري ــة عبية،الشــ الدميقراطي ــدونيا ومجهوري  اليوغوســالفية مق

 والـــداكر ، وجيبــو ،  وجورجيـــا، أفريقيــا،  وجنـــوب مولــدوفا،  ومجهوريـــة ســابقا، 
 فنســنت وســانت مــارينو، وســان وســاموا، و مبــابو ، و امبيــا، ورومانيــا، وروانــدا،
 وســـلوفاكيا،  والســـلفادور،  النكـــا،  وســـر   لوســـيا،  وســـانت  غرينـــادين،  وجـــزر 

 وســ،اليون، وسويســرا، والســويد، والســودان، والســن ال، وســن افورة، وســلوفينيا،

http://undocs.org/ar/A/C.4/71/L.10
http://undocs.org/ar/A/C.4/71/L.10
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ــراق، وطاجيكســتان، والصــن، وصــربيا، وشــيلي، ــا، وغــابون، وعمــان، والع  وغامبي
ــا، ــاالوغ وغانـ ــا، ،واتيمـ ــا، وغيانـ ــا، وغينيـ ــبن، وفرنسـ ــال والفلـ ــة) وفزنويـ  - مجهوريـ

 وق،غيزســــتان، وقيــــر، وقــــرب ، نــــا ، وفييــــت وفيجــــي، وفنلنــــدا، ،(البوليفاريــــة
 وكوســــتاريكا، وكوبــــا، وكمبوديــــا، وكرواتيــــا، وكا اخســــتان، فــــ،د ، وكــــابو

ــا، ــت، والكون ــو، وكولومبي ــا، والكوي ــا، وكيني ــان، والتفي ــا، ،،ولكســمرب ولبن  وليبي
 وامل ــرب، ومصــر، وماليزيــا، ومــايل، وماليــة، وليســوتو، وليختنشــتاين، وليتوانيــا،

 املتحـــدة واململكـــة الســـعودية، العربيـــة ةواململكـــ وملـــديف، ومـــالو ، واملكســـي ،
 ومو امبيـق،  وموريشـيو ،  وموريتانيا، ومن وليا، الشمالية، وأيرلندا العظمى لربييانيا

 ونيكــاراغوا، ونيج،يــا، ونيبــال، والنمســا، والنــروي ، ،اميبيــاون ومياكــار، ومونــاكو،
 .واليونان واليمن، واليابان، وهولندا، وهن اريا، واهلند، ونيو يلندا،

 
 :املعارضون
املو ـدة(، والواليـات    - إسرائي ، باالو، جزر مارشال، كنـدا، ميكرونيزيـا )واليـات    

 .املتحدة األمريكية
 

 :املمتنعون
 .وهندورا  ديفوار، وكوت والكام،ون، وفانواتو، وتوغو، ،باراغوا  

 A/C.4/71/L.8 و A/C.4/71/L.7 وقبـــــــ  التصـــــــويت علـــــــى مشـــــــاري  القـــــــرارات  - ١6
 .للتصويت تعليال ببيان إسرائي  ممث  أدىل ،A/C.4/71/L.10 و A/C.4/71/L.9 و

 .بعد اعتماد مشاري  القرارات ببيانفلسين  لةوأدىل املراقب عن دو - ١7
 

http://undocs.org/ar/A/C.4/71/L.7
http://undocs.org/ar/A/C.4/71/L.8
http://undocs.org/ar/A/C.4/71/L.9
http://undocs.org/ar/A/C.4/71/L.10
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 الرابعة( توصيات جلنة املسائ  السياسية اخلاصة وإهناء االستعمار )اللجنة - ثالثا 
اخلاصة وإهناء االستعمار )اللجنة الرابعة( اجلمعيـة العامـة   توصي جلنة املسائ  السياسية  - ١8

 :باعتماد مشاري  القرارات التالية
 

  مشروع القرار األول  
 تقدم املساعدة إىل الالج ن الفلسيينين

 
 ،إن اجلمعية العامة

 ١948كانــــــون األول/ديســــمرب  ١١( املــــــ ر  3-)د ١94إىل قرارهــــا  إذ تشيييير 
كــانون  9املــ ر   70/83مجيــ  قراراهتــا الال قــة املتعلقــة هبــذمب املســ لة، اــا فيهــا القــرار   وإىل

 ،20١5األول/ديسمرب 
 ١949كــانون األول/ديســمرب  8( املــ ر  4-)د 302إىل قرارهــا  وإذ تشيير ضي ييا 

ء وكالـة األمـم املتحـدة إلغاثـة وتشـ ي  الالجـ ن       الذ  قامـت اوجبـ  لملـة أمـور منـها إنشـا      
 الفلسيينين يف الشرق األدىن،

 ،ذات الصلةإىل قرارات جمل، األمن  وإذ تشر كذلك 
أن الالجـ ن الفلسـيينين قـد عـانوا مـن فقـدان ديـارهم وأراضـيهم وسـب            وإذ تدرك 

 عيشهم على مدى أكثر من ستة عقود من الزمن،
شكلة الالج ن الفلسيينين مـن أجـ  حتقيـق العـدل وإ ـالل       تمية    م وإذ تؤكد 

 سال  دائم يف املنيقة،
عامـا   65بالدور األساسي الذ  ت دي  الوكالة منذ إنشائها قبـ  أكثـر مـن     وإذ تسلم 

يف ختفيف حمنة الالجـ ن الفلسـيينين عـن طريـق تقـدم خـدمات التعلـيم والصـحة واخلـدمات          
اجلـار  يف جمـاالت بنـاء اهلياكـ  األساسـية للمخيمـات والتمويـ         ال وثية واالجتماعية والعم  

 البالغ الص ر واحلماية واملساعدة اليارئة،
كــانون الثاين/ينــاير إىل  ١بتقريــر املفــو  العــا  للوكالــة للفتــرة مــن   وإذ حتيييع ملمييا 

 ،(١)20١5 كانون األول/ديسمرب 3١

__________ 

 (.A/71/13) 13امللحق رقم ، الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة احلادية والسبعون (١) 

http://undocs.org/ar/A/RES/70/83
http://undocs.org/ar/A/71/13
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ــو  العــا  يف     ا بتحــديث التقريــر اخلــ   ضي ييا وإذ حتيييع ملمييا   ــذ  قدمــ  املف  3ال
، والــذ  (2)(4-)د 302مــن قــرار اجلمعيــة العامــة   2١ عمــال بــالفقرة 20١5آب/أغســي، 

، وإذ تعــرب عــن 20١6أيلول/ســبتمرب  ١5أ الــ  األمــن العــا  إىل رئــي، اجلمعيــة العامــة يف  
مواصـلة تنفيـذ    القلق بش ن األ مة املالية الشديدة الـ  تواجههـا الوكالـة وت ث،هـا السـل  علـى      

 ،يف مجي  ميادين العملياتبراجمها األساسية لفائدة الالج ن الفلسيينين 
يف مجيــ  ميــادين العمليــات،  تتزايــد  تياجــات الالجــ ن الفلســيينين  اأن  وإذ تييدرك 

 األردن واجلمهورية العربية السورية ولبنان واألر  الفلسيينية احملتلة، أ 
ــون     إ  وإذ تعييرع مييي  ييديد القلييق     ــها الالج  ــ  يعيش ــة الصــعوبة ال ــة البال  اء احلال

يتصــ  بســالمتهم ورفــاههم وأ ــواهلم املعيشــية  الفلسـيينيون حتــت اال ــتالل، اــا يف ذلــ  مـا  
 االجتماعية واالقتصادية،

إ اء احلالة اإلنسانية واألوضـاع االجتماعيـة   بوجه خاص  وإذ تعرع مي  ديد القلق 
فلسـيينين يف قيـاع غـزة، وإذ ت كـد أايـة املسـاعدة اليارئـة        واالقتصادية اخلي،ة لالجـ ن ال 

 واإلنسانية واإلسراع يف بذل اجلهود إلعادة البناء،
 أيلول/سـبتمرب  ١3توقي   كومة إسرائي  ومنظمة التحرير الفلسيينية يف  وإذ تالحظ 
 واتفاقات التنفيذ الال قة، (3)إعالن مبادئ ترتيبات احلكم الذا  امل قت ١993
أن  مل تتم بعد إعادة الالجـ ن إىل ديـارهم أو تعويضـهم،     تالحظ مع األسف - ١ 

(، وأن  الـة  3-)د ١94مـن قـرار اجلمعيـة العامـة      ١١على النحـو املنصـو  عليـ  يف الفقـرة     
تزال، نتيجة لذل ، مدعاة للقلق البـالغ وال يـزال تقـدم املسـاعدة إىل      الالج ن الفلسيينين ال

 ين أمرا ضروريا لتلبية اال تياجات األساسية الصحية والتعليمية واملعيشية؛الالج ن الفلسيين
أن جلنــة التوفيــق التابعــة لألمــم املتحــدة واخلاصــة   تالحييظ مييع األسييف ضي ييا - 2 

من قرار اجلمعيـة   ١١بفلسين مل تتمكن من االهتداء إىل وسيلة إل را  تقد  يف تنفيذ الفقرة 
ها إىل جلنـة التوفيـق أن تواصـ  بـذل اجلهـود مـن أجـ  تنفيـذ         (، وتكرر طلب3-)د ١94العامة 

 ،تل  الفقرة وأن تقد  تقريرا عن اجلهود املبذولة يف هذا الصدد إىل اجلمعيـة  سـب االقتضـاء   
 ؛20١7أيلول/سبتمرب  ١ولكن يف موعد أقصامب 

__________ 

 (2) A/70/272.املرفق ، 
 (3) A/48/486-S/26560.املرفق ، 

http://undocs.org/ar/A/70/272
http://undocs.org/ar/A/48/486
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ضرورة استمرار أعمال وكالة األمم املتحدة إلغاثـة وتشـ ي  الالجـ ن     تؤكد - 3 
يينين يف الشرق األدىن وأاية القيا  بعملياهتا دون عوائق وتقـدم خـدماهتا، اـا يف ذلـ      الفلس

املساعدة اليارئة، من أج  رفامب الالج ن الفلسيينين ومحايتهم وتنميتـهم البشـرية ومـن أجـ      
 استقرار املنيقة، ريثما يتم التوص  إىل    عادل لقضية الالج ن الفلسيينين؛

ي  اجلهـات املاةـة أن تواصـ  تكثيـف جهودهـا لتلبيـة اال تياجـات        لم هتيب - 4 
النامجة عـن الزناعـات   واال تياجات يتعلق منها بزيادة النفقات  املتوقعة للوكالة، اا يف ذل  ما
االجتماعية واالقتصادية واإلنسانية اخلي،ة، وخباصـة يف   واألوضاعوعد  االستقرار يف املنيقة 
اال تياجات ال  ورد ذكرها يف نـداءات اليـوارئ واإلنعـا     تلبية األر  الفلسيينية احملتلة، و

والتعم، األخ،ة واخليط األخ،ة املتعلقة بقياع غـزة ويف خيـط االسـتجابة لأل مـة اإلقليميـة      
ن الفلســيينين يف اجلمهوريــة العربيــة الســورية والالجــ ن     الراميــة إىل معاجلــة  الــة الالجــ    
 املنيقة؛يف الفلسيينين الذين فروا إىل بلدان 

الج ن الفلسيينين وللـدور  إىل العلى الوكالة لتقدميها املساعدة احليوية  تثين - 5 
الـ    الذ  تقو  ب  بوصفها عامـ  اسـتقرار يف املنيقـة وعلـى مـولفي الوكالـة للجهـود احلثيثـة        

 ؛تنفيذ واليتها من أج يبذلوهنا 
دون إخـــالل  2020 زيران/يونيـــ   30متديـــد واليـــة الوكالـــة  ـــ    تقيييرر - 6 

 (.3-)د ١94من قرار اجلمعية العامة  ١١ب  كا  الفقرة 
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  مشروع القرار الثاين  
وأعمــــال  ١967 زيران/يونيـــ   النـــا  ون نتيجـــة ألعمـــال القتــــال الـــ  نشـــبت يف      

 التالية القتال
 

 ،إن اجلمعية العامة 
ــا   إذ تشيييييييييير  ـــى قراريهــــ ــ ر  5-)دإط 2252إلــــــ ــ   4( املــــ  ١967متو /يوليــــ

ــاء )د 234١ و ــ ر  22-بـ ــمرب   ١9( املـ ــانون األول/ديسـ ــرارات   ١967كـ ــ  القـ وإىل مجيـ
 الال قة املتخذة يف هذا الصدد،

ــن   وإذ تشييير ضي يييا  ــرار  جملـــ، األمـ ــ ر   (١967) 237إىل قـ ــران/ ١4املـ   زيـ
 ،١968أيلول/سبتمرب  27امل ر   (١968) 259و  ١967 يوني 

كـانون   9املـ ر    70/84  عمـال بقرارهـا   بتقرير األمـن العـا  املقـد    وإذ حتيع ملما 
 ،(١)20١5األول/ديسمرب 

بتقريــر املفــو  العــا  لوكالــة األمــم املتحــدة إلغاثــة وتشــ ي     وإذ حتيييع ملمييا ضي ييا 
 كــانون 3١كــانون الثاين/ينــاير إىل   ١الالجــ ن الفلســيينين يف الشــرق األدىن للفتــرة مــن     

 ،(2)20١5األول/ديسمرب 
إ اء املعانــاة اإلنســانية املســتمرة النامجــة عــن أعمــال القتــال الــ    وإذ يسيياور ا القلييق 

 وأعمال القتال التالية، ١967نشبت يف  زيران/يوني  
باأل كـا  ذات الصـلة باملوضـوع مـن إعـالن مبـادئ ترتيبـات احلكـم          وإذ حتيع ملما 

فيما يتعلق بيرائق قبول دخـول األشـخا     (3)١993يلول/سبتمرب أ ١3الذا  امل قت امل ر  
 ، وإذ يساورها القلق ألن العملية املتفق عليها مل تنفذ    اآلن،١967الذين نز وا يف عا  

 ،20١2تشرين الثاين/نوفمرب  29امل ر   67/١9بقرارها  وإذ حتيع ملما ضي ا 
 ـــق مجيـــ  النـــا  ن نتيجـــة ألعمـــال القتـــال الـــ  نشـــبت يف  تعييييد تدكييييد - ١ 

وأعمال القتال التاليـة يف العـودة إىل ديـارهم أو أمـاكن إقامتـهم السـابقة        ١967 زيران/يوني  
 ؛١967يف األراضي ال  حتتلها إسرائي  منذ عا  

__________ 

 (١) A/71/340. 
 (.A/71/13) 13الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة احلادية والسبعون، امللحق رقم  (2) 
 (3) A/48/486-S/26560.املرفق ، 

http://undocs.org/ar/S/RES/237%20(1967)
http://undocs.org/ar/S/RES/259%20(1968)
http://undocs.org/ar/A/RES/70/84
http://undocs.org/ar/A/RES/67/19
http://undocs.org/ar/A/71/340
http://undocs.org/ar/A/71/13
http://undocs.org/ar/A/48/486
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  بعـودة النـا  ن، وتـدعو إىل التقيـد باآلليـة الـ  اتفـق        ضرورة التعجي تؤكد - 2 
عليها اليرفان يف املادة الثانية عشرة من إعـالن مبـادئ ترتيبـات احلكـم الـذا  امل قـت املـ ر         

 بش ن عودة النا  ن؛ (3)١993أيلول/سبتمرب  ١3
تحـدة  ، يف غضون ذل ، اجلهود ال  يبذهلا املفو  العا  لوكالة األمم املتؤيد - 3 

إلغاثــة وتشــ ي  الالجــ ن الفلســيينين يف الشــرق األدىن ملواصــلة تقــدم املســاعدة اإلنســانية،   
بالقدر املستياع عمليا وعلى أسا  طارئ وباعتبار ذل  تدب،ا م قتا، إىل النـا  ن  اليـا يف   

بت يف املنيقة الذين هم يف أم، احلاجة إىل املساعدة املسـتمرة نتيجـة ألعمـال القتـال الـ  نشـ      
 وأعمال القتال التالية؛ ١967 زيران/يوني  

مجيــ  احلكومــات واملنظمــات واألفــراد التــربع بســخاء للوكالــة    تنا ييد بقييوة - 4 
املعنيــــة األخــــرى لألغــــرا  وللمنظمــــات احلكوميــــة الدوليــــة واملنظمــــات غــــ، احلكوميــــة 

 آنفا؛ املذكورة
املفـو  العـا ، تقريـرا إىل    إىل األمن العا  أن يقد ، بعـد التشـاور مـ      تطلب - 5 

 .اجلمعية العامة قب  انعقاد دورهتا الثانية والسبعن عن التقد  احملر  يف تنفيذ هذا القرار
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  مشروع القرار الثالث  
 األدىن عمليات وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتش ي  الالج ن الفلسيينين يف الشرق

 
 ،العامة إن اجلمعية 
ــا  إذ تشيييير  ــ ر  3-)د ١94إىل قراراهتــ ــمرب   ١١( املــ ــانون األول/ديســ  ١948كــ

كــانون  8( املــ ر  4-)د 302 و ١948تشــرين الثــاين/نوفمرب  ١9( املــ ر  3-)د 2١2 و
املـ ر    70/85، اا فيهـا قرارهـا   ذات الصلةومجي  القرارات الال قة  ١949األول/ديسمرب 

 ،20١5كانون األول/ديسمرب  9
 ،ذات الصلةإىل قرارات جمل، األمن  وإذ تشر ضي ا 
يف تقريـر املفـو  العـا  لوكالـة األمـم املتحـدة إلغاثـة وتشـ ي  الالجـ ن           وقد نظرت 

كــانون  3١كــانون الثاين/ينــاير إىل  ١الفلســيينين يف الشــرق األدىن الــذ  يشــم  الفتــرة مــن 
 ،(١)20١5األول/ديسمرب 

املوجهــة إىل املفــو  العــا   20١6أيار/مــايو  3١ بالرســالة امل رخــة وإذ حتيييع ملمييا 
ــن ــي، ال م ــة  رئ ــة االستشــارية للوكال ــة يف     ،(2)لجن ــد جلســة اســتثنائية للجن  8وإذ تال ــع عق

 ،20١6أيلول/سبتمرب 
على أن الوكالة ال تزال ت د ، يف وقت يشتد في  الزناع وعد  االسـتقرار   وإذ تشدد 

يف الشرق األوسط، دورا  يويا يف ختفيف حمنة الالج ن الفلسيينين، مـن خـالل االضـيالع    
ــه  ــربام ، من ــوف،       ب ــة، وت ــة واخلــدمات االجتماعي ــيم األساســي والصــحة واإلغاث ــرام  التعل ا ب

مالين من الالجـ ن املسـجلن الـذين أصـبحت أوضـاعهم تتسـم        5.3املساعدة ال وثية ألج  
 بعد  االستقرار الشديد، ويف حتقيق قدر ال غىن عن  من االستقرار يف املنيقة،

نقـ    املاليـة احلرجـة لل ايـة للوكالـة النامجـة عـن      إ اء احلالـة   وإذ يساور ا بالغ القلق 
نفقات نتيجة لترد  األ ـوال االجتماعيـة   اال تياجات والتزايد عن التموي  اهليكلي للوكالة و
وتفاقم عد  االستقرار يف املنيقة وما لذل  مـن أثـر   ونشوب الزناعات واالقتصادية واإلنسانية 

فيهـا   لالجـ ن الفلسـيينين، اـا    دمات األساسـية علـى تـوف، اخلـ   الوكالـة   على قدرةسل  كب، 
 يف مجي  ميادين العمليات،والتنمية  واإلنعاش وإمادة اإلمماربالطوارئ براجمها املتصلة 

__________ 

 .(A/71/13) 13الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة احلادية والسبعون، امللحق رقم  (١) 
 .7و  6نفس ، الصفحتان املرج   (2) 

http://undocs.org/ar/A/RES/70/85
http://undocs.org/ar/A/71/13
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ــحتيييييع ملمييييا وإذ   املــــ ر   لتقريــــر اخلــــا  للمفــــو  العــــا  التقرير التكميلــــي لبــ
 (4-)د 302العامـة  مـن قـرار اجلمعيـة     2١عمال بـالفقرة  الذ  قد   20١5آب/أغسي،  3

ــ   ــا  يف  وأ ال ــة   20١6أيلول/ســبتمرب  ١5األمــن الع ــي، اجلمعيــة العام يتعلــق  ، فيمــاإىل رئ
اسـتمرار تـ من الـربام      من آثـار سـلبية علـى    وما هلالوكالة احلادة ال  تواجهها االية باأل مة امل

 ،األساسية للوكالة لالج ن الفلسيينين يف مجي  ميادين العمليات
ملواجهـة  اجلهـات املاةـة والبلـدان املضـيفة     للجهود ال  تبذهلا تعرع مي تقدير ا وإذ  

دعمــا للجهــات املاةــة الــ  قــدمت  املســتمرة، وإذ تعــرب عــن تقــديرها اخلــا    أل مــة املاليــةا
ــ ر        ــا  امل ــو  الع ــر اخلــا  للمف ــر التقري ــى إث ــر  20١5آب/أغســي،  3ســخيا عل والتقري

ــ   ــ   وتعتــريف يف الوقــت نفســ  ، 20١6ســبتمرب أيلول/ ١5املــ ر   التكميلــي ل ــ   اــا تبدي مجي
وإذ ت كـد ضـرورة بـذل جهـود علـى سـبي         لوكالـة، مـن دعـم ثابـت ل   اجلهات املاةة األخرى 

ــات       االســتعجال مــن ــ ثر علــى عملي ــذ  ي ــ  ال أجــ  معاجلــة شــاملة للعجــز املتكــرر يف التموي
 الوكالة،
بلـورة وسـائ  مبتكـرة ومتنوعـة لتعب ـة      باجلهود ال  تبذهلا الوكالة من أج   وإذ تسّلم 

املوارد، بسب  منها إقامـة الشـراكات مـ  امل سسـات املاليـة الدوليـة والقيـاع اخلـا  وا تمـ           
 املدين،

معاجلــة األ مــة املاليــة، اــا يف ذلــ  الختاذهــا تــداب، مــن أجــ  علــى الوكالــة  تييثينوإذ  
وإذ تعرب عن بالغ القلق ألنـ  علـى الـرغم مـن التـداب،       ،داخلية للسييرة على التكاليفتداب، 

الصارمة املتخذة لتحقيق الكفاءة يف النفقات وضبيها، ال تزال امليزانية الربناجمية للوكالـة، الـ    
متــول أساســا باالعتمــاد علــى تربعــات الــدول األعضــاء واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة، تواجــ    

تضيل  ب  الوكالة من برام  أساسـية ملسـاعدة الالجـ ن    عجزا مستمرا يهدد بشك  متزايد ما 
 الفلسيينين،
ــها و نــب املخــاطر      وإذ تؤكييد  ــة علــى االضــيالع بواليت ضــرورة دعــم قــدرة الوكال

 اإلنسانية والسياسية واألمنية الشديدة ال  ستنجم عن أ  وقف أو تعليق ألعماهلا احليوية،
تزايـد الـذ  يـ ثر بشـك  مباشـر علـى اسـتدامة        ب ن العجز املايل املتكرر وامل وإذ تسّلم 

عمليــات الوكالــة يــتعن تداركــ  عــن طريــق البحــث يف وضــ  طرائــق جديــدة للتمويــ  تتــي      
للوكالــة االرتكــا  علــى أســ، ماليــة مســتقرة  ــ  يتســىن هلــا االضــيالع برباجمهــا األساســية     

 سانية،بفعالية وفقا للوالية املسندة إليها واا يتناسب واال تياجات اإلن
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الـذ  اعتمدتـ     إعالن نيويور  من أج  الالجـ ن واملهـاجرين  اا جاء يف  وإذ ترحب 
مـن ت كيـد علـى مجلـة أمـور منـها أن الوكالـة،         (3)20١6أيلول/سـبتمرب   ١9اجلمعية العامة يف 

شــ هنا شــ ن منظمــات معنيــة أخــرى، هــي يف  اجــة إىل مــا يكفــي مــن التمويــ  لكــي تــتمكن  
 ا بفعالية وعلى ةو ميكن التنب  ب ،االضيالع ب نشيته من

بالدعم الذ  حتظى ب  الوكالة، والذ  مت الت كيد علي  جمددا خـالل  وإذ ترحب ضي ا  
، 20١6أيار/مـــايو  4و  20١5أيلول/ســـبتمرب  26يف  اقـــدُعاللـــذين  نو اريالـــ نجتمــاع اال
ــتوى   ويف ــ  املسـ ــ متر الرفيـ ــذ  املـ ــد يف ُعالـ ــ   2قـ ــور  يف نيو 20١5 زيران/يونيـ ــبةيـ  اناسـ

، ويف غــ، ذلــ  مــن االجتماعــات الــذكرى الســنوية اخلامســة والســتن لبــدء عمليــات الوكالــة
 الرفيعة املستوى،

ــواد  وإذ تشيير  ــة     ١05 و ١04 و ١00إىل امل ــم املتحــدة وإىل اتفاقي ــاق األم ــن ميث م
 ،(4)و صاناهتا امتيا ات األمم املتحدة

ــراد     وإذ تشييير ضي يييا   ــدة واألفـ ــم املتحـ ــولفي األمـ ــالمة مـ ــة بسـ ــة املتعلقـ إىل االتفاقيـ
 ،(5)هبا املرتبين
 20١5كـانون األولل/ديسـمرب    ١0املـ ر    70/١04هـا  إىل قرارْي كيذلك وإذ تشر  
ومحايـة مـولفي األمـم املتحـدة     سالمة وأمن العاملن يف جمـال تقـدم املسـاعدة اإلنسـانية      بش ن
ــ ر   70/١06 و ــمرب   ١0املـ ــانون األولل/ديسـ ــ ن 20١5كـ ـــاعدة    بشـ ــيق املســ ــز تنسـ تعزيـ

اللـذين دعـت فيهمـا مجيـ  الـدول       اإلنســانية ال  تقدمها األمم املتحـدة يف  ـاالت اليـوارئ،   
ضمان ا ترا  ومحاية مجي  العاملن يف جمال تقـدم املسـاعدة اإلنسـانية     إىل مجلة أمور من بينها

مبــادئ اإلنســانية واحليــاد والنـــزاهة ، وا تــرا  ومــولفي األمــم املتحــدة واألفــراد املــرتبين هبــا 
 ا ترا   رمة املباين التابعة لألمم املتحدة وكفالـة ، وواالستقاللية عند تقدم املساعدة اإلنسانية

 ا ترامها،
ــ ن أن اتفاقيـــة جنيـــف ب  وإذ تؤكيييد  ــدنين شـ ــت احلـــرب امل رخـــة    يف محايـــة املـ وقـ

، اـا فيهـا   ١967تنيبق على األر  الفلسيينية احملتلة منـذ عـا     (6)١949آب/أغسي،  ١2
 القد  الشرقية،

__________ 

 .7١/١القرار  (3) 
 (.١-ألف )د 22القرار  (4) 
 (5) United Nations, Treaty Series, vol. 2051, No. 35457. 
 .973، الرقم 75املرج  نفس ، ا لد  (6) 

http://undocs.org/ar/A/RES/70/104
http://undocs.org/ar/A/RES/ 70/106
http://undocs.org/ar/A/RES/71/1
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أن ا تياجــات الالجــ ن الفلســيينين مل تلــب  ــ  اآلن يف مجيــ  ميــادين   وإذ تييدرك 
 العمليات، أ  يف األردن واجلمهورية العربية السورية ولبنان واألر  الفلسيينية احملتلة،

د تعهلــالاــا يف ذلــ   ،(7)2030خيــة التنميــة املســتدامة لعــا   وإذ ت ييع ا امتبار ييا  
وإذ تشـدد علـى أن أهـدايف التنميـة املسـتدامة تشـم  اجلميـ ،         أ د عـن الركـب،   يتخّلف ب اّل

ان يف ذل  الالج ـون، وأن عمـ  الوكالـة يف جمـال مسـاعدة الالجـ ن الفلسـيينين ضـرور          
لتنميتهم البشرية، وإذ ت كد األهـدايف وال ايـات املتعلقـة بـالتعليم والرعايـة الصـحية والشـباب        

 من ضمن أهدايف وغايات أخرى،
إ اء األوضاع االقتصادية واالجتماعيـة البال ـة الصـعوبة الـ       ا بالغ القلقوإذ يساور  

يواجههــا الالج ــون الفلســيينيون يف األر  الفلســيينية احملتلــة، اــا فيهــا القــد  الشــرقية،         
اسـتمرار  و العمليـات العسـكرية املتكـررة    وخباصة يف خميمـات الالجـ ن يف قيـاع غـزة، نتيجـة     

ق لفترات طويلة وبناء املستوطنات وتشييد اجلدار وفر  قيـود قاسـية   إسرائي  يف إغالق املناط
ــا يشــك   صــارا        ــ ، مم ــة التنق ــى  ري ــى النشــاط االقتصــاد  وعل ــا  عل ــ د  فعلي ــادة  ي إىل  ي

 معدالت البيالة والفقر بن الالج ن وتترتب علي  آثار سلبية طويلة األجـ  قـد تكـون دائمـة،    
 رات الوض  فيما يتعلق بسب  الوصول يف تل  املناطق،وإذ حتيط علما يف الوقت نفس  بتيو

واملنـــاطق احملييـــة قيـــاع غـــزة  الـــزناع الـــذ  شـــهدمبإ اء  اعيييرع ميييي اسيييتيائ توإذ  
ســـائر يف صـــفويف املـــدنين، مـــا أ دثـــ  مـــن خ، و20١4متو /يوليـــ  وآب/أغســـي،  يف بـــ 
نسـاء وكبـار السـن،    ذل  قت  وجرح آاليف املدنين الفلسيينين، ان فـيهم األطفـال وال   يف اا
املدنيـة، اـا يف ذلـ      واهلياك  األساسيةواس  النياق آلاليف من املنا ل اليف تالاإل تدم، أووال

امليــامب والصــريف الصــحي وشــبكات الكهربــاء واملمتلكــات      مرافــق املــدار  واملستشــفيات و 
تابعـة  رافـق ال املاالقتصادية والصناعية والزراعية وامل سسات العامة، واملواق  الدينيـة واملـدار  و  

ــم املتحــدة،  لأل ــدنين، و  وكــذل  م ــن امل ــات اآلاليف م ــانون  إ اء تشــريد م  ــهاكات للق أ  انت
 ، اا يف ذل  القانون اإلنساين وقانون  قوق اإلنسان،ديف هذا الصدارتكبت  الدويل

إ اء اهلجمات الـ  تـ ثر علـى منشـألت األمـم املتحـدة،        ضي ا اعرع مي استيائ توإذ  
دنين املشـردين، وسـائر االنتـهاكات    املـ إيواء  التابعة للوكالة املستخدمة يفاملدار   يف ذل  اا

 قيـاع غـزة يف متو /يوليـ     الـزناع الـذ  وقـ  يف   ال  جرت حلرمـة مبـاين األمـم املتحـدة خـالل      
ــق    ،20١4وآب/أغســي،  ــر جملــ، التحقي  (8)وذلــ  كمــا ورد يف مــوجز األمــن العــا  لتقري

__________ 

 .70/١القرار  (7) 
 (8) S/2015/286.املرفق ، 

http://undocs.org/ar/A/RES/70/1
http://undocs.org/ar/S/2015/286
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، (9)2١/١-دإ ق املستقلة ال  أنش ت عمال بقرار جمل،  قوق اإلنسـان التحقيتقرير جلنة  ويف
 وإذ تشدد على ضرورة كفالة املساءلة،

لعمليـــات الدائمـــة املترتبـــة علـــى اإ اء العواقـــب الســـلبية وإذ يسييياور ا بيييالغ القليييق  
وكــانون  2008العســكرية الــ  جــرت يف قيــاع غــزة يف الفتــرة بــن كــانون األول/ديســمرب   

ــاير الثاين/ي ــاين/نوفمرب  2009ن ــ  وآب/أغســي،   20١2، ويف تشــرين الث  ،20١4ومتو /يولي
 ،فيمـا يتعلـق باحلالـة اإلنســانية واالقتصـادية واالجتماعيـة لالجــ ن الفلسـيينين يف قيـاع غــزة       

ــة فيمــا يتعلــق بانعــدا  األمــن ال ــذائي والفقــر والتشــريد،       اــا يف ذلــ  تســجي  معــدالت عالي
مـ ، وإذ حتـيط علمـا يف هـذا الصـدد بتقريـر فريـق األمـم املتحـدة          ونضوب القدرات على التح

 ،“غزة: بعد عامن”املعنون  20١6آب/أغسي،  26القير  الصادر يف 
ال وثيـة   امل وى وتقدم املساعدةجهود استثنائية لتوف، بالوكالة ملا بذلت  من  وإذ تشيد 
 ،وغــ، ذلــ  مــن املســاعدات اإلنســانية  واحلمايــةال ــذاء واإلمــداد باملســاعدة اليبيــة اليارئــة و

 ،20١4يف متو /يولي  وآب/أغسي، أثناء العمليات العسكرية ال  وقعت  يف
الذ  يسـرت    التفاق الثالثي امل قتامجي  جوانب بضرورة اإلسراع بتنفيذ وإذ تسلم  

إلغـالق  عمليـات ا رفـ   وت ّكد على احلاجة املاسلة إىل ، 20١4األمم املتحدة يف أيلول/سبتمرب 
 اهلياك  األساسية،واملنا ل  بناءإعادة وإىل على قياع غزة  ال  تفرضها إسرائي والقيود 

كــانون الثاين/ينــاير  ١6املــ ر   ١0/١8-يف هــذا الصــدد إىل قرارهــا دإط وإذ تشيير 
واتفـاق   ،2009كـانون الثاين/ينـاير    8ر  املـ   (2009) ١860وقرار جملـ، األمـن    2009

 ،2005تشرين الثاين/نوفمرب  ١5امل ر   التنق  والعبور
إىل قيـاع   الال مـة  مـواد البنـاء  مجيـ   اسـت،اد   تسري  إىل إسرائي  أن تكف  وإذ تطلب 

حتـيط علمـا   وإذ وأن ختفض عبء التكلفة الباهظة الست،اد لـوا   الوكالـة،    وعد  إعاقت ، غزة
باالتفـــاق الثالثـــي الـــذ  يســـرت  املســـتجدة فيمـــا يتعلـــق الوقـــت نفســـ  بـــألخر التيـــورات  يف

 ،املتحدة األمم
ــزة     وإذ تعيييرع ميييي القليييق    ــاع غـ ــة يف قيـ ــات الدراسـ ــاد يف قاعـ ــنق  احلـ  ،إ اء الـ

 ،يترتب على ذل  من أثر سل  يف ممارسة األطفال الالج ن  قهم يف التعلم وما
و  بعمليـة إعمـار قيـاع غـزة، بيـرق منـها ضـمان        الضـرورة امللحـة للنـه    وإذ تؤكد 

، اـا يف ذلـ  تـرميم مرافـق اإليـواء علـى نيـاق        تيس، تنفيذ مشـاري  البنـاء يف الوقـت املناسـب    
__________ 

 .A/HRC/29/52انظر  (9) 

http://undocs.org/ar/S/RES/1860(2009)
http://undocs.org/ar/A/HRC/29/52
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ــ ، ــدة        واسـ ــم املتحـ ــا األمـ ــرى تقودهـ ــة أخـ ــة ملحـ ــية مدنيـ ــذ أنشـ ــ  بتنفيـ ــرورة التعجيـ وضـ
 اإلعمار، إلعادة

 لصـا  الوكالـة  ال  أطلقتها اليوارئ نداءات  يف إطارباملسااات املقدمة  وإذ ترحب 
مواصـلة تقـدم الـدعم وفقـا      إىل علـى وجـ  االسـتعجال    دعو ا تمـ  الـدويل  تـ قيـاع غـزة، وإذ   

 ،اخلاصة بالوكالةاالستراتيجية االستجابة خلية 
خــالل مــ متر القــاهرة الــدويل  ــول  املبــالغ املتعهــد هبــا كامــ  علــى صــريف وإذ حتيي  

ــود يف  فلســين: إعــادة إعمــار غــزة،   ــوبر   ١2املعق ــة  ،20١4تشــرين األول/أكت ــدم لكفال تق
 عملية إعادة اإلعمار،التعجي  بو الال مة املساعدة اإلنسانية

ميكـن حتملـها، وعلـى وجـوب أن يـ د        علـى أن احلالـة يف قيـاع غـزة ال     تشددوإذ  
اتفـــاق دائـــم لوقـــف إطـــالق النـــار إىل حتســـن جـــوهر  يف الظـــرويف املعيشـــية للشـــعب     أ
كفالـة سـالمة   إىل لسييي يف قيـاع غـزة، بيـرق منـها فـت  املعـابر بشـك  دائـم ومنـتظم، و         الف

 يف كال اجلانبن،هم املدنين ورفاه
الـــوطي الفلســـييي يف حتمـــ  كامـــ   الوفـــاقاحلاجـــة إىل دعـــم  كومـــة  وإذ تؤكيييد 

وكــذل  يف مجيــ  امليــادين، واملســ وليات احلكوميــة يف كــ  مــن الضــفة ال ربيــة وقيــاع غــزة، 
 خالل وجودها عند املعابر احلدودية يف غزة، من

إعادة بناء خميم هنر البارد لالج ن، وإذ تـثي   التقد  احملر  ةو وإذ تالحظ مع التقدير 
على  كومة لبنان واجلهات املاةة والوكالـة واألطـرايف املعنيـة األخـرى للجهـود الـ  تواصـ         

تـوف،  عـد  الــت خلر يف     ن، وإذ تشـدد علـى ضـرورة    ساعدة الالج ن املتضررين والنامل بذهلا
اآلاليف مـــن ســكان  الـــذين  متـــا  إعــادة إعمـــار املخــيم ووضــ   ـــد لــزنوح     إلمتويــ  إضــايف   

 ،إعادة بناء مرافق إيوائهم تتم مل
إ اء احلالــة احلرجــة لالجــ ن الفلســيينين يف اجلمهوريــة  وإذ تعييرع مييي بييالغ القلييق 

وإذ تعـرب   ،علـى تقـدم خـدماهتا    ويف قـدرهتا  الوكالة منشألت مة يف العربية السورية وت ث، األ
 ومــن تشــريد واســ  النيــاق يف صــفويفخســائر يف األرواح ا يقــ  مــن عــن األســف العميــق ملــ

 ،20١2 عا  األ مة منذ يفمن مولفي الوكالة  ١8الالج ن وملقت  
ينين علــــى ضــــرورة  يــــادة املســــاعدة املقدمــــة إىل الالجــــ ن الفلســــي   وإذ تشييييدد 

اجلمهورية العربية السـورية وإىل الـذين فـروا إىل البلـدان ا ـاورة، وإذ تشـدد علـى ضـرورة          يف
ضمان فت  احلدود أما  الالج ن الفلسيينين الـذين يفـرون مـن األ مـة يف اجلمهوريـة العربيـة       

 لقـانون ا املنصو  عليهمـا يف م  مبدأ  عد  التمييز وعد  اإلعادة القسرية  يتسقالسورية، اا 
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تشـرين األول/أكتـوبر    2وإذ تش، يف هذا الصدد إىل بيان رئي، جمل، األمـن املـ ر     الدويل،
 ،من أج  الالج ن واملهاجرينوإعالن نيويور   (١0)20١3
مــة لتــوف، احلمايــة للشــعب اــا تضــيل  بــ  الوكالــة مــن أعمــال قيِّ وإذ  ييع مليين بينيية 

وإذ تشــ، إىل ضــرورة تــوف، احلمايــة جلميــ      الفلســييي، وخباصــة الالج ــون الفلســيينيون،    
 املدنين يف  االت الزناع املسل ،

لتعــر  سالمـــــة مــولفي الوكالــة للخيــر وملــا حلــق ارافــق  وإذ تعيرع مييي اسييتيائ ا  
الوكالة وممتلكاهتا من أضـرار ودمـار خـالل الفتـرة املشـمولة بتقريـر املفـو  العـا ، وإذ ت كـد          

تـها يف مجيـ    وصـون  رم  ضرورة احلفاظ علـى  يـاد مبـاين األمـم املتحـدة ومنشـألهتا ومعـداهتا       
 ،األوقات
هـذا الصـدد لالنتـهاكات الـ  جـرت حلرمـة مبـاين        يف  ميي اسيتيائ ا   ضي اوإذ تعرع  

األمم املتحدة وعد  من  ممتلكات املنظمة وأصوهلا  صانة من أ  شك  مـن أشـكال التـدخ     
 وعد  توف، احلماية ملولفي األمم املتحدة ومبانيها وممتلكاهتا،

ملقتـ  وإصـابة مـولفي الوكالـة، منـذ أيلول/سـبتمرب        ميي اسيتيائ ا   كذلك وإذ تعرع 
مولفـو   اـن فـيهم   ، على يد قوات اال تالل اإلسـرائيلية يف األر  الفلسـيينية احملتلـة،   2000

ــ  وقعــت يف قيــاع غــزة      ــات العســكرية ال ــاء العملي ــوا يف أثن ــة الــذين قتل ــ  الوكال يف متو /يولي
 مولفا، ١١، وعددهم 20١4وآب/أغسي، 

دار  اـ  فـال احملـتمن  من النساء واألطالج ن الملقت  وإصابة  وإذ تعرع مي استيائ ا 
ــة علـــى ــرت     الوكالـ ــات العســـكرية الـــ  جـ ــرائيلية خـــالل العمليـ ــتالل اإلسـ ــوات اال ـ يـــد قـ

 ،20١4متو /يولي  وآب/أغسي،  يف
وفقـا   وتعويض ضـحاياها  انتهاكات القانون الدويل عن احلاجة إىل املساءلةوإذ تؤكد  

 من قب  مجي  األطرايف،وللمعاي، الدولية 
إ اء استمرار فر  القيود علـى  ريـة تنقـ  وعبـور مـولفي       القلق وإذ يساور ا بالغ 

ــرويعهم، ممــا يقــو  أعمــال      ــة ومركباهتــا و اجياهتــا وجــرح مولفيهــا ومضــايقتهم وت الوكال
 الوكالة ويعرقلها، اا يف ذل  قدرهتا على توف، خدماهتا األساسية األولية واليارئة،

__________ 

 (١0) S/PRST/2013/15متوز/يوليييييه  31 - 2013آع/ضغسييييط   1قييييرارات ومقييييررات ،ليييي  األمييييي، انظــــر  ؛
2014 (S/INF/69). 

http://undocs.org/ar/S/PRST/2013/15؛
http://undocs.org/ar/S/INF/69
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مــ متر األطــرايف  الصــادر عــن   ١999متو /يوليــ   ١5إىل البيــان املــ ر    وإذ تشيير 
كـانون   5يف اتفاقية جنيف الرابعة وإىل اإلعالنـن اللـذين اعتمـداا املـ متر يف     املتعاقدة السامية 
، ومــا جــاء فيهــا مــن أمــور (١١)20١4كــانون األولل/ديســمرب  ١7ويف  200١األولل/ديســمرب 

والكــف عــن فــر  ضــرائب   محايتــهاضــمان و، الوكالــةإىل تيســ، أنشــية  األطــرايف كــدعوة
 ا،مربر هل أعباء مالية الو

 من االتفاق بن الوكالة و كومة إسرائي ، وإذ  ع ملن بينة 
الـوارد   ١994 زيران/يونيـ    24باالتفـاق الـذ  مت التوصـ  إليـ  يف      وإذ حتيع ملما 

 ،(١2)تبادلة بن الوكالة ومنظمة التحرير الفلسيينيةاملرسائ  اليف 
أن أداء وكالــــة األمــــم املتحــــدة إلغاثــــة وتشــــ ي  الالجــــ ن  تعيييييد تدكيييييد - ١ 

 يف مجي  ميادين العمليات؛ أساسيا  يزال أمرا  الفلسيينين يف الشرق األدىن عملها بفعالية ال
للمفـــو  العـــا  للوكالـــة وجلميـــ  مـــولفي الوكالـــة   تعيييرع ميييي تقيييدير ا - 2 

أل وال الصـعبة وعـد  االسـتقرار    يقومون ب  من جهود دؤوبة وعم  قيم، وخباصة يف ل  ا ملا
 واأل مات ال  سادت خالل العا  املاضي؛

للوكالة للدور األساسـي الـذ  والبـت علـى القيـا        تعرع مي ثنائ ا اخلاص - 3 
عامــا منــذ إنشــائها يف تقــدم اخلــدمات احليويــة اــا يكفــ  رفــامب    65بــ  علــى مــدى أكثــر مــن  

، واســتقرار املنيقــة، ايتــهم واحلــد مــن معانــاهتم الالجــ ن الفلســيينين وتنميتــهم البشــرية ومح 
وت كد ضرورة مواصلة عمـ  الوكالـة وتشـ يلها وتوف،هـا للخـدمات دون عوائـق، يف انتظـار        

 ؛إجياد    عادل ملس لة الالج ن الفلسيينين
غ،هـا  الـ  بذلتـها، بالتعـاون مـ       الفائقـة لجهـود  لللوكالـة  تعرع ميي ثنائ يا    - 4 

يف ذلـ    تحدة يف امليدان، من أج  تقدم املساعدة اإلنسانية اليارئـة، اـا  كاالت األمم املو من
امل وى وال ذاء واملعونة اليبية، إىل الالج ن واملدنين املتضررين، يف أثنـاء العمليـات العسـكرية    

ــي،     ــ  وآب/أغسـ ــزة يف متو /يوليـ ــاع غـ ــرت يف قيـ ــ  جـ ــ    20١4الـ ــدأت تلـ ــذ أن بـ ومنـ
ــدرهتا ا   ــريف بق ــات، وتعت ــة يف  ــاالت اليــوارئ مــ  االســتمرار       العملي لنموذجيــة علــى التعب 

 الوقت نفس  يف تنفيذ براجمها األساسية يف جمال التنمية البشرية؛ يف

__________ 

 ، املرفق.A/69/711-S/2015/1انظر  (١١) 
 (، املرفق األول.A/49/13) 13العامة، الدورة التاسعة واألربعون، امللحق رقم الوثائق الرمسية للجمعية  (١2) 

http://undocs.org/ar/A/69/711
http://undocs.org/ar/A/49/13
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للحكومات املضيفة للدعم اهلا  الذ  تقدمـ  إىل الوكالـة    تعرع مي تقدير ا - 5 
 ولتعاوهنا معها يف االضيالع بواجباهتا؛

ــا    تعيييرع ضي يييا ميييي تقيييدير ا  - 6  ــة، وتيلـــب إليهـ ــارية للوكالـ ــة االستشـ للجنـ
 تواص  جهودها وأن تبقي اجلمعية العامة على علم ب نشيتها؛ أن

األمــم  بتقريــر الفريــق العامــ  املعــي بتمويــ  وكالــة  حتيييع ملمييا مييع التقييدير  - 7 
ــرق األدىن     ــيينين يف الشـ ــ ن الفلسـ ــ ي  الالجـ ــة وتشـ ــدة إلغاثـ ــة   (١3)املتحـ ــاجلهود املبذولـ وبـ

دة يف كفالة األمن املايل للوكالة، وتيلب إىل األمـن العـا  أن يقـد  إىل الفريـق العامـ       للمساع
 اخلدمات واملساعدة الال مة لالضيالع ب عمال ؛

لفتـرة السـنوات السـت    املتوسية األج  لوضعها االستراتيجية الوكالة ب تشيد - 8 
ميزانيــة الوكالــة  ة شــفافيةبــذهلا لزيــادياملفــو  العــا   فتــ  مــاالــ  وبــاجلهود  20١6-202١

 ؛(١4)20١7-20١6 يتبن يف امليزانيـــة الربناجمية للوكالة لفترة السنتن وكفاءهتا، كما
لـرويف   ، علـى الـرغم مـن   اإلصـال ية بالوكالة ملواصـلة جهودهـا    تشيد ضي ا - 9 

ــذهاالعمــ  الصــعبة، و خفــض التكــاليف الكفــاءة القصــوى مــن أجــ   إجــراءات  تعتــريف بتنفي
 ية واإلدارية واالستفادة من املوارد إىل أقصى  د؛التش يل
ــ حتييييع ملميييا - ١0  ــي لبـ ــا  التقرير التكميلـ ــو  العـ ــا  للمفـ ــر اخلـ ــ ر   لتقريـ املـ

 (4-)د 302من قـرار اجلمعيـة العامـة     2١عمال بالفقرة  الذ  قد ، 20١5آب/أغسي،  3
ــ   ــا  يف  وأ ال ــي، اجلمعيــة   20١6أيلول/ســبتمرب  ١5األمــن الع ــةإىل رئ يتعلــق  ، فيمــاالعام

ــة امل ــة باأل مـ ــا ا اليـ ــ  تواجههـ ــادة الـ ــة    احلـ ــات الدوليـ ــدول واملنظمـ ــ  الـ ــث مجيـ ــة، وحتـ لوكالـ
 ؛جهود االستجابة لالستنتاجات والتوصيات الواردة في يف  بفعالية االخنراط على

أيلول/ســبتمرب  ١9برســالة رئــي، اجلمعيــة العامــة امل رخــة  ضي ييا ملمييا حتيييع - ١١ 
اد  فيها إىل بذل اجلهود احلثيثة بشك  مجاعي للتصد  على وجـ  االسـتعجال   ال  ين 20١6

للوض  اهل  الذ  تعـاين منـ  الوكالـة، بوسـائ  منـها العمـ  مـن أجـ  دعـم تنفيـذ التوصـيات            
 الواردة يف التقرير التكميلي للتقرير اخلا ؛

__________ 

 (١3) A/71/350. 
 (.A/70/13/Add.1)ضلف  13الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السبعون، امللحق رقم  (١4) 

http://undocs.org/ar/A/71/350
http://undocs.org/ar/A/70/13/Add.1
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املاليــة  تــهامبعيــدة املــدى ملعاجلــة أ  اختذتــ  مــن تــداب،  ملــاعلــى الوكالــة  تييثين - ١2 
 الـذ  تشـهدمب ميزانيتـها الربناجميـة    عجـز  مواصـلة اجلهـود للحـدل مـن ال    علـى  ها عشجِّوُت املتكررة،

 الربام  األساسية املضيل  هبا؛احلفاظ على  يتي  اا
من أجـ    دعم الوكالةوأصحاب املصلحة املعنين مي  اجلهات املاةة ل هتيب - ١3 

التوصـ    إىل  ـن الـربام  األساسـية   يدها ليتم احلفاظ علـى  ضمان استقرار  التها املادية وتوط
 ؛إىل    عادل لقضية الالج ن الفلسيينين

ــة       حتيييع ملمييا مييع التقييدير   - ١4  ــدرة اإلداري ــز الق ــن تعزي ــا  ع ــن الع ــر األم بتقري
، وحتث مجي  الدول األعضاء على النظر بعناية يف النتائ  والتوصيات الـواردة فيـ ،   (١5)للوكالة
، يف ضــوء العجــز يف ذلــ  مواصــلة تــوف، املـوارد املاليــة مــن امليزانيــة العاديـة لألمــم املتحــدة  اـا  

 ؛املتكرر الذ  تواجه  الوكالة
ــا  ملواصــلة تقــدم املســاعدة اإلنســانية      تؤيييد - ١5  ــذهلا املفــو  الع ــ  يب اجلهــود ال

ــدب،ا       ــ  ت ــار ذل ــى أســا  طــارئ وباعتب ــا، عل ــدر املســتياع عملي ــا  بالق إىل األشــخا  ، م قت
املشردين داخليا يف املنيقة الـذين هـم يف أشـد احلاجـة إىل املسـاعدة املسـتمرة نتيجـة لأل مـات         

 ميادين عمليات الوكالة؛ األخ،ة يف
 مـــن املســـاعدة  ا، وفقـــا لواليتـــها، مزيـــد  أن تقـــد الوكالـــة علـــى   تشيييجع - ١6 

ورية وإىل الذين فـروا إىل البلـدان   الالج ن الفلسيينين املتضررين يف اجلمهورية العربية الس إىل
لأل مة يف سـوريا علـى الصـعيد اإلقليمـي،      التصد يف خيط  املبنالنحو  على، وذل  ا اورة

أن تكف  على وجـ  االسـتعجال مواصـلة دعـم الوكالـة يف هـذا الصـدد        وهتيب باجلهات املاةة 
 ؛نولتزايد ا تياجات الالج ستمرار الترد  اخلي، يف الوض  نظرا ال
اا أ ر ت  الوكالة    اآلن من تقـد  يف إعـادة بنـاء خمـيم هنـر البـارد        ترحب - ١7 

ــدعو إىل    ــان، وت ــهاء بســرعة     لالجــ ن يف لــال لبن ــتم االنت ــاةن  ــ  ي ــن امل ــ  م ــوف، التموي ت
وإىل مواصلة تقدم املساعدة ال وثية إىل األشخا  الذين نز ـوا يف أعقـاب    ،إعادة إعمارمب من

يلـز  مـن دعـم     تقدم مـا  وإىل التخفيف من معاناهتم املستمرة عن طريق 2007 عا  تدم،مب يف
 ومن مساعدة مالية إىل  ن االنتهاء من إعادة إعمار املخيم؛

الوكالة على أن تواص ، بالتعـاون الوثيـق مـ  كيانـات األمـم املتحـدة        تشجع - ١8 
ل والنسـاء واألشـخا  ذو  اإلعاقـة    يف تلبيـة ا تياجـات األطفـا    نسق التقـدل  األخرى املعنية، 
، بيرق من بينـها تقـدم الـدعم النفسـي االجتمـاعي      عملياهتاومحايتهم ضمن  ومراعاة  قوقهم

__________ 

 (١5) A/65/705. 

http://undocs.org/ar/A/65/705
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واتفاقيـة القضـاء علـى مجيـ  أشـكال التمييـز        (١6)وفقا التفاقية  قوق اليفـ   واإلنساين الال  ،
 ؛(١8)واتفاقية  قوق األشخا  ذو  اإلعاقة (١7)ضد املرأة
ــة إىل ا تياجــات الالجــ ن الفلســيينين  تييدرك - ١9  ــ  أةــاء   املاسل ــة يف مجي احلماي
ــة مــن أجــ      ،املنيقــة ــذهلا الوكال اســتجابة منســقة اإلســها  يف وضــ  وتشــج  اجلهــود الــ  تب

ــدويل   ــانون ال ــها    ومســتدامة وفقــا للق ــة ووليفت ــق باحلماي ، اــا يف ذلــ  وضــعها إلطارهــا املتعل
 ا يشم  محاية األطفال؛مجي  املكاتب امليدانية، ا يف

ــا  تشيييد - 20  ــانية والــدعم النفســي    بالوكالــة لتوف،ه  االجتمــاعي املســاعدة اإلنس
، اـا يف  يف مجي  ا االتتتي  لألطفال أنشية ترفيهية وثقافية وتربوية واملبادرات األخرى ال  

  هلـذمب املبـادرات   تقـدم الـدعم الكامـ    إىل املاةن والبلدان املضـيفة  قياع غزة، وتدعو ذل  يف
، وُتشـجِّ  علـى بنـاء الشـراكات وتعزيزهـا لتيسـ، عمليـة تقـدم         إدراكا منها ملسااتها اإلجيابية

 ؛اخلدمات وتوطيدها هذمب
إىل إســرائي ، الســلية القائمــة بــاال تالل، أن متتثــ  علــى ةــو تــا          تطلييب - 2١ 

ــت احلــرب امل       ــدنين وق ــة امل ــة دماي ــف املتعلق ــة جني ــا  اتفاقي  آب/أغســي، ١2 رخــة أل ك
 ؛(6)١949
ــاملواد   تطلييب ضي ييا  - 22  ــد ب ــاق   ١05 و ١04 و ١00إىل إســرائي  التقي مــن ميث

لضـمان سـالمة مـولفي الوكالـة      (4)األمم املتحدة وباتفاقية امتيا ات األمم املتحـدة و صـاناهتا  
، د  الشـرقية ومحاية م سساهتا وكفالة أمن مرافقها يف األر  الفلسيينية احملتلـة، اـا فيهـا القـ    

 ؛يف مجي  األوقات
ال  أضرت ارافق الوكالة خـالل الـزناع   بالتحقيقات يف احلوادث  حتيع ملما - 23 

ضــمان املســاءلة  وتــدعو إىل، 20١4الــذ  وقــ  يف قيــاع غــزة يف متو /يوليــ  وآب/أغســي، 
 عن مجي  انتهاكات القانون الدويل؛

 كومة إسرائي  على أن تعج  بتسديد مجي  رسو  العبـور إىل الوكالـة    حت  - 24 
وغ، ذل  من اخلسائر املالية ال  تكبدهتا الوكالة نتيجـة ملـا تسـببت فيـ  إسـرائي  مـن  ـاالت        

 الت خ، والقيود ال  فرضتها على التنق  والعبور؛

__________ 

 (١6) United Nations, Treaty Series, vol. 1577, No. 27531. 
 .20378، الرقم ١249املرج  نفس ، ا لد  (١7) 
 .449١0الرقم ، 25١5املرج  نفس ، ا لد  (١8) 
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ــة تنقــ  وع    تطلييب - 25  ــور إىل إســرائي  علــى وجــ  اخلصــو  الكــف عــن عرقل ب
مــولفي الوكالــة ومركباهتــا وإمــداداهتا والكــف عــن فــر  ضــرائب وأتعــاب ورســو  إضــافية   

 يلحق  ذل  من ضرر بعمليات الوكالة؛ ملا
ــ خر       دموهتييا تكييرر - 26  ــوق أو ت ــ  تع ــود ال ــ  القي ــ  بالكام ــرائي  إىل أن ترف إس

لالجـ ن  ا إيـواء  كنأمـا است،اد مواد البناء ولوا م  الضـرورية إلعـادة بنـاء وتـرميم اآلاليف مـن      
املتضررة أو املدمرة ولتنفيذ مشاري  اهلياك  األساسية املدنية ال  توقفت يف خميمـات الالجـ ن   

وال  توجد  اجة ماسة إليها، وتال ع يف الوقـت نفسـ  األرقـا  املـث،ة للجـزع       يف قياع غزة
املعنـون   20١6آب/أغسـي،   26الواردة يف تقريـر فريـق األمـم املتحـدة القيـر  الصـادر يف       

 ؛“غزة: بعد عامن”
إىل املفــــو  العـــا  أن يواصــــ  إصــــدار بياقـــات هويــــة لالجــــ ن    تطليييب  - 27 

 الفلسيينين وأوالدهم يف األر  الفلسيينية احملتلة؛
 الوكالـة للتمويـ  البـالغ الصـ ر     لربنـام   اإلسـها  اإلجيـا    تالحظ مع التقدير - 28 

خــدمات  اســتمراراجلهــود الراميــة إىل تعزيــز وتشــجل   ،وبرناجمهــا املتعلــق ب جيــاد فــر  العمــ  
سـيما يف ضـوء    الالجـ ن الفلسـيينين، ال   وفوائدمب لتشم  عددا أكرب منالتموي  البالغ الص ر 

وتر ـب بـاجلهود الـ      ،ارتفاع معدالت البيالة يف أوساطهم ولـدى الشـباب منـهم بـاألخ     
ات التمويـ  البـالغ الصـ ر مـن خـالل      تبذهلا الوكالـة مـن أجـ  ترشـيد التكـاليف وتعزيـز خـدم       

ــداخلي،      مــا ــذل مــن مســاعي اإلصــالح ال وهتيــب بالوكالــة أن تواصــ ، بالتعــاون الوثيــق     يب
ــ  ــ ن       مـ ــاعي لالجـ ــاد  واالجتمـ ــتقرار االقتصـ ــز االسـ ــها  يف تعزيـ ــة، اإلسـ ــاالت املعنيـ الوكـ

 الفلسيينين يف مجي  ميادين العمليات؛
ــات     تكييييرر نييييدا اهتا  - 29  ــة واملنظمــ ــاالت املتخصصــ ــدول والوكــ ــ  الــ إىل مجيــ

أن تواص  مساااهتا يف امليزانية الربناجميـة للوكالـة وتزيـد مـن اعتماداهتـا اخلاصـة       احلكومية  غ،
ــ ن الفلســيينين،        املرصــودة ــايل لالج ــيم الع ــال التعل ــية يف جم ــن  الدراس ــهبات وامل  وتســهملل

الفلسيينين، وتيلـب إىل الوكالـة أن تعمـ  بوصـفها     إنشاء مراكز للتدريب املهي لالج ن  يف
 عليها؛ اجلهة املتلقية جلمي  االعتمادات اخلاصة للهبات واملن  الدراسية واألمينة

ــة       حتييي  - 30  ــ، احلكوميـ ــات غـ ــة واملنظمـ ــاالت املتخصصـ ــدول والوكـ ــ  الـ مجيـ
الجـــ ن األعمـــال القيلمـــة والضـــرورية الـــ  تضـــيل  هبـــا الوكالـــة يف مســـاعدة ال   دعـــم علـــى

تلــ   يــادة أو للوكالــة الفلسـيينين يف مجيــ  ميــادين العمليــات، مــن خــالل تقــدم مســااات  
ــ      ،تســاااامل ــنق  احلــاد يف التموي ــة الكــب،ة وال ــود املالي ــة القي ــى   ملواجه ــ ثران عل ــذين ي  الل

تفاقمــت بســبب   اال تياجــات املاليــة قــد  ، وتال ــع يف الوقــت ذاتــ  أن   ميزانيتــها الربناجميــة 
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احلالـة اإلنسـانية   دت  الفتـرة األخـ،ة مـن نزاعـات ومـن عـد  اسـتقرار، وبسـبب تـدهور          شـه  ما
 ؛امليدان يف

املاةــة إىل تــوف، التمويــ  الكامــ  يف الوقــت   اجلهــاتيف هــذا الصــدد  تييدمو - 3١ 
املناسب لربام  الوكالة املتعلقة باليوارئ واإلنعا  وإعادة اإلعمار،  سب املـبن يف نـداءات   

 ل  وجهتها وخيط االستجابة ال  وضعتها؛اليوارئ ا
إىل األمـــن العـــا  أن يقـــو  بتيســـ، مشـــاورات موســـعة مـــ  الـــدول   تطليييب - 32 

األعضــاء، وخاصــة البلــدان املضــيفة، وأعضــاء اللجنــة االستشــارية واجلهــات املاةــة األخــرى،   
ن األخـذ هبـا،   امل سسات املالية الدولية، من أج  استكشايف مجي  السب  والوسائ  املمكـ  وم 
يف ذلــ  مــن خــالل التربعــات واالشــتراكات املقــررة، لكفالــة متويــ  الوكالــة متــويال كافيــا   اــا

مستداما ميكن التنب  ب  طوال واليتها، وتيلب إىل األمـن العـا  أن يعـر  علـى نظـر اجلمعيـة       
ي  ، دون إخـالل اـا تسـد   20١7العامة نتائ  تل  املشاورات والتوصـيات دلـول آذار/مـار     

 مشورة. اللجان املعنية من
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  مشروع القرار الراب   
 ممتلكات الالج ن الفلسيينين واإليرادات اآلتية منها

 
 ،إن اجلمعية العامة 
 ١948ون األول/ديســــمرب ــــــكان ١١( املــــ ر  3-)د ١94إىل قراريهــــا  إذ تشيييير 

وإىل مجيــ  قراراهتــا الال قــة    ١98١كــانون األول/ديســمرب   ١6جــيم املــ ر    36/١46 و
 املس لة، ذمبهب املتعلقة
كـانون   9ملـ ر   ا 70/86بقرارهـا  بتقرير األمـن العـا  املقـد  عمـال      وإذ حتيع ملما 

، وبتقرير جلنة التوفيق التابعة لألمم املتحدة واخلاصة بفلسين للفتـرة  (١)20١5األول/ديسمرب 
 ،(2)20١6/أغسي، آب 3١إىل  20١5/سبتمرب أيلول ١من 

يقــران ومبــادئ القــانون الــدويل  (3)اإلعــالن العــاملي حلقــوق اإلنسـان أن إىل  وإذ تشير  
 ممتلكات  اخلاصة تعسفا،مبدأ عد  جوا   ريد أ د من 

ــا  وإذ تشييير ملييين وجيييه اخل يييوص     ــ ر  5-)د 394إىل قرارهـ ــانون  ١4( املـ كـ
الـذ  أوعـزت فيـ  إىل جلنـة التوفيـق أن تضـ ، بالتشـاور مـ  األطـرايف           ١950األول/ديسمرب 

 املعنية، تداب، حلماية  قوق الالج ن الفلسيينين وممتلكاهتم ومصاحلهم،
 أعلنتـ  جلنـة   حتديد وتقيـيم املمتلكـات العربيـة، علـى ةـو مـا       إجنا  برنام  وإذ تالحظ 

ــاين والعشــرين      ، وأنــ  كــان لــدى دائــرة األراضــي ســج      (4)التوفيــق يف تقريرهــا املر لــي الث
ــ ــا اهتا     مال ـبالــ ــة ومســ ــات العربيــ ــ  املمتلكــ ــدد مواقــ ــ  حتــ ــائق الــ العــــرب وملــــف بالوثــ
 ،األخرى خصائصهاو

لــدى جلنــة التوفيــق    الســجالت املوجــودة للحفــاظ علــى   وإذ تعييرع مييي تقييدير ا   
الســجالت مــن أجــ  التوصــ   أايــة هــذمبإذ ت كــد ســجالت األراضــي، و فيهــا حتــديثها، اــاو
 (،3-)د ١94   عادل حملنة الالج ن الفلسيينين وفقا للقرار  إىل

إىل أن ، يف إطار عملية السال  يف الشرق األوسط، اتفقـت منظمـة التحريـر     وإذ تشر 
ت املـ ر   ـــ ي امل قـــ ات احلكم الذاتـادئ ترتيبــالن مبــي إعــ  فــة إسرائيــة و كومــالفلسييني
__________ 

 (١) A/71/343. 
 (2) A/71/335. 
 (.3-ألف )د 2١7القرار  (3) 
 .A/5700، الوثيقة ١١، املرفق رقم الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة التاسعة مشرة، املرفقات (4) 

http://undocs.org/ar/A/RES/ 36/146
http://undocs.org/ar/A/RES/70/86
http://undocs.org/ar/A/71/335
http://undocs.org/ar/A/5700


A/71/493 
 

 

16-20133 29/29 

 

فيهـا مسـ لة    على بدء مفاوضات بش ن مسائ  الوض  الدائم، اـا  (5)١993أيلول/سبتمرب  ١3
 ،اهلامة الالج ن
أن لالجـ ن الفلسـيينين احلـق يف ممتلكـاهتم ويف اإليـرادات       تؤكد مي جدييد  - ١ 

 والعدل؛ اآلتية منها، وفقا ملبادئ اإلنصايف
إىل األمن العـا  أن يتخـذ كـ  اخليـوات املناسـبة، بالتشـاور مـ  جلنـة          تطلب - 2 

هلـم مـن أصـول     ومـا  العـرب  التوفيق التابعة لألمم املتحدة واخلاصة بفلسين، حلماية ممتلكـات 
 لملكية يف إسرائي ؛و قوق ل
 يلـز  مــن  إىل إسـرائي  أن تقـد  إىل األمـن العـا  كـ  مـا       تطليب ميرة ضخير     - 3 

 القرار؛ يف تنفيذ هذا ةتسهيالت ومساعد
ميـــ  األطـــرايف املعنيـــة أن تـــزود األمـــن العـــا  بـــ   معلومـــات        ل هتييييب - 4 
هلـم مـن أصـول و قـوق      ومـا  العـرب  ممتلكـات باملوضوع تكـون يف  و هتـا بشـ ن     صلة ذات
 إسرائي  ويكون من ش هنا أن تساعدمب يف تنفيذ هذا القرار؛يف  لملكيةل

ــ  بينــهما،         حتيي  - 5  ــق علي ــو متف ــا ه ــرائيلي، وفقــا مل اجلــانبن الفلســييي واإلس
نــها املتعلقــة امتلكــات الالجــ ن الفلســيينين واإليــرادات اآلتيــة م  اهلامــةمعاجلــة املســ لة  علــى
 الوض  النهائي؛السال  املتعلقة بإطار مفاوضات  يف

الثانيـة  إىل األمـن العـا  أن يقـد  تقريـرا إىل اجلمعيـة العامـة يف دورهتـا         تطلب - 6 
 .القرار عن تنفيذ هذا والسبعن

 
 

__________ 

 (5) A/48/486-S/26560.املرفق ، 

http://undocs.org/ar/A/48/486

