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  ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ٦ يف قرار اختذته اجلمعية العامة

  
  على تقرير جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإاء االستعمار بناء[

  ])A/71/493( (اللجنة الرابعة)

  

  تقدمي املساعدة إىل الالجئني الفلسطينيني  -  ٧١/٩١
  

  ،إن اجلمعية العامة  

ــا  إذ تشـــري   ـــؤرخ ٣ -(د  ١٩٤إىل قرارهـ ـــون األول/ديســـمرب  ١١) املــ  ١٩٤٨كانــ

كــانون  ٩املــؤرخ  ٧٠/٨٣مجيــع قراراــا الالحقــة املتعلقــة ــذه املســألة، مبــا فيهــا القــرار   وإىل

  ،٢٠١٥األول/ديسمرب 

 ١٩٤٩كـانون األول/ديسـمرب    ٨) املـؤرخ  ٤ -(د  ٣٠٢إىل قرارهـا   وإذ تشري أيضا  

شـاء وكالـة األمـم املتحـدة إلغاثـة وتشـغيل الالجـئني        الذي قامـت مبوجبـه جبملـة أمـور منـها إن     

  الفلسطينيني يف الشرق األدىن،

  ،ذات الصلةإىل قرارات جملس األمن  وإذ تشري كذلك  

أن الالجـئني الفلسـطينيني قـد عـانوا مـن فقـدان ديـارهم وأراضـيهم وسـبل           وإذ تدرك  

  عيشهم على مدى أكثر من ستة عقود من الزمن،

مشكلة الالجئني الفلسطينيني مـن أجـل حتقيـق العـدل وإحـالل       حتمية حل وإذ تؤكد  

  سالم دائم يف املنطقة،

عامـا   ٦٥بالدور األساسي الذي تؤديه الوكالة منذ إنشائها قبـل أكثـر مـن     وإذ تسلم  

يف ختفيف حمنة الالجـئني الفلسـطينيني عـن طريـق تقـدمي خـدمات التعلـيم والصـحة واخلـدمات          

ل اجلـاري يف جمـاالت بنـاء اهلياكـل األساسـية للمخيمـات والتمويـل        الغوثية واالجتماعية والعم

  البالغ الصغر واحلماية واملساعدة الطارئة،
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كــانون الثاين/ينــاير إىل  ١بتقريــر املفــوض العــام للوكالــة للفتــرة مــن   وإذ حتــيط علمــا  

  ،)١(٢٠١٥ كانون األول/ديسمرب  ٣١

ــا   ــا وإذ حتـــيط علمـ ــر اخلـــ  أيضـ ــام يف  الـــذي ق اصبتحـــديث التقريـ ــه املفـــوض العـ دمـ

ــة   ٢١ عمـــال بـــالفقرة ٢٠١٥آب/أغســـطس  ٣ ، )٢()٤ -(د  ٣٠٢مـــن قـــرار اجلمعيـــة العامـ

، وإذ تعـرب  ٢٠١٦أيلول/سـبتمرب   ١٥والذي أحاله األمني العام إىل رئيس اجلمعيـة العامـة يف   

عن القلـق بشـأن األزمـة املاليـة الشـديدة الـيت تواجههـا الوكالـة وتأثريهـا السـليب علـى مواصـلة             

  ،يف مجيع ميادين العملياتتنفيذ براجمها األساسية لفائدة الالجئني الفلسطينيني 

يف مجيــع ميــادين العمليــات،  تتزايــد حتياجــات الالجــئني الفلســطينيني  اأن  وإذ تــدرك  

  األردن واجلمهورية العربية السورية ولبنان واألرض الفلسطينية احملتلة،  أي

ــق      ــن شــديد القل ــرب ع ــيت يعيشــها الالجئــون       وإذ تع ــة الصــعوبة ال إزاء احلالــة البالغ

المتهم ورفــاههم وأحــواهلم املعيشــية يتصــل بســ مــا الفلســطينيون حتــت االحــتالل، مبــا يف ذلــك

  االجتماعية واالقتصادية،

إزاء احلالة اإلنسانية واألوضـاع االجتماعيـة   بوجه خاص  وإذ تعرب عن شديد القلق  

واالقتصادية اخلطرية لالجـئني الفلسـطينيني يف قطـاع غـزة، وإذ تؤكـد أمهيـة املسـاعدة الطارئـة         

  ة البناء،واإلنسانية واإلسراع يف بذل اجلهود إلعاد

 أيلول/سـبتمرب  ١٣توقيع حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية يف  وإذ تالحظ  

  واتفاقات التنفيذ الالحقة، )٣(إعالن مبادئ ترتيبات احلكم الذايت املؤقت ١٩٩٣

أنه مل تتم بعد إعادة الالجـئني إىل ديـارهم أو تعويضـهم،     تالحظ مع األسف  - ١  

)، وأن حالـة  ٣ -(د  ١٩٤مـن قـرار اجلمعيـة العامـة      ١١يف الفقرة على النحو املنصوص عليه 

تزال، نتيجة لذلك، مدعاة للقلـق البـالغ وال يـزال تقـدمي املسـاعدة إىل       ال الالجئني الفلسطينيني

  الالجئني الفلسطينيني أمرا ضروريا لتلبية االحتياجات األساسية الصحية والتعليمية واملعيشية؛

أن جلنــة التوفيــق التابعــة لألمــم املتحــدة واخلاصــة   أيضــاتالحــظ مــع األســف   - ٢  

من قرار اجلمعيـة   ١١بفلسطني مل تتمكن من االهتداء إىل وسيلة إلحراز تقدم يف تنفيذ الفقرة 

)، وتكرر طلبها إىل جلنة التوفيق أن تواصل بذل اجلهـود مـن أجـل تنفيـذ     ٣ -(د  ١٩٤العامة 

_______________ 

 ).A/71/13( ١٣امللحق رقم ، الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة احلادية والسبعون  )١(

)٢(  A/70/272.املرفق ،  

)٣(  A/48/486-S/26560.املرفق ، 
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 ،املبذولة يف هذا الصدد إىل اجلمعيـة حسـب االقتضـاء   تلك الفقرة وأن تقدم تقريرا عن اجلهود 

  ؛٢٠١٧أيلول/سبتمرب  ١ولكن يف موعد أقصاه 

ضرورة استمرار أعمال وكالة األمم املتحدة إلغاثـة وتشـغيل الالجـئني     تؤكد  - ٣  

الفلسطينيني يف الشرق األدىن وأمهية القيام بعملياا دون عوائق وتقـدمي خـدماا، مبـا يف ذلـك     

دة الطارئة، من أجل رفاه الالجئني الفلسطينيني ومحايتهم وتنميتـهم البشـرية ومـن أجـل     املساع

  استقرار املنطقة، ريثما يتم التوصل إىل حل عادل لقضية الالجئني الفلسطينيني؛

جبميع اجلهـات املاحنـة أن تواصـل تكثيـف جهودهـا لتلبيـة االحتياجـات         يب  - ٤  

النامجة عـن الرتاعـات   واالحتياجات يتعلق منها بزيادة النفقات  ما املتوقعة للوكالة، مبا يف ذلك

االجتماعية واالقتصادية واإلنسانية اخلطرية، وخباصـة يف   واألوضاعوعدم االستقرار يف املنطقة 

االحتياجات اليت ورد ذكرها يف نـداءات الطـوارئ واإلنعـاش    تلبية األرض الفلسطينية احملتلة، و

األخرية املتعلقة بقطاع غـزة ويف خطـط االسـتجابة لألزمـة اإلقليميـة      والتعمري األخرية واخلطط 

الراميــة إىل معاجلــة حالــة الالجــئني الفلســطينيني يف اجلمهوريــة العربيــة الســورية والالجــئني         

  املنطقة؛يف الفلسطينيني الذين فروا إىل بلدان 

سـطينيني وللـدور   الجئني الفلإىل العلى الوكالة لتقدميها املساعدة احليوية  تثين  - ٥  

الذي تقوم به بوصفها عامـل اسـتقرار يف املنطقـة وعلـى مـوظفي الوكالـة للجهـود احلثيثـة الـيت          

  ؛تنفيذ واليتها من أجليبذلوا 

دون إخـــالل  ٢٠٢٠حزيران/يونيـــه  ٣٠متديـــد واليـــة الوكالـــة حـــىت   تقـــرر  - ٦  

  ).٣ -(د  ١٩٤من قرار اجلمعية العامة  ١١بأحكام الفقرة 
  

  ٥٣ العامةاجللسة 
  ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ٦

 


