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 الدورة الثانية والستون
 * من جدول األعمال املؤقت٣٣البند 

وكالــة األمــم املتحــدة إلغاثــة وتــشغيل     
    الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن

 ١٩٦٧يونيـه   /النازحون نتيجـة ألعمـال القتـال الـيت نـشبت يف حزيـران               
 وأعمال القتال التالية

  
 تقرير األمني العام  

  

 موجز 
، بعــد  إليهــا، إىل األمــني العــام أن يقــدم٦١/١١٣طلبــت اجلمعيــة العامــة، يف قرارهــا  

التــشاور مــع املفوضــة العامــة لوكالــة األمــم املتحــدة إلغاثــة وتــشغيل الالجــئني الفلــسطينيني يف 
 .، تقريرا عن التقدم احملرز يف تنفيذ القرار)األونروا(الشرق األدىن 

 املراسالت اليت جرت بني األمني العام واملمثل الدائم إلسـرائيل           ويشري هذا التقرير إىل    
لدى األمم املتحدة فيما يتعلق باإلجراءات املتخـذة مـن قبـل حكومـة إسـرائيل تنفيـذا ألحكـام               

التقريــر أيــضا املعلومــات الــيت أتاحتــها املفوضــة العامــة لألونــروا   عــرض وي. القــرار ذات الــصلة
جئني املسجلني لدى الوكالـة إىل الـضفة الغربيـة وقطـاع غـزة مـن         لألمني العام بشأن عودة الال    

الـيت أتاحهـا املراقـب الـدائم        املعلومـات اإلضـافية     ، و األردن واجلمهورية العربية السورية ولبنان    
 .املتحدة لفلسطني لدى األمم
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، املعنـون  ٦١/١١٣ مـن قرارهـا   ٥م هذا التقرير إىل اجلمعيـة العامـة عمـال بـالفقرة       يقّد - ١
 وأعمــال القتــال  ١٩٦٧يونيــه /النــازحون نتيجــة ألعمــال القتــال الــيت نــشبت يف حزيــران      ”

 :ليما يمنطوقه على ينص ، والذي “التالية
 ،إن اجلمعية العامة  
  ... 
 حق مجيع النازحني نتيجة ألعمال القتـال الـيت نـشبت يف             تعيد تأكيد  - ١  

ة إىل ديـارهم أو أمـاكن إقامتـهم         وأعمال القتال التاليـة يف العـود       ١٩٦٧يونيه  /حزيران
 ؛١٩٦٧السابقة يف األراضي اليت حتتلها إسرائيل منذ عام 

 إزاء عـدم االمتثـال لآلليـة الـيت اتفـق عليهـا              تعرب عـن القلـق البـالغ       - ٢  
املـؤرخ  الطرفان يف املادة الثانية عشرة من إعالن مبادئ ترتيبات احلكم الـذايت املؤقـت      

ن عــودة النــازحني، وتؤكــد ضــرورة التعجيــل بعــودة   بــشأ١٩٩٣ســبتمرب /أيلــول ١٣
 النازحني؛

، ريثما يتحقق ذلك، اجلهود اليت تبـذهلا املفوضـة العامـة لوكالـة              تؤيد - ٣  
األمم املتحدة إلغاثـة وتـشغيل الالجـئني الفلـسطينيني يف الـشرق األدىن ملواصـلة تقـدمي                

ئ وباعتبـار ذلـك تـدبريا    املساعدة اإلنسانية بالقدر املستطاع عمليـا، علـى أسـاس طـار        
اجـة  أشـد احل  مؤقتا، إىل األشخاص املوجودين يف املنطقة الذين هم نازحون حاليا ويف            

 ١٩٦٧يونيــه /إىل املــساعدة املــستمرة نتيجــة ألعمــال القتــال الــيت نــشبت يف حزيــران  
 وأعمال القتال التالية؛

ء  مجيــع احلكومــات واملنظمــات واألفــراد التــربع بــسخا  تناشــد بقــوة - ٤  
ــة املعنيــة    ــة الدوليــة واملنظمــات غــري احلكومي ، األخــرى للوكالــة وللمنظمــات احلكومي

 ألغراض املذكورة آنفا؛لوفاء بال
 إىل األمني العـام أن يقـدم، بعـد التـشاور مـع املفوضـة العامـة،                  تطلب - ٥  

نفيـذ  تقريرا إىل اجلمعية العامة قبل انعقاد دورهتا الثانية والـستني عـن التقـدم احملـرز يف ت             
 .هذا القرار

املمـــثلني  شـــفوية إىل اته األمـــني العـــام مـــذكر، وّجـــ٢٠٠٧يونيـــه /حزيـــران ٨ويف  - ٢
ه فيهـا  املمثـل الـدائم إلسـرائيل لـدى األمـم املتحـدة، وجّـ       الدائمني للـدول األعـضاء، مبـن فـيهم      

بــأي إبالغــه ىل املمثــل الــدائم االنتبــاه إىل مــسؤوليته عــن تقــدمي تقريــر مبقتــضى القــرار وطلــب إ
 .ألحكام ذات الصلة من القرارل اأو تعتزم اختاذه تنفيذاختذته قد حكومته تكون إجراء 
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، رد املمثــل الــدائم إلســرائيل ٢٠٠٧أغــسطس / آب١٦ىف مــذكرة شــفوية مؤرخــة و - ٣
 :على النحو التايل

 إسرائيل أن تشري إىل بعـض التطـورات الـيت حـدثت علـى              دبادئ ذي بدء، تو     
حكومـة  نـشوء   فمـع    .اجلمعيـة العامـة   َبـل   ِقن  مـ هـذه القـرارات     اذ  اختـ أرض الواقع منـذ     

أال وهــى االعتــراف   ، الثالثــة للمجتمــع الــدويل  األساســية  فلــسطينية تقبــل باملبــادئ   
أصـبحت هنـاك إمكانيـة      ،  باالتفاقات الـسابقة  لتقيد  بإسرائيل ونبذ العنف واإلرهاب وا    

أفـق سياسـي يـدفع      إلبـالج   و فلـسطيين    يسـرائيل إحوار  بصدد قيام   كبرية إلحراز تقدم    
األسابيع القليلـة املاضـية،   اليت شهدهتا   يف الواقع أن األحداث     و .العملية قدما إىل األمام   

، فلـسطينيني السـرائيليني و بعض من كبار املـسؤولني اإل اجتماعات بني  ما مت من    ها  نمو
 . احلقيقةه هذتؤكد

 محــاس علــى نفــس الــيت تــشنهااخلبيثــة وبــرغم اهلجمــات اإلرهابيــة املتعمــدة و  
ــت   ــستخدم ل ــيت ت ــابر ال ــسانية  مكني املع ــساعدات اإلن ــدخول إىل  امل ــن ال ــزة، م  قطــاع غ

ــودا  تبـــذل ــرائيل جهـ ــبرية إسـ ــم   كـ ــة بالتنـــسيق مـــع األمـ ــابر مفتوحـ ــذه املعـ ــاء هـ إلبقـ
يونيـه ،نقـل مـا يزيـد        /حزيـران ١٩مت بالفعـل منـذ      قـد   و .ووكاالهتـا املتخصـصة    املتحدة
 ٤ ٠٠٠معرب صـوفا وأكثـر مـن    ن طريق نسانية ع اإلونات  من املع  طن   ٥٠ ٠٠٠على  
 .شالوم ميريمعرب كباستخدام طن 

يونيـه  /قطـاع غـزة يف حزيـران      علـى   محـاس   استيالء  أثناء   أنه   ذلكويضاف إىل     
استجابت إسرائيل علـى الفـور لنـداءات وكـاالت األمـم املتحـدة وموظفيهـا                 ،٢٠٠٧

 .لفوضى والعنفإىل إسرائيل للفرار من ااملرور اآلمن بشأن توفري 
نقــل البــضائع التجاريــة مــن املنطقــة  لتــود إســرائيل أن تظــل املعــابر مفتوحــة  و  
علـى املعـابر   السـتمرار اهلجمـات    هذا أمر صعب بـصورة خاصـة نتيجـة          لكن  و ،ليهاإو

 .بالصواريخ واهلاون
 وتعتـرف مبـسامهتها     األونـروا املهمة اإلنسانية الـيت تـضطلع هبـا         إسرائيل  وتؤيد    

 ميكـن   األونـروا اقتنـاع إسـرائيل بـأن       مـع   و .رفاه الالجئني الفلسطينيني  حتقيق   يف   مةالقيِّ
ــز الــس وســيلة أن تكــون  ــزال ,م واالســتقرار يف املنطقــةالمهمــة لتعزي تــشعر  فإهنــا ال ت

ــسييس  ــالقلق  إزاء ت ــ ب ــةاذه ه ــرار يٌ   .لوكال ــأن أي ق ــشأن تخــذ وتتمــسك إســرائيل ب ب
يتجنـب اخلـوض    لوكالـة وأن    اذه  هـ  عمليـات جيب أن يعاجل على وجه احلصر        األونروا

الـيت يـتم إقحامهـا السـتهداف بلـد واحـد بعينـه              صلة  الـ سياسية غـري ذات     الـ سائل  امليف  
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جانـب واحـد مـن    تعزيـز مـصاحل   ومبفاوضات الوضع الدائم    واستباق القرارات املتعلقة    
 .الصراعجانيب 

عبـارات  ن أي  وختليـصها مـ  املتعلقـة بـاألونروا  قـرارات   ال جتؤيد إسـرائيل دمـ    و  
إىل إصــالح راميــة ويتــسق هــذا مــع اجلهــود العامــة ال .خارجــة عــن موضــوعهاسياســية 
 . وتنشيطهااجلمعية العامةأعمال 

ــع       ــا م ــرائيل إىل مواصــلة تعاوهن ــع إس ــروا وتتطل ــل  األون ــة العم ــة وعالق القائم
ك مـع   باالشـترا   علـى النظـر،    األونـروا ومن مث حتث إسرائيل األمني العام و       .بينهما فيما

علـى  لواليتها   األونرواإجناز  ن تعزز   ألمنظمة  هبا ل كن  مياليت  لسبل  يف ا  األطراف املعنية، 
 .دمتهمهد إليها خبمن ُعحتقيقا لصاحل للمساءلة خاضع ول وؤحنو مس

، رّد املراقــب الــدائم لفلــسطني  ٢٠٠٧أغــسطس /آب ٢ويف مــذكرة شــفوية مؤرخــة   - ٤
 :٦١/١١٣يلي فيما يتعلق بالقرار  مبا

النازحون نتيجة ألعمال القتال اليت نـشبت يف        ”، املعنون   ٦١/١١٣يف القرار     
، أعـادت اجلمعيـة العامـة، ضـمن مجلـة           “ وأعمـال القتـال التاليـة      ١٩٦٧يونيـه   /حزيران
يونيـه  /ألعمال القتال اليت نـشبت يف حزيـران       تأكيد حق مجيع النازحني نتيجة      ”أمور،  
إىل ديــارهم أو أمــاكن إقامتــهم الــسابقة يف   وأعمــال القتــال التاليــة يف العــودة  ١٩٦٧

ومـن املؤسـف أن إسـرائيل، الـسلطة     . “١٩٦٧األراضي اليت حتتلها إسرائيل منـذ عـام    
القائمـة بــاالحتالل، مل حتتــرم هــذا احلــق ومل متتثــل لآلليــة الــيت اتفــق عليهــا الطرفــان يف  

ــام   ــادئ لع ــازحني ١٩٩٣إعــالن املب ــشأن عــودة الن ــرار .  ب تعــرب ، ٦١/١١٣ويف الق
. اجلمعية العامة عن القلق إزاء هذه املـسألة وتؤكـد ضـرورة التعجيـل بعـودة النـازحني                 

للجهـود الـيت تبـذهلا       العامـة    اجلمعيـة ومن املهـم أيـضا يف هـذا الـصدد التنويـه إىل تأييـد                
املفوضة العامـة لتقـدمي املـساعدة اإلنـسانية، علـى أسـاس طـارئ وباعتبـار ذلـك تـدبريا                     

 املوجودين يف املنطقـة الـذين ُهـم نـازحون حاليـا ويف حاجـة إىل                 إىل األشخاص مؤقتا،  
ــةاملــساعدة، والتأكيــد علــى مناشــدة   للحكومــات واملنظمــات واألفــراد   العامــة اجلمعي

 .التربع للوكالة كي تليب احتياجات هؤالء األشخاص
، حـصل األمـني العـام مـن         ٦١/١١٣ مـن قـرار اجلمعيـة العامـة          ٢وفيما يتعلق بـالفقرة      - ٥
ملفوضة العامة لألونـروا علـى املعلومـات املتاحـة لـديها بـشأن عـودة الالجـئني املـسجلني لـدى                      ا

ــة ــا . الوكال ــسابقة  ذُكــر وكم ــارير ال ــشأن يف التق ــشترك  ب ــة هــذا املوضــوع، ال ت يف أي الوكال
ترتيبات تتعلق بعودة الالجئني، كما أهنا ال تشترك يف أي ترتيبات تتعلـق بعـودة النـازحني غـري                   

مـن الالجـئني املـسجلني      املقدمـة   طلبـات   الوتـستند معلومـات الوكالـة إىل        . ني كالجـئني  املسجل
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مـن األردن أو اجلمهوريـة العربيـة الـسورية أو           قيدهم لـدى الوكالـة      تحويل سجالت   لالعائدين  
علـم بعـودة أي الجـئني       بالـضرورة   الوكالـة   ال يتـوافر لـدى      و. لبنان إىل املناطق اليت عادوا إليها     

الوكالـة، فإنـه يف الفتـرة مـن         دود مـا تعلمـه      حـ يف  و. همقيديطلبوا حتويل سجالت    مسجلني مل   
 عــاد مــن الالجــئني املــسجلني لــدى     ،٢٠٠٧يونيــه / حزيــران٣٠ إىل ٢٠٠٦يوليــه /متــوز ١

ــروا ــة و  ٢ ٢٢٠ األونـ ــضفة الغربيـ ــارج األرض   ٢٤٩إىل الـ ــاكن خـ ــن أمـ ــزة مـ ــاع غـ  إىل قطـ
 ١٩٦٧يف عـام  نزحـوا  عض هؤالء قد ال يكونون قـد   وجدير باملالحظة أن ب   . الفلسطينية احملتلة 

 .نـازح أسرة الجـئ مـسجــل   من  اسابقة أو الحقة لذلك وقد يكونــون أفـــراد أعوام  ولكن يف   
الـــسابق تقريـــر ال مـــن ٣التقـــدير الـــوارد يف الفقـــرة احلـــسبان فإنـــه عنـــدما يؤخـــذ يف ومـــن مث 

)A/61/358( ، ين تعلــم الوكالــة أهنــم عــادوا إىل الــذلنــازحني عــدد الالجــئني املــسجلني ايــصبح
وال تـستطيع الوكالـة تقـدير       . ني الجئ ٢٩ ٠٠٣ حنو   ١٩٦٧يونيه  /األراضي احملتلة منذ حزيران   

ــدد اإلمجــايل للــ   ــازحني الع ــادوا سكان الن ــذين ع ــسجالت إال   . ال ـــي ال حتــتفظ ب خبــصوص فهــ
فيمــا يتعلــق اصــة خبوكمــا ذُكــر آنفــا،  الالجــئني املــسجلني، بــل إن هــذه الــسجالت نفــسها،   
 .بأماكن وجود الالجئني املسجلني، قد تكون غري كاملة

، حييـل األمـني العـام    ٦١/١١٣ مـن قـــــرار اجلمعيـة العامـة     ٣وفيما يتعلـــــق بالفقـــــرة      - ٦
 كــانون ٣١ينــاير إىل / كــانون الثــاين١إلــــــى تقريــــر املفوضــة العامــة لألونــروا عــن الفتــرة مــن 

ــر  )١(٢٠٠٦ديـــسمرب  /األول ــة لالطـــالع علـــى سـ ــة العامـ ــارير الـــسابقة للمفوضـ د و وإىل التقـ
 .ستمرةاملساعدة املاحملتاجني إىل لنازحني  إىل ااألونروااملساعدة املستمرة واجلارية اليت تقدمها 

 

__________ 
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