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 ♲ الرجاء إعادة االستعمال

 
  قرار اختذته اجلمعية العامة

  على تقرير جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإاء االستعماربناء[
 ])A/65/422/Add.1()اللجنة الرابعة(

 
تقرير األمني العام عن تعزيز القدرة اإلدارية لوكالة األمم املتحـدة - ٦٥/٢٧٢

 ئني الفلسطينيني يف الشرق األدىنإلغاثة وتشغيل الالج
 

 ،إن اجلمعية العامة 
 الــذي١٩٤٩ديــسمرب/ كــانون األول٨املــؤرخ)٤ - د (٣٠٢ إىل قرارهــاإذ تــشري 

 أنشأت مبوجبه وكالـة األمـم املتحـدة إلغاثـة وتـشغيل الالجـئني الفلـسطينيني يف الـشرق األدىن
ــة ــرارات الالحق ــع الق ــصددومجي ــذا ال ــا يف ذلــك قرارهــااملتخــذة يف ه  املــؤرخ٦٥/١٠٠، مب

 ،٢٠١٠ديسمرب/ون األولكان ١٠
 يف تقريـر املفـوض العـام لوكالـة األمـم املتحـدة إلغاثـة وتـشغيل الالجـئنيوقد نظرت 

 كـانون٣١ينـاير إىل/ كـانون الثـاين١الفتـرة مـن الـذي يـشملالفلسطينيني يف الـشرق األدىن
 ،)١(٢٠٠٩ديسمرب/األول

بتمويـل وكالـة األمـم املتحـدة بتقرير الفريق العامل املعـينوإذ حتيط علما مع التقدير 
 وبـاجلهود الـيت يبـذهلا الفريـق العامـل)٢(إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الـشرق األدىن

  املايل للوكالة،توفري الضمان يف كفالةللمساعدة
 الـيت تعـزى إزاء احلالـة املاليـة احلرجـة للوكالـة قلقهـا البـالغاإلعـراب عـنوإذ تكرر 

تزايـد نفقاـا نتيجـة لتـردي األحـوال االجتماعيـةوالتمويـل اهليكلـي للوكالـة نقـصإىلجزئيا

_______________

 .(A/65/13) ١٣الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة اخلامسة والستون، امللحق رقم )١(
)٢( A/65/551. 
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تـوفري خـدمات الوكالـة يفكـبريواالقتصادية واإلنـسانية يف املنطقـة ومـا لـذلك مـن أثـر سـليب
 لة بالطوارئ وبراجمها اإلمنائية،الضرورية لالجئني الفلسطينيني، مبا فيها براجمها املتص

مجيــعزال أمــرا أساســيا يفيــ  الأعماهلــا بفعاليــةوكالــةال أداء أنوإذ تكــرر تأكيــد 
 العمليات، ميادين

 ضــرورة مواصــلة عمليــة اإلصــالح اإلداري للوكالــة وتوســيع نطاقهــا مــنوإذ تــدرك 
املـوارد الـيت واسـتخدام اخلدمات لالجئني الفلـسطينيني علـى حنـو فعـالمي من تقدهاأجل متكين

 التكـاليف التـشغيلية واإلداريـة، وإذوخفـض قـدر مـن الكفـاءةبأقـصىتوفرها اجلهـات املاحنـة
 التغيري،إحداثواصلةملالوكالةاليت تبذهلاهوداجلتشجع يف هذا الصدد

ــاوإذ تـــشري  ــاء٣٣٣١ إىل قرارهـ ــؤرخ)٢٩ - د ( بـ ــانون األول١٧املـ ــسمرب/ كـ ديـ
،واليـة الوكالـةمدةلطوا ، الذي قررت فيه أن متول من امليزانية العادية لألمم املتحدة١٩٧٤

ــةال الالزمــة لــدفع مرتبــات املــوظفني الــدوليني العــاملني يفالتكــاليف الــيت كانــت ســتقيدوكال
 ربعات،الت ذلك على لوال

 إىل التوصــية الــصادرة عــن الفريــق العامــل يف االجتمــاع االســتثنائي الــذيوإذ تــشري 
 يف دورـا املقبلـة، األسـاساجلمعيـة العامـة، اسـتعراض بـشأن ٢٠٠٩يونيـه/عقده يف حزيـران

الدوليـة تـوفري التمويـل للوظـائفشأنبـ)٢٩ - د ( بـاء٣٣٣١الذي استندت إليه يف قرارهـا
 يفنفـسها  العامـةجلمعيـةامطالـب أصـحاب املـصلحة وتتمكن الوكالة من تلبيـة لكيللوكالة
 ،)٣(الراهن الوقت

يـزمبا يف ذلك ضـرورة تعز دعم التعزيز املؤسسي للوكالة،مواصلة ضرورةوإذ تؤكد 
قدرات الوكالة يف جمايل حشد املوارد والدعوة وضرورة توفري متويل ميكـن التنبـؤ بـه علـى حنـو
أفضل من خالل توفري املوارد املالية الكافية من امليزانية العاديـة لألمـم املتحـدة، وفقـا للطلبـات

ــواردة يف قراريهــا  املــؤرخ٦٥/١٠٠  و٢٠٠٩ديــسمرب/ كــانون األول١٠ املــؤرخ٦٤/٨٩ال
 ،٢٠١٠ ديسمرب/ كانون األول١٠

 بتقرير األمني العام عن تعزيز القـدرة اإلداريـة لوكالـةحتيط علما مع التقدير - ١ 
 ؛)٤(األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن

_______________

)٣( A/64/115١٤، الفقرة) د(. 
)٤( A/65/705. 
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 باحلالة املالية اخلطرية اليت تواجههـا الوكالـة، مبـا يف ذلـك حـاالتحتيط علما - ٢ 
  التكاليف؛ارتفاعز املتكررة يف امليزانية بسبب نقص التمويل والعج

الوكالة مواصلة عملية اإلصالح اإلداري من أجـل تعزيـز قـدرا علـىب يب - ٣ 
ــ وخفــضحــشد املــوارد واســتخدامها بكفــاءة ــشغيلية واإلداري ــيريالتكــاليف الت ة وإحــداث تغ

 ين منها؛فعالية تقدمي اخلدمات إىل املستفيديفضي إىل زيادة
 عـن طريـق إىل األمني العام أن يواصل دعم التعزيـز املؤسـسي للوكالـةتطلب - ٤ 

 مليزانية العادية لألمم املتحدة؛توفري املوارد املالية من ا
ــار ،تؤكــد - ٥  ــامآخــذة يف االعتب أن،)٤( التوصــيات الــواردة يف تقريــر األمــني الع

 مبـا يقـدم ة مرهونـ وفتـرات الـسنتني املقبلـة٢٠١٣-٢٠١٢فترة السنتنيلالتمويلاملوافقة على
 وبنظـر اجلمعيـة مـن تربيـراتقيـد النظـريف سياق امليزانيات الربناجمية املقترحة لفترات الـسنتني

 فيها؛ العامة
 مجيع الدول والوكاالت املتخصصة واملنظمات غري احلكوميـة مناشداتكرر - ٦ 

 الــصعوباتدمي املــسامهات للوكالــة وزيــادة تلــك املــسامهات مــن أجــل مواجهــةتقــ تواصــلأن
ــالعجز يف الــصندوق العــام مــااملاليــة الــشديدة والــنقص احلــاد يف التمويــل، وخباصــة في يتعلــق ب

ــدعم ــة، وأن ت ــساعدة الالجــئني  مــاللوكال تقــوم بــه الوكالــة مــن أعمــال قيمــة وضــرورية مل
 ليات؛الفلسطينيني يف مجيع ميادين العم

 الدعم املقدم مـناستمرار الرامية إىلجهوده املفوض العام على مواصلةحتث - ٧ 
من اجلهـات املاحنـة غـري التقليديـة، بطـرق اآليتاجلهات املاحنة التقليدية وزيادته وتعزيز الدخل

 كات مع الكيانات العامة واخلاصة؛من بينها إقامة شرا
إىل اجلمعيـــة العامـــة يف دورـــا الـــسابعة إىل األمـــني العـــام أن يقـــدمتطلـــب - ٨ 

 .والسـتني تقريرا عـن التقدم احملرز يف تنفيذ هذا القرار
 ٨٦اجللسة العامة

 ٢٠١١ أبريل/ نيسان١٨
 


