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  الدورة السابعة والستون
   من جدول األعمال٥٢البند 

      
  غاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىنوكالة األمم املتحدة إل    

    
  )اللجنة الرابعة(تقرير جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإهناء االستعمار     

  )ة السابقةمجهورية مقدونيا اليوغوسالفي (إمساعيليالسيد زولفي : املقرر
    

  مقدمة  -أوال   
ســـبتمرب / أيلـــول٢١قـــررت اجلمعيـــة العامـــة، يف جلـــستها العامـــة الثانيـــة املعقـــودة يف   - ١

، بناء على توصية املكتب، أن تدرج يف جـدول أعمـال دورهتـا الـسابعة والـستني البنـد                    ٢٠١٢
ــون  ــش      ’’املعن ــسطينيني يف ال ــشغيل الالجــئني الفل ــة وت ــم املتحــدة إلغاث ــة األم ‘‘ رق األدىنوكال

  ).اللجنة الرابعة(حتيله إىل جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإهناء االستعمار  وأن
ــة يف البنــد     - ٢ ــة الرابع ــساهتا ونظــرت اللجن  ٧ و ٦، املعقــودة يف ٢٣ و ١٧ و ١٦يف جل
وأجــرت اللجنــة مناقــشة عامــة بــشأن البنــد يف جلــستيها . ٢٠١٢ نــوفمرب/الثــاين تــشرين ١٥ و

  ).23 و 17 و A/C.4/67/SR.16انظر  (٢٣تَّت يف البند يف جلستها ، وب١٧ و ١٦
 :وكان معروضا على اللجنة من أجل نظرها يف هذا البند الوثائق التالية  - ٣

تقرير املفوض العام لوكالة األمم املتحدة إلغاثة وتـشغيل الالجـئني الفلـسطينيني       )أ(  
 ؛)A/67/13(يف الشرق األدىن 

ــر األمـــني ا  )ب(   ــال القتـــال الـــيت نـــشبت يف    تقريـ ــة ألعمـ ــازحني نتيجـ ــام عـــن النـ لعـ
 ؛)A/67/331( وأعمال القتال التالية ١٩٦٧يونيه /حزيران
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تقريــر األمــني العــام عــن ممتلكــات الالجــئني الفلــسطينيني واإليــرادات اآلتيــة           )ج(  
 ؛)A/67/334( منها

ملتحــدة إلغاثــة وكالــة األمــم ال  عــن تعزيــز القــدرة اإلداريــة األمــني العــامتقريــر   )د(  
 ؛)A/67/365(وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن 

تقريــر الفريــق العامــل املعــين بتمويــل وكالــة األمــم املتحــدة إلغاثــة وتــشغيل            )ـه(  
  ؛)A/67/382(الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن 

لألمــم املتحــدة مــذكرة مــن األمــني العــام حييــل هبــا تقريــر جلنــة التوفيــق التابعــة      )و(  
  .)A/67/343(واخلاصة بفلسطني 

، اسـتمعت اللجنـة إىل بيـان أدىل بـه     نـوفمرب /الثـاين  تشرين ٦ املعقودة يف  ١٦ويف اجللسة     - ٤
املفــوض العــام لوكالــة األمــم املتحــدة إلغاثــة وتــشغيل الالجــئني الفلــسطينيني يف الــشرق األدىن،    

 ).A/C.4/67/SR.16انظر (الذي عرض تقريره 

يف اجللسة نفسها، أدىل ممثـل بعثـة املراقبـة الدائمـة لفلـسطني لـدى األمـم املتحـدة ببيـان                     و  - ٥
 ).A/C.4/67/SR.16انظر (

ويف اجللــسة نفــسها أيــضا، أدىل ببيــان ممثــل النــرويج بــصفته مقــرر الفريــق العامــل املعــين     - ٦
ق األدىن بتمويــــل وكالــــة األمــــم املتحــــدة إلغاثــــة وتــــشغيل الالجــــئني الفلــــسطينيني يف الــــشر 

 ).A/C.4/67/SR.16 انظر(
  

 النظر يف املقترحات  -ثانيا   
مــشاريع أُبلغــت اللجنــة بــأن   نــوفمرب، / تــشرين الثــاين ١٥ املعقــودة يف ٢٣يف اجللــسة   - ٧

 . أي آثار يف امليزانية الربناجميةيهاال تترتب عل A/C.4/67/L.10-L.13القرارات الواردة يف الوثائق 
  

 A/C.4/67/L.10مشروع القرار   -ألف   
نــوفمرب، عــرض ممثــل إندونيــسيا، باســم   / تــشرين الثــاين١٥ املعقــودة يف ٢٣يف اجللــسة   - ٨

 ، وإندونيـــسيا، واإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة،وأملانيـــاوإكـــوادور،  ، وإســـتونيا، وإســـبانيا،األردن
 ، وتــــونس، وبولنــــدا، وبــــنغالديش، وبلغاريــــا، وبلجيكــــا، والبحــــرين، وإيطاليــــا،وأيرلنــــدا

ومجهورية مقـدونيا اليوغوسـالفية      ، واجلمهورية التشيكية  ،القمر  وجزر ، واجلزائر ،األسود جلبلوا
 ، والـصومال  ، وسويـسرا  ، والـسودان  ، وسلوفاكيا ، والدامنرك ، وجيبويت ،أفريقيا وجنوبالسابقة،  
 ، وكوبـــا، وقطـــر، وقـــربص، وفنلنـــدا،) البوليفاريـــة-مجهوريـــة ( زويالـ وفنـــ، وعمـــان،والعـــراق
 ، ومـــصر، وماليزيـــا، ومـــايل، ومالطـــة، وليتوانيـــا، ولكـــسمربغ، ولبنـــان،والكويـــتغـــو، والكون
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ــرب ــسعودية  ،واملغ ــة العربيــة ال ــا،، وموريتانيــا، واململك ــسا، والنــرويج وناميبي  ، ونيجرييــا، والنم
تقــدمي ” واليونــان، وفلــسطني مــشروع قــرار عنوانــه  ،والــيمنوهولنــدا،  ، وهنغاريــا،ونيكــاراغوا

ــساعدة إىل ا ــسطينيني امل ــدمي ). A/C.4/67/L.10 (“لالجــئني الفل ــضم إىل مق ــرار   وان ــشروع الق م
وبوركينـــا فاســـو، ورومانيـــا، والـــسنغال،   ،والربتغـــالوالربازيـــل،  ،بعـــد كـــل مـــن ألبانيـــا  فيمـــا

والسويد، وصربيا، وفرنسا، وكرواتيـا، والتفيـا، واململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى                وسلوفينيا،
 .الشمالية وأيرلندا

 بتـصويت مـسجل     A/C.4/67/L.10ويف اجللسة نفسها، اعتمدت اللجنـة مـشروع القـرار             - ٩
، ١٦انظـر الفقـرة     ( أعـضاء عـن التـصويت        ٦ صوتا مقابل صـوت واحـد، وامتنـاع          ١٦٥بأغلبية  

  :)١(وجرى التصويـت كما يلي). مشروع القرار األول
  

 :املؤيدون

 ، وإريتريـــا، وأرمينيـــا، واألردن،ني واألرجنـــت، وأذربيجـــان، وإثيوبيـــا،االحتـــاد الروســـي  
 واإلمــارات ، وأملانيــا، وألبانيــا، وإكــوادور، وأفغانــستان، وإســتونيا، وأســتراليا،وإســبانيا

ــة املتحـــدة ــوا وبربـــودا،العربيـ  ، وأوروغـــواي، وأنغـــوال، وإندونيـــسيا، وأنـــدورا، وأنتيغـ
 ،يرلنــــدا وأ،) اإلســـالمية -مجهوريـــة  ( وإيـــران  ، وأوكرانيـــا ، وأوغنـــدا ،وأوزبكـــستان 

 ، والبحـــرين، وباكـــستان، وبـــاراغواي، وبـــابوا غينيـــا اجلديـــدة  ، وإيطاليـــا،يـــسلنداأو
ــل ــادوس،والربازي ــال، وبرب ــسالم ، والربتغ ــروين دار ال ــا، وب ــا، وبلجيك ــز، وبلغاري  ، وبلي

وبورونـــدي،  ، وبوركينـــا فاســـو ، وبوتـــسوانا، وبوتـــان، وبـــنن، وبنمـــا،وبـــنغالديش
ــدا،واهلرســك والبوســنة ــري، وبولن ــيالروس،و وب ــد، وب ــستان، وتايلن ــا، وتركمان  ، وتركي

 ، واجلبــل األســود، وجامايكــا، وتونغــا، وتــونس، وتوفــالو، وتوغــو،وترينيــداد وتوبــاغو
ــر ــهاما ،واجلزائ ــشيكية وجــزر ســليمان،   ، وجــزر الب ــة الت ــا  ،واجلمهوري ــة ترتاني  ومجهوري
ــة،املتحــدة ــة الــسورية ، واجلمهوريــة الدومينيكي ــا و، واجلمهوريــة العربي  ،مجهوريــة كوري

 ومجهوريــة ، ومجهوريــة الو الدميقراطيــة الــشعبية،ومجهوريــة كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة
ــسابقة  ــالفية الـ ــدونيا اليوغوسـ ــدوفا ،مقـ ــة مولـ ــا ، ومجهوريـ ــوب أفريقيـ ــوب  ، وجنـ وجنـ

 ، وزمبــابوي، وزامبيــا،ورومانيــاوروانــدا،  ، والــدامنرك، وجيبــويت،وجورجيــاالــسودان، 
وســــانت لوســــيا،  ، وســــانت فنــــسنت وجــــزر غرينــــادين،نو وســــان مــــاري،وســــاموا
ــري ــا وســ ــسلفادور،النكــ ــلوفاكيا، والــ ــلوفينيا، وســ ــنغافورة، وســ ــسنغال، وســ  ، والــ
 ، وصـربيا ،وشـيلي وسـرياليون،   ، وسويسرا ،والسويدوسورينام،   ، والسودان ،وسوازيلند

__________ 

 .ذكر وفدا جزر القمر وليسوتو الحقا أهنما كانا يعتزمان التصويت لصاحل مشروع القرار  )١(  
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ــصني ــراق، وطاجيكــستان،وال ــان، والع ــابون ، وعم ــا،والغ ــاال، وغان ــ، وغواتيم  ،ا وغيان
 ، وفنلنــدا،) البوليفاريــة-مجهوريــة (زويال ـ وفنــ، والفلــبني،وفرنــساوفــانواتو،  ،وغينيــا
ــي ــام ،وفيجـ ــربص، وفييـــت نـ ــر، وقـ ــتان، وقطـ ــستان، وقريغيزسـ ــا، وكازاخـ  ، وكرواتيـ
 ، والكويـت ، والكونغـو ، وكولومبيـا ، وكوسـتاريكا ، وكوت ديفـوار ، وكوبا ،وكمبوديا
 ، ومالطـة  ، وليختنـشتاين  ، وليبيـا، وليتوانيـا    ،وليربيا ، ولكسمربغ ، ولبنان ، والتفيا ،وكينيا
 واململكـة العربيـة     ، وملـديف  ، واملكسيك ، واملغرب ، ومصر ، ومدغشقر ، وماليزيا ،ومايل

 ، وموريتانيـا  ، ومنغوليـا  ، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى وأيرلنـدا الـشمالية         ،السعودية
ــشيوس ــاكو،وموري ــار، ومون ــا، وميامن ــرو، وناميبي ــال، والنمــسا،يج والن والنيجــر،  ، ونيب

 ، وهولنــدا، وهنغاريــا، وهنــدوراس،واهلنــدوهــاييت،  ، ونيوزيلنــدا،ونيكــاراغواونيجرييــا، 
 . واليونان، واليمن،واليابان

  
 :املعارضون

 .إسرائيل  
  

 :املمتنعون

 ،)املوحـدة  -واليـات   (ا  ــــ  وميكرونيزي ،داــــ  وكن ،ريونــــ  والكام ، وجزر مارشـال   ،االوـب  
 .واليات املتحدة األمريكيةوال

  
 A/C.4/67/L.11مشروع القرار   -باء   

نــوفمرب، عــرض ممثــل إندونيــسيا، باســم   / تــشرين الثــاين١٥ املعقــودة يف ٢٣يف اجللــسة   - ١٠
 ، وتـونس  ، وبـنغالديش  ، والبحـرين  ، وإندونيـسيا  ،واإلمارات العربيـة املتحـدة    وإكوادور،   ،األردن
 ، وعمـان  ، والعـراق  ، والـصومال  ، والـسودان  ، وجيبـويت  ،يقيـا  وجنوب أفر  ، وجزر القمر  ،واجلزائر

ــ ــة-مجهوريــة (زويال ـوفن ــا، وقطــر،) البوليفاري ــا ، ولبنــان، والكويــت، وكوب  ،ومــايل ،)٢(وليتواني
ــا ــة الـــسعودية ، واملغـــرب، ومـــصر،وماليزيـ ــة العربيـ ــا، واململكـ ــا،  ، وموريتانيـ ــا، ونيجرييـ وناميبيـ

النـــازحون نتيجـــة ألعمـــال القتـــال  ”رار عنوانـــه  والـــيمن، وفلـــسطني مـــشروع قـــ ،ونيكـــاراغوا
ــيت ــران  ال ــشبت يف حزي ــه /ن ــة  ١٩٦٧يوني ــال التالي ــال القت ــضم ).A/C.4/67/L.11 (“ وأعم ت وان

 .مشروع القرار فيما بعد  إىل مقدميالسالم والسنغال بروين دار

__________ 

 . مشروع القراراالنضمام إىل مقدمي يعتزم مل يكنذكر وفد ليتوانيا الحقا أنه   )٢(  
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 بتـصويت مـسجل     A/C.4/67/L.11ويف اجللسة نفسها، اعتمدت اللجنـة مـشروع القـرار             - ١١
، ١٦انظــر الفقــرة ( أعــضاء عــن التــصويت  ٤ أصــوات، وامتنــاع ٦ صــوتا مقابــل ١٦٣غلبيــة بأ

 :)٣(وجرى التصويـت كما يلي). مشروع القرار الثاين
  

 :املؤيدون

 ، وإريتريـــا، وأرمينيـــا، واألردن، واألرجنـــتني، وأذربيجـــان، وإثيوبيـــا،االحتـــاد الروســـي  
 واإلمــارات ، وأملانيــا، وألبانيــا،إكــوادور و، وأفغانــستان، وإســتونيا، وأســتراليا،وإســبانيا

ــة املتحـــدة ــوا وبربـــودا،العربيـ  ، وأوروغـــواي، وأنغـــوال، وإندونيـــسيا، وأنـــدورا، وأنتيغـ
 ، وأيرلنــــدا،) اإلســـالمية -مجهوريـــة  ( وإيـــران  ، وأوكرانيـــا ، وأوغنـــدا ،وأوزبكـــستان 

ــسلنداأو ــا،يـ ــاراغواي، وإيطاليـ ــستان، وبـ ــرين، وباكـ ــل، والبحـ  ،س وبربـــادو، والربازيـ
 ، وبوتـان  ، وبـنن  ، وبـنغالديش  ، وبليز ، وبلغاريا ، وبلجيكا ، وبروين دار السالم   ،والربتغال

ــسوانا ــو ،وبوتـ ــا فاسـ ــدي،  ، وبوركينـ ــنة واهلرســـك وبورونـ ــدا،والبوسـ ــريو، وبولنـ  ، وبـ
ــيالروس ــد،وب ــستان، وتايلن ــا، وتركمان ــاغو ، وتركي ــداد وتوب ــالو، وتوغــو، وتريني  ، وتوف

وجـزر سـليمان،     ، وجـزر البـهاما    ، واجلزائر ،جلبل األسود  وا ، وجامايكا ، وتونغا ،وتونس
 واجلمهوريـة   ، واجلمهورية الدومينيكيـة   ،زانيا املتحدة ـ ومجهورية تن  ،واجلمهورية التشيكية 

 ومجهوريـة   ، ومجهوريـة كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة        ، ومجهوريـة كوريـا    ،العربية الـسورية  
 ، ومجهوريـة مولـدوفا    ،وغوسالفية الـسابقة   ومجهورية مقدونيا الي   ،الو الدميقراطية الشعبية  

وروانـــدا،  ، والـــدامنرك، وجيبـــويت،وجورجيـــاوجنـــوب الـــسودان،  ،أفريقيـــا وجنـــوب
 وســـــانت فنـــــسنت ، وســـــان مـــــارينو، وســـــاموا، وزمبـــــابوي، وزامبيـــــا،ورومانيـــــا

 ، وسـلوفينيا  ، وسـلوفاكيا  ، والـسلفادور  ،وسـري النكـا   وسانت لوسيا،    ،غرينادين وجزر
 ، وسويـــسرا،والـــسويدوســـورينام،  ، والـــسودان، وســـوازيلند،نغال والـــس،وســـنغافورة
 ،والغــابون ، وعمــان، والعــراق، وطاجيكــستان، والــصني، وصــربيا، وشــيليوســرياليون،

 -مجهوريـة   (زويال  ـ وفنـ  ، والفلـبني  ،وفرنساوفانواتو،   ، وغينيا ، وغيانا ، وغواتيماال ،وغانا
ــة ــدا،)البوليفاريــ ــي، وفنلنــ ــام ، وفيجــ ــت نــ ــرب، وفييــ ــر،ص وقــ ــتان، وقطــ  ، وقريغيزســ

 ، وكوســــتاريكا، وكــــوت ديفــــوار، وكوبــــا، وكمبوديــــا، وكرواتيــــا،وكازاخــــستان
ــا ــو،وكولومبي ــت، والكونغ ــا، والكوي ــا، وكيني ــان، والتفي ــا، ولكــسمربغ، ولبن  ، وليربي

 ، ومـصر ، ومدغـشقر ، وماليزيا، ومايل، ومالطة، وليسوتو ، وليختنشتاين ،وليبيا، وليتوانيا 
 واململكـة املتحـدة لربيطانيـا       ، واململكة العربية الـسعودية    ، وملديف ،يك واملكس ،واملغرب

 ، وميامنــار، ومونــاكو، وموريــشيوس، وموريتانيــا، ومنغوليــا،العظمــى وأيرلنــدا الــشمالية
__________ 

 .نه كان يعتزم التصويت لصاحل مشروع القرارذكر وفد جزر القمر الحقا أ  )٣(  
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ــا ــرويج،وناميبي ــال، والنمــسا، والن ــا، والنيجــر، ونيب ــدا، ونيكــاراغوا، ونيجريي  ، ونيوزيلن
  . واليونان، واليمن، واليابان،ا وهولند، وهنغاريا،واهلندوهاييت، 

  
 :املعارضون

ــرائيل   ــاالو،إسـ ــال ، وبـ ــزر مارشـ ــدا، وجـ ــا ، وكنـ ــات ( وميكرونيزيـ ــدة-واليـ  ،) املوحـ
  .والواليات املتحدة األمريكية

  
 :املمتنعون

 .ندوراس وه، والكامريون،بنمابابوا غينيا اجلديدة، و  
  

 A/C.4/67/L.12مشروع القرار   -جيم   
نــوفمرب، عــرض ممثــل إندونيــسيا، باســم   / تــشرين الثــاين١٥ املعقــودة يف ٢٣يف اجللــسة   - ١٢

 ، وتـونس  ، وبـنغالديش  ، والبحـرين  ، وإندونيـسيا  ،واإلمارات العربيـة املتحـدة    وإكوادور،   ،األردن
 ، وعمـان  ، والعـراق  ، والـصومال  ، والـسودان  ، وجيبـويت  ، وجنوب أفريقيـا   ، وجزر القمر  ،واجلزائر

ــ ــة (زويال ـوفن ــة البول-مجهوري ــا، وقطــر،)يفاري ــو،، وكوب ــت والكونغ ــان، والكوي ــايل، ولبن  ، وم
ــا ــة الـــسعودية ، واملغـــرب، ومـــصر،وماليزيـ ــة العربيـ ــا، واململكـ ــا،  ، وموريتانيـ ــا، ونيجرييـ وناميبيـ

ــاراغوا ــه    ،ونيكـ ــرار عنوانـ ــشروع قـ ــسطني مـ ــيمن، وفلـ ــدة   ” والـ ــم املتحـ ــة األمـ ــات وكالـ عمليـ
بــروين وانــضمت ). A/C.4/67/L.12 (“ق األدىنوتــشغيل الالجــئني الفلــسطينيني يف الــشر إلغاثــة
 .فيما بعد إىل مقدمي مشروع القرار السالم والسنغال دار

 بتـصويت مـسجل     A/C.4/67/L.12ويف اجللسة نفسها، اعتمدت اللجنـة مـشروع القـرار             - ١٣
، ١٦انظـر الفقـرة     (عـن التـصويت     واحـد    أصـوات، وامتنـاع عـضو        ٦ صوتا مقابل    ١٦٦بأغلبية  

 :وجرى التصويـت كما يلي). ار الثالثمشروع القر
  

 :املؤيدون

 ، وإريتريـــا، وأرمينيـــا، واألردن، واألرجنـــتني، وأذربيجـــان، وإثيوبيـــا،االحتـــاد الروســـي  
 واإلمــارات ، وأملانيــا، وألبانيــا، وإكــوادور، وأفغانــستان، وإســتونيا، وأســتراليا،وإســبانيا

ــة املتحـــدة ــوا وبربـــودا،العربيـ  ، وأوروغـــواي، وأنغـــوال،ونيـــسيا وإند، وأنـــدورا، وأنتيغـ
 ، وأيرلنــــدا،) اإلســـالمية -مجهوريـــة  ( وإيـــران  ، وأوكرانيـــا ، وأوغنـــدا ،وأوزبكـــستان 

 ، والبحـــرين، وباكـــستان، وبـــاراغواي، وبـــابوا غينيـــا اجلديـــدة  ، وإيطاليـــا،يـــسلنداأو
ــل ــادوس،والربازي ــال، وبرب ــسالم ، والربتغ ــروين دار ال ــا، وب ــا، وبلجيك ــز، وبلغاري  ، وبلي
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وبورونـــدي،  ، وبوركينـــا فاســـو ، وبوتـــسوانا، وبوتـــان، وبـــنن، وبنمـــا،ديشوبـــنغال
ــدا،واهلرســك والبوســنة ــريو، وبولن ــيالروس، وب ــد، وب ــستان، وتايلن ــا، وتركمان  ، وتركي

 ، واجلبــل األســود، وجامايكــا، وتونغــا، وتــونس، وتوفــالو، وتوغــو،وترينيــداد وتوبــاغو
ــر ــهاما ،واجلزائ ــشيكية واجلمهوروجــزر ســليمان،   ، وجــزر الب ــة الت ــة تنــ ،ي زانيا ـ ومجهوري
ــة،املتحــدة ــة الــسورية ، واجلمهوريــة الدومينيكي ــا، واجلمهوريــة العربي  ، ومجهوريــة كوري

 ومجهوريــة ، ومجهوريــة الو الدميقراطيــة الــشعبية،ومجهوريــة كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة
ــسابقة  ــالفية الـ ــدونيا اليوغوسـ ــدوفا ،مقـ ــة مولـ ــا ، ومجهوريـ ــوب أفريقيـ ــوب  ، وجنـ وجنـ

 ، وزمبــابوي، وزامبيــا،ورومانيــاوروانــدا،  ، والــدامنرك، وجيبــويت،وجورجيــاالــسودان، 
وســــانت لوســــيا،  ، وســــانت فنــــسنت وجــــزر غرينــــادين، وســــان مــــارينو،وســــاموا
ــري ــا وســ ــسلفادور،النكــ ــلوفاكيا، والــ ــلوفينيا، وســ ــنغافورة، وســ ــسنغال، وســ  ، والــ
 ، وصـربيا ،وشـيلي اليون، وسـري  ، وسويسرا ،والسويدوسورينام،   ، والسودان ،وسوازيلند
ــصني ــراق، وطاجيكــستان،وال ــان، والع ــابون ، وعم ــا،والغ ــاال، وغان ــا، وغواتيم  ، وغيان
 ، وفنلنــدا،) البوليفاريــة-مجهوريــة (زويال ـ وفنــ، والفلــبني،وفرنــساوفــانواتو،  ،وغينيــا
ــي ــام ،وفيجـ ــربص، وفييـــت نـ ــر، وقـ ــتان، وقطـ ــستان، وقريغيزسـ ــا، وكازاخـ  ، وكرواتيـ
 ، والكويـت ، والكونغـو ، وكولومبيـا ، وكوسـتاريكا ، وكوت ديفـوار ،ا وكوب ،وكمبوديا
ــا ــا،وكينيـ ــان، والتفيـ ــسمربغ، ولبنـ ــا، ولكـ ــا ، وليربيـ ــا، وليتوانيـ ــشتاين، وليبيـ  ، وليختنـ

ــا، ومـــايل، ومالطـــة،وليـــسوتو  ، واملكـــسيك، واملغـــرب، ومـــصر، ومدغـــشقر، وماليزيـ
ــديف ــسعودية  ،ومل ــة ال ــدا    واململكــة املتحــدة لرب ، واململكــة العربي ــا العظمــى وأيرلن يطاني
 ، والنـرويج  ، وناميبيـا  ، وميامنـار  ، ومونـاكو  ، وموريشيوس ، وموريتانيا ، ومنغوليا ،الشمالية
ــسا ــال،والنمـ ــر، ونيبـ ــا، والنيجـ ــاراغوا، ونيجرييـ ــدا، ونيكـ ــاييت،  ، ونيوزيلنـ ــدوهـ  ،واهلنـ

 . واليونان، واليمن، واليابان، وهولندا، وهنغاريا،وهندوراس
  

 :املعارضون

ــرا   ــاالو،ئيلإسـ ــال ، وبـ ــزر مارشـ ــدا، وجـ ــا ، وكنـ ــات ( وميكرونيزيـ ــدة-واليـ  ،) املوحـ
 .والواليات املتحدة األمريكية

  
 :املمتنعون

 .الكامريون  
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 A/C.4/67/L.13مشروع القرار   -دال   
نــوفمرب، عــرض ممثــل إندونيــسيا، باســم   / تــشرين الثــاين١٥ املعقــودة يف ٢٣يف اجللــسة   - ١٤

 ، وإندونيـــسيا، واإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة،وأملانيـــاوإكـــوادور،  ،ا وإســـتوني، وإســـبانيا،األردن
 ، وتــــونس، وبولنــــدا، وبــــنغالديش، وبلغاريــــا، وبلجيكــــا، والبحــــرين، وإيطاليــــا،وأيرلنــــدا
ومجهورية مقـدونيا اليوغوسـالفية      ، واجلمهورية التشيكية  ، وجزر القمر  ، واجلزائر ،األسود واجلبل

 ، والـصومال  ،وسويـسرا  ، والـسودان  ، وسلوفاكيا ، والدامنرك ، وجيبويت ،وجنوب أفريقيا السابقة،  
 ، وكوبـا  ، وقطـر  ، وقـربص  ، وفنلندا ،) البوليفارية -مجهورية  (زويال  ـ وفن ، وغينيا ، وعمان ،والعراق

 ، واملغـــرب، ومـــصر، وماليزيـــا، ومـــايل، ومالطـــة، وليتوانيـــا، ولكـــسمربغ، ولبنـــان،والكويـــت
 ، وهنغاريــا، ونيكــاراغوا، والنمــسا،والنــرويجوناميبيــا،  ،ا وموريتانيــ،العربيــة الــسعودية واململكــة

ممتلكــات الالجـئني الفلــسطينيني  ” واليونـان، وفلــسطني مـشروع قــرار عنوانـه    ،والــيمنوهولنـدا،  
وانضم إىل مقدمي مشروع القرار فيما بعد كل مـن          ). A/C.4/67/L.13 (“واإليرادات اآلتية منها  

 ،وين دار الــسالم، ورومانيــا، وســلوفينيا، والــسنغال، والــسويدوبــر ،والربتغــالوالربازيــل،  ،ألبانيــا
 . والتفيا، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وكرواتياوصربيا، وفرنسا،

 بتـصويت مـسجل     A/C.4/67/L.13ويف اجللسة نفسها، اعتمدت اللجنـة مـشروع القـرار             - ١٥
ــة  ــل  ١٦٤بأغلبي ــاع عــض  أصــوات، وامت٦ صــوتا مقاب ــصويت  وينن ــرة  ( عــن الت ، ١٦انظــر الفق

 :)٤(وجرى التصويـت كما يلي). مشروع القرار الرابع
  

 :املؤيدون

 ، وإريتريـــا، وأرمينيـــا، واألردن، واألرجنـــتني، وأذربيجـــان، وإثيوبيـــا،االحتـــاد الروســـي  
ات  واإلمــار، وأملانيــا، وألبانيــا، وإكــوادور، وأفغانــستان، وإســتونيا، وأســتراليا،وإســبانيا

ــة املتحـــدة ــوا وبربـــودا،العربيـ  ، وأوروغـــواي، وأنغـــوال، وإندونيـــسيا، وأنـــدورا، وأنتيغـ
 ، وأيرلنــــدا،) اإلســـالمية -مجهوريـــة  ( وإيـــران  ، وأوكرانيـــا ، وأوغنـــدا ،وأوزبكـــستان 

ــسلنداأو ــا،يـ ــاراغواي، وإيطاليـ ــستان، وبـ ــرين، وباكـ ــل، والبحـ  ، وبربـــادوس، والربازيـ
 ، وبـنن  ، وبنمـا  ، وبـنغالديش  ، وبليـز  ، وبلغاريـا  ،جيكـا  وبل ، وبروين دار السالم   ،والربتغال
 ، وبـريو ،وبولنـدا وبورونـدي،    ، والبوسنة واهلرسك  ، وبوركينا فاسو  ، وبوتسوانا ،وبوتان

ــيالروس ــد،وب ــستان، وتايلن ــا، وتركمان ــاغو ، وتركي ــداد وتوب ــالو، وتوغــو، وتريني  ، وتوف
واجلمهوريـة  زر سـليمان،    وج ، وجزر البهاما  ، واجلزائر ، واجلبل األسود  ، وتونغا ،وتونس

ــشيكية ــة تنــ ،الت ــة ،زانيا املتحــدةـ ومجهوري ــة الدومينيكي ــة  ، واجلمهوري ــة العربي  واجلمهوري
__________ 

 .ذكر وفدا جامايكا وجزر القمر الحقا أهنما كانا يعتزمان التصويت لصاحل مشروع القرار  )٤(  
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ــسورية ــا ،الـ ــة كوريـ ــة   ، ومجهوريـ ــشعبية الدميقراطيـ ــا الـ ــة كوريـ ــة ، ومجهوريـ  ومجهوريـ
 ، ومجهوريـة مولـدوفا    ، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية الـسابقة     ،الدميقراطية الشعبية  الو
وروانـــدا،  ، والـــدامنرك، وجيبـــويت، وجورجيـــا وجنـــوب الـــسودان،،نـــوب أفريقيـــاوج

 وســـــانت فنـــــسنت ، وســـــان مـــــارينو، وســـــاموا، وزمبـــــابوي، وزامبيـــــا،ورومانيـــــا
 ، وسـلوفينيا  ، وسـلوفاكيا  ، والـسلفادور  ،وسـري النكـا   وسانت لوسيا،    ،غرينادين وجزر

 ، وسويـــسرا،لـــسويدواوســـورينام،  ، والـــسودان، وســـوازيلند، والـــسنغال،وســـنغافورة
 ،والغــابون ، وعمــان، والعــراق، وطاجيكــستان، والــصني، وصــربيا،وشــيليوســرياليون، 

 -مجهوريـة   (زويال  ـ وفنـ  ، والفلـبني  ،وفرنساوفانواتو،   ، وغينيا ، وغيانا ، وغواتيماال ،وغانا
ــة ــدا،)البوليفاريــ ــي، وفنلنــ ــام ، وفيجــ ــت نــ ــربص، وفييــ ــر، وقــ ــتان، وقطــ  ، وقريغيزســ

 ، وكوســــتاريكا، وكــــوت ديفــــوار، وكوبــــا، وكمبوديــــا،تيــــا وكروا،وكازاخــــستان
ــا ــو،وكولومبي ــت، والكونغ ــا، والكوي ــا، وكيني ــان، والتفي ــا، ولكــسمربغ، ولبن  ، وليربي

 ، ومـصر ، ومدغـشقر ، وماليزيا، ومايل، ومالطة، وليسوتو ، وليختنشتاين ،وليبيا، وليتوانيا 
املتحـدة لربيطانيـا     واململكـة  ، واململكة العربية الـسعودية    ، وملديف ، واملكسيك ،واملغرب

 ، وميامنــار، ومونــاكو، وموريــشيوس، وموريتانيــا، ومنغوليــا،العظمــى وأيرلنــدا الــشمالية
ــا ــرويج،وناميبي ــال، والنمــسا، والن ــا، والنيجــر، ونيب ــدا، ونيكــاراغوا، ونيجريي  ، ونيوزيلن
  . واليونان، واليمن، واليابان، وهولندا، وهنغاريا، وهندوراس،واهلندوهاييت، 

  
 :املعارضون

ــرائيل   ــاالو،إسـ ــال ، وبـ ــزر مارشـ ــدا، وجـ ــا ، وكنـ ــات ( وميكرونيزيـ ــدة-واليـ  ،) املوحـ
 .والواليات املتحدة األمريكية

  
 :املمتنعون

  . والكامريون،بابوا غينيا اجلديدة  
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 )اللجنة الرابعة(توصيات جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإهناء االستعمار   -ثالثا   
اجلمعيـة العامـة    ) اللجنـة الرابعـة   (املسائل السياسية اخلاصـة وإهنـاء االسـتعمار         توصي جلنة     - ١٦

  :باعتماد مشاريع القرارات التالية
  

  مشروع القرار األول    
  اعدة إىل الالجئني الفلسطينينياملستقدمي     

  
  ،إن اجلمعية العامة  
ــشري   ــا إذ ت ـــامل) ٣-د (١٩٤ إىل قراره ـــ كان١١ؤرخ ـ ــسمرب /ون األولـ   وإىل١٩٤٨دي

 /األول كــانون ٩املــؤرخ  ٦٦/٧٢فيهــا القــرار  ذه املــسألة، مبــاهبــ املتعلقــةمجيــع قراراهتــا الالحقــة 
  ،٢٠١١ديسمرب 
 الذي  ١٩٤٩ديسمرب  /كانون األول  ٨املؤرخ  ) ٤-د (٣٠٢ إىل قرارها    وإذ تشري أيضا    

جـئني الفلـسطينيني    إنشاء وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتـشغيل الال       منها  ملة أمور   جبقامت مبوجبه   
  يف الشرق األدىن،

  ،الصدد املتخذة يف هذا إىل قرارات جملس األمن وإذ تشري كذلك  
 ديــارهم وأراضــيهم وســبل قــد عــانوا مــن فقــدان  أن الالجــئني الفلــسطينيني وإذ تــدرك  
  ، من الزمن عقودعلى مدى أكثر من ستةعيشهم 
أجـل حتقيـق العـدل وإحـالل         حتمية حـل مـشكلة الالجـئني الفلـسطينيني مـن             وإذ تؤكد   

  سالم دائم يف املنطقة،
وكالــة األمــم املتحــدة إلغاثــة وتــشغيل     تؤديــه  بالــدور األساســي الــذي   موإذ تــسلّ  

ختفيـف حمنـة    يف   سـنة    منذ إنشائها قبـل أكثـر مـن سـتني         الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن      
ــسطينيني   ــئني الفلـ ــدمات  الالجـ ــدمي خـ ــق تقـ ــن طريـ ــصحة  عـ ــيم والـ ــو التعلـ ــة دمات اخلـ الغوثيـ

 والعمــل اجلــاري يف جمــاالت بنــاء اهلياكــل األساســية للمخيمــات والتمويــل البــالغ االجتماعيــةو
  ،الصغر واحلماية واملساعدة الطارئة

  بتقريـر املفـوض العـام لوكالـة األمـم املتحـدة إلغاثـة وتـشغيل الالجـئني                  وإذ حتيط علمـا     
ــاير/كــانون الثــاين ١ة مــن  الفتــرالــذي يــشملالفلــسطينيني يف الــشرق األدىن   كــانون ٣١ إىل ين

  ،)٥(٢٠١١ ديسمرب/األول
__________ 

 .)A/67/13 (١٣، امللحق رقم  السابعة والستونالوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة  )٥(  
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ــدرك   ــسطينيني احتياجــات ا أن وإذ ت ــادين   مل تلــب حــىت اآلن لالجــئني الفل ــع مي  يف مجي
  األردن واجلمهورية العربية السورية ولبنان واألرض الفلسطينية احملتلة، ، أيالعمليات
لغـــة الـــصعوبة الـــيت يعيـــشها الالجئـــون الباالـــة إزاء احل وإذ تعـــرب عـــن شـــديد القلـــق  
أحــواهلم املعيــشية يتــصل بــسالمتهم ورفــاههم و   مــايف ذلــك االحــتالل، مبــاحتــت ن والفلــسطيني

  ،واالقتصاديةاالجتماعية 
 احلالـة اإلنـسانية واألوضـاع االجتماعيـة     إزاء بوجـه خـاص    وإذ تعرب عن شديد القلق      

اع غــزة، وإذ تؤكــد أمهيــة املــساعدة الطارئــة  واالقتــصادية احلرجــة لالجــئني الفلــسطينيني يف قطــ 
  واإلنسانية واإلسراع يف بذل اجلهود إلعادة البناء،

سـبتمرب  / أيلـول  ١٣ توقيع حكومة إسرائيل ومنظمـة التحريـر الفلـسطينية يف            وإذ تالحظ   
  اتفاقات التنفيذ الالحقة،و )٦(ت إعالن مبادئ ترتيبات احلكم الذايت املؤق١٩٩٣

 أنه مل تـتم بعـد إعـادة الالجـئني إىل ديـارهم أو تعويـضهم،                 سفتالحظ مع األ    - ١  
حالــة وأن ، )٣-د (١٩٤  اجلمعيــة العامــة مــن قــرار١١علــى النحــو املنــصوص عليــه يف الفقــرة  

يـزال تقـدمي املـساعدة إىل        البـالغ وال    مـدعاة للقلـق    تزال، نتيجـة لـذلك،      ال الالجئني الفلسطينيني 
  ؛واملعيشية اجات األساسية الصحية والتعليمية لتلبية االحتيالالجئني الفلسطينيني أمرا ضروريا

ــضا    - ٢   ــة تالحــظ مــع األســف أي ــق ا أن جلن التابعــة لألمــم املتحــدة واخلاصــة   لتوفي
 مـن قـرار اجلمعيـة    ١١ تقـدم يف تنفيـذ الفقـرة    إلحرازفلسطني مل تتمكن من االهتداء إىل وسيلة   ب

من أجل تنفيـذ تلـك      تواصل بذل اجلهود    أن  وفيق  التإىل جلنة   تكرر طلبها   ، و )٣-د (١٩٤ العامة
يف موعـد أقـصاه     ولكـن   ة حـسب االقتـضاء      يـ  اجلمع م تقريـرا يف هـذا الـشـــــأن إىل        الفقرة وأن تقد  

  ؛٢٠١٣سبتمرب /أيلول ١
 ضرورة استمرار أعمال وكالـة األمـم املتحـدة إلغاثـة وتـشغيل الالجـئني                تؤكد  - ٣  

 رفـاه   مـن أجـل   خـدماهتا   تقـدمي   و دون عوائق    عملياهتاالقيام ب الفلسطينيني يف الشرق األدىن وأمهية      
ــتماملنطقــة،  اســتقرارمــن أجــل ووتنميتــهم البــشرية الالجــئني الفلــسطينيني   التوصــل إىل ريثمــا ي

  الفلسطينيني؛  لقضية الالجئنيعادل حل
لتلبيــة االحتياجــات تواصــل تكثيــف جهودهــا  جبميــع اجلهــات املاحنــة أن هتيــب  - ٤  
ــة  ــشرق األدىن     ولاملتوقعـ ــسطينيني يف الـ ــئني الفلـ ــشغيل الالجـ ــة وتـ ــدة إلغاثـ ــم املتحـ ــة األمـ  ،كالـ

يتعلق منها بزيادة النفقات النامجـة عـن احلالـة االجتماعيـة واالقتـصادية واإلنـسانية                  ما ذلك يف مبا
اخلطرية وعـدم االسـتقرار يف املنطقـة، وخباصـة يف األرض الفلـسطينية احملتلـة، واالحتياجـات الـيت                    

__________ 

  )٦(  A/48/486-S/26560املرفق ،. 
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ــداءات الطــوارئ كرهــا ذورد  ــسانية املوحــدة مــن أجــل    األخــرية يف ن  ويف خطــة االســتجابة اإلن
  ؛اجلمهورية العربية السورية

على وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الـشرق           تثين    - ٥  
ها عامــل األدىن لتقــدميها املــساعدة احليويــة لالجــئني الفلــسطينيني وللــدور الــذي تقــوم بــه بوصــف 
  .استقرار يف املنطقة وعلى موظفي الوكالة للجهود احلثيثة اليت يبذلوهنا يف تنفيذ واليتها
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  مشروع القرار الثاين    
   وأعمال القتال التالية١٩٦٧يونيه /النازحون نتيجة ألعمال القتال اليت نشبت يف حزيران    

  
  ،إن اجلمعية العامة  
ــشيـــر   ــا  إذ تـــ ـــى قراريهـــ ــؤرخ ) ٥-دإط (٢٢٥٢ إلـــــ ــوز٤املـــ ــه / متـــ  ١٩٦٧يوليـــ

ــاء  ٢٣٤١ و ــؤرخ ) ٢٢-د(بـ ــانون األول١٩املـ ــسمرب / كـ ــرارات  ١٩٦٧ديـ ــع القـ  وإىل مجيـ
  الالحقة ذات الصلة،

يونيـه  / حزيـران ١٤املـؤرخ   ) ١٩٦٧ (٢٣٧ إىل قـراري جملـس األمـن         وإذ تشري أيـضا     
  ،١٩٦٨سبتمرب / أيلول٢٧املؤرخ ) ١٩٦٨ (٢٥٩ و ١٩٦٧

 كـانون  ٩ املـؤرخ    ٦٦/٧٣قرير األمـني العـام املقـدم عمـال بقرارهـا             بت وإذ حتيط علما    
  ،)١(٢٠١١ديسمرب /األول

 بتقريــر املفــوض العــام لوكالــة األمــم املتحــدة إلغاثــة وتــشغيل   وإذ حتــيط علمــا أيــضا  
ــذي    ــشرق األدىن ال ــسطينيني يف ال ــرة مــن  يغطــيالالجــئني الفل ــاين ١ الفت ــاير إىل / كــانون الث ين

  ،)٢(٢٠١٠مرب ديس/كانون األول ٣١
 إزاء املعانــاة اإلنــسانية املــستمرة النامجــة عــن أعمــال القتــال الــيت  وإذ يــساورها القلــق  

   وأعمال القتال التالية،١٩٦٧يونيه /نشبت يف حزيران
 باألحكام ذات الصلة من إعالن مبادئ ترتيبات احلكم الذايت املؤقـت            وإذ حتيط علما    
يتعلق بطرائق قبول دخول األشـخاص الـذين نزحـوا           فيما   )٣(١٩٩٣سبتمرب  / أيلول ١٣املؤرخ  
  ، وإذ يساورها القلق ألن العملية املتفق عليها مل تنفذ حىت اآلن،١٩٦٧يف عام 

 حـــق مجيـــع النـــازحني نتيجـــة ألعمـــال القتـــال الـــيت نـــشبت يف تعيـــد تأكيـــد  - ١  
متـهم الـسابقة    وأعمال القتال التاليـة يف العـودة إىل ديـارهم أو أمـاكن إقا            ١٩٦٧يونيه  /حزيران

  ؛١٩٦٧يف األراضي اليت حتتلها إسرائيل منذ عام 
 على ضرورة التعجيـل بعـودة النـازحني، وتـدعو إىل التقيـد باآلليـة الـيت                  تؤكد  - ٢  

اتفق عليهـا الطرفـان يف املـادة الثانيـة عـشرة مـن إعـالن مبـادئ ترتيبـات احلكـم الـذايت املؤقـت                         
  ة النازحني؛ بشأن عود)٣(١٩٩٣سبتمرب / أيلول١٣املؤرخ 

__________ 

  )١(  A/67/331. 
 .)A/67/13 (١٣، امللحق رقم السابعة والستون ةالوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدور  )٢(  
  )٣(  A/48/486-S/26560املرفق ،. 
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، يف غضون ذلك، اجلهود اليت يبذهلا املفوض العام لوكالة األمم املتحـدة             تؤيد  - ٣  
إلغاثــة وتــشغيل الالجــئني الفلــسطينيني يف الــشرق األدىن ملواصــلة تقــدمي املــساعدة اإلنــسانية،    

 يف  بالقدر املستطاع عمليا وعلى أساس طارئ وباعتبار ذلك تدبريا مؤقتا، إىل النـازحني حاليـا              
املنطقة والذين هم يف أمس احلاجة إىل املساعدة املستمرة نتيجة ألعمال القتـال الـيت نـشبت يف                  

   وأعمال القتال التالية؛١٩٦٧يونيه /حزيران
 مجيــــع احلكومــــات واملنظمــــات واألفــــراد التــــربع بــــسخاء      تناشــــد بقــــوة   - ٤  
ــة ــة املع    للوكال ــة واملنظمــات غــري احلكومي ــة الدولي ــة األخــرى لألغــراض  وللمنظمــات احلكومي ني

  املذكورة آنفا؛
 إىل األمني العام أن يقدم، بعـد التـشاور مـع املفـوض العـام، تقريـرا إىل                تطلب  - ٥  

  . والستني عن التقدم احملرز يف تنفيذ هذا القرارالثامنةاجلمعية العامة قبل انعقاد دورهتا 
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  مشروع القرار الثالث    
  األدىن   وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرقعمليات وكالة األمم املتحدة إلغاثة    

  
  ،إن اجلمعية العامة  
ــشري   ــا إذ تــ ــؤرخ ) ٣-د (١٩٤ إىل قراراهتــ ــانون األول١١املــ ــسمرب / كــ  ١٩٤٨ديــ

كــانون  ٨املـؤرخ  ) ٤-د (٣٠٢  و١٩٤٨نــوفمرب / تــشرين الثـاين ١٩املـؤرخ  ) ٣-د (٢١٢ و
ــع و ١٩٤٩ديــسمرب /األول ــة  المجي ــصدد املتخــذة يفقــرارات الالحق ــا فيهــا قرا  هــذا ال رهــا ، مب
  ،٢٠١١ديسمرب /كانون األول ٩املؤرخ  ٦٦/٧٤

  ،املتخذة يف هذا الصدد إىل قرارات جملس األمن وإذ تشري أيضا  
  يف تقريـر املفـوض العـام لوكالـة األمـم املتحـدة إلغاثـة وتـشغيل الالجـئني                   وقد نظرت   

 كــانون ٣١ينـاير إىل  /نون الثــاينكـا  ١ الفتــرة مـن  الــذي يـشمل الفلـسطينيني يف الـشرق األدىن   
  ،)١(٢٠١١ديسمرب /األول

ــران١٩ بالرســالة املؤرخــة  وإذ حتــيط علمــا    ــه / حزي ــيس  ٢٠١٢يوني  املوجهــة مــن رئ
اللجنــة االستــشارية لوكالــة األمــم املتحــدة إلغاثــة وتــشغيل الالجــئني الفلــسطينيني يف الــشرق    

  ،)٢ (للوكالة إىل املفوض العام األدىن
 والنامجـة جزئيـا عـن       للوكالـة للغايـة   احلالة املالية احلرجة    إزاء   لغ القلق  با يساورهاوإذ    

نقص التمويل اهليكلي للوكالة وتزايد نفقاهتـا نتيجـة لتـردي األحـوال االجتماعيـة واالقتـصادية                 
 تـوفري خـدمات   يف كـبري  سـليب لـذلك مـن أثـر    واإلنسانية وتزايد عدم االستقرار يف املنطقة ومـا   

 يف   املتصلة بالطوارئ وبراجمهـا اإلمنائيـة      هالالجئني الفلسطينيني، مبا فيها براجم    الوكالة الضرورية   
  ،مجيع ميادين العمليات

ــشري   ــواد وإذ ت ــاق ١٠٥  و١٠٤  و١٠٠ إىل امل ــن ميث ــم املتحــدة و   م ــة إىل األم اتفاقي
  ،)٣(وحصاناهتا امتيازات األمم املتحدة

ــضا    ــو  وإذ تـــشري أيـ ــسالمة مـ ــة بـ ــة املتعلقـ ــمظفي  إىل االتفاقيـ ــدة األمـ ــراد  املتحـ واألفـ
  ،)٤(هبا املرتبطني

__________ 

  ).A/67/13 (١٣الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السابعة والستون، امللحق رقم   )١(  
  . viii إىلvi  فحاتاملرجع نفسه، الص  )٢(  
 ).١-د( ألف ٢٢ر القرا  )٣(  
 .٣٥٤٥٧، الرقم ٢٠٥١، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٤(  
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 أن اتفاقيــــة جنيــــف املتعلقــــة حبمايــــة املــــدنيني وقــــت احلــــرب املؤرخــــة وإذ تؤكــــد  
، مبـا فيهـا     ١٩٦٧تنطبق على األرض الفلسطينية احملتلة منـذ عـام           )٥(١٩٤٩أغسطس  /آب ١٢

  الشرقية، القدس
ميــادين يف مجيــع  حــىت اآلن مل تلــبلالجــئني الفلــسطينيني ااحتياجــات أن  وإذ تــدرك  
  ولبنان واألرض الفلسطينية احملتلة، ، أي يف األردن واجلمهورية العربية السوريةالعمليات
األوضاع االقتصادية واالجتماعيـة البالغـة الـصعوبة الـيت          إزاء    القلق بالغوإذ يساورها    

،  القــدس الــشرقية  يف األرض الفلــسطينية احملتلــة، مبــا فيهــا    يواجههــا الالجئــون الفلــسطينيون    
ــة ــزة،  وخباصــ ــاع غــ ــئني يف قطــ ــات الالجــ ــتمرار  يف خميمــ ــة الســ ــرائيل يف إغــــالق نتيجــ إســ
 القاســـية علـــى القيـــودفـــرض ووبنـــاء املـــستوطنات وتـــشييد اجلـــدار  لفتـــرات طويلـــة املنـــاطق
االقتـصادي وعلـى حريـة التنقـل، ممـا يـشكل حـصارا فعليـا يـؤدي إىل زيـادة معـدالت                        النشاط

بــني الالجــئني، مــع مــا يــنجم عــن ذلــك مــن آثــار ســلبية طويلــة األجــل حيتمــل   البطالــة والفقــر 
  تصبح دائمة، أن

ــساورها    ــالغوإذ يـ ــقبـ ــضا  القلـ ــسلبية ل  إزاء أيـ ــات الـ ــتمرار االنعكاسـ ــات اسـ لعمليـ
كــانون  و٢٠٠٨ديــسمرب /يف قطــاع غــزة يف الفتــرة بــني كــانون األول الــيت جــرت العــسكرية 

 وخـصوصا يف األرواح وإصـابات فادحـة،    جـسيمة   ائر  خـس أحـدثت   الـيت   و ٢٠٠٩ينـاير   /الثاين
أوجـه الـدمار الواسـعة      ضـرار و  وإزاء األ  ، املدنيني الفلسطينيني، مبـن فـيهم األطفـال والنـساء          بني

  العامــةمومؤســساهتوهياكلــهم األساســية نــازل الفلــسطينيني وممتلكــاهتم مب النطــاق الــيت حلقــت
ملـدنيني يف   اتـشريد   إزاء   و ،فـق األمـم املتحـدة     يف ذلـك املستـشفيات واملـدارس ومرا        ، مبـا  احليوية
   مبن فيهم الالجئون،الداخل،
الوكالـة لتـوفري اإلغاثـة يف حـاالت الطـوارئ           االستثنائية اليت تبـذهلا     هود  باجل  تشيد وإذ  

 املعـوزة  إىل األسـر   اإلنسانية من املساعدات     ذلك الطبية والغذاء واملأوى وغري   وتقدمي املساعدة   
   غزة، قطاع يفةالنازحو

ينــاير /الثــاين كــانون ١٦ املــؤرخ ١٠/١٨-دإط هــاقرارإىل  يف هــذا الــصدد وإذ تــشري  
  ،٢٠٠٩يناير /الثاين كانون ٨املؤرخ ) ٢٠٠٩( ١٨٦٠ وقرار جملس األمن ٢٠٠٩

__________ 

  .٩٧٣، الرقم ٧٥املرجع نفسه، اجمللد   )٥(  
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هـود الـيت تبـذهلا الوكالـة مـن          اجل القيود اليت تعوق   إزاء استمرار    تعرب عن أسفها  وإذ    
ئهـا، وإذ تطلـب إىل      وإعادة بنا املتضررة أو املدمرة    لالجئني   دور املأوى  اآلالف من    ترميمأجل  

وإذ حتيط علمـا يف الوقـت   مواد البناء األساسية إىل قطاع غزة، إسرائيل كفالة أال تعيق استرياد    
  ات الوصول إليه،نفسه بالتطورات األخرية يف إمكاني

زة ومـا يترتـب   إزاء النقص احلاد يف قاعات الدراسة يف قطاع غـ   وإذ تعرب عن القلق       
على ذلك من أثر سليب يف ممارسة األطفال الالجئني حقهـم يف الـتعلم نتيجـة القيـود الـيت تعيـق                      
قدرة الوكالة على تشييد مدارس جديدة بسبب استمرار إسرائيل يف فـرض قيـود تعيـق دخـول              

  مواد البناء الالزمة إىل قطاع غزة،
قطــاع غــزة، يف عمــار إعــادة اإلإىل النــهوض بعمليــة  امللحــة علــى احلاجــة وإذ تــشدد 

ضــمان تيــسري مــشاريع البنــاء يف الوقــت املناســب والــدخول الــسريع ملــواد البنــاء     بطــرق منــها
بتنفيذ أنشطة مدنيـة ملحـة أخـرى     واحلاجة إىل التعجيل  اليت تديرها الوكالة،    الالزمة للمشاريع   

   إلعادة اإلعمار،تقودها األمم املتحدة
لوقت املناسب، بدفع املبالغ املتبقيـة مـن التربعـات املعلنـة يف     على القيام، يف ا   وإذ حتث   

  يف شـرم الـشيخ، مـصر يف        املعقـود ملؤمتر الدويل لدعم االقتصاد الفلسطيين إلعـادة إعمـار غـزة            ا
   لتسريع عملية إعادة اإلعمار،٢٠٠٩مارس /آذار ٢

م هنـر البـارد   املرحلة األوىل من مشروع إعادة بناء خمي  اكتمالوإذ تالحظ مع التقدير   
لالجئني وقرب اكتمال املرحلة الثانية، وإذ تثين على حكومـة لبنـان واجلهـات املاحنـة والوكالـة             
واألطـــراف املعنيـــة األخـــرى للتقـــدم اهلـــام الـــذي أحرزتـــه يف مـــساعدة الالجـــئني املتـــضررين   

ل تـشدد علـى ضـرورة تـوفري متويـ       والنازحني وللجهود الـيت تواصـل بـذهلا يف هـذا الـصدد، وإذ             
 سـبعا  إضايف من أجل إمتام إعادة إعمار املخيم ووضع حـد لـرتوح سـكانه الـذين يبلـغ عـددهم          

  نسمة، دون تأخري،وعشرين ألف 
حالــة الالجــئني الفلــسطينيني يف اجلمهوريــة العربيــة   إزاءوإذ تعــرب عــن بــالغ قلقهــا    

  ،السورية وعن أسفها العميق للخسائر يف األرواح من الالجئني وموظفي الوكالة
ــة    وإذ تؤكــد    ــادة املــساعدة املقدمــة لالجــئني الفلــسطينيني يف اجلمهوري احلاجــة إىل زي

  العربية السورية وإىل الذين فروا إىل البلدان اجملاورة،
قيمــة لتــوفري احلمايــة للــشعب   مبــا تــضطلع بــه الوكالــة مــن أعمــالوإذ هــي علــى بينــة  

  ،الفلسطيين، وخباصة لالجئني الفلسطينيني
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 حلــق مبرافــق ملــاوللخطــر سالمـــــة مـوظفي الوكالــة  لتعــرض  ن اســتيائهاتعـرب عــ وإذ   
   ،)١(وممتلكاهتا من أضرار ودمار، خالل الفترة املشمولة بتقرير املفوض العام الوكالة

يف قطـاع غـزة   بشكل خاص، ملـا حلـق مبرافـق الوكالـة        ،استيائهاعن   أيضا وإذ تعرب  
يف الفتــرة بــني الــيت نفــذت ات العــسكرية خــالل العمليــواســع علــى نطــاق ودمــار أضــرار مــن 

كــان ، مبــا يف ذلــك املــدارس الــيت ٢٠٠٩ينــاير /كــانون الثــاين و٢٠٠٨ديــسمرب /كــانون األول
الـذي أعـده    املـوجز   كمـا ورد يف     ،  للوكالـة  انالرئيـسي  اجملمـع واملـستودع   هبـا و  املدنيون حيتمون   

تقـصي احلقـائق بـشأن      لم املتحـدة    بعثـة األمـ    ويف تقرير    )٦(لس التحقيق األمني العام عن تقرير جم    
  ،)٧(غزة الرتاع يف
حلرمـة مبـاين    الـيت جـرت     نتـهاكات   لاليف هذا الصدد    استيائها  عن   كذلك وإذ تعرب   

 حصانة من أي شكل مـن أشـكال التـدخل           ا ممتلكات املنظمة وأصوهل   وعدم منح األمم املتحدة   
  ،ا وممتلكاهتهاوظفي األمم املتحدة ومبانيملماية احل وعدم توفري

، ٢٠٠٠ سـبتمرب /أيلـول ، منـذ    مـوظفي الوكالـة   ملقتل وإصابة   استيائها  عن   وإذ تعرب   
   يف األرض الفلسطينية احملتلة،على يد قوات االحتالل اإلسرائيلية

ملقتل وإصـابة أطفـال الجـئني يف مـدارس الوكالـة علـى         وإذ تعرب أيضا عن استيائها        
 /لعــسكرية الــيت جــرت بــني كــانون األول يــد قــوات االحــتالل اإلســرائيلية خــالل العمليــات ا 

  ،٢٠٠٩يناير / وكانون الثاين٢٠٠٨ديسمرب 
مـوظفي  وعبـور    تنقـل استمرار فرض القيود على حريـة       إزاء    بالغ القلق  يساورهاوإذ    
وجــرح موظفيهــا ومــضايقتهم وتــرويعهم، ممــا يقــوض ويعرقــل   ومركباهتــا وحاجياهتــا  الوكالــة

  ،األولية والطارئة  األساسية خدماهتاتوفريعلى أعمال الوكالة، مبا يف ذلك قدرهتا 
  إسرائيل،  بني الوكالة وحكومةاالتفاق منهي على بينة وإذ   
الـوارد   ١٩٩٤يونيـه   / حزيـران  ٢٤ باالتفاق الـذي مت التوصـل إليـه يف           وإذ حتيط علما    

  ،)٨(يف رسائل متبادلة بني الوكالة ومنظمة التحرير الفلسطينية
اليــة عمـل وكالــة األمـم املتحـدة إلغاثــة وتـشغيل الالجــئني      أن فعتعيـد تأكيـد    - ١  

  تزال أمرا أساسيا يف مجيع ميادين العمليات؛ الفلسطينيني يف الشرق األدىن ال

__________ 

 .A/63/855-S/2009/250نظر ا  )٦(  
  )٧(  A/HRC/12/48. 
 . املرفق األول،)A/49/13 (١٣الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة التاسعة واألربعون، امللحق رقم   )٨(  



A/67/423  
 

12-53325 19 
 

 للمفــوض العــام لوكالــة األمــم املتحــدة إلغاثــة وتــشغيل تعــرب عــن تقــديرها  - ٢  
يقومــون بــه مــن جهــود جلميــع مــوظفي الوكالــة ملــا والالجــئني الفلــسطينيني يف الــشرق األدىن 

الـصعبة وعـدم االسـتقرار واألزمـات الـيت سـادت             األحـوال  ظـل اصة يف   خبدؤوبة وعمل قيم، و   
  املاضي؛ العامخالل 

برحت تضطلع به     للوكالة للدور األساسي الذي ما     تعرب عن ثنائها اخلاص     - ٣  
ــاه ا         ــل رف ــا يكف ــة مب ــدمي اخلــدمات احليوي ــشائها يف تق ــذ إن ــا من ــن ســتني عام ــر م لالجــئني ألكث

  الفلسطينيني وتنميتهم البشرية ومحايتهم واحلد من معاناهتم؛
 للحكومات املضيفة للدعم اهلام الذي تقدمـه إىل الوكالـة      تعرب عن تقديرها    - ٤  

  ولتعاوهنا معها يف االضطالع بواجباهتا؛
للجنــة االستــشارية لوكالــة األمــم املتحــدة إلغاثــة عــن تقــديرها أيــضا تعــرب   - ٥  

الجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن، وتطلب إليهـا أن تواصـل جهودهـا وأن تبقـي                وتشغيل ال 
  اجلمعية العامة على علم بأنشطتها؛

تقريــر الفريــق العامــل املعــين بتمويــل وكالــة األمــم   بحتــيط علمــا مــع التقــدير  - ٦  
لة للمـساعدة    وباجلهود املبذو  )٩(املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن       

يف كفالة األمن املايل للوكالة، وتطلـب إىل األمـني العـام أن يقـدم إىل الفريـق العامـل اخلـدمات         
  واملساعدة الالزمة لالضطالع بأعماله؛

الــيت مــدهتا ســت ســنوات والــيت  ســتراتيجية الوكالــة املتوســطة األجــل باتــشيد  - ٧  
 لزيـادة بـذهلا   املفـوض العـام   يواصـل لـيت  اجلهود ا وبـ ٢٠١٠ينـاير  /تطبيقهـا يف كـانون الثـاين       بدأ

ــة و شــفافية ميزانيــة ــة لفتــرة الــسنتني    الوكال ـــة الربناجميــة للوكال كفاءهتــا، كمــا يتــبني يف امليزانيــ
  ؛)١٠(٢٠١٣-٢٠١٢

ظــروف  بالوكالــة ملواصــلة جهودهــا مــن أجــل اإلصــالح، رغــم  تــشيد أيــضا  - ٨  
ى قدر من الكفاءة خلفـض التكـاليف    وحتثها على مواصلة تطبيق إجراءات بأقص      العمل الصعبة، 

  حد؛ التشغيلية واإلدارية واالستفادة من املوارد إىل أقصى

__________ 

  )٩(  A/67/382. 
 ).A/66/13/Add.1 ( ألف١٣الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السادسة والستون، امللحق رقم   )١٠(  
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  بتقرير األمني العام عن تعزيـز القـدرة اإلداريـة لوكالـة    حتيط علما مع التقدير   - ٩  
، وحتث كذلك مجيـع     )١١(األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن        

عضاء على النظر بعناية يف النتائج والتوصيات الواردة فيه، مبا يف ذلك مواصـلة تـوفري                الدول األ 
  املوارد املالية من امليزانية العادية لألمم املتحدة؛

بالقـدر   اجلهود اليت يبذهلا املفوض العام ملواصلة تقدمي املساعدة اإلنسانية      تؤيد  - ١٠  
لــك تــدبريا مؤقتــا، إىل األشــخاص املــشردين باعتبــار ذاملــستطاع عمليــا، علــى أســاس طــارئ و

داخليا يف املنطقة والذين هم يف أشد احلاجة إىل املساعدة املستمرة نتيجة لألزمـات األخـرية يف         
  ميادين عمليات الوكالة؛

ــها، لالجــئني     تــشجع   - ١١   ــة علــى تقــدمي املزيــد مــن املــساعدة، وفقــا لواليت الوكال
 العربيـة الـسورية وللـذين فـروا إىل البلـدان اجملـاورة علـى                الفلسطينيني املتـضررين يف اجلمهوريـة     

خطــة االســتجابة اإلنــسانية املوحــدة للجمهوريــة العربيــة الــسورية،   النحــو املــبني بالتفــصيل يف  
  وتدعو اجلهات املاحنة إىل القيام، على سبيل االستعجال، بدعم الوكالة يف هذا الصدد؛

 من تقـدم يف إعـادة بنـاء خمـيم هنـر البـارد               مبا أحرزته الوكالة حىت اآلن    ترحب    - ١٢  
لالجــئني يف مشــال لبنــان، وتــدعو إىل التــسريع يف إجنــاز إعــادة إعمــاره وإىل مواصــلة تقــدمي          

 وإىل التخفيـف  ٢٠٠٧املساعدة الغوثية إىل األشخاص الذين نزحوا يف أعقاب تـدمريه يف عـام      
التعهـدات املعلنـة يف مـؤمتر املـاحنني         من معاناهتم املستمرة وذلك بالوفـاء، يف الوقـت املناسـب، ب           

الدويل من أجل إنعاش وإعادة إعمار خميم هنـر البـارد لالجـئني الفلـسطينيني واملنـاطق املتـضررة                   
  ؛٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٣من الرتاع يف مشال لبنان، املعقود يف فيينا يف 

تحـدة   الوكالة على أن تواصل، بالتعـاون الوثيـق مـع كيانـات األمـم امل               تشجع  - ١٣  
األخرى املعنية، إحـراز تقـدم يف تلبيـة احتياجـات األطفـال والنـساء واألشـخاص ذوي اإلعاقـة                    

 واتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع  )١٢(ومراعــاة حقــوقهم يف عملياهتــا وفقــا التفاقيــة حقــوق الطفــل  
   على التوايل؛)١٤( واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة)١٣(أشكال التمييز ضد املرأة

__________ 

  )١١(  A/65/705.  
  .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )١٢(  
 .٢٠٣٧٨، الرقم ١٢٤٩املرجع نفسه، اجمللد   )١٣(  
  .٤٤٩١٠، الرقم ٢٥١٥رجع نفسه، اجمللد امل  )١٤(  
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الــيت اختــذهتا الوكالــة والــيت “ ألعــاب الــصيف” يف هــذا الــصدد مببــادرة تــشيد  - ١٤  
تتــيح ألطفــال قطــاع غــزة أنــشطة ترفيهيــة وثقافيــة وتربويــة، وتــدعو، إدراكــا منــها ملــسامهتها     
اإلجيابية، إىل تقدمي الدعم الكامل هلذه املبادرة، وتعرب عن أسـفها ألن القيـود املاليـة أدت إىل                  

  ؛٢٠١٢إلغاء األلعاب يف عام 
تام ألحكـام اتفاقيـة   المتثال االإسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل،   إىل  تطلب    - ١٥  

  ؛)٥(١٩٤٩أغسطس / آب١٢جنيف املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب املؤرخة 
ــضا   - ١٦   ــاملواد  إســرائيل إىل تطلــب أي ــد ب ــاق  ١٠٥  و١٠٤  و١٠٠ التقي  مــن ميث

سـالمة مـوظفي الوكالـة      لـضمان    )٣(ألمم املتحدة وحـصاناهتا   امتيازات ا وباتفاقية  األمم املتحدة   
  الشرقية؛ يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدسها وكفالة أمن مرافق ومحاية مؤسساهتا

تعجل بتسديد مجيع رسوم العبـور إىل الوكالـة          حكومة إسرائيل على أن      حتث  - ١٧  
كالـة نتيجـة ملـا تـسببت فيـه إسـرائيل مـن حـاالت         وغري ذلك من اخلسائر املالية اليت تكبدهتا الو       

  التأخري والقيود اليت فرضتها على التنقل والعبور؛
 حركــة وعبــورعــن عرقلــة علــى وجــه اخلــصوص الكــف إســرائيل إىل تطلــب   - ١٨  

  والكــف عــن فــرض ضــرائب وأتعــاب ورســوم إضــافية مــوظفي الوكالــة ومركباهتــا وإمــداداهتا 
  الوكالة؛يلحقه ذلك من ضرر بعمليات  ملا

ــا   - ١٩   ــؤخر      تكــرر دعوهت ــوق أو ت ــيت تع ــود ال ــل القي ــع بالكام  إســرائيل إىل أن ترف
اسـترياد مـواد البنــاء ولوازمـه الـضرورية إلعــادة بنـاء وتـرميم اآلالف مــن دور املـأوى لالجــئني        
املتضررة أو املدمرة ولتنفيذ مشاريع اهلياكل األساسية املدنية اليت توقفت يف خميمـات الالجـئني               

   قطاع غزة، وتالحظ يف نفس الوقت بدء عدة مشاريع يف هذا الصدد؛يف
ــام  تطلـــب  - ٢٠   ــوض العـ ــضي يف إىل املفـ ــئني   أن ميـ ــة لالجـ ــات هويـ ــدار بطاقـ  إصـ

  الفلسطينيني وأوالدهم يف األرض الفلسطينية احملتلة؛
 مـــشروع ســـجالت الالجـــئني الفلـــسطينيني  اكتمـــال  مـــع التقـــديرتالحـــظ  - ٢١  

  ؛ الوكالةحمفوظاتحتديث وإسهامه يف 
بـالغ  امج الوكالة للتمويل ال   نلنجاح الذي أحرزه بر    ا تالحظ أيضا مع التقدير     - ٢٢  

، اإلسـهام يف تعزيـز   املعنيـة ، بالتعـاون الوثيـق مـع الوكـاالت       أن تواصل  الوكالةوهتيب ب صغر،  ال
  ؛ يف مجيع ميادين العملياتاالستقرار االقتصادي واالجتماعي لالجئني الفلسطينيني
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ــرر   - ٢٣   ــداءاهتاتكــ ــات   إىل  نــ ــصة واملنظمــ ــاالت املتخصــ ــدول والوكــ ــع الــ مجيــ
 تعليم العـايل   ال  الدراسية يف جمال   نحامل للهبات و  اخلاصة االعتمادات   رصدواصلة  ملاحلكومية   غري

ــادة تلــك االعتمــادات لالجــئني الفلــسطينيني ــة   وزي ــة العادي ، باإلضــافة إىل مــسامهاهتا يف امليزاني
ــة، وللمــسامه  ــدريب املهــين لالجــئني الفلــسطينيني، وتطلــب إىل       للوكال ــشاء مراكــز الت ة يف إن

الدراسـية  نح  املـ  للـهبات و   اخلاصـة االعتمـادات   الوكالة أن تعمل بوصـفها اجلهـة املتلقيـة جلميـع            
  عليها؛ واألمينة

 مجيــع الــدول والوكــاالت املتخصــصة واملنظمــات غــري احلكوميــة علــى   حتــث  - ٢٤  
الكـبرية املـستمرة     املاليـة    القيود لكي تواجه  للوكالة   تربعاهتا ال، يف الزيادة، على سبيل االستعج   

يتعلق بـالعجز يف امليزانيـة العاديـة للوكالـة، مالحظـة              ما واملتزايدة، ونقص التمويل، وخباصة يف    
 يف امليــدانوعــدم االســتقرار  ة الراهنــةاإلنــسانياحلالــة تفاقمــت بــسبب أن أوجــه العجــز املــايل  

تقــوم  دعــم مــاعلــى ، ويتعلــق باخلــدمات الطارئــة  مــا النفقــات، وخباصــة يفأدى إىل تزايــد ممــا
 يف مجيـــع  املـــساعدة لالجـــئني الفلـــسطينينيمـــن أعمـــال قيمـــة وضـــرورية لتقـــدميالوكالـــة  بـــه

  .العمليات ميادين
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  مشروع القرار الرابع    
  ممتلكات الالجئني الفلسطينيني واإليرادات اآلتية منها    

  
  ،إن اجلمعية العامة  
 ١٩٤٨ديــــسمرب /ون األولــــــ كان١١املــــؤرخ ) ٣-د (١٩٤ إىل قراريهــــا إذ تــــشري  

 وإىل مجيــع قراراهتــا الالحقــة   ١٩٨١ديــسمرب  / كــانون األول١٦ جــيم املــؤرخ  ٣٦/١٤٦ و
  املسألة، ذههب املتعلقة

 كـانون   ٩  املـؤرخ  ٦٦/٧٥بقرارهـا    بتقرير األمـني العـام املقـدم عمـال           وإذ حتيط علما    
وبتقرير جلنة التوفيق التابعة لألمم املتحـدة واخلاصـة بفلـسطني للفتـرة              )١(٢٠١١ ديسمرب/األول
  ،)٢(٢٠١٢أغسطس /آب ٣١ إىل ٢٠١١سبتمرب /أيلول ١من 

ُيعليـان  ومبـادئ القـانون الـدويل        )٣(اإلعالن العـاملي حلقـوق اإلنـسان      أن   إىل   وإذ تشري   
  مبدأ عدم جواز جتريد أحد من ممتلكاته اخلاصة تعسفا،

 / كـانون األول   ١٤املـؤرخ   ) ٥-د (٣٩٤ إىل قرارهـا     شري على وجه اخلصوص   وإذ ت   
 الذي أوعزت فيـه إىل جلنـة التوفيـق أن تـضع، بالتـشاور مـع األطـراف املعنيـة،                  ١٩٥٠ديسمرب  

  تدابري حلماية حقوق الالجئني الفلسطينيني وممتلكاهتم ومصاحلهم،
ــيم املمتلكــات العر   وإذ تالحــظ   ــد وتقي ــامج حتدي ــى حنــو  إجنــاز برن ــة، عل ــابي ــه   م أعلنت
، وأنـــه كـــان لـــدى دائـــرة األراضـــي )٤(التوفيـــق يف تقريرهـــا املرحلـــي الثـــاين والعـــشرين جلنـــة
ا مالك العــرب وملــف بالوثــائق الــيت حتــدد مواقــع املمتلكــات العربيــة ومــساحاهت        ـبالــ ســجل
  خصائصها، وسائر

ــودة   وإذ تعــرب عــن تقــديرها     ــسجالت املوج ــاظ علــى ال ــة التو   للحف فيــق لــدى جلن
الـسجالت مـن أجـل التوصـل إىل          أمهيـة هـذه   إذ تؤكد    سجالت األراضي، و   فيها حتديثها، مبا و

  ،)٣-د (١٩٤حل عادل حملنة الالجئني الفلسطينيني وفقا للقرار 

__________ 

  )١(  A/67/334.  
  )٢(  A/67/343. 
 ).٣-د( ألف ٢١٧القرار   )٣(  
 .A/5700 الوثيقة ،١١، املرفق رقم الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة التاسعة عشرة، املرفقات  )٤(  
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 إىل أنه، يف إطار عملية السالم يف الشرق األوسط، اتفقـت منظمـة التحريـر                وإذ تشري   
ت املـؤرخ   ـــ ي املؤق ـــ ات احلكم الذات  ـادئ ترتيب ــالن مب ــعي إ ــل ف ــة إسرائي ــة وحكوم ــالفلسطيني

فيهـا مـسألة    على بدء مفاوضات بشأن مسائل الوضع الدائم، مبـا  )٥(١٩٩٣سبتمرب /أيلول ١٣
  ، اهلامةالالجئني
 أن لالجئني الفلـسطينيني احلـق يف ممتلكـاهتم ويف اإليـرادات اآلتيـة               تعيد تأكيد   - ١  

  والعدل؛ منها، وفقا ملبادئ اإلنصاف
 إىل األمني العـام أن يتخـذ كـل اخلطـوات املناسـبة، بالتـشاور مـع جلنـة                تطلب  - ٢  

 هلـم مـن أصـول     ومـا  العـرب التوفيق التابعة لألمم املتحدة واخلاصة بفلسطني، حلمايـة ممتلكـات   
  لملكية يف إسرائيل؛وحقوق ل
م مـن   يلـز   مـا   إىل إسـرائيل أن تقـدم إىل األمـني العـام كـل             تطلب مـرة أخـرى      - ٣  

  القرار؛  يف تنفيذ هذاةتسهيالت ومساعد
ذات صـلة   ميع األطراف املعنية أن تزود األمـني العـام بـأي معلومـات              جب هتيب  - ٤  

 يف لملكيـة  هلـم مـن أصـول وحقـوق ل     ومـا  العـرب باملوضوع تكون يف حوزهتا بـشأن ممتلكـات       
  إسرائيل ويكون من شأهنا أن تساعده يف تنفيذ هذا القرار؛

انبني الفلسطيين واإلسـرائيلي، وفقـا ملـا هـو متفـق عليـه بينـهما، علـى               اجل حتث  - ٥  
 املتعلقة مبمتلكات الالجـئني الفلـسطينيني واإليـرادات اآلتيـة منـها يف إطـار                اهلامةمعاجلة املسألة   

  األوسط؛ مفاوضات الوضع النهائي لعملية السالم يف الشرق
الثامنـة  جلمعيـة العامـة يف دورهتـا     إىل األمـني العـام أن يقـدم تقريـرا إىل ا     تطلب  - ٦  

  .القرار والستني عن تنفيذ هذا
  

__________ 

  )٥(  A/48/486-S/26560املرفق ،. 
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	2 - تؤكد على ضرورة التعجيل بعودة النازحين، وتدعو إلى التقيد بالآلية التي اتفق عليها الطرفان في المادة الثانية عشرة من إعلان مبادئ ترتيبات الحكم الذاتي المؤقت المؤرخ 13 أيلول/سبتمبر 1993(3) بشأن عودة النازحين؛
	3 - تؤيد، في غضون ذلك، الجهود التي يبذلها المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى لمواصلة تقديم المساعدة الإنسانية، بالقدر المستطاع عمليا وعلى أساس طارئ وباعتبار ذلك تدبيرا مؤقتا، إلى النازحين حاليا في المنطقة والذين هم في أمس الحاجة إلى المساعدة المستمرة نتيجة لأعمال القتال التي نشبت في حزيران/يونيه 1967 وأعمال القتال التالية؛
	4 - تناشد بقوة جميع الحكومات والمنظمات والأفراد التبرع بسخاء للوكالة وللمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية الأخرى للأغراض المذكورة آنفا؛
	5 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم، بعد التشاور مع المفوض العام، تقريرا إلى الجمعية العامة قبل انعقاد دورتها الثامنة والستين عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار.
	مشروع القرار الثالث
	عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى

	إن الجمعية العامة،
	إذ تشير إلى قراراتها 194 (د-3) المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1948 و 212 (د-3) المؤرخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1948 و 302 (د-4) المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 1949 وجميع القرارات اللاحقة المتخذة في هذا الصدد، بما فيها قرارها 66/74 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 2011،
	وإذ تشير أيضا إلى قرارات مجلس الأمن المتخذة في هذا الصدد،
	وقد نظرت في تقرير المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الذي يشمل الفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2011()،
	وإذ تحيط علما بالرسالة المؤرخة 19 حزيران/يونيه 2012 الموجهة من رئيس اللجنة الاستشارية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى إلى المفوض العام للوكالة ()،
	وإذ يساورها بالغ القلق إزاء الحالة المالية الحرجة للغاية للوكالة والناجمة جزئيا عن نقص التمويل الهيكلي للوكالة وتزايد نفقاتها نتيجة لتردي الأحوال الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية وتزايد عدم الاستقرار في المنطقة وما لذلك من أثر سلبي كبير في توفير خدمات الوكالة الضرورية للاجئين الفلسطينيين، بما فيها برامجها المتصلة بالطوارئ وبرامجها الإنمائية في جميع ميادين العمليات،
	وإذ تشير إلى المواد 100 و 104 و 105 من ميثاق الأمم المتحدة وإلى اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها()،
	وإذ تشير أيضا إلى الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها()،
	وإذ تؤكد أن اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949() تنطبق على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية،
	وإذ تدرك أن احتياجات اللاجئين الفلسطينيين لم تلب حتى الآن في جميع ميادين العمليات، أي في الأردن والجمهورية العربية السورية ولبنان والأرض الفلسطينية المحتلة،
	وإذ يساورها بالغ القلق إزاء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية البالغة الصعوبة التي يواجهها اللاجئون الفلسطينيون في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وبخاصة في مخيمات اللاجئين في قطاع غزة، نتيجة لاستمرار إسرائيل في إغلاق المناطق لفترات طويلة وبناء المستوطنات وتشييد الجدار وفرض القيود القاسية على النشاط الاقتصادي وعلى حرية التنقل، مما يشكل حصارا فعليا يؤدي إلى زيادة معدلات البطالة والفقر بين اللاجئين، مع ما ينجم عن ذلك من آثار سلبية طويلة الأجل يحتمل أن تصبح دائمة،
	وإذ يساورها بالغ القلق أيضا إزاء استمرار الانعكاسات السلبية للعمليات العسكرية التي جرت في قطاع غزة في الفترة بين كانون الأول/ديسمبر 2008 وكانون الثاني/يناير 2009 والتي أحدثت خسائر جسيمة في الأرواح وإصابات فادحة، وخصوصا بين المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال والنساء، وإزاء الأضرار وأوجه الدمار الواسعة النطاق التي لحقت بمنازل الفلسطينيين وممتلكاتهم وهياكلهم الأساسية ومؤسساتهم العامة الحيوية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس ومرافق الأمم المتحدة، وإزاء تشريد المدنيين في الداخل، بمن فيهم اللاجئون،
	وإذ تشيد بالجهود الاستثنائية التي تبذلها الوكالة لتوفير الإغاثة في حالات الطوارئ وتقديم المساعدة الطبية والغذاء والمأوى وغير ذلك من المساعدات الإنسانية إلى الأسر المعوزة والنازحة في قطاع غزة،
	وإذ تشير في هذا الصدد إلى قرارها دإط-10/18 المؤرخ 16 كانون الثاني/يناير 2009 وقرار مجلس الأمن 1860 (2009) المؤرخ 8 كانون الثاني/يناير 2009،
	وإذ تعرب عن أسفها إزاء استمرار القيود التي تعوق الجهود التي تبذلها الوكالة من أجل ترميم الآلاف من دور المأوى للاجئين المتضررة أو المدمرة وإعادة بنائها، وإذ تطلب إلى إسرائيل كفالة ألا تعيق استيراد مواد البناء الأساسية إلى قطاع غزة، وإذ تحيط علما في الوقت نفسه بالتطورات الأخيرة في إمكانيات الوصول إليه،
	وإذ تعرب عن القلق إزاء النقص الحاد في قاعات الدراسة في قطاع غزة وما يترتب على ذلك من أثر سلبي في ممارسة الأطفال اللاجئين حقهم في التعلم نتيجة القيود التي تعيق قدرة الوكالة على تشييد مدارس جديدة بسبب استمرار إسرائيل في فرض قيود تعيق دخول مواد البناء اللازمة إلى قطاع غزة،
	وإذ تشدد على الحاجة الملحة إلى النهوض بعملية إعادة الإعمار في قطاع غزة، بطرق منها ضمان تيسير مشاريع البناء في الوقت المناسب والدخول السريع لمواد البناء اللازمة للمشاريع التي تديرها الوكالة، والحاجة إلى التعجيل بتنفيذ أنشطة مدنية ملحة أخرى تقودها الأمم المتحدة لإعادة الإعمار،
	وإذ تحث على القيام، في الوقت المناسب، بدفع المبالغ المتبقية من التبرعات المعلنة في المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد الفلسطيني لإعادة إعمار غزة المعقود في شرم الشيخ، مصر في 2 آذار/مارس 2009 لتسريع عملية إعادة الإعمار،
	وإذ تلاحظ مع التقدير اكتمال المرحلة الأولى من مشروع إعادة بناء مخيم نهر البارد للاجئين وقرب اكتمال المرحلة الثانية، وإذ تثني على حكومة لبنان والجهات المانحة والوكالة والأطراف المعنية الأخرى للتقدم الهام الذي أحرزته في مساعدة اللاجئين المتضررين والنازحين وللجهود التي تواصل بذلها في هذا الصدد، وإذ تشدد على ضرورة توفير تمويل إضافي من أجل إتمام إعادة إعمار المخيم ووضع حد لنزوح سكانه الذين يبلغ عددهم سبعا وعشرين ألف نسمة، دون تأخير،
	وإذ تعرب عن بالغ قلقها إزاء حالة اللاجئين الفلسطينيين في الجمهورية العربية السورية وعن أسفها العميق للخسائر في الأرواح من اللاجئين وموظفي الوكالة،
	وإذ تؤكد الحاجة إلى زيادة المساعدة المقدمة للاجئين الفلسطينيين في الجمهورية العربية السورية وإلى الذين فروا إلى البلدان المجاورة،
	وإذ هي على بينة بما تضطلع به الوكالة من أعمال قيمة لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وبخاصة للاجئين الفلسطينيين،
	وإذ تعرب عن استيائها لتعرض سلامـــة موظفي الوكالة للخطر ولما لحق بمرافق الوكالة وممتلكاتها من أضرار ودمار، خلال الفترة المشمولة بتقرير المفوض العام(1)، 
	وإذ تعرب أيضا عن استيائها، بشكل خاص، لما لحق بمرافق الوكالة في قطاع غزة من أضرار ودمار على نطاق واسع خلال العمليات العسكرية التي نفذت في الفترة بين كانون الأول/ديسمبر 2008 وكانون الثاني/يناير 2009، بما في ذلك المدارس التي كان المدنيون يحتمون بها والمجمع والمستودع الرئيسيان للوكالة، كما ورد في الموجز الذي أعده الأمين العام عن تقرير مجلس التحقيق() وفي تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة()،
	وإذ تعرب كذلك عن استيائها في هذا الصدد للانتهاكات التي جرت لحرمة مباني الأمم المتحدة وعدم منح ممتلكات المنظمة وأصولها حصانة من أي شكل من أشكال التدخل وعدم توفير الحماية لموظفي الأمم المتحدة ومبانيها وممتلكاتها،
	وإذ تعرب عن استيائها لمقتل وإصابة موظفي الوكالة، منذ أيلول/سبتمبر 2000، على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة،
	وإذ تعرب أيضا عن استيائها لمقتل وإصابة أطفال لاجئين في مدارس الوكالة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية خلال العمليات العسكرية التي جرت بين كانون الأول/ ديسمبر 2008 وكانون الثاني/يناير 2009،
	وإذ يساورها بالغ القلق إزاء استمرار فرض القيود على حرية تنقل وعبور موظفي الوكالة ومركباتها وحاجياتها وجرح موظفيها ومضايقتهم وترويعهم، مما يقوض ويعرقل أعمال الوكالة، بما في ذلك قدرتها على توفير خدماتها الأساسية الأولية والطارئة،
	وإذ هي على بينة من الاتفاق بين الوكالة وحكومة إسرائيل،
	وإذ تحيط علما بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في 24 حزيران/يونيه 1994 الوارد في رسائل متبادلة بين الوكالة ومنظمة التحرير الفلسطينية()،
	1 - تعيد تأكيد أن فعالية عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى لا تزال أمرا أساسيا في جميع ميادين العمليات؛
	2 - تعرب عن تقديرها للمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى ولجميع موظفي الوكالة لما يقومون به من جهود دؤوبة وعمل قيم، وبخاصة في ظل الأحوال الصعبة وعدم الاستقرار والأزمات التي سادت خلال العام الماضي؛
	3 - تعرب عن ثنائها الخاص للوكالة للدور الأساسي الذي ما برحت تضطلع به لأكثر من ستين عاما منذ إنشائها في تقديم الخدمات الحيوية بما يكفل رفاه اللاجئين الفلسطينيين وتنميتهم البشرية وحمايتهم والحد من معاناتهم؛
	4 - تعرب عن تقديرها للحكومات المضيفة للدعم الهام الذي تقدمه إلى الوكالة ولتعاونها معها في الاضطلاع بواجباتها؛
	5 - تعرب أيضا عن تقديرها للجنة الاستشارية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، وتطلب إليها أن تواصل جهودها وأن تبقي الجمعية العامة على علم بأنشطتها؛
	6 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الفريق العامل المعني بتمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى() وبالجهود المبذولة للمساعدة في كفالة الأمن المالي للوكالة، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الفريق العامل الخدمات والمساعدة اللازمة للاضطلاع بأعماله؛
	7 - تشيد باستراتيجية الوكالة المتوسطة الأجل التي مدتها ست سنوات والتي بدأ تطبيقها في كانون الثاني/يناير 2010 وبالجهود التي يواصل المفوض العام بذلها لزيادة شفافية ميزانية الوكالة وكفاءتها، كما يتبين في الميزانيـــة البرنامجية للوكالة لفترة السنتين 2012-2013()؛
	8 - تشيد أيضا بالوكالة لمواصلة جهودها من أجل الإصلاح، رغم ظروف العمل الصعبة، وتحثها على مواصلة تطبيق إجراءات بأقصى قدر من الكفاءة لخفض التكاليف التشغيلية والإدارية والاستفادة من الموارد إلى أقصى حد؛
	9 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام عن تعزيز القدرة الإدارية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى()، وتحث كذلك جميع الدول الأعضاء على النظر بعناية في النتائج والتوصيات الواردة فيه، بما في ذلك مواصلة توفير الموارد المالية من الميزانية العادية للأمم المتحدة؛
	10 - تؤيد الجهود التي يبذلها المفوض العام لمواصلة تقديم المساعدة الإنسانية بالقدر المستطاع عمليا، على أساس طارئ وباعتبار ذلك تدبيرا مؤقتا، إلى الأشخاص المشردين داخليا في المنطقة والذين هم في أشد الحاجة إلى المساعدة المستمرة نتيجة للأزمات الأخيرة في ميادين عمليات الوكالة؛
	11 - تشجع الوكالة على تقديم المزيد من المساعدة، وفقا لولايتها، للاجئين الفلسطينيين المتضررين في الجمهورية العربية السورية وللذين فروا إلى البلدان المجاورة على النحو المبين بالتفصيل في خطة الاستجابة الإنسانية الموحدة للجمهورية العربية السورية، وتدعو الجهات المانحة إلى القيام، على سبيل الاستعجال، بدعم الوكالة في هذا الصدد؛
	12 - ترحب بما أحرزته الوكالة حتى الآن من تقدم في إعادة بناء مخيم نهر البارد للاجئين في شمال لبنان، وتدعو إلى التسريع في إنجاز إعادة إعماره وإلى مواصلة تقديم المساعدة الغوثية إلى الأشخاص الذين نزحوا في أعقاب تدميره في عام 2007 وإلى التخفيف من معاناتهم المستمرة وذلك بالوفاء، في الوقت المناسب، بالتعهدات المعلنة في مؤتمر المانحين الدولي من أجل إنعاش وإعادة إعمار مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين والمناطق المتضررة من النزاع في شمال لبنان، المعقود في فيينا في 23 حزيران/يونيه 2008؛
	13 - تشجع الوكالة على أن تواصل، بالتعاون الوثيق مع كيانات الأمم المتحدة الأخرى المعنية، إحراز تقدم في تلبية احتياجات الأطفال والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة ومراعاة حقوقهم في عملياتها وفقا لاتفاقية حقوق الطفل() واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة() واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة() على التوالي؛
	14 - تشيد في هذا الصدد بمبادرة ”ألعاب الصيف“ التي اتخذتها الوكالة والتي تتيح لأطفال قطاع غزة أنشطة ترفيهية وثقافية وتربوية، وتدعو، إدراكا منها لمساهمتها الإيجابية، إلى تقديم الدعم الكامل لهذه المبادرة، وتعرب عن أسفها لأن القيود المالية أدت إلى إلغاء الألعاب في عام 2012؛
	15 - تطلب إلى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، الامتثال التام لأحكام اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949(5)؛
	16 - تطلب أيضا إلى إسرائيل التقيد بالمواد 100 و 104 و 105 من ميثاق الأمم المتحدة وباتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها(3) لضمان سلامة موظفي الوكالة وحماية مؤسساتها وكفالة أمن مرافقها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية؛
	17 - تحث حكومة إسرائيل على أن تعجل بتسديد جميع رسوم العبور إلى الوكالة وغير ذلك من الخسائر المالية التي تكبدتها الوكالة نتيجة لما تسببت فيه إسرائيل من حالات التأخير والقيود التي فرضتها على التنقل والعبور؛
	18 - تطلب إلى إسرائيل على وجه الخصوص الكف عن عرقلة حركة وعبور موظفي الوكالة ومركباتها وإمداداتها والكف عن فرض ضرائب وأتعاب ورسوم إضافية لما يلحقه ذلك من ضرر بعمليات الوكالة؛
	19 - تكرر دعوتها إسرائيل إلى أن ترفع بالكامل القيود التي تعوق أو تؤخر استيراد مواد البناء ولوازمه الضرورية لإعادة بناء وترميم الآلاف من دور المأوى للاجئين المتضررة أو المدمرة ولتنفيذ مشاريع الهياكل الأساسية المدنية التي توقفت في مخيمات اللاجئين في قطاع غزة، وتلاحظ في نفس الوقت بدء عدة مشاريع في هذا الصدد؛
	20 - تطلب إلى المفوض العام أن يمضي في إصدار بطاقات هوية للاجئين الفلسطينيين وأولادهم في الأرض الفلسطينية المحتلة؛
	21 - تلاحظ مع التقدير اكتمال مشروع سجلات اللاجئين الفلسطينيين وإسهامه في تحديث محفوظات الوكالة؛
	22 - تلاحظ أيضا مع التقدير النجاح الذي أحرزه برنامج الوكالة للتمويل البالغ الصغر، وتهيب بالوكالة أن تواصل، بالتعاون الوثيق مع الوكالات المعنية، الإسهام في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للاجئين الفلسطينيين في جميع ميادين العمليات؛
	23 - تكرر نداءاتها إلى جميع الدول والوكالات المتخصصة والمنظمات غير الحكومية لمواصلة رصد الاعتمادات الخاصة للهبات والمنح الدراسية في مجال التعليم العالي للاجئين الفلسطينيين وزيادة تلك الاعتمادات، بالإضافة إلى مساهماتها في الميزانية العادية للوكالة، وللمساهمة في إنشاء مراكز التدريب المهني للاجئين الفلسطينيين، وتطلب إلى الوكالة أن تعمل بوصفها الجهة المتلقية لجميع الاعتمادات الخاصة للهبات والمنح الدراسية والأمينة عليها؛
	24 - تحث جميع الدول والوكالات المتخصصة والمنظمات غير الحكومية على الزيادة، على سبيل الاستعجال، في تبرعاتها للوكالة لكي تواجه القيود المالية الكبيرة المستمرة والمتزايدة، ونقص التمويل، وبخاصة في ما يتعلق بالعجز في الميزانية العادية للوكالة، ملاحظة أن أوجه العجز المالي تفاقمت بسبب الحالة الإنسانية الراهنة وعدم الاستقرار في الميدان مما أدى إلى تزايد النفقات، وبخاصة في ما يتعلق بالخدمات الطارئة، وعلى دعم ما تقوم به الوكالة من أعمال قيمة وضرورية لتقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين في جميع ميادين العمليات.
	مشروع القرار الرابع
	ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها

	إن الجمعية العامة،
	إذ تشير إلى قراريها 194 (د-3) المؤرخ 11 كانــون الأول/ديسمبر 1948 و 36/146 جيم المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1981 وإلى جميع قراراتها اللاحقة المتعلقة بهذه المسألة،
	وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام المقدم عملا بقرارها 66/75 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 2011() وبتقرير لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة والخاصة بفلسطين للفترة من 1 أيلول/سبتمبر 2011 إلى 31 آب/أغسطس 2012()،
	وإذ تشير إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان() ومبادئ القانون الدولي يُعليان مبدأ عدم جواز تجريد أحد من ممتلكاته الخاصة تعسفا،
	وإذ تشير على وجه الخصوص إلى قرارها 394 (د-5) المؤرخ 14 كانون الأول/ ديسمبر 1950 الذي أوعزت فيه إلى لجنة التوفيق أن تضع، بالتشاور مع الأطراف المعنية، تدابير لحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومصالحهم،
	وإذ تلاحظ إنجاز برنامج تحديد وتقييم الممتلكات العربية، على نحو ما أعلنته لجنة التوفيق في تقريرها المرحلي الثاني والعشرين()، وأنه كان لدى دائرة الأراضي سجل بالـملاك العرب وملف بالوثائق التي تحدد مواقع الممتلكات العربية ومساحاتها وسائر خصائصها،
	وإذ تعرب عن تقديرها للحفاظ على السجلات الموجودة لدى لجنة التوفيق وتحديثها، بما فيها سجلات الأراضي، وإذ تؤكد أهمية هذه السجلات من أجل التوصل إلى حل عادل لمحنة اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقرار 194 (د-3)،
	وإذ تشير إلى أنه، في إطار عملية السلام في الشرق الأوسط، اتفقت منظمة التحرير الفلسطينيــة وحكومــة إسرائيــل فــي إعــلان مبــادئ ترتيبـات الحكم الذاتــي المؤقــت المؤرخ 13 أيلول/سبتمبر 1993() على بدء مفاوضات بشأن مسائل الوضع الدائم، بما فيها مسألة اللاجئين الهامة،
	1 - تعيد تأكيد أن للاجئين الفلسطينيين الحق في ممتلكاتهم وفي الإيرادات الآتية منها، وفقا لمبادئ الإنصاف والعدل؛
	2 - تطلب إلى الأمين العام أن يتخذ كل الخطوات المناسبة، بالتشاور مع لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة والخاصة بفلسطين، لحماية ممتلكات العرب وما لهم من أصول وحقوق للملكية في إسرائيل؛
	3 - تطلب مرة أخرى إلى إسرائيل أن تقدم إلى الأمين العام كل ما يلزم من تسهيلات ومساعدة في تنفيذ هذا القرار؛
	4 - تهيب بجميع الأطراف المعنية أن تزود الأمين العام بأي معلومات ذات صلة بالموضوع تكون في حوزتها بشأن ممتلكات العرب وما لهم من أصول وحقوق للملكية في إسرائيل ويكون من شأنها أن تساعده في تنفيذ هذا القرار؛
	5 - تحث الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وفقا لما هو متفق عليه بينهما، على معالجة المسألة الهامة المتعلقة بممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها في إطار مفاوضات الوضع النهائي لعملية السلام في الشرق الأوسط؛
	6 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين عن تنفيذ هذا القرار.

