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  قرار اختذته اجلمعية العامة

  
   على تقرير جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإاءناءب[

  ])A/67/423() اللجنة الرابعة(االستعمار 

  

ــئني      - ٦٧/١١٦ ــشغيل الالجــ ــة وتــ ــدة إلغاثــ ــم املتحــ ــة األمــ ــات وكالــ عمليــ
  األدىن الفلسطينيني يف الشرق

  
  ،إن اجلمعية العامة  

 ١٩٤٨ديـــسمرب / كـــانون األول١١املـــؤرخ ) ٣ - د (١٩٤ إىل قراراـــا إذ تـــشري  

ــؤرخ ) ٣ - د (٢١٢ و ــاين ١٩املــ ــشرين الثــ ــوفمرب / تــ املــــؤرخ ) ٤ - د (٣٠٢  و١٩٤٨نــ

، مبـا فيهـا     املتخـذة يف هـذا الـصدد      قـرارات الالحقـة     المجيـع   و ١٩٤٩ديـسمرب   /كانون األول  ٨

  ،٢٠١١ديسمرب /كانون األول ٩املؤرخ  ٦٦/٧٤رها قرا

  ،املتخذة يف هذا الصددىل قرارات جملس األمن  إوإذ تشري أيضا  

  يف تقريـر املفـوض العـام لوكالـة األمـم املتحـدة إلغاثـة وتـشغيل الالجـئني                  وقد نظرت   

 كــانون ٣١ينـاير إىل  /كـانون الثـاين   ١ الفتـرة مـن   الـذي يـشمل  الفلـسطينيني يف الـشرق األدىن   

  ،)1(٢٠١١ديسمرب /األول

ــه / حزيــران١٩ بالرســالة املؤرخــة وإذ حتــيط علمــا   إىل املفــوض  املوجهــة ٢٠١٢يوني

  ،)2(ةمن رئيس اللجنة االستشارية للوكال العام

النامجـة جزئيـا عـن     للوكالـة للغايـة  احلالـة املاليـة احلرجـة      إزاء    بالغ القلق  يساورهاوإذ    

نقص التمويل اهليكلي للوكالة وتزايد نفقاـا نتيجـة لتـردي األحـوال االجتماعيـة واالقتـصادية         

_______________ 

  ).A/67/13 (١٣الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السابعة والستون، امللحق رقم  )1(

  . ix إىلvii املرجع نفسه، الصفحات  )٢(
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 تـوفري خـدمات   سـليب كـبري يف  لـذلك مـن أثـر     عدم االستقرار يف املنطقة وما      وتفاقمنسانية  واإل

 يف  املتصلة بالطوارئ وبراجمهـا اإلمنائيـة  هاالوكالة الضرورية لالجئني الفلسطينيني، مبا فيها براجم   

  ،مجيع ميادين العمليات

ــشري   ــواد وإذ ت ــاق ١٠٥  و١٠٤  و١٠٠ إىل امل ــن ميث ــم املتحــدة    م ــة إىل واألم اتفاقي

  ،)3(وحصاناا امتيازات األمم املتحدة

ــضا    ــشري أيـ ــوظفي   وإذ تـ ــسالمة مـ ــة بـ ــة املتعلقـ ــم إىل االتفاقيـ ــدة األمـ ــراد  املتحـ واألفـ

  ،))4ا املرتبطني

 ١٢ أن اتفاقيــة جنيـــف املتعلقــة حبمايـــة املــدنيني وقـــت احلــرب املؤرخـــة     وإذ تؤكــد   

ــسطيني  )5(١٩٤٩أغــسطس /آب ــى األرض الفل ــق عل ــذ عــام  تنطب ــة من ــا فيهــا  ١٩٦٧ة احملتل ، مب

  الشرقية، القدس

ميــادين يف مجيــع مل تلــب حــىت اآلن لالجــئني الفلــسطينيني ااحتياجــات أن  وإذ تــدرك  

  ولبنان واألرض الفلسطينية احملتلة، ، أي يف األردن واجلمهورية العربية السوريةالعمليات

الجتماعيـة البالغـة الـصعوبة الـيت       األوضاع االقتصادية وا   إزاء    القلق بالغوإذ يساورها    

، يف األرض الفلــسطينية احملتلــة، مبــا فيهــا القــدس الــشرقية     يواجههــا الالجئــون الفلــسطينيون   

ــاطق نتيجــة الســتمرار   يف خميمــات الالجــئني يف قطــاع غــزة،   وخباصــة  إســرائيل يف إغــالق املن

االقتـصادي   النـشاط قاسـية علـى    قيـود فـرض  ووبناء املستوطنات وتشييد اجلدار     لفترات طويلة 

الت البطالــة والفقــر بــني وعلــى حريــة التنقــل، ممــا يــشكل حــصارا فعليــا يــؤدي إىل زيــادة معــد

  دائمة، قد تكون آثار سلبية طويلة األجل وتترتب عليه الالجئني

لعمليــات ل الــيت ال تــزال قائمــة الــسلبية العواقــب إزاء أيــضا  القلــقبــالغوإذ يــساورها   

كــانون  و٢٠٠٨ديــسمرب /طــاع غــزة يف الفتــرة بــني كــانون األول يف قالــيت جــرت العــسكرية 

 بـني  وخـصوصا يف األرواح وإصـابات فادحـة،      جـسيمة   خـسائر   وأحـدثت    ٢٠٠٩ينـاير   /الثاين

أوجه الدمار الواسعة النطـاق     ضرار و وإزاء األ  ،املدنيني الفلسطينيني، مبن فيهم األطفال والنساء     

،  احليويــة العامــةمومؤســساوهياكلــهم األساسـية   نــازل الفلـسطينيني وممتلكــام مب الـيت حلقــت 

 ملـدنيني يف الـداخل،  اتـشريد  إزاء  و،يف ذلـك املستـشفيات واملـدارس ومرافـق األمـم املتحـدة        مبا

  الالجئون، مبن فيهم

_______________ 

 ).١ -د ( ألف ٢٢القرار  )3(

 .٣٥٤٥٧، الرقم ٢٠٥١، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )4(

  .٩٧٣، الرقم ٧٥املرجع نفسه، الد  )5(
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الوكالـة لتـوفري اإلغاثـة يف حـاالت الطـوارئ         االستثنائية اليت تبـذهلا     هود  باجل  تشيد وإذ  

 املعـوزة  إىل األسـر   اإلنسانية من املساعدات     ذلك لغذاء واملأوى وغري  الطبية وا وتقدمي املساعدة   

   غزة، قطاع يفةالنازحو

ينـاير  /الثـاين  كـانون  ١٦ املـؤرخ    ١٠/١٨ - دإط هـا قرارإىل   يف هذا الصدد     وإذ تشري   

  ،٢٠٠٩يناير /الثاين كانون ٨املؤرخ ) ٢٠٠٩( ١٨٦٠ وقرار جملس األمن ٢٠٠٩

هـود الـيت تبـذهلا الوكالـة مـن      اجل القيود اليت تعـوق مرار  إزاء است  تعرب عن أسفها  وإذ    

ئهـا، وإذ تطلـب إىل   وإعادة بنااملتضررة أو املدمرة  لالجئني  دور املأوى    اآلالف من    ترميمأجل  

وإذ حتيط علمـا يف الوقـت   مواد البناء األساسية إىل قطاع غزة، إسرائيل كفالة أال تعيق استرياد  

   الوصول إليه،لة سبلحانفسه بالتطورات األخرية يف 

إزاء النقص احلاد يف قاعات الدراسة يف قطاع غـزة ومـا يترتـب           وإذ تعرب عن القلق       

على ذلك من أثر سليب يف ممارسة األطفال الالجئني حقهـم يف الـتعلم نتيجـة القيـود الـيت تعيـق                   

ل قدرة الوكالة على تشييد مدارس جديدة بسبب استمرار إسرائيل يف فـرض قيـود تعيـق دخـو       

  مواد البناء الالزمة إىل قطاع غزة،

 بطــرق منــها قطــاع غــزة، إعمــارلنــهوض بعمليــة إعــادة ل امللحــةالــضرورة  تؤكــدوإذ  

دخــول مــواد البنــاء الالزمــة  اريع البنــاء يف الوقــت املناســب وتــسريع  مــشتنفيــذ ضــمان تيــسري 

تقودهـا  أخـرى  بتنفيـذ أنـشطة مدنيـة ملحـة        التعجيـل  وضـرورة اليت تديرها الوكالـة،     للمشاريع  

   إلعادة اإلعمار،األمم املتحدة

ــى  وإذ حتــث   ــدفععل ــت املناســب،  أن ت ــدفع حــىت اآلن  ، يف الوق ــيت مل ت ــالغ ال ــن املب  م

الـذي  غـزة  قطـاع  ملـؤمتر الـدويل لـدعم االقتـصاد الفلـسطيين إلعـادة إعمـار         التربعات املعلنة يف ا   

  إعادة اإلعمار، لتسريع عملية ٢٠٠٩مارس /آذار ٢  يف شرم الشيخ، مصر يفعقد

 املرحلة األوىل مـن مـشروع إعـادة بنـاء خمـيم ـر البـارد                 إجناز وإذ تالحظ مع التقدير     

، وإذ تثين على حكومة لبنان واجلهات املاحنـة والوكالـة     منه  املرحلة الثانية  إجنازلالجئني وقرب   

ضررين واألطـــراف املعنيـــة األخـــرى للتقـــدم اهلـــام الـــذي أحرزتـــه يف مـــساعدة الالجـــئني املتـــ  

تـشدد علـى ضـرورة تـوفري متويـل       والنازحني وللجهود الـيت تواصـل بـذهلا يف هـذا الـصدد، وإذ            

 إضــايف مــن أجــل إمتــام إعــادة إعمــار املخــيم ووضــع حــد لــرتوح ســكانه الــذين يبلــغ عــددهم    

  نسمة، دون تأخري، ٢٧ ٠٠٠

ربيــة حالــة الالجــئني الفلــسطينيني يف اجلمهوريــة الع  إزاء القلــقوإذ تعــرب عــن بــالغ    

   العميق للخسائر يف األرواح من الالجئني وموظفي الوكالة،األسفعن إذ تعرب السورية و
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ــشددوإذ    ــة إىل ال   تـ ــساعدة املقدمـ ــادة املـ ــرورة زيـ ــى ضـ ــسطينيني يف  علـ ــئني الفلـ الجـ

  اجلمهورية العربية السورية وإىل الذين فروا إىل البلدان ااورة،

قيمــة لتــوفري احلمايــة للــشعب  ة مــن أعمــال مبــا تــضطلع بــه الوكالــوإذ هــي علــى بينــة  

  ،نالالجئون الفلسطينيوالفلسطيين، وخباصة 

 حلــق مبرافــق ملــاوللخطــر سالمـــــة مــوظفي الوكالــة لتعــرض  تعــرب عــن اســتيائهاوإذ   

  وممتلكاا من أضرار ودمار، خالل الفترة املشمولة بتقرير املفوض العام، الوكالة

يف قطـاع غـزة    شكل خاص، ملـا حلـق مبرافـق الوكالـة           ب ،استيائهاعن   أيضا وإذ تعرب  

يف الفتــرة بــني الــيت نفــذت خــالل العمليــات العــسكرية واســع علــى نطــاق ودمــار أضــرار مــن 

كــان ، مبــا يف ذلــك املــدارس الــيت ٢٠٠٩ينــاير /كــانون الثــاين و٢٠٠٨ديــسمرب /كــانون األول

الـذي أعـده    املـوجز   مـا ورد يف     ك،  للوكالـة  انالرئيـسي  امـع واملـستودع   ـا و  املدنيون حيتمون   

تقـصي احلقـائق بـشأن      لبعثـة األمـم املتحـدة        ويف تقرير    )6(لس التحقيق األمني العام عن تقرير جم    

  ،)7(غزة الرتاع يف

حلرمـة مبـاين    الـيت جـرت     نتـهاكات   لاليف هذا الصدد    استيائها  عن   كذلك وإذ تعرب   

من أي شكل مـن أشـكال التـدخل      حصانة   ا ممتلكات املنظمة وأصوهل   وعدم منح األمم املتحدة   

  ،ا وممتلكاهاوظفي األمم املتحدة ومبانيملماية احل وعدم توفري

، ٢٠٠٠ سـبتمرب /أيلـول ، منـذ  مـوظفي الوكالـة  ملقتل وإصـابة  استيائها عن   وإذ تعرب   

   يف األرض الفلسطينية احملتلة،على يد قوات االحتالل اإلسرائيلية

إصـابة أطفـال الجـئني يف مـدارس الوكالـة علـى           ملقتل و وإذ تعرب أيضا عن استيائها        

ــانون         ــني كـ ــرت بـ ــيت جـ ــسكرية الـ ــات العـ ــالل العمليـ ــرائيلية خـ ــتالل اإلسـ ــوات االحـ ــد قـ يـ

  ،٢٠٠٩يناير / وكانون الثاين٢٠٠٨ديسمرب /األول

مـوظفي  وعبـور   تنقـل استمرار فرض القيود علـى حريـة    إزاء    بالغ القلق  يساورهاوإذ    

ــة وجــرح موظفيهــا ومــضايقتهم وتــرويعهم، ممــا يقــوض أعمــال     ومركباــا وحاجياــا  الوكال

  ،األولية والطارئة  األساسية خدمااتوفريعلى ، مبا يف ذلك قدرا ويعرقلها الوكالة

  إسرائيل،  بني الوكالة وحكومةاالتفاق منهي على بينة وإذ   

_______________ 

 .A/63/855-S/2009/250نظر ا )6(

)7( A/HRC/12/48. 
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وارد الـ  ١٩٩٤يونيـه  / حزيـران ٢٤ باالتفـاق الـذي مت التوصـل إليـه يف     وإذ حتيط علما   

  ،)8(يف رسائل متبادلة بني الوكالة ومنظمة التحرير الفلسطينية

 وكالــــة األمــــم املتحــــدة إلغاثــــة وتــــشغيل الالجــــئني  أداء أن تعيــــد تأكيــــد  - ١  

  زال أمرا أساسيا يف مجيع ميادين العمليات؛ي  عملها بفعالية الالفلسطينيني يف الشرق األدىن

ــام  تعــرب عــن تقــديرها   - ٢   ــة لوكل للمفــوض الع ــا   وال ــة مل ــع مــوظفي الوكال جلمي

الـصعبة وعـدم االسـتقرار     األحـوال  ظـل اصـة يف   خبيقومون به من جهود دؤوبـة وعمـل قـيم، و          

  املاضي؛ العامواألزمات اليت سادت خالل 

 واظبـت علـى القيـام     للوكالة للدور األساسـي الـذي        تعرب عن ثنائها اخلاص     - ٣  

 عامــا منــذ إنــشائها يف تقــدمي اخلــدمات احليويــة مبــا يكفــل رفــاه   ٦٠ مــن علــى مــدى أكثــربــه 

  الالجئني الفلسطينيني وتنميتهم البشرية ومحايتهم واحلد من معانام؛

 للحكومات املضيفة للدعم اهلام الذي تقدمـه إىل الوكالـة           تعرب عن تقديرها    - ٤  

  ولتعاوا معها يف االضطالع بواجباا؛

ــرب   - ٥   ــضا تع ــدي أي ــشارية  رها عــن تق ــة االست ــةلللجن ــا أن  لوكال ــب إليه ، وتطل

  تواصل جهودها وأن تبقي اجلمعية العامة على علم بأنشطتها؛

ــدير     - ٦   ــيط علمــا مــع التق ــل املعــين بتمويــل      بحت  )9(وكالــةالتقريــر الفريــق العام

يقـدم  وباجلهود املبذولة للمساعدة يف كفالة األمن املايل للوكالـة، وتطلـب إىل األمـني العـام أن        

  إىل الفريق العامل اخلدمات واملساعدة الالزمة لالضطالع بأعماله؛

الــيت مـدا ســت سـنوات والــيت     باســتراتيجية الوكالـة املتوســطة األجـل  تـشيد   - ٧  

 لزيـادة بـذهلا    املفـوض العـام      يواصـل اجلهود الـيت     وبـ  ٢٠١٠ينـاير   /تطبيقها يف كـانون الثـاين      بدأ

ـــة الربناجميــة للوكالــة لفتــرة الــسنتني   كفاءــا، الوكالــة و شــفافية ميزانيــة كمــا يتــبني يف امليزانيــ

  ؛)10(٢٠١٣-٢٠١٢

مـن  رغم علـى الـ    بالوكالة ملواصـلة جهودهـا مـن أجـل اإلصـالح،             تشيد أيضا   - ٨  

 وحتثها على مواصلة تطبيق إجراءات بأقـصى قـدر مـن الكفـاءة خلفـض                ظروف العمل الصعبة،  

  حد؛ ة من املوارد إىل أقصىالتكاليف التشغيلية واإلدارية واالستفاد

_______________ 

 .، املرفق األول)A/49/13 (١٣الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة التاسعة واألربعون، امللحق رقم  )8(

)9( A/67/382. 

 ).A/66/13/Add.1 ( ألف١٣الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السادسة والستون، امللحق رقم  )10(
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ــدير     - ٩   ــع التق ــا م ــة      حتــيط علم ــدرة اإلداري ــز الق ــن تعزي ــام ع ــني الع ــر األم  بتقري

، وحتــث كــذلك مجيــع الــدول األعــضاء علــى النظــر بعنايــة يف النتــائج والتوصــيات  )11(لوكالــةل

  املتحدة؛الواردة فيه، مبا يف ذلك مواصلة توفري املوارد املالية من امليزانية العادية لألمم 

بالقـدر   اجلهود اليت يبذهلا املفوض العام ملواصلة تقدمي املساعدة اإلنسانية    تؤيد  - ١٠  

خاص املــشردين باعتبــار ذلــك تــدبريا مؤقتــا، إىل األشــاملــستطاع عمليــا، علــى أســاس طــارئ و

 الذين هم يف أشد احلاجة إىل املساعدة املـستمرة نتيجـة لألزمـات األخـرية يف               داخليا يف املنطقة    

  ميادين عمليات الوكالة؛

لالجـئني  إىل ا مزيـد مـن املـساعدة، وفقـا لواليتـها،           الوكالة على تقدمي    تشجع    - ١١  

ذين فروا إىل البلدان اـاورة علـى   إىل الالفلسطينيني املتضررين يف اجلمهورية العربية السورية و      

ريـة العربيـة الــسورية،   جلمهويف ااإلنـسانية  للحالـة  املوحــدة خطـة االسـتجابة    يف املفـصل النحـو  

  ؛، على سبيل االستعجالدعم الوكالة يف هذا الصدداجلهات املاحنة ب ويب

مبا أحرزته الوكالة حىت اآلن من تقـدم يف إعـادة بنـاء خمـيم ـر البـارد                   ترحب    - ١٢  

لالجــئني يف مشــال لبنــان، وتــدعو إىل التــسريع يف إجنــاز إعــادة إعمــاره وإىل مواصــلة تقــدمي          

 وإىل التخفيـف  ٢٠٠٧الغوثية إىل األشخاص الذين نزحوا يف أعقاب تـدمريه يف عـام      املساعدة  

 املعلنـة يف مـؤمتر      بـدفع التربعـات   ، يف الوقـت املناسـب،       عـن طريـق القيـام     من معانام املستمرة    

املاحنني الدويل من أجل إنعـاش وإعـادة إعمـار خمـيم ـر البـارد لالجـئني الفلـسطينيني واملنـاطق                     

  ؛٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٣ يف فيينا يف الذي عقد ن الرتاع يف مشال لبنانملتضررة ما

 الوكالة على أن تواصل، بالتعـاون الوثيـق مـع كيانـات األمـم املتحـدة                 تشجع  - ١٣  

األخرى املعنية، إحـراز تقـدم يف تلبيـة احتياجـات األطفـال والنـساء واألشـخاص ذوي اإلعاقـة           

 واتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع  )12(فاقيــة حقــوق الطفــل ومراعــاة حقــوقهم يف عملياــا وفقــا الت 

   على التوايل؛)14( واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة)13(أشكال التمييز ضد املرأة

الــيت اختــذا الوكالــة والــيت ” ألعــاب الــصيف“  يف هــذا الــصدد مببــادرةتــشيد  - ١٤  

راكــا منــها ملــسامهتها تتــيح ألطفــال قطــاع غــزة أنــشطة ترفيهيــة وثقافيــة وتربويــة، وتــدعو، إد  

_______________ 

)11( A/65/705.  

  .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )12(

 .٢٠٣٧٨، الرقم ١٢٤٩املرجع نفسه، الد  )13(

  .٤٤٩١٠، الرقم ٢٥١٥ملرجع نفسه، الد ا )14(
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اإلجيابية، إىل تقدمي الدعم الكامل هلذه املبادرة، وتعرب عـن أسـفها ألن القيـود املاليـة أدت إىل        

  ؛٢٠١٢إلغاء األلعاب يف عام 

 أن متتثــل علــى حنــو تــام   إســرائيل، الــسلطة القائمــة بــاالحتالل،    إىل تطلــب   - ١٥  

ــدنيني وقــ      ــة امل ــة حبماي ــف املتعلق ــة جني ــسطس / آب١٢ت احلــرب املؤرخــة  ألحكــام اتفاقي أغ

  ؛)5(١٩٤٩

ــضا   - ١٦   ــاملواد  إســرائيل إىل تطلــب أي ــد ب ــاق  ١٠٥  و١٠٤  و١٠٠ التقي  مــن ميث

سـالمة مـوظفي الوكالـة    لـضمان   )٣(امتيازات األمم املتحـدة وحـصاناا    وباتفاقية  األمم املتحدة   

  الشرقية؛ يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدسها وكفالة أمن مرافق ومحاية مؤسساا

تعجل بتسديد مجيع رسوم العبـور إىل الوكالـة         حكومة إسرائيل على أن      حتث  - ١٧  

وغري ذلك من اخلسائر املالية اليت تكبدا الوكالة نتيجـة ملـا تـسببت فيـه إسـرائيل مـن حـاالت                      

  ر؛التأخري والقيود اليت فرضتها على التنقل والعبو

ــة  علــى وجــه اخلــصوص الكــف   إســرائيل إىل تطلــب   - ١٨   ــورتنقــلعــن عرقل   وعب

  والكــف عــن فــرض ضــرائب وأتعــاب ورســوم إضــافية مــوظفي الوكالــة ومركباــا وإمــداداا 

  يلحقه ذلك من ضرر بعمليات الوكالة؛ ملا

ــا   - ١٩   ــؤخر      تكــرر دعو ــوق أو ت ــيت تع ــود ال ــل القي ــع بالكام  إســرائيل إىل أن ترف

 مـواد البنـاء ولوازمـه الـضرورية إلعـادة بنـاء وتـرميم اآلالف مـن دور املـأوى لالجــئني          اسـترياد 

املتضررة أو املدمرة ولتنفيذ مشاريع اهلياكل األساسية املدنية اليت توقفت يف خميمـات الالجـئني             

  بدء عدة مشاريع يف هذا الصدد؛ذاته يف قطاع غزة، وتالحظ يف الوقت 

 إصــــدار بطاقــــات هويــــة لالجــــئني يواصــــلأن ام  إىل املفــــوض العــــتطلــــب  - ٢٠  

  الفلسطينيني وأوالدهم يف األرض الفلسطينية احملتلة؛

 وإسـهامه   مـشروع سـجالت الالجـئني الفلـسطينيني        إجناز  مع التقدير  تالحظ  - ٢١  

  ؛ الوكالةحتديث حمفوظاتيف 

الغ بـ امج الوكالة للتمويـل ال نلنجاح الذي أحرزه بر    ا تالحظ أيضا مع التقدير     - ٢٢  

، اإلسـهام يف تعزيـز      املعنيـة ، بالتعاون الوثيـق مـع الوكـاالت          أن تواصل  الوكالةويب ب صغر،  ال

  ؛ يف مجيع ميادين العملياتاالستقرار االقتصادي واالجتماعي لالجئني الفلسطينيني

 مجيـــع الـــدول والوكـــاالت املتخصـــصة واملنظمـــات غـــريإىل  نـــداءااتكـــرر   - ٢٣  

 تعلـيم العـايل   ال الدراسـية يف جمـال  نحاملـ  للـهبات و اخلاصـة العتمـادات   ارصـد واصـلة  ملاحلكومية  

ــادة تلــك االعتمــادات لالجــئني الفلــسطينيني ــة   وزي ــة العادي ، باإلضــافة إىل مــسامهاا يف امليزاني
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لتدريب املهين لالجئني الفلسطينيني، وتطلـب إىل الوكالـة         للوكالة، واملسامهة يف إنشاء مراكز ل     

ــفها اجل  ــل بوصـ ــع  أن تعمـ ــة جلميـ ــة املتلقيـ ــادات هـ ــةاالعتمـ ــهبات واخلاصـ ــ للـ ــية نح املـ الدراسـ

  عليها؛ واألمينة

 مجيــع الــدول والوكــاالت املتخصــصة واملنظمــات غــري احلكوميــة علــى   حتــث  - ٢٤  

ــادة ــةزي ــة القيــود ملواجهــة، علــى ســبيل االســتعجال،   مــسامهاا للوكال الكــبرية املــستمرة  املالي

يتعلـق بـالعجز يف امليزانيـة العاديـة للوكالـة،            مـا مويـل، وخباصـة في     الت  احلـاد يف   نقصالـ  و املتزايدة

 ة الراهنـ ةاإلنـساني احلالـة  تفاقمـت بـسبب    الـنقص يف األمـوال    أن أوجه    وتالحظ يف الوقت ذاته   

، يتعلق باخلـدمات الطارئـة     ماأدى إىل تزايد النفقات، وخباصة في       مما يف امليدان وعدم االستقرار   

 املــساعدة لالجــئني   مــن أعمــال قيمــة وضــرورية لتقــدمي     كالــة  الو تقــوم بــه   دعــم مــا  علــى  و

  .العمليات  يف مجيع ميادينالفلسطينيني

  ٥٩اجللسة العامة 

  ٢٠١٢ ديسمرب/ كانون األول١٨

  


