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  قرار اختذته اجلمعية العامة

  
   على تقرير جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإاءناءب[

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

  

  اعدة إىل الالجئني الفلسطينينياملستقدمي   - ٦٧/١١٤
  

  ،إن اجلمعية العامة  

ــا إذ تـــشري   ـــامل) ٣ - د (١٩٤ إىل قرارهـ ـــ كان١١ؤرخ ــ  ١٩٤٨ ديـــسمرب/ون األولــ

 كــانون ٩املــؤرخ  ٦٦/٧٢فيهــا القــرار  ذه املــسألة، مبــاــ املتعلقــةمجيــع قراراــا الالحقــة  وإىل

  ،٢٠١١ديسمرب /األول

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

 الالجـئني   إنـشاء وكالـة األمـم املتحـدة إلغاثـة وتـشغيل           منـها   ملـة أمـور     جبالذي قامـت مبوجبـه      

  الفلسطينيني يف الشرق األدىن،

  ،الصدد املتخذة يف هذا إىل قرارات جملس األمن وإذ تشري كذلك  

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

  ، من الزمن عقودعلى مدى أكثر من ستةعيشهم 

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

  سالم دائم يف املنطقة،

  عامـا  ٦٠منذ إنشائها قبـل أكثـر مـن         وكالة  التؤديه   بالدور األساسي الذي     وإذ تسلم   

دمات اخلـ  التعلـيم والـصحة و  عـن طريـق تقـدمي خـدمات       ختفيف حمنة الالجـئني الفلـسطينيني       يف  

ياكـل األساسـية للمخيمـات والتمويـل         والعمل اجلـاري يف جمـاالت بنـاء اهل         االجتماعيةالغوثية و 

  ،البالغ الصغر واحلماية واملساعدة الطارئة
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 ٣١ إىل ينـاير /كـانون الثـاين   ١لفترة من للوكالة ل بتقرير املفوض العام   وإذ حتيط علما    

  ،)1(٢٠١١ ديسمرب/كانون األول

  يف مجيــع ميــادين مل تلــب حــىت اآلنلالجــئني الفلــسطينينياحتياجــات ا أن وإذ تــدرك  

  األردن واجلمهورية العربية السورية ولبنان واألرض الفلسطينية احملتلة، ، أيالعمليات

ــق      ــن شــديد القل ــرب ع ــشها الالجئــون     الــة إزاء احل وإذ تع ــيت يعي ــصعوبة ال ــة ال البالغ

أحــواهلم املعيــشية يتــصل بــسالمتهم ورفــاههم و  مــايف ذلــك االحــتالل، مبــاحتــت ن والفلــسطيني

  ،ةاالجتماعية واالقتصادي

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

واالقتصادية احلرجـة لالجـئني الفلـسطينيني يف قطـاع غـزة، وإذ تؤكـد أمهيـة املـساعدة الطارئـة             

  واإلنسانية واإلسراع يف بذل اجلهود إلعادة البناء،

سـبتمرب  / أيلول١٣ الفلسطينية يف     توقيع حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير     وإذ تالحظ   

  اتفاقات التنفيذ الالحقة، و)2(ت إعالن مبادئ ترتيبات احلكم الذايت املؤق١٩٩٣

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

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

يـزال تقـدمي املـساعدة إىل     البـالغ وال   مدعاة للقلـق تزال، نتيجة لذلك،  الالالجئني الفلسطينيني 

  ؛واملعيشية الالجئني الفلسطينيني أمرا ضروريا لتلبية االحتياجات األساسية الصحية والتعليمية

التابعــة لألمــم املتحــدة واخلاصــة لتوفيــق ا أن جلنــة تالحــظ مــع األســف أيــضا  - ٢  

 من قرار اجلمعيـة     ١١ تقدم يف تنفيذ الفقرة      إلحرازلسطني مل تتمكن من االهتداء إىل وسيلة        فب

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

يف موعـد   ولكـن   ة حـسب االقتـضاء      يـ تلك الفقرة وأن تقدم تقريـرا يف هـذا الـشـــــأن إىل اجلمع            

  ؛٢٠١٣سبتمرب /أيلول ١أقصاه 

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

 رفـاه  من أجلخدماا  تقدمي  و دون عوائق    عمليااالقيام ب الفلسطينيني يف الشرق األدىن وأمهية      

 لتوصـل إىل حـل   اريثما يتماملنطقة،  استقرارمن أجل ووتنميتهم البشرية الالجئني الفلسطينيني   

  الفلسطينيني؛  لقضية الالجئنيعادل

_______________ 

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

)2( A/48/486-S/26560املرفق ،. 
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لتلبيـة االحتياجـات   تواصـل تكثيـف جهودهـا       جبميع اجلهـات املاحنـة أن        يب  - ٤  

يتعلــق منــها بزيــادة النفقــات النامجــة عــن احلالــة االجتماعيــة    مــاذلــك يف  مبــا،وكالــةللاملتوقعــة 

نطقــة، وخباصــة يف األرض الفلــسطينية واالقتــصادية واإلنــسانية اخلطــرية وعــدم االســتقرار يف امل

ــيت   ــة، واالحتياجــات ال ــداءات الطــوارئ ذكرهــا ورد احملتل  ويف خطــة االســتجابة  األخــرية يف ن

  اإلنسانية املوحدة من أجل اجلمهورية العربية السورية؛

وكالــة لتقــدميها املــساعدة احليويــة لالجــئني الفلــسطينيني وللــدور  العلــى تــثين   - ٥  

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

  .يبذلوا يف تنفيذ واليتها

  ٥٩اجللسة العامة 

  ٢٠١٢ ديسمرب/ كانون األول١٨

  


