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  ٢٠١٣ديسمرب / كانون األول١١ يف قرار اختذته اجلمعية العامة

  
  ])A/68/424() اللجنة الرابعة( على تقرير جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإاء االستعمار بناء[

  

ــئني        - ٦٨/٧٨ ــشغيل الالجــ ــة وتــ ــدة إلغاثــ ــم املتحــ ــة األمــ ــات وكالــ عمليــ
  األدىن الشرق الفلسطينيني يف

  
  ،مةإن اجلمعية العا  

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

ــؤرخ ) ٣ - د (٢١٢ و ــاين ١٩املـ ــشرين الثـ ــوفمرب / تـ ــؤرخ ) ٤ - د (٣٠٢ و ١٩٤٨نـ  ٨املـ

ــسمرب /كــانون األول ــا فيهــا     ١٩٤٩دي ــصدد، مب ــة املتخــذة يف هــذا ال ــع القــرارات الالحق  ومجي

  ،٢٠١٢ديسمرب / كانون األول١٨ املؤرخ ٦٧/١١٦قرارها 

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

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

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

  ،)١(٢٠١٢ديسمرب /األول

ــه / حزيــران١٧ بالرســالة املؤرخــة وإذ حتــيط علمــا    املوجهــة إىل املفــوض ٢٠١٣يوني

  ،)٢(العام من رئيس اللجنة االستشارية للوكالة

ــق     ــالغ القل ــساورها ب ــا     وإذ ي ــة النامجــة جزئي ــة للوكال ــة احلرجــة للغاي ــة املالي  إزاء احلال

ويـــل اهليكلـــي للوكالـــة وتزايـــد نفقاـــا نتيجـــة لتـــردي األحـــوال االجتماعيـــة  نقـــص التم عـــن

ــر ســليب كــبري        ــذلك مــن أث ــسانية وتفــاقم عــدم االســتقرار يف املنطقــة ومــا ل واالقتــصادية واإلن
_______________ 

؛ واملرجــع نفــسه، )A/68/13 (١٣الوثـائق الرمسيــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الثامنـة والــستون، امللحــق رقــم    )١(
 .)A/68/13/Add.1 ( ألف١٣امللحق رقم 

 .x  إىلvii الصفحات ،)A/68/13 (١٣امللحق رقم املرجع نفسه،  )٢(
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توفري خدمات الوكالة الضرورية لالجئني الفلـسطينيني، مبـا فيهـا براجمهـا املتـصلة بـالطوارئ             يف

  مجيع ميادين العمليات،وبراجمها اإلمنائية يف 

ــشري   ــواد وإذ ت ــة     ١٠٥ و ١٠٤ و ١٠٠ إىل امل ــم املتحــدة وإىل اتفاقي ــاق األم ــن ميث  م

  ،)٣(امتيازات األمم املتحدة وحصاناا

ــضا    ــشري أيـ ــراد    وإذ تـ ــدة واألفـ ــم املتحـ ــوظفي األمـ ــسالمة مـ ــة بـ ــة املتعلقـ  إىل االتفاقيـ
  ،)٤(ا املرتبطني

قــــة حبمايــــة املــــدنيني وقــــت احلــــرب املؤرخــــة  أن اتفاقيــــة جنيــــف املتعلوإذ تؤكــــد  
، مبـا فيهـا     ١٩٦٧ تنطبق على األرض الفلسطينية احملتلة منـذ عـام           )٥(١٩٤٩أغسطس  /آب ١٢

  القدس الشرقية،

 أن احتياجــات الالجــئني الفلــسطينيني مل تلــب حــىت اآلن يف مجيــع ميــادين  وإذ تــدرك  
  بنان واألرض الفلسطينية احملتلة،العمليات، أي يف األردن واجلمهورية العربية السورية ول

 إزاء األوضاع االقتصادية واالجتماعيـة البالغـة الـصعوبة الـيت           وإذ يساورها بالغ القلق     
يواجههــا الالجئــون الفلــسطينيون يف األرض الفلــسطينية احملتلــة، مبــا فيهــا القــدس الــشرقية،         

ــاطق  وخباصــة يف خميمــات الالجــئني يف قطــاع غــزة، نتيجــة الســتمرار إســرائيل      يف إغــالق املن
لفترات طويلة وبناء املستوطنات وتشييد اجلدار وفـرض قيـود قاسـية علـى النـشاط االقتـصادي           

الــرغم مــن التــدابري الــيت اختــذا  علــى وعلــى حريــة التنقــل، ممــا يــشكل حــصارا فعليــا يــؤدي،   
رتـب  ، إىل زيادة معدالت البطالة والفقر بـني الالجـئني وتت      ٢٠١٣ و   ٢٠١٢عامي   إسرائيل يف 

  عليه آثار سلبية طويلة األجل قد تكون دائمة،

 إزاء العواقــب الــسلبية الــيت ال تــزال قائمــة للعمليــات وإذ يــساورها بــالغ القلــق أيــضا  
 وكــانون ٢٠٠٨ديــسمرب /العــسكرية الــيت جــرت يف قطــاع غــزة يف الفتــرة بــني كــانون األول  

فادحـــة، وخـــصوصا  وأحـــدثت خـــسائر جـــسيمة يف األرواح وإصـــابات ٢٠٠٩ينـــاير /الثـــاين
املدنيني الفلسطينيني، مبـن فـيهم األطفـال والنـساء، وإزاء األضـرار وأوجـه الـدمار الواسـعة                    بني

النطــاق الــيت حلقــت مبنــازل الفلــسطينيني وممتلكــام وهياكلــهم األساســية ومؤســسام العامــة   
ــشريد      ــم املتحــدة، وإزاء ت ــق األم ــدارس ومراف ــشفيات وامل ــك املست ــا يف ذل ــة، مب ــدنيني احليوي  امل

  الداخل، مبن فيهم الالجئون، يف

_______________ 

  ).١ -د ( ألف ٢٢القرار  )٣(

  .٣٥٤٥٧، الرقم ٢٠٥١، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )٤(

  .٩٧٣، الرقم ٧٥املرجع نفسه، الد  )٥(
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ــن اســتيائها      ــرب ع ــوع خــسائر يف  وإذ تع ــني رواح األلوق ــساء   ب ــيهم الن ــن ف ــدنيني، مب امل
 الـــيت أحلقـــت أضـــرارا بقطـــاع غـــزة وإســـرائيل يف تـــشرين  العدائيـــةواألطفـــال، نتيجـــة لألعمـــال 

  ،٢٠١٢ نوفمرب/الثاين

الوكالـة لتـوفري اإلغاثـة يف حـاالت الطـوارئ         باجلهود االستثنائية اليت تبـذهلا       وإذ تشيد   
وتقدمي املساعدة الطبية والغذاء واملأوى وغري ذلك من املساعدات اإلنسانية إىل األسـر املعـوزة               

  والنازحة يف قطاع غزة،

ينـاير  / كـانون الثـاين  ١٦ املـؤرخ  ١٠/١٨ - يف هذا الصدد إىل قرارهـا دإط         وإذ تشري   

  ،٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٨ املؤرخ )٢٠٠٩ (١٨٦٠ وقرار جملس األمن ٢٠٠٩

 إزاء اســتمرار القيــود الــيت تعــوق اجلهــود الــيت تبــذهلا الوكالــة   وإذ تعــرب عــن أســفها  

جئني املتضررة أو املدمرة وإعادة بنائهـا، وإذ تطلـب   أجل ترميم اآلالف من دور املأوى لال   من

إىل إســرائيل أن تكفــل عــدم إعاقــة اســترياد مــواد البنــاء األساســية إىل قطــاع غــزة وأن ختفــض   

 السـترياد لـوازم الوكالـة، وإذ حتـيط علمـا يف الوقـت نفـسه بـالتطورات                  الباهظـة التكلفـة   عبء  

  حالة سبل الوصول إليه، األخرية يف

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

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        

  غزة،مواد البناء الالزمة إىل قطاع 

 الـضرورة امللحـة للنـهوض بعمليـة إعمـار قطـاع غـزة، بطـرق منـها ضـمان           وإذ تؤكـد   

 مـواد  ومواصلة العمل على ضمان سـرعة دخـول      تيسري تنفيذ مشاريع البناء يف الوقت املناسب        

البنــاء الالزمــة للمــشاريع الــيت تــديرها الوكالــة وضــرورة التعجيــل بتنفيــذ أنــشطة مدنيــة ملحــة   

   املتحدة إلعادة اإلعمار،أخرى تقودها األمم

ــث   ــىت اآلن       وإذ حتـ ــدفع حـ ــيت مل تـ ــالغ الـ ــب، املبـ ــت املناسـ ــدفع، يف الوقـ ــى أن تـ  علـ

التربعات املعلنة يف املؤمتر الدويل لدعم االقتصاد الفلسطيين إلعادة إعمار قطاع غـزة الـذي          من

   لتسريع عملية إعادة اإلعمار،٢٠٠٩مارس / آذار٢ يف ،عقد يف شرم الشيخ، مصر

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

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

واألطـــراف املعنيـــة األخـــرى للتقـــدم اهلـــام الـــذي أحرزتـــه يف مـــساعدة الالجـــئني املتـــضررين   

وللجهود الـيت تواصـل بـذهلا يف هـذا الـصدد، وإذ تـشدد علـى ضـرورة تـوفري متويـل                 والنازحني  
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إضــايف مــن أجــل إمتــام إعــادة إعمــار املخــيم ووضــع حــد لــرتوح ســكانه الــذين يبلــغ عــددهم     

   نسمة، دون تأخري،٢٧ ٠٠٠

 إزاء احلالــة احلرجــة لالجــئني الفلــسطينيني يف اجلمهوريــة وإذ تعــرب عــن بــالغ القلــق  

 وإذ تعـرب عـن األسـف    ،ورية وتأثري األزمـة يف قـدرة الوكالـة علـى تقـدمي خـدماا              العربية الس 

 الالجــئني وملقتــل مثانيــة مــن مــوظفي الوكالــة خــالل األزمــة  بــنيالعميــق للخــسائر يف األرواح 

  ،٢٠١٢عام  منذ

ــة إىل الالجــــئني الفلــــسطينيني   وإذ تــــشدد   ــادة املــــساعدة املقدمــ  علــــى ضــــرورة زيــ
 الـسورية وإىل الـذين فـروا إىل البلـدان اـاورة، وإذ تـشدد علـى ضـرورة         اجلمهورية العربيـة   يف

ضمان فتح احلدود أمام الالجئني الفلسطينيني الـذين يفـرون مـن األزمـة يف اجلمهوريـة العربيـة                   
ــسورية، مبــا   ــسقال ــز وعــدم اإلعــادة القــسرية    يت ــدأي عــدم التميي  املنــصوص عليهمــا يف  مــع مب

  الدويل، القانون

 مبــا تــضطلع بــه الوكالــة مــن أعمــال قيمــة لتــوفري احلمايــة للــشعب   بينــةوإذ هــي علــى  
الفلــسطيين، وخباصــة الالجئــون الفلــسطينيون، وإذ تــشري إىل ضــرورة تــوفري احلمايــة جلميــع         

  املدنيني يف حاالت الرتاع املسلح،

 لتعــرض سالمـــــة مــوظفي الوكالــة للخطــر وملــا حلــق مبرافــق وإذ تعــرب عــن اســتيائها  
ممتلكاا من أضـرار ودمـار خـالل الفتـرة املـشمولة بتقريـر املفـوض العـام، وإذ تؤكـد             الوكالة و 

  ضرورة احلفاظ على احلياد وصون حرمة مباين األمم املتحدة ومنشآا ومعداا،

 ملا حلق مبرافق الوكالة يف قطـاع غـزة مـن أضـرار ودمـار              وإذ تعرب أيضا عن استيائها      
ديـسمرب  /عـسكرية الـيت نفـذت يف الفتـرة بـني كـانون األول      على نطاق واسـع خـالل العمليـات ال    

وامـع   ، مبا يف ذلك املدارس اليت كان املدنيون حيتمـون ـا          ٢٠٠٩يناير  / وكانون الثاين  ٢٠٠٨
تقريـر جملـس    واملستودع الرئيسيان للوكالـة، كمـا ورد يف املـوجز الـذي أعـده األمـني العـام عـن                  

  ،)٧(تحدة لتقصي احلقائق بشأن الرتاع يف غزة ويف تقرير بعثة األمم امل)٦(التحقيق

 يف هذا الصدد لالنتـهاكات الـيت جـرت حلرمـة مبـاين              وإذ تعرب كذلك عن استيائها      
األمم املتحدة وعدم منح ممتلكات املنظمة وأصوهلا حصانة من أي شكل مـن أشـكال التـدخل             

  وعدم توفري احلماية ملوظفي األمم املتحدة ومبانيها وممتلكاا،

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

_______________ 

 .A/63/855-S/2009/250نظر ا )٦(

)٧( A/HRC/12/48. 
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ــضا عــن اســتيائها     ــرب أي ــة     وإذ تع ــدارس الوكال ــال الجــئني يف م ــل وإصــابة أطف  ملقت
ــى ــات العــسكر     عل ــوات االحــتالل اإلســرائيلية خــالل العملي ــد ق ــني كــانون   ي ــيت جــرت ب ية ال
  ،٢٠٠٩يناير / وكانون الثاين٢٠٠٨ديسمرب /األول

 إزاء استمرار فرض القيود علـى حريـة تنقـل وعبـور مـوظفي        وإذ يساورها بالغ القلق     
ــة ومركباــا وحاجياــا وجــرح موظفيهــا ومــضايقتهم وتــرويعهم، ممــا يقــوض أعمــال      الوكال

  توفري خدماا األساسية األولية والطارئة،الوكالة ويعرقلها، مبا يف ذلك قدرا على 

   من االتفاق بني الوكالة وحكومة إسرائيل،وإذ هي على بينة  

 الـوارد  ١٩٩٤يونيـه  / حزيـران ٢٤ باالتفـاق الـذي مت التوصـل إليـه يف     وإذ حتيط علما   
  ،)٨(يف رسائل متبادلة بني الوكالة ومنظمة التحرير الفلسطينية

كالــــة األمــــم املتحــــدة إلغاثــــة وتــــشغيل الالجــــئني   أن أداء وتعيــــد تأكيــــد  - ١  
  الفلسطينيني يف الشرق األدىن عملها بفعالية ال يزال أمرا أساسيا يف مجيع ميادين العمليات؛

 للمفـــوض العـــام للوكالـــة وجلميـــع مـــوظفي الوكالـــة  تعـــرب عـــن تقـــديرها  - ٢  
يقومون به من جهود دؤوبة وعمل قيم، وخباصة يف ظل األحوال الـصعبة وعـدم االسـتقرار                  ملا

  واألزمات اليت سادت خالل العام املاضي؛

 للوكالة للدور األساسـي الـذي واظبـت علـى القيـام            تعرب عن ثنائها اخلاص     - ٣  
ل رفــاه  عامــا منــذ إنــشائها يف تقــدمي اخلــدمات احليويــة مبــا يكفــ  ٦٠بــه علــى مــدى أكثــر مــن  

  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؛

ــديرها   - ٥   ــن تقـ ــرب أيـــضا عـ ــا   تعـ ــة، وتطلـــب إليهـ ــشارية للوكالـ ــة االستـ  للجنـ
   جهودها وأن تبقي اجلمعية العامة على علم بأنشطتها؛تواصل أن

 )٩( بتقريــر الفريــق العامــل املعــين بتمويــل الوكالــة     حتــيط علمــا مــع التقــدير     - ٦  
وباجلهود املبذولة للمساعدة يف كفالة األمن املايل للوكالـة، وتطلـب إىل األمـني العـام أن يقـدم         

  الضطالع بأعماله؛إىل الفريق العامل اخلدمات واملساعدة الالزمة ل

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

 وبـاجلهود الـيت يواصـل املفـوض العـام بـذهلا لزيـادة               ٢٠١٠ينـاير   /تطبيقها يف كـانون الثـاين      بدأ
_______________ 

 .، املرفق األول)A/49/13 (١٣ق الرمسية للجمعية العامة، الدورة التاسعة واألربعون، امللحق رقم الوثائ )٨(

)٩( A/68/388.  
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ـــة الربناجميــة للوكالــة لفتــرة     الــسنتني شــفافية ميزانيــة الوكالــة وكفاءــا، كمــا يتــبني يف امليزانيــ

  ؛)١٠(٢٠١٥-٢٠١٤

ــضا   - ٨   ــشيد أي ــرغم      ت ــى ال ــن أجــل اإلصــالح، عل ــا م ــة ملواصــلة جهوده  بالوكال

ظـروف العمـل الـصعبة، وحتثهـا علـى مواصـلة تطبيـق إجـراءات بأقـصى قـدر مـن الكفــاءة             مـن 

  خلفض التكاليف التشغيلية واإلدارية واالستفادة من املوارد إىل أقصى حد؛

ــدي     - ٩   ــع التق ــا م ــة      رحتــيط علم ــدرة اإلداري ــز الق ــن تعزي ــام ع ــني الع ــر األم  بتقري

، وحتث مجيع الدول األعضاء على النظر بعناية يف النتائج والتوصـيات الـواردة فيـه،      )١١(للوكالة

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

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

املــستطاع عمليــا، علــى أســاس طــارئ وباعتبــار ذلــك تــدبريا مؤقتــا، إىل األشــخاص املــشردين   

داخليـا يف املنطقـة الـذين هــم يف أشـد احلاجـة إىل املـساعدة املــستمرة نتيجـة لألزمـات األخــرية         

  ميادين عمليات الوكالة؛ يف

إىل   مـــن املـــساعدةا، وفقـــا لواليتـــها، مزيـــدأن تقـــدم الوكالـــة علـــى تـــشجع  - ١١  

الالجــئني الفلــسطينيني املتــضررين يف اجلمهوريــة العربيــة الــسورية وإىل الــذين فــروا إىل البلــدان 

 لألزمة يف سـوريا علـى الـصعيد اإلقليمـي، ويـب             التصدي يف خطط    املبنيالنحو   على ااورة

  ؛الصدد لة دعم الوكالة يف هذاأن تكفل على وجه االستعجال مواصباجلهات املاحنة 

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

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

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

  ؛٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٣املتضررة من الرتاع يف مشال لبنان الذي عقد يف فيينا يف 

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

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

_______________ 

  ).A/68/13/Add.1 ( ألف١٣الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والستون، امللحق رقم  )١٠(

)١١( A/65/705.  



A/RES/68/78 األدىن الشرق  إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يفعمليات وكالة األمم املتحدة  
 

7/8 

 واتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع  )١٢(ومراعــاة حقــوقهم يف عملياــا وفقــا التفاقيــة حقــوق الطفــل  

   على التوايل؛)١٤( واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة)١٣(د املرأةأشكال التمييز ض

 باملبـادرات الـيت اختـذا الوكالـة والـيت تتـيح لألطفـال         ، يف هـذا الـصدد     ،تشيد  - ١٤  
أنــشطة ترفيهيــة وثقافيــة وتربويــة خــالل فــصل الــصيف، مبــا يف ذلــك يف قطــاع غــزة، وتــدعو    

اكـا منـها ملـسامهتها اإلجيابيـة، وتعـرب عـن أسـفها        تقدمي الدعم الكامـل هلـذه املبـادرات إدر     إىل
  ؛٢٠١٢ يف عام ”ألعاب الصيف“ألن القيود املالية أدت إىل إلغاء 

 إىل إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، أن متتثل على حنو تـام ألحكـام              تطلب  - ١٥  

  ؛)٥(١٩٤٩أغسطس / آب١٢اتفاقية جنيف املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب املؤرخة 

ــضا   - ١٦   ــاملواد  تطلــب أي ــد ب ــاق  ١٠٥ و ١٠٤ و ١٠٠ إىل إســرائيل التقي  مــن ميث

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

  األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية؛ومحاية مؤسساا وكفالة أمن مرافقها يف 

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

  التأخري والقيود اليت فرضتها على التنقل والعبور؛

ــور     تطلــب  - ١٨   ــة تنقــل وعب  إىل إســرائيل علــى وجــه اخلــصوص الكــف عــن عرقل
مــوظفي الوكالــة ومركباــا وإمــداداا والكــف عــن فــرض ضــرائب وأتعــاب ورســوم إضــافية   

  يلحقه ذلك من ضرر بعمليات الوكالة؛ ملا

ــا تكــرر  - ١٩   ــؤخر      دعو ــوق أو ت ــيت تع ــود ال ــل القي ــع بالكام  إســرائيل إىل أن ترف
اد البنـاء ولوازمـه الـضرورية إلعـادة بنـاء وتـرميم اآلالف مـن دور املـأوى لالجــئني         اسـترياد مـو  

املتضررة أو املدمرة ولتنفيذ مشاريع اهلياكل األساسية املدنية اليت توقفت يف خميمـات الالجـئني             
  يف قطاع غزة، وتالحظ يف الوقت ذاته بدء عدة مشاريع يف هذا الصدد؛

أن يواصــــل إصــــدار بطاقــــات هويــــة لالجــــئني  إىل املفــــوض العــــام تطلــــب  - ٢٠  
  الفلسطينيني وأوالدهم يف األرض الفلسطينية احملتلة؛

 إجناز مـشروع سـجالت الالجـئني الفلـسطينيني وإسـهامه            تالحظ مع التقدير    - ٢١  

  يف حتديث حمفوظات الوكالة؛

_______________ 

 .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧د ، الجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )١٢(

 .٢٠٣٧٨، الرقم ١٢٤٩املرجع نفسه، الد  )١٣(

 .٤٤٩١٠، الرقم ٢٥١٥املرجع نفسه، الد  )١٤(
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  النجاح الذي أحرزه برنامج الوكالة للتمويـل البـالغ      تالحظ أيضا مع التقدير     - ٢٢  

الصغر، ويب بالوكالة أن تواصل، بالتعاون الوثيـق مـع الوكـاالت املعنيـة، اإلسـهام يف تعزيـز                    

  االستقرار االقتصادي واالجتماعي لالجئني الفلسطينيني يف مجيع ميادين العمليات؛

 إىل مجيع الدول والوكاالت املتخصصة واملنظمات غري احلكومية  نداءااتكرر  - ٢٣  

ــيم العــايل لالجــئني     ملواصــلة رصــد االع ــنح الدراســية يف جمــال التعل تمــادات اخلاصــة للــهبات وامل

ــة،        ــة للوكال ــة العادي ــسامهاا يف امليزاني ــادات، باإلضــافة إىل م ــك االعتم ــادة تل ــسطينيني وزي الفل

واملسامهة يف إنشاء مراكز للتدريب املهـين لالجـئني الفلـسطينيني، وتطلـب إىل الوكالـة أن تعمـل            

  ؛املتلقية جلميع االعتمادات اخلاصة للهبات واملنح الدراسية واألمينة عليهابوصفها اجلهة 

وكالــة ال باالســتنتاجات الــيت أقرهــا االجتمــاع اخلــاص موعــة داعمــي ترحــب  - ٢٤  

 على هـامش املناقـشة العامـة للجمعيـة العامـة يف دورـا         ٢٠١٣سبتمرب  /أيلول ٢٦ يف الذي عقد 

جهـود متابعـة جـادة لتحقيـق األهـداف      إىل بذل ة واجلهات املاحنة الثامنة والستني، وتدعو الوكال   

  ؛احملددة فيها

ــث  - ٢٥   ــة      حتـ ــري احلكوميـ ــات غـ ــصة واملنظمـ ــاالت املتخصـ ــدول والوكـ ــع الـ  مجيـ

زيادة مسامهاا للوكالة، على سبيل االستعجال، ملواجهـة القيـود املاليـة الكـبرية املـستمرة               على

ل، وخباصـة فيمـا يتعلـق بـالعجز يف امليزانيـة العاديـة للوكالـة،                املتزايدة والـنقص احلـاد يف التمويـ       

وتالحظ يف الوقت ذاته أن أوجه الـنقص يف األمـوال تفاقمـت بـسبب احلالـة اإلنـسانية الراهنـة               

وعدم االستقرار يف امليدان مما أدى إىل تزايد النفقات، وخباصة فيما يتعلق باخلـدمات الطارئـة،                 

ة مــن أعمــال قيمــة وضــرورية لتقــدمي املــساعدة لالجــئني        وعلــى دعــم مــا تقــوم بــه الوكالــ      

  .الفلسطينيني يف مجيع ميادين العمليات

  ٦٥اجللسة العامة 

  ٢٠١٣ ديسمرب/ كانون األول١١

  


