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  الثالثة والستونالدورة 
 من جدول األعمال٢٩البند

 

08-47623 

    قرار اختذته اجلمعية العامة
   على تقرير جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإهناء االستعمار بناء[

  ])A/63/400() اللجنة الرابعة(
  

تقدمي املساعدة إىل الالجئني الفلسطينيني  - ٦٣/٩١
  ،إن اجلمعية العامة  
 وإىل ١٩٤٨ديــسمرب / كـانون األول ١١املــؤرخ ) ٣ - د (١٩٤ إىل قرارهـا  إذ تـشري   

ــرار       ــا الق ــا فيه ــسألة، مب ــشأن هــذه امل ــة ب ــا الالحق ــع قراراهت ــؤرخ ٦٢/١٠٢مجي كــانون  ١٧ امل
  ،٢٠٠٧ديسمرب /األول

 ١٩٤٩ديـسمرب   / كـانون األول   ٨ملـؤرخ   ا) ٤ - د (٣٠٢ إىل قرارهـا     وإذ تشري أيضا    
 إنـشاء وكالـة األمـم املتحـدة إلغاثـة وتـشغيل الالجـئني       منـها  ملـة أمـور   جبالـذي قامـت مبوجبـه    

  الفلسطينيني يف الشرق األدىن،
   إىل قرارات جملس األمن ذات الصلة،وإذ تشري كذلك  
 ديـارهم وأراضـيهم وسـبل       قـد عـانوا مـن فقـدان        أن الالجـئني الفلـسطينيني       وإذ تدرك   
  ، من الزمن عقودعلى مدى ستةعيشهم 
  حتمية حل مشكلة الالجئني الفلسطينيني مـن أجـل حتقيـق العـدل وإحـالل               وإذ تؤكد   

  سالم دائم يف املنطقة،
وكالــة األمــم املتحــدة إلغاثــة وتــشغيل     ظلــت  بالــدور األساســي الــذي   وإذ تــسلم  

يف ومخـسني سـنة منـذ إنـشائها      تؤديـه علـى مـدى تـسع         الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن      
ــة الالجــئني الفلــسطينيني   دمات اخلــ التعلــيم والــصحة وعــن طريــق تقــدمي خــدمات ختفيــف حمن

  ، وتقدمي املساعدة الطارئةاالجتماعيةوالغوثية 
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 لوكالة األمم املتحـدة إلغاثـة وتـشغيل الالجـئني           ة العام ة بتقرير املفوض  وإذ حتيط علما    
 كــانون ٣١ إىل ينـاير /كـانون الثــاين  ١ الفتــرة مـن  الــذي يـشمل الفلـسطينيني يف الـشرق األدىن   

  ،١)(٢٠٠٧ ديسمرب/األول
، العمليــاتئني الفلــسطينيني يف مجيــع ميــادين لالجــاملــستمرة حتياجــات اال وإذ تــدرك  

  األردن واجلمهورية العربية السورية ولبنان واألرض الفلسطينية احملتلة، أي
ن والفلـسطيني العـصيبة الـيت يعيـشها الالجئـون         الة  إزاء احل  وإذ تعرب عن شديد القلق      

  االجتماعيــةأحــواهلم املعيــشيةيتــصل بــسالمتهم ورفــاههم و   مــااالحــتالل، مبــا يف ذلــك حتــت 
  ،واالقتصادية

ــق     بوجــه خــاص   ــسانية يف قطــاع غــزة،   إزاءوإذ تعــرب عــن شــديد القل ــة اإلن  احلال
  تؤكد أمهية املساعدة الطارئة واإلنسانية، وإذ

سـبتمرب  / أيلول ١٣ توقيع حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية يف         وإذ تالحظ   
  اتفاقات التنفيذ الالحقة، و٢)(ت إعالن مبادئ ترتيبات احلكم الذايت املؤق١٩٩٣

لفريـــق العامـــل املتعـــدد األطـــراف املعـــين الـــدور الـــذي يـــتعني أن يؤديـــه ا وإذ تـــدرك  
  بالالجئني التابع لعملية السالم يف الشرق األوسط،

أنه مل تتم بعد إعادة الالجـئني إىل ديـارهم أو تعويـضهم،       تالحظ مع األسف      - ١  
حالـة  وأن  ،  )٣ - د (١٩٤  اجلمعيـة العامـة     مـن قـرار    ١١ة  على النحو املنصوص عليه يف الفقر     

 البـالغ وال يـزال تقـدمي املـساعدة إىل      مدعاة للقلـق تزال، نتيجة لذلك،    ال الالجئني الفلسطينيني 
  ؛الالجئني الفلسطينيني أمرا ضروريا لتلبية االحتياجات األساسية الصحية والتعليمية واملعيشية

التابعــة لألمــم املتحــدة واخلاصــة لتوفيــق ا أن جلنــة تالحــظ مــع األســف أيــضا  - ٢  
 من قـرار اجلمعيـة   ١١ تقدم يف تنفيذ الفقرة إلحرازفلسطني مل تتمكن من االهتداء إىل وسيلة    ب

مـن أجـل تنفيـذ    تواصل بـذل اجلهـود   أن التوفيق إىل جلنة تكرر طلبها   ، و )٣ - د (١٩٤ العامة
فــي موعـد    ولكن  ة حسب االقتضاء    يـأن إلـــى اجلمع  تلك الفقرة وأن تقدم تقريرا يف هذا الشــــ       

  ؛٢٠٠٩سبتمرب / أيلول١أقصاه 
 ضرورة استمرار أعمال وكالة األمم املتحدة إلغاثـة وتـشغيل الالجـئني             تؤكد  - ٣  

 رفـاه   من أجل خدماهتا  تقدمي  و دون عوائق    عملياهتاالقيام ب الفلسطينيني يف الشرق األدىن وأمهية      
_______________ 

A/63/13 (١٣، امللحق رقم والستون  الثالثةالوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة  )١(  .)

A/48/486-S/26560  )٢(  .، املرفق
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ميكــن مــن   مــاتواصــل بــذل اجلهــود بأقــصى جبميــع اجلهــات املاحنــة أن هتيــب  - ٤  
وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجـئني الفلـسطينيني         ل لتلبية االحتياجات املتوقعة     السخاء

يتعلق منها بزيادة النفقات النامجة عن اسـتمرار تـدهور احلالـة              ما  مبا يف ذلك   ،لشرق األدىن يف ا 
االجتماعيــــة واالقتــــصادية واإلنــــسانية يف املنطقــــة، وخباصــــة يف األرض الفلــــسطينية احملتلــــة، 

  ؛يف نداءات الطوارئ األخريةذكرها ورد واالحتياجات اليت 
م املتحـــدة إلغاثـــة وتـــشغيل الالجـــئني   بأعمـــال وكالـــة األمـــاإلشـــادة تقـــرر  - ٥  

ــع      ــشائها يف اجتمــاع رفي ــستني إلن ــسنوية ال ــذكرى ال ــشرق األدىن مبناســبة ال الفلــسطينيني يف ال
 خــالل الــدورة الرابعــة والــستني للجمعيــة  ٢٠٠٩أكتــوبر / تــشرين األول١املــستوى يعقــد يف 

  العامة، وتشجع مشاركة الدول األعضاء على املستوى الوزاري؛
، وفقـا للمعيـار احملـدد يف مقـرر اجلمعيـة            آيرلنـدا وفنلنـدا    أن تـدعو   رر أيـضا  تق  - ٦  

اللجنـة   ، إىل أن يـصبحا عـضوين يف       ٢٠٠٥ديـسمرب   / كانون األول  ٨ املؤرخ   ٦٠/٥٢٢العامة  
  .االستشارية لوكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن

  ٦٤اجللسة العامة 
  ٢٠٠٨ ديسمرب/ألول كانون ا٥
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