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الدورة الثالثة والسبعون
البند  54من جدول األعمال

قرار اتخذته الجمعية العامة في  7كانون األول/ديسمبر 2018
[ بناء على تقرير جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإهناء االستعمار (اللجنة الرابعة)

(])A/73/523

 - 92/73تقديم المساعدة إلى الالجئين الفلسطينيين
إن الجمعية العامة،
إذ تشير إىل قرارها ( 194د )3-امل ـ ـ ـ ـ ر  11كان ـ ـ ـ ـ األول/ديسمرب  1948وإىل مجيع قراراهتا
الالحقة املتعلقة هبذه املسألة ،مبا فيها القرار  80/72امل ر  7كان األول/ديسمرب ،2017
وإذ تشي ي ييير ي ي ي ييا إىل قرارها ( 302د )4-امل ر  8كان األول/ديسـ ـ ـ ــمرب  1949الذي قامت
مب جبه جبملة أم ر منها إنشاء وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن،
وإذ تشير كذلك إىل قرارات جملس األمن ذات الصلة،
وإذ تدرك أ الالجئني الفلســطينيني قد عان ا من فقدا ديارهم وأراضــيهم وســبل عيشــهم على
مدى أكثر من ستة عق د من الزمن،
وإذ تؤكد حتمية حل مشــةلة الالجئني الفلســطينيني من أجل حتقيق العدل وإحالل ســال دائم
يف املنطقة،
وإذ تس ي يلم بالدور األس ـ ــاس ـ ــي الذي ت ديه ال كالة منذ إنش ـ ــائها قبل أكثر من  65عاما يف ختفيف
حمنة الالجئني الفلســطينيني عن يريق تقدخ مدمات التعليم والصــحة واخلدمات الغ ثية واالجتماعية والعمل
اجلاري يف جماالت بناء اهلياكل األساسية للمخيمات والتم يل البالغ الصغر واحلماية واملساعدة الطارئة،
وإذ تحيط علمييا بتقرير املف ض العــا لل كــالــة للفرتة من  1كــان الثــاي/ينــاير إىل  31كــان
األول/ديسمرب ،)1(2017
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وإذ تحيط علمييا ي ي ي ي ي ي ييا بــالتقرير الــذي قــدمــه املف ض العــا يف  31أيــار/مــاي  2018عمال
بالفقرة  57من تقرير األمني العا ( ،)2وإذ تعرب عن القلق بش ــأ األامة املالية الش ــديدة الا ت اجهها ال كالة
وتأثريها السليب على م اصلة تنفيذ براجمها األساسية لفائدة الالجئني الفلسطينيني يف مجيع ميادين العمليات،
وإذ تدرك أ احتياجات الالجئني الفلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطينيني تتزايد يف مجيع ميادين العمليات ،أي األرد
واجلمه رية العربية الس رية ولبنا واألرض الفلسطينية احملتلة،
وإذ تعرب عن شديد القلق إااء احلالة البالغة الصع بة الا يعيشها الالجئ الفلسطيني حتت
االحتالل ،مبا يف ذلك ما يتصل بسالمتهم ورفاههم وأح اهلم املعيشية االجتماعية واالقتصادية،
وإذ تعرب عن شديد القلق بوجه خاص إااء احلالة اإلنسانية واألوضاع االجتماعية واالقتصادية
اخلطرية لالجئني الفلســطينيني يف قطاع غزة ،وإذ ت كد أمهية املســاعدة الطارئة واإلنســانية واإلس ـراع يف بذل
اجله د إلعادة البناء،
وإذ تالحظ ت قيع حة مة إس ـ ـرائيل ومنظمة التحرير الفلس ـ ــطينية يف  13أيل ل/س ـ ــبتمرب 1993
إعال مبادئ ترتيبات احلةم الذايت امل قت( )3واتفاقات التنفيذ الالحقة،
 - 1تالحظ مع األس ي ي ي ي أنه مل تتم بعد إعادة الالجئني إىل ديارهم أو تع يض ـ ـ ـ ـ ــهم ،على
النح املنص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ علي ــه يف الفقرة  11من قرار اجلمعي ــة الع ــام ــة ( 194د ،)3-وأ ح ــال ــة الالجئني
الفلسطينيني ال تزال ،نتيجة لذلك ،مدعاة للقلق البالغ وال يزال تقدخ املساعدة إىل الالجئني الفلسطينيني
أمرا ضروريا لتلبية االحتياجات األساسية الصحية والتعليمية واملعيشية؛
 - 2تالحظ مع األس ي ي ي ي ييا أ جلنة الت فيق التابعة لألمم املتحدة واخلاص ـ ــة بفلس ـ ــطني
مل تتمةن من االهتداء إىل وسيلة إلح ـ ـراا تق ـ ـ ـ ـ ـد يف تنفي ـ ـ ـ ـ ـ ـذ الفق ـ ـ ـ ـ ـ ـرة  11من قرار اجلمعية العامة 194
(د ،)3-وتعيد تأكيد يلبها إىل جلنة الت فيق أ ت اص ــل بذل اجله د من أجل تنفيذ تلك الفقرة وأ تقد
تقريرا عن اجله د املبذولة يف هذا الص ــدد إىل اجلمعية حس ـ االقتض ــاء ،ولةن يف م عد أقص ــاه  1أيل ل/
سبتمرب 2019؛
 - 3تؤكد ضرورة استمرار أعمال وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني
يف الش ـ ـ ـ ــرق األدىن وأمهية القيا بعملياهتا دو ع ائق وتقدخ مدماهتا ،مبا يف ذلك املس ـ ـ ـ ــاعدة الطارئة ،من
أجل رفاه الالجئني الفلســطينيني ومحايتهم وتنميتهم البش ـرية ومن أجل اســتقرار املنطقة ،ريثما يتم الت صــل
إىل حل عادل لقضية الالجئني الفلسطينيني؛
 - 4تهيب جبميع اجلهات املاحنة أ ت اصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل تةثيف جه دها لتلبية االحتياجات املت قعة
لل كالة ،مبا يف ذلك ما يتعلق منها بزيادة النفقات واالحتياجات النامجة عن النزاعات وعد االس ـ ــتقرار يف
املنطقة واألوضاع االجتماعية واالقتصادية واإلنسانية اخلطرية ،وخباصة يف األرض الفلسطينية احملتلة ،وتلبية
االحتي ــاج ــات الا ورد ذكره ــا يف ن ــداءات الط ارئ واإلنع ــا والتعمري األمرية واخلطط األمرية املتعلق ــة
بقطاع غزة ويف مطط االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتجابة لألامة اإلقليمية الرامية إىل معاجلة حالة الالجئني الفلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطينيني يف
اجلمه رية العربية الس رية والالجئني الفلسطينيني الذين فروا إىل بلدا يف املنطقة؛
_________________
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 - 5تثني على ال كالة لتقدميها املسـ ـ ـ ـ ــاعدة احلي ية إىل الالجئني الفلسـ ـ ـ ـ ــطينيني وللدور الذي
تق به ب ص ـ ـ ـ ـ ـ ــفها عامل اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتقرار يف املنطقة وعلى م ظفي ال كالة للجه د احلثيثة الا يبذل هنا من أجل
تنفيذ واليتها؛
 - 6تقرر قب ل قطر ،بن ــاء على يلبه ــا ،ووفق ــا للمعي ــار احمل ــدد يف مقرر اجلمعي ــة الع ــام ــة
 522/60امل ر  8كان األول/ديس ـ ــمرب  ،2005يف عض ـ ـ ية اللجنة االس ـ ــتش ـ ــارية ل كالة األمم املتحدة
إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن.

اجللسة العامة 48
 7كان األول/ديسمرب 2018
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