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[بناء على تقرير جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإهناء االستعمار (اللجنة الرابعة) )](A/74/409

 - 83/74لقدمي اةساعدة إىل ال

ال س ي ي

إن اجلمعية العامة،
إذ لسري إىل قرارها ( 194د )3-امل ـ ـ ـ ـ ر  11كانـ ـ ـ ــدي األول ديسم  1948وإىل مجيع قراراهتا
الالحقة املتعلقة هبذه املسألة ،مبا فيها القرار  92 73امل ر  7كاندي األول ديسم ،2018
وإذ لسري أيضا إىل قرارها ( 302د )4-امل ر  8كاندي األول ديســم  1949الذي قامت مبدجبه
جبملة أمدر منها إنشاء وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن،
وإذ لسري كذلك إىل قرارات جملس األمن ذات الصلة،
وإذ لدرك أي الالجئني الفلس ــطينيني قد عاندا من فقداي دايرهم وأراض ــيهم وس ــبل عيش ــهم على
مدى أكثر من سبعة عقدد من الزمن،
وإذ لؤكد حتمية حل مش ـ لة الالجئني الفلســطينيني من أجل لقيل العدل وإحالل ســال دائم
يف املنطقة،
وإذ لس ة ت ابلدور األســاســذ الذي ت ديه الدكالة منذ إنشــائها قبل أكثر من  65عاما يف ختفيف
حمنة الالجئني الفلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطينيني عن ريل تقد ادمات التعليم والصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحة واخلدمات الغدثية واالجتماعية
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والعمــل اجلــاري يف جمــاالت بنــاء اسيــاكــل األس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيــة للم يمــات والتمديــل البــال الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغر وا مــايــة
واملساعدة الطارئة،
وإذ حتيط ع ما بتقرير املفدض العا للدكالة للفرتة من  1كاندي الثاين يناير إىل  31كاندي األول
ديسم ،)1(2018
وإذ حتيط ع ما أيض ة ة ة ة ةةا ابلتقرير الذي قدمه املفدض العا يف  31أاير مايد  2019عمال ابلفقرة
 57من تقرير األمني العا ( ،)2وإذ تعرب عن القلل بشأي األزمة املالية الشديدة اليت تداجهها الدكالة وأتثريها
السليب على مداصلة تنفيذ براجمها األساسية لفائدة الالجئني الفلسطينيني يف مجيع ميادين العمليات،
وإذ لدرك أي احتياجات الالجئني الفلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطينيني تتزايد يف مجيع ميادين العمليات ،أي األردي
واجلمهدرية العربية السدرية ولبناي واألرض الفلسطينية احملتلة،
وإذ لعرب عن شديد الق ق إزاء ا الة البالغة الصعدبة اليت يعيشها الالجئدي الفلسطينيدي لت
االحتالل ،مبا يف ذلك ما يتصل بسالمتهم ورفاههم وأحداسم املعيشية االجتماعية واالقتصادية،
وإذ لعرب عن شديد الق ق بو ه خاص إزاء ا الة اإلنسانية واألوضاع االجتماعية واالقتصادية
اخلطرية لالجئني الفلســطينيني يف قطاع غزة ،وإذ ت كد أةية املســاعدة الطارئة واإلنســانية واإلس ـراع يف بذل
اجلهدد إلعادة البناء،
وإذ ل حظ تدقيع ح دمة إس ـ ـرائيل ومنلمة التحرير الفلس ـ ــطينية يف  13أيلدل س ـ ــبتم 1993
إعالي مبادئ ترتيبات ا م الذايت امل قت( )3واتفاقات التنفيذ الالحقة،
 - 1ل حظ مع ااسة ة ة ة ة ة أنه مل تتم بعد إعادة الالجئني إىل دايرهم أو تعديضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهم ،على
النحد املنصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد علي ــه يف الفقرة  11من قرار اجلمعي ــة الع ــام ــة ( 194د ،)3-وأي ح ــال ــة الالجئني
الفلسطينيني ال تزال ،نتيجة لذلك ،مدعاة للقلل البال وال يزال تقد املساعدة إىل الالجئني الفلسطينيني
أمرا ضروراي لتلبية االحتياجات األساسية الصحية والتعليمية واملعيشية؛
 - 2ل حظ مع ااسة أيضةا أي جلنة التدفيل التابعة لألمم املتحدة واخلاصــة بفلســطني مل تتم ن
من االهتداء إىل وسيلة إلح ـراز تق ـ ــد يف تنفيـ ـ ــذ الفقـ ـ ــرة  11من قرار اجلمعية العامة ( 194د ،)3-وتعيد أتكيد
لبها إىل جلنة التدفيل أي تداص ـ ـ ـ ـ ـ ــل بذل اجلهدد من أجل تنفيذ تلك الفقرة وأي تقد تقريرا عن اجلهدد املبذولة يف
هذا الصدد إىل اجلمعية حسب االقتضاء ،ول ن يف مدعد أقصاه  1أيلدل سبتم 2020؛
 - 3لؤكد ضرورة استمرار أعمال وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني
يف الش ـ ـ ـ ــرق األدىن وأةية القيا بعملياهتا دوي عدائل وتقد ادماهتا ،مبا يف ذلك املس ـ ـ ـ ــاعدة الطارئة ،من
أجل رفاه الالجئني الفلس ــطينيني وتايتهم وتنميتهم البش ـرية ومن أجل اس ــتقرار املنطقة ،ريثما يتم التدص ــل
إىل حل عادل لقضية الالجئني الفلسطينيني؛
_________________

( )1الداثئل الرمسية للجمعية العامة ،الدورة الرابعة والسبعدي ،امللحل رقم .)A/74/13( 13
(.A/71/849 )2
( ،A/48/486-S/26560 )3املرفل.
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 - 4هتيب جبميع اجلهات املاحنة أي تداص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ت ثيف جهددها لتلبية االحتياجات املتدقعة
للدكالة ،مبا يف ذلك ما يتعلل منها بزايدة النفقات واالحتياجات النامجة عن النزاعات وعد االسـ ـ ــتقرار يف
املنطقة واألوضاع االج تماعية واالقتصادية واإلنسانية اخلطرية ،وخباصة يف األرض الفلسطينية احملتلة ،وتلبية
االحتياجات اليت ورد ذكرها يف نداءات الطدارئ واإلنعاش والتعمري األارية واخلطط األارية املتعلقة بقطاع
غزة ويف اطط االسـ ـ ـ ـ ــتجابة لألزمة اإلقليمية الرامية إىل معاجلة حالة الالجئني الفلسـ ـ ـ ـ ــطينيني يف اجلمهدرية
العربية السدرية والالجئني الفلسطينيني الذين فروا إىل بلداي يف املنطقة؛
 - 5لثين على الدكالة لتقدميها املســاعدة ا يدية إىل الالجئني الفلســطينيني وللدور الذي تقد به
بدصفها عامل استقرار يف املنطقة وعلى مدظفذ الدكالة للجهدد ا ثيثة اليت يبذلدهنا من أجل تنفيذ واليتها؛
 - 6لسري إىل قرارها  522 60امل ر  8كاندي األول ديسم  ،2005وتقرر دعدة منلمة
التعاوي اإلسالمذ إىل حضدر اجتماعات اللجنة االستشارية للدكالة؛
 - 7لقرر مت ـ ــدي ـ ــد والي ـ ــة الدك ـ ــال ـ ــة ح  30حزيراي يدني ـ ــه  2020دوي إاالل أبح ـ ــا
الفقرة  11من قرار اجلمعية العامة ( 194د.)3-
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