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 الدورة الثالثة والستون
 * من جدول األعمال املؤقت٣١البند 

وكالــة األمــم املتحــدة إلغاثــة وتــشغيل  
    الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن

  وما بعده١٩٦٧يونيه /النازحون نتيجة ألعمال القتال اليت نشبت يف حزيران  
  

 تقرير األمني العام  
  

 موجز 
ــا   طلبــت   ــة يف قراره ــة العام ــد    ٦٢/١٠٣اجلمعي ــا، بع ــدم إليه ــام أن يق  إىل األمــني الع

التــشاور مــع املفوضــة العامــة لوكالــة األمــم املتحــدة إلغاثــة وتــشغيل الالجــئني الفلــسطينيني يف 
 .، تقريرا عن التقدم احملرز يف تنفيذ هذا القرار)األونروا(الشرق األدىن 

 اليت جرت بني األمني العام واملمثل الدائم إلسـرائيل          ويشري هذا التقرير إىل املراسالت     
لــدى األمــم املتحــدة بــشأن اإلجــراءات الــيت اختــذهتا حكومــة إســرائيل تنفيــذاً ألحكــام القــرار    

لألمـني العـام عـن     كمـا يعـرض املعلومـات الـيت أتاحتـها املفوضـة العامـة لألونـروا         .الصلة ذات
لــضفة الغربيــة وقطــاع غــزة مــن األردن ولبنــان   عــودة الالجــئني املــسجلني لــدى الوكالــة إىل ا 

 .واجلمهورية العربية السورية
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، املعنـون  ٦٢/١٠٣ مـن قرارهـا   ٥ بـالفقرة  يقّدم هذا التقرير إىل اجلمعيـة العامـة عمـالً      - ١
 وأعمــال القتــال  ١٩٦٧يونيــه /النــازحون نتيجــة ألعمــال القتــال الــيت نــشبت يف حزيــران      ”

 : على ما يلي، والذي ينص منطوقه“التالية
 

 ،إن اجلمعية العامة  
  ... 
 نـشبت  الـيت  القتـال  ألعمـال  نتيجـة  النـازحني  مجيع حق تأكيد تعيد - ١  

 أمــاكن أو ديــارهم إىل العــودة يف التاليــةأعمــال القتــال و ١٩٦٧ يونيــه/حزيــران يف
 ؛١٩٦٧ عام منذ إسرائيل حتتلها اليت األراضي يف السابقة إقامتهم

 عليهـا  اتفـق  الـيت  آلليـة ل االمتثـال  عـدم  إزاء البالغ لقالق عن تعرب - ٢  
 املؤقــت الــذايت احلكــم ترتيبــات مبــادئ إعــالن مــن عــشرة الثانيــة املــادة يف الطرفــان
 تعجيـل ال ضـرورة  وتؤكـد  النـازحني،  عـودة  بشأن ١٩٩٣ سبتمرب/أيلول ١٣ املؤرخ

 النازحني؛ عودةب
 لوكالـة  ةالعامـ  ةفوضـ امل بـذهلا ت الـيت  اجلهـود  ذلك، يف غضون  ،تؤيد - ٣  

 تقـدمي  ملواصـلة  األدىن الـشرق  يف الفلسطينيني الالجئني وتشغيل إلغاثة املتحدة األمم
 تـدبريا  ذلـك  وباعتبار طارئ أساس على عمليا، املستطاع بالقدر اإلنسانية املساعدة
والــذين هــم يف أشــد   حاليــا املــشردين املنطقــة يف املوجــودين األشــخاص إىل مؤقتــا،
 يونيـه /حزيـران  يف نـشبت  الـيت  القتـال  ألعمـال  نتيجـة  املـستمرة  املـساعدة  إىل احلاجة
 التالية؛ أعمال القتالو ١٩٦٧

 بـسخاء  التـربع  واألفـراد  واملنظمـات  احلكومـات  مجيـع  بقـوة  تناشد - ٤  
 األخــرى املعنيــة احلكوميــة غــري واملنظمــات الدوليــة احلكوميــة وللمنظمــات للوكالــة
 آنفا؛ املذكورة لألغراض

ــام األمــني إىل تطلــب - ٥   ــدم أن الع ــة إىل يق ــة اجلمعي ــل العام ــاد قب  انعق
 يف احملـرز  التقـدم  عـن  اتقرير ،ةالعام ةاملفوض مع التشاور بعد ،والستني الثالثة دورهتا
 .القرار هذا تنفيذ

ــسان٢٨ويف  - ٢ ــل / ني ــثلني     ٢٠٠٨أبري ــفوية إىل املم ــذكرات ش ــام م ــني الع ، أرســل األم
ء، مبـن فـيهم املمثـل الـدائم إلسـرائيل لـدى األمـم املتحـدة، وّجـه فيهـا           الدائمني للـدول األعـضا   

االنتبــاه إىل مــسؤوليته عــن تقــدمي تقريــر مبقتــضى القــرار وطلــب إىل املمثــل الــدائم إبالغــه بــأي  
 . إجراء تكون حكومته قد اختذته أو تعتزم اختاذه تنفيذا لألحكام ذات الصلة من القرار
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، رد املمثل الدائم إلسـرائيل علـى        ٢٠٠٨أغسطس  / آب ٧وىف مذكرة شفوية مؤرخة      - ٣
 : النحو التايل

إىل األمــني العــام حتياهتــا هتــدي البعثــة الدائمــة إلســرائيل لــدى األمــم املتحــدة     
 بـشأن   ٢٠٠٨أبريـل   / نيـسان  ٢٨لألمم املتحدة ويشرفها اإلشارة إىل مذكرته املؤرخة        

ــرارات مــن   ــيت اعتمــدهتا اجل ٦٢/١٠٥إىل  ٦٢/١٠٢الق ــد    ال ــة يف إطــار بن ــة العام معي
ــسطينيني يف    ”جــدول األعمــال   ــشغيل الالجــئني الفل ــة وت ــة األمــم املتحــدة إلغاث وكال

 .“الشرق األدىن

وحـــسبما تـــشري إليـــه احملاضـــر املـــوجزة، فقـــد صـــوتت إســـرائيل ضـــد هـــذه     
وتدعم إسرائيل املهمة اإلنـسانية الـيت تـضطلع هبـا األونـروا وتقـر مبـسامهتها                  .القرارات

غــري أن إســرائيل مــا زالــت قلقــة إزاء الــدافع       .مــة يف حتــسني حيــاة الفلــسطينيني   اهلا
 ال يعكـس  لقرارات املذكورة آنفـاً، وكـذلك إزاء مـضموهنا الـذي            من وراء ا  السياسي  

 .الواقع على األرض

منـاخ  إىل هتيئـة    التطورات اهلامة اليت حدثت على أرض الواقع        وأدى عدد من      
أن كمـا   .ن املؤسف أن تتغاضـى عنـه هـذا القـرارات عمـداً      موهو أمر إلحراز التقدم،   

إذ تعقـد اجتماعـات    .ملتزمة بالعمليـة الثنائيـة مـع الـسلطة الفلـسطينية     ال تزال إسرائيل 
أســبوعية بــني القــادة اإلســرائيليني والفلــسطينيني لــدعم أفــق سياســي ومواصــلة احلــوار  

 .الالزم للمفاوضات

ــك،     ــى ذل ــذلت إســرائ فوعــالوةً عل يل جهــوداً كــبرية، رغــم اهلجمــات   قــد ب
اإلرهابية على هذه املعابر اليت تيسر دخول املعونـة اإلنـسانية إىل قطـاع غـزة، لـضمان                  
ــةً      ــزة تلبيـ ــاع غـ ــدادات إىل قطـ ــن اإلمـ ــريه مـ ــود وغـ ــل للوقـ ــدفق الثابـــت واملتواصـ  التـ

، نقــل مــا يزيــد علــى    ٢٠٠٧يونيــه /ومنــذ حزيــران  .حتياجــات الــسكان املــدنيني  ال
وتواصل إسرائيل أنشطتها التنـسيقية امليدانيـة،        .عن طريق هذه املعابر    طن   ٦٠٠ ٠٠٠

 األونــروا، لــضمان مــرور املعونــة وموظفــومنــها بالعمــل مــن خــالل القنــوات املناســبة، 
 .واملواد األخرى

وتؤيد إسرائيل دمج قرارات األونروا وإفراغها مـن كـل لغـة سياسـية ال صـلة                   
وعالقـة العمـل الـيت      مـع األونـروا      مواصـلة تعاوهنـا      وتتطلـع إسـرائيل إىل     .هلا باملوضوع 

ووفقــاً لــذلك، حتــث إســرائيل األمــني العــام واألونــروا علــى النظــر، مــع     . هبــاتربطهــا
األطراف املعنية، يف الوسائل اليت ميكن أن تعتمـدها املنظمـة لتعزيـز اضـطالع األونـروا           



A/63/315
 

4 08-46819 
 

لذين أسـندت إليهـا   صلحة اخدمة مل بواليتها حبيث تكون خاضعة للمساءلة ومسؤولة،       
 .مهمة خدمتهم

، حـصل األمـني العـام مـن         ٦٢/١٠٣ مـن قـرار اجلمعيـة العامـة          ٢وفيما يتعلق بـالفقرة      - ٤
املفوضة العامة لألونروا على املعلومات اليت أتيحت هلـا بـشأن عـودة الالجـئني املـسجلني لـدى              

رك الوكالـة يف أي مـن   ا تـش ووفقاً ملا أشري إليه يف تقارير سابقة عن هذا املوضـوع، ال  .الوكالة
 .ترتيبــات عــودة الالجــئني وال يف أي ترتيبــات لعــودة النــازحني غــري املــسجلني بــأهنم الجئــون  

وتــستند معلوماهتــا علــى الطلبــات املقدمــة مــن الالجــئني املــسجلني العائــدين لتحويــل ســجالت 
املنـاطق الـيت عـادوا    قيدهم لدى الوكالة من األردن أو اجلمهورية العربية الـسورية أو لبنـان إىل               

ــوا حتويــل     .إليهــا ــة ليــست بالــضرورة علــى علــم بعــودة أي الجــئني مــسجلني مل يطلب  والوكال
 ٢٠٠٧يوليـه   / متـوز  ١ويف حدود ما تعلمه الوكالة، فقد عاد، يف الفتـرة مـن             . سجالت قيدهم 

ــه / حزيــران٣٠إىل  ــروا  ٢٠٠٨يوني ــا إىل ١ ١٧١ ،، مــن الالجــئني املــسجلني لــدى األون  الجئ
.  الجئــا إىل قطــاع غــزة مــن أمــاكن خــارج األرض الفلــسطينية احملتلــة   ٣٨٩فة الغربيــة و الــض

سـابقة أو الحقـة      بـل يف أعـوام       ١٩٦٧وجدير باملالحظة أن بعض هـؤالء رمبـا مل يرتحـوا عـام              
مـع مراعـاة التقـديرات    و، مـن مث و .لذلك وقد يكونــون أفـــرادا من أسرة الجئ مسجــل نازح   

بـصفتهم  ، يبلـغ عـدد النـازحني املـسجلني     (A/62/282) مـن التقريـر الـسابق        ٥ الواردة يف الفقرة  
 حنـو  ١٩٦٧يونيـه  / الوكالـة بـأهنم عـادوا إىل األراضـي احملتلـة منـذ حزيـران           ممـن علمـت   الجئني  
فهــــي   .لمـشردين مـن العائـدين     لالوكالة تقدير العـدد اإلمجـايل       ال تستطيع   و.  نازحاً ٣٠ ٥٦٣

جئني املسجلني، بل إن هذه السجالت نفسها، كمـا ذُكـر آنفـا،        حتتفظ سوى بسجالت لال    ال
 .ال تكون كاملةقد وحتديداً ما يتعلق منها بأماكن وجود الالجئني املسجلني 

، يــشري األمــني العــام إلــــــى ٦٢/١٠٣ مــن قــــــرار اجلمعيــة العامــة ٣الفقــــــرة بــصدد و - ٥
/  كـانون األول ٣١ينـاير إىل    / كـانون الثـاين    ١تقريــر املفوضـة العامـة لألونـروا عـن الفتـرة مـن              

وإىل التقارير السابقة للمفوضة العامـة لالطـالع علـى بيانـات عـن              ) A/63/13( ٢٠٠٧ديسمرب  
 .ةمستمراملساعدة املستمرة واجلارية اليت تقدمها األونروا إىل النازحني احملتاجني إىل مساعدة 

 


