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    ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ٦ يف قرار اختذته اجلمعية العامة

  على تقرير جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإاء االستعمار بناء[
  ])A/71/493( (اللجنة الرابعة)

 

ــئني      - ٧١/٩٣ ــغيل الالجــ ــة وتشــ ــدة إلغاثــ ــم املتحــ ــة األمــ ــات وكالــ عمليــ
  األدىن الفلسطينيني يف الشرق

  
  ،إن اجلمعية العامة  

 ١٩٤٨كـــانون األول/ديســـمرب   ١١) املـــؤرخ ٣ -(د  ١٩٤إىل قراراـــا  إذ تشـــري  
ــؤرخ ٣ -(د  ٢١٢ و ــاين/نوفمرب   ١٩) املـــ ــرين الثـــ ــؤرخ ٤ -(د  ٣٠٢ و ١٩٤٨تشـــ ) املـــ
، مبــا فيهــا قرارهــا   ذات الصــلةومجيــع القــرارات الالحقــة    ١٩٤٩كــانون األول/ديســمرب   ٨

  ،٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ٩املؤرخ  ٧٠/٨٥

  ،ةذات الصلإىل قرارات جملس األمن  وإذ تشري أيضا  

يف تقريـر املفـوض العـام لوكالـة األمـم املتحـدة إلغاثـة وتشـغيل الالجـئني           وقد نظرت  
كــانون  ٣١كــانون الثاين/ينــاير إىل  ١الفلســطينيني يف الشــرق األدىن الــذي يشــمل الفتــرة مــن 

  ،)١(٢٠١٥األول/ديسمرب 

م املوجهــة إىل املفــوض العــا ٢٠١٦أيار/مــايو  ٣١ بالرســالة املؤرخــة وإذ حتــيط علمــا  
وإذ تالحـــظ عقـــد جلســـة اســـتثنائية للجنـــة يف   ،)٢(رئـــيس اللجنـــة االستشـــارية للوكالـــة  مـــن

  ،٢٠١٦أيلول/سبتمرب   ٨

_______________ 

 .)A/71/13( ١٣رقم الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة احلادية والسبعون، امللحق   )١(

 .٧و  ٦املرجع نفسه، الصفحتان   )٢(
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تزال تؤدي، يف وقت يشتد فيه الرتاع وعدم االسـتقرار   ال على أن الوكالة وإذ تشدد  
 يف الشرق األوسط، دورا حيويا يف ختفيف حمنة الالجئني الفلسـطينيني، مـن خـالل االضـطالع    
ــوفري          ــة، وت ــة واخلــدمات االجتماعي ــيم األساســي والصــحة واإلغاث ــرامج التعل ــها ب ــربامج، من ب

ماليني مـن الالجـئني املسـجلني الـذين أصـبحت أوضـاعهم تتسـم         ٥,٣املساعدة الغوثية ألجل 
  غىن عنه من االستقرار يف املنطقة،  ال بعدم االستقرار الشديد، ويف حتقيق قدر

نقـص   إزاء احلالـة املاليـة احلرجـة للغايـة للوكالـة النامجـة عـن        وإذ يساورها بالغ القلق  
نفقات نتيجة لتردي األحـوال االجتماعيـة   االحتياجات والتزايد عن التمويل اهليكلي للوكالة و

وتفاقم عدم االستقرار يف املنطقة وما لذلك مـن أثـر   ونشوب الرتاعات واالقتصادية واإلنسانية 
فيهـا   لالجـئني الفلسـطينيني، مبـا    لـى تـوفري اخلـدمات األساسـية    عالوكالـة   على قدرةسليب كبري 

  يف مجيع ميادين العمليات،والتنمية  واإلنعاش وإعادة اإلعماربالطوارئ براجمها املتصلة 

ــا وإذ    ــحتــــيط علمــ ــام التقرير التكميلــــي لبــ ــر اخلــــاص للمفــــوض العــ املــــؤرخ  لتقريــ
 )٤ -(د  ٣٠٢جلمعيـة العامـة   من قرار ا ٢١عمال بالفقرة الذي قدم  ٢٠١٥آب/أغسطس  ٣

ــه  ــيس اجلمعيــة العامــة   ٢٠١٦أيلول/ســبتمرب  ١٥األمــني العــام يف  وأحال يتعلــق  ، فيمــاإىل رئ
اسـتمرار تـأمني الـربامج     من آثـار سـلبية علـى    وما هلالوكالة احلادة اليت تواجهها االية باألزمة امل

  ،اتاألساسية للوكالة لالجئني الفلسطينيني يف مجيع ميادين العملي

ملواجهـة  اجلهـات املاحنـة والبلـدان املضـيفة     للجهود اليت تبذهلا وإذ تعرب عن تقديرها   
دعمــا للجهــات املاحنــة الــيت قــدمت  املســتمرة، وإذ تعــرب عــن تقــديرها اخلــاص   ألزمــة املاليــةا

ــؤرخ       ــام امل ــوض الع ــر اخلــاص للمف ــر التقري ــى إث ــر  ٢٠١٥آب/أغســطس  ٣ســخيا عل والتقري
ــه  ــي ل ــرف يف الوقــت نفســه ، ٢٠١٦أيلول/ســبتمرب  ١٥املــؤرخ  التكميل ــه  وتعت ــع  مبــا تبدي مجي

وإذ تؤكــد ضــرورة بــذل جهــود علــى      لوكالــة،مــن دعــم ثابــت ل  اجلهــات املاحنــة األخــرى   
أجــل معاجلــة شــاملة للعجــز املتكــرر يف التمويــل الــذي يــؤثر علــى          االســتعجال مــن   ســبيل

  الوكالة،  عمليات

ة من أجل بلـورة وسـائل مبتكـرة ومتنوعـة لتعبئـة      باجلهود اليت تبذهلا الوكال وإذ تسلّم  
ــاص       ــاع اخلـ ــة والقطـ ــة الدوليـ ــات املاليـ ــع املؤسسـ ــراكات مـ ــة الشـ ــها إقامـ ــبل منـ ــوارد، بسـ املـ

  املدين،  واتمع

معاجلــة األزمــة املاليــة، مبــا يف ذلــك الختاذهــا تــدابري مــن أجــل علــى الوكالــة  تــثينوإذ   
عرب عن بالغ القلق ألنـه علـى الـرغم مـن التـدابري      وإذ ت ،داخلية للسيطرة على التكاليفتدابري 

تزال امليزانية الربناجمية للوكالـة، الـيت    ال الصارمة املتخذة لتحقيق الكفاءة يف النفقات وضبطها،
متــول أساســا باالعتمــاد علــى تربعــات الــدول األعضــاء واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة، تواجــه   
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به الوكالة من برامج أساسـية ملسـاعدة الالجـئني    تضطلع  ما عجزا مستمرا يهدد بشكل متزايد
  الفلسطينيني،

ــها وجتنــب املخــاطر      وإذ تؤكــد   ــة علــى االضــطالع بواليت ضــرورة دعــم قــدرة الوكال
  اإلنسانية والسياسية واألمنية الشديدة اليت ستنجم عن أي وقف أو تعليق ألعماهلا احليوية،

الـذي يـؤثر بشـكل مباشـر علـى اسـتدامة        بأن العجز املايل املتكرر واملتزايـد  وإذ تسلّم  
عمليــات الوكالــة يــتعني تداركــه عــن طريــق البحــث يف وضــع طرائــق جديــدة للتمويــل تتــيح     
للوكالة االرتكاز على أسس مالية مستقرة حىت يتسىن هلا االضطالع برباجمها األساسية بفعاليـة  

  وفقا للوالية املسندة إليها ومبا يتناسب واالحتياجات اإلنسانية،

الـذي اعتمدتـه    إعالن نيويورك من أجل الالجـئني واملهـاجرين  مبا جاء يف  وإذ ترحب  
مـن تأكيـد علـى مجلـة أمـور منـها أن الوكالـة،         )٣(٢٠١٦أيلول/سـبتمرب   ١٩اجلمعية العامة يف 

يكفــي مــن التمويــل لكــي تــتمكن  مــا شــأا شــأن منظمــات معنيــة أخــرى، هــي يف حاجــة إىل 
  بفعالية وعلى حنو ميكن التنبؤ به،االضطالع بأنشطتها   من

بالدعم الذي حتظى به الوكالة، والذي مت التأكيد عليه جمددا خـالل  وإذ ترحب أيضا   
، ٢٠١٦أيار/مـــايو  ٤ و ٢٠١٥أيلول/ســـبتمرب  ٢٦يف  اقـــدعاللـــذين  نيوزاريالـــ نيجتمـــاعاال

ــتوى   ويف ــع املسـ ــؤمتر الرفيـ ــذي املـ ــد يف عالـ ــه  ٢قـ ــو ٢٠١٥حزيران/يونيـ ــبةرك يف نيويـ  مبناسـ
، ويف غــري ذلــك مــن االجتماعــات الــذكرى الســنوية اخلامســة والســتني لبــدء عمليــات الوكالــة

  الرفيعة املستوى،

ــواد  وإذ تشــري   ــة      ١٠٥ و ١٠٤ و ١٠٠إىل امل ــم املتحــدة وإىل اتفاقي ــاق األم ــن ميث م
  ،)٤(وحصاناا امتيازات األمم املتحدة

ــا    ــري أيضـ ــة بســـ  وإذ تشـ ــة املتعلقـ ــراد   إىل االتفاقيـ ــدة واألفـ ــم املتحـ ــوظفي األمـ المة مـ
  ،)٥(ا  املرتبطني

 ٢٠١٥كـانون األول/ديســمرب   ١٠املـؤرخ   ٧٠/١٠٤هــا إىل قراري كـذلك وإذ تشـري    
 سالمة وأمن العاملني يف جمـال تقـدمي املسـاعدة اإلنسـانية ومحايـة مـوظفي األمـم املتحـدة         بشأن

ــؤرخ  ٧٠/١٠٦ و ــمرب   ١٠املـ ــانون األول/ديسـ ــأن ٢٠١٥كـ ـــاعدة    بشـ ــيق املســ ــز تنسـ تعزيـ
اللـذين دعـت فيهمـا مجيـع الـدول       اإلنســانية اليت تقدمها األمـم املتحـدة يف حـاالت الطـوارئ،    

_______________ 

 .٧١/١القرار   )٣(

  ).١ -ألف (د  ٢٢القرار   )٤(
)٥(  United Nations, Treaty Series, vol. 2051, No. 35457.  
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لعاملني يف جمال تقـدمي املسـاعدة اإلنسـانية    ضمان احترام ومحاية مجيع اإىل مجلة أمور من بينها 
مبــادئ اإلنســانية واحليــاد والنـــزاهة  ، واحتــرام ومــوظفي األمــم املتحــدة واألفــراد املــرتبطني ــا 
ــدمي املســاعدة اإلنســانية    ــد تق ــم املتحــدة    ، وواالســتقاللية عن ــة لألم ــاين التابع ــة املب ــرام حرم احت

  احترامها،  وكفالة

وقـــت احلـــرب املؤرخـــة    يف محايـــة املـــدنيني شـــأن ب أن اتفاقيـــة جنيـــف  وإذ تؤكـــد  
، مبـا فيهـا   ١٩٦٧تنطبق على األرض الفلسطينية احملتلة منـذ عـام    )٦(١٩٤٩آب/أغسطس  ١٢

  القدس الشرقية،

أن احتياجــات الالجــئني الفلســطينيني مل تلــب حــىت اآلن يف مجيــع ميــادين   وإذ تــدرك  
  ية ولبنان واألرض الفلسطينية احملتلة،العمليات، أي يف األردن واجلمهورية العربية السور

د تعهــالمبــا يف ذلــك  ،)٧(٢٠٣٠خطــة التنميــة املســتدامة لعــام  وإذ تضــع يف اعتبارهــا   
وإذ تشـدد علـى أن أهـداف التنميـة املسـتدامة تشـمل اجلميـع،         أحد عـن الركـب،   يتخلّف بأالّ

مبن يف ذلك الالجئـون، وأن عمـل الوكالـة يف جمـال مسـاعدة الالجـئني الفلسـطينيني ضـروري         
لتنميتهم البشرية، وإذ تؤكد األهـداف والغايـات املتعلقـة بـالتعليم والرعايـة الصـحية والشـباب        

  من ضمن أهداف وغايات أخرى،

إزاء األوضاع االقتصادية واالجتماعيـة البالغـة الصـعوبة الـيت      يساورها بالغ القلقوإذ   
يواجههــا الالجئــون الفلســطينيون يف األرض الفلســطينية احملتلــة، مبــا فيهــا القــدس الشــرقية،         

اسـتمرار  و العمليـات العسـكرية املتكـررة    وخباصـة يف خميمـات الالجـئني يف قطـاع غـزة، نتيجـة      
املناطق لفترات طويلة وبناء املستوطنات وتشييد اجلدار وفرض قيـود قاسـية   إسرائيل يف إغالق 

ــا يشــكل حصــاراً       ــل، مم ــة التنق ــى حري ــى النشــاط االقتصــادي وعل ــاً عل ــؤدي فعلي ــادة  ي إىل زي
 معدالت البطالة والفقر بني الالجئني وتترتب عليه آثار سلبية طويلة األجـل قـد تكـون دائمـة،    

  ه بتطورات الوضع فيما يتعلق بسبل الوصول يف تلك املناطق،وإذ حتيط علما يف الوقت نفس

واملنـــاطق احمليطـــة قطـــاع غـــزة  الـــرتاع الـــذي شـــهدهإزاء  اعـــرب عـــن اســـتيائهتوإذ   
ســـائر يف صـــفوف املـــدنيني، مـــا أحدثـــه مـــن خ، و٢٠١٤متوز/يوليـــه وآب/أغســـطس  يف بـــه
ال والنسـاء وكبـار السـن،    ذلك قتل وجرح آالف املدنيني الفلسطينيني، مبن فـيهم األطفـ   يف مبا
املدنيـة، مبـا يف ذلـك     واهلياكل األساسيةواسع النطاق آلالف من املنازل الف تالاإل تدمري أووال

امليــاه والصــرف الصــحي وشــبكات الكهربــاء واملمتلكــات      مرافــق املــدارس واملستشــفيات و 

_______________ 

  .٩٧٣، الرقم ٧٥نفسه، الد املرجع   )٦(
 .٧٠/١القرار   )٧(
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تابعـة  رافـق ال املدارس واالقتصادية والصناعية والزراعية واملؤسسات العامة، واملواقع الدينيـة واملـ  
ــم املتحــدة،  لأل ــدنيني، و  وكــذلك م ــن امل ــات اآلالف م ــانون  إزاء تشــريد مئ ــهاكات للق أي انت

  ، مبا يف ذلك القانون اإلنساين وقانون حقوق اإلنسان،ديف هذا الصدارتكبت  الدويل

إزاء اهلجمات الـيت تـؤثر علـى منشـآت األمـم املتحـدة،        أيضا اعرب عن استيائهتوإذ   
دنيني املشـردين، وسـائر االنتـهاكات    املـ إيواء  التابعة للوكالة املستخدمة يفيف ذلك املدارس  مبا

 قطـاع غـزة يف متوز/يوليـه    الـرتاع الـذي وقـع يف   اليت جرت حلرمـة مبـاين األمـم املتحـدة خـالل      
ــق    ،٢٠١٤وآب/أغســطس   )٨(وذلــك كمــا ورد يف مــوجز األمــني العــام لتقريــر جملــس التحقي

، )٩(٢١/١-دإ التحقيق املستقلة اليت أنشئت عمال بقرار جملس حقـوق اإلنسـان  تقرير جلنة  ويف
  وإذ تشدد على ضرورة كفالة املساءلة،

لعمليـــات الدائمـــة املترتبـــة علـــى اإزاء العواقـــب الســـلبية وإذ يســـاورها بـــالغ القلـــق   
وكــانون  ٢٠٠٨العســكرية الــيت جــرت يف قطــاع غــزة يف الفتــرة بــني كــانون األول/ديســمرب   

ــاير ال ــاين/نوفمرب  ٢٠٠٩ثاين/ين ــه وآب/أغســطس   ٢٠١٢، ويف تشــرين الث  ،٢٠١٤ومتوز/يولي
 ،فيمـا يتعلــق باحلالـة اإلنســانية واالقتصـادية واالجتماعيــة لالجـئني الفلســطينيني يف قطـاع غــزة     

ــق بانعــدام األمــن الغــذائي والفقــر والتشــريد،       مبــا ــة فيمــا يتعل يف ذلــك تســجيل معــدالت عالي
ى التحمـل، وإذ حتـيط علمـا يف هـذا الصـدد بتقريـر فريـق األمـم املتحـدة          ونضوب القدرات عل
  ،“غزة: بعد عامني”املعنون  ٢٠١٦آب/أغسطس  ٢٦القطري الصادر يف 

الغوثيـة   املأوى وتقدمي املساعدةجهود استثنائية لتوفري بالوكالة ملا بذلته من  وإذ تشيد  
 ،وغــري ذلــك مــن املســاعدات اإلنســانية  واحلمايــةالغــذاء واإلمــداد باملســاعدة الطبيــة الطارئــة و

  ،٢٠١٤يف متوز/يوليه وآب/أغسطس أثناء العمليات العسكرية اليت وقعت   يف

الذي يسـرته   التفاق الثالثي املؤقتامجيع جوانب بضرورة اإلسراع بتنفيذ وإذ تسلم   
عمليـات اإلغـالق   رفـع  وتؤكّد على احلاجة املاسة إىل ، ٢٠١٤األمم املتحدة يف أيلول/سبتمرب 

 اهلياكل األساسية،واملنازل  بناءإعادة وإىل على قطاع غزة  اليت تفرضها إسرائيلوالقيود 

كـانون الثاين/ينـاير    ١٦املـؤرخ   ١٠/١٨ -دإط يف هذا الصـدد إىل قرارهـا    وإذ تشري  
واتفـاق   ،٢٠٠٩كـانون الثاين/ينـاير    ٨املـؤرخ   )٢٠٠٩( ١٨٦٠وقرار جملـس األمـن    ٢٠٠٩

  ،٢٠٠٥تشرين الثاين/نوفمرب  ١٥املؤرخ  التنقل والعبور

_______________ 

)٨(  S/2015/286.املرفق ، 

  .A/HRC/29/52انظر   )٩(
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إىل قطـاع   الالزمـة  مـواد البنـاء  مجيـع  اسـترياد   تسريع إىل إسرائيل أن تكفل وإذ تطلب  
حتـيط علمـا   وإذ وأن ختفض عبء التكلفة الباهظة السترياد لـوازم الوكالـة،    وعدم إعاقته، غزة
باالتفـــاق الثالثـــي الـــذي يســـرته املســـتجدة فيمـــا يتعلـــق الوقـــت نفســـه بـــآخر التطـــورات  يف

  ،املتحدة  األمم

ــق     ــن القلـ ــرب عـ ــزة     وإذ تعـ ــاع غـ ــة يف قطـ ــات الدراسـ ــاد يف قاعـ ــنقص احلـ  ،إزاء الـ
  ، ممارسة األطفال الالجئني حقهم يف التعلميترتب على ذلك من أثر سليب يف  وما

الضـرورة امللحـة للنـهوض بعمليـة إعمـار قطـاع غـزة، بطـرق منـها ضـمان            وإذ تؤكـد   
، مبـا يف ذلـك تـرميم مرافـق اإليـواء علـى نطـاق        تيسري تنفيذ مشـاريع البنـاء يف الوقـت املناسـب    

ــع، ــا األ      واسـ ــرى تقودهـ ــة أخـ ــة ملحـ ــطة مدنيـ ــذ أنشـ ــل بتنفيـ ــرورة التعجيـ ــدة  وضـ ــم املتحـ مـ
  اإلعمار،  إلعادة

 لصـاحل الوكالـة  اليت أطلقتها نداءات الطوارئ  يف إطارباملسامهات املقدمة  وإذ ترحب  
مواصـلة تقـدمي الـدعم وفقــا     إىل علــى وجـه االسـتعجال   دعو اتمـع الـدويل  تـ قطـاع غـزة، وإذ   

  ،اخلاصة بالوكالةاالستراتيجية االستجابة خلطة 

خــالل مــؤمتر القــاهرة الــدويل حــول  بــالغ املتعهــد ــاامل كامــل علــى صــرف وإذ حتــث  
ــود يف     ــوبر   ١٢فلســطني: إعــادة إعمــار غــزة، املعق ــة  ،٢٠١٤تشــرين األول/أكت ــدمي لكفال تق

  عملية إعادة اإلعمار،التعجيل بو الالزمة املساعدة اإلنسانية

 يميكن حتملها، وعلى وجوب أن يـؤدي أ  ال على أن احلالة يف قطاع غزة تشددوإذ   
تفاق دائم لوقف إطالق النار إىل حتسني جوهري يف الظروف املعيشية للشـعب الفلسـطيين يف   ا

هم كفالة سـالمة املـدنيني ورفـاه   إىل قطاع غزة، بطرق منها فتح املعابر بشكل دائم ومنتظم، و
  يف كال اجلانبني،

الـــوطين الفلســـطيين يف حتمـــل كامـــل  الوفـــاقاحلاجـــة إىل دعـــم حكومـــة  وإذ تؤكـــد  
يف مجيــع امليــادين، وكــذلك واملســؤوليات احلكوميــة يف كــل مــن الضــفة الغربيــة وقطــاع غــزة، 

  خالل وجودها عند املعابر احلدودية يف غزة،  من

إعادة بناء خميم ر البارد لالجـئني، وإذ تـثين    التقدم احملرز حنو وإذ تالحظ مع التقدير  
اجلهات املاحنة والوكالـة واألطـراف املعنيـة األخـرى للجهـود الـيت تواصـل        على حكومة لبنان و

تـوفري  عـدم الــتأخر يف   ساعدة الالجئني املتضررين والنـازحني، وإذ تشـدد علـى ضـرورة     مل بذهلا
اآلالف مــن ســـكانه الـــذين  متــام إعـــادة إعمــار املخـــيم ووضـــع حــد لـــرتوح    إلمتويــل إضـــايف  

  ،إعادة بناء مرافق إيوائهم  تتم مل
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إزاء احلالــة احلرجــة لالجــئني الفلســطينيني يف اجلمهوريــة  وإذ تعــرب عــن بــالغ القلــق  
وإذ تعـرب   ،علـى تقـدمي خـدماا    ويف قـدرا  الوكالة منشآتالعربية السورية وتأثري األزمة يف 

 ومــن تشــريد واســع النطــاق يف صــفوفخســائر يف األرواح ا يقــع مــن عــن األســف العميــق ملــ
  ،٢٠١٢  عام األزمة منذ يفمن موظفي الوكالة  ١٨الالجئني وملقتل 

ــة إىل الالجــــئني الفلســــطينيني    وإذ تشــــدد   ــادة املســــاعدة املقدمــ علــــى ضــــرورة زيــ
اجلمهورية العربيـة السـورية وإىل الـذين فـروا إىل البلـدان اـاورة، وإذ تشـدد علـى ضـرورة           يف

زمـة يف اجلمهوريـة العربيـة    ضمان فتح احلدود أمام الالجئني الفلسطينيني الـذين يفـرون مـن األ   
 القـانون  املنصوص عليهمـا يف مع مبدأي عدم التمييز وعدم اإلعادة القسرية  يتسقالسورية، مبا 

تشـرين األول/أكتـوبر    ٢وإذ تشري يف هذا الصدد إىل بيان رئيس جملس األمـن املـؤرخ    الدويل،
  ،من أجل الالجئني واملهاجرينوإعالن نيويورك  )١٠(٢٠١٣

مــة لتــوفري احلمايــة للشــعب مبــا تضــطلع بــه الوكالــة مــن أعمــال قي بينــة وإذ هــي علــى  
الفلســطيين، وخباصــة الالجئــون الفلســطينيون، وإذ تشــري إىل ضــرورة تــوفري احلمايــة جلميــع         

  املدنيني يف حاالت الرتاع املسلح،

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

تـها يف مجيـع   وصـون حرم  ضرورة احلفاظ علـى حيـاد مبـاين األمـم املتحـدة ومنشـآا ومعـداا       
  ،األوقات

يف هـذا الصـدد لالنتـهاكات الـيت جـرت حلرمـة مبـاين         عـن اسـتيائها   أيضـا وإذ تعرب   
م منح ممتلكات املنظمة وأصوهلا حصانة من أي شكل مـن أشـكال التـدخل    األمم املتحدة وعد

  وعدم توفري احلماية ملوظفي األمم املتحدة ومبانيها وممتلكاا،

ملقتـل وإصـابة مـوظفي الوكالـة، منـذ أيلول/سـبتمرب        عـن اسـتيائها   كـذلك  وإذ تعرب  
موظفـو   مبـن فـيهم   تلـة، ، على يد قوات االحتالل اإلسـرائيلية يف األرض الفلسـطينية احمل  ٢٠٠٠

ــيت وقعــت يف قطــاع غــزة      ــات العســكرية ال ــاء العملي ــذين قتلــوا يف أثن ــة ال ــه الوكال يف متوز/يولي
  موظفا، ١١، وعددهم ٢٠١٤وآب/أغسطس 

_______________ 

)١٠( S/PRST/2013/15متوز/يوليــه  ٣١ - ٢٠١٣آب/أغســطس  ١قــرارات ومقــررات جملــس األمــن، انظــر  ؛
٢٠١٤  (S/INF/69).  
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دارس مبـ  من النساء واألطفـال احملـتمني  الجئني الملقتل وإصابة  وإذ تعرب عن استيائها  
ــة علـــى ــرائيلي  الوكالـ ــتالل اإلسـ ــد قـــوات االحـ ــرت   يـ ــكرية الـــيت جـ ة خـــالل العمليـــات العسـ

  ،٢٠١٤متوز/يوليه وآب/أغسطس   يف

وفقـا   وتعويض ضـحاياها  انتهاكات القانون الدويل عن احلاجة إىل املساءلةوإذ تؤكد   
  من قبل مجيع األطراف،وللمعايري الدولية 

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

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

مــؤمتر األطــراف  الصــادر عــن   ١٩٩٩متوز/يوليــه   ١٥إىل البيــان املــؤرخ   وإذ تشــري  
كـانون   ٥نيف الرابعة وإىل اإلعالنـني اللـذين اعتمـدمها املـؤمتر يف     يف اتفاقية جاملتعاقدة السامية 
، ومــا جــاء فيهــا مــن أمــور )١١(٢٠١٤كــانون األول/ديســمرب  ١٧ويف  ٢٠٠١األول/ديســمرب 

والكــف عــن فــرض ضــرائب   محايتــهاضــمان و، الوكالــةإىل تيســري أنشــطة  األطــراف كــدعوة
  ا،مربر هل  ال أعباء ماليةو

  من االتفاق بني الوكالة وحكومة إسرائيل، وإذ هي على بينة  

الـوارد   ١٩٩٤حزيران/يونيـه   ٢٤باالتفـاق الـذي مت التوصـل إليـه يف      وإذ حتيط علمـا   
  ،)١٢(تبادلة بني الوكالة ومنظمة التحرير الفلسطينيةاملرسائل اليف 

أن أداء وكالــــة األمــــم املتحــــدة إلغاثــــة وتشــــغيل الالجــــئني   تعيــــد تأكيــــد  - ١  
  يف مجيع ميادين العمليات؛ أساسياً يزال أمراً  ال يف الشرق األدىن عملها بفعالية الفلسطينيني

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

  املاضي؛واألزمات اليت سادت خالل العام 

للوكالة للدور األساسـي الـذي واظبـت علـى القيـام       تعرب عن ثنائها اخلاص  - ٣  
عامــا منــذ إنشــائها يف تقــدمي اخلــدمات احليويــة مبــا يكفــل رفــاه    ٦٥بــه علــى مــدى أكثــر مــن  

ــام    ، واســتقرار املنطقــة، الالجــئني الفلســطينيني وتنميتــهم البشــرية ومحايتــهم واحلــد مــن معان

_______________ 

 ، املرفق.A/69/711-S/2015/1انظر   )١١(

 )، املرفق األول.A/49/13( ١٣الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة التاسعة واألربعون، امللحق رقم   )١٢(
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لة عمـل الوكالـة وتشـغيلها وتوفريهـا للخـدمات دون عوائـق، يف انتظـار        وتؤكد ضرورة مواص
  ؛إجياد حل عادل ملسألة الالجئني الفلسطينيني

غريهـا  الـيت بذلتـها، بالتعـاون مـع      الفائقـة لجهـود  لللوكالـة  تعرب عـن ثنائهـا     - ٤  
يف ذلـك   مبـا كاالت األمم املتحدة يف امليدان، من أجل تقدمي املساعدة اإلنسانية الطارئـة،  و من

املأوى والغذاء واملعونة الطبية، إىل الالجئني واملدنيني املتضررين، يف أثنـاء العمليـات العسـكرية    
ــطس     ــه وآب/أغسـ ــزة يف متوز/يوليـ ــاع غـ ــرت يف قطـ ــيت جـ ــك   ٢٠١٤الـ ــدأت تلـ ــذ أن بـ ومنـ

العمليــات، وتعتــرف بقــدرا النموذجيــة علــى التعبئــة يف حــاالت الطــوارئ مــع االســتمرار         
  نفسه يف تنفيذ براجمها األساسية يف جمال التنمية البشرية؛ الوقت  يف

للحكومات املضيفة للدعم اهلام الذي تقدمـه إىل الوكالـة    تعرب عن تقديرها  - ٥  
  ولتعاوا معها يف االضطالع بواجباا؛

ــديرها   - ٦   ــن تقـ ــا عـ ــا    تعـــرب أيضـ ــة، وتطلـــب إليهـ ــارية للوكالـ ــة االستشـ للجنـ
  اجلمعية العامة على علم بأنشطتها؛ تواصل جهودها وأن تبقي  أن

األمــم  بتقريــر الفريــق العامــل املعــين بتمويــل وكالــة  حتــيط علمــا مــع التقــدير   - ٧  
ــرق األدىن     ــطينيني يف الشـ ــئني الفلسـ ــغيل الالجـ ــة وتشـ ــدة إلغاثـ ــة   )١٣(املتحـ ــاجلهود املبذولـ وبـ

م إىل الفريـق العامـل   للمساعدة يف كفالة األمن املايل للوكالة، وتطلب إىل األمـني العـام أن يقـد   
  اخلدمات واملساعدة الالزمة لالضطالع بأعماله؛

لفتـرة السـنوات السـت    املتوسطة األجل لوضعها االستراتيجية الوكالة ب تشيد  - ٨  
ميزانيــة الوكالــة  بــذهلا لزيــادة شــفافيةياملفــوض العــام  فتــئ مــا الــيتوبــاجلهود  ٢٠٢١-٢٠١٦

  ؛)١٤(٢٠١٧-٢٠١٦ ربناجمية للوكالة لفترة السنتنييتبني يف امليزانيـــة ال  وكفاءا، كما

ظـروف   ، علـى الـرغم مـن   اإلصـالحية بالوكالة ملواصـلة جهودهـا    تشيد أيضا  - ٩  
خفــض التكــاليف الكفــاءة القصــوى مــن أجــل  إجــراءات  تعتــرف بتنفيــذهاالعمــل الصــعبة، و

  التشغيلية واإلدارية واالستفادة من املوارد إىل أقصى حد؛

 آب/ ٣املـؤرخ   لتقريـر اخلـاص للمفـوض العـام    التقرير التكميلي لب حتيط علما  - ١٠  
ــدم ، ٢٠١٥أغســطس  ــذي ق ــالفقرة   ال ــة    ٢١عمــال ب ــة العام ــرار اجلمعي ــن ق  )٤ -(د  ٣٠٢م

ــه  ــيس اجلمعيــة العامــة   ٢٠١٦أيلول/ســبتمرب  ١٥األمــني العــام يف  وأحال يتعلــق  ، فيمــاإىل رئ

_______________ 

)١٣(  A/71/350.  
  ).A/70/13/Add.1(ألف  ١٣الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السبعون، امللحق رقم   )١٤(
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ــة امل ــة باألزمـ ــا ا اليـ ــيت تواجههـ ــادة الـ ــة، احلـ ــة   لوكالـ ــات الدوليـ ــدول واملنظمـ ــع الـ وحتـــث مجيـ
  ؛جهود االستجابة لالستنتاجات والتوصيات الواردة فيهيف  بفعالية االخنراط  على

أيلول/ســبتمرب  ١٩برســالة رئــيس اجلمعيــة العامــة املؤرخــة  أيضــا علمــا حتــيط  - ١١  
جال اليت ينادي فيها إىل بذل اجلهود احلثيثة بشكل مجاعي للتصدي على وجـه االسـتع   ٢٠١٦

للوضع اهلش الذي تعـاين منـه الوكالـة، بوسـائل منـها العمـل مـن أجـل دعـم تنفيـذ التوصـيات            
  الواردة يف التقرير التكميلي للتقرير اخلاص؛

املاليــة  تــهابعيــدة املــدى ملعاجلــة أزم  اختذتــه مــن تــدابري  ملــاعلــى الوكالــة  تــثين  - ١٢  
 الـذي تشـهده ميزانيتـها الربناجميـة    جـز  عمواصـلة اجلهـود للحـد مـن ال    علـى  ها عشجوت املتكررة،

  الربامج األساسية املضطلع ا؛احلفاظ على  يتيح  مبا

من أجـل   دعم الوكالةوأصحاب املصلحة املعنيني ميع اجلهات املاحنة جب يب  - ١٣  
التوصـل   إىل حـني الـربامج األساسـية   ضمان استقرار حالتها املادية وتوطيدها ليتم احلفاظ علـى  

  ؛إىل حل عادل لقضية الالجئني الفلسطينيني

ــدير     - ١٤   ــع التق ــا م ــة       حتــيط علم ــدرة اإلداري ــز الق ــن تعزي ــام ع ــني الع ــر األم بتقري
، وحتث مجيع الدول األعضاء على النظر بعناية يف النتائج والتوصيات الـواردة فيـه،   )١٥(للوكالة

، يف ضــوء العجــز نيــة العاديــة لألمــم املتحــدةمبـا يف ذلــك مواصــلة تــوفري املــوارد املاليــة مــن امليزا 
  ؛املتكرر الذي تواجهه الوكالة

اجلهود اليت يبذهلا املفوض العام ملواصلة تقدمي املساعدة اإلنسانية بالقـدر   تؤيد  - ١٥  
، إىل األشــخاص املشــردين مؤقتــاً املســتطاع عمليــا، علــى أســاس طــارئ وباعتبــار ذلــك تــدبرياً 

 هم يف أشد احلاجة إىل املساعدة املسـتمرة نتيجـة لألزمـات األخـرية يف    داخليا يف املنطقة الذين 
  ميادين عمليات الوكالة؛

 مـــن املســـاعدة  ا، وفقـــا لواليتـــها، مزيـــد  أن تقـــدمالوكالـــة علـــى   تشـــجع  - ١٦  
الالجئني الفلسطينيني املتضررين يف اجلمهورية العربية السورية وإىل الذين فـروا إىل البلـدان    إىل

لألزمة يف سـوريا علـى الصـعيد اإلقليمـي،      التصدييف خطط  املبنيالنحو  علىلك ، وذااورة
أن تكفل على وجـه االسـتعجال مواصـلة دعـم الوكالـة يف هـذا الصـدد        ويب باجلهات املاحنة 

  ؛ولتزايد احتياجات الالجئنيستمرار التردي اخلطري يف الوضع نظرا ال

_______________ 

)١٥(  A/65/705.  
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مبا أحرزته الوكالة حىت اآلن من تقـدم يف إعـادة بنـاء خمـيم ـر البـارد        ترحب  - ١٧  
ــدعو إىل    ــان، وت ــهاء بســرعة      لالجــئني يف مشــال لبن ــتم االنت ــاحنني حــىت ي ــن امل ــل م ــوفري التموي ت

وإىل مواصلة تقدمي املساعدة الغوثية إىل األشخاص الذين نزحـوا يف أعقـاب    ،إعادة إعماره من
يلـزم مـن دعـم     مـا  تقدمي  التخفيف من معانام املستمرة عن طريقوإىل ٢٠٠٧تدمريه يف عام 

  ومن مساعدة مالية إىل حني االنتهاء من إعادة إعمار املخيم؛

الوكالة على أن تواصل، بالتعـاون الوثيـق مـع كيانـات األمـم املتحـدة        تشجع  - ١٨  
شـخاص ذوي اإلعاقـة   يف تلبيـة احتياجـات األطفـال والنسـاء واأل     نسـق التقـدم  األخرى املعنية، 
، بطرق من بينـها تقـدمي الـدعم النفسـي االجتمـاعي      عمليااومحايتهم ضمن  ومراعاة حقوقهم
واتفاقيـة القضـاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز        )١٦(وفقا التفاقية حقوق الطفـل  واإلنساين الالزم،

  ؛)١٨(واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة )١٧(ضد املرأة

ــدرك  - ١٩   ــة إىل الجــئني الفلســطينيني احتياجــات ال ت ــع أحنــاء   املاس ــة يف مجي احلماي
ــة مــن أجــل     ،املنطقــة ــيت تبــذهلا الوكال اســتجابة منســقة  اإلســهام يف وضــع وتشــجع اجلهــود ال

ــدويل   ــا للقــانون ال ــها    ومســتدامة وفق ــة ووظيفت ، مبــا يف ذلــك وضــعها إلطارهــا املتعلــق باحلماي
  طفال؛مجيع املكاتب امليدانية، مبا يشمل محاية األ  يف

 االجتمــاعي املســاعدة اإلنســانية والــدعم النفســي    بالوكالــة لتوفريهــا  تشــيد  - ٢٠  
، مبـا يف  يف مجيع ااالتتتيح لألطفال أنشطة ترفيهية وثقافية وتربوية واملبادرات األخرى اليت 

 تقـدمي الـدعم الكامـل هلـذه املبـادرات      إىل املاحنني والبلدان املضـيفة  قطاع غزة، وتدعو ذلك يف
، وتشـجع علـى بنـاء الشـراكات وتعزيزهـا لتيسـري عمليـة تقـدمي         إدراكا منها ملسامهتها اإلجيابية

  ؛اخلدمات وتوطيدها  هذه

إىل إســرائيل، الســلطة القائمــة بــاالحتالل، أن متتثــل علــى حنــو تــام         تطلــب  - ٢١  
ــة         ــت احلــرب املؤرخ ــدنيني وق ــة امل ــة حبماي ــف املتعلق ــة جني  آب/أغســطس ١٢ألحكــام اتفاقي

  ؛)٦(١٩٤٩

ــاملواد   تطلــب أيضــا   - ٢٢   ــد ب ــاق   ١٠٥ و ١٠٤ و ١٠٠إىل إســرائيل التقي مــن ميث
لضـمان سـالمة مـوظفي الوكالـة      )٤(األمم املتحدة وباتفاقية امتيازات األمم املتحـدة وحصـاناا  

_______________ 

)١٦(  United Nations, Treaty Series, vol. 1577, No. 27531. 

 .٢٠٣٧٨، الرقم ١٢٤٩ملرجع نفسه، الد ا  )١٧(

 .٤٤٩١٠، الرقم ٢٥١٥املرجع نفسه، الد   )١٨(
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، ومحاية مؤسساا وكفالة أمن مرافقها يف األرض الفلسطينية احملتلـة، مبـا فيهـا القـدس الشـرقية     
  ؛يف مجيع األوقات

اليت أضرت مبرافق الوكالة خـالل الـرتاع   بالتحقيقات يف احلوادث  حتيط علما  - ٢٣  
ضــمان املســاءلة  وتــدعو إىل، ٢٠١٤الــذي وقــع يف قطــاع غــزة يف متوز/يوليــه وآب/أغســطس 

  عن مجيع انتهاكات القانون الدويل؛

حكومة إسرائيل على أن تعجل بتسديد مجيع رسوم العبـور إىل الوكالـة    حتث  - ٢٤  
ا الوكالة نتيجـة ملـا تسـببت فيـه إسـرائيل مـن حـاالت        وغري ذلك من اخلسائر املالية اليت تكبد

  التأخري والقيود اليت فرضتها على التنقل والعبور؛

ــور      تطلــب  - ٢٥   ــة تنقــل وعب إىل إســرائيل علــى وجــه اخلصــوص الكــف عــن عرقل
مــوظفي الوكالــة ومركباــا وإمــداداا والكــف عــن فــرض ضــرائب وأتعــاب ورســوم إضــافية   

  ليات الوكالة؛يلحقه ذلك من ضرر بعم  ملا

ــا تكــرر  - ٢٦   ــؤخر       دعو ــوق أو ت ــيت تع ــود ال ــل القي ــع بالكام إســرائيل إىل أن ترف
لالجـئني  ا إيـواء  أمـاكن استرياد مواد البناء ولوازمه الضـرورية إلعـادة بنـاء وتـرميم اآلالف مـن      

جـئني  املتضررة أو املدمرة ولتنفيذ مشاريع اهلياكل األساسية املدنية اليت توقفت يف خميمـات الال 
واليت توجد حاجة ماسة إليها، وتالحظ يف الوقـت نفسـه األرقـام املـثرية للجـزع       يف قطاع غزة

املعنـون   ٢٠١٦آب/أغسـطس   ٢٦الواردة يف تقريـر فريـق األمـم املتحـدة القطـري الصـادر يف       
  ؛“غزة: بعد عامني”

إىل املفــــوض العــــام أن يواصــــل إصــــدار بطاقــــات هويــــة لالجــــئني  تطلــــب  - ٢٧  
  يني وأوالدهم يف األرض الفلسطينية احملتلة؛الفلسطين

 الوكالـة للتمويـل البـالغ الصـغر     لربنـامج  اإلسـهام اإلجيـايب   تالحظ مع التقدير  - ٢٨  
خــدمات  اســتمراراجلهــود الراميــة إىل تعزيــز وتشــجع ، وبرناجمهــا املتعلــق بإجيــاد فــرص العمــل 

يف ضـوء   سـيما  ال الالجـئني الفلسـطينيني،   وفوائده لتشمل عددا أكرب منالتمويل البالغ الصغر 
وترحـب بـاجلهود الـيت     ،ارتفاع معدالت البطالة يف أوسـاطهم ولـدى الشـباب منـهم بـاألخص     

 تبذهلا الوكالـة مـن أجـل ترشـيد التكـاليف وتعزيـز خـدمات التمويـل البـالغ الصـغر مـن خـالل            
تعــاون الوثيــق  ويــب بالوكالــة أن تواصــل، بال  يبــذل مــن مســاعي اإلصــالح الــداخلي،      مــا

ــع ــئني       مـ ــاعي لالجـ ــادي واالجتمـ ــتقرار االقتصـ ــز االسـ ــهام يف تعزيـ ــة، اإلسـ ــاالت املعنيـ الوكـ
  الفلسطينيني يف مجيع ميادين العمليات؛
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ــداءاا   - ٢٩   ــرر نــ ــات     تكــ ــة واملنظمــ ــاالت املتخصصــ ــدول والوكــ ــع الــ إىل مجيــ
تزيـد مـن اعتماداـا اخلاصـة     أن تواصل مسامهاا يف امليزانية الربناجميـة للوكالـة و  احلكومية  غري

ــايل لالجــئني الفلســطينيني،        املرصــودة ــيم الع ــية يف جمــال التعل ــنح الدراس ــهبات وامل  وتســهملل
إنشاء مراكز للتدريب املهين لالجئني الفلسـطينيني، وتطلـب إىل الوكالـة أن تعمـل بوصـفها       يف

  عليها؛  ألمينةاجلهة املتلقية جلميع االعتمادات اخلاصة للهبات واملنح الدراسية وا

 مجيــع الــدول والوكــاالت املتخصصــة واملنظمــات غــري احلكوميــة علــى   حتــث  - ٣٠  
األعمال القيمة والضرورية اليت تضطلع ا الوكالة يف مسـاعدة الالجـئني الفلسـطينيني يف     دعم

ملواجهـة   ،تسـامها تلك املزيادة أو للوكالة مجيع ميادين العمليات، من خالل تقدمي مسامهات 
، وتالحـظ  ميزانيتها الربناجمية اللذين يؤثران على القيود املالية الكبرية والنقص احلاد يف التمويل

شهدته الفترة األخرية مـن نزاعـات    ما تفاقمت بسبب االحتياجات املالية قديف الوقت ذاته أن 
  ؛امليدان  احلالة اإلنسانية يفومن عدم استقرار، وبسبب تدهور 

املاحنــة إىل تــوفري التمويــل الكامــل يف الوقــت    اجلهــاتلصــدد يف هــذا ا تــدعو  - ٣١  
املناسب لربامج الوكالة املتعلقة بالطوارئ واإلنعاش وإعادة اإلعمار، حسب املـبني يف نـداءات   

  الطوارئ اليت وجهتها وخطط االستجابة اليت وضعتها؛

إىل األمـــني العـــام أن يقـــوم بتيســـري مشـــاورات موســـعة مـــع الـــدول   تطلـــب  - ٣٢  
األعضــاء، وخاصــة البلــدان املضــيفة، وأعضــاء اللجنــة االستشــارية واجلهــات املاحنــة األخــرى،   

املؤسسات املالية الدولية، من أجل استكشاف مجيع السبل والوسائل املمكـن األخـذ ـا،     ومع
كات املقــررة، لكفالــة متويــل الوكالــة متــويال كافيــا  يف ذلــك مــن خــالل التربعــات واالشــترا مبــا

مستداما ميكن التنبؤ به طوال واليتها، وتطلـب إىل األمـني العـام أن يعـرض علـى نظـر اجلمعيـة        
، دون إخـالل مبـا تسـديه    ٢٠١٧العامة نتائج تلك املشاورات والتوصـيات حبلـول آذار/مـارس    

  مشورة.  اللجان املعنية من
  

  ٥٣ اجللسة العامة
  ٢٠١٦انون األول/ديسمرب ك ٦

 


