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 الدورة الخامسة والسبعون 
    األعمالمن جدول  52البند 

 وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى  
  
 تقرير لجنـة المسائل السياسيــة الخاصـــة وإنهاء االستعمار )اللجنة الرابعة(  

 
 )قطر( المعاودة: السيد جاسم سيار ع. ج. المقرر

  
 مقدمة -أوال  

، وبناًء 2020أيل ل/ســــــــــبتمبر  18جلســــــــــتاا العامة القادية المعق  ة في قررت الجمعية العامة، في  - 1
وكالة األمم المتحدة ”على ت صية المكتب، أن تدرج في جدول أعمال  ورتاا الخامسة والسبعين البند المعن ن 

 وأن تحيله إلى لجنة المســــالال الســــياســــية الخاصـــة“ إلغاثة وتشــــايال النجاين اليلســــطينيين في الشــــر  األ دى
 وإدااء االستعمار )اللجنة الرابعة(.

مجتمعًة  61إلى  50ودظرت اللجنة الرابعة في البند خنل مناقشـــــــــــــتاا العامة لبن   جدول األعمال  - 2
تشـــــــــــــر ن  23 و 22 و 20وفي  16إلى  14في جلســــــــــــــاتاـا القـاديـة إلى التـاســـــــــــــعـة المعق  ة في اليترة من 

في جلســتاا  52. واتخذت اللجنة إجراءات بشــ ن البند 2020 تشــر ن القادي/د فمبر 4 و 3األول/أكت بر وفي 
تشــــــــر ن القادي/د فمبر. وتر  البيادات التي أ  لي الاا والمنيظات التي أ الدي  خنل  4التاســــــــعة المعق  ة في 

 .(1)دظر اللجنة في البند في المحاضر الم جزة ذات الصلة

 ضة على اللجنة:وللنظر في هذا البند، كاد  ال ثالق التالية معرو  - 3

تقر ر المي ض العــال ل كــالــة األمم المتحــدة إلغــاثــة وتشـــــــــــــايــال النجاين اليلســـــــــــــطينيين  )أ( 
 (؛A/75/13الشر  األ دى ) في

__________ 

 (1) A/C.4/75/SR.2  وA/C.4/75/SR.3  وA/C.4/75/SR.4  وA/C.4/75/SR.5  وA/C.4/75/SR.6  وA/C.4/75/SR.7 
 .A/C.4/75/SR.9و  A/C.4/75/SR.8 و
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https://undocs.org/ar/A/C.4/75/SR.2
https://undocs.org/ar/A/C.4/75/SR.2
https://undocs.org/ar/A/C.4/75/SR.3
https://undocs.org/ar/A/C.4/75/SR.3
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https://undocs.org/ar/A/C.4/75/SR.6
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https://undocs.org/ar/A/C.4/75/SR.9
https://undocs.org/ar/A/C.4/75/SR.9
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تقر ر الير ق العــامــال المعني التم  ــال وكــالــة األمم المتحــدة إلغــاثــة وتشـــــــــــــايــال النجاين  )ب( 
 (؛A/75/196ينيين في الشر  األ دى ) اليلسط

 (؛A/75/299تقر ر األمين العال عن ممتلكات النجاين اليلسطينيين واإليرا ات اآلتية مناا ) )ج( 

الاا تقر ر لجنة الت فيق التابعة لألمم المتحدة والخاصــــــــــــــة مذكرة من األمين العال يحيال  ) ( 
 (.A/75/305بيلسطين )

 ( في19-وبالنظر إلى ت ثير الظروف الســـــــــــــالدة المتصـــــــــــــلة بجالحة مرض فيرو  ك رودا )ك فيد - 4
ين للجمعية العامة، والحل ل التكن ل جية واإلجرالية ترتيبات عمال اللجنة الرابعة خنل الدورة الخامســـــة والســـــبع

 )ادظر المرفق(. 2020تشر ن األول/أكت بر  12المتاية، عقدت اللجنة جلسة افتراضية غير رسمية في 
  

 النظر في المقترحات -ثانيا  
رارات تشـــــــر ن القادي/د فمبر، أ اللا  اللجنة ب ن مشـــــــار   الق 4في الجلســـــــة التاســـــــعة، المعق  ة في  - 5

ال تترتــــب علياــــا  ثــــار  A/C.4/75/L.11و  A/C.4/75/L.10و  A/C.4/75/L.9ال ار ة في ال ثــــالق 
 ة البردامجية.الميزادي في
 

 A/C.4/75/L.9مشروع القرار  -ألف  
تشـــــــر ن القادي/د فمبر، قال ممقال إددوديســـــــيا، باســـــــم األر ن،  4في الجلســـــــة التاســـــــعة المعق  ة في  - 6

فلســــــطين، بعرض مشــــــروع قرار وإددوديســــــيا، وقطر، وك با، والك   ، ومصــــــر، والمارب، وديكاراغ ا، و ولة 
(. وفي وق  اليق، ادضــــــــم  إلى A/C.4/75/L.9“ )تقديم المســــــــاعدة إلى النجاين اليلســــــــطينيين”عن اده 

ا، والبحر ن، مقدمي مشــــــــروع القرار إســــــــباديا، وإســــــــت ديا، وألماديا، واإلمارات العربية المتحدة، وأيرلندا، وإيطالي
 -والبرتاال، وبرودي  ار الســنل، وبلجيكا، وبلاار ا، وبنان ي ، والب ســنة والارســل، وب لندا، وب ليويا ) ولة 

المتعد ة الق ميات(، وتشــيكيا، وت د ، والجزالر، وجن ب أفر ايا، والدادمر ، وروماديا، وســل فاكيا، وســل فينيا، 
الب لييار ة(، وفنلندا، وقبرص،  – ، وغامبيا، وفردسا، وفنزو ن )جما ر ة والسناال، وس ر نال، والس  د، والعرا

وكرواتيا، والتويا، ولبنان، ولكســـــــــمبرن، وليت اديا، وليختنشـــــــــتاين، ومالطة، وماليز ا، وملدية، والمملكة العربية 
 . لندا، واليمن، والي دانالسع  ية، وم ر تاديا، وم داك ، وداميبيا، والنرو ج، والنمسا، وديجير ا، وهناار ا، وه

ال ب غلبية  A/C.4/75/L.9 وفي الجلســــــة ديســــــاا، اعتمدت اللجنة مشــــــروع القرار - 7 التصــــــ    مســــــج 
، مشــــــروع القرار األول(. 12عضــــــ ا عن التصــــــ    )ادظر اليقرة  12صــــــ تا مقاالال صــــــ تين، وامتناع  153

 :(2)جة التص    كما يليوكاد  دتي

 :المؤ دون 

االتحا  الروســي، وأذربيجان، واألرجنتين، واألر ن، وأرمينيا، وإر تر ا، وإســباديا، وأســتراليا، وإســت ديا،  
وأفاادســــــــــتان، وإك ا ور، وألباديا، وألماديا، واإلمارات العربية المتحدة، وأددورا، وإددوديســــــــــيا، وأدا ال، 

اإلســــــنمية(، وأيرلندا، و يســــــلندا،  - وأوروغ اي، وأوزبكســــــتان، وأوغندا، وأوكراديا، وإيران )جما ر ة
وإيطــاليــا، وبــاال ا غينيــا الجــديــدة، وبــاراغ اي، وبــاكســـــــــــــتــان، والبحر ن، والبراز ــال، والبرتاــال، وبرودي 

__________ 

تا ت ييدا لمشروع القرار.أشار وفدا هايتي واليمن اليقًا إلى  (2)   أداما ل  كادا ياضر ن لص  

https://undocs.org/ar/A/75/196
https://undocs.org/ar/A/75/299
https://undocs.org/ar/A/75/305
https://undocs.org/ar/A/C.4/75/L.9
https://undocs.org/ar/A/C.4/75/L.9
https://undocs.org/ar/A/C.4/75/L.10
https://undocs.org/ar/A/C.4/75/L.10
https://undocs.org/ar/A/C.4/75/L.11
https://undocs.org/ar/A/C.4/75/L.11
https://undocs.org/ar/A/C.4/75/L.9
https://undocs.org/ar/A/C.4/75/L.9
https://undocs.org/ar/A/C.4/75/L.9
https://undocs.org/ar/A/C.4/75/L.9
https://undocs.org/ar/A/C.4/75/L.9
https://undocs.org/ar/A/C.4/75/L.9
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الســـــــــنل، وبلجيكا، وبلاار ا، وبليز، وبنان ي ، وبنما، وب تان، وب تســـــــــ ادا، وب ركينا فاســـــــــ ،   ار
المتعد ة الق ميات(، وبيرو، وبينرو ، وتايلند،  -لة والب ســـــــــــــنة والارســـــــــــــل، وب لندا، وب ليويا ) و 

ليشـــتي، وجامايكا، والجبال  -وتركيا، وتر نيدا  وت باغ ، وتشـــا ، وتشـــيكيا، وت غ ، وت د ، وتيم ر 
األســـــــــــــ  ، والجزالر، وجزر البااما، وجما ر ة تنزاديا المتحدة، والجما ر ة الدومينيكية، والجما ر ة 

ر ة ك ر ا، وجما ر ة ك ر ا الشــعبية الديمقراةية، وجما ر ة الو الديمقراةية العربية الســ ر ة، وجما  
الشـــــــــــــعبية، وجما ر ة م لدوفا، وجن ب أفر ايا، وج رجيا، والدادمر ، و ومينيكا، وروماديا، وزامبيا، 
وزمباال ي، وسام ا، وسان ت مي وبر نسيبي، وسان مار ن ، وساد  فنسن  وجزر غر نا ين، وساد  

وسري الدكا، والسليا ور، وسل فاكيا، وسل فينيا، وسنااف رة، والسناال، والس  ان، وس ر نال، ل سيا، 
والســــــ  د، وســــــ  ســــــرا، وســــــيرالي ن، وشــــــيلي، والصــــــين، وةاجيكســــــتان، والعرا ، وعمان، وغامبيا، 

 –ة اليســـــــــــاو، وفردســـــــــــا، واليلبين، وفنزو ن )جما ر  -وغر نا ا، وغ اتيماال، وغيادا، وغينيا، وغينيا 
ــــال، وقبرص، وقطر، وقيرغيزســـــــــــــتــــان، وكــــاال  فير ي،  ــــة(، وفنلنــــدا، ونيجي، وفييــــ  د الب لييــــار 
وكــازاخســـــــــــــتــان، وكرواتيــا، وكمب  يــا، وك بــا، وك ت  يي ار، وك ســـــــــــــتــار كــا، وك ل مبيــا، والك دا ، 

الطة، والك   ، وكينيا، والتويا، ولبنان، ولكســــــــمبرن، وليبيا، وليت اديا، وليختنشــــــــتاين، وليســــــــ ت ، وم
ومالي، وماليز ا، ومصـــــــــر، والمارب، ومقدوديا الشـــــــــمالية، والمكســـــــــيل، وملدية، والمملكة العربية 
السع  ية، والمملكة المتحدة لبر طاديا العظمى وأيرلندا الشمالية، ومنا ليا، وم ر تاديا، وم ر شي  ، 

ديكاراغ ا، ودي ز لندا، والاند، وم زامبيق، وم داك ، وداميبيا، والنرو ج، والنمســــــا، وديبال، وديجير ا، و 
 وهندورا ، وهناار ا، وه لندا، واليابان، والي دان.

 :المعارض ن 

 إسراليال وال اليات المتحدة األمر كية. 

 :الممتنع ن 

باالو، وجزر ســــــليمان، وجزر مارشــــــال، وصــــــربيا، وغادا، وفاد ات ، والكاميرون، وكندا، وكير با ،  
 الم يدة(، وداورو. -ومنوي، وميكروديز ا )واليات 

 
 A/C.4/75/L.10مشروع القرار  -باء  

تشــــر ن القادي/د فمبر، قال ممقال جن ب أفر ايا، باســــم األر ن،  4في الجلســــة التاســــعة المعق  ة في  - 8
ب، وديكاراغ ا ، و ولة فلســـــــــــطين بعرض وجن ب أفر ايا، وعمان، وقطر، وك با، والك   ، ومصـــــــــــر، والمار 

“ عمليات وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشـــايال النجاين اليلســـطينيين في الشـــر  األ دى”مشـــروع قرار عن اده 
(A/C.4/75/L.10وفي وق  اليق، ادضـــــــم  إلى مقدمي مشـــــــروع القرار .) ت ديا، وألماديا، إســـــــباديا، وإســـــــ

واإلمارات العربية المتحدة، وإددوديســـــيا، وأدا ال، وأيرلندا، وإيطاليا، والبحر ن، والبرتاال، وبرودي  ار الســـــنل، 
المتعد ة الق ميات(، وتركيا،  -وبلجيكا، وبلاار ا، وبنان ي ، والب ســـــــــنة والارســـــــــل، وب لندا، وب ليويا ) ولة 

، والجزالر، والدادمر ، وروماديا، وسل فاكيا، وسل فينيا، والسناال، وس ر نال، وتشيكيا، وت د ، والجبال األس  
الب لييار ة(، وفنلندا، وقبرص، وكرواتيا، والتويا،  –والســـــــ  د، والعرا ، وغامبيا، وفردســـــــا، وفنزو ن )جما ر ة 

العربية السع  ية، وم ر تاديا، ولبنان، ولكسمبرن، وليت اديا، وليختنشتاين، ومالطة، وماليز ا، وملدية، والمملكة 
 وداميبيا، والنرو ج، والنمسا، وديجير ا، وهناار ا، وه لندا، واليمن، والي دان.

https://undocs.org/ar/A/C.4/75/L.10
https://undocs.org/ar/A/C.4/75/L.10
https://undocs.org/ar/A/C.4/75/L.10
https://undocs.org/ar/A/C.4/75/L.10
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التصــــ    مســــجال ب غلبية  A/C.4/75/L.10 وفي الجلســــة ديســــاا، اعتمدت اللجنة مشــــروع القرار - 9
، مشــــروع القرار القادي(. 12أعضــــاء عن التصــــ    )ادظر اليقرة  9أصــــ ات، وامتناع  5 صــــ تًا مقاالال 151

 :(3)وكاد  دتيجة التص    كما يلي

 :المؤ دون 

االتحـا  الروســـــــــــــي، وأذربيجـان، واألرجنتين، واألر ن، وأرمينيـا، وإر تر ـا، وإســـــــــــــبـاديـا، وإســـــــــــــت ديـا،  
ات العربية المتحدة، وأددورا، وإددوديســــــــــيا، وأدا ال، وأفاادســــــــــتان، وإك ا ور، وألباديا، وألماديا، واإلمار 

اإلســــــنمية(، وأيرلندا، و يســــــلندا،  -وأوروغ اي، وأوزبكســــــتان، وأوغندا، وأوكراديا، وإيران )جما ر ة 
وإيطاليا، وباراغ اي، وباكســـــــــــــتان، والبحر ن، والبراز ال، والبرتاال، وبرودي  ار الســـــــــــــنل، وبلجيكا، 

 ي ، وبنما، وب تان، وب تس ادا، وب ركينا فاس ، والب سنة والارسل، وب لندا، وبلاار ا، وبليز، وبنان
المتعـــد ة الق ميـــات(، وبيرو، وبينرو ، وتـــايلنـــد، وتركيـــا، وتر نيـــدا  وت بـــاغ ،  -وب ليويـــا ) ولـــة 

ليشـــــتي، وجامايكا، والجبال األســـــ  ، والجزالر، وجزر  -وتشـــــا ، وتشـــــيكيا، وت غ ، وت د ، وتيم ر 
ا، وجما ر ة تنزاديا المتحدة، والجما ر ة الدومينيكية، والجما ر ة العربية الســــــ ر ة، وجما ر ة الباام

ك ر ا، وجما ر ة ك ر ا الشـــــــــــــعبية الديمقراةية، وجما ر ة الو الديمقراةية الشـــــــــــــعبية، وجما ر ة 
 ي، وســـــــــــــام ا، م لدوفا، وجن ب أفر ايا، وج رجيا، والدادمر ، و ومينيكا، وروماديا، وزامبيا، وزمباال

وســـان ت مي وبر نســـيبي، وســـان مار ن ، وســـاد  فنســـن  وجزر غر نا ين، وســـاد  ل ســـيا، وســـري 
الدكا، والســـليا ور، وســـل فاكيا، وســـل فينيا، وســـنااف رة، والســـناال، والســـ  ان، وســـ ر نال، والســـ  د، 

ر نا ا، وغيادا، وس  سرا، وسيرالي ن، وشيلي، والصين، وةاجيكستان، والعرا ، وعمان، وغامبيا، وغ
الب لييار ة(، وفنلندا،  –اليســـــــــاو، وفاد ات ، وفردســـــــــا، واليلبين، وفنزو ن )جما ر ة  -وغينيا، وغينيا 

ونيجي، وفيي  دال، وقبرص، وقطر، وقيرغيزستان، وكاال  فير ي، وكازاخستان، وكرواتيا، وكمب  يا، 
ك  ـــ ، وكينيـــا، والتويـــا، ولبنـــان، وك بـــا، وك ت  يي ار، وك ســـــــــــــتـــار كـــا، وك ل مبيـــا، والك دا ، وال

ولكســـمبرن، وليبيا، وليت اديا، وليختنشـــتاين، وليســـ ت ، ومالطة، ومالي، وماليز ا، ومصـــر، والمارب، 
ومقدوديا الشــــــــمالية، والمكســــــــيل، وملدية، والمملكة العربية الســــــــع  ية، والمملكة المتحدة لبر طاديا 

ديا، وم ر شـــــــــــــي  ، وم زامبيق، وم داك ، وداميبيا، العظمى وأيرلندا الشـــــــــــــمالية، ومنا ليا، وم ر تا
والنرو ج، والنمســـــــــا، وديبال، وديجير ا، وديكاراغ ا، ودي ز لندا، والاند، وهندورا ، وهناار ا، وه لندا، 

 واليابان، والي دان.

 :المعارض ن 

 ألمر كيةالم يدة(، وال اليات المتحدة ا -إسراليال، وجزر مارشال، وكندا، وميكروديز ا )واليات  

 :الممتنع ن 

وصــــــــــــربيا، وغ اتيماال، والكاميرون، وكير با ،  أســــــــــــتراليا، وباال ا غينيا الجديدة، وجزر ســــــــــــليمان، 
 ومنوي، وداورو.

 

__________ 

تا ت ييدا لمشروع القرار. (3)   أشار وفدا هايتي واليمن اليقًا إلى أداما ل  كادا ياضر ن لص  
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 A/C.4/75/L.11 مشروع القرار -جيم  
تشـــــــر ن القادي/د فمبر، قال ممقال إددوديســـــــيا، باســـــــم األر ن،  4في الجلســـــــة التاســـــــعة المعق  ة في  - 10

وإددوديســــــيا، وقطر، وك با، والك   ، ومصــــــر، والمارب، وديكاراغ ا، و ولة فلســــــطين، بعرض مشــــــروع قرار 
(. وفي وقــ  اليق، A/C.4/75/L.11“ )ممتلكــات النجاين اليلســـــــــــــطينيين واإليرا ات اآلتيــة مناــا”عن ادــه 

إســـباديا، وإســـت ديا، وألماديا، واإلمارات العربية المتحدة، وأيرلندا، وإيطاليا،  ادضـــم  إلى مقدمي مشـــروع القرار
والبحر ن، والبرتاال، وبرودي  ار السنل، وبلجيكا، وبلاار ا، وبنان ي ، والب سنة والارسل، وب لندا، وب ليويا 

عد ة الق ميات(، وتشـــــــــــــيكيا، وت د ، والجبال األســـــــــــــ  ، والجزالر، وجن ب أفر ايا، والدادمر ، المت -) ولة 
وروماديا، وسل فاكيا، وسل فينيا، والسناال، وس ر نال، والس  د، وس  سرا، والعرا ، وغامبيا، وفردسا، وفنزو ن 

ولكســـــــــــمبرن، وليت اديا، وليختنشـــــــــــتاين، الب لييار ة(، وفنلندا، وقبرص، وكرواتيا، والتويا، ولبنان،  –)جما ر ة 
ومالطة، وماليز ا، وملدية، والمملكة العربية الســـــــــع  ية، وم ر تاديا، وداميبيا، والنرو ج، والنمســـــــــا، وديجير ا، 

 وهناار ا، وه لندا، واليمن، والي دان.

التصــــ    مســــجال ب غلبية  A/C.4/75/L.11 وفي الجلســــة ديســــاا، اعتمدت اللجنة مشــــروع القرار - 11
، مشـــروع القرار القال (. 12أعضـــاء عن التصـــ    )ادظر اليقرة  8أصـــ ات، وامتناع  6صـــ تًا مقاالال  151

 :(4)وكاد  دتيجة التص    كما يلي

 :المؤ دون 

وإســـــــــــــبـاديـا، وإســـــــــــــت ديـا،  االتحـا  الروســـــــــــــي، وأذربيجـان، واألرجنتين، واألر ن، وأرمينيـا، وإر تر ـا، 
وأفاادســــــــــتان، وإك ا ور، وألباديا، وألماديا، واإلمارات العربية المتحدة، وأددورا، وإددوديســــــــــيا، وأدا ال، 

اإلســــــنمية(، وأيرلندا، و يســــــلندا،  -وأوروغ اي، وأوزبكســــــتان، وأوغندا، وأوكراديا، وإيران )جما ر ة 
وباكســــــــــتان، والبحر ن، والبرتاال، وبرودي  ار الســــــــــنل، وإيطاليا، وباال ا غينيا الجديدة، وباراغ اي، 

وبلجيكا، وبلاار ا، وبليز، وبنان ي ، وبنما، وبنن، وب تان، وب تســـــ ادا، وب ركينا فاســـــ ، والب ســـــنة 
المتعــد ة الق ميــات(، وبيرو، وبينرو ، وتــايلنــد، وتركيــا،  -والارســــــــــــــل، وب لنــدا، وب ليويــا ) ولــة 

ليشــتي، وجامايكا، والجبال األســ  ،  -، وتشــيكيا، وت غ ، وت د ، وتيم ر وتر نيدا  وت باغ ، وتشــا 
والجزالر، وجزر الباــامــا، وجما ر ــة تنزاديــا المتحــدة، والجما ر ــة الــدومينيكيــة، والجما ر ــة العربيــة 
الســـــــــــــ ر ة، وجما ر ة ك ر ا، وجما ر ة ك ر ا الشـــــــــــــعبية الديمقراةية، وجما ر ة الو الديمقراةية 

ما ر ة م لدوفا، وجن ب أفر ايا، وج رجيا، والدادمر ، و ومينيكا، وروماديا، وزامبيا، الشـــــــــــــعبية، وج
وزمباال ي، وسام ا، وسان ت مي وبر نسيبي، وسان مار ن ، وساد  فنسن  وجزر غر نا ين، وساد  

ال، ل سيا، وسري الدكا، والسليا ور، وسل فاكيا، وسل فينيا، وسنااف رة، والسناال، والس  ان، وس ر ن
والســــــ  د، وســــــ  ســــــرا، وســــــيرالي ن، وشــــــيلي، والصــــــين، وةاجيكســــــتان، والعرا ، وعمان، وغامبيا، 

 –اليســـــــــــاو، وفردســـــــــــا، واليلبين، وفنزو ن )جما ر ة  -وغر نا ا، وغ اتيماال، وغيادا، وغينيا، وغينيا 
ــــال، وقبرص، وقطر، وقيرغيزســـــــــــــتــــان، وكــــاال  فير ي، ــــة(، وفنلنــــدا، ونيجي، وفييــــ  د  الب لييــــار 
وكــازاخســـــــــــــتــان، وكرواتيــا، وكمب  يــا، وك بــا، وك ت  يي ار، وك ســـــــــــــتــار كــا، وك ل مبيــا، والك دا ، 
والك   ، وكينيا، والتويا، ولبنان، ولكســــــــمبرن، وليبيا، وليت اديا، وليختنشــــــــتاين، وليســــــــ ت ، ومالطة، 

العربية  ومالي، وماليز ا، ومصـــــــــر، والمارب، ومقدوديا الشـــــــــمالية، والمكســـــــــيل، وملدية، والمملكة
__________ 

تا ت ييدا لمشروع القرار. (4)   أشار وفدا هايتي واليمن اليقًا إلى أداما ل  كادا ياضر ن لص  
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السع  ية، والمملكة المتحدة لبر طاديا العظمى وأيرلندا الشمالية، ومنا ليا، وم ر تاديا، وم ر شي  ، 
وم زامبيق، وم داك ، وداميبيا، والنرو ج، والنمســــــا، وديبال، وديجير ا، وديكاراغ ا، ودي ز لندا، والاند، 

 .وهناار ا، وه لندا، واليابان، والي دان

 :المعارض ن 

 .الم يدة(، وداورو، وال اليات المتحدة األمر كية -سراليال، وجزر مارشال، وكندا، وميكروديز ا )واليات إ 

 :الممتنع ن 

 .أستراليا، والبراز ال، وجزر سليمان، وصربيا، والكاميرون، وكير با ، ومنوي، وهندورا  
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 السياسية الخاصة وإنهاء االستعمار )اللجنة الرابعة(توصيات لجنة المسائل  -ثالثا  
ت صــي لجنة المســالال الســياســية الخاصــة وإدااء االســتعمار )اللجنة الرابعة( الجمعية العامة باعتما   - 12

 مشار   القرارات التالية:
 
 مشروع القرار األول  
 تقديم المساعدة إلى الالجئين الفلسطينيين  

 
 ،إن الجمعية العامة 

وإلى جمي  قراراتاا  1948كاد ن األول/ يسمبر  11( المــــــــــــــــــــــــــؤر  3-)  194إلى قرارها  إذ تشير 
 ،2019كاد ن األول/ يسمبر  13المؤر   74/83النيقة المتعلقة الاذه المس لة، بما فياا القرار 

، الذي قام  بم جبه 1949كاد ن األول/ يسمبر  8( المؤر  4-)  302إلى قرارها  وإذ تشير أيضا   
 بجملة أم ر مناا إدشاء وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشايال النجاين اليلسطينيين في الشر  األ دى،

 إلى قرارات مجل  األمن ذات الصلة، وإذ تشير كذلك 

وأراضــــيام وســــبال ىيشــــام على مد  أن النجاين اليلســــطينيين قد عاد ا من فقدان  يارهم  وإذ تدرك 
 يقرب من سبعة عق   من الزمن، ما

يتمية يال مشــــــــــــكلة النجاين اليلســــــــــــطينيين من أجال تحقيق العدل وإينل ســــــــــــنل  الم  وإذ تؤكد 
 المنطقة، في

عامًا في تخوية محنة  65بالدور األساسي الذي تؤ يه ال كالة منذ إدشالاا قبال أكقر من  موإذ تسل   
يلسطينيين عن ةر ق تقديم خدمات التعليم والصحة والخدمات الا ثية واالجتماىية والعمال الجاري النجاين ال

 في مجاالت الناء الاياكال األساسية للمخيمات والتم  ال البالغ الصار والحماية والمساعدة الطارلة،

كاد ن األول/  31كاد ن القادي/يناير إلى  1التقر ر المي ض العال لل كالة لليترة من  وإذ تحيط علما   
 ،(1)2019 يسمبر 

 57عمن باليقرة  2020أيار/ماي   31بالتقر ر الذي قدمه المي ض العال في  وإذ تحيط علما  أيضـــا   
، وإذ تعرب عن القلق بشــــــــــ ن األزمة المالية الشــــــــــديدة التي ت اجااا ال كالة وت ثيرها (2)من تقر ر األمين العال

 العمليات،السلبي على م اصلة تنييذ الرامجاا األساسية ليالدة النجاين اليلسطينيين في جمي  ميا ين 

أن ايتيـــاجـــات النجاين اليلســـــــــــــطينيين تتزايـــد في جمي  ميـــا ين العمليـــات، أي األر ن  وإذ تــدرك 
 والجما ر ة العربية الس ر ة ولبنان واألرض اليلسطينية المحتلة،

إزاء الحالة البالاة الصـــع بة التي يعيشـــاا النجا ن اليلســـطيني ن تح   وإذ تعرب عن شـــداد القل  
 ما في ذلل ما يتصال بسنمتام ورفاهام وأي الام المعيشية االجتماىية واالقتصا ية،االيتنل، ب

__________ 

 (.A/75/13) 13الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والسبع ن، الملحق رقم ال ثالق  (1) 

 (2) A/71/849. 
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إزاء الحالة اإلدســـادية واألوضـــاع االجتماىية واالقتصـــا ية  وإذ تعرب عن شـــداد القل  هوجا  ا  
في الذل  الخطيرة لنجاين اليلســـطينيين في قطاع غزة، وإذ تؤكد أهمية المســـاعدة الطارلة واإلدســـادية واإلســـراع

 الجا   إلعا ة البناء،

إعنن  1993أيل ل/ســـبتمبر  13ت قي  يك مة إســـراليال ومنظمة التحر ر اليلســـطينية في  وإذ تالحظ 
 واتياقات التنييذ النيقة، (3)مبا ئ ترتيبات الحكم الذاتي المؤق 

النح   أده لم تتم بعد إعا ة النجاين إلى  يارهم أو تع  ضــــــــام، على تالحظ مع األســــــف - 1 
(، وأن يالة النجاين اليلســـــــــــــطينيين 3-)  194من قرار الجمعية العامة  11المنصـــــــــــــ ص عليه في اليقرة 

تزال، دتيجة لذلل، مدعاة للقلق البالغ وال يزال تقديم المســــــــاعدة إلى النجاين اليلســــــــطينيين أمرا ضــــــــرور ا  ال
 لتلبية االيتياجات األساسية الصحية والتعليمية والمعيشية؛

أن لجنة الت فيق التابعة لألمم المتحدة والخاصة بيلسطين لم تتمكن  تالحظ مع األسف أيضا   - 2 
(، وتعيد ت كيد 3-)  194من قرار الجمعية العامة  11من االهتداء إلى وسيلة إليــراز تقـــــدل في تنييــــــذ اليقــــــرة 

نييذ تلل اليقرة وأن تقدل تقر را عن الجا   المبذولة ةلباا إلى لجنة الت فيق أن ت اصـــــــــــــال الذل الجا   من أجال ت
 ؛2021أيل ل/سبتمبر  1هذا الصد  إلى الجمعية يسب االقتضاء، ولكن في م عد أقصاه  في

ضــــرورة اســــتمرار أعمال وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشــــايال النجاين اليلســــطينيين  تؤكد - 3 
في الشـــــــــــــر  األ دى وأهمية الايال بعملياتاا  ون ع الق وتقديم خدماتاا، بما في ذلل المســـــــــــــاعدة الطارلة، 

 قما يتم الت صال أجال رفاه النجاين اليلسطينيين ويمايتام وتنميتام البشر ة ومن أجال استقرار المنطقة، ر  من
 إلى يال عا ل لقضية النجاين اليلسطينيين؛

بجمي  الجاات المادحة أن ت اصـــــــــــــال تكقية جا  ها لتلبية االيتياجات المت قعة  تهيب - 4 
لل كــالــة، بمــا في ذلــل مــا يتعلق مناــا الز ــا ة النيقــات وااليتيــاجــات النــاجمــة عن النزاعــات وعــدل االســـــــــــــتقرار 

تماىية واالقتصا ية واإلدسادية الخطيرة، وبخاصة في األرض اليلسطينية المحتلة، المنطقة واألوضاع االج في
وتلبية االيتياجات التي ور  ذكرها في دداءات الط ارئ واإلدعاش والتعمير األخيرة والخطط األخيرة المتعلقة 

يلســـــــــــــطينيين بقطــاع غزة وفي خطط االســـــــــــــتجــابــة لألزمــة اإلقليميــة الراميــة إلى معــالجــة يــالــة النجاين ال
 الجما ر ة العربية الس ر ة والنجاين اليلسطينيين الذين فروا إلى اللدان في المنطقة؛ في

على ال كالة لتقديماا المســـــــاعدة الحي  ة إلى النجاين اليلســـــــطينيين وللدور الذي تق ل  تثني - 5 
 ؛يبذل داا من أجال تنييذ واليتاا ال صياا عامال استقرار في المنطقة وعلى م ظيي ال كالة للجا   الحقيقة التي به

المؤر   60/522أن تــدع  الانــد، وفقــًا للمعيــار المحــد   في مقرر الجمعيــة العــامــة  تقرر - 6 
، إلى أن تصــــبو عضــــ ًا في اللجنة االســــتشــــار ة ل كالة األمم المتحدة إلغاثة 2005كاد ن األول/ يســــمبر  8

 وتشايال النجاين اليلسطينيين في الشر  األ دى.

 

 

__________ 

 (3) A/48/486-S/26560 فق.، المر 
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 مشروع القرار الثاني  
 عمليات وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى  

 
 ،إن الجمعية العامة 

( المؤر  3-)  212و  1948كاد ن األول/ يســـمبر  11( المؤر  3-)  194إلى قراراتاا  إذ تشــير 
وجمي  القرارات  1949كاد ن األول/ يســـــــــــمبر  8( المؤر  4-)  302و  1948مبر تشـــــــــــر ن القادي/د ف 19

 ،2019كاد ن األول/ يسمبر  13المؤر   74/85النيقة ذات الصلة، بما فياا قرارها 

 إلى قرارات مجل  األمن ذات الصلة، وإذ تشير أيضا 

في تقر ر المي ض العال ل كالة األمم المتحدة إلغاثة وتشـــــــــــايال النجاين اليلســـــــــــطينيين  وقد نظرت 
 ،(1)2019كاد ن األول/ يسمبر  31كاد ن القادي/يناير إلى  1الشر  األ دى الذي ياطي اليترة من  في

الم جاـة إلى المي ض العـال من رلي   2020تم ز/ي ليـه  2بـالرســــــــــــــالـة المؤرخـة  وإذ تحيط علما 
 ،(2)لجنة االستشار ة لل كالةال

على أن ال كالة ال تزال تؤ ي، في وق  يشـــــــتد نيه النزاع وعدل االســـــــتقرار في الشـــــــر   وإذ تشـــــدد 
األوســـــــــط،  ورا يي  ا في تخوية محنة النجاين اليلســـــــــطينيين، من خنل االضـــــــــطنع البرامج، مناا الرامج 

، وت فير المســـــــــــــاعدة الا ثية ليالدة أكقر التعليم األســـــــــــــاســـــــــــــي والصـــــــــــــحة واإلغاثة والخدمات االجتماىية
منيين من النجاين المسجلين الذين أصبح  أوضاعام تتسم بعدل االستقرار الشديد، وفي التخوية  5,6 من

من  ثــار االتجــاهــات المقيرة للقلق، بمــا في ذلــل تزايــد العنا والتامي  واليقر، في منــاةق العمليــات، وفي 
 ستقرار في المنطقة،غنى عنه من اال تحقيق قدر ال

( المؤر  22-باء )  2341و  1967تم ز/ي ليه  4( المؤر  5-) إط 2252إلى قرار اا  وإذ تشـــــــــير 
وإلى جمي  القرارات النيقة ذات الصـــلة، وإذ تشـــير أيضـــا إلى قرارات مجل   1967كاد ن األول/ يســـمبر  19

، 1968أيل ل/ســـــــــــــبتمبر  27المؤر   (1968) 259و  1967ان/ي ديــه يز ر  14المؤر   (1967) 237األمن 
تؤكد ضـــــــــــــرورة التعجيال بع  ة النازيين، وتدع  إلى التقيد باآللية التي اتيق علياا الطرفان في الما ة القادية  وإذ

 ،بش ن ع  ة النازيين (3)1993أيل ل/سبتمبر  13المؤق  المؤر   عشرة من إعنن مبا ئ ترتيبات الحكم الذاتي

إزاء الحالة المالية الحرجة للااية لل كالة، الناجمة عن دقص التم  ال  وإذ يســــــــــاورقا بال  القل  
الايكلي لل كالة وعن تزايد االيتياجات والنيقات دتيجة لتر ي األي ال االجتماىية واالقتصــــــــــا ية واإلدســــــــــادية 

على  ودشــــــــ ب النزاعات وتياقم عدل االســــــــتقرار في المنطقة وما لذلل من أثر ســــــــلبي كبير على قدرة ال كالة
ت فير الخدمات األساسية لنجاين اليلسطينيين، بما فياا الرامجاا المتصلة بالط ارئ واإلدعاش وإعا ة اإلعمار 

 والتنمية في جمي  ميا ين العمليات،

__________ 

 (.A/75/13) 13ال ثالق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والسبع ن، الملحق رقم  (1) 

 .9-7المرج  ديسه، الصيحات  (2) 

 (3) A/48/486-S/26560.المرفق ، 
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التقر ر األمين العال عن عمليات وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشـــــــــــــايال النجاين  وإذ تحيط علما 
، 2016كاد ن األول/ يســـــــــــمبر  6المؤر   71/93المقدل عمن بالقرار  (4)اليلســـــــــــطينيين في الشـــــــــــر  األ دى

وبالطلب ال ار  نيه بإجراء مشــــاورات م ســــعة من أجال اســــتكشــــاف جمي  الســــبال وال ســــالال، بما في ذلل من 
الة تم  ن كانيا مستداما يمكن التنبؤ به ة ال واليتاا، خنل التبرعات واالشتراكات المقررة، لكيالة تم  ال ال ك

 وإذ تض  في اعتبارها الت صيات ال ار ة في التقر ر،

 57عمن باليقرة  2020أيار/ماي   31بالتقر ر الذي قدمه المي ض العال في  وإذ تحيط علما أيضـــا 
لخــــاص للمي ض العــــال المؤر  من تقر ر األمين العــــال وفي ســـــــــــــيــــا  متــــابعــــة التقر ر التكميلي للتقر ر ا

(، نيمـا يتعلق 4-)  302من قرار الجمعيـة العـامة  21الذي قدل عمن باليقرة  (5)2015 ب/أغســـــــــــــط   3
باألزمة المالية الحا ة التي ت اجااا ال كالة وما لاا من  ثار ســــــلبية على اســــــتمرار ت مين البرامج األســــــاســــــية 

 ن العمليات،لل كالة لنجاين اليلسطينيين في جمي  ميا ي

للجا   التي تبذلاا الجاات المادحة والبلدان المضـــيية لم اجاة األزمة المالية  وإذ تعرب عن تقدارقا 
غير المســــب قة التي تعادي مناا ال كالة، بما في ذلل من خنل تقديم المز د من التبرعات الســــخية وم اصــــلة 

تبديه جمي  الجاات المادحة األخر  من  عم  ز ا ة التبرعات، ييقما أمكن، وتعترف في ال ق  ديســـــــــــــه بما
 ثاال  لل كالة،

بالمســـــــــــــــاهمات المقدمة في إةار دداءات الط ارئ التي أةلقتاا ال كالة، بما في ذلل تلل  وإذ ترحب 
الم جاة لصـــــــــالو قطاع غزة والجما ر ة العربية الســـــــــ ر ة، وإذ تدع  المجتم  الدولي على وجه االســـــــــتعجال إلى 

 ،مه في ض ء استمرار االيتياجات الينما ال تزال هذه النداءات تعادي من دقص يا  في التم  الم اصلة تقديم  ع

أن التبرعات لم تكن ثاالتة بالقدر الكافي أو كانية لتلبية االيتياجات المتنامية وتدار   وإذ تالحظ 
بســـــــــــــبـب تعليق أكبر تبرع منير  لل كـالـة، وه   2018يـاالت العجز المســـــــــــــتحكمـة، التي تيـاقمـ  منـذ عـال 

ألســــاســــية لنجاين يق ض عمليات ال كالة وجا  ها الرامية إلى تعز ز التنمية البشــــر ة وتلبية االيتياجات ا ما
اليلسطينيين، وإذ تؤكد ضرورة الذل مز د من الجا   من أجال معالجة شاملة للعجز المتكرر في التم  ال الذي 

 يؤثر على عمليات ال كالة،

بالجا   المكقية التي تبذلاا ال كالة من أجال اإلســـراع البل رة وســـالال مبتكرة ومتن عة لمعالجة  وإذ تســـل م 
ادي منه ولتعباة الم ار ، بسبال مناا ت سي  قاعدة المادحين وإقامة الشراكات م  المؤسسات العجز المالي الذي تع

 ،المالية الدولية والقطاع الخاص والمجتم  المددي، بما في ذلل من خنل يمنت رقمية خاصة

عمال على ال كالة التخاذها تداالير من أجال معالجة األزمة المالية، على الرغم من ظروف ال وإذ تثني 
واتخاذ تداالير  اخلية مختلية  2021-2016الصــــــعبة، بما في ذلل تنييذ االســــــتراتيجية المت ســــــطة األجال لليترة 

للســـــــــــيطرة على النيقات، وخيا التكالية التشـــــــــــايلية واإل ار ة، وتحقيق االســـــــــــتيا ة المقلى من الم ار ، والحد 
ى الرغم من هـــذه التـــداالير، ال تزال الميزاديـــة أوجـــه العجز في التم  ـــال، وإذ تعرب عن بـــالغ القلق ألدـــه عل من

البردامجية لل كالة، التي تم ل أســـــــاســـــــا باالعتما  على تبرعات الدول األعضـــــــاء والمنظمات الحك مية الدولية، 
 ،ت اجه عجزا مستمرا ال يزال ياد  ما تضطل  به ال كالة من الرامج أساسية لمساعدة النجاين اليلسطينيين

__________ 

 (4) A/71/849. 

 (5) A/70/272.المرفق ، 
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على م اصـــــلة الذل تلل الجا   اإلصـــــنيية، م  الايال في ال ق  ديســـــه أيضـــــا  ال كالة وإذ تشـــجع 
باتخاذ جمي  التداالير الممكنة لحماية وتحســـــين د ىية االســـــتيا ة من البرامج األســـــاســـــية في مجال المســـــاعدة 

 وةرالق تنييذها،

الذي ةلب  نيه إلى األمين العال  2011ديســـــــان/أالر ال  18المؤر   65/272إلى قرارها  وإذ تشـــــير 
 أن ي اصال  عم التعز ز المؤسسي لل كالة،

ضـــرورة  عم قدرة ال كالة على االضـــطنع ال اليتاا وتجنب المخاةر اإلدســـادية والســـياســية  وإذ تؤكد 
 واألمنية الشديدة التي ستنجم عن أي وقا أو تعليق ألعمالاا الحي  ة،

ب ن العجز المالي المتكرر والمتزايد الذي يؤثر بشـــــــكال مباشـــــــر على اســـــــتدامة عمليات  تســـــل م وإذ 
ال كالة يتعين تداركه عن ةر ق البح  في وضــــــــــ  ةرالق جديدة للتم  ال تتيو لل كالة االرتكاز على أســــــــــ  

إلياا وبما يتناســب  مالية مســتقرة يتى يتســنى لاا االضــطنع البرامجاا األســاســية بيعالية وفقا لل الية المســندة
 وااليتياجات اإلدسادية،

بما جاء في إعنن دي   ر  من أجال النجاين والمااجر ن الذي اعتمدته الجمعية العامة  وإذ ترحب 
من ت كيد على جملة أم ر مناا أن ال كالة، شــــــــ داا شــــــــ ن منظمات معنية  (6)2016أيل ل/ســــــــبتمبر  19في 

تم  ال لكي تتمكن من االضــــــــــــطنع ب دشــــــــــــطتاا بيعالية وعلى دح  أخر ، هي في ياجة إلى ما يكيي من ال
 يمكن التنبؤ به،

، بما في ذلل التعاد ب ال يتخلا أيد (7)2030خطة التنمية المســـتدامة لعال  وإذ تضــع في اعتبارقا 
عن الركب، وإذ تشـــــــد  على أن أهداف التنمية المســـــــتدامة تشـــــــمال الجمي ، بمن في ذلل النجا ن، وإذ تقني 

ــــــــــــــــــــــ  10على الجا   المبذولة في إةار الرامج ال كالة لتعز ز  ، على النح  المشـــــــــار إليه 17من األهداف الـ
 تقر ر األمين العال، في

بالجا   المشــــــتركة التي تبذلاا البلدان المضــــــيية والجاات المادحة لحشــــــد الدعم لل كالة،  وإذ ترحب 
ن اليناا المؤتمر ال زاري االســــتقنالي الذي ع قد في روما بســــبال مناا عقد االجتماعات ال زار ة االســــتقنالية، وم

قد في مقر األمم المتحدة في دي   ر  في 2018 ذار/مار   15في   أيل ل/ 26، واالجتماع ال زاري الذي ع 
يز ران/ي ديه  23، واالجتماع ال زاري االســـتقنالي االفتراضـــي إلعنن التبرعات الذي ع قد في 2019ســـبتمبر 
فته األر ن والســـ  د، الادف التعجيال التدار  العجز المســـجال في تم  ال ال كالة وتلبية الحاجة واســـتضـــا 2020

إلى تم  ال مضــــــم ن على مد  ســــــن ات متعد ة، وت ســــــي  دطا  الدعم الذي تقدمه الجاات المادحة لل كالة، 
 وإعا ة ت كيد  عم واليتاا،

لســـــــــا ســـــــــة واألربعين لمجل  وزراء بايال منظمة التعاون اإلســـــــــنمي في الدورة ا وإذ ترحب أيضــــــا 
، عمن بالت صـــــــــيات التي قدماا األمين العال في تقر ره 2019الخارجية المعق  ة في أال ظبي في  ذار/مار  

عن عمليات ال كالة، بإدشـــــــــــاء صـــــــــــندو  وقا لد  البنل اإلســـــــــــنمي للتنمية لدعم النجاين اليلســـــــــــطينيين 
 ةر ق تعز ز الدعم المقدل إلى ال كالة، عن

__________ 

 .71/1القرار  (6) 

 .70/1القرار  (7) 
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من ميقا  األمم المتحدة وإلى اتياقية امتيازات األمم  105و  104و  100إلى الم ا   إذ تشـــــــــيرو  
 ،(8)المتحدة ويصاداتاا

 ،(9)إلى االتياقية المتعلقة بسنمة م ظيي األمم المتحدة واألفرا  المرتبطين الاا وإذ تشير أيضا 

بشـــــ ن ســـــنمة وأمن  2019كاد ن األول/ يســـــمبر  16المؤر   74/116إلى قرارْ اا  وإذ تشــــير كذلك 
كاد ن  16المؤر   74/118العاملين في مجال تقديم المســـــــــــــاعدة اإلدســـــــــــــادية ويماية م ظيي األمم المتحدة و 

ـــادية التي تقدماا األمم المتحدة في ياالت الط ارئ، بش ن تعز ز تن 2019األول/ يسمبر  ــــ ـــاعدة اإلدسـ ــــ سيق المسـ
اللذين  ع  فياما جمي  الدول إلى جملة أم ر من اليناا ضــــــــمان ايترال ويماية جمي  العاملين في مجال تقديم 

والحيا  والنزاهة  المســــــــاعدة اإلدســــــــادية وم ظيي األمم المتحدة واألفرا  المرتبطين الاا، وايترال مبا ئ اإلدســــــــادية
 ،واالستقنلية عند تقديم المساعدة اإلدسادية، وايترال يرمة المبادي التابعة لألمم المتحدة وكيالة ايتراماا

 ب/أغســـــــــــــط   12أن اتياقية جنية بشـــــــــــــ ن يماية المدديين في وق  الحرب المؤرخة  وإذ تؤكد 
 ، بما فياا القد  الشرقية،1967تنطبق على األرض اليلسطينية المحتلة منذ عال  (10)1949

أن ايتيــاجــات النجاين اليلســـــــــــــطينيين لم ت لــب يتى اآلن في جمي  ميــا ين العمليــات،  وإذ تــدرك 
 األر ن والجما ر ة العربية الس ر ة ولبنان واألرض اليلسطينية المحتلة، في أي

إزاء األوضـــــــــاع االقتصـــــــــا ية واالجتماىية البالاة الصـــــــــع بة التي ي اجااا  وإذ يســــــاورقا بال  القل  
النجا ن اليلسطيني ن في األرض اليلسطينية المحتلة، بما فياا القد  الشرقية، وبخاصة في مخيمات النجاين 

لة وبناء في قطاع غزة، دتيجة العمليات العســـــــكر ة المتكررة واســـــــتمرار إســـــــراليال في إغن  المناةق ليترات ة  
المســـــــــــــت ةنات وتشـــــــــــــييد الجدار وعمليات اإلخنء وهدل المنازل والممتلكات التي يق ل علياا كســـــــــــــب الرز ، 

يتســــبب في النقال القســــري للمدديين، وفرض قي   قاســــية على النشــــاط االقتصــــا ي وعلى ير ة التنقال، مما  مما
النجاين وتترتب عليه  ثار ســلبية ة  لة األجال يشــكال يصــارًا فعليًا يؤ ي إلى ز ا ة معدالت البطالة واليقر الين 

 ،تك ن  المة، وإذ تحيط علما في ال ق  ديسه التط رات ال ض  نيما يتعلق بسبال ال ص ل في تلل المناةق قد

إزاء الخطط والتــداالير الراميــة إلى التــدخــال في عمليــات ال كــالــة أو عرقلتاــا،  وإذ يســــــــــاورقا القل  
، بما يتنافى م  القاد ن الدولي واالتياقية المتعلقة بســـــــــــــنمة م ظيي األمم ذلل في القد  الشـــــــــــــرقية في بما

المتحدة واألفرا  المرتبطين الاا، وإذ تكرر ت كيد ضـــــــــــــرورة أن تنيذ ال كالة بالكامال واليتاا الداعمة لنجاين 
 اليلسطينيين  ون تدخال، بما في ذلل في األرض اليلسطينية المحتلة، بما فياا القد  الشرقية،

على م ظيي الرعاية الصحية التابعين لل كالة لتياديام في التصدي للضا ط الشديدة التي  وإذ تثني 
تعرض لاا النظال الصــــــحي بيعال العد  الكبير من اإلصــــــابات في صــــــي ف المدديين اليلســــــطينيين في اليترة 

 األخيرة في قطاع غزة،

ي جمي  أدحاء مناةق عملياتاا للمساعدة على ال كالة لما تضطل  به من  ور هال ف وإذ تثني أيضا 
 ( وايت اله،19-في من  ادتشار مرض فيرو  ك رودا )ك فيد

__________ 

 (.1-ألا )  22القرار  (8) 

 (9) United Nations, Treaty Series, vol. 2051, No. 35457. 

 .973، الرقم 75المرج  ديسه، المجلد  (10) 
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في هذا الصـــــــــد  إزاء الت ثير الدالم على الحالة اإلدســـــــــادية واالقتصـــــــــا ية  وإذ تعرب عن بال  القل  
ما يتعلق بادعدال واالجتماىية لنجاين اليلســــــــــــطينيين في قطاع غزة، بما في ذلل تســــــــــــجيال معدالت عالية ني

 األمن الاذالي واليقر والتشر د، ودض ب القدرات على التحمال،

تؤّكد  ، وإذ2014إلى االتيا  القنثي المؤق  الذي يسرته األمم المتحدة في أيل ل/سبتمبر  وإذ تشير 
 على الحاجة الماّسة إلى رف  جمي  عمليات اإلغن  والقي   التي تيرضاا إسراليال على قطاع غزة،

وقرار مجل  األمن  2009كاد ن القادي/يناير  16المؤر   10/18-إلى قرارها  إط وإذ تشير أيضا 
 تشـــــــــــــر ن القــادي/ 15، واتيــا  التنقــال والعب ر المؤر  2009كــاد ن القــادي/ينــاير  8المؤر   (2009) 1860
 ،2005د فمبر 

إزاء اســـــــــــــتمرار النقص في قــاعــات الــدراســــــــــــــة، بمــا في ذلــل في قطــاع غزة،  وإذ تعرب عن القل  
 يترتب على ذلل من أثر سلبي في ممارسة األةيال النجاين يقام في التعلم، وما

الضــــــــــرورة الملحة للنا ض بعملية إعمار قطاع غزة، بطر  مناا ضــــــــــمان تيســــــــــير تنييذ  وإذ تؤكد 
مشــــــار   البناء في ال ق  المناســــــب، بما في ذلل ترميم مرافق اإلي اء على دطا  واســــــ ، وضــــــرورة التعجيال 

ال تســــــر   التنييذ أدشــــــطة مددية ملحة أخر  تق  ها األمم المتحدة إلعا ة اإلعمار، وإذ تايب بإســــــراليال أن تكي
اســـــــــتيرا  جمي  م ا  البناء النزمة إلى قطاع غزة وعدل إعاقته، وأن تخيا عبء التكلية الباهظة الســـــــــتيرا  

 ل ازل ال كالة، وإذ تحيط علما في ال ق  ديسه باستمرار تنييذ االتيا  القنثي الذي يسرته األمم المتحدة،

ر القاهرة الدولي ي ل فلســــــطين: إعا ة على صــــــرف كامال المبالغ المتعاد الاا خنل مؤتم وإذ تحث 
، لكيالة تقديم المســــاعدة اإلدســــادية النزمة والتعجيال 2014تشــــر ن األول/أكت بر  12إعمار غزة، المعق   في 

 بعملية إعا ة اإلعمار والت هيال واإلدعاش،

م على أن الحالة في قطاع غزة ال يمكن تحملاا، وعلى وج ب أن يؤ ي أي اتيا   ال وإذ تشـــــــــدد 
ل قا إةن  النار إلى تحسين ج هري في الظروف المعيشية للشعب اليلسطيني في قطاع غزة، بطر  مناا 

 فتو المعاالر بشكال  الم ومنتظم، وإلى كيالة سنمة المدديين ورفاهام في كن الجادبين،

من  الحاجة إلى  عم الحك مة اليلســــــطينية في تحمال كامال المســــــؤوليات الحك مية في كال وإذ تؤكد 
 الضية الاربية وقطاع غزة، وفي جمي  الميا ين، وكذلل من خنل وج  ها عند المعاالر الحدو ية في غزة،

إزاء الحالة الحرجة لنجاين اليلســــــطينيين في الجما ر ة العربية الســــــ ر ة  وإذ تعرب عن بال  القل  
عرب عن األســـــــــــا العميق لما يق  وت ثير األزمة في منشـــــــــــوت ال كالة وفي قدرتاا على تقديم خدماتاا، وإذ ت

خسالر في األرواح ومن تشر د واس  النطا  في صي ف النجاين ولمقتال م ظيي ال كالة في األزمة منذ  من
 ،2012عال 

على أن تقديم المســــاعدة إلى النجاين اليلســــطينيين في الجما ر ة العربية الســــ ر ة وإلى  وإذ تشـــدد 
 يزال ضــــرور ا، وإذ تشــــد  على ضــــرورة ضــــمان فتو الحدو  أمال النجاين الذين فروا إلى البلدان المجاورة ال

اليلســـطينيين الذين ييرون من األزمة في الجما ر ة العربية الســـ ر ة، بما يتســـق م  مبدأي عدل التمييز وعدل 

https://undocs.org/ar/S/RES/1860(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1860(2009)
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اإلعا ة القســــــر ة المنصــــــ ص علياما في القاد ن الدولي، وإذ تشــــــير في هذا الصــــــد  إلى اليان رلي  مجل  
 وإعنن دي   ر  من أجال النجاين والمااجر ن، (11)2013تشر ن األول/أكت بر  2من المؤر  األ

مما تضــــــــــــطل  به ال كالة من أعمال قيّلمة لت فير الحماية للشــــــــــــعب اليلســــــــــــطيني،  وإذ قي على هينة 
 ،لنزاع المسلووبخاصة النجا ن اليلسطيني ن، وإذ تشير إلى ضرورة ت فير الحماية لجمي  المدديين في ياالت ا

لتعرض سنمـــة م ظيي ال كالة للخطر ولما لحق بمرافق ال كالة وممتلكاتاا  وإذ تعرب عن استيائها 
من أضــــــرار و مار خنل اليترة المشــــــم لة التقر ر المي ض العال، وإذ تؤكد ضــــــرورة الحيا  على ييا  مبادي 

 قات،األمم المتحدة ومنشوتاا ومعداتاا وص ن يرمتاا في جمي  األو 

لندتااكات التي جرت لحرمة مبادي األمم المتحدة وعدل منو  وإذ تعرب أيضــــــــــا عن اســـــــــتيائها 
ممتلكات المنظمة وأصــــــــ لاا الحصــــــــادة من أي شــــــــكال من أشــــــــكال التدخال أو عمليات االقتحال أو إســــــــاءة 

مليات ال كالة االســـــــــــــتخدال وعدل ت فير الحماية لم ظيي األمم المتحدة ومبادياا وممتلكاتاا، وأي تعطيال لع
 بسبب هذه االدتااكات،

إزاء جمي  الاجمات التي تؤثر على منشوت األمم المتحدة، بما في ذلل  وإذ تعرب كذلك عن استيائها 
المدار  التابعة لل كالة المســــــتخدمة في إي اء المدديين المشــــــر ين، وســــــالر االدتااكات التي جرت لحرمة مبادي 

تي ارت كب  خنل النزاع الذي وق  في قطاع غزة في تم ز/ي ليه و ب/أغســــــــــــط  األمم المتحدة، بما فياا تلل ال
وفي تقر ر لجنة التحقيق المســتقلة التي  (12)، وذلل كما ور  في م جز األمين العال لتقر ر مجل  التحقيق2014

 ،، وإذ تشد  على ضرورة كيالة المساءلة(13)21/1-أدشا  عمن بقرار مجل  يق   اإلدسان  إ

 مقتال وإصابة م ظيي ال كالة وايتجازهم على دح  يتعارض م  القاد ن الدولي، وإذ تدان 

ايتجازهم على دح  يتعارض مقتال وإصـــــــــــــابة النجاين من النســـــــــــــاء واألةيال و  وإذ تدان أيضـــــــــا 
 القاد ن الدولي، م 

الحاجة إلى المســـــــــــــاءلة عن ادتااكات القاد ن الدولي وتع  ا ضـــــــــــــحاياها وفقا للمعايير  وإذ تؤكد 
 الدولية ومن قبال جمي  األةراف،

إزاء استمرار فرض القي   على ير ة تنقال وعب ر م ظيي ال كالة ومركباتاا  وإذ يساورقا بال  القل  
اتاا، وجرح م ظيياا ومضـــــــــــــايقتام وترو عام، مما يق ض أعمال ال كالة و عرقلاا، بما في ذلل قدرتاا وياجي

 على ت فير خدماتاا األساسية األولية والطارلة،

الصـا ر عن مؤتمر األةراف المتعاقدة السـامية  1999تم ز/ي ليه  15إلى البيان المؤر   وإذ تشير 
وفي  2001كاد ن األّول/ يســـــــــــــمبر  5عندين اللذين اعتمدهما المؤتمر في في اتياقية جنية الرابعة وإلى اإل

، وما جاء فياا من أم ر كدع ة األةراف إلى تيســــــير أدشــــــطة ال كالة، (14)2014كاد ن األّول/ يســــــمبر  17
 وضمان يمايتاا والكا عن فرض ضرالب وأىباء مالية ال مبرر لاا،

__________ 

 (11) S/PRST/2013/15 2014تم ز/ي ليه  31 - 2013 ب/أغسط   1قرارات ومقررات مجل  األمن، ؛ ادظر (S/INF/69.) 

 (12) S/2015/286.المرفق ، 

 .A/HRC/29/52ادظر  (13) 

 (14) A/69/711-S/2015/1.المرفق ، 

https://undocs.org/ar/S/PRST/2013/15
https://undocs.org/ar/S/PRST/2013/15
https://undocs.org/ar/S/PRST/2013/15
https://undocs.org/ar/S/PRST/2013/15
https://undocs.org/ar/S/PRST/2013/15
https://undocs.org/ar/S/INF/69
https://undocs.org/ar/S/INF/69
https://undocs.org/ar/S/INF/69
https://undocs.org/ar/S/INF/69
https://undocs.org/ar/S/INF/69
https://undocs.org/ar/S/2015/286
https://undocs.org/ar/S/2015/286
https://undocs.org/ar/S/2015/286
https://undocs.org/ar/S/2015/286
https://undocs.org/ar/S/2015/286
https://undocs.org/ar/A/HRC/29/52
https://undocs.org/ar/A/HRC/29/52
https://undocs.org/ar/A/HRC/29/52
https://undocs.org/ar/A/HRC/29/52
https://undocs.org/ar/A/HRC/29/52
https://undocs.org/ar/A/69/711
https://undocs.org/ar/A/69/711
https://undocs.org/ar/A/69/711
https://undocs.org/ar/A/69/711
https://undocs.org/ar/A/69/711
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 ويك مة إسراليال،من االتيا  الين ال كالة  وإذ قي على هينة 

ال ار  في الرســــــــــــالال  1994يز ران/ي ديه  24باالتيا  الذي تم الت صــــــــــــال إليه في  وإذ تحيط علما 
 ،(15)المتبا لة الين ال كالة ومنظمة التحر ر اليلسطينية

أن أ اء وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشـــايال النجاين اليلســـطينيين في الشـــر   تعيد تأكيد - 1 
 يعالية ال يزال أمرًا أساسيًا في جمي  ميا ين العمليات؛األ دى عملاا ب

للمي ض العال لل كالة ولجمي  م ظيي ال كالة لما يق م ن به من جا    تعرب عن تقدارقا - 2 
 ؛ ؤوبة وعمال قيّلم، وبخاصة في ظال األي ال الصعبة وعدل االستقرار واألزمات التي سا ت خنل العال الماضي

لل كالة للدور األســـــــــــــاســـــــــــــي الذي واظب  على الايال به ة ال  ثنائها الخا تعرب عن  - 3 
يقارب ســـــبعة عق   منذ إدشـــــالاا في تقديم الخدمات الحي  ة بما يكيال رفاه النجاين اليلســـــطينيين وتنميتام  ما

يلاا البشـــر ة ويمايتام والتخوية من معاداتام واســـتقرار المنطقة، وتؤكد ضـــرورة م اصـــلة عمال ال كالة وتشـــا
 وت فيرها للخدمات  ون ع الق، في ادتظار إيجا  يال عا ل لمس لة النجاين اليلسطينيين؛

على ال كــالــة لمــا الــذلتــه من جا   فــالقــة، بــالتعــاون م  غيرهــا من وكــاالت األمم  تثني - 4 
لمع دة الطبية، المتحدة في الميدان، من أجال تقديم المساعدة اإلدسادية الطارلة، بما في ذلل الم و  والاذاء وا

إلى النجاين والمدديين المتضـــــــــــرر ن، في أثناء فترات األزمة والنزاع، وتعترف بقدرتاا النم ذجية على التعباة 
 في ياالت الط ارئ م  االستمرار في ال ق  ديسه في تنييذ الرامجاا األساسية في مجال التنمية البشر ة؛

 كالة لم اصــلة تقديم المســاعدة اإلدســادية، بالقدر الجا   التي يبذلاا المي ض العال لل تؤيد - 5 
المســـــــــــــتطاع عمليا وعلى أســـــــــــــا  ةارئ وباعتبار ذلل تداليرا مؤقتا، إلى النازيين ياليا في المنطقة الذين 

 1967أم  الحاجة إلى المســــــــــاعدة المســــــــــتمرة دتيجة ألعمال القتال التي دشــــــــــب  في يز ران/ي ديه  في هم
كد من جديد، في ال ق  ديسه، يق جمي  النازيين دتيجة ألعمال القتال التي دشب  وأعمال القتال التالية، وتؤ 

وأعمال القتال التالية في الع  ة إلى  يارهم أو أماكن إقامتام الســــــابقة في األراضـــــي  1967يز ران/ي ديه  في
 ؛1967التي تحتلاا إسراليال منذ عال 

التبرع بســـــــــــــخاء لل كالة وللمنظمات  جمي  الحك مات والمنظمات واألفرا  بقوة تناشــــــــــد - 6 
 الحك مية الدولية والمنظمات غير الحك مية المعنية األخر  لألغراض المذك رة  ديا؛

 إزاء المحاوالت الرامية إلى النيال من ســــمعة ال كالة، على الرغم من تعرب عن بال  قلقها - 7 
فير المســاعدة اإلدســادية واإلدمالية على دح  قدرتاا التشــايلية التي ثبت  جدواها، وســجلاا الحافال في مجال ت  

 فعال، و أالاا على تنييذ واليتاا وفقا إلةارها التنظيمي وللقرارات ذات الصلة، يتى في ظال أصعب الظروف؛

الدور الاال الذي تضــــــــــــطل  به ال كالة في تقديم المســــــــــــاعدة اإلدســــــــــــادية  تؤكد من جداد - 8 
والعمال م  اآلليات الدولية لحق   اإلدســــــان، يســــــب االقتضــــــاء، ومن واإلدمالية إلى النجاين اليلســــــطينيين، 

المســـاهمة في يماية المدديين اليلســـطينيين وفي تعز ز قدرتام على الصـــم  ، على النح  المبين في تقر ر  ثم
 ، والمساهمة في تحقيق استقرار المنطقة؛(16)األمين العال عن يماية السكان المدديين اليلسطينيين

__________ 

 (، المرفق األول.A/49/13) 13ال ثالق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة واألربع ن، الملحق رقم  (15) 

 (16) A/ES-10/794. 

https://undocs.org/ar/A/49/13
https://undocs.org/ar/A/49/13
https://undocs.org/ar/A/49/13
https://undocs.org/ar/A/ES-10/794
https://undocs.org/ar/A/ES-10/794
https://undocs.org/ar/A/ES-10/794
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للحك مات المضيية للدعم الاال الذي تقدمه إلى ال كالة ولتعاوداا معاا  عن تقدارقاتعرب  - 9 
 في االضطنع ال اجباتاا؛

للجنة االســـتشـــار ة لل كالة، وتطلب إلياا أن ت اصـــال جا  ها وأن تبقي  تعرب عن تقدارقا - 10 
 الجمعية العامة على علم ب دشطتاا؛

التقر ر الير ق العامال المعني التم  ال وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشـــــــــــــايال  تحيط علما - 11 
وبالجا   المبذولة للمســــــــاعدة في كيالة األمن المالي لل كالة،  (17)النجاين اليلســــــــطينيين في الشــــــــر  األ دى

 وتطلب إلى األمين العال أن يقدل إلى الير ق العامال الخدمات والمساعدة النزمة لنضطنع ب عماله؛

لجمي  البلدان والمنظمات المادحة التي تمكن ، في جملة أم ر،  تعرب عن بال  تقدارقا - 12 
مســاهماتاا المقدمة إلى ال كالة أو من تســر   وتيرتاا أو ز ا تاا، األمر الذي ســاعد  من الحيا  على مســت   

، ومن المخاةر ال شــــــــــيكة 2019و  2018على التخوية من يدة أزمتاا المالية غير المســــــــــب قة في عامي 
 طينيين؛التي تاد  الرامجاا األساسية والطارلة، والحيل لة  ون ادقطاع المساعدة الضرور ة لنجاين اليلس

 2021-2016بال كالة ل ضعاا االستراتيجية المت سطة األجال ليترة السن ات الس   تشيد - 13 
وبالجا   التي ما فتئ المي ض العال يبذلاا لز ا ة شـــــــــــــيانية ميزادية ال كالة وكياءتاا، كما يتبين في الميزادية 

 ؛(18)2021البردامجية المقترية لل كالة لعال 

ل كالة لم اصـــــلة جا  ها الق  ة في مجال اإلصـــــنح الداخلي، على الرغم با تشـــيد أيضـــا - 14 
ظروف العمال الصــــــــــعبة، وتعترف التنييذها إجراءات الكياءة القصــــــــــ   من أجال الســــــــــيطرة على النيقات  من

الم ار   وخيا التكالية التشايلية واإل ار ة والحد من أوجه العجز الذي تعادي منه في التم  ال واالستيا ة من
 ى أقصى يد؛إل

التقر ر األمين العال عن عمليات وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشايال النجاين  تحيط علما - 15 
 اليلسطينيين في الشر  األ دى وباالستنتاجات والت صيات ال ار ة نيه؛

الدول والمنظمات اإلبقاء على تبرعاتاا لل كالة، وإيداث ز ا ة في التبرعات ييقما  تناشــــد - 16 
كن، وال ســـــــــيما ما كان مناا م جاا للميزادية البردامجية لل كالة، بما في ذلل في إةار قياماا التخصـــــــــيص أم

م ار  للجا   الدولية في مجاالت يق   اإلدســــان والســــنل واالســــتقرار والتنمية والعمال اإلدســــادي، وذلل لدعم 
اجــات المتزايــدة لنجاين اليلســـــــــــــطينيين ال كــالــة في قيــاماــا بــال اليــة المن ةــة الاــا وتمكيناــا من تلبيــة االيتيــ

 يرتبط الذلل من تكالية تشايلية أساسية؛ وما

الدول والمنظمات التي ال تقدل ياليا تبرعات لل كالة أن تعجال بالنظر في تقديم  تناشـــــــــد - 17 
  ال تبرعات اســــــتجابة لنداءات األمين العال الت ســــــي  قاعدة المادحين لل كالة الادف تحقيق االســــــتقرار في التم

وتحســـين تقاســـم األىباء المالية المترتبة على  عم عمليات ال كالة، وفقا للمســـؤولية المســـتمرة للمجتم  الدولي 
 ككال في مساعدة النجاين اليلسطينيين؛

__________ 

 (17) A/75/196. 

 (18) A/75/6 (Sect. 26). 

https://undocs.org/ar/A/75/196
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https://undocs.org/ar/A/75/6(Sect.26)
https://undocs.org/ar/A/75/6(Sect.26)
https://undocs.org/ar/A/75/6(Sect.26)
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إلى تعجيال الجاات المادحة التقديم تبرعاتاا الســـــــــــــن  ة، وإلى التقليال من تقييد أوجه  تدعو - 18 
 ال المتعد  السن ات، تمشيا م  الصيقة الكبر  المتعلقة التم  ال األدشطة اإلدسادية إديا  التبرعات وإتاية التم  

التي أ علن عناا في مؤتمر القمة العالمي للعمال اإلدســـــــــــــادي الذي ع قد في إســـــــــــــطنب ل، تركيا، في أيار/ماي  
لطمــ دينــة ، الاــدف تعز ز قــدرة ال كــالــة على التخطيط لعمليــاتاــا وتنييــذهــا وهي على  رجــة أكبر من ا2016

 بخص ص تدفقات الم ار ؛

إلى تقديم التم  ال الكامال وفي ال ق  المناســـــــب من الجاات المادحة لبرامج  تدعو أيضـــــا - 19 
ال كالة المتعلقة بالط ارئ واإلدعاش وإعا ة اإلعمار، يســــــــب المبين في النداءات التي وجاتاا ال كالة وخطط 

 االستجابة التي وضعتاا؛

 ض العــال أن ي اصــــــــــــــال الجا   لابقــاء على الــدعم المقــدل من الجاــات إلى المي تطلـب - 20 
المـــادحـــة التقليـــديـــة وز ـــا ة هـــذا الـــدعم، وأن يعزز المـــداخيـــال ال ار ة من الجاـــات المـــادحـــة غير التقليـــديـــة، 

 ذلل من خنل إقامة شراكات م  الكيادات العامة والخاصة؛ في بما

 ؛(19)ال ذات الصلة التنييذ أهداف التنمية المستدامةال كالة على استكشاف سبال التم   تشجع - 21 

الدول والمنظمات على الســـــــــعي يقيقا إلقامة الشـــــــــراكات م  ال كالة و عماا بطر   تحث - 22 
، (20)من تقر ر األمين العــال 50و  48و  47مبتكرة، بمــا في ذلــل على النح  الم صـــــــــــــى بــه في اليقرات 

لة ذلل من خنل إدشــاء ابات وقوية أو صــنا يق اســتامادية أو  ليات للتم  ال المتجد ، ومســاعدة ال كا في بما
 على االستيا ة من الصنا يق االستامادية والمنو المخصصة للعمال اإلدسادي والتنمية والسنل واألمن؛

بــالتعاــدات التي أعلنتاــا  ول ومنظمــات لتقــديم الــدعم الــدالل مــاســــــــــــــي والتقني لل كــالــة،  ترحب - 23 
دولي والبنل اإلسنمي للتنمية، وعند في ذلل الت اصال م  المؤسسات اإلدمالية المالية والدولية، ومناا البنل ال بما

االقتضــاء، لتيســير الدعم النزل إلدشــاء  ليات تم  ال يمكناا أن تقدل المســاعدة إلى النجاين وفي البياات الاشــة، 
 ؛بما في ذلل الادف تلبية ايتياجات النجاين اليلسطينيين، وتدع  إلى الذل جا   جا ة في مجال المتابعة

مز د من التقدل نيما يتعلق بإدشــاء صــندو  اســتامادي متعد  المادحين على إيراز  تشــجع - 24 
تاب  للبنل الدولي، وكذلل في تم  ال صـــــــندو  وقا لد  البنل اإلســـــــنمي للتنمية من جادب منظمة التعاون 

 اإلسنمي لدعم النجاين اليلسطينيين من خنل ال كالة؛

النزمـــة لز ـــا ة الكيـــاءة من خنل إلى ال كـــالـــة أن ت اصــــــــــــــــال تنييـــذ اإلجراءات  تطلـــب - 25 
استراتيجيتاا المت سطة األجال ووض  اقتراح يشمال خم  سن ات لتحقيق االستقرار في مالية ال كالة، بما في 
 ذلل اتخاذ تداالير مضب ةة ومحد ة زمنيا، وأن ت اصال تحسين الكياءة من يي  التكلية وجا   يشد الم ار ؛

ر ة والير ق العامال المعني التم  ال وكالة األمم المتحدة ب عضـــــــاء اللجنة االســـــــتشـــــــا تهيب - 26 
إلغاثة وتشـــــــايال النجاين اليلســـــــطينيين في الشـــــــر  األ دى إلى النظر في الت صـــــــيات ذات الصـــــــلة ال ار ة 

تقر ر األمين العال، بما في ذلل لمســاعدة ال كالة على معالجة تحديات يشــد الم ار ، ومســاعدة المي ض  في
 الجا   الرامية إلى ت فير  عم مستدال وكاف ومضم ن لعمليات ال كالة؛ العال بيعالية في

__________ 

 .70/1ادظر القرار  (19) 

 (20) A/71/849. 

https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/71/849
https://undocs.org/ar/A/71/849
https://undocs.org/ar/A/71/849
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الت صيات األمين العال المتعلقة بالدعم المقدل إلى ال كالة من الميزادية العا ية  تحيط علما - 27 
 لألمم المتحدة؛

 الجا   التي يبذلاا المي ض العال لم اصـــــــــــــلة تقديم المســـــــــــــاعدة اإلدســـــــــــــادية بالقدر تؤيد - 28 
المستطاع عمليا، على أسا  ةارئ وباعتبار ذلل تداليرًا مؤقتًا، إلى األشخاص المشر ين  اخليا في المنطقة 

 الذين هم في أشد الحاجة إلى المساعدة المستمرة دتيجة لألزمات األخيرة في ميا ين عمليات ال كالة؛

ال كالة على أن تقدل، وفقا ل اليتاا، مز دا من المســـــاعدة إلى النجاين اليلســـــطينيين  تشــــجع - 29 
المتضـــــــــــــرر ن في الجما ر ة العربية الســـــــــــــ ر ة وإلى الذين فروا إلى البلدان المجاورة، وذلل على النح  المبين 

كيال على خطط التصـــــــــــــدي لألزمة في ســـــــــــــ ر ا على الصـــــــــــــعيد اإلقليمي، وتايب بالجاات المادحة أن ت في
االســــــــتعجال م اصــــــــلة  عم ال كالة في هذا الصــــــــد  دظرا الســــــــتمرار التر ي الخطير في ال ضــــــــ  ولتزايد  وجه

 ؛ايتياجات النجاين

بمـــا أيرزتـــه ال كـــالـــة يتى اآلن من تقـــدل في إعـــا ة النـــاء مخيم دار البـــار  لنجاين  ترحــب - 30 
ى يتم االدتااء بسرعة من إعا ة إعماره، وإلى م اصلة شمال لبنان، وتدع  إلى ت فير التم  ال من المادحين يت في

وإلى التخوية من معاداتام  2007تقديم المســـاعدة الا ثية إلى األشـــخاص الذين دزي ا في أعقاب تدميره في عال 
 ؛المستمرة عن ةر ق تقديم ما يلزل من  عم ومن مساعدة مالية إلى يين االدتااء من إعا ة إعمار المخيم

ال كالة على أن ت اصـــال، بالتعاون ال ثيق م  كيادات األمم المتحدة األخر  المعنية،  تشــجع - 31 
إيراز تقّدل في تلبية ايتياجات األةيال والنســـــاء واألشـــــخاص ذوي اإلعاقة ومراعاة يق قام ويمايتام في ســـــيا  

 (21)ياقية يق   الطيالعملياتاا، بطر  من اليناا تقديم الدعم النيســـــــــــــي االجتماعي واإلدســـــــــــــادي النزل، وفقا الت
 ؛(23)واتياقية يق   األشخاص ذوي اإلعاقة (22)واتياقية القضاء على جمي  أشكال التمييز ضد المرأة 

ال كالة على م اصــــلة الحد من أوجه الضــــعا لد  النجاين اليلســــطينيين  تشـــجع أيضـــا - 32 
 وتحسين اعتما هم على أديسام وقدرتام على الصم  ، من خنل الرامجاا؛

ة إلى الحماية في جمي  أدحاء المنطقة،  تدرك - 33  ايتياجات النجاين اليلســــــــــــطينيين الماســــــــــــّ
وتشج  الجا   التي تبذلاا ال كالة من أجال اإلساال في وض  استجابة منسقة ومستدامة وفقا للقاد ن الدولي، 

ب الميدادية، بما يشــــــــمال بما في ذلل قيال ال كالة ال ضــــــــ  إةارها المتعلق بالحماية ووظييتاا في جمي  المكات
 يماية األةيال؛

بال كالة لما تضـــطل  به من الرامج المســـاعدة اإلدســـادية والدعم النيســـي االجتماعي  تشــيد - 34 
والمبا رات األخر  التي تتيو لألةيال أدشـــــــــــــطة ترفياية وثقانية وترب  ة في جمي  المجاالت، بما في ذلل 

هذه البرامج من مســــــــاهمة إيجاالية وكذلل لألثر الســــــــلبي لنقص التم  ال قطاع غزة، إ راكا مناا لما تقدمه  في
بعا الرامج المســـــــاعدة الطارلة التي تقدماا ال كالة، وتدع  المادحين والبلدان المضـــــــيية إلى تقديم الدعم  في

 دها؛الكامال لاذه المبا رات، وت شجّل  على الناء الشراكات وتعز زها لتيسير عملية تقديم هذه الخدمات وت ةي

__________ 

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

 .20378، الرقم 1249المرج  ديسه، المجلد  (22) 

 .44910، الرقم 2515المرج  ديسه، المجلد  (23) 
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إلى إســـــــــراليال، الســـــــــلطة القالمة بااليتنل، أن تمتقال على دح  تال أليكال اتياقية  تطلب - 35 
 ؛1949 ب/أغسط   12جنية المتعلقة بحماية المدديين وق  الحرب المؤرخة 

من ميقا  األمم المتحدة  105و  104و  100إلى إســـــــــراليال التقيد بالم ا   تطلب أيضــــــا - 36 
ت األمم المتحدة ويصــــاداتاا لضــــمان ســــنمة م ظيي ال كالة ويماية مؤســــســــاتاا وكيالة أمن وباتياقية امتيازا

 مرافقاا في األرض اليلسطينية المحتلة، بما فياا القد  الشرقية، في جمي  األوقات؛

يك مة إســـراليال على أن تســـد  لل كالة، على وجه االســـتعجال، جمي  رســـ ل العب ر  تحث - 37 
ر المالية التي تكبدتاا ال كالة دتيجة لما تســبب  نيه إســراليال من ياالت الت خير والقي   وغير ذلل من الخســال

 التي فرضتاا على التنقال والعب ر؛

إلى إســــــــــــــراليال على وجه الخصــــــــــــــ ص الكا عن عرقلة تنقال وعب ر م ظيي ال كالة  تطلب - 38 
 ؛ومركباتاا وإمدا اتاا والكا عن فرض ضرالب وأتعاب ورس ل إضانية لما يلحقه ذلل من ضرر بعمليات ال كالة

إســراليال إلى أن ترف  بالكامال القي   التي تع   أو تؤخر اســتيرا  م ا  البناء  تكرر دعوتها - 39 
ول ازمه الضــرور ة إلعا ة الناء وترميم ما تبقى من أماكن إي اء النجاين المتضــررة أو المدمرة ولتنييذ مشــار   
الاياكال األســــــاســــــية المددية التي ت قي  في مخيمات النجاين في قطاع غزة والتي ت جد ياجة ماســــــة إلياا، 

ر فر ق األمم المتحــدة القطري الصـــــــــــــــا ر وتنيظ في ال قــ  ديســـــــــــــــه األرقــال المقيرة للجزع ال ار ة في تقر 
المعن ن  2017وتقر ره الصــــــــــا ر في تم ز/ي ليه “ غزة: بعد عامين”المعن ن  2016 ب/أغســــــــــط   26 في
 ؛“غزة بعد عشرة أع ال”

اإلســــــــــاال اإليجاالي لبردامج ال كالة للتم  ال البالغ الصــــــــــار وبردامجاا  تالحظ مع التقدار - 40 
وتشّج  الجا   الرامية إلى تعز ز استمرار خدمات التم  ال البالغ الصار وف الده  المتعلق بإيجا  فرص العمال،

لتشـــمال عد ا أكبر من النجاين اليلســـطينيين، ال ســـيما في ضـــ ء ارتياع معدالت البطالة في أوســـاةام ولد  
ات التم  ال الشـباب منام باألخص، وتريب بالجا   التي تبذلاا ال كالة من أجال ترشـيد التكالية وتعز ز خدم

البالغ الصار من خنل ما يبذل من مساعي اإلصنح الداخلي، وتايب بال كالة أن ت اصال، بالتعاون ال ثيق 
م  ال كاالت المعنية، اإلســـاال في تعز ز االســـتقرار االقتصـــا ي واالجتماعي لنجاين اليلســـطينيين في جمي  

 ميا ين العمليات؛

وال كاالت المتخصـــــــــــصـــــــــــة والمنظمات الحك مية الدولية إلى جمي  الدول  نداءاتها تكرر - 41 
والمنظمات غير الحك مية أن ت اصــــال وتز د مســــاهماتاا في الميزادية البردامجية لل كالة، وتز د من اعتما اتاا 
الخاصــة المرصــ  ة للابات والمنو الدراســية في مجال التعليم العالي لنجاين اليلســطينيين، وتســام في إدشــاء 

 ب الماني لنجاين اليلســــــــــطينيين، وتطلب إلى ال كالة أن تعمال ال صــــــــــياا الجاة المتلاية لجمي  مراكز للتدر 
 االعتما ات الخاصة للابات والمنو الدراسية واألمينة علياا؛

إلى المي ض العال أن يدرج ضــــــــــمن اإلالنن الســــــــــن ي الم جه إلى الجمعية العامة  تطلب - 42 
ة العجز المتكرر في تم  ال ال كالة وكيالة ت فير  عم مســـــــــــــتدال وكاف تقييمات عن التقدل المحرز في معالج

 ومضم ن لعمليات ال كالة، بما في ذلل من خنل تنييذ األيكال ذات الصلة من هذا القرار.
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 مشروع القرار الثالث  
 ممتلكات الالجئين الفلسطينيين واإلارادات اآلتية منها  

 
 ،معية العامةإن الج 

جيم المؤر   36/146و  1948كاد ن األول/ يسمبر  11( المؤر  3-)  194إلى قرار اا  إذ تشير 
 وإلى جمي  قراراتاا النيقة المتعلقة الاذه المس لة، 1981كاد ن األول/ يسمبر  16

ل عمن بقرارها  وإذ تحيط علما  كاد ن األول/ يســــــــــمبر  13المؤر   74/86التقر ر األمين العال المقد 
 2019أيل ل/ســـبتمبر  1 فيق التابعة لألمم المتحدة والخاصـــة بيلســـطين لليترة من ، وبتقر ر لجنة الت(1)2019
 ،(2)2020 ب/أغسط   31إلى 

ومبا ئ القاد ن الدولي يقران مبدأ عدل ج از  (3)إلى أن اإلعنن العالمي لحق   اإلدســـان وإذ تشــير 
 تجر د أيد من ممتلكاته الخاصة تعسيًا،

 1950كاد ن األول/ يســــمبر  14( المؤر  5-)  394قرارها إلى  وإذ تشـــير على وجا الخ ـــو  
الذي أوعزت نيه إلى لجنة الت فيق أن تضـــــ ، بالتشـــــاور م  األةراف المعنية، تداالير لحماية يق   النجاين 

 اليلسطينيين وممتلكاتام ومصالحام،

جنـــة الت فيق إدجـــاز الردـــامج تحـــديـــد وتقييم الممتلكـــات العربيـــة، على دح  مـــا أعلنتـــه ل وإذ تالحظ 
، وأده كان لد   الرة األراضــــي ســــجال بالمن  العرب وملا بال ثالق (4)تقر رها المريلي القادي والعشــــر ن في

 التي تحد  م اق  الممتلكات العربية ومساياتاا وخصالصاا األخر ،

للحيــا  على الســـــــــــــجنت الم ج  ة لــد  لجنــة الت فيق وتحــديقاــا، بمــا فياــا  وإذ تعرب عن تقدارقا 
ســـــــــــجنت األراضـــــــــــي، وإذ تؤكد أهمية هذه الســـــــــــجنت من أجال الت صـــــــــــال إلى يال عا ل لمحنة النجاين 

 (،3-)  194اليلسطينيين وفقًا للقرار 

إلى أده، في إةار عملية الســـنل في الشـــر  األوســـط، اتيق  منظمة التحر ر اليلســـطينية  وإذ تشــير 
على  (5)1993أيل ل/ســــــــبتمبر  13ي المؤق  المؤر  ويك مة إســــــــراليال في إعنن مبا ئ ترتيبات الحكم الذات

 الدء مياوضات بش ن مسالال ال ض  الدالم، بما فياا مس لة النجاين الاامة،

أن لنجاين اليلســـــــــطينيين الحق في ممتلكاتام وفي اإليرا ات اآلتية مناا،  تؤكد من جداد - 1 
 وفقا لمبا ئ اإلدصاف والعدل؛

يتخذ كال الخط ات المناسبة، بالتشاور م  لجنة الت فيق التابعة  إلى األمين العال أن تطلب - 2 
 لألمم المتحدة والخاصة بيلسطين، لحماية ممتلكات العرب وما لام من أص ل ويق   للملكية في إسراليال؛

__________ 

 (1) A/75/299. 

 (2) A/75/305. 

 (.3-ألا )  217القرار  (3) 

 .A/5700، ال ثيقة 11ال ثالق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة عشرة، المرفقات، المرفق رقم  (4) 

 (5) A/48/486-S/26560.المرفق ، 
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ل إلى األمين العال كال ما يلزل من تساينت ومساعدة  مرة أ رى  تطلب - 3  إلى إسراليال أن تقدّل
 في تنييذ هذا القرار؛

بجمي  األةراف المعنية أن تزو  األمين العال ب ي معل مات ذات صـــلة بالم ضـــ ع  تهيب - 4 
شـــــ داا  تك ن في ي زتاا بشـــــ ن ممتلكات العرب وما لام من أصـــــ ل ويق   للملكية في إســـــراليال و ك ن من

 تساعده في تنييذ هذا القرار؛ أن

الجادبين اليلســـــــــــــطيني واإلســـــــــــــراليلي، وفقًا لما ه  متيق عليه اليناما، على معالجة  تحث - 5 
المســــ لة الاامة المتعلقة بممتلكات النجاين اليلســــطينيين واإليرا ات اآلتية مناا في إةار مياوضــــات الســــنل 

 المتعلقة بال ض  الناالي؛

إلى األمين العال أن يقدل إلى الجمعية العامة في  ورتاا الســـا ســـة والســـبعين تقر رًا  تطلب - 6 
 عن تنييذ هذا القرار.
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 المرف 
الجلســـة االفترا ـــية غير الرســـمية للجنة المســـائل الســـياســـية الخاصـــة وإنهاء االســـتعمار   

 )اللجنة الرابعة(
 
لجنة المســــالال الســــياســــية الخاصــــة وإدااء االســــتعمار  ، عقدت2020تشــــر ن األول/أكت بر  12 في - 1

من  52)اللجنة الرابعة( جلســــة افتراضــــية غير رســــمية  عا إلياا رلي  اللجنة الرابعة )ال تســــ ادا( بشــــ ن البند 
 جدول األعمال.

ال ل كالة األمم المتحدة إلغاثة وفي الجلســــة ديســــاا، اســــتمع  اللجنة إلى اليان أ لى به المي ض الع - 2
 وتشايال النجاين اليلسطينيين في الشر  األ دى.

وفي الجلســــة ديســــاا أيضــــًا، عرضــــ  ممقلة النرو ج، بصــــيتاا مقررة الير ق العامال المعني التم  ال  - 3
 وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشـــــــــــــايال النجاين اليلســـــــــــــطينيين في الشـــــــــــــر  األ دى، تقر ر الير ق العامال

(A/75/196.) 

ممقال إســــراليال والمراقب  كال من البيانذلل ي ار تياعلي أ لى خنله  بعد ع قدوفي الجلســــة ديســــاا،  - 4
  ولة فلسطين.والمراقلبة عن االتحا  األوروبي  عن
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