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    ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٠قرار اختذته اجلمعية العامة يف 

   على تقرير جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإهناء االستعماربناء[
  ])A/64/405() اللجنة الرابعة (

  
عمليات وكالة األمم املتحـدة إلغاثـة وتـشغيل الالجـئني الفلـسطينيني            - ٦٤/٨٩

  األدىن يف الشرق
  

  ،مةإن اجلمعية العا  
ــشري   ــا إذ تـ ــؤرخ ) ٣ - د (١٩٤ إىل قراراهتـ ــانون األول١١املـ ــسمرب / كـ  ١٩٤٨ديـ

ــؤرخ ) ٣ - د (٢١٢ و ــاين ١٩املــ ــشرين الثــ ــوفمرب / تــ ــؤرخ ) ٤ - د (٣٠٢  و١٩٤٨نــ املــ
رهــا فيهــا قرا  مبــاقــرارات الالحقــة ذات الــصلة،  المجيــع و ١٩٤٩ديــسمرب /كــانون األول ٨

  ،٢٠٠٨ديسمرب /كانون األول ٥املؤرخ  ٦٣/٩٣
   إىل قرارات جملس األمن ذات الصلة،وإذ تشري أيضا  
  لوكالـة األمـم املتحـدة إلغاثـة وتـشغيل الالجـئني            ة العام ة يف تقرير املفوض   وقد نظرت   

 كــانون ٣١ينـاير إىل  /كـانون الثــاين  ١ الفتــرة مـن  الــذي يـشمل الفلـسطينيني يف الـشرق األدىن   
  ،)١(٢٠٠٨ديسمرب /األول

 ة املوجهــة إىل املفوضــ٢٠٠٩يونيــه / حزيــران١٠املؤرخــة  بالرســالة وإذ حتــيط علمــا  
ــ ــة وتـــشغيل الالجـــئني    ةالعامـ ــة األمـــم املتحـــدة إلغاثـ ــة االستـــشارية لوكالـ  مـــن رئـــيس اللجنـ

  ،)٢(الفلسطينيني يف الشرق األدىن
_______________ 

؛ واملرجــع )A/64/13 (١٣لرمسيــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الرابعــة والــستون، امللحــق رقــم االوثــائق : انظــر )١(
  ). A/64/13/Add.1 ( ألف١٣امللحق رقم نفسه، 

 vi، الـصفحات  )A/64/13 (١٣الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والستون، امللحق رقم    : انظر )٢(
  .viii إىل
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ــالغ القلــق يــساورهاوإذ    ــة   إزاء  ب ــة احلرجــة للوكال ــة املالي ــد نفقاهتــا نتيجــة  احلال وتزاي
سـليب واضـح    لذلك مـن أثـر       وما   تماعية واالقتصادية واإلنسانية يف املنطقة    لتردي األحوال االج  

 املتـصلة بـالطوارئ     هـا فيهـا براجم    مبـا   توفري خدمات الوكالة الضرورية لالجئني الفلـسطينيني،       يف
  وبراجمها اإلمنائية،

ــشري   ــواد وإذ ت ــم املتحــدة و   ١٠٥  و١٠٤  و١٠٠ إىل امل ــاق األم ــن ميث ــة إىل  م اتفاقي
  ،)٣(األمم املتحدة وحصاناهتاامتيازات 
ــضا     ــوظفي   وإذ تـــشري أيـ ــسالمة مـ ــة بـ ــة املتعلقـ ــمإىل االتفاقيـ ــدة األمـ ــراد  املتحـ واألفـ
  ،)٤(هبا املرتبطني
 أن اتفاقيــــة جنيــــف املتعلقــــة حبمايــــة املــــدنيني وقــــت احلــــرب املؤرخــــة وإذ تؤكــــد  

فيهـا    مبـا  ،١٩٦٧ تنطبق على األرض الفلسطينية احملتلة منـذ عـام           )٥(١٩٤٩أغسطس  /آب ١٢
  القدس الشرقية،

 االحتياجـــات املـــستمرة لالجـــئني الفلـــسطينيني يف مجيـــع أحنـــاء األرض      وإذ تـــدرك  
ــادين العمل  ــة ويف ميــ ــسطينية احملتلــ ــرىالفلــ ــة يــــات األخــ ــة العربيــ ، أي يف األردن واجلمهوريــ

  ، ولبنان السورية
 يواجههـــا الظـــروف املعيـــشية البالغـــة الـــصعوبة الـــيت إزاء  القلـــقبـــالغوإذ يـــساورها  

 يف ســيما  وال،فيهــا القــدس الــشرقية  مبــايف األرض الفلــسطينية احملتلــة،الالجئــون الفلــسطينيون 
 نتيجة الستمرار اإلغالق اإلسرائيلي الذي طال أمده والقيـود        خميمات الالجئني يف قطاع غزة،      

 ،احلـصار  حـد  إىل بالفعـل تـصل  الـيت  حرية التنقـل،    و االقتصادي   النشاطالقاسية املفروضة على    
ديــسمرب /يف قطــاع غــزة يف الفتــرة بــني كــانون األولالــيت جــرت لعمليــات العــسكرية ل ونتيجــة
سائر يف األرواح قــــدرا كــــبريا مــــن اخلــــ أحــــدثتو، ٢٠٠٩ينــــاير /كــــانون الثــــاين و٢٠٠٨

وإزاء  ، يف صــفوف املــدنيني الفلــسطينيني، مبــن فــيهم األطفــال والنــساءســيما  والصــابات،اإلو
وهياكلـهم  نـازل الفلـسطينيني وممتلكـاهتم      مب دمار الواسعة النطـاق الـيت حلقـت       أوجه ال ضرار و األ

ــية يف ذلــك املستــشفيات واملــدارس ومرافــق األمــم       مبــا العامــة،م ومؤســساهت احليويــةاألساس
  ملدنيني يف الداخل،اتشريد إزاء  و،املتحدة

_______________ 

  ). ١ - د( ألف ٢٢القرار  )٣(
  . ٣٥٤٥٧، الرقم ٢٠٥١، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )٤(
  . ٩٧٣، الرقم ٧٥املرجع نفسه، اجمللد  )٥(
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 حـاالت الطـوارئ     الوكالـة لتـوفري اإلغاثـة يف      االستثنائية اليت تبـذهلا     هود  باجل  تشيد وإذ  
 املعـوزة  إىل األسـر   اإلنسانية من املساعدات     ذلك الطبية والغذاء واملأوى وغري   وتقدمي املساعدة   

   غزة،  قطاع يفةالنازحو
ينـاير  /الثـاين  كـانون  ١٦ املـؤرخ  ١٠/١٨ - دإط هـا قرارإىل  يف هذا الصدد وإذ تشري   
  ،٢٠٠٩يناير /الثاين كانون ٨املؤرخ ) ٢٠٠٩( ١٨٦٠ وقرار جملس األمن ٢٠٠٩

ــة مــن أجــل    تعــرب عــن أســفها وإذ     إزاء اســتمرار توقــف اجلهــود الــيت تبــذهلا الوكال
 بـسبب اســتمرار  املتـضررة أو املــدمرة الالجـئني   دور مــأوى اآلالف مـن  ءأو إعـادة بنــا  إصـالح 
   على استرياد مواد البناء األساسية إىل قطاع غزة، الذي تفرضه إسرائيلاحلظر 

عــن طريــق  اإلعمــار يف قطــاع غــزة، إىل البــدء بإعــادةاجــة املاســة  علــى احلتــشددوإذ  
اقتراح وذلـك عمـال بـ   املتوقفـة الـيت تـديرها الوكالـة،         املـشاريع    إجناز العديد من     مجلة أمور منها  
   إلعادة اإلعمار على الصعيد املدين،تقودها األمم املتحدةبتنفيذ أنشطة بدء الاألمني العام، و

ملؤمتر الـدويل لـدعم االقتـصاد الفلـسطيين إلعـادة إعمـار             بـا   يف هذا الـصدد    رحبوإذ ت   
صـرف املبـالغ   ث علـى  إذ حتـ ، و٢٠٠٩مـارس   /آذار ٢  يف شـرم الـشيخ، مـصر يف        املعقودغزة،  

   لتسريع عملية إعادة اإلعمار، املتعهد هبا
ــوإذ حتــيط علمــا    ــة مــن أجــل   املتواصــلة اجلهود  ب ــذهلا الوكال ــيت تب مــساعدة أولئــك  ال

ــارد      الالجــئني امل ــر الب ــة خمــيم هن ــن جــراء أزم ــازحني م ــضررين والن ــان،   ت  لالجــئني يف مشــال لبن
 لـدعم عمليـة إعـادة بنـاء خمـيم           ترحب بـاجلهود الـيت تبـذهلا حكومـة لبنـان واجملتمـع الـدويل               وإذ
  البارد، هنر

تــضطلع بــه الوكالــة مــن أعمــال قيمــة لتــوفري احلمايــة للــشعب  مبــا وإذ هــي علــى بينــة  
  ، الالجئني الفلسطينينيالفلسطيين، وخباصة 

حلـق    مـا  إزاءوللخطـر   سالمـــة مـوظفي الوكالـة      تعرض   إزاء  القلق بالغوإذ يساورها     
ــةمبرافــق ــدمري    الوكال ــات العــسكرية  تجــت علــى وجــه اخلــصوص عــن ا  نمــن أضــرار وت لعملي

  التقرير،ب املشمولة الفترة اليت نفذت يف قطاع غزة، خاللاإلسرائيلية 
ودمـار علـى    أضـرار   مـن   يف قطاع غزة    ملا حلق مبرافق الوكالة      هااستيائعن   وإذ تعرب  
ــرة بــني كــانون األول الــيت نفــذت  واســع خــالل العمليــات العــسكرية   نطــاق  ديــسمرب /يف الفت
ــاير /كــانون الثــاين و٢٠٠٨ هبــا املــدنيون حيتمــون كــان يف ذلــك املــدارس الــيت    مبــا،٢٠٠٩ين
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تقريــر لالــذي أعــده األمــني العــام املــوجز  يف كمــا ورد، للوكالــة نيالرئيــسي اجملمــع واملــستودعو
  ، )٧(غزة تقصي احلقائق بشأن الرتاع يفلبعثة األمم املتحدة تقرير يف  و)٦(لس التحقيقجم

حلرمـة مبـاين    الـيت جـرت     نتـهاكات   لال يف هـذا الـصدد       اسـتيائها أيـضا   عن   وإذ تعرب   
 شــكل مــن أشــكال   حــصانة مــن أيا ممتلكــات املنظمــة وأصــوهل ولعــدم مــنحاألمــم املتحــدة، 

  ،ا وممتلكاهتهاوظفي األمم املتحدة ومبانيملماية احل وعدم توفريالتدخل، 
ــام  كــذلكاســتيائها عــن  وإذ تعــرب   ــوات االحــتالل اإلســرائيلية لقي ــل وجــرح   ق بقت

  ،٢٠٠٠ سبتمرب/أيلولمنذ  يف األرض الفلسطينية احملتلة موظفني من الوكالة
أطفـال الجـئني، يف مـدارس الوكالـة، علـى يـد             ملقتل وإصابة   وإذ تعرب عن استيائها       

  قوات االحتالل اإلسرائيلية،
احلالــة االجتماعيــة واالقتــصادية لالجــئني يلحــق ب  مــا إزاءوإذ تعــرب عــن بــالغ قلقهــا  

اليت طـال   قيود الصارمة   الو اإلغالق   عملياتستمرار   من آثار بالغة السوء نتيجة ال      الفلسطينيني
 حـصار علـى     حـد فـرض   إىل  بالفعـل   والـيت تـصل     البـضائع   ة  حرك األشخاص و  تنقلعلى  أمدها  

يف ذلـك داخـل القـدس الـشرقية      مبـا  بناء اجلدار يف األرض الفلسطينية احملتلة، إزاء  قطاع غزة، و  
  وحوهلا، باملخالفة للقانون الدويل،

مـوظفي  وعبـور    تنقـل استمرار فرض القيود على حريـة       إزاء    بالغ القلق  يساورهاوإذ    
وجــرح موظفيهــا ومــضايقتهم وتــرويعهم، ممــا يقــوض ويعرقــل هتــا وحاجياهتــا، ومركبا الوكالــة
  ،األولية والطارئة  األساسية خدماهتاتوفريعلى يف ذلك قدرهتا  مبا أعماهلا،
   بني الوكالة وحكومة إسرائيل،االتفاق منهي على بينة وإذ   
الـوارد   ١٩٩٤يونيـه   / حزيـران  ٢٤ باالتفاق الـذي مت التوصـل إليـه يف           وإذ حتيط علما    

  ،)٨(يف رسائل متبادلة بني الوكالة ومنظمة التحرير الفلسطينية
ــد    - ١   ــن جدي ــشغيل      تؤكــد م ــة وت ــم املتحــدة إلغاث ــة األم ــل وكال ــة عم  أن فعالي

  تزال أمرا أساسيا يف مجيع ميادين العمليات؛ ال الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن
كالـة األمـم املتحـدة إلغاثـة وتـشغيل           لو ة العامـ  ة للمفوضـ  تعرب عن تقـديرها     - ٢  

جلميــع مــوظفي الوكالــة ملــا يقومــون بــه مــن جهــود  والالجــئني الفلــسطينيني يف الــشرق األدىن 
_______________ 

  .A/63/855-S/2009/250انظر  )٦(
)٧( A/HRC/12/48.  
  .، املرفق)A/49/13 (١٣الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة التاسعة واألربعون، امللحق رقم  )٨(
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العـام  الصعبة والظروف اخلطرة اليت سادت خـالل         األحوال ظلاصة يف   خبدؤوبة وعمل قيم، و   
مبناســبة تقاعــدها  أبــو زيــد،  كونينــغة، كــارين العامــةللمفوضــ، وتعــرب عــن تقــديرها املاضــي

  ؛ني الفلسطينيلالجئني خالل سنوات عملها التسع من خدمات  بتفانقدمته الوشيك، ملا
   للوكالة مبناسبة الذكرى السنوية الستني إلنشائها؛تعرب عن ثنائها اخلاص  - ٣  
للجنة االستشارية لوكالة األمـم املتحـدة إلغاثـة وتـشغيل           تعرب عن تقديرها      - ٤  

الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن، وتطلب إليها أن تواصل جهودهـا، وأن تبقـي اجلمعيـة                
  العامة على علم بأنشطتها؛

 الفريـق العامـل املعـين بتمويـل وكالـة األمـم        يتقريـر  ب حتيط علما مـع التقـدير       - ٥  
ــشغيل  ــة وت ــشرق األدىن املتحــدة إلغاث ــسطينيني يف ال ــل  )٩( الالجــئني الفل ــق العام  وجبهــود الفري

للمساعدة يف كفالة األمن املايل للوكالة، وتطلب إىل األمني العـام أن يقـدم إىل الفريـق العامـل                   
  اخلدمات واملساعدة الالزمة له لالضطالع بأعماله؛

 ســنوات والــيت الــيت مــدهتا ســت  باســتراتيجية الوكالــة املتوســطة األجــلتــشيد  - ٦  
ــدأ ــاين  تب ــاير /يف كــانون الث ــذهلا املفوضــ تاجلهود املتواصــلة الــيت  ، وبــ٢٠١٠ين ــادة ة العامــةب  لزي

ــة و شــفافية ميزانيــة ــة لفتــرة الــسنتني    الوكال ـــة الربناجميــة للوكال كفاءهتــا، كمــا يتــبني يف امليزانيــ
  سنوات؛، ويف خطتها الشاملة للتطوير التنظيمي اليت مدهتا ثالث )١٠(٢٠١١-٢٠١٠

 إىل األمني العام أن يـدعم التعزيـز املؤسـسي للوكالـة مـن خـالل تـوفري                 تطلب  - ٧  
  املوارد املالية الكافية من امليزانية العادية لألمم املتحدة؛

ــدت  - ٨   ــق العامــل     ؤي ــر االجتمــاع االســتثنائي للفري ــواردة يف تقري  االســتنتاجات ال
، )١١(شغيل الالجئني الفلـسطينيني يف الـشرق األدىن   األمم املتحدة إلغاثة وتوكالةاملعين بتمويل  
الـصلة    طلبه أن يقدم األمني العام يف أقرب وقـت ممكـن تقريـرا إىل اهليئـات ذات               وبوجه خاص 

  ؛ للوكالة اإلدارية ةتعزيز القدرللجمعية العامة عن 
نية  اجلهود اليت تبذهلا املفوضة العامة ملواصلة تقدمي املساعدة اإلنـسا          أيضا تؤيد  - ٩  

باعتبـار ذلـك تـدبريا مؤقتـا، إىل املـشردين داخليـا       بالقدر املستطاع عمليا، على أساس طـارئ و       
ــستمرة نتيجــة لألزمــات األخــرية يف        ــساعدة امل ــذين هــم يف أشــد احلاجــة إىل امل ــة وال يف املنطق

  األرض الفلسطينية احملتلة ولبنان؛
_______________ 

)٩( A/64/115و  A/64/519.  
  ).A/64/13/Add.1 ( ألف١٣الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والستون، امللحق رقم  )١٠(
)١١( A/64/115.  
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 إلنعاش وإعـادة إعمـار خمـيم        بالتربعات املعلنة يف مؤمتر املاحنني الدويل     ترحب    - ١٠  
هنر البارد لالجئني الفلسطينيني واملناطق املتضررة من الرتاع يف مشال لبنان، املعقـود يف فيينـا يف                 

، وحتث مجيع األطراف علـى التعجيـل بإعـادة بنـاء املخـيم مـن أجـل        ٢٠٠٨يونيه / حزيران ٢٣
  ختفيف معاناة النازحني املستمرة؛

 تؤديــهلوكالـة فيمـا   مـات املــضيفة إىل ا احلكوملقــدم مـن  اهلـام ا دعم بالـ  تعتـرف   - ١١  
  واجبات؛ من

 الوكالة على أن تواصل، بالتعاون الوثيق مـع وكـاالت األمـم املتحـدة               تشجع  - ١٢  
األخــرى املعنيــة، إحــراز تقــدم يف تلبيــة احتياجــات األطفــال والنــساء ومراعــاة حقــوقهم يف         

ــ)١٢(عملياهتــا وفقــا التفاقيــة حقــوق الطفــل   ة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد    واتفاقي
  ؛)١٣(املرأة

إزاء نقل موظفي الوكالة الدوليني من مقرها يف مدينـة غـزة             عرب عن القلق  ت  - ١٣  
  ؛وتعطل العمليات يف املقر بسبب تدهور احلالة يف امليدان وعدم استقرارها

حكـام اتفاقيـة   تام ألالمتثال  االإسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل،      إىل تطلب  - ١٤  
  ؛)٥(١٩٤٩أغسطس / آب١٢جنيف املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب املؤرخة 

ــضا تطلــب  - ١٥   ــاملواد  إســرائيل  إىلأي ــد ب ــاق  ١٠٥  و١٠٤  و١٠٠ التقي  مــن ميث
ســالمة مــوظفي بغيــة ضــمان  )٣(امتيــازات األمــم املتحــدة وحــصاناهتا وباتفاقيــة األمــم املتحــدة 

ــا وكفالـــة أمـــن مرافق الوكالـــة ومحايـــة مؤســـساهتا ــا   مبـــايف األرض الفلـــسطينية احملتلـــة،هـ فيهـ
  الشرقية؛ القدس

ض الوكالـة عمـا حلـق مبمتلكاهتـا     يتعـو تسارع ب حكومة إسرائيل على أن    حتث  - ١٦  
، ومنــها  بــسبب اإلجــراءات املتخــذة مــن اجلانــب اإلســرائيلي      ودمــارومرافقهــا مــن أضــرار  

 ٢٠٠٨ديــسمرب / كــانون األول الفتــرة بــنية يفالعمليــات العــسكرية الــيت نفــذت يف قطــاع غــز
، وأن تعجـل بتـسديد مجيـع رسـوم العبـور إىل الوكالـة وغـري ذلـك                   ٢٠٠٩يناير  /وكانون الثاين 

فرضـته مـن      ومـا  تسببت فيه إسرائيل من تأخري     من اخلسائر املالية اليت تكبدهتا الوكالة نتيجة ملا       
  قيود على التنقل والعبور؛

_______________ 

  .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )١٢(
  .٢٠٣٧٨، الرقم ١٢٤٩املرجع نفسه، اجمللد  )١٣(
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 حركــة وعبــورعــن عرقلــة علــى وجــه اخلــصوص الكــف ل إســرائي إىل تطلــب  - ١٧  
، ملــا يلحقــه  والكـف عــن فــرض أتعـاب ورســوم إضـافية   مـوظفي الوكالــة ومركباهتـا وإمــداداهتا  

  ذلك من ضرر بعمليات الوكالة؛
إســرائيل التوقــف عــن عرقلــة اســترياد مــواد البنــاء ولوازمــه    إىل تطلــب أيــضا  - ١٨  

لــيت حلقــت هبــا أضــرار أو دمــرت وإصــالحها، ولتنفيــذ الــضرورية إلعــادة بنــاء مرافــق الوكالــة ا
  مشاريع اهلياكل األساسية املدنية اليت توقفت يف خميمات الالجئني يف قطاع غزة؛

ــب  - ١٩   ــتطلـ ــة إىل املفوضـ ــل ة العامـ ــئني   أن تواصـ ــة لالجـ ــات هويـ ــدار بطاقـ  إصـ
  الفلسطينيني وأوالدهم يف األرض الفلسطينية احملتلة؛

ــدي تالحــظ  - ٢٠   ــع التق ــار م ــدم يف     م ــن تق ــة م ــه الوكال ا حتــديث حمفوظاهتــ أحرزت
ــسطينيني   مــن ــى إجنــاز    ،خــالل مــشروع ســجالت الالجــئني الفل ــة عل ــشجع املفوضــة العام وت

 إىل  اتقدم يف هـذا اجملـال يف تقريرهـ        ا أحرز من    مباملشروع يف أسرع وقت ممكن، وعلى اإلفادة        
  ؛ اخلامسة والستنياجلمعية العامة يف دورهتا

صغر واملـشاريع  بـالغ الـ   لنجاح الذي أحرزته برامج الوكالة للتمويل ال       ا حظتال  - ٢١  
، بالتعاون الوثيق مـع الوكـاالت ذات الـصلة، اإلسـهام يف              أن تواصل  الوكالةوهتيب ب ،  ريةالصغ

  ؛ يف مجيع ميادين العملياتتعزيز االستقرار االقتصادي واالجتماعي لالجئني الفلسطينيني
مجيـــع الـــدول والوكـــاالت املتخصـــصة واملنظمـــات غـــري  إىل نـــداءاهتاتكـــرر   - ٢٢  

 تعلـيم العـايل    ال  الدراسـية يف جمـال     نحاملـ  للـهبات و   اخلاصـة  االعتمـادات    رصـد واصلة  مباحلكومية  
ــادة تلــك االعتمــادات لالجــئني الفلــسطينيني ــة   وزي ــة العادي ، باإلضــافة إىل مــسامهاهتا يف امليزاني

ريب املهــين لالجــئني الفلــسطينيني، وتطلــب إىل    للوكالــة، وباملــسامهة يف إنــشاء مراكــز للتــد    
الدراسـية  نح املـ  للـهبات و   اخلاصـة االعتمادات  الوكالة أن تتصرف بوصفها اجلهة املتلقية جلميع        

  واألمينة عليها؛
 مجيــع الــدول والوكــاالت املتخصــصة واملنظمــات غــري احلكوميــة علــى   حتــث  - ٢٣  
ــة  مواصــلة ــودحــدة للتخفيــف مــن  وزيادهتــا  مــسامهاهتا للوكال ــة القي ــة احلالي  ، وخاصــة يف املالي

 تفاقمـت   يتعلـق بـالعجز يف امليزانيـة العاديـة للوكالـة، مالحظـة أن أوجـه الـنقص يف األمـوال                     ما
يتعلـق    مـا  الـذي أدى إىل تزايـد النفقـات، وخباصـة يف         اإلنساين الراهن يف امليدان   الوضع  بسبب  

 املـساعدة   أعمال قيمة وضـرورية لتقـدمي     من  تقوم به الوكالة      ما دعمعلى  ، و باخلدمات الطارئة 
  . يف مجيع ميادين العملياتلالجئني الفلسطينيني

  ٦٢اجللسة العامة 
  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٠


