
  أ، ب، ج، د، هـ ٣٠٨٩قرار رقم 
 ١٩٧٣) ديسمبر(كانون األول  ٧بتاريخ ) ٢٨الدورة (

    
 )أ(

  تأييد نداء االونروا لالستمرار في التبرع على أساس طارئ وكتدبير
  ١٩٦٧) يونيو(مؤقت للنازحين الجدد ضحايا حرب حزيران 

    
  الجمعية العامة، إن

، ١٩٦٧)يوليـو (تموز  ٤في ) ٥ -ائية الطارئةالدورة االستثن( ٢٢٥٢إذ تذكر قراراتها رقم 
ج  ٢٤٥٢، ورقـم  ١٩٦٧) ديسـمبر (كـانون األول   ١٩في ) ٢٢الدورة (ب  ٢٣٤١ورقم 

 ١ ٠فـي  ) ٢٤الدورة (ج  ٢٥٣٥، ورقم ١٩٦٨) ديسمبر(كانون األول  ١٩في ) ٢٣الدورة (
سـمبر،  دي(كانون األول  ٨في ) ٢٥الدورة (ب  ٢٦٧٢، ورقم ١٩٦٩) ديسمبر(كانون األول 

 ٢٩٦٣، ورقـم  ١٩٧١) ديسمبر(كانون األول  ٦في ) ٢٦الدورة (ب  ٢٧٩٢، ورقم ١٩٧٠
، وقد أخذت علماً بـالتقرير السـنوي   ١٩٧٢) ديسمبر(كانون األول  ١٣في ) ٢٧الدورة (ب 

الذي قدمه المفوض العام لوكالة األمم المتحدة إلغاثة الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنـى  
، ١٩٧٣) يونيـو (حزيـران   ٣٠إلى  ١٩٧٢) يوليو(تموز  ١الفترة الممتدة من وتشغيلهم عن 

  في الشرق األوسط، ١٩٦٧) يونيو( وإذ يقلقها استمرار اآلالم الناتجة عن حرب حزيران  
، ورقـم  )ه -الدورة االستثنائية الطارئة( ٢٢٥٢تؤكد من جديد قراراتها رقم  .١

ا لـدورة  (ج  ٢٥٣٥، ورقـم  )٢٣الدورة (ج  ٢٤٥٢، ورقم )٢٢الدورة (ب  ٢٣٤١
 ٢٩٦٣، ورقـم  )٢٦ا لدورة (ب  ٢٧٩٢، ورقم )٢٥الدورة (ب  ٢٦٧٢، ورقم )٢٤
  ).٢٧ا لدورة (ب 
ضوء أهداف تلك القرارات، الجهود التي يبذلها المفـوض العـام    تؤيد، في  .٢

لوكالة األمم المتحدة إلغاثة الالجئين الفلسطينيين فـي الشـرق األدنـى وتشـغيلهم     
، قدر المستطاع وعلى أساس طارئ واعتبار ذلك تدبيرا مؤقتا، في تـوفير  لالستمرار

المساعدة اإلنسانية الالزمة لألشخاص اآلخرين في المنطقة الذين هم اآلن مشـردون  
  .١٩٦٧) يونيو(وبحاجة ماسة إلى مساعدة مستمرة نتيجة حرب حزيران 

بسـخاء  تناشد قوة جميع الحكومـات والمنظمـات واألفـراد، أن يتبرعـوا      .٣
لألغراض السالفة إلى وكالة األمم المتحدة إلغاثة الالجئين الفلسطينيين فـي الشـرق   

  .األدنى وتشغيلهم وإلى المنظمات األخرى المعنية الحكومية منها وغير الحكومية
   



  )ب(
  ١٩٤من القرار رقم  ١١التعبير عن األسف لعدم تنفيذ الفقرة 

  وطلب زيادة التبرع لالونروا) ٣الدورة (
    

  أن الجمعية العامة،
، وجميـع  ١٩٧٢) ديسمبر(كانون األول  ١٣في ) ٢٧الدورة (أ  ٢٩٦٣إذ نذكر قرارها رقم 

كانون األول  ١١، في ٣الدورة ( ١٩٤القرارات السابقة المشار إليها فيه، ومن ضمنها القرار 
  ،١٩٤٨) ديسمبر(

لة األمـم المتحـدة إلغاثـة    وقد أخذت علما بالتقرير السنوي الذي قدمه المفوض العام لوكا
) يوليـو (تمـوز   ١الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى وتشغيلهم عن الفترة الممتدة مـن  

  .١٩٧٣) يونيو(حزيران  ٣٠إلى  ١٩٧٢
نالحظ مع األسف العميق أن إعادة الالجئين أو تعويضهم، كما هو منصوص  .١

، لم ينفذا، ولـم يـتم   )٣رة الدو( ١٩٤من قرار الجمعية العامة  ١١عليهما في الفقرة 
إحراز تقدم ملموس في برنامج إعادة دمجهم إما بإعادتهم أو توطينهم، وفقأ للبرنـامج  

 ٢٦، تـاريخ  )٦الـدورة  ( ٥١٣من القـرار   ٢الذي أقرته الجمعية العامة في الفقرة 
، وأن وضع الالجئين ال يزال لذلك مـدعاة إلـى القلـق    ١٩٥٢) يناير(كانون الثاني 

  .الشديد
تعرب عن شكرها للمفوض العام ولموظفي وكالـة األمـم المتحـدة إلغاثـة      .٢

الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى وتشغيلهم، على الجهود المخلصة والمتواصلة 
لتوفير خدمات أساسية لالجئين الفلسطينيين، وكذلك للوكاالت المتخصصة والمنظمات 

  .الخاصة على عملها القيم لمساعدة الالجئين
تالحظ مع األسف أن لجنة األمم المتحدة للتوفيق بشأن فلسطين لم تتمكن مـن   .٣

الـدورة  ( ١٩٤من قرار الجمعية العامة  ١١إيجاد وسيلة إلحراز تقدم في تنفيذ الفقرة 
، وتطلب من اللجنة مواصلة جهودها في سبيل تنفيذها، وتقديم تقرير بذلك، بحسب )٣

  .١٩٧٤) أكتوبر(ول تشرين األ١األصول، على أال يتأخر عن 
تلفت النظر إلى الوضع المالي الخطر لوكالة األمم المتحدة إلغاثة الالجئـين   .٤

  .الفلسطينيين في الشرق األدنى وتشغيلهم، كما يتبين من تقرير المفوض العام
تالحظ بقلق انه على الرغم من جهود المفوض العام المشكورة والموفقة فـي   .٥

ف العجز الخطير في ميزانية السنة الماضـية، فـان   جمع تبرعات إضافية، بغية تخفي



التبرعات لوكالة األمم المتحدة إلغاثة الالجئين الفلسـطينيين فـي الشـرق األدنـى     
  .وتشغيلهم ال تزال دون األموال الالزمة لتغطية المقتضيات األساسية للموازنة

تدعو الحكومات، كأمر مستعجل، إلى بذل أسـخى الجهـود الممكنـة لسـد      .٦
جات المنتظرة لوكالة األمم المتحدة إلغاثة الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى الحا

وتشغيلهم، خصوصا في ضوء العجز المنتظر في الميزانية، الـذي عرضـه تقريـر    
المفوض العام، ولذلك تحث الحكومات التي لم تتبـرع علـى التـرع والحكومـات     

  .المتبرعة علي النظر في زيادة تبرعاتها
   

  )ج(
  إعادة تأكيد حق النازحين في العودة إلى ديارهم

    
  ان الجمعية العامة،

  ،١٩٦٧) يونيو(حزيران  ١ ٤في ) ١٩٦٧( ٢٣٧إذ تذكر قرار مجلس األمن 
) يوليـو (تمـوز   ٤في ) ه -الدورة االستئنائية الطارئة( ٢٢٥٢وإذ تذكر أيضا قراراتها رقم 

 ٢٥٣٥، ورقم ١٩٦٨) ديسمبر(ألول كانون ا ١٩في ) ٢٣ا لدورة (أ  ٢٤٥٢، ور قم ١٩٦٧
 ٨في ) ٢٥الدورة (د  ٢٦٧٢، ورقم ١٩٦٩) ديسمبر(كانون األول  ١ ٠في ) ٢٤الدورة (ب 

) ديسمبر(كانون ا ألول  ٦في ) ٢٦الدورة (هـ  ٢٧٩٢، ورقم ١٩٧٥)ديسمبر(كانون األول 
عو فيها ، ا إلتي تد١٩٧٢) ديسمبر(كانون األول  ١٣في  ) ٢٧الدورة ( ٢٦٩٣، ورقم ١٩٧١

إلى اتخاذ خطوات فعالة وفورية لتعيد، دون تأخير، السكان الـذين نزحـوا   " إسرائيل"حكومة 
كـانون   ٦فـي  ) ٢٦الدورة (ج  ٢٧٩٢، وقراريها رقم ١٩٦٧) يونيو(نتيجة حرب حزيران 

 ١٩٧٢) ديسـمبر (كـانون األول   ١٣في ) ٢٧الدورة ( ٢٩٦٣ورقم  ١٩٧١) ديسمبر(األول 
إلى اتخاذ خطوات فورية وفعالة لتعيد الالجئين المعنيين إلى " إسرائيل"ة اللذين يدعوان حكوم

  المخيمات التي أقصوا عنها في قطاع غزة، وتوفير مالجئ مالئمة إليوائهم،
  وإذ تؤكد ضرورة تنفيذ تام للقرارات التي تقدم ذكرها،

  ،١٩٧٣) سبتمبر(أيلول  ١٨وإذ نظرت في تقريري األمين العام تاريخ 
قد أصرت على اتخاذ إجراءات تعرقل عـودة  " اإلسرائيلي"وإذ الحظت أن سلطات االحتالل 

السكان النازحين إلى ديارهم ومخيماتهم في األراضي المحتلة، ومن ضمن ذلك تغييرات فـي  
تركيبها السكاني والطبيعي، بتشريد السكان ونقلهم بالقوة، وهدم المـدن والقـرى والبيـوت،    

، مخالفة بذلك أحكام اتفاقية جنيف الخاصة بحماية األشخاص "اإلسرائيلية"ت وإقامة المستوطنا



، وكذلك قرارات األمـم المتحـدة   ١٩٤٩) أغسطس(آب  ١٢المدنيين في زمن الحرب تاريخ 
  المتعلقة بهذا الشأن، مؤكدة من جديد أنها تعتبر تلك اإلجراءات باطلة والغية،

ضمنهم النازحون نتيجة األعمـال  تؤكد من جديد حق السكان النازحين، ومن  .١
  .العدوانية األخيرة، في العودة إلى ديارهم ومخيماتهم

تعتبر أن محنة السكان النازحين مستمرة ألنهم حرموا العودة إلـى ديـارهم    .٢
  .ومخيماتهم

اتخاذ خطوات لعودة السكان النـازحين  " اإلسرائيلية"تستنكر رفض السلطات  .٣
  .عمال بالقرارات المتقدمة الذكر

  :مرة أخرى، وفي الحال، إلى" إسرائيل"وتدعو  .٤
  اتخاذ خطوات لعودة السكان النازحين، )أ(
الكف عن جميع اإلجراءات التي تعرقل عـودة السـكان النـازحين، ومـن ضـمنها       )ب(

  اإلجراءات التي تؤثر في التركيب الطبيعي والسكاني للمناطق المحتلة،
عنيين إلى المخيمات التي أخرجوا منها في قطاع اتخاذ خطوات فعالة لعودة الالجئين الم )ج(

  .غزة، وتوفير مالجئ مالئمة لسكناهم
وتطلب من األمين العام، بعد التشاور مع المفوض العام لوكالة األمم المتحـدة   .٥

إلغاثة الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى وتشغيلهم، أن يقدم تقريراً بأسرع وقت 
ا بعد، على أال يتأخر تقديمه، في أي حال، عـن تـاريخ   ممكن، وكلما كان مالئما فيم

 ٤للفقـرة  " إسرائيل"افتتاح دورة الجمعية العامة التاسعة والعشرين، وذلك بشأن تنفيذ 
  .من هذا القرار 

  )د(
  إعادة تأكيد حق تقرير المصير والحقوق المتساوية لشعب فلسطين

    
  ان الجمعية العامة،

فلسطينيين قد نشأت عن إنكار حقوقهم غير القابلـة للتصـرف   إذ تدرك أن مشكلة الالجئين ال
 ٢٤٣٥بموجب ميثاق األم المتحدة واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، وإذ تذكر قرارها رقـم  

، الذي أعادت فيه تأكيد حقوق الشعب ١٩٦٩) ديسمبر(كانون األول  ١٠في ) ٢٤الدورة (ب 
تشرين الثـاني   ٣٠في ) ٢٥الدورة ( ٢٦٤٩م الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وقراراتها رق

، ورقـم  ١٩٧٠) ديسمبر(كانون ا ألول  ٨في ) ٢٥الدورة ( ٢٦٧٢، ورقم ١٩٧٠) نوفمبر(
في ) ٢٦الدورة (د  ٢٧٩٢، ورقم ١٩٧١) ديسمبر(كانون ا ألول  ٦في ) ٢٦الدورة ( ٢٧٨٧

ول كـانون ا أل  ١٢فـي  ) ٢٧الـدورة  ( ٢٩٥٥، ورقـم  ١٩٧١) ديسـمبر (كانون األول  ٦



، التـي  ١٩٧٢) ديسمبر(كانون األول  ١٣في ) ٢٧الدورة ( ٢٩٦٣، ورقم ١٩٧٢) ديسمبر(
اعترفت فيها، إلى جانب أمور أخرى، بأن لشعب فلسطين الحق في تقرير المصير، وإذ تضع 

مـن   ٥و  ١نصب عينيها مبدأ الحقوق المتساوية وتقرير المصير الذي نصت عليه المادتـان  
ده مؤخرا في إعالن مبادئ القانون الدولي المتعلقـة بالعالقـات الوديـة    الميثاق، وأعيد تأكي

  وفي إعالن تقوية األمن الدولي،  والتعاون بين الدول وفقا لميثاق األمم المتحدة،
تؤكد من جديد أن لشعب فلسطين الحق في حقوق متساوية وفي حق تقريـر   .١

  .المصير وفقأ لميثاق األم المتحدة
قد حرمت شعب فلسـطين  " إسرائيل"قلقها الشديد أن تعرب، مرة أخرى، عن  .٢

  .التمتع بحقوقه غير القابلة للتصرف، وممارسة حقه في تقرير المصير
تعلن أن االحترام التام لحقوق شعب فلسطين غير القابلة للتصرف، وتحقيقها،  .٣

وخصوصا حقه في تقرير المصير، ال بد منهما لتوطيد سالم عادل ودائم في الشـرق  
، وأن تمتع الالجئين العرب الفلسطينيين بالحق فـي العـودة إلـى ديـارهم     األوسط

في ) ٣الدورة ( ١٩٤وأمالكهم، ذلك الحق الذي اعترفت به الجمعية العامة في القرار
والذي أعادت الجمعية العامة تأكيده مـرارا منـذ    ١٩٤٨) ديسمبر(كانون األول  ١١

لمشكلة الالجئـين، ولممارسـة شـعب    ذلك التاريخ، ال بد منه لتحقيق تسوية عادلة 
  فلسطين حقه في تقرير المصير

  )هـ(
  توجيه نداء إلى الدول األعضاء من أجل زيادة مساهماتها لالونروا

   
  ان الجمعية العامة،

إذ نرى أن وكالة األمم المتحدة إلغاثة الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنـى وتشـغيلهم   
  سد الحد األدنى من النفقات السنوية،بحاجة ماسة إلى أموال إضافية ل

وإذ تالحظ أن كثيرا من الدول األعضاء ليس في وضع يمكنه مـن أي تبـرع لوكالـة األم    
  المتحدة إلغاثة الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى وتشغيلهم،

ثـة  وإذ تالحظ أيضا أن دوالً كثيرة تفضل، بدال من التبرع لميزانية وكالة األم المتحـدة إلغا 
الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى وتشغيلهم، تقديم المعونة إلى الالجئـين الفلسـطينيين   

  مباشرة،
وإذ تأخذ بعين االعتبار أن تبرع الواليات المتحدة االميركية لميزانية األمم المتحدة العادية قد 

نون كـا  ١٣فـي  ) ٢٧الـدورة  (ب  ٢٩٦١بموجب قرار الجمعية العامة رقم % ٢٥أنقصت 



، علماً بأن الواليات المتحدة ستحاول أن تبقي على تبرعاتها التطوعية ١٩٧٢) ديسمبر(األول 
  لمختلف وكاالت األمم المتحدة وأجهزتها األخرى وربما تزيدها،

وإذ ترى أيضاً االهتمام العميق بالشرق األوسط الذي أظهره بعـض دول أوروبـا الغربيـة    
  ودول أخرى منذ أعوام طويلة،

عن شكرها لجميع الدول التي تبرعت في الماضي بسـخاء لميزانيـة    تعرب .١
  .وكالة األمم المتحدة إلغاثة الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى وتشغيلهم

دوالر أو  ١٥٠٠تناشد الدول األعضاء، وال سيما تلك التي دخل الفرد فيهـا   .٢
الالجئين الفلسطينيين فـي   أكثر النظر في زيادة تبرعاتها لوكالة األمم المتحدة إلغاثة

  .الشرق األدنى وتشغيلهم
  تبنت الجمعية العامة هذا القرار

  ،٢١٩٣في جلستها العامة رقم 
  :كاآلتي

   
  ):أ( ٣٠٨٩قرار رقم 
  ١٢٢: مع القرار
  -:ضد القرار

  ٢:امتناع
   

  ):ب( ٣٥٨٩قرار رقم 
  ١٢١: مع القرار
  -:ضد القرار

  ٣: امتناع
   

  ،)ج( ٣٠٨٩وتبنت القرار رقم 
  ضد القرار ٤أصوات مقابل  ١١٠ب 

  ١٢وامتناع 
    

  ،)د( ٣٠٨٩وتبنت القرار رقم 
  ضد القرار ٦صوتا مقابل  ٨٧ب 

  ٣٣وامتناع 



    
  ،)هـ( ٣٠٨٩وتبنت القرار رقم 

  :كاآلتي
  ٨١: مع القرار
   ٣: ضد القرار

  ٤١:امتناع
 


