
  ٢١٥٤قرار رقم 
 ١٩٦٦) نوفمبر(تشرين الثاني  ١٧بتاريخ ) ٢١الدورة (

مطالبة لجنة التوفيق برفع تقرير عن إعادة الالجئين إلى ديارهم ودعوة الحكومات إلى 
 زيادة تبرعاتها لالونروا

   
 الجمعية العامة، إن

، ١٩٤٨) ديسـمبر (كـانون األول   ١١المتخـذ فـي   ) ٣الدورة ( ١٩٤إذ تشير إلى قرارها 
 ٣٩٣، وقراريهـا  ١٩٤٩) ديسـمبر (كـانون األول   ٨المتخذ في ) ٤الدورة ( ٣٠٢وقرارها 

، ١٩٥٠) ديسـمبر (كانون األول  ١٤و  ٢المتخذين في ) ٥-الدورة ( ٣٩٤و ) ٥ -الدورة (
) ينـاير (كـانون الثـاني    ٢٦المتخذين في ) ٦الدورة ( ٥١٣ و ) ٦الدورة ( ٥١٢وقراريها 

 ٠، وقرارهـا  ١٩٥٢) نوفي(تشرين الثاني  ٦المتخذ في ) ٧دورة ال( ٦١٤وقرا رها  ١٩٥٢
) ٩ا لـدورة  ( ٨١٨، وقرارها ١٩٥٣) نوفمبر(تشرين الثاني  ٢٧ا لمتخذ في ) ٨الدورة ( ٧٢

 ٣المتخـذ فـي   ) ١٥الـدورة  ( ٩١٦، وقرارها ١٩٥٤) ديسمبر(كانون األول  ٤المتخذ في 
) فبراير(شباط  ٢٨المتخذ في ) ١١رة الدو( ١٠١٨، وقرارها ١٩٥٥) ديسمبر(كانون األول 

، ١٩٥٧) ديسـمبر (كـانون األول   ١٢المتخذ فـي  ) ١٢الدورة ( ١١٩١، وقرارها ١ ٩٥٧
، وقرارهـا  ١٩٥٨) ديسـمبر (كـانون األول   ١٢المتخذ في ) ١٣الدورة ( ١٣١٥وقرارها 

الـدورة  ( ١٦٥٤وقرارها  ١٩٥٩) ديسمبر(كانون األول  ٩المتخذ في ) ١٤الدورة ( ١٤٥٦
 ٢ ٠المتخذ فـي  ) ١٦الدورة ( ١٧٢٥، وقرارها ١٩٦١) ابريل(نيسان  ٢١، المتخذ في ١٥

كانون األول  ٢٠المتخذ في ) ١٧ا لدورة ( ١٨٥٦، وقرا رها ١٩٦١) ديسمبر(كانون ا ألول 
 ٩٦٣) ديسمبر(كانون ا ألول  ٣المتخذ في ) ١٨الدورة ( ١٩١٢، وقرارها ١٩٦٢) ديسمبر(
 ٢٠٠٥٢، وقرارها ١٩٦٥) فبراير(شباط  ١ ٥المتخذ في ) ١٩ة الدور( ٢٠٠٢، وقرا رها ١
، وإذ تحيط علماً بالتقرير السنوي ١٩٦٥) ديسمبر(كانون األول  ١٥المتخذ في ) ٢٠الدورة (

للمفوض العام لوكالة األمم المتحدة إلغاثة الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى وتشـغيلهم،  
   ١٩٦٥)يونيو(حزيران  ٣٠إلى  ١٩٦٥) ليويو(عن الفترة الممتدة من ا تموز 

تالحظ مع األسف الشديد أنه لم تتم إعادة الالجئين إلى ديارهم أو تعويضـهم   .١
، )٣الـدورة  ( ١٩٤من قرار الجمعية العامـة   ١١كما هو منصوص عليه في الفقرة 

وانه لم بحرز أي تقدم ملموس في برنامج إعادة إدماج الالجئين إما بإعـادتهم إلـى   
من القرار  ٢هم أو توطينهم، وهو البرنامج الذي أقرته الجمعية العامة في الفقرة ديار
  .، وأن حالة الالجئين ال تزال لذلك مدعاة للقلق الشديد)٦الدورة ( ٥١٣



متحـدة إلغاثـة الالجئـين    وتعرب عن شكرها للمفوض العام لوكالة األمم ال .٢
الفلسطينيين في الشرق األدنى وتشغيلهم ولموظفيها، للجهود الصادقة التي يواصـلون  
بذلها لتوفر الخدمات األساسـية لالجئـين الفلسـطينيين، وللوكـاالت المتخصصـة      

  .والمنظمات الخاصة، لألعمال القيمة التي تقوم بها لمساعدة الالجئين
المالية الحرجة التي ما زالت تكتنف وكالـة األعـم    وتلفت األنظار إلى الحالة .٣

المتحدة إلغاثة الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى وتشغيلهم، كما يتبين من تقرير 
  .المفوض العام

وتالحظ مع القلق أنه، رغم الجهود الحميدة الموفقة التي بذلها المفوض العـام   .٤
زانية الخطير الحاصـل فـي العـام    لجمع التبرعات اإلضافية بغية تخفيف عجز المي

الماضي، فان التبرعات المقدمة إلى وكالة األم المتحدة إلغاثة الالجئين الفلسـطينيين  
في الشرق األدنى وتشغيلهم ما زالت أقل من األموال الالزمـة لمواجهـة حاجاتهـا    

  .المالية األساسية
سخى الجهود وتدعو جميع الحكومات إلى القيام، على وجه االستعجال، ببذل أ .٥

الممكنة لتلبية الحاجات المتوقعة لوكالة األمم المتحدة إلغاثة الالجئين الفلسطينيين في 
الشرق األدنى وتشغيلهم، ال سيما في ضوء العجز المنتظر حصوله فـي الميزانيـة   
حسب تقرير المفوض العام، وتحث لذلك الحكومات غير المتبرعـة علـى التبـرع    

  .النظر في زيادة تبرعاتهاوالحكومات المتبرعة على 
وتوعز إلى المفوض العام لوكالة األمم المتحدة إلغاثة الالجئين الفلسـطينيين   .٦

في الشرق األدنى وتشغيلهم، أن يواصل جهوده الرامية إلى اتخاذ التدابير الالزمـة،  
بما ني ذلك تدابير تصحيح توائم اإلغاثة، لكي يضـمن، بالتعـاون مـع الحكومـات     

  .يق أقصى قدر ممكن من العدالة في توزيع اإلغاثة على أساس الحاجةالمعنية، تحق
وتالحظ مع األسف أن لجنة األمم المتحدة للتوفيق بشأن فلسطين لم تـتمكن،   .٧

 ١١بسبب عدم تغير الحالة في المنطقة، من إيجاد وسيلة إلحراز تقدم في تنفيذ الفقرة 
حكومات المعنية إلـى مـد يـد    ، وتدعو ال)٣الدورة ( ١٩٤من قرار الجمعية العامة 

  .التعاون لكي تتمكن اللجنة من مواصلة جهودها في هذا السبيل
وتدعو لجنة األمم المتحدة للتوفيق بشأن فلسطين إلى مضاعفة جهودها لتنفيـذ   .٨

وفـي   المالئمة، وإلى اإلعالم عن ذلك حسب )٣الدورة ( ١٩٤من القرار  ١١الفقرة 
  .١٩٦٧) كتوبرأ(موعد ال يتجاوز ا تشرين األول 

  
  



  
  تبنت الجمعية العامة هذا القرار،

  ،١٤٦٩في جلستها العامة رقم 
  :كاآلتي

  ٦٨: مع القرار
  :ضد القرار

  ٣٩: امتناع
 


