
  
  ١٩٤٨) نوفمبر(تشرين الثاني  ١٩بتاريخ ) ٣الدورة ( ٢١٢قرار رقم 

  إنشاء صندوق خاص لالجئين
  الفلسطينيين

  
  

  إن الجمعية العامة تؤكد ،
بما أن مشكلة إغاثة الالجئين الفلسطينيين بكل طوائفهم هي مشكلة ملحة فوريـة، وأن وسـيط   

 ١٩٤٨) سبتمبر(أيلول  ١٨الذي قدمه في األمم المتحدة لفلسطين، في القسم الثالث من تقريره 
وبأنـه  " ولتهيئة تطبيقهـا، ) لإلغاثة(يجب اتخاذ عمل لتعيين اإلجراءات الضرورية "قد بين أنه 

  " إما أن يختار بين إنقاذ حياة اآلالف الكثيرة حاالً وبين القبول بتركهم يموتون،"
سنة ) أكتوبر(تشرين األول  ١٨ي وبما أن الوسيط بالوكالة يعلن، في تقريره الملحق الصادر ف

يجب أال تستمر المساعدة فحسب بل أن تـزداد  "وأنه " إن وضع الالجئين اآلن حرج،"، ١٩٤٨
  "كثيراً إذا ما أريد تجنب الكارثة،

وبما أن تخفيف وطأة المجاعة والبؤس بين الالجئين الفلسطينيين، هم أقل الشروط لنجاح جهود 
  في ذلك البلد، األمم المتحدة إلحالل السالم

  فإن الجمعية العامة
تعرب عن شكرها للحكومات والمنظمات واألفراد الـذين قـدموا مسـاعدات مباشـرة أو     . ١

  .استجابة لنداء الوسيط
دوالر  ٢٩.٥٠٠.٠٠٠ترى، بناء على توصية الوسيط بالوكالة، أن الحاجة تدعو إلى نحو . ٢

إلـى   ١٩٤٨) ديسمبر(أول كانون األول  الجئ لمدة تسعة أشهر، ابتداء من ٥٠٠.٠٠٠إلغاثة 
 ٢.٥٠٠.٠٠٠، وأنه ال بد من اعتماد مبلغ إضـافي يقـدر بنحـو    ١٩٤٩) أغسطس(آب  ٣١

  .دوالر للنفقات اإلدارية ولنفقات العمليات المحلية
تفوض األمين العام، بالتشاور مع اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانيـة، أن يقـدم   . ٣

دوالر، تؤخذ من صندوق رأس المال العامل التابع لهيئـة   ٥.٠٠٠.٠٠٠حدود حاالً سلفة في 
، ٤األمم المتحدة، على أن تسدد من المساهمات االختيارية الحكومية التي تطلب وفقـاً للفقـرة   

  .٢وذلك قبل انقضاء المدة المحددة في الفقرة 
ما يمكـن، مسـاهمات    تحث جميع الدول األعضاء في األمم المتحدة على أن تقدم، بأسرع. ٤

اختيارية، عينية أو نقدية، كافية لضمان الحصول على المؤن واألموال المطلوبـة، وتعلـن أن   
المساهمات االختيارية للغاية نفسها من الدول غير األعضاء مقبولة أيضاً، ويجوز المسـاهمات  



أمين سـير عمـل   النقدية بعمالت غير دوالر الواليات المتحدة، وذلك بالقدر الذي يمكن معه ت
  .منظمة اإلغاثة بهذه العمالت

تفوض األمين العام تأسيس صندوق خاص تدفع إليه المساهمات التـي سـتدار كحسـاب    . ٥
  .خاص

مـن هـذا    ٤و  ٣تفوض األمين العام صرف األموال التي يجري تسلمها بموجب الفقـرة  .٦
  .القرار

تكلف األمين العام وضع أنظمة إلدارة الصندوق واإلشراف عليه، وذلـك بالتشـاور مـع    . ٧
  .اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية

تطلب من األمين العام اتخاذ جميع التـدابير الالزمـة لتقـديم المعونـة إلـى الالجئـين       . ٨
لغاية، وذلك باالسـتعانة بالوكـاالت   الفلسطينيين، وإلنشاء المنظمة اإلدارية التي قد تلزم لهذه ا

المختصة في الحكومات المختلفة، وبالوكاالت المتخصصة فـي األمـم المتحـدة، وصـندوق     
، وبلجنة الصليب األحمر الدوليـة،  )اليونيسيف(الطوارئ لرعاية الطفولة التابع لألمم المتحدة 

لعلـم أن مسـاهمة   وباتحاد جمعيات الصليب األحمر، والمنظمات المتطوعة األخـرى، مـع ا  
المنظمات المتطوعة في خطة اإلغاثة ال تخرج، في حال من األحوال، عن مبدأ الحياد الـذي  

  .طلبت على أساسه مساهمة هذه المنظمات
تطلب من األمين العام تعيين مدير لوكالة األمم المتحـدة إلغاثـة الالجئـين الفلسـطينيين،     .٩

يراه مالئماً من مسؤوليات التخطيط العام لبرنامج  يستطيع األمين العام أن يفوض إليه جميع ما
  .اإلغاثة وتنفيذه

توافق، بناء على اختيار األمين العام، على دعوة لجنة استشارية خاصة من سبعة أعضاء . ١٠
ينتخبهم رئيس الجمعية العامة، ويعرض عليها األمين العام أي مسألة مبدئيـة أو منهجيـة إذا   

  .اللجنة بشأنهاأراد أن يستفيد من مشورة 
تطلب من األمين العام متابعة تنفيذ برنامج اإلغاثة الحالي والتوسيع لتنفيذه، إلى أن يـتم  . ١١

  .إنشاء اإلدارة المنصوص عليها في القرار الحالي
تحث منظمة الصحة العالمية، ومنظمة األغذية والزراعة، والمنظمة الدوليـة لالجئـين،   .  ١٢

، والمنظمـات والوكـاالت   )اليونيسيف(طفولة التابع لألم المتحدة وصندوق الطوارئ لرعاية ال
األخرى المناسبة التي تمارس نشاطها في إطار برنامج اإلغاثة المحدد في هذا القرار، على أن 
تقدم في الحال إمدادات وموظفين اختصاصيين وخدمات أخرى بالقدر الذي تسمح بـه نظمهـا   

تخفيف الوضع البائس لالجئين الفلسـطينيين مـن جميـع    األساسية ومواردها المالية، وذلك ل
  .الطوائف



تطلب من األمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة، في دورتها العادية المقبلـة، تقريـراً   .  ١٣
  . عن اإلجراء الذي اتخذ نتيجة هذا القرار

  
، بإجماع ١٦٣رقم صوتت الجمعية العامة على هذا القرار فقرة فقرة وتبنته، في الجلسة العامة 

  .األصوات
  
   
  
 


