
 ٣٠٢قرار الجمعية العامة رقم 

  

  .١٩٤٩كانون األول  ٨بتاريخ ) ٤الدورة (

  تأسيس وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشـغيل الالجئـين الفلسـطينيين فـي الشـرق األدنـى       
   

  إن الجمعية العامة،

 ١٩٤، ورقـم  ١٩٤٨تشرين الثـاني   ١٩الصادر في ) ٣الدورة ( ٢١٢ريها رقم إذ تذكر قرا
، اللذين يؤكدان بصورة خاصة أحكام الفقـرة  ١٩٤٨كانون األول  ١١الصادر في ) ٣الدورة (

  من القرار األخير، ١١

وقد درست بتقدير التقرير المؤقت لبعثة األمم المتحدة إلجراء المسـح االقتصـادي للشـرق    
  ريــر األمــين العــام عــن مســاعدة الالجئــين الفلســطينيين،      األوســط وتق

   

تعرب عن تقديرها للحكومات التي استجابت بسخاء للنداء الوارد فـي قرارهـا رقـم     - ١
، ولنداء األمين العام للمساهمة، عينا أو نقدا، فـي تخفيـف وطـأة    )٣الدورة ( ٢١٢

  .المجاعة والبؤس بين الالجئين الفلسطينيين
  
متنانها للجنة الدولية للصليب األحمر، ولرابطة جمعيـات الصـليب   تعرب كذلك عن ا -٢

للخدمات، لما ساهمت به من خدمات في سبيل هـذا   األمريكييناألحمر، وللجنة األصدقاء 
الواجب اإلنساني بقيامها، على الرغم من الصعاب الجسـيمة، بأعبـاء المسـؤولية التـي     

لعناية العامة بالالجئين، وترحـب بمـا   تطوعت لالضطالع بها بتوزيع إعانات اإلغاثة وا
قدمته من تأكيدات لألمين العام بأنها ستستمر في التعاون مع األمم المتحدة حتى نهاية شهر 

  .على أساس مقبول من الطرفين ١٩٥٠آذار 
  
، )اليونيسـيف (تثني على صندوق الطوارئ لرعاية الطفولة التـابع لألمـم المتحـدة     -٣

مج المساعدة لألمم المتحدة، كما أنها تثني علـى بـاقي الهيئـات    لمساهمته المهمة في برنا
والوكاالت المتخصصة التي قدمت المساعدة في حقولها، وخصوصـا منظمـة الصـحة    



ومنظمـة الالجئـين   ) اليونسـكو (العالمية، ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 
  .الدولية

  
خيرية واإلنسانية العديدة التي ساهمت ماديا في تعرب عن شكرها للمنظمات الدينية وال -٤

  .إغاثة الالجئين الفلسطينيين
تعترف بأنه من الضروري استمرار المساعدة إلغاثة الالجئـين الفلسـطينيين، بغيـة     -٥

تالفي أحوال المجاعة والبؤس بينهم، ودعم السالم واالستقرار، مع عدم اإلخالل بأحكـام  
كـانون األول   ١١الصادر فـي  ) ٣الدورة ( ١٩٤لعامة رقم من قرار الجمعية ا ١١الفقرة 
، وتعترف أيضا بضرورة اتخاذ إجراءات فعالة، في أقـرب وقـت، بغيـة إنهـاء     ١٩٤٨

  .المساعدة الدولية لإلغاثة
  
كـانون   ١تعتبر ما يلزم برامج اإلغاثة المباشرة ولبرامج األعمال، خالل الفترة مـن   -٦

من هذا القرار، بنحـو  ) د(٩، وذلك وفقا ألحكام الفقرة ١٩٥٠كانون األول  ٣١الثاني إلى 
 ١٣,٥مليون دوالر لإلعانة المباشرة إضافة إلى  ٢٠,٢مليون دوالر، منها ما قيمته  ٣٣,٧

وما تتطلبه برامج األعمال، خالل الفترة مـن أول كـانون   . مليون دوالر لبرامج األعمال
مليـون دوالر   ٢١,٢ت اإلدارية، هو ، بما فيها المصروفا١٩٥١حزيران  ٣٠الثاني إلى 

كـانون   ٣١تقريبا، وتعتبر أنه ينبغي إنهاء عملية اإلغاثة المباشرة في وقـت ال يتجـاوز   
  .، إال إذا قررت الجمعية العامة غير ذلك فـي دورتهـا العاديـة الخامسـة    ١٩٥٠األول 

  
  :شرق األدنـى تؤسس وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في ال -٧
لتقوم بالتعاون مع الحكومات المحلية باإلغاثة المباشـرة وبـرامج التشـغيل، بحسـب      ) أ(

  .توصيات بعثة المسح االقتصادية
لتتشاور مع الحكومات المهتمة في الشرق األدنى، بشأن التدابير التي تتخـذها هـذه    ) ب(

غاثة ولمشاريع األعمال غير الحكومات تمهيدا للوقت الذي تصبح فيه المساعدة الدولية لإل
  .متوفرة

  
تؤسس لجنة استشارية من ممثلي فرنسا وتركيا والمملكة المتحدة لبريطانيـا العظمـى    -٨

وشمال إيرلندا والواليات المتحدة األمريكية، مفوضة بإضافة ما يزيد على ثالثة أعضـاء  
ـ  ة األمـم المتحـدة   إضافيين من الحكومات المساهمة، ألداء المشورة، ومعاونة مدير وكال

وعلـى مـدير   . وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى في تنفيذ البرنامج إلغاثة



الوكالة واللجنة االستشارية أن يتشاورا مع كل من حكومات الشرق األدنى المختصة، فـي  
  .اختيار المشاريع ورسمها وتنفيذها

  
المتحدة إلغاثـة وتشـغيل الالجئـين    تطلب من األمين العام تعيين مدير وكالة األمم  -٩

  :الفلسطينيين في الشرق األدنى، بالتشاور مع الحكومات الممثلة في اللجنـة االستشـارية  
سيكون مدير وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسـطينيين فـي الشـرق     -أ 

  .األدنى الموظف التنفيـذي المسـؤول أمـام الجمعيـة العامـة عـن سـير البرنـامج        
يختار المدير موظفيه ويعينهم وفقا للترتيبات العامة التي توضع باالتفاق مع األمـين   -ب 

العام، بما فيها القوانين والنظم السارية على موظفي األمم المتحـدة التـي يـرى المـدير     
واألمين العام تطبيقها عليهم، وعلى المدير أن ينتفع إلى الحد الممكن بتسهيالت ومساعدات 

  .العاماألمين 
على المدير أن يضع بالتشاور مع األمين العام واللجنة االستشـارية لشـؤون االدارة    -ج 

والميزانية، نظما مالية لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئـين الفلسـطينيين فـي    
  .الشرق األدنى

ـ   -د  وفرة بـين  على المدير أن يقوم بالتشاور مع اللجنة االستشارية، بتوزيع المبـالغ المت
من هـذه  ) ج(اإلغاثة المباشرة ومشاريع األعمال، وذلك وفقا لألنظمة المالية المقررة في 

ــرة    ــي الفق ــواردة ف ــديرات ال ــي التق ــر ف ــادة النظ ــال إع ــي ح ــرة، وف   .٦الفق
  

يا، لوضع تطلب من المدير عقد اجتماع للجنة االستشارية في أقرب وقت ممكن عمل -١٠
ــد     ــرار قواعـ ــامج وإقـ ــيم وإدارة البرنـ ــط لتنظـ ــراءاتالخطـ   .اإلجـ

  
تبقي على وكالة األمم المتحدة إلغاثة الالجئين الفلسـطينيين التـي أنشـئت بقـرار      -١١

، أو إلى التاريخ الذي تتم فيـه  ١٩٥٠نيسان  ١حتى ) ٣الدورة ( ٢١٢الجمعية العامة رقم 
وتطلب من األمين العام، بالمشاورة مع الوكـاالت  . ١٢في الفقرة  إليهاعملية النقل المشار 

العاملة، مواصلة الجهود إلنقاص عدد حصص اإلعاشة على مراحل في ضوء ما وصلت 
  .إليه بعثة المسح االقتصادية من نتائج وتوصيات

  
تكلف األمين العام أن ينقل إلى وكالة األمم المتحـدة إلغاثـة وتشـغيل الالجئـين      -١٢

ي الشرق األدنى، موجودات وديون وكالة األمم المتحـدة إلغاثـة الالجئـين    الفلسطينيين ف
، أو إلى أي تاريخ آخر يتفق عليه األمين العام مع مدير ١٩٥٠نيسان  ١الفلسطينيين حتى 



  .وكالة األمم المتحدة إلغاثـة وتشـغيل الالجئـين الفلسـطينيين فـي الشـرق األدنـى       
  

المتحـدة وغيـر األعضـاء، علـى التبـرع      تحث جميع الدول األعضاء في األمم  -١٣
التطوعي، نقدا أو عينا وذلك لضمان الحصول على كمية اإلعدادات واألموال الالزمة لكل 

، وتقبل التبرعات بعمـالت غيـر   ٦مرحلة من مراحل البرنامج، كما هو وارد في الفقرة 
  .الــدوالر األميركــي مــا دام يمكــن تنفيــذ البرنــامج بهــذه العمــالت       

  
األمين العام، بالمشاورة مع اللجنة االستشارية لشـؤون اإلدارة والميزانيـة،    تفوض -١٤

تسليف المبالغ المتوفرة لهذا الغرض على أال تزيد عن خمسة ماليين دوالر من صـندوق  
رأس المال العامل لتمويل العمليات طبقا لهذا القرار، على أن يسدد هذا المبلغ، خالل مـدة  

، من التبرعات الحكومية الطوعية التـي طلبـت فـي    ١٩٥٠ل كانون األو ٣١ال تتجاوز 
  .أعاله ١٣الفقرة 

  
تفوض األمين العام، بالمشاورة مع اللجنة االستشارية لشـؤون اإلدارة والميزانيـة،    -١٥

مفاوضة منظمة الالجئين الدولية للحصول على قرض دون فائدة، لتمويل البرنامج، بحيث 
  .ر بشروط مرضية للسداد يتفق عليهـا بـين الطـرفين   مليون دوال ٢,٨ال تتجاوز قيمته 

  
تفوض األمين العام باستمرار فتح الصندوق الخاص المؤسس بقرار الجمعية العامـة   -١٦

، وأن يسحب منه االعتمادات الالزمة لعمليات إغاثة األمم المتحـدة  )٣الدورة ( ٢١٢رقم 
وكالة األمم المتحـدة إلغاثـة    لالجئين الفلسطينيين، وبمقتضى طلب مدير الوكالة لعمليات

  .وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى
  

تدعو الحكومات المختصة إلى منح وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشـغيل الالجئـين    -١٧
والتسهيالت التي منحت  واإلعفاءاتالفلسطينيين في الشرق األدنى االمتيازات والحصانات 

اثة الالجئين الفلسطينيين وذلك إلـى جانـب كافـة االمتيـازات     لوكالة األمم المتحدة إلغ
  .واإلعفاءات والتسهيالت الالزمة ألداء مهمتها

  
ومنظمـة  ) اليونيسيف(تحث صندوق الطوارئ لرعاية الطفولة التابع لألمم المتحدة  -١٨

ثقافـة  الالجئين الدولية ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلـوم وال 
ومنظمة األغذية والزراعة الدولية والوكاالت األخرى المختصـة، والهيئـات   ) اليونسكو(



والجماعات الخاصة بالتشاور مع مدير وكالة األمم المتحدة إلغاثـة وتشـغيل الالجئـين    
  .الفلسطينيين في الشرق األدنـى علـى مـد يـد المسـاعدة ضـمن إطـار البرنـامج        

  
المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق  تطلب من مدير وكالة األمم -١٩

  :األدنى
أن يعين مندوبا لحضور اجتماعات مجلس المساعدة الفنيـة كمراقـب، لكـي يصـبح      - أ

باإلمكان تنسيق نشاطات المساعدة الفنية لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشـغيل الالجئـين   
ـ  اعدة الفنيـة لألمـم المتحـدة والوكـاالت     الفلسطينيين في الشرق األدنى مع برامج المس

) ٩الدورة ( ٢٢٢المتخصصة المشار إليها في قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم 
  .١٩٤٩آب  ١٥أ الصادر في 

أن يضع تحت تصرف مجلس المساعدة الفنية، معلومات تامة فيما يتعلق بأية مساعدة  - ب
إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق  فنية يمكن أن تقوم بها وكالة األمم المتحدة

األدنى، حتى يمكن إدراجها في التقارير التي يقدمها مجلس المساعدة الفنية للجنة المساعدة 
  .الفنية التابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي

  
توعز إلى وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسـطينيين فـي الشـرق     -٢٠
نى بالتشاور مع لجنة التوفيق بشأن فلسطين التابعة لألمم المتحدة، لما فيـه خيـر أداء   األد

من قرار الجمعية العامـة   ١١مهمات كل منها، وخصوصا فيما يتعلق بما ورد في الفقرة 
  .١٩٤٨كــــانون األول  ١١الصــــادر فــــي ) ٣الــــدورة ( ١٩٤رقــــم 

  
مم المتحدة تقريرا سنويا عن أعمال تطلب من المدير أن يرفع إلى الجمعية العامة لأل -٢١

وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين، يشمل بيانا بتـدقيق الحسـابات،   
وتدعوه إلى أن يرفع لألمين العام أية تقارير أخرى ترى وكالة األمـم المتحـدة إلغاثـة    

مم المتحدة أو أجهزتهـا  وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى إحاطة أعضاء األ
  .المناسبة علما بها

  
تكلف لجنة التوفيق بشأن فلسطين التابعة لألمم المتحدة أن ترسل التقريـر النهـائي    -٢٢

لبعثة المسح االقتصادية، مع ما ترغب فيه من تعليقات، إلى األمين العام ليقدمه، بـدوره،  
وتشغيل الالجئين الفلسطينيين فـي   إلى أعضاء األمم المتحدة ووكالة األمم المتحدة إلغاثة

 الشرق األدنى


