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الدورة احلادية والسبعون

جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإهناء االستعمار
(اللجنة الرابعة)

البند  49من جدول األعمال
وكالـــة األمـــم املتحـــدة غيا ـــة و ـ ـ يل ال جـ ـ
الفلسطيني يف ال رق األدىن

األردن ،وإكـــوادور ،واغمـــارا العربيـــة املتحـــدة ،والبحـــرين ،وبـــروي دار السـ ـ ،
وبوليفيــا ( دولــة  -املتعــددة القوميــا ) ،و ــو  ،واجلزائــر ،وجــزر القمــر ،وجنــو
أفريقيا ،وجيبويت ،ودولة فلسط  ،والسن ال ،والسـودان ،والعـراق ،وعمـان ،وفزنويـ
(مجهورية  -البوليفارية) ،وقطر ،وكوبـا ،والكويـ  ،ولبنـان ،ومـا  ،وماليزيـا ،ومصـر،
وامل ر  ،واململكة العربية السعودية ،وموريتا يا ،و يكارايوا ،واليمن :م روع قرار

النازحون تيجة ألعمـال القتـال الـش
القتال التالية

ـب يف حزيرانييو يـ  1967وأعمـال

إن اجلمعية العامة،
إذ تشيــــــــ إلــــــــر قراريهـــــا ( 2252دإط  )5 -املـــــ ر  4متوزييوليـــــ 1967
و  2341بـــاء (د  )22 -املــ ر  19كـــا ون األوليديســـم  1967وإىل مجيـــل القـــرارا
ال حقة املتخذة يف هذا الصدد،
وإذ تشـــي ا ـــا إىل قـــرارل لـ ـ األمـــن  )1967( 237املـ ـ ر  14حزيـــراني
يو ي  1967و  )1968( 259امل ر  27أيلوليسبتم ،1968
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وإذ حتيط علما بتقرير األمـ العـا املقـد عمـ بقرارهـا 70ي 84املـ ر  9كـا ون
األوليديسم ،)1(2015
وإذ حتــيط علمــا ا ــا بتقريــر املفــوع العــا لوكالــة األمــم املتحــدة غيا ــة و ـ يل
ال جــ الفلســطيني يف ال ــرق األدىن للفتــرة مــن  1كــا ون اليناييينــاير إىل  31كــا ون
األوليديسم ،)2(2015
وإذ ســاوا ا القلـ إزاء املعا ــاة اغ ســا ية املســتمرة النامجــة عــن أعمــال القتــال الــش
ب يف حزيرانييو ي  1967وأعمال القتال التالية،
وإذ حتيط علما باألحكـا اا الصـلة باملووـوع مـن إعـ ن مبـادي ر يبـا احلكـم
الذايت امل ق امل ر  13أيلوليسبتم  )3(1993فيما يتعلق بطرائق قبول دخـول األخـخا
الذين زحوا يف عا  ،1967وإا يساورها القلق ألن العملية املتفق عليها مل نفذ حىت اآلن،
وإذ حتيط علما ا ا بقرارها 67ي 19امل ر  29رين الينايي وفم ،2012
 - 1تعيـــأ تد يـــأ حـــق مجيـــل النـــازح تيجـــة ألعمـــال القتـــال الـــش ـــب يف
حزيرانييو ي  1967وأعمال القتال التاليـة يف العـودة إىل ديـارهم أو أمـاكن إقامتـهم السـابقة
يف األراوي الش حتتلها إسرائيل منذ عا 1967؛
 - 2تؤ أ ورورة التعجيل بعـودة النـازح  ،و ـدعو إىل التقيـد باآلليـة الـش ا فـق
عليها الطرفان يف املادة الينا ية ع رة من إعـ ن مبـادي ر يبـا احلكـم الـذايت امل قـ املـ ر
 13أيلوليسبتم  )3(1993ب أن عودة النازح ؛
 - 3تؤ أ ،يف يضون الك ،اجلهود الش يبذهلا املفوع العا لوكالة األمم املتحـدة
غيا ــة و ـ يل ال ج ـ الفلســطيني يف ال ــرق األدىن ملواصــلة قــدا املســاعدة اغ ســا ية،
بالقدر املستطاع عمليا وعلر أساس طاري وباعتبار الك دبريا م قتا ،إىل النـازح حاليـا يف
املنطقة الذين هم يف أم احلاجة إىل املساعدة املسـتمرة تيجـة ألعمـال القتـال الـش ـب يف
حزيرانييو ي  1967وأعمال القتال التالية؛
 - 4تناشــأ وق ـ مجيــل احلكومــا واملن مــا واألفــراد الت ـ ع بســخاء للوكالــة
وللمن ما احلكومية الدولية واملن ما يري احلكومية املعنية األخرى لأليراع املذكورة آ فا؛
__________
(.A/71/340 )1

( )2ال ثائ ال مسية للجمعية العامة ،الأوا احلاد ة والسبع ن ،امللح اقم .)A/71/13( 13
( ،A/48/486-S/26560 )3املرفق.
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 - 5تطلب إىل األم العا أن يقد  ،بعـد الت ـاور مـل املفـوع العـا  ،قريـرا إىل
اجلمعية العامة قبل ا عقاد دورهتا الينا ية والسبع عن التقد احملرز يف نفيذ هذا القرار.
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