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الدورة الثانية والسبعون

جلنة ة ةةة ااسة ة ةةا السيا ة ة ةةية اخلاصة ة ةةة
وإهناء اال تعمار (اللجنة الرابعة)
البند  53من جدول األعمال
وكال ة ةةة املم ة ةةغ ااتو ة ةةدة ا ة ةةة و ة ة ة ي
الالجئني الفلسطينيني يف ال رق املدىن

املردن ،إكوادور ،ا مارات العربية ااتودة ،إندونيسيا ،البورين ،بروين دار السةال  ،بةن الدي ،
بوليفيةةا (دولةةة  -ااتعةةددة الموميةةات) ،ةةون  ،اجلزا ةةر ،جنةةوأ ريريميةةا ،جيبةةوي ،الع ةراق ،عمةةان،
ينةةزويال (وروريةةة  -البوليفاريةةة) ،قطةةر ،كةةوا ،الكوية  ،لبنةةان ،مةةاليزا ،مصةةر ،اا ةةرأ ،ااملكةةة
العربية السعودية ،موريتانيا ،نيكارا وا ،اليمن ،دولة يلسطني :م روع قرار

ممتلكات الالجئني الفلسطينيني وا يرادات اآل ية منرا
إن اجلمعية العامة،
إذ ري إىل قراريها ( 194د )3-املؤرخ  11كانـ ـون األول/ديسـم  1948و  146/36جـمم
املؤرخ  16كانون األول/ديسم  1981وإىل مجمع قراراهتا الالحقة املتعلقة هبذه املسألة،
وإذ حت ة ة ةةي علم ة ة ةةا بتقري ـ ـ ــر األمـ ـ ــع الع ـ ـ ــا املق ـ ـ ــد عم ـ ـ ــال بقراره ـ ـ ــا  94/71امل ـ ـ ــؤرخ  6ك ـ ـ ــانون
األول/ديس ـ ــم  ،)1(2016وبتقري ـ ــر تن ـ ــة التو م ـ ـ ـق التابع ـ ــة لتم ـ ــم املتح ـ ــدة وافاس ـ ــة ب لس ـ ـ ـ ع لل ـ ـ ـ ة
من  1أيلول/سبتم  2016إىل  31آب/أغس س ،)2(2017
وإذ ة ةةري إىل أن اإلعـ ــالن العـ ــاملس نقـ ــو اإلنسـ ــان( )3ومبـ ــادا القـ ــانون الـ ــدو يق ـ ـران مبـ ــدأ
عد جواز جتريد أحد من ممتلكاته افاسة تعس ا،
_________________
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وإذ ةةري عل ةةص وجة ة اخلص ةةو إىل قراره ــا ( 394د )5-امل ــؤرخ  14ك ــانون األول/ديس ــم
 1950الذي أوعزت مه إىل تنة التو مق أن تضـع ،للتاـاور مـع األفـراع املعنمـة ،تـدابة نمايـة حقـو
الالجئع ال لس منمع وممتلكاهتم ومصانهم،
وإذ الح ة إجنــاز بــريم تديــد وتقمــمم املمتلكــات العربمــة ،عل ـ ــو مــا أعلنتــه تنــة التو مــق
يف تقريره ــا املرحل ــس الل ــان والعاـ ـرين( ،)4وأن ــه ك ــان ل ــدأل داي ــرة األرا ــس سـ ـ لل ـ ـمالك الع ــرب ومل ــف
للواثيق اليت تدد مواقع املمتلكات العربمة ومساحاهتا وخصايصها األخرأل،
وإذ عرأ عن مديرها للح اظ عل الس الت املوجودة لدأل تنة التو مـق وتـديلها ،اـا مهـا
س ـ الت األرا ــس ،وإذ تؤكــد أمهم ــة هــذه الس ـ الت مــن أج ـ التوس ـ إىل ح ـ عــادل الن ــة الالجئ ــع
ال لس منمع و قا للقرار ( 194د،)3-
وإذ ة ةةري إىل أن ـ ــه ،يف إف ـ ــار عملم ـ ــة الس ـ ــال يف الا ـ ــر األوسـ ـ ـ  ،ات قـ ـ ـ من م ـ ــة التحري ـ ــر
ال لس منم ـة وحكوم ـة إسرايم ـ ـس إع ـالن مب ـادا ترتمبـات انكم الذات ـس املؤق ـ املؤرخ  13أيلول/سبتم
 )5(1993عل بدء م او ات باأن مساي الو ع الدايم ،اا مها مسألة الالجئع اهلامة،
 - 1ؤك ةةد م ةةن جدي ةةد أن لالجئ ــع ال لس ـ منمع ان ــق يف ممتلك ــاهتم ويف اإليـ ـرادات ا تم ــة
منها ،و قا ملبادا اإلنصاع والعدل؛
 - 2طلب إىل األمع العا أن يتخذ ك اف وات املناسبة ،للتااور مع تنة التو مق التابعة
لتمم املتحدة وافاسة ب لس ع ،نماية ممتلكات العرب وما هلم من أسول وحقو للملكمة يف إسرايم ؛
 - 3طلةةب مةةرة ر ةةر إىل إسـرايم أن تقــد إىل األمــع العــا كـ مــا يلــز مــن تســهمالت
ومساعدة يف تن مذ هذا القرار؛
 - 4هتيب جبممع األفراع املعنمة أن تزود األمع العـا ي معلومـات ذات سـلة لملو ـو
تكون يف حوزهتا باأن ممتلكات العرب وما هلم من أسول وحقو للملكمة يف إسرايم ويكون مـن أـأ ا
أن تساعده يف تن مذ هذا القرار؛
 - 5حت ة اتــانبع ال لس ـ مين واإلس ـرايملس ،و قــا ملــا هــو مت ــق علمــه بمنهمــا ،عل ـ معاتــة
املسألة اهلامة املتعلقة امتلكات الالجئع ال لس منمع واإليرادات ا تمة منهـا يف إفـار م او ـات السـال
املتعلقة للو ع النهايس؛
 - 6طلةةب إىل األمــع العــا أن يقــد تقريـرا إىل اتمعمــة العامــة يف دورهتــا اللاللـة والســبعع
عن تن مذ هذا القرار.
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