األمــم املتحـدة

A/C.4/73/L.17

الجمعية العامة

Distr.: Limited
14 November 20184
Arabic
Original: English

الدورة الثالثة والسبعون

لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء االستعمار
(اللجنة الرابعة)
البند  54من جدول األعمال
وكا ااالا ااة اةمإل المتوا اادة الجا ااا ا ااة و ا ا ا ا ا ا يا اال ال
الفلسطينيي في ال رق اةدنى

ي

اةردن ،إندونيسي ا ،أيرلندا ،البوري  ،البر ال ،بروني دار الس م ،بن ديش ،البوسنة والهرسك،
بوليفيا (دولة  -المتعددة القوميات)  ،ونس ،نوب أفريقيا ،يبو ي ،الساان ال ،السااويد ،ص اربيا،
العراق ،فنزوي ( مهورية – البوليفارية)  ،قبرص ،قطر ،كوبا ،لبنان ،لكس ا ا ا اامبر  ،مالطة ،ماليزيا،
المملكة العربية السعودية ،موريتانيا ،النرويج ،نيكاراجوا ،اليم  ،دولة فلسطي  :م روع قرار

ممتلكات ال

ي الفلسطينيي وااليرادات اآل ية منها

إن الجمعية العامة،
إذ ير إىل قراريها ( 194د )3-املؤرخ  11كانـ ـ ــل /األول دي م  1948و  146 36جيم
املؤرخ  16كانل /األول دي م  1981وإىل مجيع قراراهتا الالحقة املتعلقة هبذه امل ألة،
وإذ ويط علم ااا بتقرير األمني الع ــاق املق ــدق عمال بقرار ــا  83 72املؤرخ  7ك ــانل /األول
دي ـ ـ ـ ــم  ،)1(2017وبتقرير جلنة التلفيق التابعة لألمم املتحدة واخلاصـ ـ ـ ــة بفل ـ ـ ـ ـ ني للف ة من  1أيللل
سبتم  2017إىل  31آب أغ س ،)2(2018
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وإذ ا ا ا ااير إىل أ /اإلعال /العاملي حلقلق اإلن ـ ـ ـ ـ ــا )3(/ومبادئ القانل /الدويل يقرا /مبدأ عدق
جلاز جتريد أحد من ممتلكاته اخلاصة تع فا،
وإذ ير على وجه اخلصلص إىل قرار ا ( 394د )5-املؤرخ  14كانل /األول دي م 1950
الذي أوعزت فيه إىل جلنة التلفيق أ /تض ــع ،بالت ــاور مع األ راف املعنية ،تدابري حلماية حقلق الالجئني
الفل ينيني وممتلكاهتم ومصاحلهم،
وإذ حظ إجنــاز برنــام تــديــد وتقييم املمتلكــات العربيــة ،على ل مــا أعلنتــه جلنــة التلفيق
يف تقرير ا املرحلي الثاين والع رين( ،)4وأنه كا /لدى دائرة األراضي سجل بالـمالك العرب وملف باللثائق
اليت تدد ملاقع املمتلكات العربية وم احاهتا وخصائصها األخرى،
وإذ عرب ع قديرها للحفاظ على ال ـ ـ ـ ــجالت امللجلدة لدى جلنة التلفيق وتديثها ،ا فيها
س ـ ـ ـ ــجالت األراض ـ ـ ـ ــي ،وإال تؤكد ألية ذه ال ـ ـ ـ ــجالت من أجل التلص ـ ـ ـ ــل إىل حل عادل حملنة الالجئني
الفل ينيني وفقا للقرار ( 194د،)3-
وإذ ير إىل أنه ،يف إ ار عملية ال الق يف ال رق األوسط ،اتفقت منظمة التحرير الفل ينيــة
()5
وحكلمــة إسرائيــل فــي إعــال /مبــادئ ترتيبـات احلكم الذاتــي املؤقــت املؤرخ  13أيللل سبتم 1993
على بدء مفاوضات ب أ /م ائل اللضع الدائم ،ا فيها م ألة الالجئني اهلامة،

ؤكد م

-1
وفقا ملبادئ اإلنصاف والعدل؛

ديد أ /لالجئني الفل ـ ينيني احلق يف ممتلكاهتم ويف اإليرادات اتتية منها،

 - 2طلب إىل األمني العاق أ /يتخذ كل اخل لات املناس ـ ـ ــبة ،بالت ـ ـ ــاور مع جلنة التلفيق التابعة
لألمم املتحدة واخلاصة بفل ني ،حلماية ممتلكات العرب وما هلم من أصلل وحقلق للملكية يف إسرائيل؛
 - 3طلب مرة أخرى إىل إسـ ـ ـ ـ ـ ـرائيل أ /تقدق إىل األمني العاق كل ما يلزق من ت ـ ـ ـ ـ ــهيالت
وم اعدة يف تنفيذ ذا القرار؛
 - 4هيب جبميع األ راف املعنية أ /تزود األمني العاق بأي معللمات الات صــلة بامللضــل
تكل /يف حلزهتا ب ــأ /ممتلكات العرب وما هلم من أصــلل وحقلق للملكية يف إسـرائيل ويكل /من ــأ ا
أ /ت اعده يف تنفيذ ذا القرار؛
 - 5وث اجلانبني الفل ـ ـ ـ ـ ـ يي واإلس ـ ـ ـ ـ ـرائيلي ،وفقا ملا ل متفق عليه بينهما ،على معاجلة
امل ــألة اهلامة املتعلقة متلكات الالجئني الفل ـ ينيني واإليرادات اتتية منها يف إ ار مفاوضــات ال ــالق
املتعلقة باللضع النهائي؛
 - 6طلب إىل األمني العاق أ /يقدق تقريرا إىل اجلمعية العامة يف دورهتا الرابعة وال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبعني
عن تنفيذ ذا القرار.
_________________

( )3القرار  217ألف (د.)3-
( )4اللثائق الرمسية للجمعية العامة ،الدورة التاسعة ع رة ،املرفقات ،املرفق رقم  ،11اللثيقة .A/5700
( ،A/48/486-S/26560 )5املرفق.
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