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18 December 2018

الدورة الثالثة والسبعون
البند  54من جدول األعمال

قرار اتخذته الجمعية العامة في  7كانون األول/ديسمبر 2018
[ بناء على تقرير جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإهناء االستعمار (اللجنة الرابعة)

 - 93/73الن ااان ون نةيج ااة أللم ااال ال ة ااال الةي ننا ا ا ا ا ابا ا
ال ةال الةالية

في

(])A/73/523

يران/يوني ااه  1967وألم ااال

إن الجمعية العامة،
إذ تني ا ا اار إل ـ ـ ـ ــى قراريها ( 2252دإط )5-املؤرخ  4متوز/يوليه  1967و  2341باء (د)22-
املؤرخ  19كانون األول/ديسمرب  1967وإىل مجيع القرارات الالحقة ذات الصلة،
وإذ تن ا ا ا ا ااير أيض ا ا ا ا ااا إىل قراري جملس األمن  )1967( 237املؤرخ  14حزيران/يونيه 1967
و  )1968( 259املؤرخ  27أيلول/سبتمرب ،1968
وإذ تحيط للم ااا بتقرير األمني الع ــا املق ــد عمال بقراره ــا  81/72املؤرخ  7ك ــانون األول/
ديسمرب ،)1(2017
وإذ تحيط للما أيض ا ا ا ا ااا بتقرير املفوض العا لوكالة األمم املتحدة إلغاثة وتش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ يل الالجئني
الفلسطينيني يف الشرق األدىن للفرتة من  1كانون الثاين/يناير إىل  31كانون األول/ديسمرب ،)2(2017
وإذ يس ا اااور ا ال لق إزاء املعاناة اإلنس ـ ـ ــانية املس ـ ـ ــتمرة النامجة عن أعمال القتال اليت نش ـ ـ ــب يف
حزيران/يونيه  1967وأعمال القتال التالية،
_________________

(.A/73/338 )1
( )2الوثائق الرمسية للجمعية العامة ،الدورة الثالثة والسبعون ،امللحق رقم .)A/73/13( 13

)18-21411 (A

121218

**1821411

201218

النان ون نةيجة أللمال ال ةال الةي ننب

A/RES/73/93

في

يران/يونيه  1967وألمال ال ةال الةالية

وإذ تحيط للما باألحكا ذات الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلة باملوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو من إعالن مبادئ ترتيبات احلكم الذايت
املؤق املؤرخ  13أيلول/س ـ ـ ـ ــبتمرب  )3(1993فيما يتعلق بطرائق قبول دخول األش ـ ـ ـ ـ ـ ا الذين نزحوا يف
عا  ،1967وإذ يساورها القلق ألن العملية املتفق عليها مل تنفذ حىت اآلن،
وإذ تحيط للما أيضا بقرارها  19/67املؤرخ  29تشرين الثاين/نوفمرب ،2012
 - 1تعيااد تاادكيااد حق مجيع الن ــازحني نتيج ــة ألعم ــال القت ــال اليت نش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ يف حزيران/
يونيه  1967وأعمال القتال التالية يف العودة إىل ديارهم أو أماكن إقامتهم السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابقة يف األراض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اليت
حتتلها إسرائيل منذ عا 1967؛
 - 2تؤكد ضرورة التعجيل بعودة النازحني ،وتدعو إىل التقيد باآللية اليت اتفق عليها الطرفان
()3
يف املادة الثانية عشــرة من إعالن مبادئ ترتيبات احلكم الذايت املؤق املؤرخ  13أيلول/ســبتمرب 1993
بشأن عودة النازحني؛
 - 3تؤيد ،يف غضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون ذلك ،اجلهود اليت يبذهلا املفوض العا لوكالة األمم املتحدة إلغاثة
وتش يل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن ملواصلة تقدمي املساعدة اإلنسانية ،بالقدر املستطا عمليا
وعلى أس ـ ـ ـ ـ ــا طارئ وباعتبار ذلك تدبريا مؤقتا ،إىل النازحني حاليا يف املنطقة الذين هم يف أمس احلاجة
إىل املس ـ ــاعدة املس ـ ــتمرة نتيجة ألعمال القتال اليت نش ـ ــب يف حزيران/يونيه  1967وأعمال القتال التالية،
وتطلب إىل املفوض العا أن يدرج يف تقريره السنوي معلومات عن اجلهود ذات الصلة؛
 - 4تناشا ا ا ااد ب وة مجيع احلكومات واملنظمات واألفراد الترب بس ـ ـ ـ ـ ـ اء للوكالة وللمنظمات
احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية املعنية األخرى لألغراض املذكورة آنفا.
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