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    العامة اجلمعية اختذته قرار
   االستعمار وإهناء اخلاصة السياسية املسائل جلنة تقرير على بناء[

  ])A/62/404( )الرابعة اللجنة(

  

 يونيــه/حزيــران يف نــشبت الــيت القتــال ألعمــال نتيجــة النــازحون  - ٦٢/١٠٣
  التالية القتال وأعمال ١٩٦٧  

  ،العامة اجلمعية إن  

ــشيـــر إذ   ـــى تــ ــا إلــــ ــوز ٤ املــــؤرخ )٥ -  دإط( ٢٢٥٢ قراريهــ ــه/متــ  ١٩٦٧ يوليــ
 القـرارات  مجيـع  وإىل ،١٩٦٧ ديـسمرب /األول كـانون  ١٩ املـؤرخ  )٢٢  -   د (باء ٢٣٤١  و

  الصلة، ذات الالحقة

 يونيـه /حزيـران  ١٤ املـؤرخ  )١٩٦٧( ٢٣٧ األمن جملس قراري إىل أيضا تشري وإذ  
  ،١٩٦٨ سبتمرب/أيلول ٢٧ املؤرخ )١٩٦٨( ٢٥٩   و١٩٦٧

 ١٤ املــؤرخ ٦١/١١٣ بقرارهــا عمــال املقــدم العــام األمــني بتقريــر علمــا حتــيط وإذ  
)(٢٠٠٦ ديسمرب/األول كانون ١،  

 وتـشغيل  إلغاثـة  املتحـدة  األمـم  لوكالـة  ةالعامـ  ةاملفوضـ  بتقرير أيضا علما حتيط وإذ  
 إىل ينــاير/الثــاين كــانون ١ مــن الفتــرة يــشمل الــذي األدىن الــشرق يف الفلــسطينيني الالجــئني

)( ٢٠٠٦ ديسمرب/األول كانون  ٣١ ٢،  

 الـيت  القتـال  أعمـال  عـن  النامجـة  املـستمرة  اإلنـسانية  املعاناة إزاء القلق يساورها وإذ  
  التالية، القتال أعمالو ١٩٦٧ يونيه/حزيران يف نشبت

)١(  A/62/282.  
 A/62/13(والتـصويب    ١٣، امللحـق رقـم       الثانيـة والـستون     الرمسية للجمعية العامة، الدورة    الوثائق  )٢(
  .)A/62/13/Add.1 ( ألف١٣امللحق رقم ؛ واملرجع نفسه، )Corr.1  و
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 الــذايت احلكــم ترتيبــات مبــادئ إعــالن مــن الــصلة ذات باألحكــام علمــا حتــيط وإذ  
)(١٩٩٣ سـبتمرب /لـول أي ١٣ املؤرخ املؤقت  األشـخاص  دخـول  قبـول  بطرائـق  يتعلـق  فيمـا  ٣
 حــىت تنفــذ مل عليهــا املتفــق العمليــة ألن القلــق يــساورها وإذ ،١٩٦٧ عــام يف نزحــوا الــذين
  اآلن،

ــد  -  ١   ــد تعي ــع حــق تأكي ــازحني مجي ــال نتيجــة الن ــال ألعم ــيت القت ــشبت ال  يف ن
 الـسابقة  إقامتهم أماكن أو ديارهم إىل العودة يف التالية القتال أعمالو ١٩٦٧ يونيه/حزيران

  ؛١٩٦٧ عام منذ إسرائيل حتتلها اليت األراضي يف

 الطرفـان  عليهـا  اتفـق  الـيت  آلليـة ل االمتثال عدم إزاء البالغ القلق عن تعرب  -  ٢  
 املــــؤرخ املؤقــــت الــــذايت احلكــــم ترتيبــــات مبــــادئ إعــــالن مــــن عــــشرة الثانيــــة املــــادة يف
 عـــودةب تعجيــل ال ضـــرورة وتؤكــد  النـــازحني، عــودة  بـــشأن )٣(١٩٩٣ ســبتمرب /أيلــول   ١٣

  النازحني؛

 األمــم لوكالــة ةالعامــ ةاملفوضــ بــذهلات الــيت اجلهــود ذلــك، غــضون يف ،تؤيــد  -  ٣  
ــة املتحــدة  املــساعدة تقــدمي ملواصــلة األدىن الــشرق يف الفلــسطينيني الالجــئني وتــشغيل إلغاث
ــسانية ــا، املــستطاع بالقــدر اإلن ــار طــارئ أســاس علــى عملي ــدبريا ذلــك وباعتب ــا، ت  إىل مؤقت
 املـساعدة  إىل احلاجـة  أشـد  يف هـم  والـذين  حاليـا  املـشردين  املنطقـة  يف املوجـودين  األشخاص
  التالية؛ القتال أعمالو ١٩٦٧ يونيه/حزيران يف نشبت اليت القتال ألعمال نتيجة املستمرة

 للوكالـة  بـسخاء  التـربع  واألفـراد  واملنظمـات  احلكومـات  مجيـع  بقوة تناشد  -  ٤  
 املـذكورة  لألغـراض  األخـرى  املعنيـة  احلكومية غري واملنظمات الدولية احلكومية وللمنظمات

  آنفا؛

 الثالثـة  دورهتـا  انعقاد قبل العامة اجلمعية إىل يقدم أن العام األمني إىل تطلب  -  ٥  
  .قرارال هذا تنفيذ يف احملرز التقدم عن اتقرير ،ةالعام ةاملفوض مع التشاور بعد ،والستني

  ٧٥ العامة اجللسة
  ٢٠٠٧ ديسمرب/األول كانون ١٧

  

_______________ 
)٣(  A/48/486-S/26560املرفق ،.  
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