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  ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ٦ يف قرار اختذته اجلمعية العامة

  
  على تقرير جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإاء االستعمار بناء[

  ])A/71/493( (اللجنة الرابعة)

  

  ممتلكات الالجئني الفلسطينيني واإليرادات اآلتية منها  -  ٧١/٩٤
  

  ،إن اجلمعية العامة  

ــري   ــا  إذ تشـ ــؤرخ ٣ -(د  ١٩٤إىل قراريهـ ـــكان ١١) املـ ــمرب ــ  ١٩٤٨ون األول/ديسـ

وإىل مجيــع قراراــا الالحقــة     ١٩٨١كــانون األول/ديســمرب    ١٦جــيم املــؤرخ   ٣٦/١٤٦ و

  املسألة، ذه املتعلقة

كـانون   ٩ملـؤرخ  ا ٧٠/٨٦بقرارهـا  بتقرير األمـني العـام املقـدم عمـال      وإذ حتيط علما  

، وبتقرير جلنة التوفيق التابعة لألمم املتحدة واخلاصة بفلسطني للفتـرة  )١(٢٠١٥األول/ديسمرب 

  ،)٢(٢٠١٦/أغسطس آب ٣١إىل  ٢٠١٥/سبتمرب أيلول ١من 

يقــران ومبــادئ القــانون الــدويل  )٣(اإلعــالن العــاملي حلقــوق اإلنســانأن إىل  وإذ تشــري  

  ممتلكاته اخلاصة تعسفا،مبدأ عدم جواز جتريد أحد من 

كـــانون  ١٤) املـــؤرخ ٥ -(د  ٣٩٤إىل قرارهـــا  وإذ تشـــري علـــى وجـــه اخلصـــوص   

الـذي أوعـزت فيـه إىل جلنـة التوفيـق أن تضـع، بالتشـاور مـع األطـراف           ١٩٥٠األول/ديسـمرب  

  املعنية، تدابري حلماية حقوق الالجئني الفلسطينيني وممتلكام ومصاحلهم،

_______________ 

)١(  A/71/343. 

)٢(  A/71/335.  

 ).٣ -د ألف ( ٢١٧القرار   )٣(
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 أعلنتـه جلنـة   مـا  مج حتديد وتقيـيم املمتلكـات العربيـة، علـى حنـو     إجناز برنا وإذ تالحظ  
 مالكـبالـ  ، وأنه كان لدى دائرة األراضي سـجل )٤(التوفيق يف تقريرها املرحلي الثاين والعشرين

  ،األخرى  خصائصهاوالعرب وملف بالوثائق اليت حتدد مواقع املمتلكات العربية ومساحاا 

لــدى جلنــة التوفيــق    ى الســجالت املوجــودة للحفــاظ علــ  وإذ تعــرب عــن تقــديرها    
الســجالت مــن أجــل التوصــل  أمهيــة هــذهإذ تؤكــد ســجالت األراضــي، و فيهــا حتــديثها، مبــاو

  )،٣ -(د  ١٩٤حل عادل حملنة الالجئني الفلسطينيني وفقا للقرار   إىل

إىل أنه، يف إطار عملية السالم يف الشرق األوسـط، اتفقـت منظمـة التحريـر      وإذ تشري  
ت املـؤرخ  ـــ ي املؤقـــ ات احلكم الذاتـادئ ترتيبــالن مبــي إعــل فــة إسرائيــة وحكومــسطينيالفل
فيهـا مسـألة    على بدء مفاوضات بشأن مسائل الوضع الدائم، مبـا  )٥(١٩٩٣أيلول/سبتمرب  ١٣

  ،اهلامة الالجئني

أن لالجـئني الفلسـطينيني احلـق يف ممتلكـام ويف اإليـرادات       تؤكد من جديـد   - ١  
  والعدل؛ اآلتية منها، وفقا ملبادئ اإلنصاف

إىل األمني العـام أن يتخـذ كـل اخلطـوات املناسـبة، بالتشـاور مـع جلنـة          تطلب  - ٢  
هلـم مـن أصـول     ومـا  العـرب  التوفيق التابعة لألمم املتحدة واخلاصة بفلسطني، حلماية ممتلكـات 

  لملكية يف إسرائيل؛قوق لوح

 يلـزم مــن  مــا إىل إسـرائيل أن تقـدم إىل األمــني العـام كـل     تطلـب مـرة أخــرى    - ٣  
  القرار؛ يف تنفيذ هذا ةتسهيالت ومساعد

 صـلة  ذاتميع األطراف املعنية أن تزود األمـني العـام بـأي معلومـات     جب يب  - ٤  
يف  لملكيـة ن أصـول وحقـوق ل  هلـم مـ   ومـا  العـرب  باملوضوع تكون يف حوزا بشـأن ممتلكـات  

  إسرائيل ويكون من شأا أن تساعده يف تنفيذ هذا القرار؛

 اجلانبني الفلسطيين واإلسـرائيلي، وفقـا ملـا هـو متفـق عليـه بينـهما، علـى         حتث  - ٥  
إطـار   املتعلقة مبمتلكات الالجـئني الفلسـطينيني واإليـرادات اآلتيـة منـها يف      اهلامةمعاجلة املسألة 

  الوضع النهائي؛السالم املتعلقة بمفاوضات 

الثانيــة إىل األمـني العـام أن يقـدم تقريـرا إىل اجلمعيـة العامـة يف دورـا         تطلـب   - ٦  
  .القرار عن تنفيذ هذا والسبعني

  ٥٣ اجللسة العامة
  ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ٦

 
_______________ 
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