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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)

  

ــه        - ٧١/٩٢ ــيت نشــبت يف حزيران/يوني ــال ال ــال القت ــازحون نتيجــة ألعم الن
  التالية وأعمال القتال ١٩٦٧

  
  ،إن اجلمعية العامة  

 ١٩٦٧متوز/يوليــــــه  ٤) املــــــؤرخ ٥ -(دإط  ٢٢٥٢إلـــــــــى قراريهــــــا  إذ تشيــــــــر   

وإىل مجيـــع القـــرارات  ١٩٦٧كـــانون األول/ديســـمرب  ١٩املـــؤرخ ) ٢٢ -(د  بـــاء ٢٣٤١ و

  الالحقة املتخذة يف هذا الصدد،

 ١٤املـــــــؤرخ  )١٩٦٧( ٢٣٧إىل قـــــــراري جملـــــــس األمـــــــن  وإذ تشــــــري أيضـــــــا   

  ،١٩٦٨أيلول/سبتمرب  ٢٧املؤرخ  )١٩٦٨( ٢٥٩  و ١٩٦٧  يونيه/حزيران

كـانون   ٩املـؤرخ   ٧٠/٨٤بتقرير األمـني العـام املقـدم عمـال بقرارهـا       وإذ حتيط علما  

  ،)١(٢٠١٥األول/ديسمرب 

املتحــدة إلغاثــة وتشــغيل بتقريــر املفــوض العــام لوكالــة األمــم   وإذ حتــيط علمــا أيضــا  

ــن     ــرة م ــاير إىل   ١الالجــئني الفلســطينيني يف الشــرق األدىن للفت  كــانون ٣١كــانون الثاين/ين

  ،)٢(٢٠١٥األول/ديسمرب 

إزاء املعانــاة اإلنســانية املســتمرة النامجــة عــن أعمــال القتــال الــيت   وإذ يســاورها القلــق  

  وأعمال القتال التالية، ١٩٦٧نشبت يف حزيران/يونيه 

_______________ 
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باألحكـام ذات الصـلة باملوضـوع مـن إعـالن مبـادئ ترتيبـات احلكـم          وإذ حتيط علما  

فيما يتعلق بطرائق قبول دخـول األشـخاص    )٣(١٩٩٣أيلول/سبتمرب  ١٣الذايت املؤقت املؤرخ 

  ، وإذ يساورها القلق ألن العملية املتفق عليها مل تنفذ حىت اآلن،١٩٦٧الذين نزحوا يف عام 

  ،٢٠١٢تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٩املؤرخ  ٦٧/١٩بقرارها  أيضاوإذ حتيط علما   

حـــق مجيـــع النـــازحني نتيجـــة ألعمـــال القتـــال الـــيت نشـــبت يف  تعيـــد تأكيـــد  - ١  

وأعمال القتال التاليـة يف العـودة إىل ديـارهم أو أمـاكن إقامتـهم السـابقة        ١٩٦٧حزيران/يونيه 

  ؛١٩٦٧يف األراضي اليت حتتلها إسرائيل منذ عام 

ضرورة التعجيل بعـودة النـازحني، وتـدعو إىل التقيـد باآلليـة الـيت اتفـق         تؤكد  - ٢  

عليها الطرفان يف املادة الثانية عشرة من إعـالن مبـادئ ترتيبـات احلكـم الـذايت املؤقـت املـؤرخ        

  بشأن عودة النازحني؛ )٣(١٩٩٣أيلول/سبتمرب  ١٣

، يف غضون ذلك، اجلهود اليت يبذهلا املفوض العام لوكالة األمم املتحـدة  تؤيد  - ٣  

إلغاثــة وتشــغيل الالجــئني الفلســطينيني يف الشــرق األدىن ملواصــلة تقــدمي املســاعدة اإلنســانية،    

املستطاع عمليا وعلى أساس طارئ وباعتبار ذلك تدبريا مؤقتـا، إىل النـازحني حاليـا يف     بالقدر

املنطقة الذين هم يف أمس احلاجة إىل املساعدة املسـتمرة نتيجـة ألعمـال القتـال الـيت نشـبت يف       

  وأعمال القتال التالية؛ ١٩٦٧حزيران/يونيه 

التــربع بســخاء للوكالــة مجيــع احلكومــات واملنظمــات واألفــراد   تناشــد بقــوة  - ٤  

املعنيــــة األخــــرى لألغــــراض وللمنظمــــات احلكوميــــة الدوليــــة واملنظمــــات غــــري احلكوميــــة 

  آنفا؛  املذكورة

إىل األمني العام أن يقدم، بعـد التشـاور مـع املفـوض العـام، تقريـرا إىل        تطلب  - ٥  

  .نفيذ هذا القراراجلمعية العامة قبل انعقاد دورا الثانية والسبعني عن التقدم احملرز يف ت
  

  ٥٣ اجللسة العامة
  ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ٦

 

_______________ 

)٣(  A/48/486-S/26560.املرفق ، 


