
 A/RES/67/115 األمــم املتحـدة 

 

 اجلمعية العامة
Distr.: General 
14 January 2013 

  السابعة والستونة الدور
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  قرار اختذته اجلمعية العامة

  
   على تقرير جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإاءناءب[

  ])A/67/423() اللجنة الرابعة(االستعمار 

  

ــران     - ٦٧/١١٥ ــشبت يف حزي ــيت ن ــال ال ــازحون نتيجــة ألعمــال القت ــه /الن يوني
   وأعمال القتال التالية١٩٦٧

  
  ،إن اجلمعية العامة  

 ٢٣٤١  و ١٩٦٧يوليـه   / متـوز  ٤املـؤرخ   ) ٥ - دإط (٢٢٥٢اريها   إلـــى قر  إذ تشيـــر   

ــاء  ــانون األول١٩املـــؤرخ ) ٢٢ - د(بـ ــة  ١٩٦٧ديـــسمرب / كـ ــرارات الالحقـ ــع القـ  وإىل مجيـ

  ،املتخذة يف هذا الصدد

يونيـه  / حزيـران  ١٤املـؤرخ   ) ١٩٦٧ (٢٣٧ إىل قـراري جملـس األمـن         وإذ تشري أيـضا     

  ،١٩٦٨مرب سبت/ أيلول٢٧املؤرخ ) ١٩٦٨ (٢٥٩ و ١٩٦٧

 كـانون  ٩ املـؤرخ    ٦٦/٧٣ بتقرير األمـني العـام املقـدم عمـال بقرارهـا             وإذ حتيط علما    

  ،)1(٢٠١١ديسمرب /األول

 بتقريــر املفــوض العــام لوكالــة األمــم املتحــدة إلغاثــة وتــشغيل   وإذ حتــيط علمــا أيــضا  

كــانون  ٣١ينــاير إىل / كــانون الثــاين ١لفتــرة مــن  لالالجــئني الفلــسطينيني يف الــشرق األدىن   

  ،)2(٢٠١١ديسمرب /األول

 إزاء املعانــاة اإلنــسانية املــستمرة النامجــة عــن أعمــال القتــال الــيت  وإذ يــساورها القلــق  

   وأعمال القتال التالية،١٩٦٧يونيه /نشبت يف حزيران

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

 فيما يتعلق بطرائق قبول دخـول األشـخاص   )3(١٩٩٣سبتمرب /أيلول ١٣الذايت املؤقت املؤرخ   

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

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

دة إىل ديـارهم أو أمـاكن إقامتـهم الـسابقة      وأعمال القتال التاليـة يف العـو       ١٩٦٧يونيه  /حزيران

  ؛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؛)3(١٩٩٣سبتمرب / أيلول١٣

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

إلغاثــة وتــشغيل الالجــئني الفلــسطينيني يف الــشرق األدىن ملواصــلة تقــدمي املــساعدة اإلنــسانية،    

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

ساعدة املـستمرة نتيجـة ألعمـال القتـال الـيت نـشبت يف         الذين هم يف أمس احلاجة إىل امل      املنطقة  

   وأعمال القتال التالية؛١٩٦٧يونيه /حزيران

ــتنا  - ٤   ــات واألفــــراد التــــربع     مجيــــع احلكد بقــــوةشــ سخاء بــــومــــات واملنظمــ

ــة ــة األخــرى لألغــراض       للوكال ــة املعني ــة واملنظمــات غــري احلكومي ــة الدولي وللمنظمــات احلكومي

  املذكورة آنفا؛

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

  . والستني عن التقدم احملرز يف تنفيذ هذا القرارالثامنةاجلمعية العامة قبل انعقاد دورا 

  ٥٩اجللسة العامة 

  ٢٠١٢ ديسمرب/ كانون األول١٨

  

_______________ 

)3( A/48/486-S/26560املرفق ،. 


