
A/RES/70/84 األمــم املتحـدة 

 

 اجلمعية العامة
Distr.: General 

15 December 2015 

  السبعونالدورة 
من جدول األعمال ٥٤البند 

 

 الرجاء إعادة االستعمال
15-16838 (A) 

*1516838*  

 

  
  ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ٩ يف قرار اختذته اجلمعية العامة

  
  على تقرير جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإاء بناء[

  ])A/70/496( االستعمار (اللجنة الرابعة)

  

ــه        - ٧٠/٨٤ ــيت نشــبت يف حزيران/يوني ــال ال ــال القت ــازحون نتيجــة ألعم الن
  التالية وأعمال القتال ١٩٦٧

  
  ،لعامةإن اجلمعية ا  

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

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

  ،املتخذة يف هذا الصددالالحقة 

ــا    ــري أيضــــــ ــن   وإذ تشــــــ ــس األمــــــ ــراري جملــــــ ــؤرخ ١٩٦٧( ٢٣٧إىل قــــــ ) املــــــ

  ،١٩٦٨أيلول/سبتمرب  ٢٧) املؤرخ ١٩٦٨( ٢٥٩ و ١٩٦٧  حزيران/يونيه  ١٤

كـانون   ٥املـؤرخ   ٦٩/٨٧بتقرير األمـني العـام املقـدم عمـال بقرارهـا       وإذ حتيط علما  

  ،)١(٢٠١٤ األول/ديسمرب

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

كـــانون  ٣١كـــانون الثاين/ينـــاير إىل  ١ن لفتـــرة مـــلالالجـــئني الفلســـطينيني يف الشـــرق األدىن 

  ،)٢(٢٠١٤األول/ديسمرب 

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

  وأعمال القتال التالية، ١٩٦٧نشبت يف حزيران/يونيه 

_______________ 

)١(  A/70/308. 
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كـم  مـن إعـالن مبـادئ ترتيبـات احل    باملوضـوع  باألحكـام ذات الصـلة    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 أيضا  وإذ حتيط علما  

ــد   - ١   ــد تأكيـ ــبت       تعيـ ــيت نشـ ــال الـ ــال القتـ ــة ألعمـ ــازحني نتيجـ ــع النـ ــق مجيـ حـ

وأعمـــال القتـــال التاليـــة يف العـــودة إىل ديـــارهم أو أمـــاكن إقامتـــهم  ١٩٦٧حزيران/يونيـــه  يف

  ؛١٩٦٧السابقة يف 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،    

بالقدر املستطاع عمليا وعلـى أسـاس طـارئ وباعتبـار ذلـك تـدبريا مؤقتـا، إىل النـازحني حاليـا          

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

  وأعمال القتال التالية؛ ١٩٦٧يف حزيران/يونيه 

 ســخاء للوكالــةبمجيــع احلكومــات واملنظمــات واألفــراد التــربع   د بقــوةشــتنا  - ٤  

وللمنظمــــات احلكوميــــة الدوليــــة واملنظمــــات غــــري احلكوميــــة املعنيــــة األخــــرى لألغــــراض  

  آنفا؛  ذكورةامل

ــرا     تطلــب  - ٥   إىل األمــني العــام أن يقــدم، بعــد التشــاور مــع املفــوض العــام، تقري

  عن التقدم احملرز يف تنفيذ هذا القرار. والسبعني احلادية اجلمعية العامة قبل انعقاد دورا  إىل
  

  ٧٠اجللسة العامة 
  ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ٩

 

_______________ 

)٣(  A/48/486-S/26560.املرفق ، 


