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  ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ٩ يف قرار اختذته اجلمعية العامة

  
  على تقرير جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإاء بناء[

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

  ممتلكات الالجئني الفلسطينيني واإليرادات اآلتية منها  -  ٧٠/٨٦

  ،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   ٥املـؤرخ   ٦٩/٨٩بقرارهـا  بتقرير األمـني العـام املقـدم عمـال      وإذ حتيط علما  
وفيق التابعة لألمم املتحدة واخلاصة بفلسطني للفتـرة  ، وبتقرير جلنة الت)١(٢٠١٤األول/ديسمرب 

  ،)٢(٢٠١٥/أغسطس آب ٣١إىل  ٢٠١٤/سبتمرب أيلول ١من 

يقــران ومبــادئ القــانون الــدويل  )٣(اإلعــالن العــاملي حلقــوق اإلنســانأن إىل  وإذ تشــري  
  مبدأ عدم جواز جتريد أحد من ممتلكاته اخلاصة تعسفا،

كـــانون  ١٤) املـــؤرخ ٥ -(د  ٣٩٤رارهـــا إىل ق وإذ تشـــري علـــى وجـــه اخلصـــوص   
الـذي أوعـزت فيـه إىل جلنـة التوفيـق أن تضـع، بالتشـاور مـع األطـراف           ١٩٥٠ديسـمرب  /األول

  املعنية، تدابري حلماية حقوق الالجئني الفلسطينيني وممتلكام ومصاحلهم،

 جلنـة أعلنتـه   مـا  إجناز برنامج حتديد وتقيـيم املمتلكـات العربيـة، علـى حنـو      وإذ تالحظ  
مالك ـبالـ  ، وأنه كان لدى دائرة األراضي سـجل )٤(التوفيق يف تقريرها املرحلي الثاين والعشرين

  ،األخرى خصائصهاوالعرب وملف بالوثائق اليت حتدد مواقع املمتلكات العربية ومساحاا 
_______________ 

)١(  A/70/340.  

)٢(  A/70/319.املرفق ،  

 ).٣ -ألف (د  ٢١٧القرار   )٣(
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لــدى جلنــة التوفيــق    للحفــاظ علــى الســجالت املوجــودة    وإذ تعــرب عــن تقــديرها    

الســجالت مــن أجــل التوصــل  أمهيــة هــذهإذ تؤكــد ســجالت األراضــي، و افيهــ 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 الذاتـبادئ ترتيــالن مبــي إعــل فــة إسرائيــة وحكومــالفلسطيني

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؛وحقوق ل

 يلـزم مــن  مــا إىل إسـرائيل أن تقـدم إىل األمــني العـام كـل     تطلـب مـرة أخــرى    - ٣  

  القرار؛ يف تنفيذ هذا ةتسهيالت ومساعد

ميـــع األطـــراف املعنيـــة أن تـــزود األمـــني العـــام بـــأي معلومـــات        جب يـــب  - ٤  

هلـم مـن أصـول وحقـوق      ومـا  العـرب  باملوضوع تكـون يف حوزـا بشـأن ممتلكـات     صلة ذات

  إسرائيل ويكون من شأا أن تساعده يف تنفيذ هذا القرار؛يف  لملكيةل

ــه بينــهما،       اجلــانبني حتــث  - ٥   ــو متفــق علي ــا ملــا ه  الفلســطيين واإلســرائيلي، وفق

املتعلقــة مبمتلكــات الالجــئني الفلســطينيني واإليــرادات اآلتيــة منــها   اهلامــةمعاجلــة املســألة  علــى

  الوضع النهائي؛السالم املتعلقة بإطار مفاوضات   يف

احلاديـة  ورـا  إىل األمني العام أن يقـدم تقريـرا إىل اجلمعيـة العامـة يف د     تطلب  - ٦  

  .القرار عن تنفيذ هذا والسبعني
  

  ٧٠اجللسة العامة 
  ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ٩

 

_______________ 

)٥(  A/48/486-S/26560.املرفق ، 


