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    قرار اختذته اجلمعية العامة
   على تقرير جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإهناء االستعمار بناء[

  ])A/63/400() اللجنة الرابعة(
  

ممتلكات الالجئني الفلسطينيني واإليرادات اآلتية منها  - ٦٣/٩٤
  ،إن اجلمعية العامة  
ــشري   ــا إذ تـ ــؤرخ ) ٣ - د (١٩٤ إىل قراريهـ ــانون األ١١املـ ــسمرب /ول كـ  ١٩٤٨ديـ

 وإىل مجيــع قراراهتــا الالحقــة   ١٩٨١ديــسمرب  / كــانون األول١٦ جــيم املــؤرخ  ٣٦/١٤٦ و
  بشأن هذه املسألة،

ــا    ــدم عمــال    وإذ حتــيط علم ــام املق ــر األمــني الع ــا بتقري ــؤرخ ٦٢/١٠٥ بقراره  ١٧ امل
ة  وبتقريـــر جلنـــة التوفيـــق التابعـــة لألمـــم املتحـــدة واخلاصـــ،١)(٢٠٠٧ديـــسمرب /كـــانون األول

  ،٢)(٢٠٠٨أغسطس /آب ٣١ إىل ٢٠٠٧سبتمرب /أيلول ١بفلسطني للفترة من 
 يقـران ومبـادئ القـانون الـدويل    ٣ )(اإلعـالن العـاملي حلقـوق اإلنـسان     أن   إىل   وإذ تشري   

  مبدأ عدم جواز جتريد أحد من ممتلكاته اخلاصة تعسفا،
  كـــانون١٤املـــؤرخ ) ٥ - د (٣٩٤ إىل قرارهـــا وإذ تـــشري علـــى وجـــه اخلـــصوص  
 الـذي أوعـزت فيـه إىل جلنـة التوفيـق أن تـضع، بالتـشاور مـع األطـراف                     ١٩٥٠ديسمرب  /األول

  املعنية، تدابري حلماية حقوق الالجئني الفلسطينيني وممتلكاهتم ومصاحلهم، 
أعلنتـه جلنـة      مـا   إجناز برنامج حتديد وتقيـيم املمتلكـات العربيـة، علـى حنـو             وإذ تالحظ   

ــي    ــا املرحل ــق يف تقريره ــشرين التوفي ــاين والع ــرة األراضــي ســجل     ٤)(الث ــدى دائ ــه كــان ل ، وأن

)١(  A/63/269.  
  .A/63/317انظر   )٢(
  ).٣  -   د( ألف ٢١٧القرار   )٣(
  .A/5700، الوثيقة ١١الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة التاسعة عشرة، املرفقات، املرفق رقم   )٤(
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ــودة   وإذ تعــرب عــن تقــديرها     ــسجالت املوج ــاظ علــى ال ــة التوفيــق     للحف لــدى جلن
جالت مـن أجـل التوصـل إىل حـل     الـس  حتديثها، مبا يف ذلك سجالت األراضـي، وأمهيـة هـذه    و

  ،)٣ - د (١٩٤عادل حملنة الالجئني الفلسطينيني وفقا للقرار 
 إىل أنه، يف إطار عملية السالم يف الشرق األوسط، اتفقـت منظمـة التحريـر                وإذ تشري   

الفلـــسطينية وحكومـــة إســـرائيل يف إعـــالن مبـــادئ ترتيبـــات احلكـــم الـــذايت املؤقـــت املـــؤرخ    
على بدء مفاوضات بشأن مسائل الوضع الدائم، مبا فيهـا مـسألة          ٥ )(١٩٩٣سبتمرب  /أيلول ١٣

  ،  اهلامةالالجئني
 أن لالجـئني الفلـسطينيني احلـق يف ممتلكـاهتم ويف اإليـرادات              تؤكد من جديـد     - ١  

  اآلتية منها، وفقا ملبادئ اإلنصاف والعدل؛ 
 إىل األمني العـام أن يتخـذ كـل اخلطـوات املناسـبة، بالتـشاور مـع جلنـة                تطلب  - ٢  

هلـم مـن أصـول      ومـا  العـرب التوفيق التابعة لألمم املتحدة واخلاصة بفلسطني، حلمايـة ممتلكـات   
  لملكية يف إسرائيل؛وحقوق ل
يلـزم مـن      مـا   إىل إسـرائيل أن تقـدم إىل األمـني العـام كـل             تطلب مـرة أخـرى      - ٣  

   يف تنفيذ هذا القرار؛ ةعدتسهيالت ومسا
ذات صـلة   ميع األطراف املعنية أن تزود األمـني العـام بـأي معلومـات              جب هتيب  - ٤  

 يف لملكيـة هلـم مـن أصـول وحقـوق ل      ومـا  العـرب باملوضوع تكون يف حوزهتا بـشأن ممتلكـات       
  إسرائيل ويكون من شأهنا أن تساعده يف تنفيذ هذا القرار؛

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

  مفاوضات الوضع النهائي لعملية السالم يف الشرق األوسط؛
 والـستني  الرابعـة   إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورهتـا      تطلب  - ٦  

  .تقريرا عن تنفيذ هذا القرار
  ٦٤اجللسة العامة 

  ٢٠٠٨ ديسمرب/ كانون األول٥
_______________ 
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