
  ١٦٠٤قرار رقم 
 ١٩٦١) أبريل(نيسان  ٢١بتاريخ ) الدورة الخامسة( 

 اإليعاز إلى لجنة التوفيق برفع تقرير عن إعادة الالجئين إلى ديارهم

    
 الجمعية العامة، إن

، ١٩٤٨) ديسمبر(كانون األول  ١١المتخذ في ) ٣الدورة ( ١٩٤إذ تشير إلى قراراتها رقم 
) ٥الدورة ( ٣٩٣، ورقم ١٩٤٩) ديسمبر(كانون األول  ٨ المتخذ في) ٤الدورة ( ٣٠٢ورقم 

كانون  ٢٦المتخذ في ) ٦الدورة ( ٥١٣، ورقم ١٩٥٠) ديسمبر(كانون األول  ٢المتخذ في 
، ١٩٥٢) نوفمبر(تشرين الثاني  ٦المتخذ في ) ٧الدورة ( ٦١٤، ورقم ١٩٥٢) يناير(الثاني 
الدورة ( ٨١٨، ورقم ١٩٥٣) نوفمبر(تشرين الثاني  ٢٧المتخذ في ) ٨الدورة ( ٧٢٠ورقم 

 ٣المتخذ في ) ١٠الدورة ( ٩١٦، ورقم ١٩٥٤) ديسمبر(كانون األول  ٤المتخذ في ) ٩
) فبراير(شباط  ٢٨المتخذ في ) ١١الدورة ( ١٠١٨، ورقم ١٩٥٥) ديسمبر(كانون األول 

، ورقم ١٩٥٧) ديسمبر(كانون األول  ١٢المتخذ في ) ١٢الدورة ( ١١٩١، ورقم ١٩٥٧
الدورة ( ١٤٥٦، ورقم ١٩٥٨) ديسمبر(كانون األول  ١٢المتخذ في ) ١٣الدورة ( ١٣١٥

  ،١٩٥٩)ديسمبر(كانون األول  ٩المتخذ في ) ١٤
    

وإذ تحيط علما بالتقرير السنوي للمدير وكالة األمم المتحدة إلغاثة الالجئين الفلسطينيين في 
حزيران  ٣ ٠، و ١٩٥٩) يوليو( تموز ١الشرق األدنى وتشغيلهم عن الفترة الواقعة بين 

، وإذ تالحظ مع األسف الشديد أنه لم تتم إعادة الالجئين إلى ديارهم أو ١٩٦٠) يونيو(
الدورة ( ١٩٤من قرار الجمعية العامة رقم  ١١تعويضهم كما هو منصوص عليه في الفقرة 

هم إلى ديارهم أو ، وانه لم يتحقق تقدم ملموس في برنامج إعادة إدماج الالجئين إما بإعادت)٣
، )٦الدورة ( ٥١٣من القرار  ٢توطينهم، وهو البرنامج الذي وافقت عليه الجمعية في الفقرة 

  وان حالة الالجئين ال تزال لذلك مدعاة للقلق الشديد، 
تالحظ مع األسف أن لجنة األمم المتحدة للتوفيق بشأن فلسطين لم تتمكن بعد  .١

من قرار  ٤مهمة التي كلفت بها بمقتضى الفقرة من اإلعالم عن أي تقدم في تنفيذ ال
، وتطلب إلى اللجنة مجددا بذل الجهود )١٤الدورة ( ١٤٥٦الجمعية العامة رقم 

، )٣الدورة ( ١٩٤من قرار الجمعية العامة رقم  ١١الالزمة لتأمين تنفيذ الفقرة 
  )أكتوبر(تشرين األول  ١٥ولإلعالم عن ذلك في موعد ال يتجاوز 

وتلفت األنظار إلى الحالة المالية الحرجة التي تكتنف وكالة األمم المتحدة  .٢
إلغاثة الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى وتشغيلهم، وتحث الحكومات على 



النظر في مدى قدرتها على التبرع أو زيادة تبرعاتها لتمكين الوكالة من تنفيذ 
  .برنامجها

لموظفيها للجهود الصادقة التي يواصلون وتعرب عن شكرها لمدير الوكالة و .٣
بذلها لتنفيذ المهمة الملقاة على عاتقها، وللوكاالت المتخصصة والمنظمات الخاصة 

  .العديدة ألعمالها القيمة المتواصلة التي تقوم بها لمساعدة الالجئين
  تبنت الجمعية العامة هذا القرار،

  ،٩٩٣في جلستها العامة رقم 
  ١٧مقابل  صوتا مع القرار ٣٧ب 

  :كاآلتي ٣٨ضده وامتناع 
أفغانستان، استراليا، النمسا، البرازيل، بلغاريا، بورما، كمبوديا، الدانمارك،  :مع القرار

جمهورية الدومينيكان، الحبشة، فنلندا، اليونان، غينيا، الهند، إيران،اندونيسيا، ايرلندا، ليبيريا، 
جيريا، النروج، باكستان، الفيليبين، الصومال، مالي، المكسيك، نيبال هولندا، نيوزيلندا، ني

اسبانيا، السويد، تركيا، أوكرانيا، جنوب إفريقيا، المملكة المتحدة، الواليات المتحدة االميركية، 
  .االتحاد السوفيتي، يوغسالفيا

الكاميرون، تشاد، الكونغو، ليوبولدفيل، داهومي، الغابون، غواتيماال،   :ضد القرار
ائيل، ساحل العاج، األردن، لوكسمبورغ، مدغشقر، اتحاد الماليو، النيجر، هندوراس، إسر

ألبانيا، بلجيكا، بييلوروسيا، كندا، جمهورية إفريقيا . السنغال، فولتا العليا، أوروغواي
الوسطى، سيالن، تشيلي، الصين، كولومبيا، الكونغو، برازافيل، كوستاريكا، كوبا، قبرص، 

نا، هنغاريا، ايسلندا، العراق، ايطاليا، اليابان، الوس، لبنان، ليبيا، تشيكوسلوفاكيا، فرنسا،غا
المغرب، بنما، باراغواي، بولندا، البرتغال، رومانيا، المملكة العربية السعودية، السودان، 

  .تايالند، توغو، تونس، الجمهورية العربية المتحدة، فنزويال،اليمن
  


