
  ٢٤٥٢قرار رقم 
 .١٩٦٨) ديسمبر(كانون ا ألول  ١٩بتاريخ ) ٢٣الدورة (ألف، باء، جيم 

الطلب من إسرائيل اتخاذ التدابير الفورية الالزمة إلعادة السكان الذين فروا من المناطق 
 المحتلة وتمديد والية االونروا

    
 )ألف(

  الجمعية العامة، إن
  ،١٩٦٧) يونيو(حزيران  ١٤المتخذ في ) ١٩٦٧( ٢٣٧إذ تشير إلى قرار مجلس األمن 

  ١٩٦٧) يوليو(تموز  ٤، المتخذ في )٥- د إ ط( ٢٢٥٢وإذ تؤكد من جديد قرارها 
وإذ تحيط علما بالنداء الذي وجهه األمين العام لألمم المتحدة في اللجنة السياسية الخاصة في 

فيف محنة المشردين هو ، واقتناعاً منها بأن خير سبيل لتخ١٩٦٨) نوفمبر(تشرين الثاني  ١١
  تأمين عودتهم بسرعة إلى ديارهم وإلى المخيمات التي كانوا يقطنونها قبالً،

  وإذ تشدد بالتالي على ضرورة عودتهم بسرعة،  
تطلب من حكومة إسرائيل اتخاذ التدابير الفعالة الفورية الالزمة لتجري دون  .١

  .شوب األعمال العدائيةتأخير عودة أولئك السكان الذين فروا من المناطق منذ ن
وتطلب من األمين العام تتبع التنفيذ الفعال لهذا القرار، وإعالم ألجمعية العامة  .٢

  .عن ذلك
  )باء(

  ان الجمعية العامة،
، ١٩٤٨) ديسمبر(كانون األول  ١١المتخذ في ) ٣الدورة ( ١٩٤إذ تشير إلى قرارها 

 ٣٩٣، وقراريها ١٩٤٩) يسمبرد(كانون األول  ٨ا لمتخذ في ) ٤الدورة ( ٣٠٢وقرارها 
، ١٩٥٠) ديسمبر(كانون األول  ١٤و ٢المتخذين في ) ٥الدورة ( ٣٩٤و )  ٥الدورة (

) يناير(كانون الثاني  ٢٦المتخذين في ) ٦الدورة ( ٥١٣و ) ٦الدورة ( ٥١٢وقراريها 
، وقرارها ١٩٥٢) نوفمبر(تشرين الثاني  ٦المتخذ في ) ٧الدورة ( ٦١٤، وقرارها ١٩٥٢
) ٩الدورة ( ٨١٨، وقرارها ١٩٥٣) نوفمبر(تشرين الثاني  ٢٧المتخذ في ) ٨الدورة ( ٧٢٠

كانون  ٣المتخذ في ) ١٠الدورة( ٩١٦، وقرارها ١٩٥٤) ديسمبر(كانون األول  ٤المتخذ في 
 ١٩٥٧) فبراير(شباط  ٢٨المتخذ في ) ١١الدورة(، وقرارها ١٩٥٥) ديسمبر(األول 

 ١٣١٥، وقرارها١٩٥٧) ديسمبر(كانون األول  ١٢تخذ في الم) ١٢الدورة (١١٩١وقرارها 
) ١٤الدورة ( ١٤٥٦، وقرارها ١٩٥٨) ديسمبر(األول   كانون ١٢المتخذ في ) ١٣الدورة (

 ٢١المتخذ في ) ١٠الدورة ( ١٦٠٤، وقرارها ١٩٥٩) ديسمبر(كانون األول  ٩المتخذ في 



) ديسمبر(كانون األول  ٢٠في المتخذ ) ١٦الدورة ( ١٧٢٥، وقرارها ١٩٦١) ابريل(نيسان 
، ١٩٦٢) ديسمبر(كانون األول  ٢٠المتخذ في ) ١٧الدورة ( ١٨٥٦، وقرارها ١٩٦١

 ٢٠٠٢، وقرارها١٩٦٣) ديسمبر(كانون األول  ٣المتخذ في ) ١٨الدورة ( ١٩١٢وقرارها 
المتخذ ) ٢٠الدورة ( ٢٠٥٢، وقرارها ١٩٦٥) فبراير(شباط  ١ ٠المتخذ في ) ١٩الدورة (

تشرين  ١٧المتخذ في ) ٢١الدورة ( ٢١٥٤، وقرارها ١٩٦٥) ديسمبر(كانون األول  ١٥في 
) ديسمبر(كانون األول  ١٩المتخذ في ) ٢٢الدورة ( ٢١٥٤، وقرارها ١٩٦٦) نوفمبر(الثاني 
١٩٦٧،  

وإذ تحيط علماً بالتقرير السنوي للمفوض العام الوكالة األمم المتحدة إلغاثة الالجئين 
إلى  ١٩٦٧) يوليو(تموز  ١الشرق األدنى وتشغيلهم، عن الفترة الممتدة من  الفلسطينيين في

  ،١٩٦٨) يونيو(حزيران  ٣٠
تالحظ مع األسف الشديد أنه لم تتم إعادة الالجئين إلى ديارهم أو تعويضهم  .١

، )٣الدورة ( ١٩٤من قرار الجمعية العامة  ١١كما هو منصوص عليه في الفقرة 
لموس في برنامج إعادة دمج الالجئين إما بإعادتهم إلى وأنه لم يحرز أي تقد ا م

من  ٢الفقرة    ديارهم أو توطينهم، وهو البرنامج الذي أقرته الجمعية العامة في
  .، وان حالة الالجئين ال تزال لذلك مدعاة للقلق الشديد)٦الدورة ( ٥١٣القرار 

لالجئين وتعرب عن شكرها للمفوض العام لوكالة األمم المتحدة إلغاثة ا .٢
الفلسطينيين في الشرق األدنى وتشغيلهم ولموظفيها، للجهود الصادقة التي يواصلون 
بذلها لتوفير الخدمات األساسية لالجئين الفلسطينيين، وللوكاالت المتخصصة 

  .والمنظمات الخاصة لألعمال القيمة التي تقوم بها لمساعدة الالجئين
وتوعز إلى المفوض العام لوكالة األمم المتحدة إلغاثة الالجئين الفلسطينيين  .٣

في الشرق األدنى وتشغيلهم، أن يواصل جهوده الرامية إلى اتخاذ التدابير الالزمة، 
بما في ذلك تدابير تصحيح قوائم اإلغاثة، لكي يضمن، بالتعاون مع الحكومات 

  .لة في توزيع اإلغاثة على أساس الحاجةالمعنية، تحقيق أقصى قدر ممكن من العدا
وتالحظ مع األسف أن لجنة األمم المتحدة للتوفيق بشأن فلسطين لم تتمكن من  .٤

الدورة ( ١٩٤من قرار الجمعية العامة  ١١أيجاد وسيلة إلحراز تقدم في تنفيذ الفقرة 
  .وتلتمس من اللجنة مواصلة جهودها في سبيل تنفيذها) ٣
حالة المالية الحرجة التي ما زالت تكتنف وكالة األمم وتلفت األنظار إلى ال .٥

المتحدة إلغاثة الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى وتشغيلهم، كما يتبين من تقرير 
  .المفوض العام



وتالحظ مع القلق أنه، رغم الجهود الحميدة الموفقة التي بذلها المفوض العام  .٦
الميزانية الخطير الحاصل في العام لجمع التبرعات اإلضافية بغية تخفيف عجز 

الماضي، فان التبرعات المقدمة إلى وكالة األم المتحدة إلغاثة الالجئين الفلسطينيين 
في الشرق األدنى وتشغيل ما زالت أقل من األموال الالزمة لمواجهة حاجاتها المالية 

  .األساسية
أسخى الجهود  وتدعو جميع الحكومات إلى القيام، على وجه االستعجال، ببذل .٧

الممكنة لتلبية الحاجات المتوقعة لوكالة األمم المتحدة إلغاثة الالجئين الفلسطينيين في 
الشرق األدنى وتشغيلهم، ال سيما في ضوء العجز المنتظر حصوله في الميزانية 
حسب تقرير المفوض العام وتحث لذلك الحكومات غير المتبرعة عل التبرع، 

  .النظر في زيادة تبرعاتها والحكومات المتبرعة على
وتقرر تمديد والية وكالة األمم المتحدة إلغاثة الالجئين الفلسطينيين في  .٨

، وذلك دون إخالل بأحكام ١٩٧٢) يونيو(حزيران  ٣٠الشرق األدنى وتشغيلهم حتى 
  ).٣ا لدورة ( ١٩٤من القرار  ١١الفقرة 

  )جيم(
  ان الجمعية العامة،

، وقرارها ١٩٦٧) يوليو(تموز  ٤المتخذ في ) ٥ –إ ط د ( ٢٢٥٢إذ تشير إلى قرارها 
  ،١٩٦٧) ديسمبر(كانون األول  ١٩المتخذ في ) ٢٢الدورة (باء  ٢٣٤١

وإذ تحيط علما بالتقرير السنوي للمفوض العام لوكالة األمم المتحدة إلغاثة الالجئين 
إلى  ١٩٦٧) وليوي(تموز  ١الفلسطينيين في الشرق األدنى وتشغيلهم عن الفترة الممتدة من 

  ، ١٩٦٨) يونيو(حزيران  ٣٠
وإذ تحيط علما كذلك بالنداء الذي وجهه األمين العام لألمم المتحدة في اللجنة السياسية 

  ،١٩٦٨) نوفمبر(تشرين الثاني  ١١الخاصة في 
وإذ يساورها القلق الستمرار اآلالم البشرية التي أحدثتها األعمال العدائية التي نشبت في 

  في الشرق األوسط،  ١٩٦٧) يونيو(حزيران 
  ).٢٢ا لدورة (باء  ٢٣٤١و ) ٥- ط  د إ( ٢٢٥٢تؤكد من جديد قراريها  .١
وتؤيد في ضوء أهداف هذين القرارين، الجهود التي يبذلها المفوض العام  .٢

لوكالة األمم المتحدة إلغاثة الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى وتشغيلهم 
وعلى أساس طارئ وباعتبار ذلك تدبيرا موقتآ، في توفير  لالستمرار، قدر المستطاع

المساعدة اإلنسانية الالزمة لألشخاص اآلخرين الموجودين حاليا في المنطقة 



مشردين ومحتاجين شديد الحاجة إلى المساعدة المستمرة نتيجة لألعمال العدائية التي "
  .١٩٦٧) يونيو(حصلت في حزيران 

وكذلك المنظمات واألفراد، تقديم المساعدات  وتناشد بشدة جميع الحكومات، .٣
السخية لألغراض السالفة إلى وكالة األمم المتحدة إلغاثة الالجئين الفلسطينيين في 
الشرق األدنى وتشغيلهم وإلى المنظمات األخرى الحكومية الدولية وغير الحكومية 

  .المعنية
  تبنت الجمعية العامة هذا القرار،

  ،١٧٤٩في جلستها العامة رقم 
  :كاآلتي
  :أ لف ٢٤٥٢قرار 

  ١٠٠مع القرار 
  ١: ضد القرار

  ٦:امتناع
  


