
.١٩٦٧) يوليو( تموز ٤بتاريخ )٥ -الدورة االستثنائية الطارئة  (٢٢٥٢قرار الجمعية العامة رقم 

                            

  إعادة تأآيد ضرورة احترام حقوق

  اإلنسان في األراضي المحتلة وضرورة

  ضمان إسرائيل سالمة سكان تلك

  .المناطق ورفاههم وأمنهم

   

  إن الجمعية العامة،

رة في                        ترى  إذ   ة األخي ال العدائي دنيين وبأسرى الحرب نتيجة لألعم ة بالم مساس الحاجة إلى تخفيف اآلالم النازل

  الشرق األوسط،

ذي اتخذه المجلس في         ) ١٩٦٧ (٢٣٧بقرار مجلس األمن      ترحب مع االرتياح الكبير      -١ ران    ١٤ال و ( حزي ) يوني

  :، وفيه١٩٦٧

   

سكان  ) أ( ب ال ى تجني ة إل ساس الحاج شرق    رأى م ي ال زاع ف ة الن ي منطق رب ف رى الح دنيين وأس  الم

  .األوسط المزيد من اآلالم

  .رأى أن حقوق اإلنسان األساسية غير القابلة للتصرف واجبة االحترام حتى أثناء تقلبات الحرب) ب(

ة                     ) ج( ة بمعامل ة جنيف المتعلق واردة في اتفاقي ع االلتزامات ال رأى وجوب مراعاة أطراف النزاع لجمي

  ،١٩٤٩) أغسطس( آب ١٢رى الحرب والمؤرخة في أس

اههم  ) د( سكرية ورف ات الع ا العملي ي جرت فيه اطق الت رائيل ضمان سالمة المن ة إس ن حكوم ب م طل

  وأمنهم، وتسهيل عودة السكان الذين فروا من المناطق منذ بدء األعمال العدائية،

ـ( اديء اإل)ه دقيق للمب االحترام ال ة ب ات المهني ة أسرى الحرب  أوصى الحكوم ة لمعامل سانية المنظم ن

ي         ة ف ف المؤرخ ات جني ي اتفاقي واردة ف رب، وال ن الح ي زم دنيين ف ة الم سطس( آب ١٢وحماي ) أغ

١٩٤٩،  

  .طلب من األمين العام تتبع تنفيذ القرار على الوجه الفعال وإعالم مجلس األمن عن ذلك) و(

اح  -٢ ان واالرتي ع االمتن ظ م ذي   وتالح داء ال د الن ي  وتؤي ة ف ة العام يس الجمعي ه رئ ران ٢٦وجه و( حزي ) يوني

١٩٦٧.  

العمل الذي اضطلعت به لجنة الصليب األحمر الدولية ورابطة جمعيات الصليب األحمر       وتالحظ مع االغتباط     -٣

  .والمنظمات الخيرية األخرى لتوفير المساعدة اإلنسانية للمدنيين

اط     -٤ ذلك مع االغتب وم   وتالحظ آ ي تق ساعدة الت ساء       الم ا للن ة بتوفيره ة الطفول م المتحدة لرعاي ا مؤسسة األم  به

  .واألطفال في المنطقة

شغيلهم،                  وتثني   -٥ ى وت شرق األدن سطينيين في ال ين الفل ة الالجئ م المتحدة إلغاث ة األم ام لوآال ى المفوض الع عل

ى      سبة إل داخلين    للجهود التي يبذلها في سبيل مواصلة نشاطات الوآالة في الحالة الحاضرة بالن ع األشخاص ال  جمي

  .في واليته



د -٦ ام    وتؤي وض الع ذلها المف ي يب ود الت اله، الجه ذآور أع ن الم س األم داف مجل ي ضوء أه م  ، ف ة األم  لوآال

ى أساس طاريء   ستطاع وعل در الم ام، ق شغيلهم للقي ى وت شرق األدن ي ال سطينيين ف ين الفل ة الالجئ دة إلغاث المتح

ة              وباعتبار ذلك تدبيرًا مؤقتًا،    ًا في المنطق  بتوفير المساعدة اإلنسانية الالزمة لألشخاص اآلخرين الموجودين حالي

  .مشردين ومحتاجين شديد الحاجة إلى المساعدة الفورية نتيجة لألعمال العدائية األخيرة

ين ال               وترحب   -٧ ة الالجئ م المتحدة إلغاث ة األم ين وآال شغيلهم      بالتعاون الوثيق ب ى وت شرق األدن سطينيين في ال فل

  .والمنظمات األخرى المعنية، بغية تنسيق المساعدة

ب -٨ ديم      وتطل ا تق ي يجرى فيه اطق الت ع المن ى جمي وازم إل ل الل سهيل نق ة ت دول األعضاء المعني ع ال ى جمي إل

  .المساعدة

ديم التبرعات الخا             وتناشد   -٩ راد تق ذلك المنظمات واألف ة          جميع الحكومات، وآ ى وآال سالفة إل صة لألغراض ال

ة               ة الدولي األمم المتحدة إلغاثة الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى وتشغيلهم وإلى المنظمات األخرى الحكومي

  .وغير الحكومية المعنية

تمس -١٠ ين         وتل ة الالجئ دة إلغاث م المتح ة األم ام لوآال وض الع ع المف شاور م د، بالت ام أن يعم ين الع ن األم م

ة عاجًال عن الحاجات الناشئة المقصودة في                          ا ة العام ى إعالم الجمعي شغيلهم، إل لفلسطينيين في الشرق األدنى وت

  . أعاله٦ و٥الفقرتين 

  .آذلك من األمين العام تتبع تنفيذ القرار على الوجه الفعال وإعالم مجلس األمن عن ذلك وتلتمس -١١

   

  تبنت الجمعية العامة هذا القرار،

  ١١٦،ب ١٥٤٨ا العامة في جلسته

  صوتًا مع القرار مقابل ال أحد

  : آاآلتي٢ضده وامتناع 

   

ا،                   :مع القرار  ا، بورم  افغانستان، الجزائر، االرجنتين، استراليا، النمسا، بربادوس، بلجيكا، بوليفيا، بوتسوانا، البرازيل، بلغاري

دا، جمه     اميرون، آن يا، آمبوديا،الك دي، بييلوروس صين،       بورون شيلي، ال شاد، ت ا الوسطى، سيالن، ت ة افريقي وري

و   شيكوسلوفاآيا، داهومي،                 -آولومبيا، الكونغ تاريكا، قبرص، ت ة، آوس و الديمقراطي ة الكونغ ل، جمهوري  برازفي

ان،                ا، اليون ا، غان الدنمارك، جمهورية الدومينيكان، ايكوادرو، السلفادور، الحبشة، فنلندا، فرنسا، الغابون، غامبي

رائيل،       غوات دا، اس راق، ايرلن ران، الع سيا، اي د، اندوني سلندا، الهن ا، اي دوراس، هنغاري ا، هن ا، غيان اال، غيني يم

ايطاليا، ساحل العاج، جاميكا، اليابان، األردن، آينيا،الكويت، الوس، لبنان، ليزوتو، ليبيريا، ليبيا، لوآسمبورغ،              

ا، ا   ا، موريتاني الي، مالط ا، م الوي، ماليزي شقر، م دا،   مدغ دا، نيوزيلن ال، هولن رب، نيب ا، المغ سيك، منغولي لمك

ا،      ال، روماني دا، البرتغ ين، بولن رو، الفلب اراغواي، بي ا، ب ستان، بنم روج، باآ ا، الن ر، نيجيري اراغوا، النيج نيك

و،        د، توغ سويد، تايالن ودان، ال بانيا، ال ا، اس وب أفريقي صومال، جن نغافورة، ال يراليون، س نغال، س دا، س روان

ات  ترين دة، الوالي ة المتح ة العربي سوفياتي، الجمهوري اد ال دا،اوآرانيا، االتح ا، اوغن ونس، ترآي اغو، ت داد وتوب ي

  .المتحدة األمريكية، فولتا العليا،اوروغواي، فنزويال، اليمن، يوغسالفيا، زامبيا

  .-----            :ضد القرار

  . آوبا، سورية            :امتنــاع

 


