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    ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٢١قرار اختذته اجلمعية العامة يف 

  ])A/67/444( على تقرير اللجنة الثانية ناءب[
  

 ،السيادة الدائمة للشعب الفلسطيين يف األرض الفلسطينية احملتلـة          - ٦٧/٢٢٩
مبا فيها القـدس الـشرقية، وللـسكان العـرب يف اجلـوالن الـسوري               

  ةاحملتل على مواردهم الطبيعي
  

 ،إن اجلمعية العامة 

، وإذ حتـيط    ٢٠١١ديـسمرب   / كـانون األول   ٢٢ املؤرخ   ٦٦/٢٢٥ إىل قرارها    إذ تشري  
 ،٢٠١٢يوليه / متوز٢٦ املؤرخ ٢٠١٢/٢٣علما بقرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي 

 ٥٩/٢٥١  و٢٠٠٤مــايو  / أيــار٦ املــؤرخ ٥٨/٢٩٢ إىل قراريهــا وإذ تــشري أيــضا  
 ،٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٢٢املؤرخ 

 مبدأ السيادة الدائمـة للـشعوب الواقعـة حتـت االحـتالل األجـنيب علـى        وإذ تعيد تأكيد  
  مواردها الطبيعية،

 مببــادئ ميثــاق األمــم املتحــدة، وإذ تؤكــد عــدم جــواز االســتيالء علــى    وإذ تــسترشد 
 القـرارات   ، مبـا فيهـا    املتخـذة يف هـذا الـصدد      األرض بالقوة، وإذ تشري إىل قرارات جملس األمن         

املـــــؤرخ ) ١٩٨٠ (٤٦٥  و١٩٦٧نـــــوفمرب / تـــــشرين الثـــــاين٢٢املـــــؤرخ ) ١٩٦٧( ٢٤٢
 ،١٩٨١ديسمرب / كانون األول١٧املؤرخ ) ١٩٨١ (٤٩٧  و١٩٨٠مـارس /آذار ١

 ،١٩٧٠أكتوبر / تشرين األول٢٤املؤرخ ) ٢٥ - د (٢٦٢٥ إىل قرارها وإذ تشري 

 حبمايـة املـدنيني وقـت احلـرب، املؤرخـة            انطباق اتفاقية جنيف املتعلقة    وإذ تعيد تأكيد   
، على األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القـدس الـشرقية، وعلـى             )١(١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢

 ،١٩٦٧األراضي العربية األخرى اليت حتتلها إسرائيل منذ عام 

_______________ 

  .٢٠١٣يوليه / متوز١٥ إصدارها ألسباب فنية يف أعيد *
 .٩٧٣، الرقم ٧٥، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )١(
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 )٢(، يف هــذا الــصدد، إىل العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والــسياسيةوإذ تــشري 
ــد ــة    والعه ــة والثقافي ــصادية واالجتماعي ــاحلقوق االقت ــدويل اخلــاص ب ذ تؤكــد وجــوب  ، وإ)٢( ال
قوق اإلنسان يف األرض الفلسطينية احملتلـة، مبـا فيهـا القـدس الـشرقية،             حل هذين الصكني احترام  

 ويف اجلوالن السوري احملتل،

ــضا   ــة يف   إىل الفتــوى الــيت أصــدرهتا حم وإذ تــشري أي ــه / متــوز٩كمــة العــدل الدولي يولي
، )٣( اآلثــار القانونيــة الناشــئة عــن تــشييد جــدار يف األرض الفلــسطينية احملتلــة         بــشأن٢٠٠٤

 ١٠/١٧ -  ودإط ٢٠٠٤ه  ـيـ يول/وزـ مت ٢٠ؤرخ   امل ١٠/١٥ - ا دإط يهر كذلك إىل قرار   ـتشي وإذ
 ،٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١٥املؤرخ 

ســتغالل إســرائيل، الــسلطة القائمــة بــاالحتالل، للمــوارد  إزاء اقلقهــاوإذ تعــرب عــن  
األراضـي العربيـة األخـرى    ويف الطبيعية يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيهـا القـدس الـشرقية،       

 ،١٩٦٧اليت حتتلها إسرائيل منذ عام 

 إزاء الدمار الشامل الذي أحلقته إسرائيل، السلطة القائمة          البالغ قلقهاوإذ تعرب عن     
الحتالل، باألرض الزراعية والبساتني يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبـا يف ذلـك اقـتالع عـدد                 با

ضخم مـن األشـجار املثمـرة وتـدمري املـزارع والـصوبات الزراعيـة، واألثـر البيئـي واالقتـصادي                     
 اخلطري يف هذا الصدد،

الــسلطة الــذي أحلقتــه إســرائيل،  النطــاق  إزاء التــدمري الواســع قلقهــاوإذ تعــرب عــن  
ــاه وشــبكات         ــداد باملي ــا أنابيــب اإلم ــا فيه ــة، مب ــاالحتالل، باهلياكــل األساســية احليوي القائمــة ب

  األخــريةاآلونــة يف قطــاع غــزة يف وال ســيماالــصرف الــصحي، يف األرض الفلــسطينية احملتلــة، 
يـة  يتـسبب يف مجلـة أمـور منـها تلويـث البيئـة واإلضـرار بإمـدادات امليـاه واملـوارد الطبيع                     والذي  

 األخرى للشعب الفلسطيين،

 ، يف هذا الصدد، بالتقرير الذي أصدره برنامج األمم املتحدة للبيئـة يف            وإذ حتيط علما   
 عن خطـورة الوضـع البيئـي يف قطـاع غـزة، وإذ تؤكـد ضـرورة متابعـة التوصـيات                      ٢٠٠٩عام  

 الواردة فيه،

طبيعيـة الفلـسطينية    للمـستوطنات اإلسـرائيلية مـن أثـر ضـار يف املـوارد ال               مـا  وإذ تدرك  
وغريها من املوارد الطبيعية العربية، وخـصوصا بـسبب مـصادرة األرض وحتويـل مـسار املـوارد                  

_______________ 

 .، املرفق)٢١ -د ( ألف ٢٢٠٠انظر القرار  )٢(

 .Corr.1 و A/ES-10/273 انظر )٣(
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مبا يف ذلك قيـام املـستوطنني اإلسـرائيليني بتـدمري البـساتني واحملاصـيل واالسـتيالء                 املائية بالقوة،   
 خيمة يف هذا الصدد،واألثر الضار للعواقب االقتصادية واالجتماعية الوعلى آبار املياه، 

يترتـب علـى التـشييد غـري القـانوين للجـدار الـذي تقـوم إسـرائيل،                    ما وإذ تدرك أيضا   
ــه يف األرض الفلــسطينية احملتلــة، مبــا يف ذلــك داخــل القــدس      ــاالحتالل، ببنائ الــسلطة القائمــة ب

يف ذلك  املوارد الطبيعية الفلـسطينية ومـا لـه مـن أثـر خطـري كـ           يفالشرقية وحوهلا، من أثر ضار      
 األحوال االقتصادية واالجتماعية للشعب الفلسطيين،

ــد   ــد تأكي ــشرق     اســتئناف املفاوضــات يف إطــار  ضــرورة وإذ تعي ــسالم يف ال ــة ال عملي
ــن         ــس األم ــرارات جمل ــتنادا إىل ق ــا، اس ــدم فيه ــإحراز تق ــل ب  )١٩٦٧ (٢٤٢األوســط والتعجي

املـــؤرخ ) ١٩٧٨ (٤٢٥  و١٩٧٣أكتـــوبر /ن األولـــ تـــشري٢٢ؤرخ ـــــــامل) ١٩٧٣ (٣٣٨ و
األرض  ، ومبـدأ  ٢٠٠٢مـارس   / آذار ١٢املـؤرخ   ) ٢٠٠٢ (١٣٩٧  و ١٩٧٨مارس  /آذار ١٩

 وخريطــة الطريــق املــستندة إىل األداء الــيت وضــعتها  )٤( ومبــادرة الــسالم العربيــة مقابــل الــسالم
، )٥(اجملموعة الرباعية إلجياد حل دائم للصراع اإلسرائيلي الفلسطيين على أساس وجود دولـتني            

 تـــشرين ١٩املـــؤرخ ) ٢٠٠٣ (١٥١٥علـــى النحـــو الـــذي أقـــره جملـــس األمـــن يف قـــراره       
ــاين ــوفمرب /الثــ ــراره   ٢٠٠٣نــ ــس يف قــ ــده اجمللــ ــؤرخ ) ٢٠٠٨ (١٨٥٠ وأيــ ــانون ١٦املــ  كــ
 هنائية على مجيع املسارات،سلمية ، من أجل التوصل إىل تسوية ٢٠٠٨ديسمرب /األول

 مبوجـب خريطـة   على إسرائيلزام الواقع اللتااحترام  ضرورة   يف هذا الصدد     تؤكدوإذ   
للمـستوطنات،  “ النمـو الطبيعـي   ”يـسمى    بتجميد األنشطة االستيطانية، مبا يف ذلك ما       الطريق

 ،٢٠٠١مارس /وإزالة مجيع البؤر االستيطانية اليت أنشئت منذ آذار

ضرورة احتـرام وصـون الوحـدة اإلقليميـة لـألرض الفلـسطينية احملتلـة               أيضا   وإذ تؤكد  
 بأكملها وتواصلها وسالمتها، مبا فيها القدس الشرقية،

 بــضرورة إهنــاء مجيــع أعمــال العنــف، مبــا فيهــا أعمــال الترويــع واالســتفزاز  وإذ تــذكر 
 والتحريض والتدمري،

ــا   ــيط علم ــا ال    وإذ حت ــل هب ــيت حيي ــام ال ــني الع ــذكرة األم ــة     مب ــه اللجن ــذي أعدت ــر ال تقري
ــة لالحــتالل       ــصادية واالجتماعي ــة لغــرب آســيا عــن االنعكاســات االقت ــصادية واالجتماعي االقت

_______________ 

)٤( A/56/1026-S/2002/932 ١٤/٢٢١، املرفق الثاين، القرار. 

)٥( S/2003/529املرفق ،. 
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اإلسـرائيلي علــى األحــوال املعيــشية للــشعب الفلــسطيين يف األرض الفلــسطينية احملتلــة، مبــا فيهــا  
 ،)٦(، وللسكان العرب يف اجلوالن السوري احملتل الشرقيةالقدس

 احلقوق غري القابلة للتصرف للشعب الفلسطيين وسكان اجلـوالن           تأكيد تعيد  - ١  
  السوري احملتل على مواردهم الطبيعية، مبا فيها األرض واملياه وموارد الطاقة؛

 إســرائيل، الــسلطة القائمــة بــاالحتالل، بــالكف عــن اســتغالل املــوارد تطالــب  - ٢  
لقـدس الـشرقية، ويف اجلـوالن الـسوري احملتـل           الطبيعية يف األرض الفلـسطينية احملتلـة، مبـا فيهـا ا           

   وعن تعريضها للخطر؛،إتالفها أو التسبب يف ضياعها أو استنفادها أو
 حبق الشعب الفلسطيين يف املطالبة بالتعويض نتيجة السـتغالل مـوارده        تعترف  - ٣  

، الطبيعيــة أو إتالفهــا أو ضــياعها أو اســتنفادها أو تعريــضها للخطــر بــأي شــكل مــن األشــكال 
واملـستوطنون  بسبب التدابري غري املشروعة اليت تتخـذها إسـرائيل، الـسلطة القائمـة بـاالحتالل،                

 أن يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيهـا القـدس الـشرقية، وتعـرب عـن األمـل يف                 اإلسرائيليون  
  ي؛تعاجل هذه املسألة يف إطار مفاوضات الوضع النهائي بني اجلانبني الفلسطيين واإلسرائيل

ــا مــن تــشييد للجــدار واملــستوطنات يف     أن مــاتؤكــد  - ٤    تقــوم بــه إســرائيل حالي
األرض الفلسطينية احملتلة، مبا يف ذلك داخل القدس الـشرقية وحوهلـا، يـشكل انتـهاكا للقـانون                  
الدويل وحيرم الشعب الفلسطيين حرمانـا خطـريا مـن مـوارده الطبيعيـة، وتـدعو يف هـذا الـصدد                     

 عـن   ٢٠٠٤يوليـه   / متـوز  ٩االلتزامات القانونية اليت أكدهتا الفتوى الصادرة يف        إىل التقيد التام ب   
 وقرارات األمم املتحدة املتخذة يف هذا الـصدد، مبـا فيهـا قـرار اجلمعيـة        )٣(حمكمة العدل الدولية  

  ؛١٠/١٥ - العامة دإط
ــة بـــاالحتال تطلـــب  - ٥   ــرائيل، الـــسلطة القائمـ ــا   إىل إسـ ــدا دقيقـ ل، أن تتقيـــد تقيـ

بالتزاماهتــا مبوجــب القــانون الــدويل، مبــا يف ذلــك القــانون اإلنــساين الــدويل، فيمــا يتعلــق بتغــيري  
  طابع ووضع األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية؛

  إىل إسـرائيل، الـسلطة القائمـة بـاالحتالل، الكـف عـن اختـاذ أي                تطلب أيضا   - ٦  
بالبيئة، مبا يف ذلك إلقاء النفايـات جبميـع أنواعهـا يف األرض الفلـسطينية احملتلـة،          إجراءات تضر   

يـشكل خطـرا جـسيما علـى         مبا فيهـا القـدس الـشرقية، ويف اجلـوالن الـسوري احملتـل، وهـو مـا                 
سيما املوارد من املياه واألرض، ويهدد بيئة السكان املـدنيني وصـحتهم             مواردمها الطبيعية، وال  

  حية؛ومرافقهم الص

_______________ 

)٦( A/67/91-E/2012/13. 
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 إىل إسرائيل أن تتوقف عـن تـدمري اهلياكـل األساسـية احليويـة،               تطلب كذلك   - ٧  
تترتـب عليـه مجلـة أمـور،         مبا فيها أنابيب اإلمداد بامليـاه وشـبكات الـصرف الـصحي، وهـو مـا               

  منها إحلاق الضرر باملوارد الطبيعية للشعب الفلسطيين؛
ة والـستني   ثامنـ العامة يف دورهتـا ال    إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية         تطلب  - ٨  

يتعلـق بـاألثر التراكمـي لقيـام إسـرائيل باسـتغالل             تقريرا عن تنفيذ هذا القـرار، مبـا يف ذلـك مـا            
املوارد الطبيعية يف األرض الفلسطينية احملتلـة، مبـا فيهـا القـدس الـشرقية، ويف اجلـوالن الـسوري                    

ــدرج يف جــد     ــرر أن ت ــتنفادها، وتق ــا واس ــل وإتالفه ــدورهتا ال  احملت ــت ل ــال املؤق ــول األعم ة ثامن
ــون    ــد املعن ــستني البن ــة،     ”وال ــسطينية احملتل ــسطيين يف األرض الفل ــشعب الفل ــة لل ــسيادة الدائم ال

ــا ــفيهـــــا القـــــدس الـــــشرقية، وللـــــسكان العـــــرب يف اجلـــــوالن الـــــسوري احملتـــــل ع   مبـــ ى لـــ
  .“الطبيعية مواردهم

  ٦١اجللسة العامة 
  ٢٠١٢ ديسمرب/ كانون األول٢١

  


