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  ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ٢١ يف قرار اختذته اجلمعية العامة

  
  ])A/71/470( على تقرير اللجنة الثانية بناء[

  

السيادة الدائمة للشعب الفلسطيين يف األرض الفلسطينية احملتلـة،    - ٧١/٢٤٧
فيها القـدس الشـرقية، وللسـكان العـرب يف اجلـوالن السـوري        مبا

  مواردهم الطبيعية احملتل على
  

  ،إن اجلمعية العامة  

، وإذ حتـيط  ٢٠١٥كـانون األول/ديسـمرب    ٢٢املؤرخ  ٧٠/٢٢٥إىل قرارها  إذ تشري  

  ،٢٠١٦متوز/يوليه  ٢٥املؤرخ  ٢٠١٦/١٤علما بقرار الس االقتصادي واالجتماعي 

ــا   ــري أيضـ ــا  وإذ تشـ ــؤرخ  ٥٨/٢٩٢إىل قراريهـ ــايو  ٦املـ  ٥٩/٢٥١ و ٢٠٠٤أيار/مـ

  ،٢٠٠٤كانون األول/ديسمرب  ٢٢املؤرخ 

مبدأ السيادة الدائمـة للشـعوب الواقعـة حتـت االحـتالل األجـنيب علـى         وإذ تعيد تأكيد  

  مواردها الطبيعية،

 مببــادئ ميثــاق األمــم املتحــدة، وإذ تؤكــد عــدم جــواز االســتيالء علــى    وإذ تسترشــد  

ــرارات         ــا الق ــا فيه ــن ذات الصــلة، مب ــس األم ــرارات جمل ــالقوة، وإذ تشــري إىل ق  ٢٤٢األرض ب

آذار/مــارس   ١) املـؤرخ  ١٩٨٠( ٤٦٥ و ١٩٦٧تشـرين الثـاين/نوفمرب    ٢٢) املؤرخ ١٩٦٧(

  ،١٩٨١كانون األول/ديسمرب  ١٧) املؤرخ ١٩٨١( ٤٩٧  و ١٩٨٠

  ،١٩٧٠ن األول/أكتوبر تشري ٢٤) املؤرخ ٢٥ -(د  ٢٦٢٥إىل قرارها  وإذ تشري  

واملعنـــون  ٢٠١٥أيلول/ســبتمرب   ٢٥املــؤرخ   ٧٠/١قرارهــا   وإذ تضــع يف اعتبارهــا    

  ،“٢٠٣٠حتويل عاملنا: خطة التنمية املستدامة لعام ”
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رب، املؤرخـة  انطباق اتفاقية جنيف املتعلقة حبمايـة املـدنيني وقـت احلـ     وإذ تعيد تأكيد  

، على األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القـدس الشـرقية، وعلـى    )١(١٩٤٩آب/أغسطس  ١٢

  ،١٩٦٧األراضي العربية األخرى اليت حتتلها إسرائيل منذ عام 

 )٢(، يف هــذا الصــدد، إىل العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والسياســية وإذ تشــري  

ــاحلقوق اال   ــدويل اخلــاص ب ــد ال ــة  والعه ــة والثقافي ، وإذ تؤكــد وجــوب  )٢(قتصــادية واالجتماعي

احترام هذين الصكني حلقوق اإلنسان يف األرض الفلسطينية احملتلـة، مبـا فيهـا القـدس الشـرقية،      

  ويف اجلوالن السوري احملتل،

 ٢٠٠٤متوز/يوليـه   ٩إىل الفتوى اليت أصدرا حمكمة العدل الدولية يف  وإذ تشري أيضا  

تشيـر كـذلك   ، وإذ)٣(بشأن اآلثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار يف األرض الفلسطينية احملتلة

املــــــؤرخ  ١٠/١٧ -دإط  و ٢٠٠٤وز/يوليــــــه مت ٢٠املــــــؤرخ  ١٠/١٥ -إىل قراريهــــــا دإط 

  ،٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب  ١٥

  ،٢٠١٢تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٩املؤرخ  ٦٧/١٩إىل قرارها  وإذ تشري كذلك  

بانضمام فلسطني إىل عدة معاهدات حلقوق اإلنسـان وإىل املعاهـدات    وإذ حتيط علما  

  األساسية للقانون اإلنساين وإىل معاهدات دولية أخرى،

إزاء اســتغالل إســرائيل، الســلطة القائمــة بــاالحتالل، للمــوارد   وإذ تعــرب عــن قلقهــا  

راضـي العربيـة األخـرى    الطبيعية يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القـدس الشـرقية، ويف األ  

  ،١٩٦٧اليت حتتلها إسرائيل منذ عام 

إزاء الدمار الشامل الذي أحلقته إسرائيل، السلطة القائمـة   وإذ تعرب عن قلقها البالغ  

باالحتالل، باألرض الزراعية والبساتني يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبـا يف ذلـك اقـتالع عـدد     

زارع والصـوبات الزراعيـة، واألثـر البيئـي واالقتصـادي      ضخم مـن األشـجار املثمـرة وتـدمري املـ     

  اخلطري يف هذا الصدد،

إزاء التدمري الواسـع النطـاق الـذي أحلقتـه إسـرائيل،       وإذ تعرب عن قلقها البالغ أيضا  

السلطة القائمة باالحتالل، باهلياكل األساسية احليوية، مبا فيها أنابيب اإلمداد باملياه وشـبكات  

كات الكهرباء، يف األرض الفلسطينية احملتلـة، وال سـيما يف قطـاع غـزة،     الصرف الصحي وشب

، والـذي تسـبب   ٢٠١٤خالل العمليات العسكرية الـيت نفـذت يف متوز/يوليـه وآب/أغسـطس     
_______________ 

)١(  United Nations, Treaty Series, vol. 75, No. 973. 

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

 .Corr.1و  A/ES-10/273انظر   )٣(
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يف مجلة أمور منها تلويث البيئة واإلضرار بأداء نظم املياه والصـرف الصـحي وبإمـدادات امليـاه     

عب الفلسـطيين، وإذ تؤكـد علـى احلاجـة امللحـة إىل إعـادة بنـاء        واملوارد الطبيعيـة األخـرى للشـ   

وتطـوير اهلياكـل األساسـية للميــاه وغريهـا مـن اهلياكـل األساســية املدنيـة احليويـة، مبـا يف ذلــك          

  تنفيذ مشروع حمطة حتلية املياه يف قطاع غزة،

د إعـادة  إزاء األثر السليب الذي حلق بالبيئـة وجبهـو   وإذ تعرب عن قلقها البالغ كذلك  

زالت يف قطاع غزة نتيجة للـرتاع الـذي    التعمري والتنمية من جراء الذخائر غري املنفجرة اليت ما

وإذ تشيد باجلهود الـيت تبـذهلا دائـرة األمـم املتحـدة      ، ٢٠١٤وقع يف متوز/يوليه وآب/أغسطس 

  ،لإلجراءات املتعلقة باأللغام من أجل إزالة هذه الذخائر بطريقة آمنة

إزاء النقص املزمن يف الطاقـة يف قطـاع غـزة وأثـره الضـار       عن قلقها البالغوإذ تعرب   

على تشغيل مرافق املياه والصرف الصحي، ممـا يهـدد بزيـادة تآكـل مـوارد امليـاه اجلوفيـة، الـيت         

  تزال صاحلة للشرب،  يف املائة منها فقط هي اليت ال ٥أصبحت نسبة 

عـن   ٢٠٠٩ألمـم املتحـدة للبيئـة يف عـام     إىل التقرير الـذي أصـدره برنـامج ا   وإذ تشري   

خطورة الوضع البيئي يف قطاع غزة والتقريرين اللذين أصـدرمها فريـق األمـم املتحـدة القطـري      

، “: هـل هـي مكـان مالئـم للعـيش؟     ٢٠٢٠غـزة يف عـام   ”، بعنـوان  ٢٠١٦ و ٢٠١٢يف عام 

  الواردة فيهما،على التوايل، وإذ تؤكد ضرورة متابعة التوصيات “ سنتنيغزة بعد مرور ”  و

مما للمستوطنات اإلسرائيلية من أثر ضـار يف املـوارد الطبيعيـة     وإذ تعرب عن استيائها  

الفلسـطينية وغريهـا مــن املـوارد الطبيعيــة العربيـة، وخصوصـا بســبب مصـادرة األرض وحتويــل       

ني واحملاصـيل  مسار املوارد املائية بالقوة، مبا يف ذلك قيام املستوطنني اإلسرائيليني بتـدمري البسـات  

واالستيالء على آبار املياه، وما يترتب على ذلك من عواقـب اقتصـادية واجتماعيـة وخيمـة يف     

  هذا املضمار،

إىل تقرير البعثة الدولية املستقلة لتقصـي احلقـائق املنشـأة مـن أجـل التحقيـق        وإذ تشري  

يف اآلثار املترتبة علـى بنـاء املسـتوطنات اإلسـرائيلية يف احلقـوق املدنيـة والسياسـية واالقتصـادية         

واالجتماعيــة والثقافيــة للشــعب الفلســطيين يف مجيــع أحنــاء األرض الفلســطينية احملتلــة، مبــا فيهــا  

  ،)٤(الشرقيةالقدس 

يترتـب علــى قيـام إسـرائيل، السـلطة القائمــة بـاالحتالل، بالتشـييد غــري        مـا  وإذ تـدرك   

القانوين للجدار يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبـا يف ذلـك داخـل القـدس الشـرقية ومـا حوهلـا،        

_______________ 

)٤(  A/HRC/22/63. 
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ــري كــذلك يف األحــوال            ــر خط ــن أث ــه م ــا ل ــة الفلســطينية وم ــوارد الطبيعي ــر ضــار يف امل ــن أث م

  صادية واالجتماعية للشعب الفلسطيين،االقت

احلاجة امللحة إىل التعجيل بوضـع حـد لالحـتالل اإلسـرائيلي الـذي بـدأ يف        وإذ تؤكد  

والتوصل إىل تسوية سلمية عادلـة ودائمـة وشـاملة علـى كافـة املسـارات، اسـتنادا         ١٩٦٧عام 

ــــــــن تشري ٢٢) املـــــــــؤرخ ١٩٧٣( ٣٣٨ )، و١٩٦٧( ٢٤٢إىل قـــــرارات جملـــــس األمـــــن 

ــوبر  ــؤرخ ١٩٧٨( ٤٢٥ ، و١٩٧٣األول/أكتــــ  ١٣٩٧ ، و١٩٧٨آذار/مــــــارس  ١٩) املــــ

ــؤرخ  )٢٠٠٢( ــارس  ١٢امل ــادرة الســالم    ٢٠٠٢آذار/م ــل الســالم، ومب ــدأ األرض مقاب ، ومب

اموعة الرباعيـة إلجيـاد حـل دائـم     ، وخريطة الطريق املستندة إىل األداء اليت وضعتها )٥(العربية

، علـى النحـو الـذي أقـره جملــس     )٦(للصـراع اإلسـرائيلي الفلسـطيين علـى أسـاس وجـود دولـتني       

وأيــده الــس يف  ٢٠٠٣تشــرين الثــاين/نوفمرب  ١٩املــؤرخ  )٢٠٠٣( ١٥١٥األمــن يف قــراره 

  ،٢٠٠٨كانون األول/ديسمرب  ١٦املؤرخ  )٢٠٠٨( ١٨٥٠قراره 

يف هذا الصدد ضرورة احتـرام االلتـزام الواقـع علـى إسـرائيل مبوجـب        وإذ تؤكد أيضا  

النمــو ”يســمى  خريطــة الطريــق، القاضــي بتجميــد األنشــطة االســتيطانية، مبــا يف ذلــك مــا        

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

ضرورة احترام وصون الوحدة اإلقليمية لـألرض الفلسـطينية احملتلـة     وإذ تؤكد كذلك  

  بأكملها وتواصلها وسالمتها، مبا فيها القدس الشرقية،

الترويــع واالســتفزاز  بضــرورة إــاء مجيــع أعمــال العنــف، مبــا فيهــا أعمــال  وإذ تــذكر  

  والتحريض والتدمري،

بالتقرير الذي أعدته اللجنة االقتصـادية واالجتماعيـة لغـريب آسـيا عـن       وإذ حتيط علما  

االنعكاســات االقتصــادية واالجتماعيــة لالحــتالل اإلســرائيلي علــى األحــوال املعيشــية للشــعب  

رقية، وللسكان العـرب يف اجلـوالن   الفلسطيين يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الش

  ،)٧(السوري احملتل، بالصيغة اليت أحاهلا األمني العام

احلقوق غري القابلة للتصرف للشعب الفلسطيين وسكان اجلـوالن   تعيد تأكيد  - ١  

  السوري احملتل يف مواردهم الطبيعية، مبا فيها األرض واملياه وموارد الطاقة؛

_______________ 

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

)٦(  S/2003/529.املرفق ، 

)٧(  A/71/86-E/2016/13. 
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لقائمــة بــاالحتالل، بــالكف عــن اســتغالل املــوارد إســرائيل، الســلطة ا تطالــب  - ٢  

الطبيعية يف األرض الفلسـطينية احملتلـة، مبـا فيهـا القـدس الشـرقية، ويف اجلـوالن السـوري احملتـل          

  إتالفها أو التسبب يف ضياعها أو استنفادها، وعن تعريضها للخطر؛  أو

الل مـوارده  حبق الشعب الفلسطيين يف املطالبـة بـالتعويض جـراء اسـتغ     تعترف  - ٣  

الطبيعيــة أو إتالفهــا أو ضــياعها أو اســتنفادها أو تعريضــها للخطــر بــأي شــكل مــن األشــكال    

بسبب التدابري غري القانونية الـيت تتخـذها إسـرائيل، السـلطة القائمـة بـاالحتالل، واملسـتوطنون        

ل يف أن اإلسرائيليون يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيهـا القـدس الشـرقية، وتعـرب عـن األمـ      

  تعاجل هذه املسألة يف إطار مفاوضات الوضع النهائي بني اجلانبني الفلسطيين واإلسرائيلي؛

تقــوم بــه إســرائيل مــن تشــييد للجــدار واملســتوطنات يف األرض   أن مــا تؤكــد  - ٤  

الفلســطينية احملتلــة، مبــا يف ذلــك داخــل القــدس الشــرقية ومــا حوهلــا، يشــكل انتــهاكا للقــانون    

الشعب الفلسطيين حرمانـا خطـريا مـن مـوارده الطبيعيـة، وتـدعو يف هـذا الصـدد         الدويل وحيرم 

عـن   ٢٠٠٤متوز/يوليـه   ٩إىل التقيد التام بااللتزامات القانونية اليت أكدا الفتـوى الصـادرة يف   

  وقــرارات األمــم املتحــدة ذات الصــلة، مبــا فيهــا قــرار اجلمعيــة العامــة    )٣(حمكمــة العــدل الدوليــة

  ؛١٠/١٥ -دإط 

إىل إســرائيل، الســلطة القائمــة بــاالحتالل، أن تتقيــد تقيــدا صــارما        تطلــب    - ٥  

بالتزاماا مبوجب القانون الدويل، مبا يف ذلك القانون الدويل اإلنساين، وأن تكف علـى الفـور   

وبشــكل كامــل عــن تنفيــذ كافــة السياســات والتــدابري الراميــة إىل تغــيري طــابع ووضــع األرض   

  الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية؛

إىل إســـرائيل، الســـلطة القائمـــة بـــاالحتالل، أن توقـــف مجيـــع   تطلـــب أيضـــا  - ٦  

إلسـرائيليون، ومـن ذلـك    األعمال املضرة بالبيئة، مبا فيهـا األعمـال الـيت يقـوم ـا املسـتوطنون ا      

إلقــاء النفايــات جبميــع أنواعهــا، يف األرض الفلســطينية احملتلــة، مبــا فيهــا القــدس الشــرقية، ويف    

يشــكل خطــرا جســيما علــى مواردمهــا الطبيعيــة، وحتديــدا    اجلــوالن الســوري احملتــل، وهــو مــا 

  صحية؛املوارد من املياه واألرض، ويهدد بيئة السكان املدنيني وصحتهم ومرافقهم ال

إىل إسرائيل أن تتوقف عـن تـدمري اهلياكـل األساسـية احليويـة،       تطلب كذلك  - ٧  

وأن تتوقـف عـن   الكهرباء، مبا فيها أنابيب اإلمداد باملياه وشبكات الصرف الصحي وشبكات 

، وهـو  هدم ومصادرة املنازل الفلسطينية والبىن التحتيـة املدنيـة واألراضـي الزراعيـة وآبـار امليـاه      

عليه مجلة أمـور، منـها إحلـاق الضـرر بـاملوارد الطبيعيـة للشـعب الفلسـطيين، وتؤكـد           تترتب ما

على احلاجة امللحة إىل النهوض مبشاريع إعادة البنـاء والتطـوير يف هـذا الصـدد، مبـا يف ذلـك يف       

قطاع غزة، وتدعو إىل تقدمي الدعم للجهود الالزمـة يف هـذا الصـدد، مبـا يتفـق مـع االلتزامـات        
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 ا يف مناسبات منها مؤمتر القاهرة الدويل املعين بفلسـطني: إعـادة إعمـار غـزة، املعقـود      املتعهد

  ؛٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر  ١٢يف 

إسـرائيل، السـلطة القائمـة بـاالحتالل، أن تـزيح كـل العوائـق الــيت        إىل تطلـب    - ٨  

ة ميـاه الصـرف   حتول دون تنفيذ املشـاريع البيئيـة ذات األمهيـة احلامسـة، مبـا فيهـا حمطـات معاجلـ        

الصحي يف قطاع غزة ومشاريع إعادة بناء وتطـوير اهلياكـل األساسـية للميـاه، ومنـها مشـروع       

  حمطة حتلية املياه يف قطاع غزة؛

تعرقل التنمية الفلسطينية وتصـدير احتياطيـات    إسرائيل أن ال إىل تطلب أيضا  - ٩  

  النفط والغاز الطبيعي املكتشفة؛

ع الـذخائر غـري املنفجـرة، علـى الفـور وبشـكل آمـن، مـن         إىل إزالة مجيـ  تدعو  - ١٠  

قطــاع غــزة، وإىل تقــدمي الــدعم للجهــود الــيت تبــذهلا يف هــذا الصــدد دائــرة األمــم املتحــدة            

الـيت بذلتـها دائـرة اإلجـراءات املتعلقــة      املكثفـة  لإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام، وترحـب بـاجلهود     

  باأللغام حىت اآلن؛

واملنظمــات الدوليــة علــى أن تواصــل علــى حنــو حثيــث  مجيــع الــدول تشــجع   - ١١  

األخذ بسياسات تكفل احترام التزاماا مبوجب القانون الدويل فيمـا يتعلـق جبميـع املمارسـات     

ــا القــدس الشــرقية،        ــا فيه ــة، مب ــة يف األرض الفلســطينية احملتل ــدابري اإلســرائيلية غــري القانوني والت

  ستغالل املوارد الطبيعية؛سيما أنشطة االستيطان اإلسرائيلي وا  وال

إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورا الثانيـة والسـبعني    تطلب  - ١٢  

يتعلــق بـاألثر التراكمـي لقيــام إسـرائيل باســتغالل     تقريـرا عـن تنفيــذ هـذا القـرار، مبــا يف ذلـك مـا      

لشــرقية، ويف اجلــوالن الســوري املــوارد الطبيعيــة يف األرض الفلســطينية احملتلــة، مبــا فيهــا القــدس ا

احملتل وإتالفها واستنفادها، وتقرر أن تدرج يف جدول األعمال املؤقت لدورا الثانيـة والسـبعني   

فيهـا القـدس    السيادة الدائمة للشعب الفلسـطيين يف األرض الفلسـطينية احملتلـة، مبـا    ”البند املعنون 
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  ٦٦ اجللسة العامة
  ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ٢١

 


