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  2015كانون األول/ديسمرب  22 يف قرار اختذته اجلمعية العامة

 ](A/70/480) على تقرير اللجنة الثانية بناء[
 

الدائمة للشعب الفلسطيين يف األرض الفلسطينية احملتلـة    السيادة - 70/225
مبا فيها القـد  الشـرقية  وللسـ ان العـرا يف اجلـوالن السـور        

 الطبيعية احملتل على مواردهم
 

  إن اجلمعية العامة 
  وإذ حتـي   2014كـانون األول/ديسـمرب    19املؤرخ  69/241إىل قرارها  إذ تشري 

  2015متوز/يوليه  20املؤرخ  2015/17علما بقرار اجمللس االقتصاد  واالجتماعي 

ــا  وإذ تشريريريري اي ريريريا  ــؤرخ  58/292إىل قراريهـ ــايو  6املـ  59/251 و 2004أيار/مـ
  2004كانون األول/ديسمرب  22املؤرخ 

مبدأ السيادة الدائمـة للشـعوا الواقعـة حتـح اال ـتجل األجـن  علـى         وإذ تعيد تأكيد 
 مواردها الطبيعية 

مببــادم ميقــام األمــم املتحــدة  وإذ تؤكــد عــدال جــواز االســتيجء علــى     وإذ تسترشريريد 
ــن      ــس األم ــراراا مل ــالقوة  وإذ تشــ  إىل ق ــراراا  ذاا الصــلةاألرض ب ــا الق ــا فيه  242   مب

آذار/مــار    1( املـؤرخ  1980) 465 و 1967تشـرين القـان/نوفمرب    22( املؤرخ 1967)
  1981سمرب كانون األول/دي 17( املؤرخ 1981) 497 و 1980

  1970تشرين األول/أكتوبر  24( املؤرخ 25 -)د  2625إىل قرارها  وإذ تشري 
انطبام اتفاقية جنيف املتعلقة حبمايـة املـدنيو وقـح ا،ـرا  املؤر ـة       وإذ تعيد تأكيد 

  على األرض الفلسطينية احملتلة  مبا فيها القـد  الشـرقية  وعلـى    (1)1949آا/أغسطس  12
  1967األ رى اليت حتتلها إسرائيل منذ عاال  األراضي العربية

_______________ 

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

http://undocs.org/ar/A/70/480
http://undocs.org/ar/A/RES/69/241
http://undocs.org/ar/A/RES/58/292
http://undocs.org/ar/A/RES/ 59/251
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 (2)  يف هــذا الصــدد  إىل العهــد الــدوا اوــامل بــا،قوم املدنيــة والسياســية وإذ تشريريري 
ــة     ــة والققافي ــا،قوم االقتصــادية واالجتماعي ــدوا اوــامل ب ــد ال ذ تؤكــد وجــوا    وإ(2)والعه

قوم انإنسان يف األرض الفلسطينية احملتلـة  مبـا فيهـا القـد  الشـرقية       ، هذين الص وا تراال 
 ويف اجلوالن السور  احملتل 

ــة يف      وإذ تشريريريري اي ريريريا   ــدل الدوليـ ــة العـ ــدرلا ل مـ ــيت أحمـ ــوى الـ ــوز/ 9إىل الفتـ  متـ
  (3)الناشـةة عـن تشـييد جـدار يف األرض الفلسـطينية احملتلـة      بشأن اآلثار القانونية  2004يوليه 
 -دإط  و 2004ه يـــ وز/يولمت 20ؤرخ املـــ  10/15 -دإط ا يهـــ ر كـــذلىل إىل قرار ـتشيـــ وإذ
  2006مرب كانون األول/ديس 15املؤرخ  10/17

  2012تشرين القان/نوفمرب  29املؤرخ  67/19إىل قرارها  تشري كذلك وإذ 
إىل املعاهـداا  قوم انإنسـان و ،معاهداا إىل عدة بانضماال فلسطو  وإذ حتيط علما 
  وإىل معاهداا دولية أ رى لقانون انإنسانلاألساسية 
إزاء اســتلجل إســرائيل  الســلطة القائمــة بــاال تجل  للمــوارد   قلقهريرياوإذ تعريريرع عريري   

األراضـي العربيـة األ ـرى    ويف الطبيعية يف األرض الفلسطينية احملتلة  مبا فيها القـد  الشـرقية    
  1967اليت حتتلها إسرائيل منذ عاال 

رائيل  السلطة القائمـة  إزاء الدمار الشامل الذ  أ،قته إس البالغ قلقهاوإذ تعرع ع   
باال تجل  باألرض الزراعية والبساتو يف األرض الفلسطينية احملتلة  مبـا يف ذلـىل اقـتجد عـدد     
ضخم مـن األشـرار املقمـرة وتـدم  املـزارد والصـوباا الزراعيـة  واألثـر البيةـي واالقتصـاد            

 اوط  يف هذا الصدد 

الـذ  أ،قتـه إسـرائيل     النطـام  إزاء التدم  الواسـ    البالغ اي ا قلقهاوإذ تعرع ع   
السلطة القائمة باال تجل  باهلياكل األساسية ا،يوية  مبا فيها أنابيب انإمداد باملياه وشـب اا  

  يف قطـاد غـزة   ال سـيما و  يف األرض الفلسطينية احملتلـة   وشب اا ال هرباء الصرف الصحي
تسـبب    والـذ   2014متوز/يوليـه وآا/أغسـطس     جل العملياا العس رية الـيت نففـذا يف  
إمـداداا امليـاه   أداء نفظم املياه والصـرف الصـحي وب  يف مجلة أمور منها تلويث البيةة وانإضرار ب

تؤكـد علـى ا،اجـة امللحـة إىل إعـادة بنـاء        وإذ واملوارد الطبيعيـة األ ـرى للشـعب الفلسـطيين     

_______________ 

 املرفق.(  21 -ألف )د  2200انظر القرار  (2)

 .Corr.1و  A/ES-10/273 انظر (3)

http://undocs.org/ar/A/RES/10/15
http://undocs.org/ar/A/RES/10/17
http://undocs.org/ar/A/RES/67/19
http://undocs.org/ar/A/ES
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يف ذلــىل  اكـل األساســية املدنيـة ا،يويـة  مبـا    وتطـوير اهلياكـل األساسـية للميــاه وغ هـا مـن اهلي     
 تنفيذ مشرود لطة حتلية املياه يف قطاد غزة 

هـود إعـادة   جبالبيةـة و الذ  ،ق بإزاء األثر السل   بالغ كذلكال وإذ تعرع ع  قلقها 
زالـح يف قطـاد غـزة نتيرـة      ما آالف قط  الذ ائر غ  املنفررة اليتمن جراء  والتنمية  عمتال

  2014يف متوز/يوليه وآا/أغسطس الذ  وق  للزناد 
عـن   2009 عـاال  التقرير الـذ  أحمـدره برنـامأل األمـم املتحـدة للبيةـة يف      إىل شري وإذ ت 

إىل التقريـر الـذ  أحمـدره فريـق األمـم املتحـدة القطـر         و   طورة الوض  البيةي يف قطاد غزة
م ــان : هــل هــو 2020غــزة يف عــاال ”بعنــوان  2012يف األرض الفلســطينية احملتلــة يف عــاال  

  ماتؤكد ضرورة متابعة التوحمياا الواردة فيه  وإذ “؟مجئم للعيش

للمستوطناا انإسرائيلية من أثر ضـار يف املـوارد الطبيعيـة     امم تعرع ع  استيائهاوإذ  
الفلسـطينية وغ هـا مــن املـوارد الطبيعيــة العربيـة  و صوحمـا بســبب مصـادرة األرض وحتويــل       

مبا يف ذلىل قياال املستوطنو انإسرائيليو بتـدم  البسـاتو واحملاحمـيل    مسار املوارد املائية بالقوة  
عواقـب اقتصـادية واجتماعيـة و يمـة يف     ه  وما يترتب على ذلىل من واالستيجء على آبار امليا

  املضمارهذا 
مـن أجـل التحقيـق    املنشـأة  تقرير البعقة الدولية املستقلة لتقصـي ا،قـائق   إىل  تشري وإذ 

ا،قـوم املدنيـة والسياسـية واالقتصـادية     يف بنـاء املسـتوطناا انإسـرائيلية    املترتبة علـى  ثار اآليف 
الققافيــة للشــعب الفلســطيين يف مجيــ  أ ــاء األرض الفلســطينية احملتلــة  مبــا فيهــا  واالجتماعيــة و

  (4)الشرقية القد 
التشـييد غــ   بإسـرائيل  السـلطة القائمــة بـاال تجل     قيـاال  يترتـب علــى   مـا  وإذ تريدك   

 وهلـا    القانون للردار يف األرض الفلسطينية احملتلة  مبـا يف ذلـىل دا ـل القـد  الشـرقية ومـا      
ــر ضــار    ــن أث ــر  طــ  كــذلىل         يفم ــن أث ــه م ــا ل ــة الفلســطينية وم ــوارد الطبيعي ــوال يف امل األ 

 االقتصادية واالجتماعية للشعب الفلسطيين 

ج ـتجل انإسـرائيلي الـذ  بـدأ يف      ـد ل التعريل بوضـ   ا،اجة امللحة إىل  تؤكد وإذ 
اسـتنادا    والتوحمل إىل تسوية سلمية عادلـة ودائمـة وشـاملة علـى كافـة املسـاراا       1967 عاال

ن ــــــــتشري 22ؤرخ ـــــــــ( امل1973) 338 و  (1967) 242إىل قـــــراراا ملـــــس األمـــــن 
ــوبر  ــؤرخ 1978) 425 و  1973األول/أكتــــ  1397 و  1978آذار/مــــــار   19( املــــ

_______________ 

(4) A/HRC/22/63. 

http://undocs.org/ar/S/RES/1397(2002)
http://undocs.org/ar/A/HRC/22/63
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ــؤرخ  (2002) ــار   12امل ــدأ2002آذار/م ــل الســجال     ومب ــادرة الســجال   األرض مقاب ومب
و ريطة الطريق املستندة إىل األداء اليت وضعتها اجملموعة الرباعيـة نإاـاد  ـل دائـم       (5)العربية

  علـى النحـو الـذ  أقـره ملـس      (6)ولـتو للصـراد انإسـرائيلي الفلسـطيين علـى أسـا  وجـود د      
وأيــده اجمللــس يف  2003تشــرين القــان/نوفمرب  19املــؤرخ  (2003) 1515األمــن يف قــراره 

  2008ألول/ديسمرب كانون ا 16املؤرخ  (2008) 1850 قراره
مبوجـب   علـى إسـرائيل  اللتـزاال الواقـ    اا تـراال  ضرورة يف هذا الصدد  تؤكد اي اوإذ  

النمــو ”يســمى  مــا بترميــد األنشــطة االســتيطانية  مبــا يف ذلــىل       القاضــي ريطــة الطريــق 
  2001للمستوطناا  وإزالة مجي  البؤر االستيطانية اليت أنشةح منذ آذار/مار  “ الطبيعي

ضرورة ا تراال وحمون الو دة انإقليمية لـررض الفلسـطينية احملتلـة    كذلك  تؤكدوإذ  
 فيها القد  الشرقية  بأكملها وتواحملها وسجمتها  مبا

بضــرورة إءــاء مجيــ  أعمــال العنــف  مبــا فيهــا أعمــال الترويــ  واالســتفزاز   وإذ تريريذكر 
 والتحريض والتدم  

آسـيا عـن    االقتصـادية واالجتماعيـة للـر     التقرير الذ  أعدته اللرنةب وإذ حتيط علما 
االنع اســاا االقتصــادية واالجتماعيــة لج ــتجل انإســرائيلي علــى األ ــوال املعيشــية للشــعب  

  وللس ان العـرا يف اجلـوالن   الشرقية الفلسطيين يف األرض الفلسطينية احملتلة  مبا فيها القد 
  (7)بالصيلة اليت أ اهلا األمو العاال السور  احملتل 

ا،قوم غ  القابلة للتصرف للشعب الفلسطيين وس ان اجلـوالن   تعيد تأكيد - 1 
 مواردهم الطبيعية  مبا فيها األرض واملياه وموارد الطاقة؛ يفالسور  احملتل 

إســرائيل  الســلطة القائمــة بــاال تجل  بــال ف عــن اســتلجل املــوارد  تطالريري  - 2 
فيهـا القـد  الشـرقية  ويف اجلـوالن السـور  احملتـل        مبـا  الطبيعية يف األرض الفلسـطينية احملتلـة   

 وعن تعريضها للخطر؛  استنفادها إتجفها أو التسبب يف ضياعها أو أو
اسـتلجل مـوارده    جـراء حبق الشعب الفلسطيين يف املطالبـة بـالتعويض    تعترف - 3 

 مــن األشــ الاســتنفادها أو تعريضــها للخطــر بــأ  شــ ل   ضــياعها أو الطبيعيــة أو إتجفهــا أو
واملسـتوطنون  إسـرائيل  السـلطة القائمـة بـاال تجل       الـيت تتخـذها   القانونيةبسبب التداب  غ  

_______________ 

(5) A/56/1026-S/2002/932 14/221  املرفق القان  القرار. 

(6) S/2003/529.املرفق   

(7) A/70/82-E/2015/13. 

http://undocs.org/ar/S/RES/1397(2002)
http://undocs.org/ar/S/RES/1515(2003)
http://undocs.org/ar/S/RES/1850(2008)
http://undocs.org/ar/A/56/1026
http://undocs.org/ar/A/RES/14/221
http://undocs.org/ar/S/2003/529
http://undocs.org/ar/A/70/82-E/2015/13
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 أن يف األرض الفلسطينية احملتلة  مبا فيهـا القـد  الشـرقية  وتعـرا عـن األمـل يف      انإسرائيليون 
 وانإسرائيلي؛تعاجل هذه املسألة يف إطار مفاوضاا الوض  النهائي بو اجلانبو الفلسطيين 

األرض  تقــوال بــه إســرائيل مــن تشــييد للرــدار واملســتوطناا يف  مــا أن تؤكريريد - 4 
 وهلــا  يشــ ل انتــهاكا للقــانون  مــا الفلســطينية احملتلــة  مبــا يف ذلــىل دا ــل القــد  الشــرقية و 

الدوا وحيرال الشعب الفلسطيين  رمانـا  طـ ا مـن مـوارده الطبيعيـة  وتـدعو يف هـذا الصـدد         
ــه 9التــاال بااللتزامــاا القانونيــة الــيت أكــدلا الفتــوى الصــادرة يف   إىل التقيــد   2004 متوز/يولي

ة   مبـا فيهـا قـرار اجلمعيـة العامـ     ذاا الصـلة وقراراا األمم املتحدة  (3)ل مة العدل الدولية عن
 ؛10/15 -دإط 

 حمــارما إىل إســرائيل  الســلطة القائمــة بــاال تجل  أن تتقيــد تقيــدا        تطلريري   - 5 
وأن ت ف علـى الفـور     انإنسان بالتزامالا مبوجب القانون الدوا  مبا يف ذلىل القانون الدوا

تلــي  طــاب  ووضــ  األرض وبشــ ل كامــل عــن تنفيــذ كافــة السياســاا والتــداب  الراميــة إىل   
 الفلسطينية احملتلة  مبا فيها القد  الشرقية؛

أن توقـــف مجيـــ  إىل إســـرائيل  الســـلطة القائمـــة بـــاال تجل   تطلريريري  اي ريريريا - 6 
وال هبـا املسـتوطنون انإسـرائيليون  ومـن ذلـىل      هـا األعمـال الـيت يقـ    في بالبيةة  مبااألعمال املضرة 

يف األرض الفلســطينية احملتلــة  مبــا فيهــا القــد  الشــرقية  ويف     إلقــاء النفايــاا جبميــ  أنواعهــا 
 احتديــدويشــ ل  طــرا جســيما علــى مواردعــا الطبيعيــة    مــا اجلــوالن الســور  احملتــل  وهــو 

 وحمحتهم ومرافقهم الصحية؛ املوارد من املياه واألرض  ويهدد بيةة الس ان املدنيو
إىل إسرائيل أن تتوقف عـن تـدم  اهلياكـل األساسـية ا،يويـة       كذلك تطل   - 7 

تترتـب   مـا    وهـو وشب اا ال هربـاء  فيها أنابيب انإمداد باملياه وشب اا الصرف الصحي مبا
،اجـة    وتؤكـد علـى ا  عليه مجلة أمور  منها إ،ام الضرر باملوارد الطبيعية للشعب الفلسـطيين 

امللحة إىل النهوض مبشاري  إعادة البناء والتطوير يف هـذا الصـدد  مبـا يف ذلـىل يف قطـاد غـزة        
هبـا يف   املتعهـد االلتزامـاا  مـ    يتفقلرهود الجزمة يف هذا الصدد  مبا لدعم تقدمي الوتدعو إىل 

تشـرين   12يف إعادة إعمار غزة  املعقـود  : فلسطواملعين بالدوا القاهرة مؤمتر  مناسباا منها
 ؛2014األول/أكتوبر 

إىل إسـرائيل  السـلطة القائمـة بـاال تجل  أن تـزيا كـل العوائـق الــيت         تطلري   - 8 
حتول دون تنفيذ املشـاري  البيةيـة ذاا األعيـة ا،ا ـة  مبـا فيهـا لطـاا معاجلـة ميـاه الصـرف           

ه  ومنـها مشـرود   الصحي يف قطاد غزة ومشاري  إعادة بناء وتطـوير اهلياكـل األساسـية للميـا    
 لطة حتلية املياه يف قطاد غزة؛

http://undocs.org/ar/A/RES/10/15


السيادة الدائمة للشعب الفلسطيين يف األرض الفلسطينية احملتلة  مبـا فيهـا القـد     
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 علـى الفـور وبشـ ل آمـن  مـن       الـذ ائر غـ  املنفرـرة   مجيـ   زالة إإىل  تدعو - 9 
تقــدمي الــدعم للرهــود الــيت تبــذهلا يف هــذا الصــدد دائــرة األمــم املتحــدة          إىل قطــاد غــزة  و 

 باألللـاال انإجـراءاا املتعلقـة      وتر ـب بـاجلهود الـيت بذلتـها دائـرة     لإلجراءاا املتعلقة باألللـاال 
 ؛ ىت اآلن
مجيــ  الــدول واملنظمــاا الدوليــة علــى أن تواحمــل علــى  ــو  قيــث    تشريريج  - 10 

األ ذ بسياساا ت فل ا تراال التزامالا مبوجب القانون الدوا فيمـا يتعلـق جبميـ  املمارسـاا     
ــة يف األرض الفلســطينية احملت    ــداب  انإســرائيلية غــ  القانوني ــة  مبــ والت ــا القــد  الشــرقية   ل ا فيه

 أنشطة االستيطان انإسرائيلي واستلجل املوارد الطبيعية؛ سيما وال
ــا    تطلريريري  - 11  ــة يف دورلـ ــة العامـ ــدال إىل اجلمعيـ ــاال أن يقـ ــو العـ ــة  إىل األمـ ا،اديـ
يتعلـق بـاألثر التراكمـي لقيـاال إسـرائيل       مـا  تقريرا عن تنفيذ هـذا القـرار  مبـا يف ذلـىل     والسبعو
الطبيعية يف األرض الفلسطينية احملتلة  مبـا فيهـا القـد  الشـرقية  ويف اجلـوالن       ملواردباستلجل ا

ا،اديـة   السور  احملتل وإتجفها واستنفادها  وتقرر أن تدرج يف جدول األعمال املؤقح لـدورلا 
فيهـا   مبـا السيادة الدائمة للشعب الفلسطيين يف األرض الفلسطينية احملتلة  ”املعنون  السبعو البندو

 .“الطبيعية ى مواردهملالقد  الشرقية  وللس ان العرا يف اجلوالن السور  احملتل ع
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