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الدورة احلادية والسبعون
البند  59من جدول األعمال

الســـيادة الدا مـــة للفـــعين الالســـليل ط األر الالســـلينية ا تلـــة
مبا فيهـا الدـدا الفـة،ية وللسـاان العـةجل ط اجلـوون السـور ا تـ
على مواردهم اللبيعية
تدةية اللجنة الثانية
املقرر :السيد غالوكو سيوان (بريو)

أوو  -مددمة
 - 1بناء على توصية املاتين ،ةرت اجلمعيـة العامـة ط جلسـتها العامـة الثانيـة املعدـودة ط
 16أيلول/سبتمرب  2016أن تدرج ط جدول أعمـال دوراـا احلاديـة والسـبعب البنـد املعنـون
” السيادة الدا مة للفـعين الالسـليل ط األر الالسـلينية ا تلـة مبـا فيهـا الدـدا الفـة،ية
وللســـاان العـــةجل ط اجلـــوون الســـور ا تـ ـ علـــى مـــواردهم اللبيعيـــة“ وأن حتيلـــىل
اللجنة الثانية.
 - 2ونظـــةت اللجنـــة الثانيـــة ط هـــلا البنـــد ط جلســـااا  22و  23و  24املعدـــودة ط
 25تفــةين األول/أكتــوبة و  2و  8تفــةين الثــاف/نوفمرب  .2016ويــةد ســةد لو،ــا نظــة
اللجنة ط هلا البند ط ا اضة املوجزة ذات الصلة( .)1ويوجىل اونتبـا أياـا املنا،فـة العامـة
__________
( A/C.2/71/SR.22 )1و  A/C.2/71/SR.23و .A/C.2/71/SR.24
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الــــد عدــــداا اللجنــــة ط جلســــااا مــــن الثانيــــة
األول/أكتوبة(.)2
-3

ا امســــة املعدــــودة ط  3و 4تفــــةين

وللنظة ط هلا البند كانت الوثيدتان التاليتان معةوضتب على اللجنة:

(أ) مــلكةة مــن األمــب العــا لي ـ ــا التدةيــة الــل أعدتــىل اللجنــة او،تصــادية
واوجتماعية لغةيب آسيا عن اونعااسات او،تصادية واوجتماعيـة لالتـتالل ارسـةا يلل علـى
األتوال املعيفـية للفـعين الالسـليل ط األر الالسـلينية ا تلـة مبـا فيهـا الدـدا الفـة،ية
وللساان العةجل ط اجلوون السور ا ت ()A/71/86-E/2016/13؛
(جل) رسالة مؤرخة  29أيلول/سبتمرب  2016موجَّهة األمب العـا مـن املمثـ
الدا م لتايلند لدى األمم املتحدة لي ا ارعالن الوزار الل اعُتمد ط اوجتمـا السـنو
األربعب لوزراء خارجية الدول األعااء ط جمموعة الـ .)A/71/422( 77
 - 4وط اجللسة  22املعدودة ط  25تفةين األول/أكتوبة أدلـت األمينـة التنايليـة للجنـة
او،تصادية واوجتماعية لغةيب آسيا ببيان استهاليل.

ثانياً  -النظة ط مفةو الدةار

A/C.2/71/L.35

 - 5ط اجللســة  23املعدــودة ط  2تفــةين الثــاف/نوفمرب ،ــا يثـ تايلنــد باســم الــدول
األعاــاء ط األمــم املتحــدة الــد هــل أعاــاء ط جمموعــة الـــ  77والصــب وآخــلا ط اوعتبــار
أياــا أتاــا ،ــةار اجلمعيــة العامــة  250/52املــؤر  7متوز/يوليــىل  1998بعــة مفــةو
،ةار معنون ”السيادة الدا مة للفعين الالسليل ط األر الالسلينية ا تلة مبـا فيهـا الدـدا
الفــــة،ية وللســــاان العــــةجل ط اجلــــوون الســــور ا تــ ـ علــــى مــــواردهم اللبيعيــــة“
(.)A/C.2/71/L.35
 - 6وط اجللسة  24املعدـودة ط  8تفـةين الثـاف/نوفمرب أد يثـ تايلنـد باسـم الـدول
األعااء ط األمم املتحدة الد هل أعااء أياا ط جمموعة الـ  77والصب ببيان.
-7

وانامت تةكيا بعد ذلك

مددمل مفةو الدةار.

 - 8وط اجللسة ناسها أُبلغت اللجنة بأنىل و تتةتين على مفةو الدـةار آثـار ط امليزانيـة
الربناجمية.
__________
( )2انظة  A/C.2/71/SR.2و  A/C.2/71/SR.3و  A/C.2/71/SR.4و .A/C.2/71/SR.5
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 - 9وط اجللسة ناسها أياـاً اعتمـدت اللجنـة مفـةو الدـةار  A/C.2/71/L.35بتصـويت
مســــج بأغلبيــــة  155صــــوتًا مدابـــ  8أصــــوات وامتنــــا  10أعاــــاء عــــن التصــــويت
(انظة الادةة  .)14وكانت نتيجة التصويت كما يلل:
املؤيدون:
اوحتــاد الةوســل و ثيوبيــا وأذربيجــان واألرجنــتب واألردن وأرمينيــا و ريتةيــا
و ســبانيا و ســتونيا وأفغانســتان و كــوادور وألبانيــا وأملانيــا وارمــارات العةبيــة
املتحـــــدة وأنتيغـــــوا وبةبـــــودا وأنـــــدورا و ندونيســـــيا وأنغـــــوو وأوروغـــــوا
وأوزباســـتان وأوغنـــدا و يـــةان ( هوريـــة  -ارســـالمية) وأيةلنـــدا وأيســـلندا
و يلاليـــا وباكســـتان والبحـــةين والربازيـ ـ وبةبـــادوا والربتغـــال وبـــةوف دار
الســال وبلجياــا وبلغاريــا وبليــز وبــنغالديو وبنمــا وبــنن وبوتــان وبوركينــا
فاســـو وبورونـــد والبوســـنة والةســـك وبولنـــدا وبوليايـــا (دولـــة  -املتعـــددة
الدوميات) وبريو وبيالروا وتايلند وتةكمانستان وتةكيـا وتةينيـداد وتوبـاغو
وتفيايا وتونس وتيمـور  -ليفـد وجاماياـا واجلبـ األسـود واجلزا ـة وجـزر
البــــهاما وجــــزر الدمــــة و هوريــــة تجلانيــــا املتحــــدة واجلمهوريــــة الدومينيايــــة
واجلمهورية العةبية السورية و هوريـة كوريـا و هوريـة وو الدادةا يـة الفـعبية
و هوريـــة مدـــدونيا اليوغوســـالفية ســـابدا و هوريـــة مولـــدوفا وجنـــوجل أفةيديـــا
وجورجيــا وجيبــوا والــدارةم ورومانيــا وزامبيــا وزمبــابو وســاموا وســان
مـــارينو وســـانت لوســـيا وســـة وناـــا والســـلاادور وســـلوفاكيا وســـلوفينيا
وســنغافورة والســنغال والســودان وســورينا والســويد وسويســةا وســرياليون
وشــيلل وصـــةبيا والصــب و اجياســـتان والعـــةاب وعمــان وغـــابون وغانـــا
وغةينادا وغواتيماو وغيانا وغينيا وغينيا  -بيسـاو وفةنسـا والالـبب وفجلويـال
( هوريــــة  -البوليااريــــة) وفنلنــــدا وفيجــــل وفييــــت نــــا و،ــــرب و،لــــة
و،ريغيزســــتان وكــــابو فــــريد وكةواتيــــا وكمبوديــــا وكوبــــا وكوســــتارياا
وكولومبيــا والاويــت وكرييبــاا وكينيــا ووتايــا ولبنــان ولاســمرب وليربيــا
وليبيــا وليتوانيــا وليتتنفــتاين وليســوتو وماللــة ومــايل وماليزيــا ومدغفــدة
ومصــة واملغــةجل واملاســيك ومــالو وملــديم واململاــة العةبيــة الســعودية
واململاـــة املتحـــدة لربيلانيـــا العظمـــى وأيةلنـــدا الفـــمالية ومنغوليـــا وموريتانيـــا
وموريفيوا وموزامبيق وموناكو وميارار وناميبيا والنةويج والنمسـا ونيبـال
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ونيجرييــا ونياــاراغوا ونيوزيلنــدا وهــايد والنــد وهنغاريــا وهولنــدا واليابــان
واليمن واليونان.
املعارضون:
ســـةا ي وبـــاوو وجـــزر مارشـــال وجنـــوجل الســـودان وكنـــدا ومياةونيزيـــا
(وويات  -املوتدة) وناورو والوويات املتحدة األمةياية.
املمتنعون عن التصويت:
أســتةاليا وبــابوا غينيــا اجلديــدة وبــاراغوا وتوغــو وتونغــا و هوريــة أفةيديــا
الوسلى وفانواتو والاامريون وكوت دياوار وهندوراا.
 - 10و،ب التصويت أد يث سةا ي ببيان تعليالً للتصويت.
 - 11وبعــد التصــويت أد يث ـ ســلوفاكيا (باســم الــدول األعاــاء ط اوحتــاد األورويب)
ببيان تعليال للتصويت.
 - 12وبعد التصويت أياا أد ببيان املةا،ين عن دولة فلسلب.
 - 13وأد يث سةا ي ببيان ط ار يارسة تق الةد.
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ثالثا  -توصية اللجنة الثانية
 - 14توصل اللجنة الثانية اجلمعية العامة باعتماد مفةو الدةار التايل:

الســيادة الدا مــة للفــعين الالســليل ط األر الالســلينية ا تلــة مبــا فيهــا
الدــــدا الفــــة،ية وللســــاان العــــةجل ط اجلــــوون الســــور ا تــ ـ علــــى
مواردهم اللبيعية
إن اجلمعية العامة،
إذ تشري ،ةارها  225/70املؤر  22كـانون األول/ديسـمرب  2015و ذ حتـي
علما بدةار اجمللس او،تصاد واوجتماعل  14/2016املؤر  25متوز/يوليىل 2016
وإذ ت شريريريري اي ريريريا ،ةاريهـــا  292/58املـــؤر  6أيار/مـــايو  2004و 251/59
املؤر  22كانون األول/ديسمرب 2004
وإذ تعيد تأكيد مبدأ السيادة الدا مـة للفـعوجل الوا،عـة حتـت اوتـتالل األجـن علـى
مواردها اللبيعية
وإذ تسترشريريد مببــادم ميثــاب األمــم املتحــدة و ذ تؤكــد عــد جــواز اوســتيالء علــى
األر بــالدوة و ذ تفــري ،ــةارات جملــس األمــن ذات الصــلة مبــا فيهــا الدــةارات 242
( )1967املؤر  22تفـةين الثـاف/نوفمرب  1967و  )1980( 465املـؤر  1آذار/مــارا
 1980و  )1981( 497املؤر  17كانون األول/ديسمرب 1981
وإذ تشري

،ةارها ( 2625د )25-املؤر  24تفةين األول/أكتوبة 1970

وإذ ت ريرييف ا اعترار ريريا ،ةارهــا  1/70املــؤر  25أيلول/ســبتمرب  2015واملعنــون
”حتوي عاملنا :خلة التنمية املستدامة لعا “2030
وإذ تعيد تأكيد انلباب اتاا،ية جنيم املتعلدة حبمايـة املـدنيب و،ـت احلـةجل املؤرخـة
 12آجل/أغسلس  )1(1949على األر الالسلينية ا تلة مبا فيها الدـدا الفـة،ية وعلـى
األراضل العةبية األخةى الد حتتلها سةا ي منل عا 1967
()2

وإذ ت شريريري ط هــلا الصــدد العهــد الــدويل ا ــا بــاحلدوب املدنيــة والسياســية
والعهــد الــدويل ا ــا بــاحلدوب او،تصــادية واوجتماعيــة والثدافيــة( )2و ذ تؤكــد وجــوجل

__________
(.United Nations, Treaty Series, vol. 75, No. 973 )1
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اتتةا هلين الصاب حلدوب ارنسان ط األر
وط اجلوون السور ا ت

الالسلينية ا تلـة مبـا فيهـا الدـدا الفـة،ية

وإذ ت شريريري اي ريريا الاتــوى الــد أصــدراا لامــة العــدل الدوليــة ط  9متوز/يوليــىل
()3
 2004بفــأن ااثــار الدانونيــة الناشــية عــن تفــييد جــدار ط األر الالســلينية ا تلــة
و ذ تفيـة كللك ،ةاريهـا د  15/10-املـؤر  20متوز/يوليـىل  2004و د 17/10-
املؤر  15كانون األول/ديسمرب 2006
وإذ تشري كذلك

،ةارها  19/67املؤر  29تفةين الثاف/نوفمرب 2012

وإذ حتيط علما باناما فلسلب عدة معاهدات حلدوب ارنسـان و املعاهـدات
األساسية للدانون ارنساف و معاهدات دولية أخةى
وإذ تعريريرع عريرين الق ريريا زاء اســتغالل ســةا ي الســللة الدا مــة بــاوتتالل للمــوارد
اللبيعية ط األر الالسلينية ا تلة مبا فيها الدـدا الفـة،ية وط األراضـل العةبيـة األخـةى
الد حتتلها سةا ي منل عا 1967
وإذ تعريريرع عريرين الق ريريا الرريريال زاء الــدمار الفــام الــل أحلدتــىل ســةا ي الســللة
الدا مــة بــاوتتالل بــاألر الزراعيــة والبســاتب ط األر الالســلينية ا تلــة مبــا ط ذلــك
ا،تال عـدد ضـتم مـن األشـجار املثمـةة وتـدمري املـزار والصـوبات الزراعيـة واألثـة البييـل
واو،تصاد ا لري ط هلا الصدد
وإذ تعرع عن الق ا الرال اي ا زاء التدمري الواسـ النلـاب الـل أحلدتـىل سـةا ي
السللة الدا مة باوتتالل بالياك األساسية احليوية مبا فيها أنابيين ارمداد بامليا وشـباات
الصةف الصحل وشباات الاهةباء ط األر الالسلينية ا تلـة وو سـيما ط ،لـا غـزة
خالل العمليات العساةية الـد نُاـلت ط متوز/يوليـىل وآجل/أغسـلس  2014والـل تسـبين
ط لة أمور منها تلويث البيية وارضةار بأداء نُظم امليا والصـةف الصـحل وبدمـدادات امليـا
واملوارد اللبيعيـة األخـةى للفـعين الالسـليل و ذ تؤكـد علـى احلاجـة امللحـة عـادة بنـاء
وتلـوية الياكـ األساسـية للميـا وغريهـا مـن الياكـ األساسـية املدنيـة احليويـة مبـا ط ذلــك
تنايل مفةو للة حتلية امليا ط ،لا غزة
__________
( )2انظة الدةار  2200ألم (د )21-املةفق.

( )3انظة  A/ES-10/273و .Corr.1

6/10

16-20611

A/71/470

وإذ تعرع عن الق ا الرال كذلك زاء األثة السل الل حلق بالبيية وجبهـود عـادة
التعمري والتنمية من جةاء اللخا ة غري املناجةة الد ما زالت ط ،لا غزة نتيجة للـجلا الـل
و ،ط متوز/يوليىل وآجل/أغسلس  2014و ذ تفيد باجلهود الـد تبـللا دا ـةة األمـم املتحـدة
لإلجةاءات املتعلدة باأللغا من أج زالة هل اللخا ة بلةيدة آمنة
وإذ تعرع عن الق ا الرال زاء الندص املزمن ط اللا،ـة ط ،لـا غـزة وأثـة الاـار
على تفغي مة افق امليا والصةف الصحل يّـا يهـدد بزيـادة ت كـ مـوارد امليـا اجلوفيـة الـد
أصبحت نسبة  5ط املا ة منها فد هل الد و تزال صاحلة للفةجل
وإذ تشري التدةية الـل أصـدر بةنـامج األمـم املتحـدة للبييـة ط عـا  2009عـن
خلورة الوض البييل ط ،لا غزة والتدةيةين الللين أصـدراا فةيـق األمـم املتحـدة الدلـة
ط عا  2012و  2016بعنـوان ”غـزة ط عـا  :2020هـ هـل ماـان مال ـم للعـيو “
و ”غزة بعد مةور سنب“ على التوايل و ذ تؤكد ضةورة متابعة التوصيات الواردة فيهما
وإذ تعرع عن استيائ ا يا للمستو نات ارسةا يلية من أثة ضـار ط املـوارد اللبيعيـة
الالسـلينية وغريهـا مـن املـوارد اللبيعيــة العةبيـة وخصوصـا بسـبين مصـادرة األر وحتويـ
مسار املوارد املا ية بالدوة مبا ط ذلك ،يا املستو نب ارسةا يليب بتدمري البسـاتب وا اصـي
واوستيالء على آبار امليا وما يتةتين على ذلك من عوا،ـين ا،تصـادية واجتماعيـة وخيمـة ط
هلا املامار
وإذ تشري تدةية البعثة الدولية املستدلة لتدصـل احلدـا ق املنفـأة مـن أجـ التحديـق
ط ااثار املتةتبة على بنـاء املسـتو نات ارسـةا يلية ط احلدـوب املدنيـة والسياسـية واو،تصـادية
واوجتماعيــة والثدافيــة للفــعين الالســليل ط يـ أ ــاء األر الالســلينية ا تلــة مبــا فيهــا
()4
الددا الفة،ية
وإذ تريدر مـا يتةتـين علـى ،يـا سـةا ي السـللة الدا مـة بـاوتتالل بالتفـييد غـري
الدانوف للجدار ط األر الالسلينية ا تلة مبـا ط ذلـك داخـ الدـدا الفـة،ية ومـا تولـا
مــن أثــة ضــار ط املــوارد اللبيعيــة الالســلينية ومــا لــىل مــن أثــة خلــري كــللك ط األتــوال
او،تصادية واوجتماعية للفعين الالسليل
وإذ تؤكد احلاجة امللحة التعجي بوضـ تـد لالتـتالل ارسـةا يلل الـل بـدأ ط
تسوية سلمية عادلـة ودا مـة وشـاملة علـى كافـة املسـارات اسـتنادا
عا  1967والتوص
،ـــــةارات جملـــــس األمـــــن  )1967( 242و  )1973( 338املـــــــــؤر  22تفةيــــــــن

__________
(.A/HRC/22/63 )4
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األول/أكتــــــوبة  1973و  )1978( 425املــــــؤر  19آذار/مــــــارا  1978و 1397
( )2002املــؤر  12آذار/مــارا  2002ومبــدأ األر مداب ـ الســال ومبــادرة الســال
العةبية( )5وخةيلة اللةيق املستندة األداء الد وضعتها اجملموعة الةباعيـة ر ـاد تـ دا ـم
للصةا ارسـةا يلل الالسـليل علـى أسـاا وجـود دولـتب( )6علـى النحـو الـل أ،ـة جملـس
األمــن ط ،ــةار  )2003( 1515املــؤر  19تفــةين الثــاف/نوفمرب  2003وأيــد اجمللــس ط
،ةار  )2008( 1850املؤر  16كانون األول/ديسمرب 2008
وإذ تؤكد اي ا ط هلا الصدد ضةورة اتتـةا اولتـزا الوا،ـ علـى سـةا ي مبوجـين
خةيلــة اللةيــق الداضــل بتجميــد األنفــلة اوســتيلانية مبــا ط ذلــك مــا يســمى ”النمــو
اللبيعل“ للمستو نات و زالة ي البؤر اوستيلانية الد أنفيت منل آذار/مارا 2001
وإذ تؤكد كذلك ضةورة اتتةا وصون الوتدة ار،ليمية لـرر
بأكملها وتواصلها وسالمتها مبا فيها الددا الفة،ية

الالسـلينية ا تلـة

وإذ تريريذكر باــةورة ءــاء يـ أعمــال العنــم مبــا فيهــا أعمــال التةويـ واوســتازاز
والتحةيض والتدمري
وإذ حتيط علما بالتدةية الل أعدتىل اللجنة او،تصـادية واوجتماعيـة لغـةيب آسـيا عـن
اونعااســات او،تصــادية واوجتماعيــة لالتــتالل ارســةا يلل علــى األتــوال املعيفــية للفــعين
الالسليل ط األر الالسلينية ا تلة مبا فيها الددا الفة،ية وللساان العـةجل ط اجلـوون
()7
السور ا ت بالصيغة الد أتالا األمب العا
 - 1تعيد تأكيد احلدوب غري الدابلة للتصةف للفعين الالسليل وساان اجلـوون
السور ا ت ط مواردهم اللبيعية مبا فيها األر وامليا وموارد اللا،ة؛
 - 2تطالري ســةا ي الســللة الدا مــة بــاوتتالل بــالام عــن اســتغالل املــوارد
اللبيعية ط األر الالسـلينية ا تلـة مبـا فيهـا الدـدا الفـة،ية وط اجلـوون السـور ا تـ
أو تالفها أو التسبين ط ضياعها أو استناادها وعن تعةياها للتلة؛
 - 3تعترف حبق الفعين الالسليل ط امللالبـة بـالتعويض جـةاء اسـتغالل مـوارد
اللبيعيــة أو تالفهــا أو ضــياعها أو اســتناادها أو تعةياــها للتلــة بــأ شــا مــن األشــاال
__________
( A/56/1026-S/2002/932 )5املةفق الثاف الدةار 221/14

( S/2003/529 )6املةفق.
(.A/70/82-E/2015/13 )7
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بسبين التدابري غري الدانونية الـد تتتـلها سـةا ي السـللة الدا مـة بـاوتتالل واملسـتو نون
ارسةا يليون ط األر الالسلينية ا تلة مبا فيهـا الدـدا الفـة،ية وتعـةجل عـن األمـ ط أن
تعاجل هل املسألة ط ار مااوضات الوض النها ل بب اجلانبب الالسليل وارسةا يلل؛
 - 4تؤكريريد أن مــا تدــو بــىل ســةا ي مــن تفــييد للجــدار واملســتو نات ط األر
الالســلينية ا تلــة مبــا ط ذلــك داخ ـ الدــدا الفــة،ية ومــا تولــا يفــا انتــهاكا للد ـانون
الدويل ولة الفعين الالسليل تةمانـا خلـريا مـن مـوارد اللبيعيـة وتـدعو ط هـلا الصـدد
التديد التا باولتزامات الدانونية الد أكداا الاتـوى الصـادرة ط  9متوز/يوليـىل  2004عـن
لامــة العــدل الدوليــة( )3و،ــةارات األمــم املتحــدة ذات الصــلة مبــا فيهــا ،ــةار اجلمعيــة العامــة
د 15/10-؛
ســةا ي الســللة الدا مــة بــاوتتالل أن تتديــد تديــدا صــارما
 - 5تط لريري
بالتزامااا مبوجين الدانون الدويل مبا ط ذلك الدانون الدويل ارنساف وأن تام علـى الاـور
وبفــا كام ـ عــن تنايــل كافــة السياســات والتــدابري الةاميــة تغــيري ــاب ووض ـ األر
الالسلينية ا تلة مبا فيها الددا الفة،ية؛
 - 6تط لريري اي ريريريا ســـةا ي الســـللة الدا مـــة بـــاوتتالل أن تو،ـــم يــ
األعمال املاةة بالبيية مبا فيهـا األعمـال الـد يدـو ـا املسـتو نون ارسـةا يليون ومـن ذلـك
لدــاء الناايــات جبمي ـ أنواعهــا ط األر الالســلينية ا تلــة مب ـا فيهــا الدــدا الفــة،ية وط
اجلــوون الســور ا ت ـ وهــو مــا يفــا خلــةا جســيما علــى موارداــا اللبيعيــة وحتديــدا
املوارد من امليا واألر ويهدد بيية الساان املدنيب وصحتهم ومةافدهم الصحية؛
 - 7تطل كذلك سةا ي أن تتو،م عـن تـدمري الياكـ األساسـية احليويـة
مبا فيها أنابيين ارمداد بامليا وشباات الصةف الصحل وشباات الاهةباء وأن تتو،ـم عـن
هد ومصادرة املنازل الالسلينية والبىن التحتيـة املدنيـة واألراضـل الزراعيـة وآبـار امليـا وهـو
ما تتةتين عليىل لة أمـور منـه ا حلـاب الاـةر بـاملوارد اللبيعيـة للفـعين الالسـليل وتؤكـد
على احلاجة امللحة النهو مبفاري عادة البنـاء والتلـوية ط هـلا الصـدد مبـا ط ذلـك ط
،لا غزة وتدعو تددمي الدعم للجهود الالزمة ط هـلا الصـدد مبـا يتاـق مـ اولتزامـات
املتعهد ا ط مناسبات منها مؤمتة الداهةة الدويل املعل بالسـلب :عـادة عمـار غـزة املعدـود
ط  12تفةين األول/أكتوبة 2014؛
 - 8تُ ي بدسةا ي السللة الدا مة باوتتالل أن تزيح ك العوا ـق الـد حتـول
دون تنايل املفاري البييية ذات األاية احلامسة مبا فيها للات معاجلـة ميـا الصـةف الصـحل
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ط ،لـا غـزة ومفـاري عـادة بنـاء وتلـوية الياكـ األساسـية للميـا ومنـها مفـةو للــة
حتلية امليا ط ،لا غزة؛
 - 9هتي ري اي ريريا بدســةا ي أن و تعة ،ـ التنميــة الالســلينية وتصــدية اتتيا يــات
النا والغاز اللبيعل املاتفاة؛
 - 10تدعو زالة يـ الـلخا ة غـري املناجـةة علـى الاـور وبفـا آمـن مـن
،لا غزة و تددمي الدعم للجهود املاثاـة الـد تبـللا ط هـلا الصـدد دا ـةة األمـم املتحـدة
لإلجةاءات املتعلدة باأللغـا وتةتـين بـاجلهود الـد بللتـها دا ـةة ارجـةاءات املتعلدـة باأللغـا
تىت اان؛
 - 11ت ش ري يف ي ـ الــدول واملنظمــات الدوليــة علــى أن تواص ـ علــى ــو تثيــث
األخل بسياسات تاا اتتةا التزامااا مبوجين الدانون الدويل فيمـا يتعلـق جبميـ املمارسـات
والتــدابري ارســةا يلية غــري الدانونيــة ط األر الالســلينية ا تلــة مبــا فيهــا الدــدا الفــة،ية
وو سيما أنفلة اوستيلان ارسةا يلل واستغالل املوارد اللبيعية؛
اجلمعية العامة ط دوراا الثانيـة والسـبعب
األمب العا أن يدد
 - 12تطل
تدةيةا عن تنايل هلا الدـةار مبـا ط ذلـك مـا يتعلـق بـاألثة التةاكمـل لديـا سـةا ي باسـتغالل
املوارد اللبيعية ط األر الالسلينية ا تلـة مبـا فيهـا الدـدا الفـة،ية وط اجلـوون السـور
ا تــ و تالفهــا واســتناادها وتدــةر أن تــدرج ط جــدول األعمــال املؤ،ــت لــدوراا الثانيــة
والســبعب البنــد املعنــون ”الســيادة الدا مــة للفــعين الالســليل ط األر الالســلينية ا تلــة
مبـــا فيهـــا الدـــدا الفـــة،ية وللســـاان العـــةجل ط اجلـــوون الســـور ا تــ علـــى مـــواردهم
اللبيعية“.
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