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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])A/63/410( على تقرير اللجنة الثانيةبناء[
 

ــسطينية - ٦٣/٢٠١ ــة للــــشعب الفلــــسطيين يف األرض الفلــ الــــسيادة الدائمــ
 مبــا فيهــا القــدس الــشرقية، وللــسكان العــرب يف اجلــوالن،احملتلــة

 السوري احملتل على مواردهم الطبيعية
 

 ،إن اجلمعية العامة 
، وإذ حتـيط٢٠٠٧ديـسمرب/ كـانون األول١٩ املـؤرخ٦٢/١٨١ إىل قرارهاشريإذ ت 

 ،٢٠٠٨يوليه/ متوز٢٥ املؤرخ٢٠٠٨/٣١علما بقرار الس االقتصادي واالجتماعي
 ٢٥١/ ٥٩  و٢٠٠٤مــايو/ أيــار٦ املــؤرخ٥٨/٢٩٢  إىل قراريهــاوإذ تــشري أيــضا 

 ،٢٠٠٤ديسمرب/ كانون األول٢٢املؤرخ
 مبدأ السيادة الدائمة للـشعوب الواقعـة حتـت االحـتالل األجـنيب علـىكيدوإذ تعيد تأ 

 مواردها الطبيعية،
 مببــادئ ميثــاق األمــم املتحــدة، وإذ تؤكــد عــدم جــواز االســتيالء علــىوإذ تــسترشد 

 ٢٤٢األرض بــالقوة، وإذ تــشري إىل قــرارات جملــس األمــن ذات الــصلة، مبــا فيهــا القــرارات
مــارس/ذارآ ١املـؤرخ)١٩٨٠ (٤٦٥ و١٩٦٧نـوفمرب/ الثـاين تشرين٢٢املؤرخ)١٩٦٧(

 ،١٩٨١ديسمرب/ كانون األول١٧املؤرخ)١٩٨١ (٤٩٧ و١٩٨٠
 ،١٩٧٠أكتوبر/ تشرين األول٢٤املؤرخ)٢٥ - د (٢٦٢٥ إىل قرارهاوإذ تشري 
ة انطباق اتفاقية جنيف املتعلقة حبمايـة املـدنيني وقـت احلـرب، املؤرخـوإذ تعيد تأكيد 

علـى، على األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القـدس الـشرقية، و)١(١٩٤٩أغسطس/ آب١٢
 ،١٩٦٧األراضي العربية األخرى اليت حتتلها إسرائيل منذ عام

_______________

 .٩٧٣، الرقم٧٥ الد،جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )١(



A/RES/63/201

2

 )٢(، يف هـذا الــصدد، إىل العهـد الــدويل اخلـاص بــاحلقوق املدنيـة والــسياسيةوإذ تـشري 
ــصادية ــةوالعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقت ــة والثقافي ، وإذ تؤكــد وجــوب)٢(واالجتماعي

قوق اإلنسان يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبـا فيهـا القـدس الـشرقية،حل نيصكهذين الاحترام
 وكذلك يف اجلوالن السوري احملتل،

ــيت أصــدرا حمكمــة العــدل الدوليــة يفوإذ تــشري أيــضا  ــه/ متــوز٩ إىل الفتــوى ال يولي
،)٣(ونيــة الناشــئة عــن تــشييد جــدار يف األرض الفلــسطينية احملتلــةاآلثــار القان بــشأن٢٠٠٤

-  ودإط٢٠٠٤يوليــــه/ متـــوز٢٠ املـــؤرخ١٠/١٥ - تـــشري كـــذلك إىل قراريهــــا دإط وإذ
 ،٢٠٠٦ديسمرب/ كانون األول١٥ املؤرخ١٠/١٧

 إزاء اســتغالل إســرائيل، الــسلطة القائمــة بــاالحتالل، للمــواردوإذ تعــرب عــن قلقهــا 
األراضـي العربيـة األخـرىيف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القـدس الـشرقية، والطبيعية يف

 ،١٩٦٧اليت حتتلها إسرائيل منذ عام
 إزاء الدمار الشامل الذي أحلقته إسرائيل، السلطة القائمةوإذ تعرب عن قلقها البالغ 

تلة، مبا يف ذلـك اقـتالع عـددباالحتالل، باألرض الزراعية والبساتني يف األرض الفلسطينية احمل
 ضخم من األشجار املثمرة،

الــذي أحلقتــه إســرائيل، الــسلطةالنطــاق إزاء التــدمري الواســعوإذ تعــرب عــن قلقهــا 
ــاه وشــبكات ــب اإلمــداد باملي ــا أنابي ــة، مبــا فيه ــاالحتالل، باهلياكــل األساســية احليوي القائمــة ب

يتـسبب يف مجلـة أمـور، منـها تلويـثذيالـالصرف الصحي، يف األرض الفلـسطينية احملتلـة، و
 البيئة واإلضرار باملوارد الطبيعية للشعب الفلسطيين،

 ما للمـستوطنات اإلسـرائيلية مـن أثـر ضـار يف املـوارد الطبيعيـة الفلـسطينيةوإذ تدرك 
وغريها من املوارد الطبيعية العربية، وخـصوصا بـسبب مـصادرة األرض وحتويـل مـسار املـوارد

 االقتصادية الوخيمة يف هذا الصدد، واالجتماعيةقوة، واألثر الضار للعواقباملائية بال
 ما يترتب علـى التـشييد غـري القـانوين للجـدار الـذي تقـوم إسـرائيل،وإذ تدرك أيضا 

ــه يف األرض الفلــسطينية احملتلــة، مبــا يف ذلــك داخــل القــدس الــسلطة القائمــة بــاالحتالل، ببنائ

_______________

 .، املرفق)٢١ -د( ألف٢٢٠٠انظر القرار )٢(
ــر )٣( ــر أيــضا؛Corr.1 وA/ES-10/273انظ ــشييد جــدار يف األرض: انظ ــئة عــن ت ــار القانونيــة الناش اآلث

ــاري ــة، فتـــوى، تقـ ــامالفلـــسطينية احملتلـ ــة لعـ ــة العـــدل الدوليـ  مـــن الـــنص١٣٦، الـــصفحة٢٠٠٤ر حمكمـ
 .اإلنكليزي
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يفكـذلكر يف املوارد الطبيعية الفلسطينية ومـا لـه مـن أثـر خطـريالشرقية وحوهلا، من أثر ضا
 للشعب الفلسطيين،االقتصادية واالجتماعيةاألحوال

 احلاجة إىل املضي قدما باملفاوضات يف إطار عملية السالم يف الـشرقوإذ تعيد تأكيد 
ــتنادا إىل قــــرارات جملــــس األمــــن  املــــؤرخ)١٩٧٣ (٣٣٨و)١٩٦٧ (٢٤٢األوســــط، اســ

 ١٩٧٨مـــــارس/ آذار١٩املـــــؤرخ)١٩٧٨ (٤٢٥ و١٩٧٣أكتـــــوبر/تـــــشرين األول ٢٢
ــارس/ آذار١٢املــؤرخ)٢٠٠٢ (١٣٩٧ و  ومبــدأ األرض مقابــل الــسالم ومبــادرة٢٠٠٢م

 وخريطة الطريق املستندة إىل األداء اليت وضعتها اموعة الرباعية إلجياد حـل)٤(السالم العربية
، على النحو الذي أقره جملس)٥(لسطيين على أساس وجود دولتني اإلسرائيلي الفصراعدائم لل

، مـن أجـل التوصـل٢٠٠٣نوفمرب/ تشرين الثاين١٩املؤرخ)٢٠٠٣ (١٥١٥األمن يف قراره
 إىل تسوية ائية على مجيع املسارات،

 انـسحاب إسـرائيل مـن داخـل قطـاع غـزة ومـن أجـزاء مـن مشـال الـضفةوإذ تالحظ 
 يك املستوطنات فيهما، بوصف ذلك خطوة يف اجتاه تنفيذ خريطة الطريق،الغربية وأمهية تفك

 ضرورة احترام وصون الوحدة اإلقليمية لألرض الفلسطينية احملتلة بأكملـهاوإذ تؤكد 
 وتواصلها وسالمتها، مبا يف ذلك القدس الشرقية،

 بــضرورة إــاء مجيــع أعمــال العنــف، مبــا فيهــا أعمــال الترويــع واالســتفزازوإذ تـذكر 
 والتحريض والتدمري،

 مبـذكرة األمـني العـام الـيت حييـل ـا التقريـر الـذي أعدتـهوإذ حتيط علما مع التقـدير 
اللجنـــة االقتـــصادية واالجتماعيـــة لغـــرب آســـيا عـــن االنعكاســـات االقتـــصادية واالجتماعيـــة

ائيلي على األحوال املعيشية للـشعب الفلـسطيين يف األرض الفلـسطينية احملتلـة،لالحتالل اإلسر
 ،)٦(مبا فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب يف اجلوالن السوري احملتل

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

_______________

)٤( A/56/1026-S/2002/932١٤/٢٢١، املرفق الثاين، القرار. 
 .، املرفقS/2003/529نظرا )٥(
)٦( A/63/74-E/2008/13. 
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 مـــــن إسرائيـــــل، السلطـــــــة القائمـــــة باالحتالل، أال تـستغل املـواردتطلب - ٢ 
الطبيعية يف األرض الفلـسطينية احملتلـة، مبـا فيهـا القـدس الـشرقية، ويف اجلـوالن الـسوري احملتـل

 اعها أو استنفادها أو تعريضها للخطر؛يتتلفها أو تتسبب يف ض أو

 حبق الشعب الفلسطيين يف املطالبة بالتعويض نتيجة السـتغالل مـواردهتعترف - ٣ 
الطبيعيـة أو إتالفهـا أو ضـياعها أو اســتنفادها أو تعريـضها للخطـر بــأي شـكل مـن األشــكال،
بـسبب التــدابري غــري املــشروعة الــيت تتخـذها إســرائيل، الــسلطة القائمــة بــاالحتالل، يف األرض

 فيها القدس الشرقية، وتعرب عن األمل يف أن تعاجل هذه املسألة يف إطارالفلسطينية احملتلة، مبا
 مفاوضات الوضع النهائي بني اجلانبني الفلسطيين واإلسرائيلي؛

 أن اجلــدار الــذي تقــوم إســرائيل بتــشييده حاليــا يف األرض الفلــسطينيةتؤكـد - ٤ 
ــها كا للقــانون الــدويل وحيــرماحملتلــة، مبــا يف ذلــك داخــل القــدس الــشرقية وحوهلــا، يــشكل انت

الشعب الفلسطيين حرمانا خطريا من موارده الطبيعية، وتدعو، يف هذا الصدد، إىل التقيد التام
يوليـه/ متـوز٩ يف)٣(بااللتزامات القانونية الواردة يف الفتوى الصادرة عن حمكمة العدل الدوليـة

 ؛١٠/١٥ -  ويف القرار دإط٢٠٠٤

لطة القائمــة بــاالحتالل، أن تتقيــد تقيــدا دقيقـــاإســرائيل، الــسمــن طلــبت - ٥ 
بالتزاماـا مبوجـب القـانون الــدويل، مبـا يف ذلـك القـانون اإلنــساين الـدويل، فيمـا يتعلـق بتغــيري

 طابع ووضع األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية؛

ــسلطة القائمــة بــاالحتالل، الكــف عــن إلمــن أيــضا طلــبت - ٦  ــاءإســرائيل، ال ق
النفايات جبميع أنواعهـا يف األرض الفلـسطينية احملتلـة، مبـا فيهـا القـدس الـشرقية، ويف اجلـوالن

شكل خطرا جـسيما علـى مواردمهـا الطبيعيـة، وال سـيما املـوارد مـنوهو ما يالسوري احملتل،
 عرض صحة السكان املدنيني للخطر؛يهدد البيئة وياملياه واألرض، و

ائيل أن تتوقف عـن تـدمري اهلياكـل األساسـية احليويـة،إسرمن كذلك طلبت - ٧ 
مبا فيها أنابيب اإلمداد باملياه وشـبكات الـصرف الـصحي، وهـو مـا تترتـب عليـه مجلـة أمـور،

 منها إحلاق الضرر باملوارد الطبيعية للشعب الفلسطيين؛

 عـن إىل األمني العام أن يقـدم إليهـا يف دورـا الرابعـة والـستني تقريـراتطلب - ٨ 
تنفيذ هذا القرار، وتقرر أن تدرج يف جـدول األعمـال املؤقـت لـدورا الرابعـة والـستني البنـد
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الــسيادة الدائمــة للــشعب الفلــسطيين يف األرض الفلــسطينية احملتلــة، مبــا فيهــا القــدس”املعنــون
 .“الشرقية، وللسكان العرب يف اجلوالن السوري احملتل على مواردهم الطبيعية

 ٧٢مةاجللسة العا
 ٢٠٠٨ديسمرب/ كانون األول١٩


