
٢٠٠٦كانون األول/ديسمبر ٢٠بتاريخ ٦١/١٨٤قرار رقم 
التأكيد من جديد على حقوق الشعب الفلسطيني وسكان الجوالن السوري المحتل في السيادة الدائمة على 

مواردهم الطبيعية

إن اجلمعية العامة،
لس االقتصادي واالجتماعي ٢٠٠٥كانون األول/ديسمرب ٢٢املؤرخ ٦٠/١٨٣إىل قرارها إذ تشير ، وإذ حتيط علماً بقرار ا
،٢٠٠٦متوز/يوليو ٢٧املؤرخ ٢٠٠٦/٤٣

،٢٠٠٤أيار/مايو ٦املؤرخ ٥٨/٢٩٢و٢٠٠٤كانون األول/ديسمرب ٢٢املؤرخ ٥٩/٢٥١إىل قراريها وإذ تشير أيضاً 
دأ السيادة الدائمة للشعوب الواقعة حتت االحتالل األجنيب على مواردها الطبيعية،مبوإذ تعيد تأكيد

مببادئ ميثاق األمم املتحدة، وإذ تؤكد عدم جواز االستيالء على األرض بالقوة، وإذ تشري إىل قرارات جملس األمن ذات وإذ تسترشد
، ١٩٨٠آذار/مارس ١) املؤرخ ١٩٨٠(٤٦٥، و١٩٦٧نوفمرب تشرين الثاين/٢٢) املؤرخ ١٩٦٧(٢٤٢الصلة، مبا فيها القرارات 

،١٩٨١كانون األول/ديسمرب ١٧) املؤرخ ١٩٨١(٤٩٧و
،١٩٧٠تشرين األول/أكتوبر ٢٤) املؤرخ ٢٥-(د ٢٦٢٥إىل قرارها وإذ تشير

على األرض ١٩٤٩،١آب/أغسطس١٢انطباق اتفاقية جنيف املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب، املؤرخة وإذ تعيد تأكيد
،١٩٦٧الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية، واألراضي العربية اُألخرى اليت حتتلها إسرائيل منذ عام 

والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية ٢، يف هذا الصدد، إىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،وإذ تشير
وإذ تؤكد وجوب احرتام صكوك حقوق اإلنسان هذه يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية، ٣واالجتماعية والثقافية،

وكذلك يف اجلوالن السوري احملتل،
ا حمكمة العدل الدولية يف وإذ تشير أيضاً  بشأن اآلثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار ٢٠٠٤متوز/يوليو ٩إىل الفتوى اليت أصدر

،٢٠٠٤متوز/يوليو ٢٠املؤرخ ١٠/١٥-وإذ تشري كذلك إىل قرارها دإط ٤يف األرض الفلسطينية احملتلة،
حملتلة، مبا فيها القدس اإزاء استغالل إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، للموارد الطبيعية يف األرض الفلسطينيةوإذ تعرب عن قلقها

،١٩٦٧الشرقية، واألراضي العربية اُألخرى اليت حتتلها إسرائيل منذ عام 
إزاء الدمار الشامل الذي أحلقته إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، باألرض الزراعية والبساتني يف البالغوإذ تعرب عن قلقها

عدد ضخم من األشجار املثمرة،األرض الفلسطينية احملتلة، مبا يف ذلك اقتالع
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إزاء التدمري الواسع الذي أحلقته إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، باهلياكل األساسية احليوية، مبا فيها أنابيب وإذ تعرب عن قلقها
يث البيئة واإلضرار و اإلمداد باملياه وشبكات الصرف الصحي، يف األرض الفلسطينية احملتلة، وهو ما يتسبب يف مجلة أمور، منها تل

باملوارد الطبيعية للشعب الفلسطيين،
ما للمستوطنات اإلسرائيلية من أثر ضار يف املوارد الطبيعية الفلسطينية وغريها من املوارد الطبيعية العربية، وخصوصاً بسبب وإذ تدرك

صادية واالجتماعية الوخيمة يف هذا الصدد،مصادرة األرض وحتويل مسار املوارد املائية بالقوة، واألثر الضار للعواقب االقت
ما يرتتب على التشييد غري القانوين للجدار الذي تقوم إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، ببنائه يف األرض وإذ تدرك أيضاً 

ما له من أثر خطري يف املوارد و الفلسطينية احملتلة، مبا يف ذلك داخل القدس الشرقية وحوهلا، من أثر ضار يف املوارد الطبيعية الفلسطينية
الطبيعية للشعب الفلسطيين وأحواله االقتصادية واالجتماعية،

احلاجة إىل االستئناف الفوري للمفاوضات يف إطار عملية السالم يف الشرق األوسط، استناداً إىل قرارات جملس األمن وإذ تعيد تأكيد
، ١٩٧٨آذار/مارس ١٩) املؤرخ ١٩٧٨(٤٢٥، و١٩٧٣أكتوبر تشرين األول/٢٢) املؤرخ ١٩٧٣(٣٣٨)، و١٩٦٧(٢٤٢

، ومبدأ األرض مقابل السالم، وخريطة الطريق املستندة إىل األداء اليت وضعتها ٢٠٠٢آذار/مارس ١٢) املؤرخ ٢٠٠٢(١٣٩٧و
موعة الرباعية إلجياد حل دائم للصراع اإلسرائيلي  و الذي أقره جملس األمن يف على النح٥الفلسطيين على أساس وجود دولتني،-ا

ائية على مجيع املسارات،٢٠٠٣تشرين الثاين/نوفمرب ١٩) املؤرخ ٢٠٠٣(١٥١٥قراره  ، واحلاجة إىل التوصل إىل تسوية 
االنسحاب اإلسرائيلي من داخل قطاع غزة ومن أجزاء من مشال الضفة الغربية وأمهية تفكيك املستوطنات فيهما، بوصف وإذ تالحظ

وة يف اجتاه تنفيذ خريطة الطريق،ذلك خط
اء مجيع أعمال العنف، مبا فيها أعمال الرتويع واالستفزاز والتحريض والتدمري،وإذ تذّكر بضرورة إ

ا التقرير الذي أعدته اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا عن وإذ تحيط علماً  مع التقدير مبذكرة األمني العام اليت حييل 
سات االقتصادية واالجتماعية لالحتالل اإلسرائيلي على األحوال املعيشية للشعب الفلسطيين يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا االنعكا

٦فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب يف اجلوالن السوري احملتل،

يعية، مبا فيها حملتل على مواردهم الطباحلقوق غري القابلة للتصرف للشعب الفلسطيين وسكان اجلوالن السوري اتعيد تأكيد-١
األرض واملياه؛

من إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، أالّ تستغل املوارد الطبيعية يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية، تطلب-٢
ويف اجلوالن السوري احملتل أو تتلفها أو تتسبب يف إضاعتها أو استنفادها أو تعريضها للخطر؛

و إضاعتها أو رر الذي حلق به نتيجة الستغالل موارده الطبيعية أو إتالفها أحبق الشعب الفلسطيين يف املطالبة جبرب الضتعترف-٣
استنفادها أو تعريضها للخطر بأي شكل من األشكال بسبب التدابري غري املشروعة اليت تتخذها إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، 

اوضات الوضع مل يف أن تعاجل هذه املسألة مستقبالً يف إطار مفيف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية، وتعرب عن األ
النهائي بني اجلانبني الفلسطيين واإلسرائيلي؛
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أن اجلدار الذي تقوم إسرائيل بتشييده حالياً يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا يف ذلك داخل القدس الشرقية وحوهلا، يتناىف تؤكد-٤
مع القانون الدويل وحيرم الشعب الفلسطيين بشدة من موارده الطبيعية، وتدعو، يف هذا الصدد، إىل االمتثال الكامل لاللتزامات 

؛١٠/١٥-ويف القرار دإط ٢٠٠٤٧متوز/يوليو٩الفتوى الصادرة عن حمكمة العدل الدولية يف القانونية الواردة يف 
االنسحاب اإلسرائيلي من داخل قطاع غزة ومن أجزاء من مشال الضفة الغربية وتفكيك املستوطنات فيهما، بوصف ذلك تالحظ-٥

خطوة يف اجتاه تنفيذ خريطة الطريق؛
ا مبوجب القانون الدويل، مبا يف ذلك من إسرائيل، السلتطلب-٦ طة القائمة باالحتالل، أن تتقيد بدقة، يف هذا الصدد، بالتزاما

القانون اإلنساين الدويل، فيما يتعلق بتغيري طابع ووضع األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية؛
ة، مبا عن إلقاء النفايات جبميع أنواعها يف األرض الفلسطينية احملتلمن إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، الكف تطلب أيضاً -٧

فيها القدس الشرقية، ويف اجلوالن السوري احملتل، وهو ما يشكل خطراً جسيماً على مواردمها الطبيعية، وال سيما املوارد من املياه 
واألرض، ويهدد البيئة ويعرض صحة السكان املدنيني للخطر؛

ن إسرائيل أن تتوقف عن تدمري اهلياكل األساسية احليوية، مبا فيها أنابيب اإلمداد باملياه وشبكات الصرف متطلب كذلك-٨
الصحي، وهو ما ترتتب عليه مجلة أمور، منها إحلاق الضرر باملوارد الطبيعية للشعب الفلسطيين؛

ا الثانية والستني تقريتطلب-٩ ول األعمال راً عن تنفيذ هذا القرار، وتقرر أن تدرج يف جدإىل األمني العام أن يقدم إليها يف دور
ا الثانية والستني البند املعنون  لقدس الشرقية، السيادة الدائمة للشعب الفلسطيين يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها ا«املؤقت لدور

».وللسكان العرب يف اجلوالن السوري احملتل على مواردهم الطبيعية
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وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

ipsbrt@palestine‐studies.org    
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو الوثيقة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx   
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