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وثيقة رقم 329:

قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة حول السيادة الدامئة للشعب الفلسطيني 
يف األرض الفلسطينية املحتلة، مبا فيها رشقي القدس329 ]مقتطفات[

22 كانون األول/ ديسمب 2011

إن الجمعية العامة، 

).....(

بأكملها وتواصلها  املحتلة  الفلسطينية  اإلقليمية لألرض  الوحدة  وإذ تؤكد رضورة احرتام وصون 
وسالمتها، مبا فيها القدس الرشقية، 

والتحريض  واالستفزاز  الرتويع  أعامل  فيها  مبا  العنف،  أعامل  جميع  إنهاء  برضورة  تذكر  وإذ 
والتدمري، 

االقتصادية  اللجنة  أعدته  الذي  التقرير  بها  يحيل  التي  العام  األمني  مبذكرة  علامً  تحيط  وإذ 
األحوال  عىل  اإلرسائييل  لالحتالل  واالجتامعية  االقتصادية  االنعكاسات  عن  آسيا  لغرب  واالجتامعية 
املعيشية للشعب الفلسطيني يف األرض الفلسطينية املحتلة، مبا فيها القدس الرشقية، وللسكان العرب 

يف الجوالن السوري املحتل، 

الفلسطيني وسكان الجوالن السوري املحتل  القابلة للترصف للشعب  تعيد تأكيد الحقوق غري   –1
عىل مواردهم الطبيعية، مبا فيها األرض واملياه وموارد الطاقة؛

األرض  يف  الطبيعية  املوارد  استغالل  عن  بالكف  باالحتالل،  القامئة  السلطة  إرسائيل،  تطالب   –2
الفلسطينية املحتلة، مبا فيها القدس الرشقية، ويف الجوالن السوري املحتل أو إتالفها أو التسبب 

يف ضياعها أو استنفادها، وعن تعريضها للخطر؛

أو  الطبيعية  موارده  الستغالل  نتيجة  بالتعويض  املطالبة  يف  الفلسطيني  الشعب  بحق  تعرتف   –3
إتالفها أو ضياعها أو استنفادها أو تعريضها للخطر بأي شكل من األشكال، بسبب التدابري غري 
املرشوعة التي تتخذها إرسائيل، السلطة القامئة باالحتالل، يف األرض الفلسطينية املحتلة، مبا فيها 
القدس الرشقية، وتعرب عن األمل يف أن تعالج هذه املسألة يف إطار مفاوضات الوضع النهايئ بني 

الجانبني الفلسطيني واإلرسائييل؛

الفلسطينية  األرض  يف  واملستوطنات  للجدار  تشييد  من  حالياً  إرسائيل  به  تقوم  ما  أن  تؤكد   –4
املحتلة، مبا يف ذلك داخل القدس الرشقية وحولها، يشكل انتهاكاً للقانون الدويل ويحرم الشعب 
الفلسطيني حرماناً خطرياً من موارده الطبيعية، وتدعو يف هذا الصدد إىل التقيد التام بااللتزامات 
القانونية التي أكدتها الفتوى الصادرة يف 9 متوز/ يوليه 2004 عن محكمة العدل الدولية  وقرارات 

األمم املتحدة املتخذة يف هذا الصدد، مبا فيها قرار الجمعية العامة دإط – 15/10؛

تطلب إىل إرسائيل، السلطة القامئة باالحتالل، أن تتقيد تقيداً دقيقاً بالتزاماتها مبوجب القانون   –5
الدويل، مبا يف ذلك القانون اإلنساين الدويل، فيام يتعلق بتغيري طابع ووضع األرض الفلسطينية 

املحتلة، مبا فيها القدس الرشقية؛
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تطلب أيضاً إىل إرسائيل، السلطة القامئة باالحتالل، الكف عن اتخاذ أي إجراءات ترض بالبيئة، مبا   –6
يف ذلك إلقاء النفايات بجميع أنواعها يف األرض الفلسطينية املحتلة، مبا فيها القدس الرشقية، ويف 
الجوالن السوري املحتل، وهو ما يشكل خطراً جسيامً عىل مواردهام الطبيعية، وال سيام املوارد 

من املياه واألرض، ويهدد بيئة السكان املدنيني وصحتهم ومرافقهم الصحية؛

تطلب كذلك إىل إرسائيل أن تتوقف عن تدمري الهياكل األساسية الحيوية، مبا فيها أنابيب اإلمداد   –7
باملوارد  الرضر  إلحاق  منها  أمور،  عليه جملة  ترتتب  ما  وهو  الصحي،  الرصف  وشبكات  باملياه 

الطبيعية للشعب الفلسطيني؛

تطلب إىل األمني العام أن يقدم إىل الجمعية العامة يف دورتها السابعة والستني تقريراً عن تنفيذ   –8
هذا القرار، مبا يف ذلك ما يتعلق باألثر الرتاكمي لقيام إرسائيل باستغالل املوارد الطبيعية يف األرض 
الفلسطينية املحتلة، مبا فيها القدس الرشقية، ويف الجوالن السوري املحتل وإتالفها واستنفادها، 
وتقرر أن تدرج يف جدول األعامل املؤقت لدورتها السابعة والستني البند املعنون “السيادة الدامئة 
للشعب الفلسطيني يف األرض الفلسطينية املحتلة، مبا فيها القدس الرشقية، وللسكان العرب يف 

الجوالن السوري املحتل عىل مواردهم الطبيعية”. 

وثيقة رقم 330: 

بيان صحفي لوزارة الخارجية اإلرسائيلية حول املفاوضات واللجنة الرباعية 
الدولية330 

22 كانون األول/ ديسمب 2011

إرسائيل تدعو الدول األوروبية األعضاء يف مجلس األمن إىل دعم خطة الرباعية الدولية وتجنب 
تشويهها. 

املفاوضات  استئناف  دعم  إىل  الدويل  األمن  مجلس  يف  األعضاء  األوروبية  الدول  إرسائيل  تدعو 
تبنتها  التي  الخطة  وهي  الدولية،  الرباعية  خطة  عىل  اعتامداً  والفلسطينيني  إرسائيل  بني  املبارشة 

إرسائيل رغم رفض السلطة الفلسطينية لها. 

إن عىل األعضاء األوروبيني االلتزام بنص خطة الرباعية واالمتناع عن تفسريها مبا يتعارض معها 
نصاً وروحاً، إذ إن هذا التشويه إمنا يزيد العراقيل التي تعرتض طريق استئناف املفاوضات السلمية، 
كام أن التدخل يف شؤون إرسائيل الداخلية، مبا فيها القضايا املفرتض حلها يف إطار املفاوضات، ال يعزز 

املكانة التي تريد هذه الدول التحيل بها. 

وتنصح إرسائيل الدول األوروبية األعضاء يف مجلس األمن بالرتكيز عىل األجندة الدولية بدل قلب 
سلم األولويات املناسب للمجتمع الدولية رأساً عىل عقب. فقد كان عليها خالل النقاش الذي جرى يف 
مجلس األمن الرتكيز عىل إحالل السالم يف مناطق سفك الدماء مثل سوريا ودعم إحالل الديقراطية 
واالعتدال يف الدول العربية الساعية للتحرر واحتواء خطر سباق التسلح النووي اإليراين الذي يتهدد 
العامل. وإذا كانت هذه الدول، وبدل املساهمة يف استقرار الرشق األوسط من خالل هذه اإلجراءات، 
تبذل جهودها يف املزايدات يف غري محلها، وبالذات مع الدولة التي يعرف جهازها القانوين والقضايئ 


