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        السبعون          الثانية و        الدورة 
                  من جدول األعمال    36      البند 

                                                                      السيييا ة الداةميية ل اييعس ال  سييري  ل اسري ال  سييري ية ايه ييةق سييا  ي ييا ال ييد    
                                                                الارقيةق ول سكان العرب ل اجلوالن السوري ايهل ع ى موار هم الربيعية

  
                     ت رير ال ج ة الثانية  

 
         )زامبيا(        تااندا                               : السيدة ترييزا تشيبولو لوسويلي       املقررة
 

      م دمة -     أوال 
                           ا ال امــــــب الااعيــــــب امل قــــــو ة                                          توصــــــيب املرتــــــية اــــــررج اتم يــــــب ال امــــــب   جلســــــت          بنــــــا  علــــــ   -   ١
        الســـيا ة  ”                                                        أن تـــدر    جـــدول أعمـــال  ورةـــا الااعيـــب والســـب   البنـــد امل نـــون       71١2            أيلول/ســـبتم     ١1

                                                                                       الدائمــب للشــ ي اليلســاير   األرس اليلســاينيب ا تلــبة قــا لي ــا القــدا الشــرايبة وللســران ال ــر    
                            وأن حتيله إىل اللجنب الااعيب.  “                                      توالن السوري ا تل عل  موار هم الابي يب ا
      تشــــرين     76            ة امل قــــو ة     71  و     72  و     7١                                          وعظــــرج اللجنــــب الااعيــــب   هــــاا البنــــد   جلســــاةا  -   7

                                           . ويــر  ســر  لواــائا عظــر اللجنــب   هــاا البنــد       71١2                  تشــرين الاــاف/عولم      ١2  و    ١               األول/أكتــوبر و  
                                                                  ويوجه االعتباه أيضا إىل املنااشب ال امب اليت عقدةا اللجنب   جلساةا من    . (١ )                  ر املوجزة ذاج الصلب    ا اض

  . (7 )                 تشرين األول/أكتوبر   6  و    7                                الااعيب إىل اخلامسبة امل قو ة يومي 
                                                                 وللنظر   هاا البندة كاعت الوثيقتان التاليتان م روضت  عل  اللجنب: -   6

                                                                          مــاكرة مــن األمــ  ال ــا  ليــل  ــا التقريــر الــاي أعدتــه اللجنــب االاتصــا يب واالجتماعيــب     )أ( 
                                                                                      لغريب آسيا عن االع راساج االاتصا يب واالجتماعيب لالحتالل اإلسرائيلي عل  األحوال امل يشيب للش ي 

__________ 

 ( ١)  A/C.    2/72    /SR.    21   ة و    A/C.    2/72    /SR.    24   ة و    A/C.    2/72    /SR.    25  .  

  . A/C.    2/72    /SR.    5    ة و  A/C.    2/72    /SR.    4    ة و  A/C.    2/72    /SR.    3    ة و  A/C.    2/72    /SR.    2     اعظر   (7 ) 

https://undocs.org/ar/A/C.2/72/SR.21
https://undocs.org/ar/A/C.2/72/SR.24
https://undocs.org/ar/A/C.2/72/SR.25
https://undocs.org/ar/A/C.2/72/SR.2
https://undocs.org/ar/A/C.2/72/SR.3
https://undocs.org/ar/A/C.2/72/SR.4
https://undocs.org/ar/A/C.2/72/SR.5
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            تــوالن الســوري                                                                           اليلســاير   األرس اليلســاينيب ا تلــبة قــا لي ــا القــدا الشــرايبة وللســران ال ــر    ا
   (؛       A/  72/90     –E/  2017/71      ا تل )

                                    موج ـــب إىل األمـــ  ال ـــا  مـــن املماـــل الـــدائم       71١2            أيلول/ســـبتم      72            رســـالب مةر ـــب     ) ( 
                                                                                إلكـــوا ور لــــدا األمــــم املتحــــدة ليـــل  ــــا اإلعــــالن الــــوزاري الـــاي اعت مــــد   االجتمــــا  الســــنوي ا ــــا ي 

ــــ  ـــدول األعضـــا     موعـــب ال ـــوزرا   ارجيـــب ال             أيلول/ســـبتم      77                   امل قـــو    عيويـــور        22                                               واألرب ـــ  ل
71١2      ( A/  72/511      ) .  

                                                     تشرين األول/أكتوبرة أ ىل األم  التنيياي للجنب االاتصا يب     76            ة امل قو ة     7١         و  اتلسب  -   2
                             اعيب لغريب آسيا ببيان است اليل.      واالجتم

                                     املرااي عن  ولب للسا  بب ض الت ليقاج.                     و  اتلسب عيس اة أ ىل -   1
                                                  تشـــرين الاـــاف/عولم ة أ ىل واـــل الـــوالمج املتحـــدة األمريريـــب     ١2          امل قـــو ة       71         و  اتلســـب  -   3

  . (6 )                                                   ببيان ليما يت لق قشاريا القراراج امل روضب عل  اللجنب
                                                           تشرين الااف/عولم ة أ ىل وال مج وريب لنزويال البوليياريـب ببيـان     61          امل قو ة       72    لسب       ات -   2

  . (2 )                                             ليما يت لق قشاريا القراراج اليت اعتمدةا اللجنب
  

   A/C.    2/72    /L.   40                     ال ظر ل ماروع ال رار  -      اثنيا 
                                                       تشرين الااف/عولم ة اا  وال إكوا ورة ابسم الدول األعضا       ١            ة امل قو ة     72          اتلسب  -   ٨

                                              والصـ ة وآ ـاا   االعتبـار أيضـا أحرـا  اـرار اتم يـب     22                                     األمم املتحدة الـيت هـي أعضـا     موعـب الــ 
                      الســـيا ة الدائمـــب للشـــ ي  ”                        ة ب ـــرس مشـــرو  اـــرار م نـــون     ١99٨          متوز/يوليـــه    2      املـــةر       711 /  17       ال امـــب 

                                                                                      اليلســاير   األرس اليلســاينيب ا تلــبة قــا لي ــا القــدا الشــرايبة وللســران ال ــر    اتــوالن الســوري 
   (.  A/C.    2/72    /L.   40   “ )                         ا تل عل  موار هم الابي يب

                                                        تشرين الااف/عولم ة أ بلغت اللجنب أبن مشرو  القرار ال ترتتي     ١2          امل قو ة       71         و  اتلسب  -   9
                                عليه أي آاثر   امليزاعيب ال ان يب.

                                                   و  اتلسب عيس اة اعضمت تركيا إىل مقدمي مشرو  القرار. -    ١1
                             ص ة ببيان اا    أثنائه إبجرا     وال    22                                               و  اتلسب عيس اة أ ىل وال إكوا ورة ابسم  موعب الـ  -    ١١

  . ( 6 )                     من مناوق مشرو  القرار    ١7                  تنقيح شيوي لليقرة 
                ة بصـــــيغته املنقحـــــب   A/C.    2/72    /L.   40                                 أيضـــــاة اعتمـــــدج اللجنـــــب مشـــــرو  القـــــرار     71         و  اتلســـــب  -    ١7

                عضــــوا عــــن التصــــويت     ١١               أصــــواجة وامتنــــا     3          صــــوا مقابــــل      ١12                   بتصــــويت مســــجل أب لبيــــب       شــــيومة
                                (. وكاعت عتيجب التصويت كما يلي:  ١2       اليقرة       )اعظر

__________ 

 ( 6)  A/C.    2/72    /SR.    25  .  

 ( 2)  A/C.    2/72    /SR.    27  .  

https://undocs.org/ar/A/72/90
https://undocs.org/ar/A/72/511
https://undocs.org/ar/A/C.2/72/L.40
https://undocs.org/ar/A/RES/52/250
https://undocs.org/ar/A/C.2/72/L.40
https://undocs.org/ar/A/C.2/72/L.40
https://undocs.org/ar/A/C.2/72/SR.25
https://undocs.org/ar/A/C.2/72/SR.27
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  :       املةيدون
                                                                                 االحتــــــا  الروســــــية وإثيوبيــــــاة وأذربيجــــــانة واألرجنتــــــ ة واألر نة وأرمينيــــــاة وإريــــــرتمة وإســــــباعياة  

                          املتحــدةة وأعتيغــوا وبربــو اة                                                                     وإسـتوعياة وألغاعســتانة وإكــوا ورة وألباعيــاة وأملاعيــاة واإلمـاراج ال ربيــب 
ـــــــب  ـــــــران )مج وري ـــــــاة وإي ـــــــدوراة وإعدوعيســـــــياة وأعغـــــــوالة وأورو ـــــــواية وأوزبرســـــــتانة وأوكراعي   -                                                                              وأع

                                                                  يسلنداة وإياالياة وابكستانة والبحرينة وال ازيلة وبراب واة وال تغالة  أ                      اإلسالميب(ة وأيرلنداة و 
                                      شة وبنماة وبننة وبوانة وبوركينا لاسوة                                                  وبروف  ار السال ة وبلجيراة وبلغارمة وبليزة وبنغال ي
                                  املت د ة القومياج(ة وبريوة وبيالرواة   -                                                   وبوروعدية والبوسنب واهلرسكة وبولنداة وبوليييا ) ولب 

  -                                                                                      وايلندة وتركماعستانة وتركياة وترينيدا  وتواب وة وتشا ة وتشيرياة وتولالوة وتوعسة وتيمور 
                                             زائــــرة وجــــزر الب امــــاة وجــــزر ســــليمانة وجــــزر القمــــرة                                 ليشــــيتة وجامايرــــاة واتبــــل األســــو ة وات

                                                                                         ومج وريب ألريقيا الوسـا ة ومج وريـب تنزاعيـا املتحـدةة واتم وريـب الدومينيريـبة واتم وريـب ال ربيـب 
                                                                                       السوريبة ومج وريب كورمة ومج وريب كورم الش بيب الدميقراطيبة ومج وريب الو الدميقراطيب الشـ بيبة 

                                                               وسالليب سابقاة ومج وريب مولـدولاة وجنـو  ألريقيـاة وجورجيـاة وجيبـو ة                      ومج وريب مقدوعيا اليو 
                                                                              والـــــداور ة وروماعيـــــاة وزامبيـــــاة وزمبـــــابوية وســـــامواة وســـــان مـــــارينوة وســـــاعت كيـــــتس وعـــــييسة 

                                                                                العرـاة والسـليا ورة وسـلولاكياة وسـلولينياة وسـنغالورةة والسـو انة وسـورينا ة والســويدة      وسـري
                                                     ة وصـــربياة والصـــ ة وطاجيرســـتانة وال ـــراقة وعمـــانة و ـــابونة                         وسويســـراة وســـرياليونة وشـــيلي

              البوليياريب(ة   -                                                                          و امبياة و اانة و واتيماالة و ياانة و ينياة ولرعساة واليلب ة ولنزويال )مج وريب 
                                                                          ولنلنـــــداة وليجـــــية ولييـــــت ان ة واـــــ  ة وااـــــرة واري يزســـــتانة وكـــــابو لـــــري ية وكازا ســـــتانة 

                                                                 كوستاريراة وكولومبياة والروعغوة والرويتة وكينياة والتيياة ولبنانة                            وكرواتياة وكمبو مة وكوابة و 
                                                                                  ولرســـم وة وليبيـــاة وليتواعيـــاة ولي تنشـــتاينة وليســـوتوة ومالاـــبة ومـــايلة ومـــاليزمة ومد شـــقرة 
                                                                               ومصـــرة واملغـــر ة ومـــالوية وملـــديلة واململرـــب ال ربيـــب الســـ و يبة واململرـــب املتحـــدة ل يااعيـــا 

                                                                   اليبة ومنغوليــاة وموريتاعيــاة وموريشــيواة وموزامبيــقة وموانكــوة وانميبيــاة                     ال ظمــ  وأيرلنــدا الشــم
                                                                                           والنرويجة والنمساة وعيبالة والنيجرة وعيجريمة وعيرارا واة وعيوزيلنداة وهاييتة واهلندة وهنغارمة 

                                   وهولنداة والياابنة واليمنة واليوانن.
          امل ارضون:
                                       املوحدة(ة انوروة الوالمج املتحدة األمريريب.  -   مج                                         إسرائيلة جزر مارشالة كنداة ميرروعيزم )وال 
          املمتن ون:
                                                                                       أسرتالياة وابرا واية وتو وة وتوعغاة ومج وريب الروعغو الدميقراطيبة وجنو  السـو انة ولـاعواتوة  

                                           والرامريونة وكوج  ييوارة واملرسيكة وهندوراا.
                   ببيان ابل التصويت.                                                 و  اتلسب عيس اة أ ىل وال اململرب ال ربيب الس و يب -    ١6
ً                      و  اتلسب عيس ا أيضاة أ لت والب إسرائيل ببيان ت لياًل للتصويت ابل التصويت. -    ١2                                                   
                                                                             و  اتلســب عيســ اة أ ىل واــل بلغــارم )ابســم الــدول األعضــا    االحتــا  األورويب( ببيــان ت لــيال  -    ١1

                     للتصويت ب د التصويت.
                               ولب للسا  ببيان ب د التصويت.                               و  اتلسب عيس اة أ ىل املرااي عن -    ١3
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                     توصية ال ج ة الثانية -      اثلثا 
                                                             توصي اللجنب الااعيب اتم يب ال امب ابعتما  مشرو  القرار التايل: -    ١2
 

                                                                      السييييا ة الداةمييية ل ايييعس ال  سيييري  ل اسري ال  سييييري ية ايه يييةق سيييا  ي يييا ال ييييد    
                                               العرب ل اجلوالن السوري ايهل ع ى موار هم الربيعية                 الارقيةق ول سكان 

  ة                إن اجلمعية العامة 
                     ة وإذ حتـي  علمـا بقــرار     71١3                 كـاعون األول/ يسـم        7١      املـةر       722 /  2١          إىل ارارهـا         إذ تاير 

  ة    71١2      يوليه     متوز/    71      املةر      61 /    71١2                        اجمللس االاتصا ي واالجتماعي 
      املــــــــةر       71١ /  19  و       7112         أمر/مــــــــايو    3      املــــــــةر       797 /  1٨           إىل اراري ــــــــا               وإذ تايييييييير أي ييييييييا 

  ة    7112                 كاعون األول/ يسم     77
                                الواا ـــــب حتــــــت االحـــــتالل األجنـــــ  علــــــ                             مبـــــدأ الســــــيا ة الدائمـــــب للشـــــ و                وإذ تعييييييد   ييييييد 
          الابي يبة        موار ها

                                                                   قبا ئ ميااق األمم املتحـدةة وإذ تةكـد عـد  جـواز االسـتيال  علـ  األرس ابلقـوةة            وإذ تسرتشد 
      تشـــرين     77      املـــةر     (    ١932 )     727                                                   تشـــري إىل اـــراراج  لـــس األمـــن ذاج الصـــلبة قـــا لي ـــا القـــراراج     وإذ

ـــاف/ عـــولم         ١2      املـــةر     (    ١9٨١ )     292  و       ١9٨1           آذار/مــــارا    ١      املـــةر     (    ١9٨1 )     231  و       ١932             الا
  ة    71١3                 كاعون األول/ يسم        76      املةر     (    71١3 )      7662  و       ١9٨١                 كاعون األول/ يسم  

  ة    ١921                  تشرين األول/أكتوبر     72        ( املةر    71-  )       7371          إىل ارارها          وإذ تار 
            حتويـل عاملنــا:  ”        وامل نــون       71١1            أيلول/سـبتم      71      املــةر     ١ /  21       ارارهـا                     وإذ ت ي  ل اعهبارهييا 

  ة “    7161                           اب التنميب املستدامب ل ا  
                                                          اعابــــــاق اتياايــــــب جنيــــــل املت لقــــــب ملمايــــــب املــــــدعي  واــــــت ا ــــــر ة املةر ــــــب                وإذ تعيييييييد   يييييييد 

                                                                ة علـ  األرس اليلسـاينيب ا تلـبة قـا لي ـا القـدا الشـرايبة وعلـ  األراضــي  (١ )    ١929         آ /أ سـاس    ١7
  ة    ١932                                األ را اليت حتتل ا إسرائيل منا عا          ال ربيب 

             وال  د الدويل    (7 )                                                         ة   هاا الصد ة إىل ال  د الدويل اخلا  اب قوق املدعيب والسياسيب       وإذ تار 
                                      ة وإذ تةكـــد وجـــو  احـــرتا  هـــاين الصـــر   قـــوق  ( 7 )                                         اخلــا  اب قـــوق االاتصـــا يب واالجتماعيـــب والاقاليـــب

                                                بة قا لي ا القدا الشرايبة و  اتوالن السوري ا تلة                             اإلعسان   األرس اليلساينيب ا تل
     بشـنن       7112          متوز/يوليـه    9                                          إىل اليتـوا الـيت أصـدرةا ةرمـب ال ـدل الدوليـب                 وإذ تاير أي يا 

                            ة وإذ تشيــــر كـــالك إىل اراري ـــا (6 )                                                            اآلاثر القاعوعيــب الناشـــ ب عـــن تشـــييد جـــدار   األرس اليلســـاينيب ا تلـــب
  ة    7113                 كاعون األول/ يسم        ١1      املةر      ١2 /  ١1-    و إط      7112          متوز/يوليه     71      املةر      ١1 /  ١1-       إ ط

__________ 

 ( ١)  United N        ations,         Treaty Series             , vol.        75  , No.       973   .  

          (ة املرلق.  7١-      ألل )       7711            اعظر القرار   (7 ) 

  . Corr.     1  و         A/ES    -10/273     اعظر   (6 ) 

https://undocs.org/ar/A/RES/71/247
http://undocs.org/ar/A/RES/58/292
http://undocs.org/ar/A/RES/59/251
https://undocs.org/ar/S/RES/242%20(1967)
https://undocs.org/ar/S/RES/465%20(1980)
https://undocs.org/ar/S/RES/497%20(1981)
https://undocs.org/ar/S/RES/2334%20(2016)
http://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/ES-10/273
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  ة    71١7                  تشرين الااف/عولم      79      املةر      ١9 /  32          إىل ارارها               وإذ تار  ذلك 
        األساسيب                                                       ابعضما  للسا  إىل عدة م اهداج  قوق اإلعسان وإىل امل اهداج              وإذ حتيط ع ما 

                                       للقاعون اإلعساف وإىل م اهداج  وليب أ راة
                                                               إزا  اســتغالل إســرائيلة الســلاب القائمــب ابالحــتاللة للمــوار  الابي يــب                      وإذ تعييرب عييق ق   ييا 

                                                                                            األرس اليلساينيب ا تلبة قا لي ا القدا الشـرايبة و  األراضـي ال ربيـب األ ـرا الـيت حتتل ـا إسـرائيل منـا 
  ة    ١932    عا  

ــــه إســــرائيلة الســــلاب القائمــــب                       تعييييرب عييييق ق   ييييا البييييال     وإذ   ــــاي أ قت ــــدمار الشــــامل ال                                                       إزا  ال
                                                                                  ابالحتاللة ابألرس الزراعيب والبسات    األرس اليلساينيب ا تلبة قـا   ذلـك ااـتال  عـد  ضـ م مـن 

           هاا الصد ة                                                                           األشجار املامرة وتدمري املزار  والصوابج الزراعيبة واألثر البي ي واالاتصا ي اخلاري   
                                                     إزا  التــدمري الواســا الناــاق الــاي أ قتــه إســرائيلة الســلاب                                وإذ تعييرب عييق ق   ييا البييال  أي ييا 

                                                                                     القائمب ابالحتاللة ابهلياكل األساسيب ا يويبة قا لي ا أانبيي اإلمـدا  ابمليـاه وشـبراج الصـرص الصـحي 
                                زةة  الل ال ملياج ال سرريب اليت                                                          وشبراج الر راب ة   األرس اليلساينيب ا تلبة وال سيما   ااا 

                                                  ة والــاي تســبي   مجلــب أمــور من ــا تلويــض البي ــب واإلضــرار     71١2                            ع يــاج   متوز/يوليــه وآ /أ ســاس 
                                                                                            أب ا  ع ظم املياه والصرص الصحي وإبمدا اج املياه واملوار  الابي يب األ را للش ي اليلسايرة وإذ تةكد 

                                                         وير اهلياكـل األساسـيب للميــاه و ريهـا مـن اهلياكــل األساسـيب املدعيــب                                  علـ  ا اجـب امللحــب إىل إعـا ة بنـا  وتاــ
                                                        ا يويبة قا   ذلك تنييا مشرو  ةاب حتليب املياه   ااا   زةة

                                                  إزا  األثــر الســل  الــاي  ــق ابلبي ــب و  ــو  إعــا ة الت مــري                                وإذ تعييرب عييق ق   ييا البييال   ييذلك 
                                                     مـا زالـت   ااـا   ـزة عتيجـب للنـزا  الـاي واـا   متوز/يوليـه                                         والتنميب من جرا  الـا ائر  ـري املنيجـرة الـيت 

                                                                        ة وإذ تشيد ابت و  اليت تباهلا  ائرة األمم املتحدة لإلجرا اج املت لقب ابأللغا  من     71١2          وآ /أ ساس 
                                   أجل إزالب هاه الا ائر باريقب آمنبة

                   ره الضار علـ  تشـغيل                                         إزا  النقص املزمن   الاااب   ااا   زة وأث                          وإذ تعرب عق ق   ا البال  
          املائـب    1                           ّ                                                    مرالق املياه والصرص الصحية وّا ي د  بـزم ة ككـل مـوار  امليـاه اتوليـبة الـيت أصـبحت عسـبب 

                                   من ا لق  هي اليت ال تزال صا ب للشر ة
         عـــن  اـــورة       7119                                                     إىل التقريـــر الـــاي أصـــدره بـــرانمج األمـــم املتحـــدة للبي ـــب   عـــا          وإذ تاييير  

       ـــــزة    ”                                                          ا   ـــــزة والتقـــــارير الـــــيت أصـــــدرها لريـــــق األمـــــم املتحـــــدة القاـــــري وتشـــــمل                  الوضـــــا البي ـــــي   ااـــــ
                  ـــزة ب ـــد مـــرور عشـــر  ”  و   “                   ـــزة ب ـــد مـــرور ســـنت  ”    ة و  “                        : هـــل هـــي مرـــان مالئـــم لل ـــيش     7171    عـــا 

                                                ة وإذ تةكد ضرورة متاب ب التوصياج الوار ة لي ماة “     سنواج
                                   ر ضار   املوار  الابي يب اليلساينيب                               وا للمستوطناج اإلسرائيليب من أث                      وإذ تعرب عق اسهياة ا 

                                                                                          و ريهـا مـن املــوار  الابي يـب ال ربيــبة و صوصـا بســبي مصـا رة األرس وحتويــل مسـار املــوار  املائيـب ابلقــوةة 
                                                                                        ذلك ايا  املستوطن  اإلسرائيلي  بتدمري البسات  وا اصيل واالستيال  عل  آابر املياهة وما يرتتي    قا

                                      اتصا يب واجتماعيب و يمب   هاا املضمارة                  عل  ذلك من عوااي ا

http://undocs.org/ar/A/RES/67/19
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                                                                          إىل تقريـر الب اـب الدوليــب املسـتقلب لتقصـي ا قـائق املنشــنة مـن أجـل التحقيــق   اآلاثر          وإذ تاير 
                                                                                              املرتتبـب علــ  بنــا  املســتوطناج اإلســرائيليب   ا قـوق املدعيــب والسياســيب واالاتصــا يب واالجتماعيــب والاقاليــب 

  ة (2 )       الشرايب                                                               للش ي اليلساير   مجيا أحنا  األرس اليلساينيب ا تلبة قا لي ا القدا 
                                                                    مـــا يرتتـــي علـــ  ايـــا  إســـرائيلة الســـلاب القائمـــب ابالحـــتاللة ابلتشـــييد  ـــري القـــاعوف           وإذ تيييدر  

                                                                                          للجدار   األرس اليلساينيب ا تلبة قا   ذلك  ا ل القدا الشرايب وما حوهلاة من أثر ضار   املوار  
                                 صا يب واالجتماعيب للش ي اليلسايرة                                                        الابي يب اليلساينيب وما له من أثر  اري كالك   األحوال االات

      ١932                                                               ا اجب امللحب إىل الت جيل بوضا حد لالحتالل اإلسرائيلي الاي بدأ   عا            وإذ تؤ د 
                                                                                        والتوصــل إىل تســويب ســلميب عا لــب و ائمــب وشــاملب علــ  كالــب املســاراجة اســتنا ا إىل اــراراج  لــس األمــن 

ـــــــــةر     (    ١926 )     66٨    ة و  (    ١932 )     727 ـــــــــن األول/أكتــــــــوبر     77          املـــ    (    ١92٨ )     271    ة و     ١926                     تشريــ
      7117          آذار/مـــــــــــــــــــــــــارا     ١7      املـــــــــــــــــــــــــةر     (    7117 )      ١692    ة و    ١92٨          آذار/مـــــــــــــــــــــــــارا     ١9      املـــــــــــــــــــــــــةر  

                        ة و رياــب الاريــق املســتندة  (1 )                                               ة ومبــدأ األرس مقابــل الســال ة ومبــا رة الســال  ال ربيــب (    71١3 )     7662  و
                                                   ا  حل  ائم للصرا  اإلسرائيلي اليلساير عل  أسـاا وجـو                                       إىل األ ا  اليت وض ت ا اجملموعب الرابعيب إلجي

                  تشـرين الاـاف/عولم      ١9      املةر     (    7116 )      ١1١1                                       ة عل  النحو الاي أاره  لس األمن   اراره  (3 )      ولت 
  ة    711٨                 كاعون األول/ يسم        ١3      املةر     (    711٨ )      ١٨11                   وأيده اجمللس   اراره       7116

                                                                        هاا الصد  ضرورة احرتا  االلتزا  الوااا عل  إسرائيل قوجي  رياب الاريقة                وإذ تؤ د أي ا 
                   للمســتوطناجة وإزالــب   “              النمــو الابي ــي ”                                                  القاضــي بتجميــد األعشــاب االســتيااعيبة قــا   ذلــك مــا يســم  

  ة    711١                                             مجيا البةر االستيااعيب اليت أعش ت منا آذار/مارا 
                                        ة اإلاليميـــب لـــفرس اليلســـاينيب ا تلـــب أبكمل ـــا                       ضـــرورة احـــرتا  وصـــون الوحـــد               وإذ تؤ يييد  يييذلك 

                                         وتواصل ا وسالمت اة قا لي ا القدا الشرايبة
                        أعـه لـن ي ـرتص أبي تغيـرياج      (    71١3 )      7662                           إىل أن  لـس األمـن أكـد   اـراره         وإذ تار  

                                                       ة قا   ذلك ما يت لق ابلقـداة سـوا التغيـرياج الـيت يتيـق علي ـا    932 ١                             اوط الرابا من حزيران/يوعيه 
                         الارلان من  الل املياوضاجة

                                                              إىل ضــــرورة إمجــــا  مجيــــا أعمــــال ال نــــلة قــــا لي ــــا أعمــــال الرتويــــا واالســــتيزاز              وإذ تايييير أي ييييا  
                  والتحريض والتدمرية

ـــــب              وإذ حتييييييط ع ميييييا  ـــــب االاتصـــــا يب واالجتماعي ـــــه اللجن ـــــاي أعدت              لغـــــريب آســـــيا عـــــن                                                 ابلتقريـــــر ال
                                                                                    االع راساج االاتصا يب واالجتماعيب لالحتالل اإلسرائيلي عل  األحوال امل يشـيب للشـ ي اليلسـاير   
                                                                                        األرس اليلساينيب ا تلبة قا لي ا القدا الشـرايبة وللسـران ال ـر    اتـوالن السـوري ا تـلة ابلصـيغب 

  ة (2 )                    اليت أحاهلا األم  ال ا 

__________ 

 ( 2)  A/HRC/      22/63     .  

 ( 1)  A/  56/1026       -S/  2002/932         77١ /  ١2                      ة املرلق الاافة القرار   .  

 ( 3)  S/  2003/529        .ة املرلق         

 ( 2)  A/  71/86     -E/  2016/13       .  

https://undocs.org/ar/S/RES/242%20(1967)
https://undocs.org/ar/S/RES/338%20(1973)
https://undocs.org/ar/S/RES/425%20(1978)
http://undocs.org/ar/S/RES/1397(2002)
https://undocs.org/ar/2334 (2016)
http://undocs.org/ar/S/RES/1515(2003)
http://undocs.org/ar/S/RES/1850(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/2334%20(2016)
https://undocs.org/ar/A/HRC/22/63
http://undocs.org/ar/A/56/1026
https://undocs.org/ar/A/RES/14/221
http://undocs.org/ar/S/2003/529
https://undocs.org/ar/A/71/86-E/2016/13
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                                                       وق  ري القابلب للتصرص للش ي اليلسـاير وسـران اتـوالن السـوري    ا ق           تعيد   يد -   ١ 
                                                            ا تل   موار هم الابي يبة قا لي ا األرس واملياه وموار  الاااب؛

                                                                 إسرائيلة السلاب القائمب ابالحـتاللة ابلرـل عـن اسـتغالل املـوار  الابي يـب          ترالس -   7 
                                             ة و  اتـوالن السـوري ا تـل أو إتالل ـا أو التسـبي                                               األرس اليلساينيب ا تلبة قـا لي ـا القـدا الشـرايب

                                        ضياع ا أو استنيا هاة وعن ت ريض ا لل ار؛
                                                                ملــق الشــ ي اليلســاير   املاالبــب ابلت ــويض جــرا  اســتغالل مــوار ه الابي يــب       تعييرت  -   6 

    ـــري                                                                               إتالل ــا أو ضــياع ا أو اســتنيا ها أو ت ريضـــ ا لل اــر أبي شــرل مــن األشـــرال بســبي التــدابري   أو
                                                                                   القاعوعيــــــب الــــــيت تت ــــــاها إســــــرائيلة الســــــلاب القائمــــــب ابالحــــــتاللة واملســــــتوطنون اإلســــــرائيليون   األرس 
ــــبة قــــا لي ــــا القــــدا الشــــرايبة وت ــــر  عــــن األمــــل   أن ت ــــا  هــــاه املســــنلب   إطــــار                                                                                     اليلســــاينيب ا تل

                                                     مياوضاج الوضا الن ائي ب  اتاعب  اليلساير واإلسرائيلي؛
                                                                  ن مــا تقــو  بــه إســرائيل مــن تشــييد للجــدار واملســتوطناج   األرس اليلســاينيب  أ      تؤ ييد -   2 

                                                                                   ا تلـــبة قـــا   ذلـــك  ا ـــل القـــدا الشـــرايب ومـــا حوهلـــاة يشـــرل اعت اكـــا للقـــاعون الـــدويل ولـــر  الشـــ ي 
    عيـب                                                                                            اليلساير حرماان  اريا من موار ه الابي يبة وتدعو   هاا الصد  إىل التقيد التـا  اباللتزامـاج القاعو 

                    واـراراج األمـم املتحـدة    ( 6 )                     عـن ةرمـب ال ـدل الدوليـب      7112          متوز/يوليه    9                           اليت أكدةا اليتوا الصا رة   
  ؛  ١1 /  ١1-                                         ذاج الصلبة قا لي ا ارار اتم يب ال امب  إط

                                                                  إىل إســـرائيلة الســـلاب القائمـــب ابالحــــتاللة أن تتقيـــد تقيـــدا صـــارما ابلتزاماةــــا      تر يييس  -   1 
                                                              ا   ذلـك القــاعون الــدويل اإلعسـافة وأن ترــل علـ  اليــور وبشـرل كامــل عــن                      قوجـي القــاعون الـدويلة قــ

                                                                                            تنييــا كالــب السياســاج والتــدابري الراميــب إىل تغيــري طــابا ووضــا األرس اليلســاينيب ا تلــبة قــا لي ــا القــدا 
         الشرايب؛
                                                             إىل إسرائيلة السلاب القائمب ابالحتاللة أن توال مجيا األعمـال املضـرة           تر س أي ا -   3 

                                                                                              ابلبي بة قا لي ا األعمال اليت يقو   ا املستوطنون اإلسرائيليونة ومن ذلك إلقا  النيامج  ميـا أعواع ـاة 
                                                                                         األرس اليلساينيب ا تلبة قا لي ا القدا الشـرايبة و  اتـوالن السـوري ا تـلة وهـو مـا يشـرل  اـرا 

                                       واألرسة وي ـد  بي ـب السـران املـدعي  وصـحت م                                                    جسيما عل  موار مها الابي يبة وحتديدا املوار  مـن امليـاه 
                 ومرالق م الصحيب؛

                                                           إىل إســرائيل أن تتواــل عــن تــدمري اهلياكــل األساســيب ا يويــبة قــا لي ــا            تر ييس  ييذلك -   2 
                                                                               أانبيــي اإلمــدا  ابمليــاه وشــبراج الصــرص الصــحي وشــبراج الر ــراب ة وأن تتواــل عــن هــد  ومصــا رة 

                         ترتتي عليه مجلب أمورة من ا                                            املدعيب واألراضي الزراعيب وآابر املياهة وهو ما                                 املنازل اليلساينيب والبىن التحتيب
                                                                                        إ اق الضرر ابملوار  الابي يب للشـ ي اليلسـايرة وتةكـد علـ  ا اجـب امللحـب إىل الن ـوس قشـاريا إعـا ة 

           الزمب   هاا                                                                                البنا  والتاوير   هاا الصد ة قا   ذلك   ااا   زةة وتدعو إىل تقدمي الدعم للج و  ال
                                                                                           الصد ة قا يتيق ما االلتزاماج املت  د  ا   مناسباج من ا مةمتر القاهرة الدويل امل ر بيلسـا : إعـا ة 

  ؛    71١2                  تشرين األول/أكتوبر     ١7                    إعمار  زةة امل قو    
                                                               إســرائيلة السـلاب القائمــب ابالحـتاللة أن تــزيح كـل ال وائــق الـيت حتــول  ون    إىل      تر يس  -   ٨ 
                                                                             اريا البي يــب ذاج األمهيــب ا امبــبة قــا لي ــا ةاــاج م اتــب ميــاه الصــرص الصــحي   ااــا   ــزة          تنييــا املشــ

                                                                                        ومشاريا إعا ة بنا  وتاوير اهلياكل األساسيب للمياهة ومن ا مشرو  ةاب حتليب املياه   ااا   زة؛
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                                                                إىل إســرائيل أن ال ت راــل التنميــب اليلســاينيب وتصــدير احتياطيــاج الــني             تر ييس أي ييا -   9 
                        والغاز الابي ي املرتشيب؛

                                                                   إىل إزالب مجيا الا ائر  ـري املنيجـرةة علـ  اليـور وبشـرل آمـنة مـن ااـا   ـزةة       تدعو -    ١1 
              ت لقــب ابأللغــا ة                                                                          وإىل تقــدمي الــدعم للج ــو  الــيت تبــاهلا   هــاا الصــد   ائــرة األمــم املتحــدة لإلجــرا اج امل

                                                                    وترحي ابت و  املرايب اليت بالت ا  ائرة اإلجرا اج املت لقب ابأللغا  حىت اآلن؛
                                                         مجيــــا الــــدول واملنظمــــاج الدوليــــب علــــ  أن تواصــــل علــــ  حنــــو حايــــض األ ــــا      تاييييج   -    ١١ 

          إلسـرائيليب                                                                                    بسياساج تريل احرتا  التزاماةا قوجي القاعون الدويل ليما يت لق  ميا املمارساج والتدابري ا
                                                                                     ـــــري القاعوعيـــــب   األرس اليلســـــاينيب ا تلـــــبة قـــــا لي ـــــا القـــــدا الشـــــرايبة وال ســـــيما أعشـــــاب االســـــتياان 

                                   اإلسرائيلي واستغالل املوار  الابي يب؛
     ة إىل  (    71١3 )      7662                                                 هاا الصد  الندا  الاي وج ه  لس األمنة   اراره      تؤ د  -    ١7 

  ؛    ١932                                                  الصلب ب  إاليم  ولب إسرائيل واألراضي ا تلب منا عا                                 مجيا الدول أن متيز   م امالةا ذاج
                                                                      إىل األمــ  ال ــا  أن يقــد  إىل اتم يــب ال امــب    ورةــا الاالاــب والســب   تقريــرا       تر ييس -    ١6 

                                            اكمــي لقيــا  إســرائيل ابســتغالل املــوار  الابي يــب                                                   عــن تنييــا هــاا القــرارة قــا   ذلــك مــا يت لــق ابألثــر الرت 
                                                                                             األرس اليلساينيب ا تلبة قا لي ا القدا الشرايبة و  اتوالن السوري ا تل وإتالل ا واستنيا هاة وليما 
                                                                                     يت لــق أبثــر تلــك املمارســاج علــ  تنييــا أهــداص التنميــب املســتدامبة وتقــرر أن تــدر    جــدول األعمــال 

                                                 السـيا ة الدائمـب للشـ ي اليلسـاير   األرس اليلسـاينيب  ”                             الاالاب والسـب   البنـد امل نـون              املةات لدورةا 
   “.                                                                                    ا تلبة قا لي ا القدا الشرايبة وللسران ال ر    اتوالن السوري ا تل عل  موار هم الابي يب
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