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إن وزارة الشؤون الخارجية إذ تستنكر بشدة وتدين هذه املامرسات العنرصية والفاشية فإنها: 

تطالب الواليات املتحدة األمريكية والرباعية الدولية واألمم املتحدة واملجتمع الدويل بإدانة هذا   .1
السياسية  الحامية  وتوفري  له  حد  لوضع  الفوري  بالتدخل  وتطالبها  املتواصل،  اإلجرامي  العدوان 

والقانونية لشعبنا تحت االحتالل. 

تطالب كافة الدول مبامرسة الضغط عىل الحكومة اإلرسائيلية حتى تنصاع إلرادة املجتمع الدويل   .2
ورشعياته، كام تطالبها بربط عالقاتها مع إرسائيل بوقف عدوانها اليومي ضد شعبنا، ومبدى التزامها 

بأسس عملية السالم ومرجعياتها. 

تطالب قوى السالم يف إرسائيل برفع صوتها عالياً ضد االحتالل ومامرساته العنرصية املتواصلة.   .3

تطالب العامل اإلسالمي والفاتيكان برضورة التحرك من أجل حامية القدس ومقدساتها.   .4

تطالب األمم املتحدة بإرسال فريق عمل خاص مبراقبة االنتهاكات اإلرسائيلية اليومية وعدوانها ضد   .5
شعبنا، كمهمة عمل دامئة ريثام يتحقق جالء االحتالل. 

وثيقة رقم 294:

للشعب  الدامئة  السيادة  حول  املتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  قرار 
القدس294  رشقي  فيها  مبا  املحتلة،  الفلسطينية  األرض  يف  الفلسطيني 

]مقتطفات[

20 كانون األول/ ديسمب 2010

إن الجمعية العامة،
).....(

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

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؛

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

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

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

املحتلة، مبا فيها القدس الرشقية؛

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 جسياًم 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،  جملة  عليه  ترتتب  ما  وهو  الصحي،  الرصف  وشبكات  باملياه 

الطبيعية للشعب الفلسطيني؛

تطلب إىل األمني العام أن يقدم إىل الجمعية العامة يف دورتها السادسة والستني تقريراً عن تنفيذ   –8
هذا القرار، مبا يف ذلك ما يتعلق باألثر الرتاكمي لقيام إرسائيل باستغالل املوارد الطبيعية يف األرض 
الجوالن السوري املحتل وإتالفها واستنفادها،  القدس الرشقية، ويف  الفلسطينية املحتلة، مبا فيها 
وتقرر أن تدرج يف جدول األعامل املؤقت لدورتها السادسة 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 295:

يف  الفلسطيني  الشعب  حّق  حول  املتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  قرار 
تقرير املصري295 ]مقتطفات[

21 كانون األول/ ديسمب 2010

إن الجمعية العامة،

).....(

دولته  له  تكون  أن  يف  الحق  ذلك  يف  مبا  املصري،  تقرير  يف  الفلسطيني  الشعب  تأكيد حق  تعيد   –1
املستقلة، فلسطني؛

دعم  مواصلة  املتحدة عىل  األمم  منظومة  ومؤسسات  املتخصصة  والوكاالت  الدول  تحث جميع   –2
الشعب الفلسطيني ومساعدته عىل نيل حقه يف تقرير املصري يف أقرب وقت.


