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2010 ل�سنة  الفل�سطينية  الوثائق 

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.


