
.١٩٨٩أيار/مايو ٢٥بتاريخ ١٥/٨مقرر رقم 
تأكيد القلق إزاء ممارسات إسرائيل التي تؤثر في البيئة في األراضي المحتلة، واإلعراب عن األسف لعدم 

سماح إسرائيلبدخول خبير برنامج األمم المتحدة للبيئة إلى األراضي المحتلة

إن جملس اإلدارة،
ميثاق األمم املتحدة وتوجيهات ومبادئ القانون الدويل البيئي وخاصة إعالن مؤمتر األمم املتحدة املعين مبقاصد ومبادئ يسترشدإذ

وامليثاق العاملي للطبيعة الذي أقرته اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف عام١٩٧٢،١بالبيئة البشرية الذي عقد يف ستوكهومل يف عام
١٩٨٣،٢

األوضاع البيئية يف األراضي الفلسطينية وغريها من األراضي بشأن١٩٨٧يونيو/حزيران١٨بتاريخ١٤/١١مقررهعلى يؤكدوإذ
العربية احملتلة،

لس االقتصادي واالجتماعي ذات الصلة،أيضاً يشيروإذ إىل قرارات جملس األمن واجلمعية العامة وا
٣األراضي الفلسطينية وغريها من األراضي العربية احملتلة،يف تقرير املدير التنفيذي عن احلالة البيئية يف نظروقد

قلقه إزاء ممارسات السلطات اإلسرائيلية اليت تشمل مصادرة األراضي وموارد املياه وهدم املنازل وتشريد السكان العرب بالقوة يؤكد-١
من مساحات ، مبا فيها القدس، واقتالع األشجاروبناء مستوطنات جديدة يف األراضي الفلسطينية وغريها من األراضي العربية احملتلة

واسعة من األراضي واستعمال الغازات الضارة بالصحة مبا هلا من آثار بيئية خطرة على السكان الفلسطينيني والعرب اآلخرين وعلى 
اإلنتاج الزراعي واألوضاع االقتصادية واالجتماعية يف تلك األراضي؛

نايريمل ميكن رصدها خببري واحد زار األراضي احملتلة يف كانون الثاين/أعاله١الفقرةلواردة يف أن مصادر القلق اأيضاً يؤكد-٢
سائحاً يف زيارة خاصة مل يتمكن خالهلا من الوصول إىل بوصفه،١٤/١١املقررأكثر من عام ونصف من صدور بعد،١٩٨٩

من تقرير املدير التنفيذي؛مصادر املعلومات والتحقق من صحتها كما جاء يف الفقرة الثانية
لعدم تعاون إسرائيل بالسماح بدخول اخلبري االستشاري األراضي الفلسطينية وغريها من األراضي العربية احملتلة أسفهعنيعرب-٣

بصفته خبرياً من قبل برنامج األمم املتحدة للبيئة للقيام مبهمته؛
راضي أية إشارة إىل احلالة البيئية يف خميمات الفلسطينيني يف ديارهم احملتلة أو األأن تقرير املدير التنفيذي جاء خالياً منيالحظ-٤

لسالسورية واللبنانية اليت حتتلها إسرائيل كما طلب يف مقرر  ؛١٤/١١ا

يد، مقدم، المصدر ١٩٩١-١٩٨٧: الرابعاإلسرائيلي. المجلد -قرارات األمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي: أمحد عصمت عبد ا
.٣٢٥-٣٢٤)، ١٩٩٥(بريوت، لبنان: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 

)، الفصل األول.والتصويبE.73.II. A. 14"تقرير مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة البشرية" (منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع ١
، املرفق.١٩٨٣تشرين األول/أكتوبر ٢٨املؤرخ يف ٣٧/٧قرار اجلمعية العامة ٢
٣UNEP/GC.15/5/Add.2



ب تشكيل فريق من يتطلتقرير املدير التنفيذي غري كاف وال بد من استكماله والتحقق من البيانات الواردة فيه، األمر الذي يعتبر-٥
املتخصصني يف املشاكل البيئية إلعداد تقرير شامل عن األوضاع البيئية يف فلسطني واألراضي العربية األخرى احملتلة واالستفادة يف ذلك

من البيانات واملعلومات ذات العالقة من مصادر سكان هذه األراضي ومن الدول واملنظمات اإلقليمية والدولية املعنية؛
إىل جملس اإلدارة يف دورته أعاله٥الفقرةإىل املدير التنفيذي تقدمي تقرير شامل على أساس الدراسة املنصوص عليها يف يطلب-٦

.العادية السادسة عشرة



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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