
.١٩٩١أيار/مايو ٣١بتاريخ ١٦/١٣مقرر رقم 
تأكيد القلق إزاء ممارسات إسرائيل التي تؤثر في البيئة في األراضي المحتلة، والتشديد على ضرورة حماية 

الموارد الطبيعية ووقف التدهور البيئي

إن جملس اإلدارة،
احلالة البيئية يف األراضي الفلسطينية وغريها من األراضي العربية بشأن١٩٨٩مايو/أيار٢٥يفاملؤرخ١٥/٨مقررهإىل يشيرإذ

احملتلة،
الذي ١بتقرير املدير التنفيذي عن حالة البيئة يف األراضي الفلسطينية وغريها من األراضي العربية احملتلة،التقديرمععلماً يحيطوإذ

تؤكد عدة فقرات منه تدهور حالة البيئة يف تلك األراضي،
إزاء ما للحكم العسكري من آثار على إدارة البيئة ومواردها الطبيعية على حنو يعوق مواصلة اإلدارة السليمة بيئياً،قلقهعنيعربوإذ
لس االقتصادي واالجتماعي ذات الصلة،أيضاً يشيروإذ إىل مقررات وقرارات جملس األمن واجلمعية العامة وا
ا اليت تشمل مصادرة األراضي وموارد املياه وهدم املنازل إزاء استمرار قلقهمجدداً يؤكد-١ سلطات االحتالل اإلسرائيلية يف ممارسا

وتشريد السكان العرب وطردهم بالقوة وبناء مستوطنات جديدة يف األراضي الفلسطينية وغريها من األراضي العربية احملتلة، مبا فيها 
ألراضي واستعمال الغازات الضارة بالصحة مبا هلا من آثار بيئية خطرة على القدس، واقتالع األشجار من مساحات واسعة من ا

السكان الفلسطينيني والعرب اآلخرين وعلى اإلنتاج الزراعي واألوضاع االقتصادية واالجتماعية يف تلك األراضي؛
ي د قاعدة بيانات مكتملة عن األراضألن إسرائيل رفضت تقدمي املعلومات املطلوبة، مما يعين عدم إمكانية إعداأسفهعنيعرب-٢

العربية احملتلة؛
أن تستجيب إسرائيل، بوصفها السلطة القائمة باالحتالل، ملقررات جملس اإلدارة كيما ميكن االنتهاء من ضرورةعلىيشدد-٣

ياة يف تلك األراضي؛ز نوعية احلوضع قاعدة البيانات عن األراضي احملتلة من أجل صيانة املوارد الطبيعية ووقف التدهور البيئي وتعزي
على ضرورة أن تتحّمل إسرائيل مسؤوليتها بوصفها السلطة القائمة باالحتالل، وذلك باختاذ التدابري الضرورية حلماية املوارد يشدد-٤

مم املتحدة ومبادئه؛ألالطبيعية ووقف التدهور البيئي ومحاية البيئة البشرية وضمان رفاهية مواطين األراضي احملتلة وفقاً مليثاق ا
إىل املدير التنفيذي أن يتخذ اإلجراءات والتدابري الكفيلة بوقف التدهور البيئي يف األراضي الفلسطينية وغريها من األراضي يطلب-٥

لسكان وذلك رهناً حبل االعربية احملتلة وتوفري املساعدة الالزمة حلماية املوارد الطبيعية يف املنطقة ولضمان توازن احلياة املعيشية جلميع 
قضية األراضي احملتلة سياسياً بواسطة األمم املتحدة الذي يؤّمل أن يكون قريباً؛

ذا املقرر؛يحث-٦ تمع الدويل على تقدمي شىت أشكال الدعم واملساعدة لتنفيذ ما جاء  ا
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لسطني احملتلة البيانات للمعلومات عن احلالة البيئية يف فإىل املدير التنفيذي اختاذ كافة التدابري الضرورية الستكمال قاعدةيطلبـ٧
لس يف دورته السابعة عشرة .واألراضي العربية احملتلة األخرى ومتابعة تنفيذ هذا املقرر وتقدمي تقرير عن التقدم احملرز إىل ا



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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