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  الدورة الرابعة والستون
       من جدول األعمال٤٠البند 

السيادة الدائمة للشعب الفلسطيين يف األرض الفلسطينية احملتلة مبا فيهـا               
ــل علــى      ــسوري احملت ــشرقية، وللــسكان العــرب يف اجلــوالن ال القــدس ال

 مواردهم الطبيعية
  

 تقرير اللجنة الثانية    
  

 )ندايرلأ (ماكويدالسيدة دينيس : املقررة
  

 مقدمة  -أوال   
ســـبتمرب / أيلـــول١٨قـــررت اجلمعيـــة العامـــة يف جلـــستها العامـــة الثانيـــة، املعقـــودة يف   - ١

، بناء على توصية املكتـب، أن تـدرج يف جـدول أعمـال دورهتـا الرابعـة والـستني البنـد                      ٢٠٠٩
ــة مبــا فيهــا    ”املعنــون  ــسيادة الدائمــة للــشعب الفلــسطيين يف األرض الفلــسطينية احملتل القــدس ال

وإحالتـه إىل   “ الشرقية، وللـسكان العـرب يف اجلـوالن الـسوري احملتـل علـى مـواردهم الطبيعيـة                 
  .اللجنة الثانية

ــساهتا       - ٢ ــد يف جلـ ــذا البنـ ــة يف هـ ــة الثانيـ ــرت اللجنـ ــودة يف ٣٤ و ٣٠ و ٢٢ونظـ  املعقـ
 ويـرد سـرد للمناقـشة الـيت    . ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين  ١٢ و   ٣أكتوبر و   /تشرين األول  ٢٧

). 34 و   30 و   A/C.2/64/SR.22(أجرهتا اللجنة للبند يف احملاضر املوجزة ذات الصلة باملوضـوع           
ويوجه االنتباه أيضا إىل املناقشة العامة اليت أجرهتا اللجنة يف جلساهتا من الثانيـة إىل الـسابعة يف              

  ).A/C.2/64/SR.2-7انظر (أكتوبر / تشرين األول٧ إىل ٥الفترة من 
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  :ض النظر يف هذا البند، كان معروضا على اللجنة الوثائق التاليةوألغرا  - ٣
الفــصول ذات الــصلة باملوضــوع مــن تقريــر اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي    )أ(  

  ؛)١( ٢٠٠٩لعام 
ــة االقتــصادية       )ب(   ــه اللجن مــذكرة مــن األمــني العــام حييــل هبــا التقريــر الــذي أعدت

قتصادية واالجتماعيـة لالحـتالل اإلسـرائيلي علـى         واالجتماعية لغريب آسيا عن االنعكاسات اال     
األحوال املعيـشية للـشعب الفلـسطيين يف األرض الفلـسطينية احملتلـة، مبـا فيهـا القـدس الـشرقية،                     

  ؛)A/64/77-E/2009/13(وللسكان العرب يف اجلوالن السوري احملتل 
ملمثـل   موجهة إىل األمـني العـام مـن ا      ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٣٠رسالة مؤرخة     )ج(  

  ).S/64/489(الدائم للسودان لدى األمم املتحدة 
أكتــوبر، أدىل مــدير مكتــب اللجــان / تــشرين األول٢٧، املعقــودة يف ٢٢ويف اجللــسة   - ٤

  ).A/C.2/64/SR.22انظر (اإلقليمية التابعة لألمم املتحدة يف نيويورك ببيان افتتاحي 
ــالفقرة     - ٥ مــن اجلــزء جــيم مــن قــرار  ) د (٣ويف نفــس اجللــسة، أجــرت اللجنــة، عمــال ب

، حـورا مـع ممثـل األمانـة العامـة قـدم خالهلـا ممثـل اجلمهوريـة العربيـة                     ٥٨/٣١٦اجلمعية العامة   
السورية واملراقب عن فلسطني تعليقات وأسئلة أجاب عليها مدير مكتب اللجـان اإلقليميـة يف               

 ). A/C.2/64/SR.22انظر (نيويورك 
  

 A/C.2/64/L.12 النظر يف مشروع القرار  -ثانياً   
نوفمرب، عـرض ممثـل مـصر، باسـم األردن       / تشرين الثاين  ٣، املعقودة يف    ٣٠يف اجللسة     - ٦

واإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة وإندونيـــسيا والبحـــرين وتـــونس واجلزائـــر وجيبـــويت والـــسودان   
والصومال والعراق وعمان وقطر والكويت ولبنـان وماليزيـا ومـصر واملغـرب واململكـة العربيـة          

الـسيادة الدائمـة    ” عنوانـه ، مـشروع قـرار      )٢(سعودية وموريتانيا ونيكاراغوا واليمن وفلسطني    ال
للشعب الفلسطيين يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية، وللسكان العــرب يف               

وانضمت يف وقت الحـق     ). A/C.2/64/L.12 (“اجلوالن السوري احملتل على مواردهم الطبيعية     
 وجــزر القمــر واجلماهرييــة العربيــة الليبيــة     ) املتعــددة القوميــات -دولــة  (ر وبوليفيــاإكــوادو

__________ 
  )١(  A/64/3       ٣الوثـائق الرمسيـة للجمعيـة العامـة، الـدورة الرابعـة والـستون، امللحـق رقـم          ؛ لالطالع على النص النهائي انظـر 

)A/64/3/Rev.1.( 
 .٥٢/٢٥٠ اجلمعية العامةوفقا لقرار   )٢(  
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ــة  (وفرتويــال ــة-مجهوري ــا إىل مقــدمي مــشروع    ) البوليفاري ــسنغال وكوب ــا وال  وجنــوب أفريقي
  ). A/C.2/64/SR.30انظر (القرار 

 شــفويا نـوفمرب، صـوب أمـني اللجنـة    / تـشرين الثـاين  ١٢، املعقـودة يف  ٣٤ويف اجللـسة    - ٧
  . من مشروع القرار٧احلاشية 

بلغت اللجنة بأنـه ال تترتـب علـى مـشروع القـرار آثـار يف امليزانيـة         ويف نفس اجللسة، أُ     - ٨
  .الربناجمية

، أبلغ ممثل مصر اللجنة بانـضمام باكـستان وبـروين دار الـسالم             أيضا ويف نفس اجللسة    - ٩
  . وناميبيا إىل مقدمي مشروع القرار

ــ  - ١٠ ــضا٣٤ سةويف اجلل ــرار     أي ــشروع الق ــة م ــدت اللجن ــصيغته A/C.2/64/L.12، اعتم ، ب
 أعضاء عـن    ٣ أصوات وامتناع    ٩ صوتا مقابل    ١٥٢املصوبة شفويا، بتصويت مسجل بأغلبية      

 :)٣( وكانت نتيجة التصويت على النحو التايل). ١٣انظر الفقرة (التصويت 
  

 :املؤيدون

ألردن، أرمينيــا، إريتريــا، أســبانيا، إســتونيا، حتــاد الروســي، أذربيجــان، األرجنــتني، االا  
ــا، اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة، أنتيغـــوا وبربـــودا، أنـــدورا،     ــا، أملانيـ أفغانـــستان، ألبانيـ

 -مجهوريــة (إندونيــسيا، أنغــوال، أوروغــواي، أوزبكــستان، أوغنــدا، أوكرانيــا، إيــران 
البحــرين، الربازيــل،  يــسلندا، إيطاليــا، بــاراغواي، باكــستان،    أ، أيرلنــدا، )اإلســالمية

بربادوس، الربتغال، بروين دار السالم، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنن، بوتـان، بوتـسوانا،           
ــا      ــدا، بوليفي ــنة واهلرســك، بولن ــدي، البوس ــو، بورون ــا فاس ــة( بوركين ــددة - دول  املتع

، بريو، بيالروس، تايلنـد، تركمانـستان، تركيـا، ترينيـداد وتوبـاغو، توغـو،               )القوميات
 جامايكا، اجلبل األسود، اجلزائـر، جـزر البـهاما، جـزر القمـر، جـزر سـليمان،                  تونس،

اجلماهريية العربية الليبية، اجلمهورية التشيكية، اجلمهوريـة العربيـة الـسورية، مجهوريـة             
ترتانيا املتحدة، مجهوريـة كوريـا، مجهوريـة كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة، مجهوريـة الو               

ــة الــشعبية، مجهو  ــدوفا،    الدميقراطي ــة مول ــسابقة، مجهوري ــة مقــدونيا اليوغوســالفية ال ري
جنــوب أفريقيــا، جورجيــا، جيبــويت، الــدامنرك، دومينيكــا، الــرأس األخــضر، رومانيــا،  
ــادين، ســانت       ــابوي، ســاموا، ســان مــارينو، ســانت فنــسنت وجــزر غرين ــا، زمب زامبي

ــسنغا       ــنغافورة، الـ ــلوفينيا، سـ ــلوفاكيا، سـ ــسلفادور، سـ ــا، الـ ــري النكـ ــيا، سـ ل، لوسـ
__________ 

 إىل أهنـا كانـت ستـصوت لـصاحل مـشروع            إثيوبيا وإكوادور واجلمهورية الدومينيكيـة وكازاخـستان      وفود  الحقا  أشارت    )٣(  
 .القرار لو كانت حاضرة، وأشار وفد فيجي إىل وأنه كان يعتزم االمتناع عن التصويت
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ــيلي، صــــربيا، الــــصني،    ســــوازيلند، الــــسودان، ســــورينام، الــــسويد، سويــــسرا، شــ
 - غينيــا     طاجيكــستان، العــراق، عمــان، غانــا، غرينــادا، غواتيمــاال، غيانــا، غينيــا،  

، فنلنـدا، فييـت نـام، قـربص،         ) البوليفاريـة  -مجهورية  (بيساو، فرنسا، الفلبني، فرتويال     
ــا، كمبوديــ   ــت،   قطــر، قريغيزســتان، كرواتي ــا، الكوي ــا، كوســتاريكا، كولومبي ا، كوب

ــا،     ــا، ليختنـــشتاين، مالطـــة، مـــايل، ماليزيـ ــا، لبنـــان، لكـــسمربغ، ليتوانيـ كينيـــا، التفيـ
مدغــشقر، مــصر، املغــرب، املكــسيك، مــالوي، ملــديف، اململكــة العربيــة الــسعودية،  

وريـشيوس،  اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الـشمالية، منغوليـا، موريتانيـا، م          
موزامبيق، موناكو، ميامنـار، ناميبيـا، النـرويج، النمـسا، نيبـال، نيكـاراغوا، نيوزيلنـدا،                

   . هاييت، اهلند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان

 :املعارضون

ــا         ــدا، ميكرونيزي ــاالو، جــزر مارشــال، فيجــي، كن ــات (أســتراليا، إســرائيل، ب  -والي
 .، الواليات املتحدة األمريكية، ناورو)املوحدة

 :املمتنعون

  . الكامريون، كوت ديفوار،بنما  
  ).A/C.2/64/SR.34انظر (، أدىل ممثل إسرائيل ببيان تعليال للتصويت التصويتوقبل   - ١١
 ).A/C.2/64/SR.34انظر ( أيضا، أدىل املراقب عن فلسطني ببيان ٣٤ويف اجللسة   - ١٢



A/64/416  
 

09-61571 5 
 

 
 ثانيةتوصية اللجنة ال  -ثالثا   

  :توصي اللجنة الثانية اجلمعية العامة باعتماد مشروع القرار التايل  - ١٣
  

السيادة الدائمة للشعب الفلسطيين يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية، 
  وللسكان العـرب يف اجلوالن السوري احملتل على مواردهم الطبيعية

  
  ،إن اجلمعية العامة  
، وإذ حتـيط    ٢٠٠٨ديـسمرب   / كـانون األول   ١٩ املؤرخ   ٦٣/٢٠١قرارها   إىل   إذ تشري   

  ، ٢٠٠٩يوليه / متوز٣١ املؤرخ ٢٠٠٩/٣٤علما بقرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي 
ــضا    ــشري أي ــا وإذ ت ــؤرخ ٥٨/٢٩٢ إىل قراريه ــار٦ امل ــايو / أي  ٢٥١ /٥٩  و٢٠٠٤م
  ،٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٢٢املؤرخ 

 السيادة الدائمـة للـشعوب الواقعـة حتـت االحـتالل األجـنيب علـى         مبدأوإذ تعيد تأكيد   
  مواردها الطبيعية، 

 مببــادئ ميثــاق األمــم املتحــدة، وإذ تؤكــد عــدم جــواز االســتيالء علــى    وإذ تــسترشد  
ــرارات         ــا الق ــا فيه ــصلة، مب ــن ذات ال ــس األم ــرارات جمل ــشري إىل ق ــالقوة، وإذ ت  ٢٤٢األرض ب

مــارس  /ذارآ ١املـؤرخ   ) ١٩٨٠ (٤٦٥ و   ١٩٦٧نـوفمرب   / تشرين الثاين  ٢٢املؤرخ  ) ١٩٦٧(
  ، ١٩٨١ديسمرب / كانون األول١٧املؤرخ ) ١٩٨١ (٤٩٧ و ١٩٨٠

  ، ١٩٧٠أكتوبر / تشرين األول٢٤املؤرخ ) ٢٥-د (٢٦٢٥ إىل قرارها وإذ تشري  
 انطباق اتفاقية جنيف املتعلقة حبمايـة املـدنيني وقـت احلـرب، املؤرخـة               وإذ تعيد تأكيد    

علـى  ، على األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القـدس الـشرقية، و      )١(١٩٤٩سطس  أغ/ آب ١٢
  ، ١٩٦٧األراضي العربية األخرى اليت حتتلها إسرائيل منذ عام 

 )٢(، يف هــذا الــصدد، إىل العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والــسياسيةوإذ تــشري  
ــصادية واالجتماعيــ     ــاحلقوق االقت ــدويل اخلــاص ب ــةوالعهــد ال ، وإذ تؤكــد وجــوب  )٢(ة والثقافي

قوق اإلنسان يف األرض الفلسطينية احملتلـة، مبـا فيهـا القـدس الـشرقية،             حل نيصكهذين ال احترام  
  وكذلك يف اجلوالن السوري احملتل، 

__________ 
  .٩٧٣، الرقم ٧٥، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )١(  
  .، املرفق)٢١-د ( ألف٢٢٠٠انظر القرار   )٢(  
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ــضا    ــشري أيـ ــة يف     وإذ تـ ــدل الدوليـ ــة العـ ــدرهتا حمكمـ ــيت أصـ ــوى الـ ــوز٩ إىل الفتـ   / متـ
، )٣(اآلثار القانونية الناشـئة عـن تـشييد جـدار يف األرض الفلـسطينية احملتلـة                بشأن   ٢٠٠٤يوليه  
 ١٠/١٧- ودإط٢٠٠٤يوليــه / متــوز٢٠ املــؤرخ ١٠/١٥-تــشري كــذلك إىل قراريهــا دإط وإذ

  ، ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١٥املؤرخ 
 إزاء اســتغالل إســرائيل، الــسلطة القائمــة بــاالحتالل، للمــوارد وإذ تعــرب عــن قلقهــا  

األراضـي العربيـة األخـرى    يف لطبيعية يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيهـا القـدس الـشرقية، و      ا
  ، ١٩٦٧اليت حتتلها إسرائيل منذ عام 

 إزاء الدمار الشامل الذي أحلقته إسرائيل، السلطة القائمة         وإذ تعرب عن قلقها البالغ      
ينية احملتلة، مبـا يف ذلـك اقـتالع عـدد           باالحتالل، باألرض الزراعية والبساتني يف األرض الفلسط      

  وتدمري املزارع والصوبات الزراعية،ضخم من األشجار املثمرة 
الــذي أحلقتــه إســرائيل، الــسلطة  النطــاق  إزاء التــدمري الواســع وإذ تعــرب عــن قلقهــا   

ــاه وشــبكات         ــداد باملي ــا أنابيــب اإلم ــا فيه ــة، مب ــاالحتالل، باهلياكــل األساســية احليوي القائمــة ب
وال سـيما يف قطـاع غـزة يف اآلونـة األخـرية،             ف الـصحي، يف األرض الفلـسطينية احملتلـة،          الصر
 املـوارد الطبيعيـة   بإمـدادات امليـاه و     تلويـث البيئـة واإلضـرار        يف يف مجلـة أمـور،       ،يتـسبب الذي  و

   للشعب الفلسطيين، األخرى
 املتحـدة    يف هذا الصدد بالتقرير الذي صدر مؤخرا عن برنـامج األمـم            وإذ حتيط علما    

 على ضـرورة متابعـة التوصـيات    وإذ تشدد، )٤(للبيئة بشأن خطورة الوضع البيئي يف قطاع غزة   
  الواردة فيه،

 املـوارد الطبيعيـة الفلـسطينية       علـى  ما للمستوطنات اإلسرائيلية من أثر ضـار         وإذ تدرك   
املـوارد  وغريها من املوارد الطبيعية العربية، وخـصوصا بـسبب مـصادرة األرض وحتويـل مـسار                 

  االقتصادية الوخيمة يف هذا الصدد،  ولعواقب االجتماعيةوااملائية بالقوة، 
 ما يترتـب علـى التـشييد غـري القـانوين للجـدار الـذي تقـوم إسـرائيل،                    وإذ تدرك أيضا    

ــه يف األرض الفلــسطينية احملتلــة، مبــا يف ذلــك داخــل القــدس      ــاالحتالل، ببنائ الــسلطة القائمــة ب

__________ 
 احملتلة، اآلثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار يف األرض الفلسطينية: ؛ انظر أيضاCorr.1 و A/ES-10/273انظر   )٣(  

  . من النص اإلنكليزي١٣٦، الصفحة ٢٠٠٤فتوى، تقارير حمكمة العدل الدولية لعام 
ــة،      )٤(   ــم املتحــدة للبيئ ــامج األم ــزة   برن ــاع غ ــي لقط ــيم بيئ ــانون     تقي ــرة ك ــة يف الفت ــال القتالي ــصاعد األعم ــد ت  بع

  ).٢٠٠٩نريويب،  (٢٠٠٩يناير / كانون الثاين‐ ٢٠٠٨ديسمرب /األول
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كـذلك   املـوارد الطبيعيـة الفلـسطينية ومـا لـه مـن أثـر خطـري                على أثر ضار    الشرقية وحوهلا، من  
  االقتصادية واالجتماعية للشعب الفلسطيين، األحوال  على

 املفاوضــات يف إطــار عمليــة الــسالم يف الــشرق اســتئناف احلاجــة إىل وإذ تعيــد تأكيــد  
  املـــؤرخ) ١٩٦٧ (٢٤٢، اســـتنادا إىل قـــرارات جملـــس األمـــن   وإحـــراز تقـــدم فيهـــااألوســـط

ــاين ٢٢ ــشرين الثـ ــوفمرب / تـ ــؤرخ ) ١٩٧٣ (٣٣٨و ، ١٩٦٧نـ ــشرين األول ٢٢املـ ــوبر /تـ أكتـ
ــؤرخ ) ١٩٧٨ (٤٢٥ و ١٩٧٣ ــارس / آذار١٩املـــ ــؤرخ ) ٢٠٠٢ (١٣٩٧  و١٩٧٨مـــ املـــ
 وخريطـة  ،)٥( ومبـادرة الـسالم العربيـة    ، ومبـدأ األرض مقابـل الـسالم       ،٢٠٠٢مارس  /آذار ١٢

 اإلسـرائيلي   صراعوضعتها اجملموعة الرباعية إلجياد حـل دائـم للـ         الطريق املستندة إىل األداء اليت      
 ١٥١٥، على النحو الذي أقره جملـس األمـن يف قـراره             )٦(الفلسطيين على أساس وجود دولتني    

) ٢٠٠٨ (١٨٥٠وأيده اجمللـس يف قـراره       ،  ٢٠٠٣نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٩املؤرخ  ) ٢٠٠٣(
 التوصــل إىل تــسوية هنائيــة علــى مجيــع  مــن أجــل، ٢٠٠٨ديــسمرب / كــانون األول١٦املــؤرخ 

  املسارات، 
 انـسحاب إسـرائيل مـن داخـل قطـاع غـزة ومـن أجـزاء مـن مشـال الـضفة                       وإذ تالحظ   

   خريطة الطريق،يف سياقالغربية وأمهية تفكيك املستوطنات فيهما 
 ضرورة احترام وصون الوحدة اإلقليمية لألرض الفلسطينية احملتلة بأكملـها           وإذ تؤكد   
  ها وسالمتها، مبا يف ذلك القدس الشرقية، وتواصل

 بــضرورة إهنــاء مجيــع أعمــال العنــف، مبــا فيهــا أعمــال الترويــع واالســتفزاز  وإذ تــذكر  
  والتحريض والتدمري، 

ــا     ــيط علم ــة        وإذ حت ــه اللجن ــذي أعدت ــر ال ــا التقري ــل هب ــيت حيي ــام ال ــني الع ــذكرة األم مب
ــة لغــرب آســيا عــن االنعكاســات    ــصادية واالجتماعي ــة لالحــتالل  االقت ــصادية واالجتماعي  االقت

اإلسـرائيلي علــى األحــوال املعيــشية للــشعب الفلــسطيين يف األرض الفلــسطينية احملتلــة، مبــا فيهــا  
  ،)٧(القدس الشرقية، وللسكان العرب يف اجلوالن السوري احملتل

 احلقوق غري القابلة للتصرف للشعب الفلسطيين وسكان اجلـوالن          تعيد تأكيد   - ١  
  احملتل على مواردهم الطبيعية، مبا فيها األرض واملياه؛السوري 

__________ 
  )٥(  A/56/1026-S/2002/932 ١٤/٢٢١، املرفق الثاين، القرار.  
  .، املرفقS/2003/529 نظرا  )٦(  
  )٧(  A/63/74-E/2008/13.  
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 بــأن توقــف اســتغالل إسرائيـــــــل، الــسلطـــــــة القائمـــــــة بــاالحتالل، تطالــب  - ٢  
املوارد الطبيعية يف األرض الفلسطينية احملتلـة، مبـا فيهـا القـدس الـشرقية، ويف اجلـوالن الـسوري                    

  عها أو استنفادها أو تعريضها للخطر؛ ايتسبب يف ضال أو إتالفها احملتل أو
 حبق الشعب الفلسطيين يف املطالبة بالتعويض نتيجة السـتغالل مـوارده        تعترف  - ٣  

الطبيعيــة أو إتالفهــا أو ضــياعها أو اســتنفادها أو تعريــضها للخطــر بــأي شــكل مــن األشــكال،  
حتالل، يف األرض بــسبب التــدابري غــري املــشروعة الــيت تتخــذها إســرائيل، الــسلطة القائمــة بــاال 

الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية، وتعرب عن األمل يف أن تعاجل هذه املسألة يف إطـار                 
  مفاوضات الوضع النهائي بني اجلانبني الفلسطيين واإلسرائيلي؛ 

 أن اجلــدار الــذي تقــوم إســرائيل بتــشييده حاليــا يف األرض الفلــسطينية  تؤكــد  - ٤  
لــك داخــل القــدس الــشرقية وحوهلــا، يــشكل انتــهاكا للقــانون الــدويل وحيــرم    احملتلــة، مبــا يف ذ

الشعب الفلسطيين حرمانا خطريا من موارده الطبيعية، وتدعو، يف هذا الصدد، إىل التقيد التـام               
  / متــوز٩ يف )٣(بااللتزامــات القانونيــة الــواردة يف الفتــوى الــصادرة عــن حمكمــة العــدل الدوليــة  

  ؛ ١٠/١٥-ر دإط ويف القرا٢٠٠٤يوليه 
إســـرائيل، الـــسلطة القائمـــة بـــاالحتالل، أن تتقيـــد تقيـــدا دقيقـــا  مـــن تطلـــب  - ٥  

بالتزاماهتا مبوجب القانون الدويل، مبا يف ذلك القانون اإلنساين الدويل، فيما يتعلق بتغيري طـابع               
  ووضع األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية؛ 

 اختـاذ أي    ل، الـسلطة القائمـة بـاالحتالل، الكـف عـن          إسـرائي  من   تطلب أيضا   - ٦  
 إلقاء النفايـات جبميـع أنواعهـا يف األرض الفلـسطينية احملتلـة،       إجراءات تضر بالبيئة، مبا يف ذلك     

شكل خطـرا جـسيما علـى       وهـو مـا يـ     مبا فيهـا القـدس الـشرقية، ويف اجلـوالن الـسوري احملتـل،               
 لبيئـــة الـــسكان املـــدنيني وهتديــدا يـــاه واألرض، مواردمهــا الطبيعيـــة، وال ســـيما املــوارد مـــن امل  

  ؛ وصحتهم ومرافقهم الصحية
إسرائيل أن تتوقف عـن تـدمري اهلياكـل األساسـية احليويـة،             من   كذلكتطلب    - ٧  

مبا فيها أنابيب اإلمداد بامليـاه وشـبكات الـصرف الـصحي، وهـو مـا تترتـب عليـه مجلـة أمـور،                        
  عب الفلسطيين؛ منها إحلاق الضرر باملوارد الطبيعية للش

 والـستني تقريـرا عـن       اخلامـسة  إىل األمني العام أن يقدم إليها يف دورهتا          تطلب  - ٨  
 والـستني البنـد   اخلامـسة تنفيذ هذا القرار، وتقرر أن تدرج يف جدول األعمال املؤقـت لـدورهتا     

 القــدس الــسيادة الدائمــة للــشعب الفلــسطيين يف األرض الفلــسطينية احملتلــة، مبــا فيهــا  ”املعنــون 
  .“الشرقية، وللسكان العرب يف اجلوالن السوري احملتل على مواردهم الطبيعية


