
    

    2007/26  
االنعكاسات االقتصادية واالجتماعية لالحتالل اإلسرائيلي علـى األحـوال             

املعيشية للشعب الفلسطيين يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيهـا القـدس،            
  وللسكان العرب يف اجلوالن السوري احملتل

  
  ،إن الس االقتصادي واالجتماعي  

ديـسمرب  / كـانون األول   20 املـؤرخ    61/184 إىل قرار اجلمعية العامة      إذ يشري   
2006،  

  ،2006يوليه /متوز 27 املؤرخ 2006/43قراره  إىل وإذ يشري أيضا  

 مببادئ ميثاق األمم املتحدة اليت تؤكد عدم جـواز االسـتيالء علـى              وإذ يسترشد   
األرض بالقوة، وإذ يشري إىل قرارات جملـس األمن ذات الصلة، مبـا فيهــا القـرارات               

املــؤرخ ) 1968 (252، و   1967نوفمرب  / تشرين الثاين  22املؤرخ  ) 1967 (242
 ،1973أكتـوبر   /األول تـشرين  22املؤرخ  ) 1973 (338 ، و 1968مايو  / أيار 21
 كـانون   17املؤرخ  ) 1981 (497، و   1980مارس  /آذار 1املؤرخ  ) 1980 (465 و

  ،1981ديسمرب /األول

 الطارئة العاشرة للجمعية العامة، مبـا فيهـا          إىل قرارات الدورة االستثنائية    وإذ يشري   
 10/14 -، و دإط    2003أكتـوبر   / األول تشرين 21 املؤرخ   10/13 -القرارات دإط   

/  متـوز  20 املـؤرخ    10/15 -، و دإط    2003ديسمرب  / األول ونـــكان 8املؤرخ  
  ،2006ديسمرب / األولكانون 15 املؤرخ 10/17 -، و دإط 2004 يوليه

انطباق اتفاقية جنيف املتعلقة حبماية املدنيني وقـت احلـرب،           دمن جدي  وإذ يؤكد   
  على األرض الفلسطينية احملتلة، مبـا فيهـا القـدس          ،)1(1949أغسطس  / آب 12املؤرخة  
  ،1967، وعلى األراضي العربية األخرى اليت حتتلها إسرائيل منذ عام الشرقية

وسط علـى أسـاس      على أمهية إحياء عملية السـالم يف الشـرق األ        وإذ يشـدد   
 19املؤرخ  ) 1978 (425 ، و )1973 (338 ، و )1967 (242قرارات جملس األمن    

 1515 و ،2002مـارس   / آذار 12 املـؤرخ    )2002 (1397و  ،  1978مارس  /آذار
 19املـؤرخ   ) 2004 (1544، و   2003نـوفمرب   / تشرين الثاين  19املؤرخ  ) 2003(

__________ 
  .973، الرقم 75، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )1(  



التفاقات اليت مت التوصل    االمتثال ل  عن   ومبدأ األرض مقابل السالم، فضالً    ،  2004مايو  /أيار
  إليها بني حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، ممثلة الشعب الفلسطيين،

 مبدأ السيادة الدائمة للشعوب الواقعة حتت االحتالل األجـنيب          من جديد  وإذ يؤكد   
  على مواردها الطبيعية،

شكل خطري اجلهود الرامية إىل حتقيـق        بأن االحتالل اإلسرائيلي يعوق ب     منه واقتناعاً  
 التنمية املستدامة وإجياد بيئة اقتصادية سليمة يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيهـا القـدس              

  ، ويف اجلوالن السوري احملتل،الشرقية

 إزاء تدهور األحوال االقتـصادية واملعيـشية للـشعب          وإذ يساوره شديد القلق     
، وللسكان العرب يف اجلوالن      الشرقية ة احملتلة، مبا فيها القدس    الفلسطيين يف األرض الفلسطيني   

  السوري احملتل، وإزاء قيام إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، باستغالل مواردهم الطبيعية،

 إزاء اآلثار اخلطرية اليت تلحق باألحوال االقتـصادية         وإذ يساوره شديد القلق أيضا      
 جراء بناء إسرائيل للجدار والنظام املـرتبط بـه داخـل       واالجتماعية للشعب الفلسطيين من   

األرض الفلسطينية احملتلة مبا يف ذلك داخل القدس الشرقية وما حوهلا، وما يترتب على ذلك               
من انتهاك حلقوق ذلك الشعب االقتصادية واالجتماعية، مبا يف ذلك حقه يف العمل والصحة              

  والتعليم ومستوى معيشي مالئم،

، )2( هذا الصدد إىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية            يف وإذ يشري   
، واتفاقيـة حقـوق     )128(والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة       

 وجوب احترام صكوك حقوق اإلنسان هـذه يف األرض الفلـسطينية            وإذ يؤكد ،  )3(الطفل
  جلوالن السوري احملتل،احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية، ويف ا

إزاء الدمار الشامل الذي أحلقته إسرائيل، السلطة القائمـة         وإذ يساوره شديد القلق       
باالحتالل، باألرض الزراعية والبساتني يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية،            

ن الدويل، يف األرض    الذي يشمل خاصة ما نتج عن قيامها ببناء اجلدار، مبا يتعارض مع القانو            
  الفلسطينية احملتلة، مبا يف ذلك داخل القدس الشرقية وما حوهلا،

 2004يوليـه   /متوز 9 إىل الفتوى اليت أصدرا حمكمة العدل الدولية يف          شرييوإذ    
، وإذ يـشري    )4(“اآلثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار يف األرض الفلسطينية احملتلة         ”بشأن  

__________ 
  .، املرفق)21-د( ألف 2200انظر قرار اجلمعية العامة،   )2(  
  .27531، الرقم 1577، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )3(  
  )4(   A/ES-10/273 وCorr.1.  



، ويشدد على احلاجة إىل التقيـد بااللتزامـات         10/15-اجلمعية العامة دإط  أيضا إىل قرار    
  القانونية املذكورة فيهما،

 إزاء األزمة اإلنسانية األليمة يف األرض الفلسطينية احملتلة اليت          وإذ يساوره بالغ القلق     
فروضة على  يزداد تفاقمها نتيجة للعمليات العسكرية اإلسرائيلية املتكررة والقيود الشديدة امل         

الشعب الفلسطيين، واحتجاز إسرائيل اإليرادات الضريبية الفلسطينية، الـيت ُحـول جـزء             
  مؤخرا، منها

إزاء تزايد عدد حاالت الوفاة واإلصابة بني املدنيني، مبن         وإذ يعرب عن قلقه العميق        
  فيهم األطفال والنساء،

عن األمم املتحدة والوكاالت    إزاء التقارير املختلفة الصادرة      لقلقوإذ يساوره بالغ ا     
املتخصصة فيما يتعلق مبعدالت البطالة غري املتناسبة، واالنتشار الواسع النطاق للفقر واملشاق            
اإلنسانية الشديدة، مبا يف ذلك، انعدام األمن الغذائي، وزيادة املشاكل املتعلقة بالصحة، بـني              

   فيها القدس الشرقية،السكان الفلسطينيني يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا

 على األعمال املهمة اليت تقوم هبا األمم املتحدة والوكـاالت املتخصـصة             وإذ يثين   
وجمتمع املاحنني دعماً للتنمية االقتصادية واالجتماعية للشعب الفلسطيين، وكذلك املساعدات          

  اليت جيري تقدميها يف امليدان اإلنساين،

تطوير البنية التحتية االقتصادية واالجتماعية     بناء و إعادة   احلاجة امللحة إىل     وإذ يدرك   
فضال عن احلاجة امللحة إىل معاجلة األزمة       ،   الشرقية لألرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس     

  لشعب الفلسطيين،اليت يواجهها ااألليمة اإلنسانية 

، إلعـادة   باجلهود اليت تضطلع هبا حاليا السلطة الفلسطينية، بدعم دويل         وإذ يعترف   
بناء مؤسساا اليت أصابتها األضرار، وإصالحها وتعزيزها، وإذ يؤكد ضرورة احلفاظ علـى             

  املؤسسات والبنية التحتية الفلسطينية،

أن االحتالل اإلسرائيلي عقبة رئيسية أمام التنمية االقتصادية واالجتماعية         وإذ يؤكد     
  ، وللجوالن السوري احملتل،لألرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية

 بالتعاون مع   )5( كال الطرفني إىل الوفاء بالتزاماما مبوجب خريطة الطريق        وإذ يدعو   
  اموعة الرباعية،

__________ 
  )5(  S/2003/529املرفق ،.  



إىل رفع القيود الشديدة املفروضة على الشعب الفلسطيين، مبا فيهـا           يدعو    - 1  
 اختاذ إجراءات عاجلة أخـرى  تلك الناشئة عن العمليات العسكرية اإلسرائيلية املتكررة، وإىل      

  لتخفيف وطأة احلالة اإلنسانية البالغة السوء يف األرض الفلسطينية احملتلة؛

 بأن متتثل إسرائيل للربوتوكول املتعلق بالعالقات االقتـصادية بـني           يطالب  - 2  
أبريـل  / نيـسان  29حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، املوقـع يف بـاريس يف            

حييط علما بالتحويل اجلزئي من جانب إسرائيل إليرادات الضرائب واجلمـارك           ، و )6(1994
دعوته إىل اإلفراج الفوري والتـام       ويكرر تأكيد  الفلسطينية احملتجزة، بوصفه خطوة أوىل، 

  واملنتظم عن األموال املتبقية واملقبلة؛

ألرض  على ضرورة احلفاظ على الوحدة الوطنية والسالمة اإلقليمية ل         يشدد  - 3  
الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية، وضمان حرية انتقال األشخاص والبضائع يف تلك             
األراضي، مبا يف ذلك إزالة القيود املفروضة على الدخول إىل القدس الشرقية واخلروج منها،              

  وحرية االنتقال إىل العامل اخلارجي ومنه؛

دنية، والبنية التحتيـة األساسـية،       إسرائيل إصالح املمتلكات امل     إىل يطلب  - 4  
واألراضي الزراعية، واملؤسسات احلكومية اليت أصيبت بأضرار أو دمرت كنتيجة لعملياـا            

  العسكرية يف األرض الفلسطينية احملتلة وإعادا إىل ما كانت عليه؛

التنفيذ الكامل التفاق الوصول والتنقـل املـؤرخ         إىل   الدعوةيكرر تأكيد     - 5  
، ال سيما اإلسراع بإعادة فتح معربي رفح وكارين، وهـو           2005نوفمرب  /ن الثاين تشري 15
يشكل أمرا حاسم األمهية لضمان مرور املواد الغذائية واإلمدادات األساسية، فضال عـن              ما

  وصول وكاالت األمم املتحدة إىل األرض الفلسطينية احملتلة ويف داخلها؛

قواعد القانون اإلنساين الدويل، واالمتناع     مجيع األطراف احترام     إىل   يطلب  - 6  
عن ممارسة العنف ضد السكان املدنيني وذلك وفقا التفاقية جنيف املتعلقة حبمايـة املـدنيني               

  ؛)7(1949أغسطس / آب12وقت احلرب املؤرخة 

 احلق غري القابل للتصرف للشعب الفلـسطيين والـسكان          يؤكد من جديد    - 7  
تل يف مجيع مواردهم الطبيعيـة واالقتـصادية، ويطلـب إىل           العرب يف اجلوالن السوري احمل    

إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، عدم استغالل هـذه املـوارد أو تعريـضها للخطـر               
  التسبب يف فقداا أو استنفادها؛ أو

__________ 
  )6(  A/49/180-S/1994/727 املرفق الرابع“غزة ومنطقة أرحيابشأن قطاع االتفاق ”، املرفق، املعنون ،.  
  .973، الرقم 75، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )7(  



بإسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، أن توقف إلقاء مجيـع أنـواع           يهيب    - 8  
سطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية، ويف اجلوالن السوري احملتـل،           النفايات يف األرض الفل   

يلحق أضرارا جسيمة مبواردمها الطبيعية، وهي املوارد املائية واألراضي، ومما يشكل خطرا             مما
  على البيئة ويهدد صحة السكان املدنيني؛

احملتلـة،  أن املستوطنات اإلسرائيلية يف األرض الفلسطينية       يؤكد من جديد      - 9  
، ويف اجلوالن السوري احملتل، غري قانونية وتشكل عقبة أمام التنميـة             الشرقية فيها القدس  مبا

   إىل التنفيذ الكامل لقرارات جملس األمن ذات الصلة؛ويدعواالقتصادية واالجتماعية، 
 على أن اجلدار الذي تشيده إسرائيل خبطوات متـسارعة يف األرض            يشدد  - 10  

تلة، مبا يف ذلك القدس الشرقية وما حوهلا، خمالف للقانون الدويل وأنه يعـزل              الفلسطينية احمل 
القدس الشرقية ويقسم الضفة الغربية ويضعف بشدة التنمية االقتصادية واالجتماعية للشعب           

، يف هذا الصدد، إىل االمتثال التام لاللتزامات القانونية الواردة يف الفتـوى  ويدعوالفلسطيين،  
 يوليـه  /متـوز  9ــــــا حمكمــــة العـدل الدوليـة املؤرخـة         اليت أصدر

  ؛10/15 - ويف قرار اجلمعية العامة دإط )130(2004
مؤسسات األمم املتحـدة ووكاالـا،   اليت تضطلع هبا عمال  األ أمهية   يؤكد  - 11  

ثل واألعمال اليت يقوم هبا منسق األمم املتحدة اخلاص لعملية السالم يف الشرق األوسط واملم             
  الشخصي لألمني العام لدى منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية؛

 يف أن يؤدي مؤمتر السالم يف الشرق األوسط، الذي جرت           يعرب عن أمله    - 12  
  الدعوة إليه مؤخرا، إىل متهيد الطريق إلنشاء الدولة الفلسطينية املستقلة؛

ستني، العية العامة يف دورا الثانية و      إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلم       يطلب  - 13  
عن طريق الس االقتصادي واالجتماعي، تقريراً عن تنفيذ هذا القرار، وأن يواصل تـضمني         

عن األحوال املعيشية للشعب الفلـسطيين،      مستكمال  تقرير منسق األمم املتحدة اخلاص بياناً       
  بالتعاون مع وكاالت األمم املتحدة ذات الصلة؛

 البند املعنون   2008أن يدرج يف جدول أعمال دورته املوضوعية لعام          ريقر  - 14  
االنعكاسات االقتصادية واالجتماعية لالحتالل اإلسرائيلي على األحوال املعيشية للـشعب          ”

، وللسكان العرب يف اجلوالن      الشرقية الفلسطيين يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس       
  .“السوري احملتل
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