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االنعكاسات االقتصادية واالجتماعية لالحتالل اإلسرائيلي على األحوال املعيشية 
، الشـرقية  للشعب الفلسطيين يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيهـا القـدس  

  وللسكان العرب يف اجلوالن السوري احملتل
  

  إن الس االقتصادي واالجتماعي،  
  ،2009 ديسمرب/كانون األول 21املؤرخ  64/185إىل قرار اجلمعية العامة  إذ يشري  
  ،2009يوليه /متوز 31املؤرخ  2009/34إىل قراره  وإذ يشري أيضا  
مببادئ ميثاق األمم املتحدة اليت تؤكد عدم جواز االستيالء علـى األرض   وإذ يسترشد  

، مبـا فيهـا القـرارات    تخذة يف هـذا الصـدد  املبالقوة، وإذ يشري إىل قرارات جملس األمن 
املـؤرخ  ) 1968( 252 و 1967نـوفمرب  /تشرين الثـاين  22املؤرخ ) 1967( 242

 1973أكتـوبر  /تشـرين األول  22املـؤرخ  ) 1973( 338 و 1968مـايو  /أيار 21
كـانون   17املـؤرخ  ) 1981( 497 و 1980مارس /آذار 1املؤرخ ) 1980( 465 و

  ،1981ديسمرب /األول
االستثنائية الطارئة العاشرة، مبـا   الدورةاملتخذة يف  جلمعية العامةاإىل قرارات  ذ يشريوإ  

 10/14 - دإط و 2003أكتوبر /تشرين األول 21املؤرخ  10/13 -فيها القرارات دإط 
 2004يوليـه  /متوز 20املؤرخ  10/15 - دإط و 2003ديسمرب /كانون األول 8املؤرخ 

  ،2006ديسمرب /انون األولك 15املؤرخ  10/17 - دإط و
انطباق اتفاقية جنيف املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب، املؤرخة  وإذ يؤكد من جديد  

، على األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية، وعلى )29(1949أغسطس /آب 12
  ،1967ئيل منذ عام األراضي العربية األخرى اليت حتتلها إسرا

والعهد الدويل اخلـاص   )25(إىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وإذ يشري  
ضـرورة  ، وإذ يؤكد )26(واتفاقية حقوق الطفل )25(باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

احترام صكوك حقوق اإلنسان املذكورة يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية، 
  وكذلك يف اجلوالن السوري احملتل،

أمهية إحياء عملية السالم يف الشرق األوسط على أسـاس قـرارات جملـس     يؤكدوإذ   
 )2002( 1397 و )1978( 425 و )1973( 338 و )1967( 242 األمـــــن

ومبدأ األرض مقابل السالم ) 2008( 1850 و )2004( 1544 و )2003( 1515 و
 ،، بصـيغتها الـيت مت تأكيـدها يف القمـة العربيـة يف سـرت      )176(ومبادرة السالم العربية

                                                           
)176( A/56/1026-S/2002/932 14/221، املرفق الثاين، القرار.  



، وكـذلك  )177(طة الطريق اليت وضعتها اموعـة الرباعيـة  يالعربية الليبية، وخر اجلماهريية
ليت مت التوصل إليها بني حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، ممثلـة  لالتفاقات ا امتثاال
  الفلسطيين، الشعب
مبدأ السيادة الدائمة للشعوب الواقعة حتت االحتالل األجنيب علـى   وإذ يؤكد من جديد  

مواردها الطبيعية، وإذ يعرب عن قلقه يف هذا الصدد إزاء قيام إسـرائيل، السـلطة القائمـة    
ل، باستغالل املوارد الطبيعية يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية، ويف باالحتال

  اجلوالن السوري احملتل،
بأن االحتالل اإلسرائيلي يعوق بشكل خطري اجلهود الرامية إىل حتقيق التنمية  واقتناعا منه  

تلة، مبا فيها القدس الشرقية، ويف املستدامة ويئة بيئة اقتصادية سليمة يف األرض الفلسطينية احمل
 األحـوال  يستتبع ذلك من تدهور يف ما اجلوالن السوري احملتل، وإذ يعرب عن قلقه البالغ إزاء

  االقتصادية واملعيشية،
يف هذا الصدد جبهود السلطة الفلسطينية الرامية إىل حتسني األوضاع االقتصادية  وإذ يشيد  

  ة احملتلة،واالجتماعية يف األرض الفلسطيني
يف هذا الصدد إزاء استمرار إسرائيل يف األنشطة االسـتيطانية،   القلق وإذ يساوره بالغ  

يف القدس الشرقية احملتلـة   سيما الوالتدابري األخرى ذات الصلة يف األرض الفلسطينية احملتلة، و
وقرارات األمم  وما حوهلا، وكذلك يف اجلوالن السوري احملتل، انتهاكا للقانون اإلنساين الدويل

  املتحدة ذات الصلة،
إزاء العواقب اخلطرية اليت تلحق بـاألحوال االقتصـادية    وإذ يساوره بالغ القلق أيضا  

واالجتماعية للشعب الفلسطيين جراء قيام إسرائيل بتشييد اجلدار والنظام املرتبط بـه داخـل   
وما يترتب على ذلك من انتهاك  األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية وما حوهلا،

حلقوق ذلك الشعب االقتصادية واالجتماعية، مبا يف ذلك حقه يف العمل والصـحة والتعلـيم   
  ملك والتمتع مبستوى معيشي مالئم،والت

يوليـه  /متوز 9يف هذا الصدد إىل الفتوى اليت أصدرا حمكمة العدل الدولية يف  وإذ يشري  
، وإىل )178(الناشئة عن تشييد جدار يف األرض الفلسطينية احملتلةاآلثار القانونية ، بشأن 2004

  التقيد بااللتزامات املذكورة فيهما،ضرورة  يؤكد، وإذ 10/15 - دإطقرار اجلمعية العامة 
إزاء الدمار الشديد الذي تلحقه إسرائيل، السـلطة القائمـة    وإذ يعرب عن بالغ القلق  

نازل واملؤسسـات االقتصـادية واألراضـي الزراعيـة     باالحتالل، باملمتلكات، مبا يف ذلك امل

                                                           
)177( S/2003/529املرفق ،.  
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يتصـل   ما والبساتني يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية، وبوجه خاص إزاء
بتشييدها اجلدار، على حنو يتناىف مع القانون الدويل يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا يف ذلـك  

  القدس وحوهلا،
إزاء استمرار سياسة هدم املنازل وطرد سكاا وإلغـاء   لق أيضاوإذ يعرب عن بالغ الق  

يف القدس الشرقية احملتلة وحوهلا، وكذلك القلـق   سيما الو ،حقهم يف اإلقامة وتشريد السكان
إزاء التدابري املتخذة ملواصلة عزل املدينة عن بيئتها الفلسطينية الطبيعية، من خالل أمور منـها  

نات وتشييد اجلدار وإقامة نقاط التفتيش، مما زاد فعال من تفاقم احلالـة  التعجيل بتشييد املستوط
  االقتصادية األليمة اليت يعيشها السكان الفلسطينيون على حنو خطري،واالجتماعية 

إزاء استمرار العمليات العسكرية اإلسرائيلية واستمرار  وإذ يعرب عن بالغ القلق كذلك  
مبـن  ، نقل األشخاصإغالق املناطق وفرض قيود صارمة على ت السياسة اإلسرائيلية املتمثلة يف

والوقـود ومـواد    واإلمدادات الطبيةاألغذية و نقل البضائعن يف اال اإلنساين، ووالعامل همفي
إغالق املعابر وإقامة نقاط التفتيش عن طريق غىن عنها،  ال البناء وغري ذلك من اإلمدادات اليت

رجاء األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية، وما يستتبع والعمل بنظام التصاريح يف أ
أزمة  اليت تشكلاالقتصادية للشعب الفلسطيين وذلك من إحداث أثر سليب يف احلالة االجتماعية 

  ،حادةاقتصادية 
بالتطورات اليت حدثت مؤخرا فيما يتعلق حبالة إمكانية الوصول إىل قطاع  وإذ حييط علما  
ى الرغم من استمرار املعاناة األليمة السائدة بسبب عمليات اإلغـالق املطولـة الـيت    غزة، عل

تفرضها إسرائيل والقيود املشددة اليت تفرضها على االقتصاد واحلركة، واليت متثل يف واقع األمر 
 1860إىل التنفيذ الكامل لقرار جملس األمن  ،يف هذا الصدد ،حصارا على القطاع، وإذ يدعو

مـن  كفالة فتح معابر احلدود بصورة كاملة ل، 2009يناير /كانون الثاين 8املؤرخ  )2009(
استمرار حركة األشخاص والبضائع بصورة منتظمة، مبا يف ذلك حركة املعونة اإلنسـانية   أجل

  والتدفقات التجارية ومواد البناء،

نساء، وتشريد إصابات بالغة بني املدنيني، مبن فيهم مئات األطفال وال وقوع وإذ يشجب  
 ألساسـية املدنيـة احليويـة   آالف املدنيني وإحلاق دمار واسع النطاق باملنـازل واهلياكـل ا  
 االقتصادية والصناعية والزراعية واملستشفيات واملدارس ومرافق اإلمدادات الغذائية واملمتلكات

دمات الصـحية  توفري اخل يفوعدد من مرافق األمم املتحدة يف قطاع غزة، مما أثر تأثريا خطريا 
ظـروفهن املعيشـية االجتماعيـة     يفواالجتماعية احليوية للنساء الفلسـطينيات وأسـرهن و  

بـني كـانون   يف الفتـرة  واالقتصادية، وكل ذلك بسبب العمليات العسكرية الـيت جـرت   
  ،2009يناير /وكانون الثاين 2008ديسمرب /األول



 الـس ات الصلة، مبا فيها تقـارير  ذاملتحدة  األمميف هذا الصدد إىل تقارير  وإذ يشري  
وجملـس   )179(واللجنـة االقتصـادية واالجتماعيـة لغـرب آسـيا      االقتصادي واالجتماعي

  اإلنسان، حقوق
إزاء األثر القصري والطويل األجل على األحوال االجتماعيـة   عن بالغ القلق وإذ يعرب  

غزة جراء هذا التدمري الواسـع  واالقتصادية واإلنسانية للسكان املدنيني الفلسطينيني يف قطاع 
إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، وإذ يدعو، يف هذا جانب النطاق وإعاقة عملية اإلعمار من 

الصدد، إىل التعجيل ببدء عملية اإلعمار يف قطاع غزة مبساعدة البلدان املاحنة، مبا يشمل دفـع  
الفلسطيين إلعمار قطاع غزة الذي عقد يف األموال املتعهد ا يف املؤمتر الدويل لدعم االقتصاد 

  ،2009 مارس/مصر يف آذار ،شرم الشيخ
والوكـاالت  املتحـدة   األمـم إزاء خمتلف التقارير الصادرة عن  وإذ يساوره بالغ القلق  

املتخصصة فيما يتعلق باالعتماد شبه التام على املعونة بسبب إغالق احلدود لفتـرات طويلـة   
الت البطالة وتفشي الفقر واملصاعب اإلنسانية اجلمة، مبا يف ذلـك  واالرتفاع الصارخ يف معد

انعدام األمن الغذائي وتزايد املشاكل املتصلة بالصحة، ومنها ارتفاع مستويات سـوء التغذيـة   
األطفـال، يف األرض الفلسـطينية احملتلـة، مبـا فيهـا       سيما اللدى الشعب الفلسطيين، و

  الشرقية، القدس
إزاء تزايد أعداد الوفيات واإلصابات بني املدنيني، مبن فـيهم   القلقوإذ يعرب عن بالغ   

فلسـطينيني وفقـا للقـانون    األطفال والنساء، وإذ يؤكد ضرورة محاية السكان املـدنيني ال 
  الدويل، اإلنساين

أمهية سالمة مجيع املدنيني ورفاههم، وإذ يدعو إىل وقف مجيع أعمـال  على  يشددوإذ   
  ع أعمال اإلرهاب واالستفزاز والتحريض والتدمري وإطالق الصواريخ،العنف، مبا فيها مجي

احلاجة املاسة إىل إعمار وتطوير اهلياكل األساسية االقتصادية واالجتماعية يف  وإذ يدرك  
القدس الشرقية، وكذلك احلاجة املاسة إىل معاجلـة األزمـة   األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها 

كفالة توفري املساعدة اإلنسانية  بوسائل منهايواجهها الشعب الفلسطيين،  اإلنسانية األليمة اليت
  دون معوقات واستمرار التدفقات املنتظمة لألشخاص والبضائع من وإىل قطاع غزة،

والوكاالت املتخصصة واجلهات املتحدة  األممعلى األعمال املهمة اليت تقوم ا  وإذ يثين  
ة واالجتماعية للشعب الفلسطيين، على حنو يتسق مـع خططـه   املاحنة دعما للتنمية االقتصادي

  اإلمنائية الوطنية وخططه لبناء الدولة، وكذلك املساعدات اليت جيري تقدميها يف امليدان اإلنساين،
باجلهود اليت تبذهلا السلطة الفلسطينية، بدعم دويل، مـن أجـل إعـادة بنـاء      وإذ يقر  

ضـرورة  كم الرشيد، وإذ يؤكد ا وترسيخها وتعزيز احلمؤسساا اليت أصاا الضرر وإصالحه

                                                           
)179( A/65/72-E/2010/13.  



ـ     طينية وحتسـني األحـوال   احملافظة على املؤسسات الوطنيـة واهلياكـل األساسـية الفلس
  واالجتماعية، االقتصادية

إاء االحتالل وتأسيس : فلسطني“طة السلطة الفلسطينية خبوإذ يرحب يف هذا الصدد   
يعرب عن تأييـده  إذ و شهرا، 24طينية يف غضون فترة مؤسسات الدولة الفلس إلقامة” الدولة
  لذلك، القوي
احتـرام  ضـرورة   يشدد علىأمهية الوحدة الوطنية للشعب الفلسطيين، وإذ  يؤكدوإذ   

  الشرقية، السالمة اإلقليمية لألرض الفلسطينية احملتلة ووحدا واحملافظة عليها، مبا فيها القدس
، بالتعاون مـع  )177(طة الطريقيء بالتزاماما مبوجب خركال الطرفني إىل الوفا وإذ يدعو  

  اموعة الرباعية،

إىل فتح املعابر احلدودية املؤدية إىل قطاع غزة بشكل كامل، علـى حنـو    يدعو  - 1  
كفالة وصول املساعدات اإلنسانية، وكذلك ل، )2009( 1860يتسق مع قرار جملس األمن 

فقات املنتظمة لألشخاص والبضائع، وإىل رفع مجيع القيود الصارمة املفروضة على حتـرك  التد
الشعب الفلسطيين، مبا فيها القيود الناشئة عن العمليات العسكرية اإلسرائيلية اجلاريـة ونظـام   
إغالق املناطق املتعدد املستويات، وإىل اختاذ تدابري عاجلة أخرى بغرض التخفيف مـن حـدة   

إسرائيل،  ويدعويف قطاع غزة،  سيما الاألرض الفلسطينية احملتلة، واإلنسانية البائسة يف احلالة 
التزاماا القانونية مبوجب القانون اإلنساين الـدويل  التقيد جبميع السلطة القائمة باالحتالل، إىل 

  الصدد؛ يف هذا تخذةاملاملتحدة  األمموقرارات 

مة اإلقليمية لألرض الفلسطينية احملتلة ووحدا احملافظة على السالضرورة  يؤكد  - 2  
القدس الشرقية، وضمان حرية تنقل األشخاص والبضـائع يف أرجـاء   وتكاملها، مبا يف ذلك 

  القدس الشرقية، وكذلك إىل العامل اخلارجي ومنه؛األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها 

واهلياكـل الفلسـطينية   ضرورة احملافظة على املؤسسات الوطنيـة   أيضا يؤكد  - 3  
وتطويرها من أجل توفري اخلدمات العامة احليوية للسكان الفلسطينيني املدنيني واملساعدة علـى  

  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، مبا يف ذلك احلقوق االقتصادية واالجتماعية؛

بامتثال إسرائيل للربوتوكول املتعلق بالعالقات االقتصادية بني حكومـة   يطالب  - 4  
  ؛)180(1994 أبريل/نيسان 29سرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، املوقع يف باريس يف إ

إسرائيل إصالح املمتلكات املدنية واهلياكل األساسية احليوية واألراضـي  إىل  يطلب  - 5  
األرض الزراعية واملؤسسات احلكومية اليت حلقتها أضرار أو دمرت جراء عملياا العسكرية يف 

  حملتلة؛الفلسطينية ا

                                                           
  .، املرفق الرابع”االتفاق حول قطاع غزة ومنطقة أرحيا“، املرفق املعنون A/49/180-S/1994/727انظر  )180(



 تشـرين  15إىل التنفيذ التام التفاق التنقـل والعبـور املـؤرخ     الدعوةيكرر   - 6  
 ايف ذلك معرب مبا إعادة فتح مجيع املعابر املؤدية إىل قطاع غزة، سيما ال، و2005نوفمرب /الثاين

ة رفح وكارين، بشكل عاجل ودون انقطاع، باعتباره عنصرا حيويا يف كفالة عبور املواد الغذائي
غىن عنها، مبا فيها مواد التشييد وإمدادات الوقود الكافية، وكذلك إتاحـة   ال واإلمدادات اليت

والوكاالت املرتبطة ا والتدفقات التجاريـة املنتظمـة   املتحدة  األممإمكانية وصول وكاالت 
  الضرورية لإلنعاش االقتصادي، إىل األرض الفلسطينية احملتلة ويف داخلها بال عوائق؛

ميع األطراف احترام قواعد القانون اإلنساين الدويل واإلحجـام عـن   جب يهيب  - 7  
العنف املوجه ضد السكان املدنيني، وفقا التفاقية جنيف املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلـرب،  

  ؛)29(1949أغسطس /آب 12املؤرخة 

صرف للشعب الفلسطيين والسكان العـرب  احلق غري القابل للت يؤكد من جديد  - 8  
يف اجلوالن السوري احملتل، يف مجيع مواردهم الطبيعية واالقتصادية، ويدعو إسرائيل، السـلطة  

ب يف فقـداا  القائمة باالحتالل، إىل عدم استغالل هذه املوارد أو تعريضها للخطر أو التسـب 
  استنفادها؛ أو

باالحتالل، أن تتوقف عن تـدمري املنـازل    إسرائيل، السلطة القائمةإىل  يطلب  - 9  
واملمتلكات واملؤسسات االقتصادية واألراضي الزراعية والبساتني يف األرض الفلسطينية احملتلة، 

  اجلوالن السوري احملتل؛القدس الشرقية، وكذلك يف مبا فيها 

هلا إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، أن تنهي فـورا اسـتغال  إىل  أيضا يطلب  - 10  
للموارد الطبيعية، مبا فيها املوارد املائية والتعدينية وأن تتوقف عن إلقاء مجيع أنواع النفايات يف 

يلحـق  الذي اجلوالن السوري احملتل، القدس الشرقية، ويف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها 
ألراضي، ويشكل خطرا ا الطبيعية، وعلى وجه التحديد املوارد املائية واأضرارا جسيمة مبواردمه

إسرائيل، السلطة القائمة إىل كذلك  ويطلبجسيما على البيئة ويهدد صحة السكان املدنيني، 
باالحتالل، أن تزيل مجيع العوائق اليت حتول دون تنفيذ املشاريع البيئية البالغة األمهيـة، مبـا يف   

  معاجلة مياه الصرف الصحي يف قطاع غزة؛ اتذلك حمط

أن تشييد وتوسيع نطاق املستوطنات اإلسرائيلية وما يتصل ـا   جديديؤكد من   - 11  
اجلوالن السوري القدس الشرقية، ويف من هياكل أساسية يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها 

احملتل، عمل غري شرعي ويشكل عقبة رئيسية أمام التنمية االقتصادية واالجتماعيـة وحتقيـق   
التام جلميع أشكال االستيطان وما يرتبط به من أنشطة، مبا يف ذلك إىل الوقف  ويدعوالسالم، 

الوقف التام جلميع التدابري الرامية إىل تغيري التركيبة الدميغرافية لألراضي احملتلة ومركزها القانوين 
حوهلا، امتثاال لقرارات جملس  القدس الشرقية وماوطبيعتها، مبا يف ذلك على وجه اخلصوص يف 



يـف املتعلقـة حبمايـة املـدنيني     والقانون الدويل، مبا يف ذلك اتفاقيـة جن  الصلةاألمن ذات 
  احلرب؛ وقت

أن استمرار إسرائيل يف تشييد اجلدار يف األرض الفلسطينية  يؤكد من جديد أيضا  - 12  
احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية، يتناىف مع القانون الدويل ويعزل القدس الشرقية ويفتت الضـفة  

بية ويضعف بشدة التنمية االقتصادية واالجتماعية للشعب الفلسطيين، ويدعو يف هذا الصدد الغر
ليت أصدرا حمكمة العدل الدوليـة يف  إىل االمتثال التام لاللتزامات القانونية الواردة يف الفتوى ا

القرارات الالحقـة  يف و 10/15 - طدإ، ويف قرار اجلمعية العامة )178(2004يوليه /متوز 9
  ؛املتخذة يف هذا الصدد

إسرائيل االمتثال ألحكام اتفاقية جنيف املتعلقة حبماية املدنيني وقـت  إىل  يطلب  - 13  
احلرب وتيسري زيارات املواطنني السوريني يف اجلوالن احملتل، الذين يقطن ذووهم يف وطنـهم  

  دخل القنيطرة؛األم، اجلمهورية العربية السورية، عرب م

أمهية األعمال اليت تقوم ا وكاالت األمم املتحدة ومؤسساا ومنسق على  يشدد  - 14  
األمم املتحدة اخلاص لعملية السالم يف الشرق األوسط واملمثل الشخصي لألمني العـام لـدى   

  منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية؛

املتخذة األمم املتحدة السالم على أساس قرارات أمهية إحياء عملية  يكرر تأكيد  - 15  
 425 و )1973( 338 و )1967( 242جملس األمن ، مبا يف ذلك قرارات يف هذا الصدد

 1850 و )2004( 1544 و )2003( 1515 و )2002( 1397 و )1978(
طـة  يوخر )176(، ومؤمتر مدريد ومبدأ األرض مقابل السالم ومبادرة السالم العربية)2008(

، وكذلك امتثاال لالتفاقات اليت مت التوصل إليها بني )177(الطريق اليت وضعتها اموعة الرباعية
حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، ممثلة الشعب الفلسطيين، بغرض متهيد السبيل أمام 

  طينية املستقلة وحتقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة؛إنشاء الدولة الفلس

إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورا اخلامسة والسـتني،   يطلب  - 16  
يواصل تضـمني   عن طريق الس االقتصادي واالجتماعي، تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، وأن

ستجدات يف األحوال املعيشية للشعب الفلسـطيين،  تقرير منسق األمم املتحدة اخلاص آخر امل
  ؛املعنيةبالتعاون مع وكاالت األمم املتحدة 

البنـد املعنـون    2011أن يدرج يف جدول أعمال دورته املوضوعية لعام  يقرر  - 17  
نعكاسات االقتصادية واالجتماعية لالحتالل اإلسرائيلي على األحوال املعيشـية للشـعب   الا“

رض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب يف اجلـوالن  الفلسطيين يف األ
  .”السوري احملتل
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