
.٢٠٠٤تموز/يوليو ٢٣بتاريخ ٢٠٠٤/٥٤قرار رقم 
إدراك االنعكاسات االقتصادية واالجتماعية لالحتالل اإلسرائيلي على األحوال المعيشية للشعب الفلسطيني 

في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وللسكان العرب في الجوالن السوري المحتل

واالجتماعي،إن المجلس االقتصادي 
،٢٠٠٣كانون األول/ديسمرب ٢٣املؤرخ ٥٨/٢٢٩إىل قرار اجلمعية العامة إذ يشير

،٢٠٠٣متوز/يوليو ٢٤املؤرخ ٢٠٠٣/٥٩إىل قراره وإذ يشير أيضاً 
ت الصلة، امببادئ ميثاق األمم املتحدة اليت تؤكد عدم جواز اكتساب األرض بالقوة، وإذ يشري إىل قرارات جملس األمن ذوإذ يسترشد

، ١٩٧٣تشرين األول/أكتوبر ٢٢) املؤرخ ١٩٧٣(٣٣٨، و١٩٦٧تشرين الثاين/نوفمرب ٢٢) املؤرخ ١٩٦٧(٢٤٢مبا فيها القرارات 
١) املؤرخ ١٩٨٠(٤٦٥، و١٩٧٩متوز/يوليو ٢٠) املؤرخ ١٩٧٩(٤٥٢، و١٩٧٩آذار/مارس ٢٢) املؤرخ ١٩٧٩(٤٤٦و

، ١٩٨٠آب/أغسطس ٢٠) املؤرخ ١٩٨٠(٤٧٨، و١٩٨٠حزيران/يونيو ٣٠) املؤرخ ١٩٨٠(٤٧٦، و١٩٨٠آذار/مارس 
) ١٩٩٦(١٠٧٣، و١٩٩٤آذار/مارس ١٨) املؤرخ ١٩٩٤(٩٠٤، و١٩٨١كانون األول/ديسمرب ١٧) املؤرخ ١٩٨١(٤٩٧و

تشرين ١٩) املؤرخ ٢٠٠٣(١٥١٥، و٢٠٠٢آذار/مارس ١٢) املؤرخ ٢٠٠٢(١٣٩٧، و١٩٩٦أيلول/سبتمرب ٢٨املؤرخ 
،٢٠٠٤أيار/مايو ١٩) املؤرخ ٢٠٠٤(١٥٤٤، و٢٠٠٣اين/نوفمرب الث

تشرين ٢١املؤرخ ١٠/١٣-إىل قرارات الدورة االستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة، مبا يف ذلك القرارات دإط وإذ يشير
،٢٠٠٤متوز/يوليو ٢٠ؤرخ امل١٠/١٦-، ودإط ٢٠٠٣كانون األول/ديسمرب ٨املؤرخ ١٠/١٤-، ودإط ٢٠٠٣األول/أكتوبر 

على األرض ١٩٤٩،١آب/أغسطس ١٢انطباق اتفاقية جنيف املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب، املؤرخة وإذ يعيد تأكيد
،١٩٦٧الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية، وعلى األراضي العربية اُألخرى اليت حتتلها إسرائيل منذ عام 

٤٢٥)، و١٩٧٣(٣٣٨)، و١٩٦٧(٢٤٢إحياء عملية السالم يف الشرق األوسط على أساس قرارات جملس األمن أمهية وإذ يؤكد 
)، ومبدأ األرض مقابل ٢٠٠٤(١٥٤٤)، و٢٠٠٣(١٥١٥)، و٢٠٠٢(١٣٩٧، و١٩٧٨آذار/مارس ١٩) املؤرخ ١٩٧٨(

ير الفلسطينية، ممثل الشعب الفلسطيين،السالم، وكذلك االمتثال لالتفاقات املربمة بني حكومة إسرائيل ومنظمة التحر 
مبدأ السيادة الدائمة للشعوب الواقعة حتت االحتالل األجنيب على مواردها الطبيعية،وإذ يعيد تأكيد

بأن االحتالل اإلسرائيلي أعاق بشكل خطري اجلهود الرامية إىل حتقيق تنمية مستدامة وإجياد بيئة اقتصادية سليمة يف واقتناعاً منه 
رض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية، واجلوالن السوري احملتل،األ

٢٠٠٤-١٩٩٩اإلسرائيلي. المجلد السادس: -قرارات األمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي: جانيت ساروفيم، معّد، المصدر
.٤١٠-٤٠٨)، ٢٠٠٧(بريوت، لبنان: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 

لد مجموعة المعاهداتاألمم املتحدة، ١ .٩٧٣، العدد ٧٥، ا



إزاء تدهور األحوال االقتصادية واملعيشية للشعب الفلسطيين يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس وإذ يساوره بالغ القلق
ية،ائيل، السلطة القائمة باالحتالل، باستغالل مواردهم الطبيعالشرقية، وللسكان العرب يف اجلوالن السوري احملتل، وإزاء قيام إسر 

إزاء األثر اخلطري الذي حيدثه اجلدار الذي تشيده إسرائيل داخل األرض الفلسطينية احملتلة يف األحوال وإذ يساوره بالغ القلق أيضاً 
ذلك حقوقه يف ه االقتصادية واالجتماعية، مبا يفاالقتصادية واالجتماعية للشعب الفلسطيين، وما يرتتب على ذلك من انتهاك حلقوق

العمل والصحة والتعليم ومستوى معيشي مالئم،
إزاء الدمار الشامل الذي أحلقته إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، باألراضي الزراعية والبساتني يف األرض وإذ يساوره بالغ القلق

خالل الفرتة األخرية، مبا فيه ما نتج خصوصاً عن بناء اجلدار،الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية،
ا حمكمة العدل الدولية يف وإذ يعترف بشأن اآلثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار يف ٢٠٠٤متوز/يوليو ٩بالفتوى اليت أصدر

٢األرض الفلسطينية احملتلة،

واليت أدت إىل ٢٠٠٠وية والعنيفة األخرية اليت وقعت منذ شهر أيلول/سبتمرب إزاء استمرار األحداث املأساوإذ يعرب عن بالغ القلق
سقوط الكثري من القتلى واجلرحى،

ا األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة دعماً للتنمية االقتصادية واالجتماعية للشعب الفلسطيين، وإذ يدرك األعمال املهمة اليت تقوم 
ميها يف امليدان اإلنساين،وكذلك املساعدات اليت جيري تقد

احلاجة امللحة إىل إعادة بناء وتطوير البنية األساسية االقتصادية واالجتماعية لألرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس وإذ يعي
الشرقية، وكذلك احلاجة امللحة إىل معاجلة األزمة اإلنسانية الشديدة اليت يواجهها الشعب الفلسطيين،

ما مبوجب خارطة الطريقباوإذ يهيب بالتعاون مع اللجنة الرباعية،٣لطرفني كليهما الوفاء بالتزاما
ضرورة احلفاظ على الوحدة الوطنية والسالمة اإلقليمية لألرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية، وضمان حرية يؤكد-١

ة القيود املفروضة على الدخول إىل القدس الشرقية واخلروج منها، وحريةانتقال األشخاص والبضائع يف هذه األرض، مبا يف ذلك إزال
االنتقال إىل العامل اخلارجي ومنه؛

ما يتسم به تشييد وتشغيل امليناء البحري يف غزة واملمر اآلمن من أمهية حيوية للتنمية االقتصادية واالجتماعية للشعب يؤكد أيضاً -٢
الفلسطيين؛

امل جلميع أعمال العنف، مبا يف ذلك مجيع أعمال اإلرهاب واالستفزاز والتحريض والتدمري؛بالوقف الكيطالب-٣
إىل إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، أن تنهي احتالهلا للمدن والبلدات الفلسطينية وغريها من املراكز املأهولة يطلب-٤

ن تكف عن تدمريها للمنازل واملمتلكات واملؤسسات االقتصادية بالسكان، وأن تنهي فرض مجيع أشكال اإلغالق وحظر التجول، وأ
واحلقول الزراعية؛

.Corr.1و A/ES-10/273أنظر: ٢
٣S/2003/529.املرفق ،



احلق غري القابل للتصرف للشعب الفلسطيين وللسكان العرب يف اجلوالن السوري احملتل يف مجيع مواردهم يؤكد من جديد-٥
الطبيعية واالقتصادية، ويطلب إىل إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، عدم استغالل هذه املوارد أو تعريضها للخطر أو التسبب يف 

ا أو نفادها؛ فقدا
أن املستوطنات اإلسرائيلية يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية، ويف اجلوالن السوري يؤكد من جديد أيضاً -٦

احملتل، غري شرعية وتشكل عقبة أمام التنمية االقتصادية واالجتماعية؛
ايؤكد-٧ ا، واألعمال اليت يقوم  ا منظمات األمم املتحدة ووكاال اص لعملية منسق األمم املتحدة اخلأمهية األعمال اليت تضطلع 

السالم يف الشرق األوسط واملمثل الشخصي لألمني العام لدى منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية؛
الدول األعضاء على تشجيع االستثمار األجنيب اخلاص يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية، يف جماالت يحث-٨

اهلياكل األساسية واملشاريع اهلادفة إىل إجياد فرص العمل والتنمية االجتماعية، وذلك من أجل ختفيف معاناة الشعب الفلسطيين 
وحتسني أحواله املعيشية؛

لس االقتصادي واالجتماعي، تقريراً يطلب-٩ ا التاسعة واخلمسني، عن طريق ا إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دور
عن تنفيذ هذا القرار، وأن يواصل تضمني تقرير منسق األمم املتحدة اخلاص بياناً مستكمًال عن األحوال املعيشية للشعب الفلسطيين، 

كاالت األمم املتحدة ذات الصلة؛بالتعاون مع و 
االنعكاسات االقتصادية واالجتماعية لالحتالل «البند املعنون ٢٠٠٥أن يدرج يف جدول أعمال دورته املوضوعية لعام يقرر-١٠

عرب يف اجلوالن لاإلسرائيلي على األحوال املعيشية للشعب الفلسطيين يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية، وللسكان ا
».السوري احملتل



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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