
.١٩٩٩تموز/يوليو ٢٩بتاريخ ١٩٩٩/٥٣قرار 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

،واالجتماعيإن المجلس االقتصادي 
،١٩٩٨كانون األول/ديسمرب ١٥املؤرخ ٥٣/١٩٦إىل قرار اجلمعية العامة إذ يشير

،١٩٩٨متوز/يوليو ٢٩املؤرخ ١٩٩٨/٣٢إىل قراره وإذ يشير أيضاً 
ات ذمببادئ ميثاق األمم املتحدة اليت تؤكد عدم جواز اكتساب األراضي بالقوة، وإذ يشري إىل قرارات جملس األمنوإذ يسترشد

، ١٩٨٠آذار/مارس ١) املؤرخ ١٩٨٠(٤٦٥، و١٩٦٧تشرين الثاين/نوفمرب ٢٢) املؤرخ ١٩٦٧(٢٤٢الصلة، مبا فيها القرارات 
،١٩٨١كانون األول/ديسمرب ١٧) املؤرخ ١٩٨١(٤٩٧و

على األرض ٤٩١٩،١آب/أغسطس ١٢انطباق اتفاقية جنيف املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب، املؤرخة وإذ يؤكد من جديد
،١٩٦٧الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس، وعلى األراضي العربية اُألخرى اليت حتتلها إسرائيل منذ عام 

) ١٩٧٣(٣٣٨)، و١٩٦٧(٢٤٢على أمهية إحياء عملية السالم يف الشرق األوسط على أساس قرارات جملس األمن وإذ يشدد
، ومبدأ األرض مقابل السالم، فضًال عن ١٩٧٨آذار/مارس ١٩) املؤرخ ١٩٧٨(٤٢٥، و١٩٧٣تشرين األول/أكتوبر ٢٢املؤرخ 

تنفيذ االتفاقات اليت توصلت إليها حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، ممثل الشعب الفلسطيين، تنفيذاً تاماً ويف املواعيد 
املقررة،

حتت االحتالل األجنيب على مواردها الطبيعية،مبدأ السيادة الدائمة للشعوب الواقعة وإذ يؤكد من جديد
بأن االحتالل اإلسرائيلي يعوق اجلهود الرامية إىل حتقيق التنمية املستدامة وإجياد بيئة اقتصادية سليمة يف األرض واقتناعاً منه

الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس، ويف اجلوالن السوري احملتل،
إزاء تدهور األحوال االقتصادية واملعيشية للشعب الفلسطيين يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس، وإذ يشعر ببالغ القلق

وللسكان العرب يف اجلوالن السوري احملتل، وإزاء قيام إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، باستغالل مواردهم الطبيعية،
ا األوإذ يدرك مم املتحدة والوكاالت املتخصصة يف دعم التنمية االقتصادية واالجتماعية للشعب األعمال املهمة اليت تقوم 

الفلسطيين،
احلاجة امللحة إىل تطوير البنية األساسية االقتصادية واالجتماعية لألرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس، وإىل حتسني وإذ يدرك

راً رئيسياً يف حتقيق السالم واالستقرار الدائمني،األحوال املعيشية للشعب الفلسطيين، بوصف ذلك عنص

٢٠٠٤-١٩٩٩اإلسرائيلي. المجلد السادس: -قرارات األمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي: جانيت ساروفيم، معّد، المصدر
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لد مجموعة المعاهداتاألمم املتحدة، ١ .٩٧٣، العدد ٧٥، ا



على ضرورة احلفاظ على السالمة اإلقليمية لكامل األرض الفلسطينية احملتلة وضمان حرية انتقال األشخاص والبضائع يف يشدد-١
خلارجي ومنه؛ة االنتقال إىل العامل اهذه األرض، مبا يف ذلك إزالة القيود املفروضة على الدخول إىل القدس الشرقية واخلروج منها، وحري

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

اصة إغالق األرض فلسطيين، وخببإسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، بأن تكف عن التدابري اليت تتخذها ضد الشعب اليهيب-٣
الفلسطينية احملتلة، والعزلة املفروضة قهراً على املدن الفلسطينية، وهدم املنازل، وعزل القدس؛

احلق غري القابل للتصرف للشعب الفلسطيين والسكان العرب يف اجلوالن السوري احملتل يف مجيع مواردهم الطبيعية يؤكد من جديد-٤
ا أو نفادها؛واالقتصادية، ويهيب بإسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، أالّ تستغل هذه املوارد أو تعرضها للخطر أو تتسبب يف فقدا

أن املستوطنات اإلسرائيلية يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس، ويف اجلوالن السوري احملتل، غري يؤكد من جديد أيضاً -٥
نمية االقتصادية واالجتماعية؛شرعية وتشكل عقبة أمام الت

ا املنسق اخلاص لألمم املتحدة يف األراضي احملتلة يشدد-٦ ا، واألعمال اليت يقوم  على أمهية أعمال منظمات األمم املتحدة ووكاال
برعاية األمني العام؛

مشاريع البنية ة، مبا فيها القدس، يفالدول األعضاء على تشجيع االستثمار األجنيب اخلاص يف األرض الفلسطينية احملتليحث-٧
األساسية وخلق فرص العمل والتنمية االجتماعية، وذلك من أجل التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيين وحتسني أحواله املعيشية؛

لس االقتصادي يطلب-٨ ا اخلامسة واخلمسني، عن طريق ا االجتماعي، و إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دور
تقريراً عن تنفيذ هذا القرار، وأن يواصل تضمني تقرير املنسق اخلاص، بالتعاون مع وكاالت األمم املتحدة ذات الصلة، معلومات حمدثة 

عن األحوال املعيشية للشعب الفلسطيين؛
ب الفلسطيين على األحوال املعيشية للشعاالنعكاسات االقتصادية واالجتماعية لالحتالل اإلسرائيلي«أن يدرج البند املعنون يقرر-٩

املوضوعية لعام يف جدول أعمال دورته» يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس، وللسكان العرب يف اجلوالن السوري احملتل
٢٠٠٠.



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
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