
٢٠٠٩تموز/يوليو ٣١بتاريخ ٢٠٠٩/٣٤قرار 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

لس االقتصادي  واالجتماعي،إن ا
،٢٠٠٨كانون األول/ديسمرب ١٩املؤرخ ٦٣/٢٠١إىل قرار اجلمعية العامة إذ يشير

،٢٠٠٨متوز/يوليو ٢٥املؤرخ ٢٠٠٨/٣١إىل قراره وإذ يشير أيضاً 
ألمن ذات امببادئ ميثاق األمم املتحدة اليت تؤكد عدم جواز االستيالء على األرض بالقوة، وإذ يشري إىل قرارات جملس وإذ يسترشد

١٩٦٨أيار/مايو ٢١) املؤرخ ١٩٦٨(٢٥٢و١٩٦٧تشرين الثاين/نوفمرب ٢٢) املؤرخ ١٩٦٧(٢٤٢الصلة، مبا فيها القرارات 
) املؤرخ ١٩٨١(٤٩٧و١٩٨٠آذار/مارس ١) املؤرخ ١٩٨٠(٤٦٥و١٩٧٣تشرين األول/أكتوبر ٢٢) املؤرخ ١٩٧٣(٣٣٨و

،١٩٨١كانون األول/ديسمرب ١٧
تشرين ٢١املؤرخ ١٠/١٣-إىل قرارات دورة اجلمعية العامة االستثنائية الطارئة العاشرة، مبا فيها القرارات دإط وإذ يشير

و ٢٠٠٤متوز/يوليو ٢٠املؤرخ ١٠/١٥-ودإط ٢٠٠٣كانون األول/ديسمرب ٨املؤرخ ١٠/١٤-ودإط ٢٠٠٣األول/أكتوبر 
،٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب ١٥املؤرخ ١٠/١٧-دإط 

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

٣والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية٢وق املدنية والسياسيةإىل العهد الدويل اخلاص باحلقوإذ يشير

وإذ يؤكد وجوب احرتام صكوك حقوق اإلنسان هذه يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية، ٤واتفاقية حقوق الطفل،
وكذلك يف اجلوالن السوري احملتل،

٤٢٥) و١٩٧٣(٣٣٨) و١٩٦٧(٢٤٢أمهية إحياء عملية السالم يف الشرق األوسط على أساس قرارات جملس األمن وإذ يؤكد
تشرين ١٩) املؤرخ ٢٠٠٣(١٥١٥و٢٠٠٢آذار/مارس ١٢) املؤرخ ٢٠٠٢(١٣٩٧و١٩٧٨آذار/مارس ١٩) املؤرخ ١٩٧٨(

٢٠٠٨كانون األول/ديسمرب ١٦) املؤرخ ٢٠٠٨(١٨٥٠و٢٠٠٤أيار/مايو ١٩) املؤرخ ٢٠٠٤(١٥٤٤و٢٠٠٣الثاين/نوفمرب 
لس جامعة الدول ٥ومبدأ األرض مقابل السالم ومبادرة السالم العربية، على النحو الذي مت فيه تأكيدها يف الدورة احلادية والعشرين 

٢٠١١-٢٠٠٥المجلد السابع:اإلسرائيلي. –قرارات األمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي : جانيت ساروفيم، معّد، المصدر
.٥٢٨-٥٢٤)، ٢٠١٥(بريوت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 

لد مجموعة المعاهداتاألمم املتحدة، ١ .٩٧٣، الرقم ٧٥، ا
)، املرفق.٢١-ألف (د ٢٢٠٠انظر قرار اجلمعية العامة ٢
املصدر نفسه.٣
لد مجموعة المعاهداتاألمم املتحدة، ٤ .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧، ا
٥S/2002/932-A/56/1026 ١٤/٢٢١، املرفق الثاين، القرار.



قات اليت مت التوصل إليها بني ، وكذلك االمتثال لالتفا٢٠٠٩آذار/مارس ٣٠العربية، املعقودة على مستوى القمة يف الدوحة يف 
حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، ممثلة الشعب الفلسطيين،

مبدأ السيادة الدائمة للشعوب الواقعة حتت االحتالل األجنيب على مواردها الطبيعية، وإذ يعرب عن قلقه، يف هذا وإذ يؤكد من جديد
شرقية، االحتالل، باستغالل املوارد الطبيعية يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الالصدد، إزاء قيام إسرائيل، السلطة القائمة ب

ويف اجلوالن السوري احملتل،
يئة بيئة اقتصادية سليمة يف واقتناعاً منه بأن االحتالل اإلسرائيلي يعوق بشكل خطري اجلهود الرامية إىل حتقيق التنمية املستدامة و

ية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية، ويف اجلوالن السوري احملتل، وإذ يعرب عن قلقه البالغ إزاء ما يستتبعه ذلك من األرض الفلسطين
تدهور يف األحوال االقتصادية واملعيشية،

يف األرض ة، يف هذا الصدد، إزاء استمرار إسرائيل يف األنشطة االستيطانية والتدابري اُألخرى ذات الصلوإذ يساوره بالغ القلق
الفلسطينية احملتلة، وال سيما يف القدس الشرقية احملتلة وحوهلا، وكذلك يف اجلوالن السوري احملتل، انتهاكاً للقانون اإلنساين الدويل

وقرارات األمم املتحدة ذات الصلة،
من جراء قيام ماعية للشعب الفلسطيينإزاء العواقب اخلطرية اليت تلحق باألحوال االقتصادية واالجتوإذ يساوره بالغ القلق أيضاً 

إسرائيل بتشييد اجلدار والنظام املرتبط به داخل األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية وحوهلا، وما يرتتب على ذلك من 
ى معيشي مالئم،مستو انتهاك حلقوق ذلك الشعب االقتصادية واالجتماعية، مبا يف ذلك احلق يف العمل والصحة والتعليم والتملك و 

ا حمكمة العدل الدولية يف وإذ يشير بشأن اآلثار القانونية الناشئة عن ٢٠٠٤متوز/يوليو ٩، يف هذا الصدد، إىل الفتوى اليت أصدر
ذكورة ، وإذ يؤكد ضرورة التقيد بااللتزامات امل١٠/١٥-وإىل قرار اجلمعية العامة دإط ٦تشييد جدار يف األرض الفلسطينية احملتلة

فيهما،
إزاء الدمار الشديد الذي تلحقه إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، باملمتلكات، مبا يف ذلك املنازل، وإذ يعرب عن بالغ القلق

لواملؤسسات االقتصادية واألراضي الزراعية والبساتني يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية، وبوجه خاص إزاء ما يتص
بتشييدها اجلدار، مبا يتعارض مع القانون الدويل، يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها يف القدس الشرقية وحوهلا،

إزاء استمرار سياسة هدم املنازل وتشريد السكان يف القدس الشرقية احملتلة وحوهلا بوجه خاص، وإذ يعرب عن بالغ القلق أيضاً 
شييد ملواصلة عزل املدينة عن بيئتها الفلسطينية الطبيعية، بوسائل منها التعجيل بتشييد املستوطنات وتوكذلك إزاء التدابري املتخذة 

اجلدار وإقامة نقاط التفتيش، مما أدى على حنو خطري إىل تفاقم احلالة االجتماعية واالقتصادية املؤملة بالفعل اليت يعيشها السكان 
الفلسطينيون،

إزاء استمرار العمليات العسكرية اإلسرائيلية واستمرار السياسة اإلسرائيلية املتمثلة يف إغالق املناطق ذلكوإذ يعرب عن بالغ القلق ك
وفرض قيود صارمة على حترك األشخاص، مبن فيهم موظفو الشؤون اإلنسانية، ونقل البضائع وإمدادات األغذية واألدوية والوقود 

طريق فرض إغالق املعابر وإقامة نقاط التفتيش والعمل بنظام التصاريح يف أرجاء األرض وغريها من اإلمدادات اليت ال غىن عنها، عن
الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية، وما خيلفه ذلك من أثر سليب يف احلالة االجتماعية واالقتصادية للشعب الفلسطيين اليت ال

؛ انظر أيضاً: "اآلثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار يف األرض الفلسطينية احملتلة: فتوى، تقارير حمكمة العدل Corr.1و A/ES-10/273انظر ٦
من النص اإلنكليزي.١٣٦"، الصفحة ٢٠٠٤الدولية لعام 



شىت ، حيث ال تزال تتزايد الصعوبات البالغة الشدة نتيجة لقيام إسرائيل بفرضتزال تشكل أزمة إنسانية مؤملة، وخباصة يف قطاع غزة
إجراءات احلصار كعقاب مجاعي للسكان املدنيني كافة،

والذي أحدث إصابات ٢٠٠٨كانون األول/ديسمرب ٢٧العدوان العسكري اإلسرائيلي على قطاع غزة الذي شن يف وإذ يشجب
األطفال والنساء، وأحلق دماراً واسع النطاق باملنازل واهلياكل األساسية احليوية واملستشفيات واملدارس بالغة بني املدنيني مشلت مئات 

وعدد من مرافق األمم املتحدة، مما أثر على حنو خطري يف توفري اخلدمات الصحية واالجتماعية احليوية للنساء الفلسطينيات وُأسرهن، 
ا وإذ يدعو، يف هذا الصدد، إىل التعجيل  ببدء عملية اإلعمار يف قطاع غزة مبساعدة البلدان املاحنة، مبا يشمل دفع األموال املتعهد 

،٢٠٠٩آذار/مارس ٢يف املؤمتر الدويل لدعم االقتصاد الفلسطيين إلعادة إعمار غزة الذي عقد يف شرم الشيخ، مصر، يف 
ى املعونة تحدة والوكاالت املتخصصة فيما يتعلق باالعتماد شبه التام علإزاء شىت التقارير الصادرة عن األمم املوإذ يساوره بالغ القلق

بسبب إغالق احلدود لفرتات طويلة واالرتفاع الشديد يف معدالت البطالة وتفشي الفقر واملشاق اإلنسانية الشديدة، مبا يف ذلك انعدام 
ا األطفال، سوء التغذية، بني أفراد الشعب الفلسطيين، وال سيماألمن الغذائي وزيادة املشاكل املتصلة بالصحة، ومنها ارتفاع مستويات

يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية،
إزاء تزايد عدد حاالت الوفيات واإلصابة بني املدنيني، مبن فيهم األطفال والنساء، وإذ يشدد على وجوب وإذ يعرب عن بالغ القلق

محاية السكان املدنيني الفلسطينيني وفقاً للقانون اإلنساين الدويل،
يع أعمال اإلرهابعلى أمهية سالمة مجيع املدنيني ورفاههم، وإذ يدعو إىل وقف مجيع أعمال العنف، مبا فيها مجوإذ يشدد 

واالستفزاز والتحريض والتدمري وإطالق الصواريخ،
احلاجة املاسة إىل إعمار وتطوير اهلياكل األساسية االقتصادية واالجتماعية يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس وإذ يدرك

يواجهها الشعب الفلسطيين،الشرقية، وكذلك احلاجة املاسة إىل معاجلة األزمة اإلنسانية املؤملة اليت
ا األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة واجلهات املاحنة دعماً للتنمية االقتصادية واالجتماعية وإذ يثني على األعمال املهمة اليت تقوم 

للشعب الفلسطيين، وكذلك املساعدات اليت جيري تقدميها يف امليدان اإلنساين،
ا اليت حلقتها األضرار وإصالحها وتعزيزها باجلهود اليت تبذهلا الوإذ يقر سلطة الفلسطينية، بدعم دويل، من أجل إعادة بناء مؤسسا

وتشجيع احلكم الرشيد، وإذ يشدد على ضرورة احملافظة على املؤسسات واهلياكل األساسية الفلسطينية وضرورة حتسني األحوال 
االقتصادية واالجتماعية،

ا وإذ يؤكد أمهية الوحدة الوطنية للشعب الفلسطيين، وإذ يشدد على ضرورة احرتام السالمة اإلقليمية لألرض الفلسطينية احملتلة ووحد
واحملافظة عليهما، مبا يف ذلك القدس الشرقية،

ما مبوجب خريطة الطريق،وإذ يهيب موعة الرباعية،٧بكال الطرفني الوفاء بالتزاما بالتعاون مع ا
إىل رفع مجيع القيود املفروضة على حترك الشعب الفلسطيين، مبا فيها القيود الناشئة عن العمليات العسكرية اإلسرائيلية يدعو-١

اجلارية ونظام إغالق املناطق املتعدد املستويات، ويدعو أيضاً إىل اختاذ تدابري عاجلة ُأخرى بغرض التخفيف من وطأة احلالة اإلنسانية
ألرض الفلسطينية احملتلة، وال سيما يف قطاع غزة؛البائسة يف ا
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ضرورة احملافظة على الوحدة الوطنية والسالمة اإلقليمية لألرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية، وضرورة ضمان يؤكد-٢
ارجي ومنه؛وكذلك إىل العامل اخلحرية تنقل األشخاص والبضائع يف أرجاء األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية، 

بأن متتثل إسرائيل للربوتوكول املتعلق بالعالقات االقتصادية بني حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، املوقع يف يطالب-٣
٨؛١٩٩٤نيسان/أبريل ٢٩باريس يف 

قتها أضرار ألراضي الزراعية واملؤسسات احلكومية اليت حلإىل إسرائيل إصالح املمتلكات املدنية واهلياكل األساسية احليوية وايطلب-٤
ا إىل ما كانت عليه؛ ا العسكرية يف األرض الفلسطينية احملتلة وإعاد أو دمرت من جراء عمليا

ملعابر املؤدية ، وخباصة إعادة فتح مجيع ا٢٠٠٥تشرين الثاين/نوفمرب ١٥الدعوة إىل التنفيذ التام التفاق التنقل والعبور املؤرخ يكرر-٥
ة يإىل قطاع غزة، مبا فيها معربا رفح وكارين، بشكل عاجل ودون انقطاع، وهو ما ميثل عنصراً حامساً يف كفالة عبور إمدادات املواد الغذائ

وكاالت لواإلمدادات اليت ال غىن عنها، مبا فيها مواد التشييد وما يكفي من إمدادات الوقود، وكذلك وصول وكاالت األمم املتحدة وا
ا إىل األرض الفلسطينية احملتلة وداخلها بال عوائق؛ املرتبطة 

جبميع األطراف احرتام قواعد القانون اإلنساين الدويل واالمتناع عن العنف املوجه ضد السكان املدنيني، وفقاً التفاقية يهيب-٦
٩؛١٩٤٩آب/أغسطس ١٢جنيف املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب، املؤرخة 

حق الشعب الفلسطيين والسكان العرب يف اجلوالن السوري احملتل غري القابل للتصرف يف مجيع مواردهم الطبيعية من جديديؤكد-٧
ا أو  واالقتصادية، ويطلب إىل إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، عدم استغالل هذه املوارد أو تعريضها للخطر أو التسبب يف فقدا

استنفادها؛
إىل إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، أن تتوقف عن تدمري املنازل واملمتلكات واملؤسسات االقتصادية واألراضي الزراعية يطلب-٨

والبساتني يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية، وكذلك يف اجلوالن السوري احملتل؛
دينية، باالحتالل، أن تنهي فوراً استغالهلا للموارد الطبيعية، مبا فيها املوارد املائية والتعإىل إسرائيل، السلطة القائمةيطلب أيضاً -٩

ل كوأن تتوقف عن إلقاء مجيع أنواع النفايات يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية، ويف اجلوالن السوري احملتل، مما يش
ما املدنيني، ويطلب خطراً جسيماً على مواردمها الطبيعية، و  بوجه خاص مواردمها من املياه واألرض، وعلى البيئة ويهدد صحة سكا

ذلك أيضاً إىل إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، أن تزيل مجيع العوائق اليت حتول دون تنفيذ املشاريع البيئية البالغة األمهية، مبا يف
حمطات معاجلة مياه الصرف الصحي يف قطاع غزة؛

ا من هياكل أساسية وتوسيع نطاقها يف األرض الفلسطينية احملتلة، يؤكد من جديد-١٠ أن إقامة املستوطنات اإلسرائيلية وما يتصل 
مبا فيها القدس الشرقية، ويف اجلوالن السوري احملتل عمالن غري شرعيني ويشكالن عقبة رئيسية أمام التنمية االقتصادية واالجتماعية، 

لوقف التام جلميع أشكال االستيطان وما يرتبط به من أنشطة، مبا يف ذلك مجيع التدابري الرامية إىل املضي قدماً يف محلة ويدعو إىل ا
االستيطان غري الشرعي، امتثاالً لقرارات جملس األمن ذات الصلة والقانون الدويل، مبا يف ذلك اتفاقية جنيف املتعلقة حبماية املدنيني

وقت احلرب؛

، املرفق، املعنون "االتفاق حول قطاع غزة ومنطقة أرحيا"، املرفق الرابع.S/1994/727-A/49/180انظر ٨
لد مجموعة المعاهداتاألمم املتحدة، ٩ .٩٧٣، الرقم ٧٥، ا



أن استمرار إسرائيل يف تشييد اجلدار يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية وحوهلا، يتناىفكد من جديد أيضاً يؤ -١١
مع القانون الدويل ويعزل القدس الشرقية، مما يفتت الضفة الغربية ويضعف بشدة التنمية االقتصادية واالجتماعية للشعب الفلسطيين، 

ا حمكمة العدل الدولية يف ويدعو، يف هذا ال متوز/يوليو ٩صدد، إىل االمتثال التام لاللتزامات القانونية الواردة يف الفتوى اليت أصدر
؛١٠/١٥-ويف قرار اجلمعية العامة دإط ٢٠٠٤١٠

واطنني السوريني يف إىل إسرائيل االمتثال ألحكام اتفاقية جنيف املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب وتيسري زيارات امليطلب-١٢
اجلوالن السوري احملتل الذين يقطن ذووهم يف وطنهم األم، اجلمهورية العربية السورية، عرب مدخل القنيطرة؛

ا منسق األمم املتحدة اخلاص يشدد-١٣ ا واألعمال اليت يقوم  ا مؤسسات األمم املتحدة ووكاال على أمهية األعمال اليت تقوم 
الشرق األوسط واملمثل الشخصي لألمني العام لدى منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية؛لعملية السالم يف

) ١٩٧٨(٤٢٥) و١٩٧٣(٣٣٨) و١٩٦٧(٢٤٢تأكيد أمهية إحياء عملية السالم على أساس قرارات جملس األمن يكرر-١٤
يد ومبدأ األرض مقابل السالم ومبادرة ) ومؤمتر مدر ٢٠٠٨(١٨٥٠) و٢٠٠٤(١٥٤٤) و٢٠٠٣(١٥١٥) و٢٠٠٢(١٣٩٧و

وأمهية االمتثال لالتفاقات اليت مت التوصل إليها بني حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، ممثلة الشعب ١١السالم العربية،
؛الفلسطيين، بغرض متهيد السبيل أمام إنشاء دولة فلسطينية مستقلة وحتقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة

لس االقتصادي واالجتماعي، تقريراً يطلب-١٥ ا الرابعة والستني، 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 آخر املستجدات عن األحوال املعيشية للشعب 

ع وكاالت األمم املتحدة املعنية؛الفلسطيين، بالتعاون م
االنعكاسات االقتصادية واالجتماعية لالحتالل «البند املعنون ٢٠١٠أن يدرج يف جدول أعمال دورته املوضوعية لعام يقرر-١٦

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

كمة الفلسطينية احملتلة: فتوى، تقارير حم؛ انظر أيضاً: "اآلثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار يف األرض Corr.1و A/ES-10/273انظر ١٠
من النص اإلنكليزي.١٣٦"، الصفحة ٢٠٠٤العدل الدولية لعام 

١١S/2002/932-A/56/1026 ١٤/٢٢١، املرفق الثاين، القرار.



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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