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  ٢٠١٣يوليه / متوز١٩ يف الس االقتصادي واالجتماعيقرار اختذه 
  ])E/2013/L.16( مقترح نظر فيه يف جلسة عامة بناء على[

االنعكاسات االقتصادية واالجتماعيـة لالحـتالل اإلسـرائيلي علـى         - ٢٠١٣/٨
ــسطينية     ــسطيين يف األرض الفلـ ــشعب الفلـ ــشية للـ ــوال املعيـ األحـ

دس الــشرقية، وللــسكان العــرب يف اجلــوالن  احملتلــة، مبــا فيهــا القــ 
  لسوري احملتلا

  
  ،إن الس االقتصادي واالجتماعي  

ديــسمرب / كــانون األول١٨ املــؤرخ ٦٧/١٢٠إىل قــراري اجلمعيــة العامــة   إذ يــشري   

  ،٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٢١ املؤرخ ٦٧/٢٢٩ و ٢٠١٢

  ،٢٠١٢ه يولي/ متوز٢٦ املؤرخ ٢٠١٢/٢٣إىل قراره وإذ يشري أيضا   

ــادئ ميثــاق األمــم املتحــدة الــيت تؤكــد عــدم جــواز االســتيالء علــى     وإذ يــسترشد    مبب

األرض بالقوة، وإذ يشري إىل قرارات جملس األمـن املتخـذة يف هـذا الـصدد، مبـا فيهـا القـرارات            

املـــــؤرخ ) ١٩٦٨ (٢٥٢ و ١٩٦٧نـــــوفمرب / تـــــشرين الثـــــاين٢٢املـــــؤرخ ) ١٩٦٧( ٢٤٢

ــار ٢١ ــايو /أيـــ ــؤرخ ) ١٩٧٣ (٣٣٨ و ١٩٦٨مـــ ــشرين األول٢٢املـــ ــوبر / تـــ  ١٩٧٣أكتـــ

ــؤرخ ) ١٩٨٠( ٤٦٥ و ــارس / آذار١املــ ــؤرخ ) ١٩٨١ (٤٩٧ و ١٩٨٠مــ ــانون ١٧املــ  كــ

  ،١٩٨١ديسمرب /األول

ــشري   ــرارات ال إىل وإذ ي ــيت اختــذا ق ــة   ال ــة العام ــا اجلمعي ــة  يف دور ــتثنائية الطارئ االس

ــرارات دإط   ــا القـ ــا فيهـ ــرة، مبـ ــؤرخ ١٠/١٣ - العاشـ ــ٢١ املـ ــوبر /شرين األول تـ  ٢٠٠٣أكتـ

ــؤرخ ١٠/١٤ - دإط و ــانون األول٨ امل ــسمرب / ك ــؤرخ ١٠/١٥ - دإط  و٢٠٠٣دي  ٢٠ امل

  ،٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١٥ املؤرخ ١٠/١٧ - دإط و ٢٠٠٤يوليه /متوز
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االنعكاسـات  بتقرير اللجنة االقتصادية واالجتماعيـة لغـرب آسـيا عـن            وإذ حييط علما      

ة لالحــتالل اإلسـرائيلي علــى األحـوال املعيــشية للـشعب الفلــسطيين يف    االقتـصادية واالجتماعيـ  

األرض الفلــسطينية احملتلــة، مبــا فيهــا القــدس الــشرقية، وللــسكان العــرب يف اجلــوالن الــسوري   

 ، )١(الذي أحاله األمني العام احملتل

خـة  املؤر  انطباق اتفاقية جنيـف املتعلقـة حبمايـة املـدنيني وقـت احلـرب              يعيد تأكيد وإذ    

 على األرض الفلسطينية احملتلـة، مبـا فيهـا القـدس الـشرقية، وعلـى       )٢(١٩٤٩أغسطس / آب ١٢

 ،١٩٦٧األراضي العربية األخرى اليت حتتلها إسرائيل منذ عام 

ــشري   ــسياسية   وإذ ي ــة وال ــاحلقوق املدني ــدويل اخلــاص ب ــدويل  )٣( إىل العهــد ال  والعهــد ال

، وإذ يؤكــد )٤( واتفاقيــة حقــوق الطفــل)٣(قافيــةاخلــاص بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــة والث 

 يف األرض الفلـسطينية احملتلــة، مبـا فيهــا القــدس   هــذهضـرورة احتــرام صـكوك حقــوق اإلنـسان    

  يف اجلوالن السوري احملتل،والشرقية، 

 تـــــــشرين ٢٩ املـــــــؤرخ ٦٧/١٩بقـــــــرار اجلمعيـــــــة العامـــــــة وإذ حيـــــــيط علمـــــــا   

 ،٢٠١٢ نوفمرب/الثاين

يف إطـــار وتـــسريعها  مفاوضـــات جـــادة ذات مـــصداقية ة إىلالعـــود أمهيـــة وإذ يؤكـــد  

ــة ــن       عمليـ ــس األمـ ــرارات جملـ ــاس قـ ــى أسـ ــط علـ ــشرق األوسـ ــسالم يف الـ  )١٩٦٧ (٢٤٢الـ

ــؤرخ )١٩٧٨ (٤٢٥  و)١٩٧٣( ٣٣٨ و ــارس /آذار ١٩ املــ  )٢٠٠٢ (١٣٩٧  و١٩٧٨مــ

 ٢٠٠٣نـوفمرب  / تشرين الثـاين ١٩ املؤرخ )٢٠٠٣ (١٥١٥  و٢٠٠٢مارس  / آذار ١٢املؤرخ  

ــار١٩ املــؤرخ )٢٠٠٤ (١٥٤٤ و ــايو / أي ــ) ٢٠٠٨ (١٨٥٠  و٢٠٠٤م  كــانون ١٦ؤرخ امل

وخريطة الطريـق    )٥(ومبدأ األرض مقابل السالم ومبادرة السالم العربية       ٢٠٠٨ديسمرب  /األول

االمتثال لالتفاقـات الـيت مت التوصـل إليهـا بـني حكومـة        أمهية  و )٦(اليت وضعتها اموعة الرباعية   

  الشعب الفلسطيين،ةممثللتحرير الفلسطينية إسرائيل ومنظمة ا

 مبدأ السيادة الدائمـة للـشعوب الواقعـة حتـت االحـتالل األجـنيب علـى          يعيد تأكيد وإذ    

مواردهــا الطبيعيــة، وإذ يعــرب عــن قلقــه يف هــذا الــصدد إزاء قيــام إســرائيل، الــسلطة القائمــة     
_______________ 

)١( A/68/77-E/2013/13.  

 .٩٧٣، الرقم ٧٥، الد اتجمموعة املعاهداألمم املتحدة،  )٢(

 .، املرفق)٢١ -د ( ألف ٢٢٠٠انظر قرار اجلمعية العامة  )٣(

 .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )٤(

)٥( A/56/1026-S/2002/932 ١٤/٢٢١، املرفق الثاين، القرار. 

)٦( S/2003/529املرفق ،. 
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بيعيـة يف األرض الفلـسطينية احملتلـة،       باسـتغالل املـوارد الط    واملستوطنني اإلسرائيليني   باالحتالل،  

 الـيت    نتيجة لألنشطة االسـتيطانية    وخباصة مبا فيها القدس الشرقية، ويف اجلوالن السوري احملتل،       

 تعد غري مشروعة مبوجب القانون الدويل،

تحقيـق  ل املبذولـة  بأن االحـتالل اإلسـرائيلي يعـوق بـشكل خطـري اجلهـود               واقتناعا منه   

يئــة بيئــة اقتــصادية ســليمة يف األرض الفلــسطينية احملتلــة، مبــا فيهــا القــدس   التنميــة املــستدامة و

 يــستتبع ذلــك مــن الــشرقية، ويف اجلــوالن الــسوري احملتــل، وإذ يعــرب عــن قلقــه البــالغ إزاء مــا

 تدهور يف األحوال االقتصادية واملعيشية،

عوقـات العديـدة   ، على الـرغم مـن امل    الفلسطينية اليت تبذهلا احلكومة  هود  اجل ب وإذ يشيد   

االقتـــصادية واالجتماعيـــة يف األرض الفلـــسطينية احملتلـــة،     احلالـــة تحـــسني ل الـــيت تواجههـــا، 

ــسان وســبل      وخــصوصا ــوق اإلن ــانون وحق ــيادة الق ــة وس ــرزق  يف جمــاالت احلوكم  كــسب ال

واهلياكـــــل والقطاعـــــات اإلنتاجيـــــة والتعلـــــيم والثقافـــــة والـــــصحة واحلمايـــــة االجتماعيـــــة   

 واملياه، األساسية

التــدابري األخــرى تنفيــذ  وبنــاء املــستوطنات اإلســراع يف إزاء وإذ يــساوره بــالغ القلــق  

يف القـدس الـشرقية   خباصـة  يف األرض الفلـسطينية احملتلـة، و  اليت تقوم ا إسـرائيل    بذلك  صلة  تامل

وقـرارات األمـم   الـدويل  يف اجلوالن السوري احملتل، انتـهاكا للقـانون اإلنـساين    وحوهلا، واحملتلة  

 ،الصدد املتخذة يف هذاملتحدة ا

واالســـتفزاز  واملــضايقات إزاء تزايــد حـــوادث العنــف   قلــق  ال  بـــالغوإذ يعــرب عــن    

ن غــري القــانونيني يف ون املــسلحون اإلســرائيليو املــستوطنالــيت يقــوم ــاوالتحــريض والتخريــب 

ــسطينيني،       ــدنيني الفل ــشرقية، ضــد امل ــا فيهــا القــدس ال ــة، مب ــسطينية احملتل ــيهم  األرض الفل مبــن ف

 املواقع التارخيية والدينية واألراضي الزراعية،املنازل و هااألطفال، وضد املمتلكات، مبا في

ــق      ــالغ القل ــساوره ب ــارإزاء وإذ ي ــة    يفاخلطــرية  اآلث ــصادية واالجتماعي األحــوال االقت

ــسطيين   ــشعب الفل ــشييد لل ــى ت ــة عل ــه داخــل األرض    املترتب ــرتبط ب  إســرائيل اجلــدار والنظــام امل

انتـهاك حلقـوق     ذلـك مـن  يـؤدي إليـه  حوهلـا، ومـا     وفلسطينية احملتلة، مبا فيها القـدس الـشرقية         ال

ذلك الشعب االقتصادية واالجتماعية، مبا يف ذلك حقـه يف العمـل والـصحة والتعلـيم والتملـك       

  مالئم وحرية الوصول والتنقل،ةوالتمتع مبستوى معيش

ــشري   ــد   وإذ يـ ــيت أصـ ــوى الـ ــصدد إىل الفتـ ــذا الـ ــة يف   يف هـ ــدل الدوليـ ــة العـ  را حمكمـ

 اآلثــار القانونيــة الناشــئة عــن تــشييد جــدار يف األرض الفلــسطينية بــشأن ٢٠٠٤يوليــه /متـوز  ٩
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ــة ــة العامــة دإط  )٧(احملتل ــرار اجلمعي ــات   ١٠/١٥ - وإىل ق ــد بااللتزام ، وإذ يؤكــد ضــرورة التقي

 املذكورة فيهما،

 تلحقه إسـرائيل، الـسلطة القائمـة         إزاء الدمار الشديد الذي    وإذ يعرب عن بالغ القلق      

واملعـامل   مبا يف ذلـك التـدمري املتزايـد للمنـازل واملؤسـسات االقتـصادية         ،باالحتالل، باملمتلكات 

واألراضي الزراعية والبساتني يف األرض الفلسطينية احملتلـة، مبـا فيهـا القـدس الـشرقية،                التارخيية  

، علـى حنـو    ومـصادرا لألراضـي  جلـدار اللمـستوطنات و يتصل بتشييدها  وبوجه خاص إزاء ما  

 حوهلا،و القدس الشرقية هايتناىف مع القانون الدويل، يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا في

التــــشريد القــــسري للمــــدنيني  إزاء اســــتمرار وإذ يعـــرب عــــن بــــالغ القلــــق أيـــضا    

سـكاا وإلغـاء    سياسة هدم املنازل وطـرد       جمتمع البدو، بسبب استمرار      مبن فيهم الفلسطينيني،  

ــة  ــة   يف حقهــم يف اإلقام ــشرقية احملتل ــاوالقــدس ال ــسياسة حوهل ــك ال ــف تل ــدابري وإزاء  وتكثي  الت

 تفــاقم احلالــة أدى فعــال إىلاملتخــذة ملواصــلة عــزل املدينــة عــن بيئتــها الفلــسطينية الطبيعيــة، ممــا  

 ،خطري ني على حنولسكان الفلسطينيلاالجتماعية واالقتصادية احلرجة 

والــسياسات  إزاء اســتمرار العمليــات العــسكرية كــذلكالقلــق بــالغ ب عــن وإذ يعــر  

البـضائع،  نقـل   األشخاص وتنقلاإلسرائيلية املتمثلة يف إغالق املناطق وفرض قيود صارمة على  

ملعــابر وإقامــة نقــاط التفتــيش والعمــل بنظــام التــصاريح يف أرجــاء األرض    اعــن طريــق إغــالق  

 احلالـة االجتماعيـة     يف ذلك من أثـر سـليب        خيلفه لقدس الشرقية، وما  الفلسطينية احملتلة، مبا فيها ا    

 يـشكل زال  يـ  ال األمـر الـذي    ن،ون الفلسطيني و الالجئ وخباصة االقتصادية للشعب الفلسطيين،  و

  أزمة إنسانية،

 بالتطورات اليت حدثت مؤخرا فيما يتعلـق حبالـة إمكانيـة الوصـول إىل     وإذ حييط علما   

املنـاطق  إسـرائيل    اسـتمرار املعانـاة األليمـة الـسائدة بـسبب إغـالق      قطاع غزة، علـى الـرغم مـن    

علـى  فعليـا     حـصارا  والتنقـل، ممـا يـشكل      مـشددة علـى االقتـصاد        ا قيـود  هالفترات طويلة وفرض  

 ٨املـؤرخ  ) ٢٠٠٩ (١٨٦٠قـرار جملـس األمـن    ، وإذ يدعو، يف هذا الصدد، إىل تنفيـذ         القطاع

ة فتح معابر احلدود بصورة كاملة من أجـل اسـتمرار           لكفالبالكامل   ٢٠٠٩يناير  /كانون الثاين 

املعونـــة اإلنـــسانية  إيـــصالالبـــضائع بـــصورة منتظمـــة، مبـــا يف ذلـــك نقـــل األشـــخاص و تنقـــل

ــى     ــشدد علــ ــاء، وإذ يــ ــواد البنــ ــة ومــ ــدفقات التجاريــ ــرورةوالتــ ــع  ضــ ــن جلميــ ــة األمــ  كفالــ

  املدنيني، السكان

هم مئـات األطفـال والنـساء،     وقـوع إصـابات بالغـة بـني املـدنيني، مبـن فـي            وإذ يشجب   

والتــشريد الــداخلي آلالف املــدنيني وإحلــاق دمــار واســع النطــاق باملنــازل واهلياكــل األساســية   
_______________ 

 .Corr.1 و A/ES-10/273انظر  )٧(
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املدنيــة احليويــة واملستــشفيات واملــدارس ومرافــق اإلمــدادات الغذائيــة واملمتلكــات االقتــصادية    

خطـري   علـى حنـو  ا يـؤثر  والصناعية والزراعية وعدد من مرافق األمم املتحـدة يف قطـاع غـزة، ممـ        

ظـروفهن   ويفتوفري اخلدمات الـصحية واالجتماعيـة احليويـة للنـساء الفلـسطينيات وأسـرهن           يف

كـــانون  ة الـــيت جـــرت يف   املعيـــشية االجتماعيـــة واالقتـــصادية بـــسبب العمليـــات العـــسكري     

  ،٢٠١٢ نوفمرب/ ويف تشرين الثاين٢٠٠٩يناير / وكانون الثاين٢٠٠٨ديسمرب /األول

، مبــا فيهــا  باملوضــوعذات الــصلة املتحــدة األمــم يف هــذا الــصدد إىل تقــارير وإذ يــشري  

 واللجنـة االقتـصادية واالجتماعيـة لغـرب آسـيا وجملـس             االقتصادي واالجتمـاعي   الستقارير  

  اإلنسان، حقوق

القـصري والطويـل    األجلني األثر الضار الذي يترتب يف     إزاء   عن بالغ القلق   وإذ يعرب   

جتماعيـة واالقتـصادية واإلنـسانية للـسكان املـدنيني الفلـسطينيني يف قطـاع غـزة               األحوال اال يف  

 تـها إعاقعلـى  و ، إسرائيل، السلطة القائمـة بـاالحتالل  الذي تقوم به  التدمري الواسع النطاق     على

يف قطـاع غـزة    اإلعمـار ، وإذ يـدعو، يف هـذا الـصدد، إىل التعجيـل فـورا بعمليـة          اإلعمارعملية  

ــدان  ــساعدة البلـ ــدعم      مبـ ــدويل لـ ــؤمتر الـ ــا يف املـ ــد ـ ــوال املتعهـ ــع األمـ ــشمل دفـ ــا يـ ــة، مبـ  املاحنـ

 الـــذي عقـــد يف شـــرم الـــشيخ، مـــصر،  إعمـــار قطـــاع غـــزةمـــن أجـــل الفلـــسطيين  االقتـــصاد

  ،٢٠٠٩ مارس/آذار ٢ يف

والوكـاالت   املتحـدة    األمـم الـصادرة عـن     تقارير  ال إزاء خمتلف    وإذ يساوره بالغ القلق     

العتمــاد الكــبري علــى املعونــة بــسبب إغــالق احلــدود لفتــرات طويلــة   يتعلــق با املتخصــصة فيمــا

واالرتفاع الصارخ يف معدالت البطالة وتفشي الفقر واملصاعب اإلنـسانية اجلمـة، مبـا يف ذلـك            

انعدام األمن الغذائي وتزايد املشاكل املتصلة بالـصحة، ومنـها ارتفـاع مـستويات سـوء التغذيـة           

ألطفــــال، يف األرض الفلــــسطينية احملتلــــة، مبــــا فيهــــا   اوخباصــــةلــــدى الــــشعب الفلــــسطيين، 

  الشرقية، القدس

 إزاء الوفيات واإلصـابات الـيت حلقـت باملـدنيني، مبـن فـيهم               وإذ يعرب عن بالغ القلق      

ضـــرورة محايـــة الـــسكان املـــدنيني  يـــشدد علـــى، وإذ ااألطفـــال والنـــساء واملتظـــاهرون ســـلمي

  ،الدويل الفلسطينيني وفقا للقانون اإلنساين

 ورفـاههم، وإذ يـدعو إىل وقـف         املـدنيني الـسكان    على أمهيـة سـالمة مجيـع         وإذ يشدد   

ســـتفزاز والتحـــريض والتـــدمري أعمـــال العنـــف، مبـــا فيهـــا مجيـــع أعمـــال اإلرهـــاب واال  مجيـــع

  الصواريخ، وإطالق

 األطفـال  الكـثري مـن  أن آالف الفلـسطينيني، مبـن فـيهم     من  القلق  بالغ  وإذ يعرب عن      

ــساء، ال ــ والن  يف ظــل ظــروف اإلســرائيلية  االحتجــازحمتجــزين يف الــسجون أو مراكــز  ون يزال
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ــ قاســية ــسالمتهمت ــشمل العــيش يف ظــروف غــري صــحية واحلــبس االنفــرادي    ،ضر ب ــادة  ت وزي

 اإلداري وعدم توفر الرعاية الطبية املناسبة ومنع الزيارات األسرية واحلرمـان        حاالت االحتجاز 

 القلق أيضا إزاء سوء معاملـة الـسجناء          بالغ وإذ يعرب عن  من احملاكمة وفق األصول القانونية،      

يف  علمـا    حيـيط  وإذ وإزاء مجيع التقارير الـيت تفيـد مبمارسـة التعـذيب،             مالفلسطينيني ومضايقته 

 بـشأن ظـروف االحتجـاز يف        ٢٠١٢مـايو   /باالتفاق الـذي مت التوصـل إليـه يف أيـار          الوقت ذاته   

  وعاجل، ه على حنو كاملالسجون اإلسرائيلية، وإذ يدعو إىل تنفيذ

 اهلياكــل األساســية االقتــصادية واالجتماعيــة إلعــادة بنــاء امللحــةالــضرورة ب يــسلموإذ   

 امللحـة للتـصدي  الـضرورة  بالقـدس الـشرقية، و  يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيهـا       وتطويرها  

ــوفري       ل ــة ت ــها كفال ــسطيين، بوســائل من ــشعب الفل ــا ال ــيت يواجهه ــسانية ال ــة اإلن ــساعدة ألزم  امل

 غــــزة ألشــــخاص والبــــضائع مــــن وإىل قطــــاعااإلنــــسانية دون معوقــــات واســــتمرار تــــدفق 

  ،منتظمة بصورة

عـادة بنـاء مؤسـساا      إل  الـيت تبـذهلا احلكومـة الفلـسطينية بـدعم دويل            باجلهود وإذ يقر   

ضـرورة   يـشدد علـى    احلكـم الرشـيد، وإذ       هـا ولتـشجيع   الـضرر وإصـالحها وتعزيز     حلق ا اليت  

 الــصدد ذلـك يف  يــشيدلــى املؤسـسات الوطنيــة واهلياكـل األساســية الفلـسطينية، وإذ    احملافظـة ع 

 وتأســيسإــاء االحــتالل : فلــسطني“ املعنونــة ٢٠٠٩تنفيــذ خطــة الــسلطة الفلــسطينية لعــام  ب

اإلجنــازات اهلامــة ب و شـهرا ٢٤ يف غــضونمؤسـسات دولــة فلــسطينية مـستقلة    إلقامــة ”الدولـة 

 الـواردة يف  الدولـة  لتأسـيس  االسـتعداد  ملـدى  التقييمـات اإلجيابيـة     حـسبما تؤكـده    اليت حتققت، 

 البنـك الـدويل وصـندوق النقـد الـدويل واألمـم        من بينـها  ،  التقارير اليت قدمتها مؤسسات دولية    

 إىل اجتماع جلنة االتصال املخصصة لتنسيق املساعدة الدولية املقدمة إىل الفلـسطينيني             ،املتحدة

 واجتماعاـا الالحقـة، وإذ يقـر خبطـة التنميـة الوطنيـة       ٢٠١١أبريـل  / نيـسان  ١٣  يف الذي عقد 

 يف جمــــاالت احلكــــم واالقتــــصاد والتنميــــة االجتماعيــــة ٢٠١٣-٢٠١١الفلــــسطينية للفتــــرة 

  األساسية، واهلياكل

األعمـال املهمـة الـيت تقـوم ـا األمـم املتحـدة والوكـاالت                ب الصدد   ذلك يف   يشيدوإذ    

ات املاحنـة دعمـا للتنميـة االقتـصادية واالجتماعيـة للـشعب الفلـسطيين، علـى                 املتخصصة واجلهـ  

، ٢٠١١أغـسطس   /بناء الدولة اليت اكتملت يف ايـة آب       والوطنية   للتنميةحنو يتسق مع خطته     

  ،تقدم يف إطار املساعدة اإلنسانية اليت املساعدةوب

علـى ضـرورة احتـرام     أمهية الوحدة الوطنية للشعب الفلـسطيين، وإذ يـشدد    وإذ يؤكد   

ــا القــــدس    ــا فيهــ ــة، مبــ ــة لــــألرض الفلــــسطينية احملتلــ ــشرقية، الــــسالمة اإلقليميــ ــدا  الــ ووحــ

  ،امعليه واحملافظة
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 بكــال الطــرفني الوفــاء بالتزامامــا مبوجــب خريطــة الطريــق، بالتعــاون مــع  وإذ يهيــب  

  اموعة الرباعية،

دية واجتماعيـة صـحية يف ظـل    ظروف اقتصا ويئةلصعوبة حتقيق التنمية  وإدراكا منه     

  ذلك، لتعزيزاالحتالل وأن السالم واالستقرار يوفران أفضل الظروف 

 إىل فتح املعابر احلدودية املؤدية إىل قطاع غزة بشكل كامل، علـى حنـو               يدعو  - ١  

 اإلنـسانية واسـتمرار   ة لكفالـة وصـول املـساعد    ،)٢٠٠٩ (١٨٦٠يتسق مع قرار جملـس األمـن        

 وإىل رفع مجيع القيود املفروضة علـى تنقـل الـشعب            ضائع بصورة منتظمة  ق األشخاص والب  تدف

الفلسطيين، مبا فيها القيود الناشـئة عـن العمليـات العـسكرية اإلسـرائيلية اجلاريـة ونظـام إغـالق             

لتخفيف مـن حـدة احلالـة اإلنـسانية     لاملناطق املتعدد املستويات، وإىل اختاذ تدابري عاجلة أخرى      

ــسلطة       األرض اخلطــرية يف  ــرائيل، ال ــدعو إس ــزة، وي ــاع غ ــة، واحلرجــة يف قط ــسطينية احملتل الفل

ــساين        ــانون اإلن ــة مبوجــب الق ــا القانوني ــع التزاما ــد جبمي ــاالحتالل، إىل التقي ــة ب ــدويل القائم ال

  الصدد؛ املتخذة يف هذا املتحدة األمموقرارات 

ة احملتلـة، مبـا    ضرورة احملافظة على الـسالمة اإلقليميـة لـألرض الفلـسطيني     يؤكد  - ٢  

البــضائع يف نقـل  وضــمان حريـة تنقـل األشـخاص و    ووحـدا وتكاملـها  القـدس الـشرقية،   فيهـا  

  القدس الشرقية، وإىل العامل اخلارجي ومنه؛األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها أرجاء 

 ضــرورة احملافظــة علــى املؤســسات الوطنيــة واهلياكــل األساســية   أيــضا يؤكــد  - ٣  

طويرهـا مـن أجـل تـوفري اخلـدمات العامـة احليويـة للـسكان الفلـسطينيني املـدنيني                 الفلسطينية وت 

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

ــبايط  - ٤   ــ لـ ــول ا بـ ــرائيل للربوتوكـ ــل إسـ ــصادية  أن متتثـ ــات االقتـ ــق بالعالقـ ملتعلـ

ــني ــة التحريــــ    بــ ــرائيل ومنظمــ ــة إســ ــسطينيةر الحكومــ ــه  فلــ ــذي مت توقيعــ ــاريس يف الــ  يف بــ

  ؛)٨(١٩٩٤ أبريل/نيسان ٢٩

ــة    يطلــب  - ٥   ــة واهلياكــل األساســية احليوي  إىل إســرائيل إصــالح املمتلكــات املدني

ا أضـرار أو دمـرت مـن جـراء عملياـا       ـ واألراضي الزراعية واملؤسسات احلكومية اليت حلقت  

  إعادا إىل ما كانت عليه؛األرض الفلسطينية احملتلة والعسكرية يف 

ــور املــؤرخ     يكــرر  - ٦   ــام التفــاق التنقــل والعب ــذ الت ــدعوة إىل التنفي ــشرين  ١٥ال ت

بـشكل عاجـل    ، وخباصة إعادة فـتح مجيـع املعـابر املؤديـة إىل قطـاع غـزة،          ٢٠٠٥نوفمرب  /الثاين

ات الــيت  عنــصرا حيويــا يف كفالــة عبــور املــواد الغذائيــة واإلمــداد  ذلــكودون انقطــاع، باعتبــار

_______________ 

 . املرفق الرابع،”االتفاق حول قطاع غزة ومنطقة أرحيا“، املرفق املعنون A/49/180-S/1994/727انظر  )٨(
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وإمدادات الوقـود الكافيـة، وإتاحـة إمكانيـة وصـول وكـاالت            البناءغىن عنها، مبا فيها مواد       ال

والوكــاالت املرتبطــة ــا والتــدفقات التجاريــة املنتظمــة الــضرورية لإلنعــاش         املتحــدة األمــم

لـة   كفا ضـرورة االقتصادي إىل األرض الفلسطينية احملتلة ويف داخلها بال عوائـق، ويـشدد علـى               

  األمن جلميع السكان املدنيني؛

واإلحجـام عـن    الـدويل    جبميع األطراف احترام قواعد القانون اإلنساين        يهيب  - ٧  

العنف ضد السكان املدنيني، وفقا التفاقية جنيف املتعلقة حبماية املـدنيني وقـت احلـرب     ممارسة  

  ؛)٢(١٩٤٩أغسطس /آب ١٢املؤرخة 

 احلق غري القابل للتصرف للشعب الفلسطيين والسكان العـرب يف      يعيد تأكيد   - ٨  

إسـرائيل، الـسلطة     ويطلب إىل اجلوالن السوري احملتل يف مجيع مواردهم الطبيعية واالقتصادية،         

ــاالحتالل، عــدم اســتغالل تلــك املــوارد أو تعريــضها للخطــر أو التــسبب يف     فقــداا  القائمــة ب

  استنفادها؛ أو

 إىل إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، أن تتوقف عـن تـدمري املنـازل          بيطل  - ٩  

واملمتلكــات واملؤســسات االقتــصادية واألراضــي الزراعيــة والبــساتني يف األرض الفلــسطينية       

  اجلوالن السوري احملتل؛القدس الشرقية، ويف احملتلة، مبا فيها 

تالل، أن تنهي فورا اسـتغالهلا   إىل إسرائيل، السلطة القائمة باالح     يطلب أيضا   - ١٠  

، وأن تتوقـف عـن إلقـاء مجيـع أنـواع النفايـات       واملعـادن للموارد الطبيعية، مبا فيها املوارد املائية    

 الـيت تلحـق   اجلـوالن الـسوري احملتـل   القدس الشرقية، ويف يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها      

ملائيــة واألراضــي ومــوارد الطاقــة، وتــشكل  املــوارد اوهــيأضــرارا جــسيمة مبواردمهــا الطبيعيــة، 

صحة السكان املدنيني، ويطلب أيضا إىل إسرائيل، السلطة القائمـة          والبيئة   يهددخطرا جسيما   

باالحتالل، أن تزيل مجيع العوائق اليت حتول دون تنفيـذ املـشاريع البيئيـة البالغـة األمهيـة، مبـا يف                    

  غزة؛ذلك حمطات معاجلة مياه الصرف الصحي يف قطاع 

 أن تــشييد املــستوطنات اإلســرائيلية ومــا يتــصل ــا مــن هياكــل   يعيــد تأكيــد  - ١١  

 اجلــوالن الــسوري احملتــلالقــدس الــشرقية، ويف أساســية يف األرض الفلــسطينية احملتلــة، مبــا فيهــا 

التنميـــة  حتـــول دون حتقيـــق عقبـــة رئيـــسية ن يـــشكالني غـــري شـــرعين عمـــالهـــاوتوســـيع نطاق

الـسالم، ويـدعو إىل الوقـف التـام جلميـع أشـكال االسـتيطان                وإحـالل ة  االقتصادية واالجتماعي 

تغـيري التركيبـة    ل الـيت تتخـذ   يرتبط به من أنـشطة، مبـا يف ذلـك الوقـف التـام جلميـع التـدابري                    وما

القـدس  الدميغرافية لألراضي احملتلة ومركزها القانوين وطبيعتها، مبـا فيهـا علـى وجـه اخلـصوص                 

 امتثاال لقرارات جملس األمن املتخـذة يف هـذا الـصدد والقـانون الـدويل،          حوهلا،احملتلة و الشرقية  

  احلرب؛ مبا يف ذلك اتفاقية جنيف املتعلقة حبماية املدنيني وقت
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 الـيت   ةوعشراملـ  األعمـال غـري      علـى   املـستوطنني اإلسـرائيليني    إىل حماسـبة  يدعو    - ١٢  

 الـصدد إىل    ذلـك الـشرقية، ويـشري يف      يف األرض الفلـسطينية احملتلـة، مبـا فيهـا القـدس              يرتكبوا

  تنفيذه؛  ضرورةويؤكد، ١٩٩٤مارس /آذار ١٨املؤرخ ) ١٩٩٤( ٩٠٤قرار جملس األمن 

ــد تأكيــد   - ١٣    أن اســتمرار إســرائيل يف تــشييد اجلــدار يف األرض الفلــسطينية     يعي

شرقية حوهلــا، يتنــاىف مــع القــانون الــدويل ويعــزل القــدس الــ واحملتلــة، مبــا فيهــا القــدس الــشرقية  

، بـشدة  الضفة الغربيـة ويـضعف التنميـة االقتـصادية واالجتماعيـة للـشعب الفلـسطيين               جيزئ مما

الصدد إىل االمتثال التام لاللتزامات القانونية الـواردة يف الفتـوى الـيت أصـدرا                ذلكويدعو يف   

 ١٠/١٥ -  ويف قــرار اجلمعيــة العامــة دإط )٧(٢٠٠٤يوليــه /متــوز ٩حمكمــة العــدل الدوليــة يف  

  ويف القرارات الالحقة املتخذة يف هذا الصدد؛

 إىل إسـرائيل االمتثــال ألحكـام اتفاقيـة جنيــف املتعلقـة حبمايـة املــدنيني      يطلـب   - ١٤  

 الــذين يقطــن سوريني يف اجلــوالن الــسوري احملتــلوقــت احلــرب وتيــسري زيــارات املــواطنني الــ 

  ل القنيطرة؛وطنهم األم، اجلمهورية العربية السورية، عرب مدخ ذووهم يف

 على أمهية األعمال اليت تقـوم ـا مؤسـسات األمـم املتحـدة ووكاالـا                 يشدد  - ١٥  

يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبـا فيهـا القـدس الـشرقية، واألعمـال الـيت يقـوم ـا منـسق األمـم                        

املتحدة اخلاص لعملية السالم يف الشرق األوسط واملمثل الشخصي لألمـني العـام لـدى منظمـة       

  لتحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية؛ا

للــدول األعــضاء وهيئــات األمــم املتحــدة واملنظمــات       هتقــديريعــرب عــن    - ١٦  

املـــساعدة  تقـــدماحلكوميـــة الدوليـــة واملنظمـــات اإلقليميـــة واملنظمـــات غـــري احلكوميـــة الـــيت 

ــصادية واإلنــسانية   ــدميها  االقت ــاهم ،وتواظــب علــى تق صادية  االقتــحتــسني األحــوال  يف  ممــا س

، وحيـث علـى مواصـلة تقـدمي املـساعدة، بالتعـاون مـع               للشعب الفلـسطيين   واالجتماعية احلرجة 

  مع خطة التنمية الوطنية الفلسطينية؛ يتسق ومبااملؤسسات الفلسطينية الرمسية 

ا شأاملفاوضـات بـ    بـإجراء  أمهية إحياء عمليـة الـسالم والتعجيـل          يكرر تأكيد   - ١٧  

ــرارات األمــم     ــاس ق ــى أس ــذا الــصد   عل ــرارات جملــس    املتحــدة املتخــذة يف ه ــك ق ــا يف ذل د، مب

 ١٥١٥ و) ٢٠٠٢ (١٣٩٧ و) ١٩٧٨ (٤٢٥ و) ١٩٧٣ (٣٣٨ و) ١٩٦٧ (٢٤٢ األمـــــن

ــل   )٢٠٠٨ (١٨٥٠ و) ٢٠٠٤ (١٥٤٤ و) ٢٠٠٣( ــدأ األرض مقابــ ــد ومبــ ــؤمتر مدريــ  ومــ

أمهيـة   و)٦(ريـق الـيت وضـعتها اموعـة الرباعيـة      وخريطـة الط )٥(الـسالم ومبـادرة الـسالم العربيـة    

ة  ممثلـ  ينيةاالمتثال لالتفاقات اليت مت التوصل إليها بني حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسط           

احلــل القــائم علــى وجــود دولــتني،      إعمــال بغــرض متهيــد الــسبيل أمــام    الــشعب الفلــسطيين 
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عيـشان جنبـا إىل جنـب يف سـالم وأمـن داخـل حـدود معتـرف ـا، علـى             وفلـسطني، ت   إسرائيل

  ، وحتقيق تسوية سلمية عادلة دائمة شاملة؛١٩٦٧أساس حدود ما قبل عام 

 إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورا الثامنة والـستني،              يطلب  - ١٨  

يواصـل تـضمني     هـذا القـرار، وأن  عن طريق الس االقتصادي واالجتماعي، تقريرا عن تنفيـذ  

األحـوال املعيـشية للـشعب      عـن  مـا يـستجد مـن معلومـات       تقرير منسق األمـم املتحـدة اخلـاص         

  الفلسطيين، بالتعاون مع وكاالت األمم املتحدة املعنية؛

نعكاســـات االقتـــصادية واالجتماعيـــة    الا“ أن يـــدرج البنـــد املعنـــون    يقـــرر  - ١٩  

ال املعيـشية للـشعب الفلـسطيين يف األرض الفلـسطينية احملتلـة،      لالحتالل اإلسرائيلي على األحو   

يف جــدول أعمــال  ”مبــا فيهــا القــدس الــشرقية، وللــسكان العــرب يف اجلــوالن الــسوري احملتــل  

  .٢٠١٤دورته املوضوعية لعام 

  ٤٠اجللسة العامة 

  ٢٠١٣ يوليه/ متوز١٩

  


