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 2016متوز/يوليه  25يف  اجمللس االقتصادي واالجتماعيقرار اختذه 
 ](E/2016/L.22) مقترح نظر فيه يف جلسة عامة بناء على[

االنعكاسات االقتصادية واالجتماعية لالحتالل اإلسرائيلي علـ    - 2016/14
ــلينية   ــية لل ـــعين الالرـــليل يف األر  الالرـ األحـــوال املعي ـ

ي اجلـوالن  فاحملتلة، مبا فيها القدس ال رقية، وللركان العـر   
 الروري احملتل

 
 ،االقتصادي واالجتماعي إن اجمللس 
ــة    إذ يشييير  ــة العامـ ــرارات اجلمعيـ ــ ر   70/1إىل قـ ــبتم   25املـ ، 2015أيلول/سـ

ــ ر   70/89 و ــم    9املــ ــانون األول/ديرــ ــ ر   70/225، و 2015كــ ــانون  22املــ كــ
 ،2015ديرم  األول/

 ،2015متوز/يوليه  20امل ر   2015/17إىل قراره  وإذ يشر أيضا 
ــتيالء       وإذ يسترشييي   ــواز االسـ ــدم جـ ــد عـ ــ  ال كـ ــدة الـ ــم املتحـ ــا  األمـ ــادي مي ـ مببـ
ــرارات ملــس األمــن    علــ  ــالقوة، وإي ي ــ  إىل ق املتخــذة يف اــذا الصــدد، مبــا فيهــا   األر  ب

( 1968) 252 و 1967ال ـــــرين ال ـــــا /نوفم   22( املـــــ ر  1967) 242القـــــرارات 
ــ ر  ــايو  21 امل ــ ر  1973) 338 و 1968أيار/م ــوبر   22( امل  1973ال ــرين األول/أكت

ــ ر  1980) 465 و ــارس  1( املــ ــ ر  1981) 497 و 1980آيار/مــ ــانون  17( املــ كــ
 ،  1981األول/ديرم  

ــرارات الإىل  وإذ يشيير  ــ  اختــذ ا  ق ــة  ال ــة العام ــا اجلمعي ــة يف دور  ــت نائية اللارئ  االس
ــرارات دإ    ــا القـ ــا فيهـ ــرة، مبـ ــ ر   10/13 - العاشـ ــوبر   21املـ ــرين األول/أكتـ  2003ال ـ

املـــــ ر   10/15 - دإ  و 2003كـــــانون األول/ديرـــــم   8املـــــ ر   10/14 - دإ  و
 ،2006كانون األول/ديرم   15امل ر   10/17 - دإ  و 2004متوز/يوليه  20
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االنعكاسـات  بتقرير اللجنة االقتصادية واالجتماعيـة لرـر  آسـيا عـن      وإذ حييط علما 
ــ  األحــوال املعي ــية لل ــعين الالرــليل        ــة لالحــتالل اإلســرائيلي عل االقتصــادية واالجتماعي

األر  الالرلينية احملتلة، مبا فيها القـدس ال ـرقية، وللرـكان العـر  يف اجلـوالن الرـوري        يف
 ،(1)ا األمني العام، بالصيرة ال  أحاله هباحملتل

ــ  أن  يعييي  اأتيدييي  وإذ   ــ  ا ــر      عل ــدنيني وق ــة امل ــة اماي ــت املتعلق ــة جني ، االااقي
عل  األر  الالرـلينية احملتلـة، مبـا فيهـا القـدس      ، النلبق (2)1949آ /أغرلس  12امل رخة 

 ،1967ال رقية، وعل  األراضي العربية األخرى ال  حتتلها إسرائيل منذ عام 

ــة والرياســية   إىل وإذ يشيير  ــا قو  املدني ــدوص ااــاق ب ــدوص   (3) العهــد ال والعهــد ال
أن ، وإي ي كـد  (4)واالااقيـة حقـو  اللاـل    (3)اااق با قو  االقتصادية واالجتماعية وال قافية

األر  الالرـلينية احملتلـة،   سـارية وبـين احترامهـا يف     قـو  اإلنرـان  املتعلقـة ا صكوك اذه ال
   اجلوالن الروري احملتل، يفوفيها القدس ال رقية،  مبا

ــو        وإذ حييييط علمييا   ــدات حق ــن معاا ــدد م ــذا الصــدد، بان ــمام فلرــلني إىل ع ، يف ا
 أخرى، ضافة إىل معاادات دوليةاإلنران، وإىل االالااقيات األساسية املتعلقة بالقانون اإلنرا ، إ

ال ــــرين  29املــــ ر   67/19بقــــرار اجلمعيــــة العامــــة    أيضييييا وإذ حييييييط علمييييا  
 ،2012 ال ا /نوفم 
الحتالل اإلسرائيلي الـذي  ل، دون الأخ ، وضع هنايةعل  ال رورة امللحة ل وإذ يش د 

 وحتقيــق الرـوية سـلمية عادلــة ودائمـة وشـاملة علــ  تيـع املرـارات علــ        1967بـدأ يف عـام   
( املــ ر  1978) 425( و 1973) 338( و 1967) 242أســاس قــرارات ملــس األمــن    

ــارس  19 ــ ر   (2002) 1397 و 1978آيار مـــ ــارس  12املـــ  1515 و 2002آيار/مـــ
أيار/مـايو   19املـ ر    (2004) 1544 و 2003ال رين ال ا /نوفم   19امل ر   (2003)

ومبـدأ األر  مقابـل   ، 2008كانون األول/ديرم   16امل ر   (2008) 1850 و 2004
علـ   و ،(6)وخريلـة اللريـق الـ  وضـعتها اجملموعـة الرباعيـة       (5)الرالم ومبادرة الرـالم العربيـة  

_______________ 
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(4) United Nations, Treaty Series, vol. 1577, No. 27531. 
(5) A/56/1026-S/2002/932 14/221، املرفق ال ا ، القرار. 

(6) S/2003/529.املرفق ، 
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التوصل إليها بني حكومة إسرائيل ومنظمة التحريـر   متالمت ال لالالااقات ال  لال رورة امللحة 
 ال عين الالرليل، مم لة ،الالرلينية

 مبدأ الريادة الدائمـة لل ـعو  الواقعـة حتـ  االحـتالل األجـن  علـ         يعي  تيدي وإذ  
موارداــا اللبيعيــة، وإي يعــر  عــن قلقــه يف اــذا الصــدد إزاء قيــام إســرائيل، الرــللة القائمــة     

باسـترالل املـوارد اللبيعيـة يف األر  الالرـلينية احملتلـة،      واملرتوطنني اإلسرائيليني باالحتالل، 
وخباصة نتيجة لألن لة االسـتيلانية الـ     ا القدس ال رقية، ويف اجلوالن الروري احملتل،مبا فيه

 العد غ  م روعة مبوجين القانون الدوص ومن امل ست أهنا الواصل  خالل اذه الاترة،

تحقيـق  ل املبذولـة بأن االحـتالل اإلسـرائيلي يعـو  ب ـكل خلـ  اجلهـود        واقتناعا منه 
ئــة بيئــة اقتصــادية ســليمة يف األر  الالرــلينية احملتلــة، مبــا فيهــا القــدس   التنميــة املرــتدامة و ي

 يلـ  مـن   نـت  عـن  ي ال رقية، ويف اجلوالن الروري احملتل، وإي يعـر  عـن قلقـه البـالا إزاء مـا     
 االقتصادية واملعي ية، حوالالداور يف األ

 الــة يفإزاء االرالاــاا ا ــاد ملرــتويات البل  ،يف اــذا الصــدد ،عييا اعيي   وإذ يعيير  
ــة البلــا حيــ قلــاا غــصة بصــاة خاصــة،   ــة حرــين القــديرات البنــ    43 نرــبة البلال يف املائ

ــة،  60ال ــبا  إىل بينمــا الصــل يف صــاوف  الــدوص،  ــام إســرائيل  اســتاحاال يصيــداايف املائ قي
ــل،        ــ  الن ــا  االقتصــادي والتنق ــودا شــديدة عل ــة وفرضــها قي ــرات طويل ــاطق لات ــالغال  املن ب

لعمليـات العرـكرية يف   لواالنعكاسات الرـلبية املرـتمرة   ا عل  القلاا، ي كل حصارا فعلي مما
 قلاا غصة عل  اهلياكل األساسية االقتصادية واالجتماعية والظروف املعي ية،

، علــ  الــرغم مــن املعوقــات العديــدة، مبــا يف يلــ  العراقيــل الــ  يارضــها    وإذ يشييي  
 ا الـــةتحرـــني ل الالرـــلينية ا ا كومـــةالـــ  البـــذهلهود اجلبـــاالحـــتالل اإلســـرائيلي املرـــتمر، 

يف مـاالت ا وكمـة وسـيادة     وخصوصااالقتصادية واالجتماعية يف األر  الالرلينية احملتلة، 
والقلاعــات اإلنتاجيــة والتعلــيم وال قافــة والصــحة  الكرــين القــانون وحقــو  اإلنرــان وســبل  

   واملياه،واهلياكل األساسية وا ماية االجتماعية 
بـدأ العمـل   مم املتحـدة للمرـاعدة اإليائيـة الـذي     إطار عمل األ عل  أمهية  يش د وإذ 

إىل املقـدمني  املرـاعدة  والعصيص الدعم منها  أمور هبدف حتقيق 2013أغرلس  آ / 15يف  به
ــص  ال ــــعين الالرــــليل  ــة والعصيــ ــل التنميــ ــية مــــن أجــ ــا لالقــــدرات امل سرــ ألولويــــات وفقــ

 ،الالرلينية الوطنية

الـداب  أخـرى   النايـذ إسـرائيل   و الرارا بنـاء املرـتوطنات  إزاء  اأقلقوإذ يساوره باأغ  
ــة، وبـــذل   التصـــل ــة يف األر  الالرـــلينية احملتلـ ــة  خباصـ ــرقية احملتلـ ــا، ويف القـــدس ال ـ حوهلـ
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املتخـذة  اجلوالن الروري احملتل، انتهاكا للقانون اإلنرا  الدوص وقـرارات األمـم املتحـدة     يفو
ن اذه التداب  غ  القانونية اـي مصـادر رئيرـية لالنتـهاكات     وإي ي دد عل  أ ،يف اذا الصدد

 والرياسات التمييصية اإلسرائيلية األخرى،
سياسـات  االبـاا   بن ـا   أن الواصـل تيع الدول واملنظمـات الدوليـة علـ      وإذ يشجع 
املمارســات والتــداب   جبميــع  يتعلــق  فيمــا  احتــرام التصاما ــا مبوجــين القــانون الــدوص     الكاــل

ــا فيهــا القــدس ال ــرقية،     امل ــروعةاإلســرائيلية غــ    ــة، مب  وخباصــةيف األر  الالرــلينية احملتل
 املرتوطنات اإلسرائيلية،

لتحقيـق يف  مـن أجـل ا  لتقصـي ا قـائق   املرـتقلة  بتقريـر البع ـة الدوليـة     لماحييط عوإذ  
يــة والرياســية واالقتصــادية واالجتماعيــة ا قــو  املدن علــ املرــتوطنات اإلســرائيلية  بنــاءثــار آ

وال قافيـــــة لل ـــــعين الالرـــــليل يف تيـــــع أاـــــاء األر  الالرـــــلينية احملتلـــــة، مبـــــا فيهـــــا   
 ،(7)ال رقية القدس

ــد  قليييقاأ بييياأغ وإذ يعييير  عيييا  ــالإزاء الصايـ ــايقاتالعنـــت  أعمـ ــتاصاز  وامل ـ واالسـ
وخباصـة األعمـال   لقدس ال رقية، والتحريض يف األر  الالرلينية احملتلة، مبا فيها اوالتخريين 
ن غـ  القـانونيني ضـد املـدنيني الالرـلينيني،      ون املرـلح ون اإلسـرائيلي واملرـتوطن  ال  يقـوم هبـا  

املواقــع التارةيــة والدينيــة واألراضــي املنــازل و هــافــيهم األطاــال، وضــد املمتلكــات، مبــا في مبــن
 ونية املرالكبة يف اذا الصدد،وإي يدعو إىل احملاسبة عل  األعمال غ  القان الصراعية،

ــات إزاء  وإذ يسييياوره بييياأغ اأقليييق    ــ ة االنعكاسـ ــ  االـ ــوالاألعلـ ــادية  حـ االقتصـ
ــة لل ــعين الالرــليل   ــه داخــل     برــبين ال ــييد واالجتماعي إســرائيل اجلــدار والنظــام املــرالبل ب
ــا يف  ــة، مب ــ  يف األر  الالرــلينية احملتل ــدس ال ــرقية   يل ــا  والق ــا، وم ــه حوهل ــ دي إلي ــ   ي يل

االقتصـادية واالجتماعيــة، مبــا يف يلـ  حقــه يف العمــل   الالرــليل انتــهاك  قـو  ال ــعين   مـن 
 رية الوصول والتنقل،او الئق يوالصحة والتعليم والتمل  والتمتع مبرتوى معي 

ــذا يف  وإذ يشييير  ــة يف    اـ ــدل الدوليـ ــة العـ ــدر ا لكمـ ــ  أصـ ــوى الـ ــدد إىل الاتـ  الصـ
 ر القانونيــة الناشــئة عــن ال ــييد جــدار يف األر  الالرــلينية ب ــأن ااثــا 2004متوز/يوليــه  9

، وإي ي كـــد ضـــرورة التقيـــد بااللتصامـــات 10/15-وإىل قـــرار اجلمعيـــة العامـــة دإ  (8)احملتلـــة
 املذكورة فيهما،

_______________ 

(7) A/HRC/22/63. 

 .Corr.1و  A/ES-10/273انظر  (8)

http://undocs.org/ar/A/HRC/22/63
http://undocs.org/ar/A/ES-10/273
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الــ  وقعــ  يف يف األرواح واإلصــابات رــائر إزاء تيــع ااوإذ يعيير  عييا ائييتيا ه   
وإي يدعو تيـع األطـراف إىل االحتـرام التـام للقـانون الـدوص، مبـا يف         صاوف املدنيني األبرياء،

ألغـرا  منـها يايـة أرواح    يل  القانون الدوص اإلنرـا  والقـانون الـدوص  قـو  اإلنرـان،      
املدنيني، وكذل  من أجل العصيص أمن الناس، ووقت الصعيد ا الة، وممارسة ضبل الـناس، مبـا   

ــال واالا  ــ  إزاء األعمـ ــعي إىل    يف يلـ ــة للرـ ــتقرة موااليـ ــة مرـ ــة بيئـ ــتاصازية، و يئـ ــات االسـ بـ
 الرالم، حتقيق

إزاء الدمار ال ديد الذي اللحقه إسـرائيل، الرـللة القائمـة     وإذ يعر  عا باأغ اأقلق 
واملعـا   مبا يف يلـ  التـدم  املتصايـد للمنـازل وامل سرـات االقتصـادية        ،باالحتالل، باملمتلكات

الصراعية والبراالني يف األر  الالرلينية احملتلـة، مبـا فيهـا القـدس ال ـرقية،      واألراضي التارةية 
، علــ  ومصــادر ا لألراضــي اجلــدارللمرــتوطنات ويتصــل بت ــييداا  وبوجــه خــاق إزاء مــا 

ــو ــا يف      اـ ــة، مبـ ــلينية احملتلـ ــدوص، يف األر  الالرـ ــانون الـ ــع القـ ــاع مـ ــ  يف يتنـ ــدس  يلـ القـ
 حوهلا،و ال رقية

الت ــــريد القرــــري للمــــدنيني إزاء اســــتمرار  أغ اأقلييييق أيضيييا وإذ يعييير  عييييا بييييا  
 سياسـة اـدم  الالرلينيني، مبن فيهم متمع البدو، وسلين ممتلكـا م برـبين اسـتمرار والك يـت     

التـداب    ، وإزاءحوهلـا والقدس ال ـرقية احملتلـة    يف املنازل وطرد سكاهنا وإلراء حقهم يف اإلقامة
لحالـة  خلـ  ل الاـاقم   أدى إىلاللبيعي، ممـا   الالرليل رااجوااملتخذة ملواصلة عصل املدينة عن 
 ،ونلركان الالرلينيأصال ال  يعيش فيها ااالجتماعية واالقتصادية ا رجة 

عمليـات  مـا القـوم بـه إسـرائيل مـن      إزاء اسـتمرار   ديلأ  اأقليق  بياأغ  وإذ يعر  عيا   
األشــخاق  لالنقــإغــال  املنــاطق وفــر  قيــود صــارمة علــ   وسياســات قائمــة علــ عرــكرية 

لتصـاري  يف أرجـاء األر    لملعابر وإقامة نقا  التاتيش والعمـل بنظـام   اإغال  والب ائع نقل و
ا الـة االجتماعيـة    يفيل  من أثـر سـل     ةلاه الالرلينية احملتلة، مبا فيها القدس ال رقية، وما

يـصال ي ـكل    الاألمـر الـذي    وخباصة الالجئون الالرلينيون، االقتصادية لل عين الالرليل،و
 أزمة إنرانية،
الـصال قائمـة يف قلـاا     ، بوجـه خـاق، إزاء األزمـة الـ  ال    وإذ يعر  عا بياأغ اأقليق   

ــ  الن ــا          ــودا شــديدة عل ــة وفرضــها قي ــرات طويل ــاطق لات غــصة برــبين إغــال  إســرائيل املن
االقتصادي والتنقـل، ممـا ي ـكل حصـارا فعليـا علـ  القلـاا، وإي ي كـد أن الوضـع غـ  قابـل            

( املـ ر   2009) 1860ستمرار، وإي يدعو، يف اذا الصدد، إىل النايـذ قـرار ملـس األمـن     لال
بالكامــل لكاالــة فــت  معــابر ا ــدود بصــورة كاملــة مــن أجــل     2009كــانون ال ا /ينــاير  8

استمرار النقل األشخاق ونقل الب ائع بصورة منتظمـة، مبـا يف يلـ  إيصـال املعونـة اإلنرـانية       
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ــة  ــدفقات التجاريــ ــع      والتــ ــن جلميــ ــة األمــ ــرورة كاالــ ــ  ضــ ــدد علــ ــاء، وإي ي ــ ــواد البنــ ومــ
 املدنيني، الركان
 يف الــعاا الــذي شــهده قلــاا غــصة واملنــاطق احمليلــة بــه مــن وإذ يعيير  عييا ائييتيا ه 

يلـ    يف ، ومـا أحدثـه مـن خرـائر يف صـاوف املـدنيني، مبـا       2014متوز/يوليه وآ /أغرلس 
فــيهم األطاـال والنرـاء وكبـار الرـن، والتــدم       قتـل وجـرح آالف املـدنيني الالرـلينيني، مبـن     

ــة    أو ــازل واهلياكــل األساســية املدني ــة اإلالــالف الواســع النلــا  االف املن يلــ   يف ، مبــاا يوي
املــدارس واملرت ــايات ومرافــق امليــاه والصــرف الصــحي وشــبكات الكهربــاء واملمتلكــات         

قـع الدينيـة واملـدارس واملرافـق التابعـة      االقتصادية والصناعية والصراعية وامل سرـات العامـة واملوا  
ــانون        ــهاكات للق ــدنيني، وإزاء أي انت ــن امل ــات ااالف م ــم املتحــدة، وكــذل  ال ــريد مئ لألم

 الدوص ارالكب  يف اذا الصدد، مبا يف يل  القانون اإلنرا  وقانون حقو  اإلنران،
يوليــه /متــوزممــا خلاتــه العمليــات العرــكرية الــ  ناــذت يف   بيياأغ اأقلييق  وإذ يسيياوره 

بـني كـانون األول/ديرـم      العمليات العركرية الـ  ناـذت   ، وكذل 2014وآ /أغرلس 
، مـن آثـار سـلبية طويلـة     2012ويف ال رين ال ـا /نوفم    2009وكانون ال ا /يناير  2008

االقتصادية وبااـدمات االجتماعيـة وبـالظروف املعي ـية      حوالباألال ر األمد وواسعة النلا  
ــ ــ  الالجئـــون       االجتماعيـ ــا يف يلـ ــلينيني، مبـ ــدنيني الالرـ ــكان املـ ــة للرـ ــانية واملاديـ ة واإلنرـ
 ن،والالرليني
يات الصــلة باملوضــوا، مبــا فيهــا املتحــدة  األمــميف اــذا الصــدد إىل القــارير  وإذ يشيير 
واللجنـة االقتصـادية واالجتماعيـة لرـر  آسـيا وملـس        االقتصادي واالجتمـاعي  اجمللسالقارير 

 حقو  اإلنران،
إزاء مــا يــنجم عمــا القــوم بــه إســرائيل، الرــللة القائمــة    عييا بيياأغ اأقلييق وإذ يعيير  

باالحتالل، من الدم  واسع النلا  ومن عرقلة لعمليـة اإلعمـار، مـن آثـار وخيمـة يف األجلـني       
ــدنيني        ــكان املـ ــانية للرـ ــادية واإلنرـ ــة واالقتصـ ــوال االجتماعيـ ــ  األحـ ــل علـ ــ  واللويـ القصـ

ة الذي ال الصال األزمة اإلنرانية ال تد وطـأة فيـه، وإي يـدعو، يف اـذا     الالرلينيني يف قلاا غص
ي ـمل دفـع    الصدد، إىل التعجيل فورا بعملية اإلعمار يف قلاا غصة مبراعدة البلدان املااة، مبا

ــذي ع قــد يف         ــدوص ب ــأن فلرــلنيي إعمــار غــصة، ال األمــوال املتعهــد هبــا يف مــ متر القــاارة ال
 ،2014ال رين األول/أكتوبر  12

والوكـاالت  املتحـدة   األمـم من خمتلـت التقـارير الصـادرة عـن      وإذ يساوره باأغ اأقلق 
املتخصصة ب أن ك رة االعتماد عل  املعونة برـبين إغـال  ا ـدود لاتـرات طويلـة واالرالاـاا       
الصــار  يف معــدالت البلالــة والا ــي الاقــر واملصــاعين اإلنرــانية اجلمــة، مبــا يف يلــ  انعــدام  
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ي والصايد امل اكل املتصـلة بالصـحة، ومنـها ارالاـاا مرـتويات سـوء الترذيـة لـدى         األمن الرذائ
 ال رقية، ال عين الالرليل، وخباصة األطاال، يف األر  الالرلينية احملتلة، مبا فيها القدس

إزاء الوفيات واإلصـابات الـ   قـ  باملـدنيني، مبـن فـيهم        وإذ يعر  عا باأغ اأقلق 
ارون ســـلميا، وإي ي ـــدد علـــ  ضـــرورة يايـــة الرـــكان املـــدنيني  األطاـــال والنرـــاء واملتظـــا

 الالرلينيني وفقا للقانون الدوص اإلنرا ،
عل  أمهيـة سـالمة تيـع الرـكان املـدنيني ورفـااهم، وإي يـدعو إىل وقـت          وإذ يش د 

تيع أعمال العنت، مبا فيها تيـع أعمـال الترويـع واالسـتاصاز والتحـريض والتـدم ، وكـذل         
 الصواريخ، عمال إطال تيع أ

األطاـال   الكـ   مـن  أن آالف الالرـلينيني، مبـن فـيهم    من  باأغ اأقلقوإذ يعر  عا  
 قاســية اإلســرائيلية يف وــروف االحتجــازلتجــصين يف الرــجون أو مراكــص يصالــون  الوالنرــاء، 

ال ــر برــالمتهم وال ــمل احتجــازام يف وــروف غــ  صــحية ووضــعهم يف ا ــبس االناــرادي  
يف اللجــوء إىل االحتجــاز اإلداري، مبــا يف يلــ  يف حــاالت األطاــال، وعــدم الــوف     واإلفــرا 

الرعاية اللبية املناسبة واإلمهال الل  علـ  نلـا  واسـع، مبـا يف يلـ  يف حـاالت املرضـ  مـن         
األســرى، مــع مــا يرــتتبعه يلــ  مــن عواقــين مهلكــة، ومنــع الصيــارات األســرية وا رمــان مــن  

يعـر  عـن بـالا القلـق أي ـا إزاء سـوء معاملـة الرـجناء          انونيـة، وإي احملاكمة وفق األصـول الق 
ــذيين،     ــة التعـ ــ  الايـــد مبمارسـ ــارير الـ ــع التقـ ــايقتهم وإزاء تيـ ــصين الالرـــلينيني وم ـ واحملتجـ

ــه يف أيار/مــايو      وإي ــه باالالاــا  الــذي مت التوصــل إلي ب ــأن  2012حيــيل علمــا يف الوقــ  ياال
 وعاجل، ويدعو إىل النايذه عل  او كامل وروف االحتجاز يف الرجون اإلسرائيلية،

ال ــرورة امللحــة إلعــادة بنــاء اهلياكــل األساســية االقتصــادية واالجتماعيــة    وإذ ييي ر  
القـدس ال ـرقية، وال ـرورة امللحـة للتصـدي      واللويراا يف األر  الالرلينية احملتلـة، مبـا فيهـا    

ــا    ــ  يواجهه ــانية ال ــة اإلنر ــوف  املرــاعدة       لألزم ــة ال ــها كاال ال ــعين الالرــليل، بوســائل من
اإلنرــــانية دون معوقــــات واســــتمرار الــــدفق األشــــخاق والب ــــائع مــــن وإىل قلــــاا غــــصة  

 منتظمة، بصورة
باجلهود ال  البـذهلا ا كومـة الالرـلينية بـدعم دوص إلعـادة بنـاء م سرـا ا         وإذ ينوه 

الرشـيد، وإي ي ـدد علـ  ضـرورة احملافظـة       ال  ال ررت وإصالحها والعصيصاا ولت جيع ا كم
لــ  امل سرــات الوطنيــة واهلياكــل األساســية الالرــلينية، وإي ي ــيد يف اــذا الصــدد بــاجلهود  ع

 خلـة التنميـة  النايـذ   بلـر  منـها  م سرات دولة فلرلينية مرتقلة، بذهلا من أجل بناء  اجلاري
واهلياكــل األساســية االجتماعيــة ا وكمــة واالقتصــاد والتنميــة  الالرــلينية يف مــاالتالوطنيــة 

(، وباإلجنازات الك ى ال  حتقق ، عل  او مـا أكدالـه التقييمـات اإلبابيـة     2014-2016)
ملـدى االســتعداد إلقامــة الدولــة الصــادرة عــن م سرـات دوليــة منــها البنــ  الــدوص وصــندو    
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ــة االالصــال املخصصــة      ــم املتحــدة وجلن ــدوص واألم ــد ال ــة  لتنرــيق املرــاعدة ال النق ــة املقدم دولي
، وإي يعــر  أي ــا يف الوقــ  نارــه عــن القلــق إزاء األثــر الرــل  لعــدم ال ــعين الالرــليل إىل

 االستقرار واألزمة املالية اللذين الواجههما حاليا ا كومة الالرلينية،
يف اـذا الصـدد باألعمـال املهمـة الـ  القـوم هبـا األمـم املتحـدة والوكـاالت            وإذ يشي  

املااـة دعمـا للتنميـة االقتصـادية واالجتماعيـة لل ـعين الالرـليل، علـ           املتخصصة واجلهـات 
او يترق مـع خلتـه الوطنيـة للتنميـة وبنـاء الدولـة، وكـذل  باملرـاعدة ا يويـة الـ  القـدم يف            

 إطار املراعدة اإلنرانية،
يف حتمـــل كامـــل  ةا اجـــة إىل دعـــم حكومـــة الوفــا  الـــوطل الالرـــليني وإذ يؤديي    

 كومية يف كل من ال اة الرربية وقلـاا غـصة، يف تيـع امليـادين، وكـذل  مـن       املر وليات ا
وإي ي ـدد علـ     واملصـا ة الوطنيـة الالرـلينية،    خالل وجوداا عند املعابر ا دودية يف غـصة، 

ال ـــرقية،  ضــرورة احتــرام الرــالمة اإلقليميــة لــألر  الالرـــلينية احملتلــة، مبــا فيهــا القــدس         
 هما،علي ووحد ا، واحملافظة

بكال اللرفني إىل الوفاء بالتصاما مـا مبوجـين خريلـة اللريـق بالتعـاون مـع        وإذ يهيب 
 اجملموعة الرباعية،

لصعوبة حتقيق التنمية و يئة وروف اقتصادية واجتماعيـة صـحية يف وـل     وإدرادا منه 
 االحتالل وأن الرالم واالستقرار يوفران أف ل الظروف للقيام بذل ،

إىل الات  الكامل للمعابر ا دودية امل دية إىل قلاا غصة، انرجاما مـع   ي عو - 1 
، لكاالــة وصــول املرــاعدات اإلنرــانية واســتمرار الــدفق  (2009) 1860قــرار ملــس األمــن 

ــود التنقــل امل    ــع قي ــ  ال ــعين  األشــخاق والب ــائع بصــورة منتظمــة وإىل رفــع تي اروضــة عل
الالرليل، مبا فيها القيود الناشـئة عـن العمليـات العرـكرية اإلسـرائيلية اجلاريـة ونظـام إغـال          
املناطق املتعدد املرتويات، وإىل اختاي الداب  عاجلة أخرى للتخايت مـن حـدة ا الـة اإلنرـانية     

ــة املريعــة يف قلــاا    االــ ة يف  ــة، واــي ا ال ــد  األر  الالرــلينية احملتل ــدعو إىل القي غــصة، وي
إسرائيل، الرللة القائمة باالحتالل، جبميع التصاما ا القانونية مبوجين القانون الـدوص اإلنرـا    

 الصدد؛ املتخذة يف اذااملتحدة  األمموقرارات 
القـدس  فيهـا   ضرورة احملافظة عل  امتداد األر  الالرلينية احملتلـة، مبـا   يؤد  - 2 
ــة النقــل األشــخاق ونقــل الب ــائع يف    هاووحــد ا وســالمتال ــرقية،  اإلقليميــة، وضــمان حري
ــاء  ــا  أرجـ ــا فيهـ ــة، مبـ ــلينية احملتلـ ــارجي   األر  الالرـ ــا  ااـ ــها إىل العـ ــدس ال ـــرقية، ومنـ القـ
 إليها؛ ومنه

http://undocs.org/ar/S/RES/1860(2009)
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ضــرورة احملافظــة علــ  امل سرــات الوطنيــة واهلياكــل األساســية    أيضييا يؤديي  - 3 
الالرلينية واللويراا لتقدمي اادمات العامة ا يوية للرـكان املـدنيني الالرـلينيني وللمرـامهة     

 يف العصيص حقو  اإلنران ويايتها، مبا يف يل  ا قو  االقتصادية واالجتماعية؛
املتعلــق بالعالقــات االقتصــادية بــني   بــأن متت ــل إســرائيل لل والوكــول  يطاأييب - 4 

حكومــــــة إســــــرائيل ومنظمــــــة التحريــــــر الالرــــــلينية الــــــذي مت الوقيعــــــه يف بــــــاريس يف   
 ؛(9)1994 /أبريلنيران 29

ــية ا يويــة       يهيييب - 5  ــة واهلياكــل األساس بالســرائيل أن الصــل  املمتلكــات املدني
جـــراء عمليا ـــا واألراضـــي الصراعيـــة وامل سرـــات ا كوميـــة الـــ  ال ـــررت أو د مـــرت مـــن  

 كان  عليه؛ األر  الالرلينية احملتلة وإعاد ا إىل ماالعركرية يف 
ال ــرين  15إىل التنايــذ التــام الالاــا  التنقــل والعبــور املــ ر     اأيي عو  يكييرر - 6 

ب ـكل عاجـل    ، وخباصـة إعـادة فـت  تيـع املعـابر امل ديـة إىل قلـاا غـصة        2005ال ا /نوفم  
عنصــرا حيويــا يف كاالــة عبــور املــواد الرذائيــة واإلمــدادات الــ    ودون انقلــاا، باعتبــار يلــ 

املتحـدة   األمـم غىن عنها، مبا فيها مـواد البنـاء وإمـدادات الوقـود الكافيـة، ومتكـني وكـاالت         ال
ــة املنتظمــة ال ــرورية لالنتعــا  االقتصــادي مــن      ــدفقات التجاري والوكــاالت املرالبلــة هبــا والت

احملتلــة والتنقــل داخلــها بــال عوائــق، وي ــدد علــ  ضــرورة أن الوصــول إىل األر  الالرــلينية 
 ي كال األمن جلميع الركان املدنيني؛

جبميع األطراف أن حتترم قواعد القـانون الـدوص اإلنرـا  وحتجـم عـن       يهيب - 7 
ــة املــدنيني وقــ         ــت املتعلقــة اماي ــة جني ــدنيني، وفقــا الالااقي ممارســة العنــت ضــد الرــكان امل

 ؛(2)1949/أغرلس آ  12ا ر ، امل رخة 
ا ــق غــ  القابــل للتصــرف لل ــعين الالرــليل والرــكان   يؤديي  مييا ج ييي  - 8 

العر  يف اجلوالن الروري احملتل يف تيع مواردام اللبيعيـة واالقتصـادية، ويهيـين بالسـرائيل،     
فقـداهنا   يفالرللة القائمة بـاالحتالل، أال الرـترل اـذه املـوارد أو العرضـها للخلـر أو الترـبين        

 استعافها؛ أو
بالســرائيل، الرــللة القائمــة بــاالحتالل، أن الكــت عــن الــدم  املنــازل     يهيييب - 9 

واملمتلكــات وامل سرــات االقتصــادية واألراضــي الصراعيــة والبرــاالني يف األر  الالرــلينية       

_______________ 

 الرابع. املرفق ،“لاا غصة ومنلقة أرحيااالالاا  حول ق”، املرفق املعنون A/49/180-S/1994/727انظر  (9)

http://undocs.org/ar/A/49/180-S/1994/727
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إلسـرائيليني  اجلوالن الروري احملتل، وأن متنع املرـتوطنني ا القدس ال رقية، ويف احملتلة، مبا فيها 
 من ارالكا  اذه األعمال غ  القانونية؛

بالسـرائيل، الرـللة القائمـة بـاالحتالل، أن النـهي فـورا اسـترالهلا         يهيب أيضيا  - 10 
للموارد اللبيعية، مبا فيهـا املـوارد املائيـة واملعدنيـة، وأن التوقـت عـن إلقـاء أي نـوا مـن أنـواا           

اجلـوالن الرـوري احملتـل،    القـدس ال ـرقية، ويف   يهـا  الناايات يف األر  الالرلينية احملتلة، مبا ف
ــة           ــوارد املائي ــي امل ــاطق، وا ــ  املن ــة لتل ــاملوارد اللبيعي ــن أضــرار جرــيمة ب ــ  م ــه يل ــا يلحق مل
واألراضي وموارد اللاقة، وملا ي كله من خلر جريم يهـدد البيئـة وصـحة الرـكان املـدنيني،      

ن الصيــل تيــع العوائــق الــ  حتــول دون ويهيــين أي ــا بالســرائيل، الرــللة القائمــة بــاالحتالل، أ
النايــذ امل ــاريع البيئيــة البالرــة األمهيــة، مبــا يف يلــ  للــات معاجلــة ميــاه الصــرف الصــحي يف   

معاجلـة ميـاه   م ـروا   لت ـريل اللاقـة الكهربائيـة الالزمـة     قلاا غصة، وأن الـوفر بصـاة خاصـة   
عـادة بنـاء   إلامللحـة   ال ـرورة يف اـذا الصـدد    غـصة، وي كـد  اللاري يف مشـال  الصرف الصحي 

 ياه لقلاا غصة؛املحتلية للة ملياه، مبا يف يل  م روا اهلياكل األساسية لتوف  اواللوير 
آمنـة تيـع الـذخائر    ال ـصال يف وـروف    كـي إىل القدمي املراعدة الالزمـة ل  ي عو - 11 

بيئـة  الـ  العـر  أرواح الالرـلينيني للخلـر والـ ثر سـلبا علـ  ال        ،غ  املناجـرة يف قلـاا غـصة   
ويرحـين بـاجلهود الـ  بذلتـها حـ  اان دائـرة األمـم املتحـدة         جهود اإلعمـار والتنميـة،   عل  و

يف الـــدائرة حيـــ  علـــ  القـــدمي الـــدعم للجهـــود الـــ  البـــذهلا   لإلجـــراءات املتعلقـــة باأللرـــام، و
 الصدد؛ اذا

ــا يتصــل      يؤديي  مييا ج ييي    - 12  أن ال ــييد والوســيع املرــتوطنات اإلســرائيلية وم
اجلــوالن القــدس ال ــرقية، ويف كــل أساســية يف األر  الالرــلينية احملتلـة، مبــا فيهــا  مــن ايا هبـا 

الروري احملتل، إيـا اـي أعمـال غـ  قانونيـة وال ـكل عقبـة رئيرـية حتـول دون حتقيـق التنميـة            
االقتصادية واالجتماعية وإحـالل الرـالم، ويـدعو إىل الوقـت التـام جلميـع أشـكال االسـتيلان         

ن ـلة، مبـا يف يلـ  الوقـت التـام جلميـع التـداب  الراميـة إىل الرـي  التركيبـة           يرالبل بـه مـن أ   وما
الدميررافية واملركص القانو  واللابع املميص لألراضي احملتلة، مبا يف يل  عل  وجه ااصـوق يف  
القدس ال رقية احملتلة وحوهلا، امت اال لقـرارات ملـس األمـن املتخـذة يف اـذا الصـدد والقـانون        

 ا ر ؛ مبا يف يل  االااقية جنيت املتعلقة اماية املدنيني وق الدوص، 
ــن قبــل         ييي عو - 13  ــال غــ  امل ــروعة املرالكبــة م إىل إعمــال املرــاءلة عــن األعم

املرتوطنني اإلسرائيليني يف األر  الالرلينية احملتلة، مبا فيهـا القـدس ال ـرقية، وي ـ  يف اـذا      
ــن     ــس األمـ ــرار ملـ ــدد إىل قـ ــ ر   (1994) 904الصـ ــارس  18املـ ــد  1994آيار/مـ وي كـ

 النايذه؛ ضرورة
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إىل إيــالء االاتمــام بصــورة عاجلــة، وفقــا للقــانون الــدوص، حملنــة   أيضييا ييي عو - 14 
إىل بــذل اجلهــود يــدعو و، وحقــو  الرــجناء واحملتجــصين الالرــلينيني يف الرــجون اإلســرائيلية

 اجلانبني إلطال  سراح املصيد من الرجناء واحملتجصين؛ بني
أن ال ـييد إسـرائيل املتواصـل للجـدار يف األر  الالرـلينية       يؤد  ما ج ي  - 15 

احملتلة، مبا يف يل  يف القدس ال رقية وحوهلا، يتناع مع القانون الدوص ويعصل القدس ال ـرقية  
وبــصي ال ــاة الرربيــة وي ــعت ب ــدة التنميــة االقتصــادية واالجتماعيــة لل ــعين الالرــليل،   

لصدد إىل االمت ـال التـام لاللتصامـات القانونيـة الـواردة يف فتـوى لكمـة العـدل         ويدعو يف اذا ا
والقـرارات   10/15 -ويف قـرار اجلمعيـة العامـة دإ      (8)2004متوز/يوليـه   9الدولية امل رخة 

 الالحقة املتخذة يف اذا الصدد؛
بالسرائيل أن متت ل ألحكام االااقية جنيت املتعلقة امايـة املـدنيني وقـ      يهيب - 16 

ا ر ، وأن اليرر زيارات املواطنني الروريني يف اجلوالن الروري احملتل الذين يقلـن يوواـم   
 نيلرة؛يف وطنهم األم، اجلمهورية العربية الرورية، ع  مدخل الق

عل  أمهية األعمال ال  القـوم هبـا م سرـات األمـم املتحـدة ووكاال ـا        يش د - 17 
يف األر  الالرلينية احملتلة، مبـا فيهـا القـدس ال ـرقية، واألعمـال الـ  يقـوم هبـا منرـق األمـم           
املتحدة اااق لعملية الرالم يف ال ر  األوسل املم ـل ال خصـي لألمـني العـام لـدى منظمـة       

 الالرلينية والرللة الالرلينية؛ التحرير
للــدول األع ــاء وايئــات األمــم املتحــدة واملنظمــات       يعيير  عييا تقيي يره   - 18 

ا كومية الدولية واملنظمـات اإلقليميـة واملنظمـات غـ  ا كوميـة الـ  قـدم  وال الـصال القـدم          
ــه املرــاعدة االقتصــادية واإلنرــانية لل ــعين الالرــليل، األمــر الــذي ســاام يف حترــني أ     حوال

االقتصــادية واالجتماعيــة ا رجــة، وحيــ  علــ  مواصــلة القــدمي املرــاعدة مبــا يتناســين والصايــد    
االحتياجات االجتماعية واالقتصادية واإلنرانية، بالتعاون مع امل سرـات الالرـلينية الرةيـة،    

 يترق مع خلة التنمية الوطنية الالرلينية؛ ومبا
 يـت اجلهـود الدوليـة ودديـداا علـ       علـ  أمهيـة وضـرورة الك    يكرر اأتيديي   - 19 

 242أساس قرارات األمم املتحدة املتخذة يف اذا الصـدد، مبـا يف يلـ  قـرارات ملـس األمـن       
( 2003) 1515 و (2002) 1397 ( و1978) 425 ( و1973) 338 ( و1967)
ــالم    (2008) 1850 و (2004) 1544 و ــل الرــ ــدأ األر  مقابــ ــد ومبــ ــ متر مدريــ ، ومــ

وأمهيـة االمت ـال    (6)وخريلـة اللريـق الـ  وضـعتها اجملموعـة الرباعيـة       (5)ومبادرة الرالم العربية
ــة        ــر الالرــلينية، مم ل ــة إســرائيل ومنظمــة التحري ــني حكوم ــ  مت التوصــل إليهــا ب لالالااقــات ال
ال عين الالرليل، برر  متهيد الربيل أمام إعمال ا ل القائم عل  وجـود دولـتني، إسـرائيل    

http://undocs.org/ar/S/RES/1397(2002)
http://undocs.org/ar/S/RES/1544(2004)
http://undocs.org/ar/S/RES/1850(2008)


االنعكاســات االقتصــادية واالجتماعيــة لالحــتالل اإلســرائيلي علــ        
األحــوال املعي ــية لل ــعين الالرــليل يف األر  الالرــلينية احملتلــة، 

 E/RES/2016/14 فيها القدس ال رقية، وللركان العر  يف اجلوالن الروري احملتلمبا 
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أســاس  وفلرــلني، العي ــان جنبــا إىل جنــين يف ســالم وأمــن داخــل حــدود معتــرف هبــا، علــ   
 ، وحتقيق الروية سلمية عادلة ودائمة وشاملة؛1967قبل عام  ود ماحد

ــة     يطليييب - 20  ــا ا اديـ ــة يف دور ـ ــة العامـ ــدم إىل اجلمعيـ ــام أن يقـ ــني العـ إىل األمـ
ــرار وأن      ــذ اــذا الق ــرا عــن الناي ــس االقتصــادي واالجتمــاعي، القري ــق اجملل  والرــبعني، عــن طري

يرــتجد مــن معلومــات عــن األحــوال  يواصـل ال ــمني القريــر منرــق األمــم املتحــدة ااــاق مــا 
 املعي ية لل عين الالرليل، بالتعاون مع وكاالت األمم املتحدة املعنية؛

نعكاســـات االقتصـــادية واالجتماعيـــة    الا”أن يـــدرل البنـــد املعنـــون     يقيييرر - 21 
لالحتالل اإلسرائيلي عل  األحوال املعي ـية لل ـعين الالرـليل يف األر  الالرـلينية احملتلـة،      

يف جــدول أعمــال “ يهــا القــدس ال ــرقية، وللرــكان العــر  يف اجلــوالن الرــوري احملتــل  مبــا ف
 .2017دوراله لعام 
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