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*1811507*  

 2018دورة عام 
 2018متوز/يوليه  26 - 2017متوز/يوليه  27
 من جدول األعمال 16البند 

االنعكاااتااااااااااااااج االقتصااااااااااااااد اا  واالجتماااع اا  ل  ت   
على األ وا  المع شا   للشاعا السلياي  ي اإلتاااي لي 

، بماااا ف ااااا ال ااا   في األرض السلياااااااااااي   ااا  الم تلااا 
 الشاق  ، ولليكان العاب في الجوالن اليوري الم تل

   
 مشاوع قاار :**،*مصا  

 
على األ وا  المع شااااا   االنعكاتااااااج االقتصااااااد   واالجتماع   ل  ت   اإلتاااااااي لي   

للشاااااااااعا السلياااااااااي  ي في األرض السلياااااااااي     الم تل ، بما ف اا ال    الشااااااااااق  ، 
 ولليكان العاب في الجوالن اليوري الم تل

 
 ،إن المجلس االقتصادي واالجتماعي 
 72/240 و 2017كانون األول/ديسمرب   7املؤرخ  72/86إىل قراري اجلمعية العامة  إذ  ش ا 
 ،2017كانون األول/ديسمرب   20املؤرخ 

 ،2017متوز/يوليه  25املؤرخ  2017/30إىل قراره  وإذ  ش ا أ ضا   
األرض بالقوة،  االســــــــتي   ع  مببادئ ميثاق األمم املتحدة اليت تؤكد عدم جواز  وإذ  يااااااتا اااااا  

تشــــــــــــــرين  22املؤرخ  (1967) 242، مبا فيها القرارا  الصــــــــــــــ ة ذا يشــــــــــــــس إىل قرارا      األمن  وإذ
ـــــــاي ( املـؤرخ 1973) 338 و 1968ايـو أيــــــــار/مــــــــ 21 ( املـؤرخ1968) 252 و 1967نـوفـمـرب /الـث
 (1981) 497 و 1980آذار/مارس  1املؤرخ  (1980) 465 و 1973تشـــــــــــــــرين األول/أكتوبر  22

 ،2016كانون األول/ديسمرب   23املؤرخ  (2016) 2334و  1981كانون األول/ديسمرب  17املؤرخ 

 

يوليه /متوز 7املؤرخ  52/250والصني، مع أخذ أحكام قرار اجلمعية العامة  77باسم الدول اليت هي أعضا  يف  موعة الـ  * 
 باالعتبار أيضا. 1998

 من النظام الداخ ي ل مج   االقتصادي واالجتماعي. 72وفقا ل مادة  ** 

https://undocs.org/ar/A/RES/71/97
https://undocs.org/ar/A/RES/71/97
https://undocs.org/ar/A/RES/ 71/247
https://undocs.org/ar/A/RES/ 71/247
https://undocs.org/ar/2017/30
https://undocs.org/ar/2017/30
https://undocs.org/ar/242 (1967)
https://undocs.org/ar/S/RES/465%20(1980)
https://undocs.org/ar/S/RES/497%20(1981)
https://undocs.org/ar/S/RES/2334(2016)
https://undocs.org/ar/A/RES/52/250
https://undocs.org/ar/A/RES/52/250
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العاشــــــرة، مبا فيها   دورهتا االســــــتثناطية ال ارطةإىل القرارا  اليت اختذهتا اجلمعية العامة يف وإذ  شااااا ا 
كـــــــانون   8املؤرخ  10/14-دإطو  2003تشــــــــــــــرين األول/أكتوبر  21املؤرخ  10/13-القرارا  دإط

كانون   15املؤرخ  10/17-دإط و 2004متوز/يوليه  20املؤرخ  10/15-دإطو  2003األول/ديســـــــــمرب 
 ،2006ديسمرب /األول

تصـــادية بتقرير ال جنة االقتصـــادية واالجتماعية ل رس آســـيا عن االنعكاســـا  االق وإذ    ط علما   
األرض ال  ســـ ينية اةت ة،  يفواالجتماعية ل حت ل اإلســـراطي ي ع   األحوال املعيشـــية ل شـــعين ال  ســـ ي  

 ،(1)مبا فيها القدس الشرقية، ول سكان العرس يف اجلوالن السوري اةتل، بالصي ة اليت أحاله هبا األمني العام

أن ات ـــــاقيـــــة جنيحب املتع قـــــة تمـــــايـــــة املـــــدنيني وقـــــ  ا رس، املؤرخـــــة  وإذ  ؤكاااا  مي جاااا  اااا  
، تن بق ع   األرض ال  ســـــــــ ينية اةت ة، مبا فيها القدس الشـــــــــرقية، وع   (2)1949آس/أغســـــــــ    12

 ،1967األراضي العربية األخرى اليت حتت ها إسراطيل منذ عام 

والعهد الدويل اخلاص با قوق  (3)إىل العهد الدويل اخلاص با قوق املدنية والســـــــــــياســـــــــــية وإذ  شاااااااا ا 
، وإذ يؤكد أن هذه الصــــــــــــــكو  املتع قة تقوق (4)وات اقية حقوق ال  ل (3)االقتصــــــــــــــادية واالجتماعية والثقافية

 الســـــــورياجلوالن ويف فيها القدس الشـــــــرقية، مبا اإلنســـــــان ســـــــارية وألين احلامها يف األرض ال  ســـــــ ينية اةت ة، 
 ،اةتل

 (2-)د 181ســــنة ع   اختاذ اجلمعية العامة قرارها  70 من أكثر  أنه قد مضــــوإذ    ظ ب لق  
ســـــنة ع   احت ل األراضـــــي ال  ســـــ ينية، مبا يف ذل   51 ، ومر  1947تشـــــرين الثاي/نوفمرب  29املؤرخ 

 ،1967القدس الشرقية، يف عام 
، يف هذا الصـــدد، بانضـــمام ف ســـ ني إىل عدد من معاهدا  حقوق اإلنســـان،    ط علما  وإذ  

 أخرى، وإىل االت اقيا  األساسية املتع قة بالقانون اإلنساي، إضافة إىل معاهدا  دولية
 ،2012 تشرين الثاي/نوفمرب 29املؤرخ  67/19بقرار اجلمعية العامة وإذ    ط علما  أ ضا   
ل حت ل اإلســــــــــراطي ي الذي بدأ ع   الضــــــــــرورة امل حة لوضــــــــــع  اية، دون ت خس،  وإذ  شااااااا د 

وحتقيق تسوية س مية عادلة وداطمة وشام ة ع   مجيع املسارا  ع   أساس قرارا       1967 عام يف
 1397 و 1978مـارس /آذار 19( املؤرخ 1978) 425و  (1973) 338و  (1967) 242األمن 

 2003تشــــــــــــــرين الثاي/نوفمرب  19املؤرخ  (2003) 1515 و 2002آذار/مارس  12املؤرخ  (2002)
 ديســــــمربكانون األول/  16املؤرخ  (2008) 1850 و 2004أيار/مايو  19املؤرخ  (2004) 1544 و

وخري ة ال ريق اليت  (5)، ومبدأ األرض مقابل الســــ م ومبادرة الســــ م العربية(2016) 2334و  2008

__________ 

 (1) A/73/87-E/2018/69. 

 (2) United Nations, Treaty Series, vol. 75, No. 973. 
 (، املرفق.21-ألحب )د 2200اجلمعية العامة انظر قرار  (3) 

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

http://undocs.org/ar/A/RES/10/13
http://undocs.org/ar/A/RES/10/13
http://undocs.org/ar/A/RES/10/14
http://undocs.org/ar/A/RES/10/14
http://undocs.org/ar/A/RES/10/15
http://undocs.org/ar/A/RES/10/15
http://undocs.org/ar/A/RES/10/17
http://undocs.org/ar/A/RES/10/17
https://undocs.org/ar/A/RES/67/19
https://undocs.org/ar/A/RES/67/19
https://undocs.org/ar/S/RES/242%20(1967)
https://undocs.org/ar/S/RES/338%20(1973)
https://undocs.org/ar/S/RES/1397(2002)
https://undocs.org/ar/S/RES/1397(2002)
https://undocs.org/ar/S/RES/1397(2002)
https://undocs.org/ar/S/RES/1397(2002)
https://undocs.org/ar/S/RES/1515(2003)
https://undocs.org/ar/S/RES/1544(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1850(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/2334(2016)
https://undocs.org/ar/A/73/87-E/2018/69
https://undocs.org/ar/A/56/1026-S/2002/932
https://undocs.org/ar/A/RES/14/221
https://undocs.org/ar/A/RES/14/221
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التوصــــل إليها بني حكومة  ، وع   الضــــرورة امل حة ل متثال ل ت اقا  اليت م(6)وضــــعتها اةموعة الرباعية
 إسراطيل ومنظمة التحرير ال  س ينية، ممث ة الشعين ال  س ي ،

مبدأ السيادة الداطمة ل شعوس الواقعة حت  االحت ل األجنيب ع   مواردها  وإذ  ؤك  مي ج    
ســــتو نني ال بيعية، وإذ يعرس عن ق قه يف هذا الصــــدد من قيام إســــراطيل، الســــ  ة القاطمة باالحت ل، وامل

ــــــــــــ افها يف األرض ال  س ينية اةت ة، مبا فيها  اإلسراطي يني باست  ل املوارد ال بيعية وتعريضها ل خ ر واستنـ
ة االســــــــتي انية اليت هي أنشــــــــ ة القدس الشــــــــرقية، ويف اجلوالن الســــــــوري اةتل، و اصــــــــة نتيجة ل نشــــــــ 

 خ ل هذه ال لة، قانونية مبوجين القانون الدويل ومن املؤسحب أ ا تواص   غس

بــ ن االحت ل اإلســــــــــــــراطي ي يعوق بشــــــــــــــكــل خ س اجلهود املبــذولــة لتحقيق التنميــة  واقت ااعااا  م ا  
وهتيئة بيئة اقتصادية س يمة يف األرض ال  س ينية اةت ة، مبا فيها القدس الشرقية، ويف اجلوالن  بيئيااملستدامة 

 ينتج عن ذل  من تدهور يف األحوال االقتصادية واملعيشية، السوري اةتل، وإذ يعرس عن ق قه البالغ مما
 الة يف ق اع غ ة بص ة ، يف هذا الصدد، إزا  االرت اع ا اد ملستويا  البوإذ  عاب عي الجزع 

يف املاطة،  60يف املاطة، بينما تصل يف ص وف الشباس إىل  40خاصة، حيث ال ت ال نسبة الب الة ت وق 
ي يدها اســـــــــــت حاال قيام إســـــــــــراطيل بةغ ق املنا ق ل لا   وي ة وفرضـــــــــــها قيودا  شـــــــــــديدة ع   النشـــــــــــاط 

واالنعكاســـــا  الســـــ بية املســـــتمرة ل عم يا   يشـــــكل حصـــــارا  فع يا  ع   الق اع، االقتصـــــادي والتنقل، مما
 العسكرية يف ق اع غ ة ع   البىن التحتية االقتصادية واالجتماعية والظروف املعيشية،

، ع   الرغم من املعوقا  العديدة، مبا يف ذل  العراقيل اليت ي رضـــــــــــــــها االحت ل وإذ  شااااااااااا   
 الة االقتصـــــــادية واالجتماعية ينية لتحســـــــني ااإلســـــــراطي ي املســـــــتمر، باجلهود اليت تبذسا ا كومة ال  ســـــــ 

األرض ال  ســــــ ينية اةت ة، وخصــــــوصــــــا  يف  اال  ا وكمة وســــــيادة القانون وحقوق اإلنســــــان وســــــبل  يف
 الكسين والق اعا  اإلنتاجية والتع يم والثقافة والصحة وا ماية االجتماعية والبىن التحتية واملياه،

حتقيق أمور  إىل ألمم املتحدة ل مساعدة اإلمناطية الذي يهدفإ ار عمل ا ع   أمهية وإذ  ش د 
منها تع ي  الدعم واملســــاعدة املقدإمني إىل الشــــعين ال  ســــ ي  من أجل التنمية وتع ي  القدرا  املؤســــســــية 

 ال  س ينية، وفقا  ل ولويا  الو نية

بس أخرى تتصـــل بذل  من تســـارع بنا  املســـتو نا  وتن يذ إســـراطيل تدا وإذ  ياااورب بالا ال لق 
اجلوالن الســـــــــوري اةتل،  يف األرض ال  ســـــــــ ينية اةت ة، و اصـــــــــة يف القدس الشـــــــــرقية اةت ة وحوسا، ويف

إذ يشــــــــــدد ع   أن هذه التدابس ، و ذا  الصــــــــــ ةانتهاكا  ل قانون الدويل اإلنســــــــــاي وقرارا  األمم املتحدة 
 اسا  التميي ية اإلسراطي ية األخرى،القانونية هي مصادر رطيسية ل نتهاكا  والسي غس

مجيع الدول واملنظما  الدولية ع   أن تواصل بنشاط اتباع سياسا  تك ل احلام  وإذ  شجع 
يتع ق جبميع املمارسا  والتدابس اإلسراطي ية غس القانونية يف األرض  الت اماهتا مبوجين القانون الدويل يف ما

 س الشرقية، و اصة املستو نا  اإلسراطي ية،ال  س ينية اةت ة، مبا فيها القد

__________ 

 (6) S/2003/529.املرفق ، 

https://undocs.org/ar/S/2003/529
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بتقرير البعثة الدولية املســـــــــتق ة لتقصـــــــــي ا قاطق من أجل التحقيق يف آ ار بنا   وإذ    ط علما   
املســــــــتو نا  اإلســــــــراطي ية ع   ا قوق املدنية والســــــــياســــــــية واالقتصــــــــادية واالجتماعية والثقافية ل شــــــــعين 

 ،(7)الشرقية  س ينية اةت ة، مبا فيها القدسال  س ي  يف مجيع أحنا  األرض ال 
من ت ايد أعمال العنحب واملضــايقا  واالســت  از والتخريين والتحري   وإذ  عاب عي بالا ال لق 

يف األرض ال  ســــــــــــ ينية اةت ة، مبا فيها القدس الشــــــــــــرقية، و اصــــــــــــة األعمال اليت يقوم هبا املســــــــــــتو نون 
، فيهم األ  ال، وضـــــد ممت كاهتم اإلســـــراطي يون املســـــ حون غس القانونيني ضـــــد املدنيني ال  ســـــ ينيني، مبن

عو إىل اةــاســـــــــــــــبــة ع   األعمــال هــا املنــازل واملواقع التــارليــة والــدينيــة واألراضـــــــــــــــي ال راعيــة، وإذ يــدفي مبــا
 القانونية املرتكبة يف هذا الصدد، غس

من االنعكاسا  اخل سة ع   األحوال االقتصادية واالجتماعية ل شعين  وإذ  ياورب بالا ال لق 
يف ذل   ام املرتبط به داخل األرض ال  ســـ ينية اةت ة، مباال  ســـ ي  بســـبين تشـــييد إســـراطيل اجلدار والنظ

انتها   قوق الشــــــــــــعين ال  ســــــــــــ ي  االقتصــــــــــــادية  يف القدس الشــــــــــــرقية وحوسا، وما يؤدي إليه ذل  من
واالجتماعية، مبا يف ذل  حقه يف العمل والصــــحة والتع يم والتم   والتمتع مبســــتوى معيشــــي الطق وترية 

 الوصول والتنقل،

 2004متوز/يوليه  9يف هذا الصدد إىل ال توى اليت أصدرهتا حمكمة العدل الدولية يف   ش ا وإذ 
وإىل قرار اجلمعية العامة  (8)اةت ة بشـــــ ن اا ار القانونية الناشـــــئة عن تشـــــييد جدار يف األرض ال  ســـــ ينية

 رة التقيد بااللت اما  املذكورة فيهما،، وإذ يؤكد ضرو 10/15-دإط
من مجيع اخلساطر يف األرواح واإلصابا  اليت وقع  يف ص وف املدنيني، وإذ  عاب عي اتت اي   

يف ذلــ  القــانون الــدويل اإلنســــــــــــــــاي  ميع األ راف احلام القــانون الــدويل احلامــا  تــامــا ، مبــاجب يهيــينوإذ 
ألغراض منها محاية أرواح املدنيني، وكذل  من أجل تع ي  أمن الناس، والقانون الدويل  قوق اإلنســـــــــــان، 

وهتدطة الوضــع القاطم، وممارســة ضــبط الن  ، مبا يف ذل  إزا  األعمال واخل ابا  االســت  ازية، وهتيئة بيئة 
 الس م، مستقرة مواتية ل سعي إىل حتقيق

اطيل، الس  ة القاطمة باالحت ل، من الدمار الشديد الذي ت حقه إسر  وإذ  عاب عي بالا ال لق 
باملمت كا ، مبا يف ذل  التدمس املت ايد ل منازل واملؤسسا  االقتصادية واملعامل التارلية واألراضي ال راعية 

يتصــــل بتشــــييدها  والبســــاتني يف األرض ال  ســــ ينية اةت ة، مبا فيها القدس الشــــرقية، وبوجه خاص إزا  ما
يتناىف مع القانون الدويل، يف األرض ال  ســــــ ينية  درهتا ل راضــــــي، ع   حنول مســــــتو نا  واجلدار ومصــــــا

 وحوسا، اةت ة، مبا يف ذل  يف القدس الشرقية

من اســتمرار التشــريد القســري ل مدنيني ال  ســ ينيني، مبن فيهم  وإذ  عاب عي بالا ال لق أ ضا   
دم املنازل و رد ســـكا ا وإل ا  حقهم أهايل البدو، وســـ ين ممت كاهتم بســـبين اســـتمرار وتكثيحب ســـياســـة ه

يف اإلقــامــة يف القــدس الشـــــــــــــــرقيــة اةت ــة وحوســا، ومن التــدابس املتخــذة ملواصـــــــــــــــ ــة ع ل املــدينــة عن جوارهـا 
ال  ســـــــ ي  ال بيعي، مما أدى إىل ت اقم خ س ل حالة االجتماعية واالقتصـــــــادية ا رجة أصـــــــ  اليت يعي  

 فيها السكان ال  س ينيون،

__________ 

 (7) A/HRC/22/63. 

 .A/ES-10/273/Corr.1و  A/ES-10/273انظر  (8) 

http://undocs.org/ar/A/RES/10/15
http://undocs.org/ar/A/RES/10/15
https://undocs.org/ar/A/HRC/22/63
https://undocs.org/ar/A/ES-10/273
https://undocs.org/ar/A/ES-10/273/Corr.1


E/2018/L.19 
 

 

18-11507 5/10 

 

من اســـــــــــــتمرار ما تقوم به إســـــــــــــراطيل من عم يا  عســـــــــــــكرية  اب عي بالا ال لق كذلكوإذ  ع 
وســــياســــا  قاطمة ع   إغ ق املنا ق وفرض قيود صــــارمة ع   تنقل األشــــخاص ونقل البضــــاطع وإغ ق 
املعابر وإقامة نقاط الت تي  والعمل بنظام ل تصــــــاريج يف أرجا  األرض ال  ســــــ ينية اةت ة، مبا فيها القدس 

ل  ه ذل  من أ ر ســـــ يب يف ا الة االجتماعية واالقتصـــــادية ل شـــــعين ال  ســـــ ي ، و اصـــــة  شـــــرقية، وماال
 ي ال يشكل أزمة إنسانية، ال جئون ال  س ينيون، األمر الذي ال

ت ال قاطمة يف ق اع غ ة بســـــــــــــــبين  ، بوجه خاص، من األزمة اليت الوإذ  عاب عي بالا ال لق 
ا   وي ة وفرضــها قيودا  شــديدة ع   النشــاط االقتصــادي والتنقل، مما يشــكل إغ ق إســراطيل املنا ق ل ل 

حصارا  فع يا  ع   الق اع، وإذ يؤكد أن هذا الوضع غس قابل ل ستمرار، كما ورد يف تقارير عديدة من بينها 
غ ة بعد مرور ”عن فريق األمم املتحدة الق ري، بعنوان  2016آس/أغســــــــــــــ    26التقرير الصـــــــــــــــادر يف 

يناير /كانون الثاي  8املؤرخ  (2009) 1860، وإذ يدعو يف هذا الصدد إىل تن يذ قرار     األمن “سنتني
بالكامل لك الة فتج معابر ا دود بصورة كام ة من أجل استمرار تنقل األشخاص ونقل البضاطع  2009

يشـــــــدد ع    وإذذل  إيصـــــــال املعونة اإلنســـــــانية والتدفقا  التجارية ومواد البنا ،  بصـــــــورة منتظمة، مبا يف
 املدنيني، ضرورة ك الة األمن جلميع السكان

من الن اع الذي شـــــــــــــــهده ق اع غ ة واملنا ق اةي ة به يف متوز/يوليه  وإذ  عاب عي اتااااااااااات اي  
ذل  قتل وجرح آالف  يف ، وما أحد ه من خســــــــــــاطر يف صــــــــــــ وف املدنيني، مبا2014وآس/أغســــــــــــ   

اإلت ف الواسع الن اق االف  املدنيني ال  س ينيني، من بينهم األ  ال والنسا  وكبار السن، والتدمس أو
فيها املدارس واملســـــــــــتشـــــــــــ يا  ومرافق املياه والصـــــــــــرف الصـــــــــــحي  املنازل والبىن التحتية املدنية ا يوية، مبا

الصناعية وال راعية واملؤسسا  العامة واملواقع الدينية واملدارس وشبكا  الكهربا  واملمت كا  االقتصادية و 
ئا  ااالف من املدنيني، واســـــــــــــــتياطه من أي مل الداخ ي تشـــــــــــــــريدالواملرافق التابعة ل مم املتحدة، وكذل  

 انتهاكا  ل قانون الدويل ارتكب  يف هذا الصدد، مبا يف ذل  القانون اإلنساي وقانون حقوق اإلنسان،
 أغســـ  يوليه وآس//مما خ  ته العم يا  العســـكرية اليت ن ذ  يف متوزبالا ال لق   ياااوربوإذ  
الثاي/يناير  وكانون 2008، وكذل  العم يا  العســــــــكرية اليت ن ذ  بني كانون األول/ديســــــــمرب 2014
، من آ ار ســــــ بية  وي ة األمد وواســــــعة الن اق تضــــــر باألحوال 2012ويف تشــــــرين الثاي/نوفمرب  2009

االقتصـــــادية وباخلدما  االجتماعية وبالظروف املعيشـــــية االجتماعية واإلنســـــانية واملادية ل ســـــكان املدنيني 
 ال  س ينيني، مبن فيهم ال جئون ال  س ينيون،

يف هذا الصــدد إىل تقارير األمم املتحدة ذا  الصــ ة باملوضــوع، مبا فيها تقارير اة    وإذ  ش ا 
  جنة االقتصادية واالجتماعية ل رس آسيا و    حقوق اإلنسان،االقتصادي واالجتماعي وال

مما لخ ِّ ه ما تقوم به إســــراطيل، الســــ  ة القاطمة باالحت ل، من تدمس  عي بالا ال لق وإذ  عاب 
واســـــــــــــــع الن اق ومن عرق ة لعم ية اإلعمار، من آ ار وخيمة يف األج ني القصـــــــــــــــس وال ويل ع   األحوال 

تصـــــــــادية واإلنســـــــــانية ل ســـــــــكان املدنيني ال  ســـــــــ ينيني يف ق اع غ ة الذي ال ت ال األزمة االجتماعية واالق
اإلنســـــــانية تشـــــــتد و  ة فيه، وإذ يدعو يف هذا الصـــــــدد إىل التعجيل فورا  بعم ية اإلعمار وإمتامها يف ق اع 

دويل بشـــــ ن ف ســـــ ني  يشـــــمل دفع األموال املتعهد هبا يف مؤمتر القاهرة ال غ ة مبســـــاعدة الب دان املاحنة، مبا
 ،2014تشرين األول/أكتوبر  12إعمار غ ة، الذي عخقد يف 

https://undocs.org/ar/1860 (2009)
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من خمت حب التقارير الصـــــادرة عن األمم املتحدة والوكاال  املتخصـــــصـــــة  وإذ  ياااااورب بالا ال لق 
بشـــــ ن كثرة االعتماد ع   املعونة بســـــبين إغ ق ا دود ل لا   وي ة واالرت اع ا اد يف معدال  الب الة 

ال قر واملصــــــــاعين اإلنســــــــانية اجلمة، مبا يف ذل  انعدام األمن ال ذاطي وت ايد املشــــــــاكل املتصـــــــ ة  وت شــــــــي
ين ال  ســــــــ ي ، و اصــــــــة األ  ال، بالصــــــــحة، ومنها ارت اع مســــــــتويا  ســــــــو  الت ذية يف أوســــــــاط الشــــــــع

 الشرقية، األرض ال  س ينية اةت ة، مبا فيها القدس يف
ا  واإلصـــــــــــــــابا  اليت  ق  باملدنيني، مبن فيهم األ  ال من الوفي وإذ  عاب عي بالا ال لق 

والنســـــا  واملتظاهرون ســـــ ميا ، وإذ يشـــــدد ع   ضـــــرورة محاية الســـــكان املدنيني ال  ســـــ ينيني وفقا  ل قانون 
 الدويل اإلنساي،

ع   أمهية ســــ مة مجيع الســــكان املدنيني ورفاههم، وإذ يدعو إىل وقحب مجيع أعمال  وإذ  شااا د 
 ،الصواريخ ا فيها مجيع أعمال اللويع واالست  از والتحري  والتدمس، وكذل  مجيع أعمال إ  قالعنحب، مب
من أن آالف ال  ســـــــ ينيني، مبن فيهم الكثس من األ  ال والنســـــــا ،  وإذ  عاب عي بالا ال لق 

ي الون حمتج ين يف الســجون أو مراك  االحتجاز اإلســراطي ية يف  روف قاســية تضــر بســ متهم وتشــمل  ال
احتجــازهم يف  روف غس صـــــــــــــــحيــة ووضـــــــــــــــعهم يف ا ب  االن رادي واإلفراط يف ال جو  إىل االحتجــاز 

يف حاال  األ  ال، وعدم توفس الرعاية ال بية املناســـــــــــــبة واإلمهال ال يب ع   ن اق اإلداري، مبا يف ذل  
يســــــــــتتبعه ذل  من عواقين مه كة، ومنع  واســــــــــع، مبا يف ذل  يف حاال  املرضــــــــــ  من األســــــــــرى، مع ما

يعرس عن بالغ الق ق أيضـــــا  من ســـــو   ال يارا  األســـــرية وا رمان من اةاكمة وفق األصـــــول القانونية، وإذ
 معام ة السجنا  واةتج ين ال  س ينيني ومضايقتهم ومن مجيع التقارير اليت ت يد مبمارسة التعذيين،

الضـــرورة امل حة إلعادة بنا  البىن التحتية االقتصـــادية واالجتماعية وت ويرها يف األرض  وإذ   رك 
مة اإلنســـــــانية اليت يواجهها ال  ســـــــ ينية اةت ة، مبا فيها القدس الشـــــــرقية، والضـــــــرورة امل حة ل تصـــــــدي ل ز 

الشعين ال  س ي ، بوساطل منها ك الة توفس املساعدة اإلنسانية دون معوقا  واستمرار تدفق األشخاص 
 منتظمة، والبضاطع من ق اع غ ة وإليه بصورة

باجلهود اليت تبذسا ا كومة ال  ســ ينية بدعم دويل إلصــ ح مؤســســاهتا وبناها التحتية  وإذ   وب 
 التحتية ال  ســــــ ينية، بالرغم ها وتع ي ها، وإذ يشــــــدد ع   ضــــــرورة اةافظة ع   املؤســــــســــــا  والبىنوت وير 
ا الصـــدد باجلهود اجلاري بذسا العراقيل اليت يشـــك ها االحت ل اإلســـراطي ي املتواصـــل، وإذ يشـــيد يف هذ من
لو نية ال  ســ ينية  أجل بنا  مؤســســا  دولة ف ســ ينية مســتق ة، ب رق منها تن يذ خ ة الســياســا  ا من

 (،2017-2022األولويا  والسياسا  والتدخ   السياساتية الو نية )
من املخـــــا ر اليت تتعرض ســـــا اإلريـــــازا  الكبسة اليت حتققـــــ ، ع   حنو  وإذ  عاب عي ال لق 

 ذل أكدته التقييما  اإلألابية الصــادرة عن مؤســســا  دولية بشــ ن مدى االســتعداد إلقامة دولة، مبا يف  ما
التقييما  الصـــــادرة عن البن  الدويل وصـــــندوق النقد الدويل واألمم املتحدة وجلنة االتصـــــال املخصـــــصـــــة 
لتنســــيق املســــاعدة الدولية املقدإمة إىل الشــــعين ال  ســــ ي ، وذل  بســــبين األ ر الســــ يب امللتين عن حالة 

 س ينية واستمرار انعدام أفق سياسي عدم االستقرار وعن األزمة املالية ال تني تواجههما حاليا  ا كومة ال 
 ذي مصداقية،



E/2018/L.19 
 

 

18-11507 7/10 

 

يف هذا الصـــــدد باألعمال املهمة اليت تقوم هبا األمم املتحدة والوكاال  املتخصـــــصـــــة  وإذ  شاااا   
واجلها  املاحنة دعما  ل تنمية االقتصـــــــادية واالجتماعية ل شـــــــعين ال  ســـــــ ي ، ع   حنو يتســـــــق مع خ ته 

 ل  باملساعدة ا يوية اليت تقدم يف إ ار املساعدة اإلنسانية،الو نية ل تنمية وبنا  الدولة، وكذ
ل كامل املســـــــــــــــؤوليا   وإذ  ؤك   ا اجة إىل دعم حكومة الوفاق الو   ال  ســـــــــــــــ ينية يف حتما

ا كومية يف كل من الضـــــــــــ ة ال ربية وق اع غ ة، يف مجيع امليادين، وكذل  من خ ل وجودها عند املعابر 
وإذ يشــدد ع   ضــرورة احلام الســ مة اإلق يمية ل رض  صــا ة الو نية ال  ســ ينية،وامل ا دودية يف غ ة،

 ع يهما، ال  س ينية اةت ة، مبا فيها القدس الشرقية، ووحدهتا، واةافظة
 بك  ال رفني الوفا  بالت اماهتما مبوجين خري ة ال ريق بالتعاون مع اةموعة الرباعية، وإذ  ا ا 
صـــــــــــــــحيــة  وبيئيــة عوبــة حتقيق التنميــة وهتيئــة  روف اقتصــــــــــــــــاديــة واجتمــاعيــةلصـــــــــــــــ وإدراكااا  م اا  

 االحت ل وأن الس م واالستقرار يوفران أفضل الظروف ل قيام بذل ،  ل يف
إىل ال تج الكامل ل معابر ا دودية املؤدية إىل ق اع غ ة، انســـــــــــــــجاما  مع قرار    عو - 1 

، لك الة وصول املساعدا  اإلنسانية واستمرار تدفق األشخاص والبضاطع (2009) 1860    األمن 
ي ، مبا فيها القيود الناشـــــــئة بصـــــــورة منتظمة وإىل رفع مجيع قيود التنقل امل روضـــــــة ع   الشـــــــعين ال  ســـــــ 

تعدد املســـــــــتويا ، وإىل اختاذ تدابس العم يا  العســـــــــكرية اإلســـــــــراطي ية اجلارية ونظام إغ ق املنا ق امل عن
عاج ة أخرى ل تخ يحب من حدة ا الة اإلنســـانية اخل سة يف األرض ال  ســـ ينية اةت ة، وهي ا الة املريعة 
يف ق اع غ ة، ويدعو أيضا  إىل تقياد إسراطيل، الس  ة القاطمة باالحت ل، جبميع الت اماهتا القانونية مبوجين 

 نساي وقرارا  األمم املتحدة املتخذة يف هذا الصدد؛القانون الدويل اإل
فيها القدس الشـــــرقية،  ضـــــرورة اةافظة ع   امتداد األرض ال  ســـــ ينية اةت ة، مبا  ؤك  - 2 

ووحدهتا وســ متها اإلق يمية، وضــمان حرية تنقل األشــخاص ونقل البضــاطع يف أرجا  األرض ال  ســ ينية 
 إليها؛ ية، ومنها إىل العامل اخلارجي ومنهاةت ة، مبا فيها القدس الشرق

ضـرورة اةافظة ع   املؤسـسـا  الو نية والبىن التحتية ال  سـ ينية وت ويرها  أ ضا    ؤك  - 3 
لتقدمي اخلدما  العامة ا يوية ل ســــــــــــكان املدنيني ال  ســــــــــــ ينيني ول مســــــــــــامهة يف تع ي  حقوق اإلنســــــــــــان 

 ومحايتها، مبا يف ذل  ا قوق االقتصادية واالجتماعية؛
تع ق بالع قا  االقتصـــــــــــــــادية بني حكومة ب ن متتثل إســـــــــــــــراطيل ل ربوتوكول امل  يالا - 4 

 ؛(9)1994 نيسان/أبريل 29إسراطيل ومنظمة التحرير ال  س ينية الذي م توقيعه يف باري  يف 
بةســــــراطيل أن تصــــــ ج املمت كا  املدنية والبىن التحتية ا يوية واألراضــــــي ال راعية   ا ا - 5 

م ياهتا العســــكرية يف األرض ال  ســــ ينية اةت ة واملؤســــســــا  ا كومية اليت تضــــرر  أو دخمر  من جرا  ع
 كان  ع يه؛ وإعادهتا إىل ما

 نوفمربتشـــــــــــــــرين الثاي/ 15الدعوة إىل التن يذ التام الت اق التنقل والعبور املؤرخ   كار - 6 
، و اصــــة إعادة فتج مجيع املعابر املؤدية إىل ق اع غ ة بشــــكل عاجل ودون انق اع، باعتبار ذل  2005
فيها مواد البنا  وإمدادا   غىن عنها، مبا  حيويا  لك الة عبور املواد ال ذاطية واإلمدادا  اليت العنصـــــــــــــــرا  

__________ 

 الرابع. ، املرفق“االت اق حول ق اع غ ة ومن قة أرحيا”، املرفق املعنون A/49/180-S/1994/727انظر  (9) 

https://undocs.org/ar/S/RES/1860(2009)
https://undocs.org/ar/A/49/180-S/1994/727
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الوقود الكافية، ومتكني وكاال  األمم املتحدة والوكاال  املرتب ة هبا والتدفقا  التجارية املنتظمة الضرورية 
ة والتنقل داخ ها ب  عواطق، ويشـــدد ع   ل نتعاش االقتصـــادي من الوصـــول إىل األرض ال  ســـ ينية اةت 

 ضرورة أن يخك ل األمن جلميع السكان املدنيني؛
جبميع األ راف أن حتلم قواعد القانون الدويل اإلنســـــــــــــاي وحتجم عن ممارســـــــــــــة   ا ا - 7 

العنحب ضــــــــــــــــد الســـــــــــــــكــان املــدنيني، وفقــا  الت ــاقيــة جنيحب املتع قــة تمــايــة املــدنيني وقــ  ا رس، املؤرخــة 
 ؛(2)1949أغس   /آس 12

 شــــــــــعين ال  ســــــــــ ي  والســــــــــكان العرس ا ق غس القابل ل تصــــــــــرف ل  ؤك  مي ج    - 8 
اجلوالن الســـــــــوري اةتل يف مجيع مواردهم ال بيعية واالقتصـــــــــادية، ويهيين بةســـــــــراطيل، الســـــــــ  ة القاطمة  يف

 استن افها؛ أوفقدا ا  باالحت ل، أال تست ل هذه املوارد أو تعرِّضها ل خ ر أو تتسبين يف
بةســــــراطيل، الســــــ  ة القاطمة باالحت ل، أن تكحب عن تدمس املنازل واملمت كا    ا ا - 9 

فيها القدس الشرقية،  واملؤسسا  االقتصادية واألراضي ال راعية والبساتني يف األرض ال  س ينية اةت ة، مبا
 من ارتكاس هذه األعمال غس القانونية؛ ويف اجلوالن السوري اةتل، وأن متنع املستو نني اإلسراطي يني

بةســـــــراطيل، الســـــــ  ة القاطمة باالحت ل، أن تخنهي فورا  اســـــــت  سا ل موارد   ا ا أ ضاااااا   - 10 
ال بيعيــة، مبــا فيهــا املوارد املــاطيــة واملعــدنيــة، وأن تتوقحب عن إلقــا  أي نوع من أنواع الن ــايــا  يف األرض 

ي حقه ذل  من أضرار جسيمة  س الشرقية، ويف اجلوالن السوري اةتل، ملاال  س ينية اةت ة، مبا فيها القد
باملوارد ال بيعية لت   املنا ق، وهي املوارد املاطية واألراضــــــي وموارد ال اقة، وملا يشــــــك ه من خ ر جســــــيم 

مجيع يهدد البيئة وصـــحة الســـكان املدنيني، ويهيين أيضـــا  بةســـراطيل، الســـ  ة القاطمة باالحت ل، أن ت يل 
 ا  معاجلة مياه الصــــــــرف الصــــــــحي العواطق اليت حتول دون تن يذ املشــــــــاريع البيئية ا يوية، مبا يف ذل  حم

ق اع غ ة، وأن توفر بصـــــــ ة خاصـــــــة ال اقة الكهرباطية ال زمة لتشـــــــ يل مشـــــــروع معاجلة مياه الصـــــــرف  يف
بنا  وت وير البىن التحتية الصـــــــــحي ال ارئ يف وال غ ة، ويؤكد يف هذا الصـــــــــدد الضـــــــــرورة امل حة إلعادة 

 لتوفس املياه، مبا يف ذل  مشروع حم ة حت ية املياه لق اع غ ة؛
إىل تقدمي املساعدة ال زمة لكي تخ ال يف  روف آمنة مجيع الذخاطر غس املن جرة    عو - 11 

اإلعمار والتنمية، يف ق اع غ ة، اليت تعرِّض أرواح ال  س ينيني ل خ ر وتؤ ر س با  ع   البيئة وع   جهود 
 ويرحين باجلهود اليت بذلتها حىت اان داطرة األمم املتحدة لإلجرا ا  املتع قة باألل ام؛

من بىن حتتية  أن تشــييد وتوســيع املســتو نا  اإلســراطي ية وما يتصــل هبا  ؤك  مي ج    - 12 
هي أعمال  ي اةتل، إمنايف األرض ال  ســـــــــــــــ ينية اةت ة، مبا فيها القدس الشـــــــــــــــرقية، ويف اجلوالن الســـــــــــــــور 

قانونية وتشكل عقبة رطيسية حتول دون حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية وإح ل الس م، ويدعو  غس
يف ذل  الوقحب التام جلميع التدابس  يرتبط به من أنشـ ة، مبا إىل الوقحب التام جلميع أشـكال االسـتي ان وما

ية والوضـــــــــع القانوي وال ابع املميِّ  ل راضـــــــــي اةت ة، مبا يف ذل  ع   وجه الرامية إىل ت يس اللكيبة الدمي راف
، ومن ضــــمنها القرار ذا  الصــــ ةاخلصــــوص يف القدس الشــــرقية اةت ة وحوسا، امتثاال لقرارا      األمن 

 ؛ا رس يف ذل  ات اقية جنيحب املتع قة تماية املدنيني وق ، والقانون الدويل، مبا (2016) 2334
إىل إعمال املســـــــــــــــا لة عن األعمال غس القانونية املرتكبة من قبل املســـــــــــــــتو نني    عو - 13 

اإلســـراطي يني يف األرض ال  ســـ ينية اةت ة، مبا فيها القدس الشـــرقية، ويشـــس يف هذا الصـــدد إىل قرار     
 تن يذه؛ ويؤكد ضرورة 1994آذار/مارس  18املؤرخ  (1994) 904األمن 

https://undocs.org/ar/S/RES/2334(2016)
https://undocs.org/ar/904 (1994)


E/2018/L.19 
 

 

18-11507 9/10 

 

إىل إي   االهتمام بصـــــــــــــــورة عاج ة، وفقا  ل قانون الدويل، ةنة وحقوق   عو أ ضاااااااااااا   - 14 
انبني إل  ق الســـــجنا  واةتج ين ال  ســـــ ينيني يف الســـــجون اإلســـــراطي ية، ويدعو إىل بذل اجلهود بني اجل

 سراح امل يد من السجنا  واةتج ين؛
أن تشـــــــييد إســـــــراطيل املتواصـــــــل ل جدار يف األرض ال  ســـــــ ينية اةت ة،   ؤك  مي ج    - 15 

يف ذل  يف القدس الشرقية وحوسا، يتناىف مع القانون الدويل ويع ل القدس الشرقية وأل ئ الض ة ال ربية  مبا
ادية واالجتماعية ل شـــعين ال  ســـ ي ، ويدعو يف هذا الصـــدد إىل االمتثال ويضـــعحب بشـــدة التنمية االقتصـــ

ويف قرار  (8)2004متوز/يوليـه  9التـام ل لت امـا  القـانونيـة الواردة يف فتوى حمكمـة العـدل الـدوليـة املؤرخـة 
 ؛الص ة ذا قة والقرارا  ال ح 10/15-اجلمعية العامة دإط

بةســــــــــراطيل أن متتثل ألحكام ات اقية جنيحب املتع قة تماية املدنيني وق  ا رس،   ا ا - 16 
ر زيارا  املوا نني الســــــــــــوريني يف اجلوالن الســــــــــــوري اةتل الذين يق ن ذووهم يف و نهم األم،  وأن تيســــــــــــِّ

 اجلمهورية العربية السورية، عرب مدخل القني رة؛
ع   أمهية األعمال اليت تقوم هبا مؤســــــــســــــــا  األمم املتحدة ووكاالهتا يف األرض   شاااااا د - 17 

ال  س ينية اةت ة، مبا فيها القدس الشرقية، واألعمال اليت يقوم هبا منسق األمم املتحدة اخلاص لعم ية الس م 
 ؛ال  س ينية   ةوالساملمثل الشخصي ل مني العام لدى منظمة التحرير ال  س ينية و يف الشرق األوسط 

باخنراط األمني العام ومنســـــــــــــــق األمم املتحدة اخلاص وحيثهما ع   مواصــــــــــــــ ة   ا ا - 18 
يف تقدمي املســـــــــــــــاعدة، بالتعاون مع الشــــــــــــــركا  املهتمني باألمر، ل جهود املبذولة يف ســــــــــــــبيل ت بية  االخنراط

ية االقتصادية، مبا يف ذل  من خ ل االحتياجا  العاج ة يف  اال  البنية التحتية والشؤون اإلنسانية والتنم
 ؛تن يذ املشاريع اليت أقرهتا جلنة االتصال املخصصة لتنسيق املساعدة الدولية املقدمة إىل الشعين ال  س ي 

ل دول األعضــــا  وهيئا  األمم املتحدة واملنظما  ا كومية الدولية   عاب عي ت   اب - 19 
ومية اليت قدم  وال ت ال تقدم املســــاعدة االقتصــــادية واإلنســــانية واملنظما  اإلق يمية واملنظما  غس ا ك

ل شـــــعين ال  ســـــ ي ، األمر الذي ســـــاهم يف حتســـــني أحواله االقتصـــــادية واالجتماعية ا رجة، وحيث ع   
قتصــــــادية واإلنســــــانية، بالتعاون مواصــــــ ة تقدمي املســــــاعدة مبا يتناســــــين وت ايد االحتياجا  االجتماعية واال

 يتسق مع خ ة التنمية الو نية ال  س ينية؛ ال  س ينية الرمسية، ومبااملؤسسا   مع
أمهية وضــــرورة تكثيحب اجلهود الدولية وهديدها ع   أســــاس قرارا  األمم   كار تأك   - 20 
 425 و (1973) 338 و (1967) 242، مبـــا يف ذلـــ  قرارا      األمن ذا  الصـــــــــــــــ ـــةاملتحـــدة 

 2334و  (2008) 1850 و (2004) 1544 و (2003) 1515 و (2002) 1397 و (1978)
وخري ة ال ريق اليت  (5)مقابل الســـــــــــــــ م ومبادرة الســـــــــــــــ م العربية ، ومؤمتر مدريد ومبدأ األرض(2016)

وأمهية االمتثال ل ت اقا  اليت م التوصــــل إليها بني حكومة إســــراطيل ومنظمة  (6)وضــــعتها اةموعة الرباعية
التحرير ال  ســـــ ينية، ممث ة الشـــــعين ال  ســـــ ي ، ب رض متهيد الســـــبيل أمام إعمال ا ل القاطم ع   وجود 

أسـاس  ني، إســراطيل وف ســ ني، تعيشــان جنبا  إىل جنين يف ســ م وأمن داخل حدود معلف هبا، ع  دولت
 ، وحتقيق تسوية س مية عادلة وداطمة وشام ة؛1967قبل عام  حدود ما
والســـــــــــــــبعني،  لثـــةإىل األمني العـــام أن يقـــدم إىل اجلمعيـــة العـــامـــة يف دورهتـــا الثـــا  يلااا - 21 

واالجتماعي، تقريرا  عن تن يذ هذا القرار وأن يواصــــل تضــــمني تقرير منســــق  ريق اة   االقتصــــادي  عن

http://undocs.org/ar/A/RES/10/15
http://undocs.org/ar/A/RES/10/15
https://undocs.org/ar/S/RES/242%20(1967)
https://undocs.org/ar/S/RES/338%20(1973)
https://undocs.org/ar/S/RES/425%20(1978)
https://undocs.org/ar/S/RES/425%20(1978)
https://undocs.org/ar/S/RES/425%20(1978)
https://undocs.org/ar/S/RES/425%20(1978)
https://undocs.org/ar/S/RES/1397(2002)
https://undocs.org/ar/1515 (2003)
https://undocs.org/ar/S/RES/1544(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1850(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/2334(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2334(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2334(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2334(2016)


 E/2018/L.19 

 

10/10 18-11507 

 

ية ل شــــــــــعين ال  ســــــــــ ي ، بالتعاون يســــــــــتجد من مع وما  عن األحوال املعيشــــــــــ األمم املتحدة اخلاص ما
 وكاال  األمم املتحدة املعنية؛ مع

حت ل االنعكــاســــــــــــــــا  االقتصــــــــــــــــاديــة واالجتمــاعيــة ل ”أن يــدرا البنــد املعنون    ار - 22 
اإلســــــــراطي ي ع   األحوال املعيشــــــــية ل شــــــــعين ال  ســــــــ ي  يف األرض ال  ســــــــ ينية اةت ة، مبا فيها القدس 

 .2019يف جدول أعمال دورته لعام “ الشرقية، ول سكان العرس يف اجلوالن السوري اةتل
 


