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وثيقة رقم 289:

الشعب  إىل  املساعدة  تقديم  حول  املتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  قرار 
الفلسطيني289 ]مقتطفات[

15 كانون األول/ ديسمب 2010

إن الجمعية العامة،

).....(

تحيط علاًم بتقرير األمني العام؛  –1

إىل  املساعدة  بتقديم  يتعلق  فيام  الرسيعة وجهوده  العام الستجابته  لألمني  تقديرها  عن  تعرب   –2

الشعب الفلسطيني؛

الدولية  الحكومية  واملنظامت  املتحدة  األمم  وهيئات  األعضاء  للدول  أيضاً  تقديرها  عن  تعرب   –3

واملنظامت اإلقليمية واملنظامت غري الحكومية التي قدمت، وال تزال تقدم، املساعدة إىل الشعب 

الفلسطيني؛

تؤكد أهمية األعامل التي يضطلع بها منسق األمم املتحدة الخاص لعملية السالم يف الرشق األوسط   –4

واملمثل الشخيص لألمني العام لدى منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية والخطوات 

املتخذة تحت رعاية األمني العام لكفالة إنشاء آلية لتنسيق أنشطة األمم املتحدة يف جميع أنحاء 

األرايض املحتلة؛

تحث الدول األعضاء واملؤسسات املالية الدولية التابعة ملنظومة األمم املتحدة واملنظامت الحكومية   –5

الدولية واملنظامت غري الحكومية واملنظامت اإلقليمية واألقاليمية عىل أن تقدم، بأقىص ما يكن 

من الرسعة والسخاء، مساعدة اقتصادية واجتامعية إىل الشعب الفلسطيني، بالتعاون الوثيق مع 

منظمة التحرير الفلسطينية وعن طريق املؤسسات الفلسطينية الرسمية؛

ترحب، يف هذا الصدد، باجتامعي لجنة االتصال املخصصة لتنسيق املساعدة الدولية املقدمة إىل   –6

الفلسطينيني اللذين عقدا يف نيويورك يف 22 أيلول/ سبتمب 2009 ويف 21 أيلول/ سبتمب 2010 

وبنتائج املؤمتر الدويل لدعم االقتصاد الفلسطيني إلعادة إعامر قطاع غزة الذي عقد يف رشم الشيخ، 

مرص يف 2 آذار/ مارس 2009 وتعهد فيه املانحون بتقديم حوايل 4.5 باليني دوالر من دوالرات 

الواليات املتحدة لتلبية احتياجات الشعب الفلسطيني؛

تشري إىل املؤمتر الدويل للامنحني من أجل الدولة الفلسطينية الذي عقد يف باريس يف 17 كانون األول/   –7

ديسمب 2007 ومؤمتر برلني لدعم األمن املدين الفلسطيني وسيادة القانون الذي عقد يف 24 حزيران/ 

يونيه 2008 ومؤمتر االستثامر الفلسطيني الذي عقد يف بيت لحم يف الفرتة من 21 إىل 23 أيار/ 

مايو 2008 ويف 2 و3 حزيران/ يونيه 2010؛

تؤكد أهمية متابعة نتائج املؤمتر الدويل لدعم االقتصاد الفلسطيني إلعادة إعامر قطاع غزة؛  –8
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تهيب باملانحني الذين مل يدفعوا بعد املبالغ التي تعهدوا بها لدعم امليزانية تحويل األموال يف أقرب   –9
وقت ممكن، وتشجع جميع املانحني عىل زيادة املساعدة التي تقدمها مبارشة للسلطة الفلسطينية 
وفقاً لبنامجها الحكومي لتمكينها من إقامة دولة فلسطينية تتوافر فيها مقومات البقاء واالزدهار، 
وتشدد عىل رضورة تقاسم أعباء هذا الجهد بصورة عادلة بني املانحني، وتشجع املانحني عىل النظر 

يف املواءمة بني دورات التمويل ودورة امليزانية الوطنية للسلطة الفلسطينية؛

تقدمها  التي  املساعدة  تكثيف  املتحدة  األمم  املعنية يف منظومة  والوكاالت  باملؤسسات  تهيب   –10
لتلبية االحتياجات امللحة للشعب الفلسطيني، وفقاً لألولويات التي يحددها الجانب الفلسطيني؛

تعرب عن تقديرها لعمل وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الرشق   –11
األدىن، وتسلم بالدور الحيوي الذي تضطلع به الوكالة يف تقديم املساعدة اإلنسانية إىل الشعب 

الفلسطيني، وال سيام يف قطاع غزة؛

اإلنسانية  الحالة  تخفيف  إىل  امللحة سعياً  والخدمات  املساعدة  تقديم  الدويل  باملجتمع  تهيب   –12
الصعبة التي يواجهها النساء واألطفال الفلسطينيون وأرسهم واملساعدة يف إعادة بناء املؤسسات 

الفلسطينية املعنية وتطويرها؛

تؤكد الدور الذي تؤديه جميع آليات التمويل، مبا فيها اآللية الفلسطينية األوروبية إلدارة املعونة   –13
االجتامعية االقتصادية التابعة للمفوضية األوروبية والصندوق االستئامين للبنك الدويل، يف تقديم 

املساعدة مبارشة إىل الشعب الفلسطيني؛

تحث الدول األعضاء عىل فتح أسواقها أمام صادرات املنتجات الفلسطينية بأفضل الرشوط، مبا   –14
يتفق مع القواعد التجارية املناسبة، وتنفيذ اتفاقات التجارة والتعاون القامئة تنفيذاً تاماً؛

الشعب  إىل  بتقديها  تعهدت  التي  املساعدة  بإيصال  التعجيل  الدولية  املانحة  بالجهات  تهيب   –15
الفلسطيني لتلبية احتياجاته امللحة؛

الفلسطيني  الشعب  إىل  اإلنسانية  املساعدة  مرور  حرية  كفالة  أهمية  السياق،  هذا  يف  تؤكد،   –16
وحرية حركة األشخاص والسلع؛

تؤكد أيضاً رضورة تنفيذ كال الطرفني بالكامل التفاق التنقل والعبور واملبادئ املتفق عليها فيام   –17
يتعلق مبعب رفح، املبم يف 15 ترشين الثاين/ نوفمب 2005، بغية السامح بحرية التنقل للسكان 

املدنيني الفلسطينيني، وكذلك الواردات والصادرات، داخل قطاع غزة ومنه وإليه؛

واملرافق  العمل  وأماكن  اإلنساين  املجال  يف  العاملني  وسالمة  أمن  ضامن  رضورة  كذلك  تؤكد   –18
العاملني يف املجال اإلنساين بشكل آمن  واملعدات واملركبات واإلمدادات ورضورة كفالة وصول 
ودون عوائق وإيصال اإلمدادات واملعدات لتمكينهم يف أداء مهامهم بكفاءة يف مساعدة السكان 

املدنيني املترضرين؛

تحث الجهات املانحة الدولية ووكاالت األمم املتحدة ومؤسساتها واملنظامت غري الحكومية عىل   –19
أن تقدم إىل الشعب الفلسطيني بأرسع ما يكن مساعدة اقتصادية ومساعدة إنسانية عاجلتني، 

وبخاصة يف قطاع غزة، للتصدي ألثر األزمة الحالية؛
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تؤكد رضورة مواصلة تنفيذ بروتوكول باريس بشأن العالقات االقتصادية املؤرخ 29 نيسان/ أبريل   –20
الغربية  الضفة  بشأن  املؤقت  الفلسطيني  اإلرسائييل  لالتفاق  الخامس  املرفق  يف  الوارد   1994
يتعلق  ما  ذلك  يف  مبا   ،1995 سبتمب  أيلول/   28 يف  العاصمة  واشنطن  يف  املوقع  غزة  وقطاع 

بالتحويل الكامل والفوري واملنتظم إليرادات الرضائب غري املبارشة املستحقة للفلسطينيني؛

والستني، عن طريق  السادسة  دورتها  العامة يف  الجمعية  إىل  يقدم  أن  العام  األمني  إىل  تطلب   –21
املجلس االقتصادي واالجتامعي، تقريراً عن تنفيذ هذا القرار يتضمن:

)أ( تقييم للمساعدة التي تلقاها الشعب الفلسطيني فعلياً؛

)ب( تقييم لالحتياجات التي مل تلب بعد واملقرتحات املحددة لتلبيتها عىل نحو فعال؛

تقرر أن تدرج يف جدول األعامل املؤقت لدورتها السادسة والستني البند الفرعي املعنون “تقديم   –22
املساعدة إىل الشعب الفلسطيني”.

وثيقة رقم 290:

بيان منظمة املؤمتر اإلسالمي الذي ُوزِّع يف األمم املتحدة يف نيويورك حول 
أنشطة االستيطان اإلرسائيلية290

17 كانون األول/ ديسمب 2010

األرايض  يف  الحرج  الوضع  إزاء  البالغ  قلقها  عن  اإلسالمي  املؤمتر  منظمة  مجموعة  تعرب 
الفلسطينية املحتلة، مبا فيها القدس الرشقية، نتيجة للسياسات اإلرسائيلية املستمرة ومامرساتها غري 
القانونية. ويف هذا الصدد، تدين مجموعة منظمة املؤمتر اإلسالمي بشدة استمرار أنشطة االستيطان 
من جانب إرسائيل السلطة املحتلة يف األرض الفلسطينية املحتلة، مبا فيها تلك األنشطة االستيطانية 
وقرارات  الرابعة  جنيف  اتفاقية  مبوجب  القانونية  اللتزاماتها  خرقاً  متثل  والتي  الرشقية،  القدس  يف 

األمم املتحدة ذات العالقة والرأي االستشاري ملحكمة العدل الدولية يف يوليو 2004.

وتؤكد مجموعة منظمة املؤمتر اإلسالمي بأن أنشطة االستيطان اإلرسائيلية تقوض بشكل خطري 
الجهود الدولية واإلقليمية الرامية إىل استئناف املفاوضات بني الجانبني وترسيع عملية السالم. وتأسف 
املجموعة أن إرسائيل، كونها السلطة املحتلة، مستمرة يف تنفيذ هذه التدابري غري القانونية يف ازدراء 
صارخ إلجامع املجتمع الدويل حول دعوته إىل تجميد جميع األنشطة االستيطانية، مبا يف ذلك “النمو 
الطبيعي” املزعوم يف األرايض الفلسطينية املحتلة، مبا فيها القدس الرشقية. وتدين مجموعة منظمة 
املؤمتر اإلسالمي تكثيف إرسائيل لألنشطة االستيطانية، وخاصة داخل وحول القدس الرشقية املحتلة، 

يف تحد للمطالب العاملية املتكررة لوقف هذه األعامل غري املرشوعة.

األخرى  القانونية  غري  اإلرسائيلية  التدابري  جميع  أيضاً  اإلسالمي  املؤمتر  منظمة  مجموعة  وتدين 
القدس  فيها  مبا  املحتلة  الفلسطينية  األرض  ووضع  وطابع  الديوغرافية  الرتكيبة  تغيري  إىل  الهادفة 
الرشقية، وترى أن هذه التدابري ليس لها صالحية قانونية. كام تدين املجموعة يف جملة أمور استمرار 
العائالت  وطرد  املنازل  وهدم  الفلسطينية  األرايض  من  املزيد  ومصادرة  الجدار  بناء  يف  إرسائيل 


