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املستوطنني  وإحالل  األصليني  سكانها  من  املقدسة  املدينة  إفراغ  إىل  تهدف  منهجية  عرقي  تطهري 
الدويل.  للقانون  انتهاك صارخ  مكانهم يف 

إن منظمة التعاون اإلسالمي تؤكد يف هذه الذكرى من جديد أن مدينة القدس وسالمة أماكنها 
املقدسة تكتيس أهمية خاصة بالنسبة لجميع املسلمني، وترتبط ارتباطاً وثيقًا باستتباب األمن والسلم 
يف املنطقة. وعليه فإن إرسائيل تتحمل كامل املسؤولية إزاء سالمة جميع األماكن املقدسة التي تقع 
تحرّم  الرابعة  جنيف  اتفاقية  وخصوصاً  الدولية  واالتفاقات  املعاهدات  وأن  سيام  ال  احتاللها  تحت 
أيضاً من  إليها، ومتنعها  الوصول  املصّلني من  أو حرمان  املقدسة  األماكن  االحتالل عىل  اعتداء دولة 
عىل  االعتداء  أو  املحتلة  للمناطق  العمراين  والتكوين  السكاين  النسيج  فيها  مبا  املدينة  معامل  تغيري 

األماكن التاريخية فيها. 

إن منظمة التعاون اإلسالمي التي كانت قضية القدس وفلسطني السبب املبارش إلنشائها، وأمام 
للعمل عىل حمل إرسائيل  الدويل  املجتمع  القدس، تدعو  االعتداءات اإلرسائيلية ضد مدينة  تواصل 
عىل االلتزام بأحكام وقواعد القانون الدويل ووقف اعتداءاتها وانتهاكاتها يف مدينة القدس املحتلة، 

واحرتام األماكن املقدسة. 

ويف هذه الذكرى، تؤكد منظمة التعاون اإلسالمي موقف األمة اإلسالمية الثابت من مدينة القدس 
والعمل عىل حامية هويتها العربية اإلسالمية، وتجدد الدعوة إىل الدول األعضاء يف االستمرار بتقديم 
الدولة  وإقامة  مصريه  لتقرير  العادل  الفلسطيني  الشعب  لنضال  واملساندة  الدعم  أشكال  جميع 

الفلسطينية املستقلة وعاصمتها القدس الرشيف وعودة الجئيه. 

وثيقة رقم 223:

قرار محمود عباس بتأجيل االنتخابات املحلية يف الضفة الغربية223

22 آب/ أغسطس 2011

قرار رقم )105( لسنة 2011م

رئيس دولة فلسطني

رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

األسايس  القانون  عىل  واالطالع  الفلسطينية،  التحرير  ملنظمة  األسايس  النظام  عىل  االّطالع  بعد 
للسلطة الوطنية الفلسطينية املعدل لسنة 2003م وتعديالته، واالطالع عىل قانون انتخاب مجالس 
 )1( رقم  املحلية  الهيئات  قانون  واالطالع عىل  وتعديالته،  2005م  لسنة   )10( رقم  املحلية  الهيئات 
لعام  ف(  و/س.  )13/97/01/م.  رقم  الوزراء  مجلس  قرار  عىل  واالطالع  وتعديالته،   1997 لسنة 
 2011 بشأن موعد إجراء انتخابات مجالس الهيئات املحلية، واالطالع عىل قرار مجلس الوزراء رقم
)13A52/01/م.و/س.ف( لعام 2010م بشأن تأجيل موعد إجراء انتخابات مجالس الهيئات املحلية، 
وباإلشارة إىل تأجيل تشكيل الحكومة للمساهمة يف جهود إنهاء االنقسام وتحقيق املصالحة والوحدة 
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والوحدة  املصالحة  وتحقيق  االنقسام  إلنهاء  املبذولة  والعربية  الوطنية  للجهود  ودعامً  الوطنية، 
الفرصة للجنة االنتخابات املركزية الستكامل  الوطنية ولغايات توفري األجواء لتحقيق ذلك، وإلعطاء 
الجاهزية إلجراء االنتخابات يف كافة محافظات الوطن، وبناء عىل الصالحيات املخولة لنا، وبناء عىل 

ما تقتضيه املصلحة العليا وتحقيقا للمصلحة العامة، 

قررنا ما ييل:

مادة )1(

تأجيل موعد إجراء االنتخابات املحلية يف املحافظات الشاملية املقرر بتاريخ 2011/10/22م إىل 
يتعارض مع أحكام  ما  الوطن، ويلغى كل  املناسبة إلجرائها يف كافة محافظات  الظروف  توافر  حني 

هذا القرار. 

مادة )2(

تاريخ  من  به  ويعمل  القرار،  هذا  أحكام  تنفيذ  يخصه،  فيام  كل  كافة،  املختصة  الجهات  عىل 
صدوره، وينرش يف الجريدة الرسمية. 

صدر يف مدينة رام الله بتاريخ: 2011/8/22 ميالدية

املوافق: 22/ رمضان/ 1432 هجرية

محمود عباس

رئيس دولة فلسطني

رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

وثيقة رقم 224:

املبادرة  بخصوص  الفلسطينيني  املثقفني  من  مجموعة  رفعها  مذكرة 
الديبلوماسية الفلسطينية يف األمم املتحدة224

25 آب/ أغسطس 2011

السادة رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

السادة قادة الفصائل الفلسطينية

السادة قادة النقابات واألطر الجامهريية واملنظامت األهلية

نجاحها  أجل  ومن  املتحدة،  األمم  الفلسطينية يف  الديبلوماسية  املبادرة  أهمية  التأكيد عىل  مع 
يف تشكيل منعطف اسرتاتيجي يف ظل وصول املفاوضات الثنائية إىل طريق مسدود، يستند إىل شق 
مسار سيايس وكفاحي جديد، عىل قاعدة تحقيق املصالحة الوطنية، وإعادة االعتبار للتمثيل الوطني 
يف إطار منظمة التحرير الفلسطينية، فإن هذه املبادرة يجب أن ترتبط بنقل القضية الفلسطينية بكل 


