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وثيقة رقم 303:

الفلسطيني  الشعب  مبامرسة  املعنية  اللجنة  حول  العامة  الجمعية  قرار 
لحقوقه غري القابلة للترصف303 ]مقتطفات[

30 ترشين الثاين/ نوفمب 2011

إن الجمعية العامة، 

).....(

14/66 – اللجنة املعنية مبامرسة الشعب الفلسطيني 

1– تعرب عن تقديرها للجنة املعنية مبامرسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غري القابلة للترصف 
ملا تبذله من جهود يف أداء املهام التي أسندتها إليها الجمعية العامة، وتحيط علامً بتقريرها السنوي، 

مبا يف ذلك االستنتاجات والتوصيات القيمة الواردة يف الفصل السابع منه؛

2– تطلب إىل اللجنة أن تواصل بذل كل الجهود ليك ينال الشعب الفلسطيني حقوقه غري القابلة 
التوصل إىل  األوسط بهدف  الرشق  السالم يف  املصري، ودعم عملية  تقرير  فيها حقه يف  للترصف، مبا 
إيجاد حل عادل لجميع  استناداً إىل حدود ما قبل عام 1967 وإىل  القائم عىل وجود دولتني  الحل 
وتأذن يف  الفلسطيني،  للشعب  الدوليني  الدعم واملساعدة  النهايئ، وتعبئة  بالوضع  املتعلقة  املسائل 
هذا الصدد للجنة بأن تدخل تعديالت عىل برنامج عملها املعتمد حسب ما قد تراه مناسباً ورضورياً، 
يف ضوء التطورات الحاصلة، وأن تقدم تقريراً عن ذلك إىل الجمعية العامة يف دورتها السابعة والستني 

وما بعد ذلك؛

3– تطلب أيضاً إىل اللجنة أن تواصل إبقاء الحالة املتعلقة بقضية فلسطني قيد االستعراض، وأن 
تقدم إىل الجمعية العامة أو مجلس األمن أو األمني العام تقارير ومقرتحات، حسب االقتضاء؛

4– تطلب كذلك إىل اللجنة أن تواصل التعاون مع منظامت املجتمع املدين الفلسطينية وغريها 
من منظامت املجتمع املدين ودعمها، وأن تواصل إرشاك مزيد من منظامت املجتمع املدين والبملانيني 
يف أعاملها بغية حشد التضامن الدويل مع الشعب الفلسطيني والدعم الدويل له، وبخاصة أثناء هذه 
تحقيق  إىل  سعياً  املالية،  واألزمة  اإلنسانية  واملعاناة  السيايس  االستقرار  انعدام  من  العصيبة  الفرتة 
الهدف الشامل املتمثل يف تعزيز نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه غري القابلة للترصف والتوصل إىل 
قرارات  أساس  اإلرسائييل، عىل  العريب  الرصاع  فلسطني، جوهر  لقضية  عادلة ودامئة وسلمية  تسوية 
األمم املتحدة املتخذة يف هذا الصدد ومرجعية مؤمتر مدريد، مبا يف ذلك مبدأ األرض مقابل السالم، 

ومبادرة السالم العربية وخريطة الطريق التي وضعتها املجموعة الرباعية؛

قرار  مبوجب  املنشأة  بفلسطني،  والخاصة  املتحدة  لألمم  التابعة  التوفيق  لجنة  إىل  تطلب   –5
الجمعية العامة 194 )د–3(، وإىل هيئات األمم املتحدة األخرى املعنية بقضية فلسطني أن تواصل 
التعاون بصورة تامة مع اللجنة وأن تتيح لها، بناء عىل طلبها، ما يتوافر لديها من معلومات ووثائق 

ذات صلة باملوضوع؛
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6– تدعو جميع الحكومات واملنظامت إىل التعاون مع اللجنة يف أدائها ملهامها؛

املختصة،  املتحدة  األمم  هيئات  اللجنة عىل جميع  تقرير  يعمم  أن  العام  األمني  إىل  تطلب   –7
وتحث تلك الهيئات عىل اتخاذ اإلجراءات الالزمة، حسب االقتضاء؛

8– تطلب أيضاً إىل األمني العام أن يواصل منح اللجنة جميع التسهيالت الالزمة ألداء مهامها. 

الجلسة العامة 69

وثيقة رقم 304:

املصالحة  حول  اإلرسائيلية  هآرتس  صحيفة  يف  فياض  سالم  مع  مقابلة 
الوطنية والحكومة الفلسطينية304 ]مقتطفات[

2 كانون األول/ ديسمب 2011

).....(

إذا كان هناك اتفاقاً بعدم توليك رئاسة الحكومة، إذاً ملاذا مل تقم حكومة الوحدة حتى اآلن؟ س: 

عون بأين أقف حجر عثة أمامها.  كيل أمل بأن تؤدي هذه الحوارات إىل الوحدة، لكن إسأل من َيدَّ ج: 

ملاذا تخيف فتح وحامس؟ س: 

أنت تعلم بأنه ليس من املعقول أن يدعمك الجميع يف السياسة. هذا أمر طبيعي، يوجد أسباب  ج: 
الرئيس  بأن  لك  قوله  أستطيع  ما  وكل  أو ضدك.  جانبك  إىل  ليقفوا  مختلفني  ألشخاص  مختلفة 
الفلسطيني عباس اختارين عام 2007 ملنصبي هذا ويف ظروف غاية يف الصعوبة ووضع حرج، ليس 
فقط بسبب غزة، ولكن أيضاً بسبب الوضع غري املحتمل، من حيث الفوىض وغياب القانون يف 

الضفة، وعملت كل ما يف وسعي أنا وزماليئ للمساعدة يف حل الوضع. 

من الناحية الفنية تعتب هذه الحكومة حكومة تكنوقراط وليس من املعقول أن يدعمها الجميع 
عىل  نقاش  أي  من  بكثري  أهم  ناحيتي  من  الوحدة  ألن  لحظة،  كل  يف  للتنحي  مستعدة  وهي 
الوزراء وأنا مستعد لفعل كل يشء وسأستمر بفعل كل يشء حتى تحني لحظة  شخصية رئيس 
فأنا ال  للحلول مكاننا وأيضاً حينها سأفعل كل يشء ملساعدته،  وجود شخص ما يكون مستعداً 

أرغب بأن أكون رئيساً أبدياً للوزراء لقد شغلت هذا املنصب ألربع سنوات. 

هل تشعر بأن الرئيس عباس تخىل عنك؟ س: 

حقاً ال، هو من عينني بهذا املنصب وكنت خياره وخيار القيادة الفلسطينية باإلجامع، طلب منهم  ج: 
جميعاً كتابة اسم رئيس الوزراء الذين يرغبون فيه فكتبوا جميعهم اسمي. 

لقد دعمني الرئيس طيلة الوقت مبا يف ذلك خالل جلسة الحوار السابقة، حيث أوضح للجميع 
أنا  قلت..  كام  عني؟!!،  تخىل  قد  بأنه  أفكر  أن  يكنني  فكيف  للمنصب  الوحيد  مرشحه  بأنني 
مستعد للتنحي دون سابق إنذار لقد كان من دواعي الرشف أن أخدم شعبي واالستمرار بخدمته 

حتى اليوم األخري. 


