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قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة حول تقديم املساعدة إىل الشعب
الفلسطيني[ 321مقتطفات]
 15كانون األول /ديسمرب 2011

إن الجمعية العامة،
().....
 –1تحيط علامً بتقرير األمني العام؛
 –2تعرب عن تقديرها لألمني العام الستجابته الرسيعة وجهوده فيام يتعلق بتقديم املساعدة إىل
الشعب الفلسطيني؛
 –3تعرب عن تقديرها أيضاً للدول األعضاء وهيئات األمم املتحدة واملنظامت الحكومية الدولية
واملنظامت اإلقليمية واملنظامت غري الحكومية التي قدمت ،وال تزال تقدم ،املساعدة إىل الشعب
الفلسطيني؛
 –4تؤكد أهمية األعامل التي يضطلع بها منسق األمم املتحدة الخاص لعملية السالم يف الرشق األوسط
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؛
 –5تحث الدول األعضاء واملؤسسات املالية الدولية التابعة ملنظومة األمم املتحدة واملنظامت الحكومية
الدولية واملنظامت غري الحكومية واملنظامت اإلقليمية واألقاليمية عىل أن تقدم ،بأقىص ما ميكن
من الرسعة والسخاء ،مساعدة اقتصادية واجتامعية إىل الشعب الفلسطيني ،بالتعاون الوثيق مع
منظمة التحرير الفلسطينية وعن طريق املؤسسات الفلسطينية الرسمية؛
 –6ترحب ،يف هذا الصدد ،باجتامعي لجنة االتصال املخصصة لتنسيق املساعدة الدولية املقدمة إىل
الفلسطينيني اللذين عقدا يف  2010ويف أيلول /سبتمرب  ،2011وبنتائج املؤمتر الدويل لدعم االقتصاد
الفلسطيني إلعادة إعامر قطاع غزة الذي تعهد فيه املانحون بتقديم حوايل  4.5باليني دوالر من
دوالرات الواليات املتحدة لتلبية احتياجات الشعب الفلسطيني؛
 –7تشري إىل املؤمتر الدويل للامنحني من أجل الدولة الفلسطينية ومؤمتر برلني لدعم األمن املدين
الفلسطيني وسيادة القانون ومؤمتر االستثامر الفلسطيني؛
 –8تؤكد أهمية متابعة نتائج املؤمتر الدويل لدعم االقتصاد الفلسطيني إلعادة إعامر قطاع غزة؛
 –9تهيب باملانحني الذين مل يدفعوا بعد املبالغ التي تعهدوا بها لدعم امليزانية تحويل األموال يف أقرب
وقت ممكن ،وتشجع جميع املانحني عىل زيادة املساعدة التي تقدمها مبارشة للسلطة الفلسطينية
وفقاً لربنامجها الحكومي لتمكينها من إقامة دولة فلسطينية تتوافر فيها مقومات البقاء واالزدهار،
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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؛
 –10تهيب باملؤسسات والوكاالت املعنية يف منظومة األمم املتحدة تكثيف املساعدة التي
تقدمها لتلبية االحتياجات امللحة للشعب الفلسطيني ،وفقاً لألولويات التي يحددها الجانب
الفلسطيني؛
 –11تعرب عن تقديرها لعمل وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف
الرشق األدىن ،وتسلم بالدور الحيوي الذي تضطلع به الوكالة يف تقديم املساعدة اإلنسانية إىل
الشعب الفلسطيني ،وال سيام يف قطاع غزة؛
 –12تهيب باملجتمع الدويل تقديم املساعدة والخدمات امللحة سعياً إىل تخفيف الحالة اإلنسانية
الصعبة التي يواجهها النساء واألطفال الفلسطينيون وأرسهم واملساعدة يف إعادة بناء املؤسسات
الفلسطينية املعنية وتطويرها؛
 –13تؤكد الدور الذي تؤديه جميع آليات التمويل ،مبا فيها اآللية الفلسطينية األوروبية إلدارة املعونة
االجتامعية واالقتصادية التابعة للمفوضية األوروبية والصندوق االستئامين للبنك الدويل ،يف
تقديم املساعدة مبارشة إىل الشعب الفلسطيني؛
 –14تحث الدول األعضاء عىل فتح أسواقها أمام صادرات املنتجات الفلسطينية بأفضل الرشوط ،مبا
يتفق مع القواعد التجارية املناسبة ،وتنفيذ اتفاقات التجارة والتعاون القامئة تنفيذاً تاماً؛
 –15تهيب بالجهات املانحة الدولية التعجيل بإيصال املساعدة التي تعهدت بتقدميها إىل الشعب
الفلسطيني لتلبية احتياجاته امللحة؛
 –16تؤكد ،يف هذا السياق ،أهمية كفالة حرية مرور املساعدة اإلنسانية إىل الشعب الفلسطيني
وحرية حركة األشخاص والسلع؛
 –17تؤكد أيضاً رضورة تنفيذ كال الطرفني بالكامل التفاق التنقل والعبور واملبادئ املتفق عليها فيام
يتعلق مبعرب رفح ،املربم يف  15ترشين الثاين /نوفمرب  ،2005بغية السامح بحرية التنقل للسكان
املدنيني الفلسطينيني ،وكذلك الواردات والصادرات ،داخل قطاع غزة ومنه وإليه؛
 –18تؤكد كذلك رضورة ضامن أمن وسالمة العاملني يف مجال تقديم املساعدة اإلنسانية وأماكن
العمل واملرافق واملعدات واملركبات واإلمدادات ورضورة كفالة وصول العاملني يف مجال تقديم
املساعدة اإلنسانية بشكل آمن ودون عوائق وإيصال اإلمدادات واملعدات لتمكينهم من أداء
مهامهم بكفاءة يف مساعدة السكان املدنيني املترضرين؛
 –19تحث الجهات املانحة الدولية ووكاالت األمم املتحدة ومؤسساتها واملنظامت غري الحكومية عىل
أن تقدم إىل الشعب الفلسطيني بأرسع ما ميكن مساعدة اقتصادية ومساعدة إنسانية عاجلتني،
وبخاصة يف قطاع غزة ،للتصدي ألثر األزمة الحالية؛
 –20تؤكد رضورة مواصلة تنفيذ بروتوكول باريس بشأن العالقات االقتصادية املؤرخ  29نيسان /أبريل
 1994الوارد يف املرفق الخامس لالتفاق اإلرسائييل الفلسطيني املؤقت بشأن الضفة الغربية
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وقطاع غزة املوقع يف واشنطن العاصمة يف  28أيلول /سبتمرب  ،1995مبا يف ذلك ما يتعلق
بالتحويل الكامل والفوري واملنتظم إليرادات الرضائب غري املبارشة املستحقة للفلسطينيني؛
 –21تطلب إىل األمني العام أن يقدم إىل الجمعية العامة يف دورتها السابعة والستني ،عن طريق
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؛
 –22تقرر أن تدرج يف جدول األعامل املؤقت لدورتها السابعة والستني البند الفرعي املعنون “تقديم
املساعدة إىل الشعب الفلسطيني”.
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بيان صحفي لحركة حامس حول حرق املساجد يف الضفة الغربية
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تعقيب ًا عىل إحراق قطعان املستوطنني الصهاينة مسجد النور يف قرية برقة رشق رام الله
رصح مصدر مسؤول يف حركة حامس مبا ييل:
بالضفة الغربية املحتلةَّ ،
إ َّننا يف حركة حامس نح ّذر االحتالل الصهيوين من التامدي يف اعتداءاته ضد املقدسات ،وتواطئه
مع مغتصبيه يف عربدتهم ضد املساجد يف الضفة الغربية املحتلة ،ونح ّمله املسؤولية الكاملة عن
تداعيات ذلك ،فشعبنا الفلسطيني لن ترهبه هذه السياسات ولن يقف مكتوف األيدي تجاه هذه
املامرسات العنرصية.
َّإن استمرار االحتالل الصهيوين ومغتصبيه يف حربهم عىل بيوت الله يعدُّ انتهاكاً صارخاً للرشائع
الساموية ،واعتداءً سافراً عىل األعراف واملواثيق الدولية.
إننا يف حركة حامس ندعو شعبنا الفلسطيني إىل رضورة التكاتف صف ًا واحد ًا ملواجهة هذه
االعتداءات الصهيونية ،كام ندعو جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي إىل التح ّرك العاجل
لحامية املساجد واملقدسات من جرائم االحتالل ومستوطنيه.
املكتب اإلعالمي
الخميس  20محرم 1433هـ
املوافق  15كانون األول /ديسمرب 2011م
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