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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])Add.1و A/63/L.50( اإلحالة إىل جلنة رئيسيةدون[
 

تقدمي املساعدة إىل الشعب الفلسطيين - ٦٣/١٤٠
،إن اجلمعية العامة 
 وإىل ٢٠٠٧ ديــــسمرب/األول كــــانون ١٧ املــــؤرخ ٦٢/٩٣ قرارهــــا إىل إذ تــــشري 

املسألة، هذه بشأن السابقة القرارات
 يف املؤقــت، الــذايت احلكــم ترتيبــات مبــادئ إعــالن علــى التوقيــع إىل أيــضاوإذ تــشري 

 ومنظمــة إســرائيل دولــة حكومــة قبــل مــن ،١٩٩٣ ســبتمرب/أيلــول ١٣ يف العاصــمة واشــنطن
ــر ــسطينية، التحريــ ــة الفلــ ــشعب ممثلــ ــات ،)١(الفلــــسطيين الــ ــذ واتفاقــ ــة التنفيــ  الــــيت الالحقــ

الطرفان، أبرمها
 اإلنـساين القـانونفيهـا مبـا الـصلة، ذات الدوليـة قـواننيال مجيـع إىل وإذ تشري كـذلك 

 والعهـد )٢(والـسياسية املدنيـة بـاحلقوق اخلاص الدويل العهد سيما الو اإلنسان، حقوق وقانون
 واتفاقيـة)٣(الطفـل حقـوق واتفاقيـة )٢(والثقافيـة واالجتماعية االقتصادية باحلقوق اخلاص الدويل
،)٤(املرأة دض التمييز أشكال مجيع على القضاء

ــديد القلـــق   الفلـــسطيين، للـــشعب املعيـــشية األحـــوال تـــدهور إزاء وإذ يـــساورها شـ
 أزمـــة يـــشكل ممـــا احملتلـــة، الفلـــسطينية األرض أحنـــاء مجيـــع يف واألطفـــال، النـــساء ســـيما الو

متفاقمة، إنسانية

_______________

)١( A/48/486-S/26560املرفق ،. 
 .، املرفق)٢١ - د( ألف٢٢٠٠انظر القرار )٢(
 .٢٧٥٣١، الرقم١٥٧٧، الدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )٣(
 .٢٠٣٧٨، الرقم١٢٤٩املرجع نفسه، الد )٤(
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ــة االقتــصادية األساســية اهلياكــل حتــسني إىل امللحــة احلاجــة وإذ تــدرك   يف واالجتماعي
احملتلة، األرض

 اهلياكــل جمــال يف ســيما الو مــشاريع، مــن وضــع مبــا الــسياق، هــذا يف ،وإذ ترحــب 
 الفلـسطيين، للـشعب املعيـشية األحوال وحتسني الفلسطيين االقتصاد إنعاش أجل من األساسية،

 مـسامهة تالحـظ وإذ املـشاريع، هـذه تنفيـذ لتيـسري املالئمـة الظـروف يئـة ضـرورة تؤكد وإذ
الدويل، واتمع املنطقة يف الشركاء

 يـوفران واالسـتقرار الـسالم وأن االحتالل ظل يف التنمية حتقيق لصعوبة منها وإدراكا 
لتعزيزها، الظروف أفضل

 الـــشعب يواجههـــا الـــيت واالجتماعيـــة االقتـــصادية التحـــديات ضـــخامة وإذ تالحـــظ 
وقيادته، الفلسطيين

 منطقـة يف واألطفـال، النساء وخباصة ،ناسال مجيع ورفاه سالمة أمهية على وإذ تشدد 
برمتها، األوسط الشرق

 اآلثـار ذلـك يف مبـا العنـف، خيلفـه الـذي الـسليب التـأثري إزاء وإذ يساورها بالغ القلـق 
ومستقبال، حاضرا املنطقة يف األطفال رفاه على والنفسية، الصحية

 مراعـاة مـع لفلـسطيين،ا الـشعب إىل دوليـة مساعدة لتقدمي امللحة الضرورة وإذ تدرك 
الفلسطينية، األولويات

 أمهيــة علــى تــشدد وإذ غــزة، يف اإلنــسانية احلالــة إزاء وإذ تعــرب عــن شــديد القلــق 
واإلنسانية، الطارئة املساعدة تقدمي

 واشــنطن يف املعقــود األوســط، الــشرق يف الــسالم دعــم مــؤمتر بنتــائج وإذ ترحــب 
ــمة ــشرين ١ يف العاصـ ــوبر/األول تـ ــشاء ١٩٩٣ أكتـ ــة وبإنـ ــصال جلنـ ــصة االتـ ــسيق املخصـ  لتنـ
 بوصـفه الـدويل البنـك بـه يـضطلع الـذي وبالعمـل الفلـسطينيني إىل املقدمـة اإلنسانية املساعدة

 أنـشئت الـيت الدوليـة واآلليـات املتابعـة اجتماعـات وجبميع االستشاري الفريق وبإنشاء أمانتها
الفلسطيين، الشعب إىل املساعدة تقدمي أجل من
 املعقـود الفلـسطينية الدولـة للماحنني من أجل الدويل املؤمتر دور أمهية على ددوإذ تش 

 املـــايل الـــدعم لتقـــدمي املـــاحنني تعبئـــة يف ٢٠٠٧ ديـــسمرب/األول كـــانون ١٧ يف بـــاريس يف
ــة حتــسني أجــل مــن املــساعدة تقــدمي نفــسه الوقــت ويف الفلــسطينية، للــسلطة والــسياسي  احلال
 باجتمــاع ترحــب وإذ الفلـسطيين، الــشعب يواجههـا الــيت نـسانيةواإل االقتــصاديةو االجتماعيـة
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 يف املعقــود الفلـسطيين الــشعب إىل املقدمـة الدوليــة  املـساعدة لتنــسيق املخصـصة االتــصال جلنـة
،٢٠٠٨ سبتمرب/أيلول ٢٢ يف نيويورك ويف ٢٠٠٨ مايو/أيار ٢ يف لندن

 فيـه تنـاقش حمفـال تـوفر اليت املشتركة االتصال جلنة أنشطة استئناف خبطة وإذ ترحب 
 مـن املقدمـة باملـساعدات املتـصلة العمليـة واملـسائل االقتـصادية السياسة الفلسطينية السلطة مع

املاحنة، اجلهات
ــة املــشاركة إىل احلاجــة وإذ تؤكــد  ــم الكامل ــة يف املتحــدة لألم ــاء عملي  املؤســسات بن

 الـصدد هـذا يف ترحـب وإذ ،الفلسطيين الشعب إىل النطاق واسعة مساعدة وتقدمي الفلسطينية
 الـيت الفلـسطيين باإلصـالح املعنيـة العمـل فرقة جانب من الفلسطينية السلطة إىل املقدم بالدعم
،٢٠٠٢ عاميف الرباعية اموعة أنشأا

 املعقـود ،القـانون وسيادة الفلسطيين املدين األمن لدعم برلني مؤمتر بنتائج وإذ ترحب 
النتائج، تلكل العاجل التنفيذ إىل تدعو وإذ ،٢٠٠٨ يونيه/حزيران ٢٤ يف
 إىل ٢١ مـن الفتـرة يف حلم بيت يف الفلسطيين االستثمار بعقد مؤمتر وإذ ترحب أيضا 

وتنميته، الفلسطيين اخلاص القطاع لنمو مواتية بيئة يئة بغرض ،٢٠٠٨ مايو/أيار ٢٣
 الرباعيـة للمجموعـة اخلـاص املمثل بلري توين اختذه الذي باإلجراء وإذ ترحب كذلك 

 الـسنوات متعـدد أعمـال جـدول وضـع علـى الفلـسطينية الـسلطة حكومـة مـع بالعمل املكلف
 دولية، مصادر من األموال وحشد االقتصادية بالتنمية والنهوض املؤسسات لتعزيز

 أن يف األمـل عـن تعـرب وإذ إسرائيل، وجنوب غزة بني هلدوءا باستمرار وإذ ترحب 
 فـتح ذلـك يف مبا املدنيني، من غزة سكان عن التخفيف من مزيد إىل ويؤدي اهلدوء هذا يدوم

 والتجاريــة اإلنــسانية التــدفقات ألغــراض ،والـسلع األشــخاص حبركــة للــسماح بانتظــاماملعـابر
سواء، حد على

ــة اخلــاص املتحــدة األمــم منــسق مــن النــشطة املــشاركة وإذ تالحــظ  ــسالم لعملي  يف ال
 والــسلطة الفلــسطينية التحريـر منظمــة لــدى العـام لألمــني خــصيالش املمثـلو األوســط الـشرق

الرباعية، للمجموعة اخلاصني املبعوثني أنشطة يف الفلسطينية
ــد وإذ ترحـــب  ــشرين ١٩ املـــؤرخ )٢٠٠٣( ١٥١٥ قـــراره يف األمـــن جملـــس بتأييـ  تـ

 سـرائيلياإل للـصراع دائـم حل إلجياد األداء إىل املستندة الطريق خلريطة ٢٠٠٣ نوفمرب/الثانــي
ألحكامها، واالمتثال تنفيذها إىل احلاجة تؤكد وإذ ،)٥(دولتني وجود أساس على الفلسطيين

_______________

)٥( S/2003/529املرفق ،. 
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 مشـال مـن أجـزاء ومـن ٢٠٠٥ عـام يف غـزة قطاع من إسرائيل انسحاب وإذ تالحظ
الطريق، خريطة تنفيذ حنو كخطوة الغربية الضفة

 يف الـــدويل املـــؤمتر نعقـــادا منـــذ الطرفـــان بـــذهلاي الـــيت املتواصـــلةبـــاجلهود وإذ تـــشيد 
 التوصـل أجـل من ،٢٠٠٧ نوفمرب/الثاين تشرين ٢٧ يف  األمريكيةاملتحدة الواليات ،سيأنابول

 هلــا تتــوفر ودميقراطيــة مــستقلة فلــسطينية دولــة إقامــة يكفــل ممكــن وقــت أقــرب يف اتفــاق إىل
،إسرائيل مع وأمن سالم يف جنب إىل جنبا تعيش البقاء، مقومات

،)٦(العام األمني تقرير يف وقد نظرت 
 أسـفرت الـيت والعنيفـة املأسـاوية األحـداث استمرار إزاء وإذ تعرب عن شديد القلق 

،النساءو األطفال فيهم مبن واجلرحى، القتلى من الكثري وقوع عن
؛)٦(العام األمني بتقرير حتيط علما- ١ 
 يتعلــق فيمـا وجهــوده الـسريعة الســتجابته العـام لألمــني تعـرب عــن تقـديرها- ٢ 

الفلسطيين؛ الشعب إىل املساعدة بتقدمي
 واملنظمـات املتحـدة األمـم وهيئات األعضاء للدول تعرب عن تقديرها أيضا- ٣ 

 تقـدم، تـزال وال قـدمت، الـيت احلكوميـة غري واملنظمات اإلقليمية واملنظمات الدولية احلكومية
الفلسطيين؛ الشعب إىل مساعدة

 لعمليــة اخلــاص املتحــدة األمــم منــسق ــا يــضطلع الــيت األعمــال أمهيــة تؤكــد- ٤ 
 الفلـسطينية التحريـر منظمـة لـدى العـام لألمـني الشخـصي واملمثـل األوسـط الشرق يف السالم

 منـسقة آليـة إنـشاء لكفالـة العـام األمـني رعايـة حتـت املتخـذة واخلطـوات الفلـسطينية والسلطة
احملتلة؛ راضياأل أحناء مجيع يف املتحدة األمم ألنشطة

 املتحـدة األمـم ملنظومة التابعة الدولية املالية واملؤسسات األعضاء الدول حتث- ٥ 
 علـى واألقاليميـة اإلقليميـة واملنظمـات احلكوميـة غـري واملنظمـات الدولية احلكومية واملنظمات

 إىل واجتماعيـــة اقتــصادية مــساعدات والــسخاء، الــسرعة مـــن ميكــن  مــابأقــصى تقــدم، أن
 املؤسـسات طريـق وعـن الفلـسطينية التحريـر منظمـة مـع الوثيـق بالتعـاون الفلـسطيين، بالشع

الرمسية؛ الفلسطينية
 املـساعدة لتنـسيق املخصـصة االتـصال جلنـة باجتمـاع الـصدد هـذايف ترحب - ٦ 
ــة  ــشعب إىل املقدمــة الدولي ــائج الفلــسطيين، ال ــيت اهلامــة وبالنت ــاريس حققهــا ال ــدويل مــؤمتر ب  ال

_______________

)٦( A/63/75-E/2008/52. 
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 مبلـغ دفـع إىل وأدى الـدويل اتمـع تعبئـة يف جنـح الـذي الفلـسطينية الدولـة من أجلللماحنني
؛٢٠٠٨ سبتمرب/أيلول ٢٢ حبلول امليزانية لدعم املتحدة الواليات دوالرات من بليون ١,٣٦

 مل الـذين املـاحنني دعـوة ذلـك يف مبـا بـاريس، مـؤمتر نتـائج متابعة أمهية تؤكد - ٧ 
 ممكــن، وقـت أقــرب يف األمـوال حتويـل إىل امليزانيــة لـدعم ــا تعهـدوا يتالـ املبــالغ بعـد يـدفعوا

ــع وتــشجع ــاحنني مجي ــى امل ــادة عل ــسلطة املباشــرة مــساعدام زي ــسطينية لل ــا الفل ــا وفق  لربناجمه
وتـشدد واالزدهـار، البقـاء مقومـات فيهـا تتـوافر فلـسطينية دولـة إقامـة من لتمكينها احلكومي

 النظـر علـى املـاحنني وتـشجع املـاحنني، بني عادلة بصورة اهود هذا أعباء تقاسم ضرورة على
الفلسطينية؛ للسلطة الوطنية امليزانية ودورة التمويل دورات بني املواءمة يف
 تكثــف أن املتحــدة األمــم منظومــة يفاملعنيــة والوكــاالت باملؤســسات يــب- ٨ 

 اجلانـب حيـددها الـيت لألولويات قاوف الفلسطيين، للشعب امللحة االحتياجات لتلبية مساعداا
الفلسطيين؛

 ختفيــف إىل ســعيا امللحــة واخلــدمات املــساعدة تقــدمي الــدويل بــاتمع يــب- ٩ 
 يف واملـساعدة وأسـرهم الفلـسطينيون األطفـال النـساء ويواجههـا الـيت العـصيبة اإلنسانية احلالة
؛املعنية الفلسطينية املؤسسات بناء إعادة

ــل، آليــات مجيــع تؤديـه الــذي رالــدو تؤكـد - ١٠   الفلــسطينية اآلليــة فيهــا مبـا التموي
 والـــصندوق األوروبيـــة، للمفوضـــية التابعـــة االقتـــصادية االجتماعيـــة املعونـــة إلدارة األوروبيــة
الفلسطيين؛ للشعب املباشرة املساعدة يف الدويل، للبنك االستئماين

 الفلـسطينية املنتجـات اتصـادر أمـام أسـواقها فتح على األعضاء الدول حتث- ١١ 
 والتعـاون التجـارة اتفاقـات وتنفيـذ املناسـبة، التجاريـة القواعـد مـع يتفـق مبـا الـشروط، بأفضل
كامال؛ تنفيذا القائمة

ــة املاحنــة باجلهــات يــب- ١٢  ــل الدولي ــصال التعجي ــساعدات بإي ــيت امل  تعهــدت ال
امللحة؛ احتياجاته لتلبية الفلسطيين الشعب إىل بتقدميها

 الـشعب إىل اإلنـسانية املعونة مرور حرية كفالة أمهية السياق، هذا يف ،تؤكد- ١٣ 
والسلع؛ األشخاص حركة وحرية الفلسطيين

ــذ ضــرورة تؤكــد أيــضا- ١٤  ــور التنقــل التفــاق الكامــلب الطــرفني كــال تنفي  والعب
 بغيـة ،٢٠٠٥ مربنـوف/الثـاين تـشرين ١٥ يف املـربم رفـح، مبعرب يتعلق فيما عليها املتفق واملبادئ
وإليه؛ ومنه غزة قطاع داخل الفلسطينيني املدنيني للسكان التنقل حبرية السماح
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 واملنظمـات ومؤسـساا املتحـدة األمـم ووكاالت الدولية املاحنة اجلهات حتث- ١٥ 
ــة غــري ــى احلكومي ــدم أن عل ــشعب إىل تق ــسطيين ال ــساعدة ميكــن  مــابأســرع الفل ــصادية م  اقت

احلالية؛ األزمة ألثر للتصدي غزة، قطاع يف وخباصة اجلتني،ع إنسانية ومساعدة
 االقتـصادية العالقـات بـشأن بـاريس بروتوكـول تنفيذ مواصلة ضـرورة تؤكد- ١٦ 

ــسان ٢٩ املــؤرخ ــل/ني ــوارد ١٩٩٤ أبري ــسطيين اإلســرائيلي لالتفــاق اخلــامس املرفــق يف ال  الفل
 سـبتمرب/أيلـول ٢٨ يف العاصـمة شـنطنوا يف واملوقـع غـزة وقطـاع الغربيـة الضفة بشأن املؤقت
 غـري الـضرائب إليـرادات واملنـتظم والفوري الكامل بالتحويل يتعلق  ماذلك يف مبا ،)٧(١٩٩٥
للفلسطينيني؛ املستحقة املباشرة

ــني إىل تطلـــب- ١٧  ــام األمـ ــدم أن العـ ــة إىل يقـ ــة اجلمعيـ ــا يف العامـ ــة دورـ  الرابعـ
:يتضمن القرار هذا تنفيذ عن تقريرا جتماعي،واال االقتصادي الس طريق عن والستني،

فعليا؛ الفلسطيين الشعب تلقاها اليت للمساعدة تقييما)أ( 
فعال؛ تقييما لالحتياجات اليت مل تلب بعد واملقترحات احملددة لتلبيتها على حنو)ب( 
 والـــستني الرابعـــة لـــدورا املؤقـــت األعمـــال جـــدول يف تـــدرج أن تقـــرر- ١٨ 

 .“الفلسطيين الشعب إىل املساعدة تقدمي” املعنون عيالفر البند
 ٦٨اجللسة العامة

 ٢٠٠٨ ديسمرب/ كانون األول١١
 

_______________

)٧( A/51/889–S/1997/357املرفق ،. 


