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    ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول١٣قرار اختذته اجلمعية العامة يف 

  ])Add.1 و A/67/L.38( اإلحالة إىل جلنة رئيسية وند[
  

  تقدمي املساعدة إىل الشعب الفلسطيين  - ٦٧/٨٦
  

  ،إن اجلمعية العامة  
 قراراهتــا و٢٠١١ديــسمرب / كــانون األول١٥ املــؤرخ ٦٦/١١٨ إىل قرارهــا إذ تــشري  
  ذه املسألة،تعلقة هباملالسابقة 
التحريـر الفلـسطينية، ممثلـة        إىل توقيع حكومـة دولـة إسـرائيل ومنظمـة          وإذ تشري أيضا    

 على إعالن مبادئ ترتيبات احلكم الذايت املؤقت، يف واشنطن العاصـمة يف             ،الشعب الفلسطيين 
 الطرفان، اتفاقات التنفيذ الالحقة اليت أبرمهاإىل  و)١(١٩٩٣سبتمرب / أيلول١٣

، مبـا فيهـا القـانون        باملوضـوع   إىل مجيع القوانني الدوليـة ذات الـصلة        وإذ تشري كذلك    
سـيما العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق           قـوق اإلنـسان، وال    الـدويل حل  قـانون   الوالدويل   اإلنساين

ــسياسية  ــة وال ــة    )٢(املدني ــة والثقافي ــصادية واالجتماعي ــاحلقوق االقت ــدويل اخلــاص ب ــد ال  )٢( والعه
  ،)٤(واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة )٣(واتفاقية حقوق الطفل

 واحلالـة اإلنـسانية الـيت تـؤثر       األحوال املعيـشية    صعوبة   إزاء   وإذ يساورها شديد القلق     
 احملتلة، ض الفلسطينيةالنساء واألطفال، يف مجيع أحناء األر سيما لشعب الفلسطيين، واليف ا

_______________ 

)١( A/48/486-S/26560املرفق ،. 

  .، املرفق)٢١ - د( ألف ٢٢٠٠ انظر القرار )٢(
  .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )٣(
  .٢٠٣٧٨، الرقم ١٢٤٩اجمللد  املرجع نفسه، )٤(
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ــي وإ   ــضرورةذ تع ــة يف    ل امللحــة ال ــصادية واالجتماعي ــية االقت تحــسني اهلياكــل األساس
 األرض احملتلة،

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

وإذ تؤكــد ضــرورة هتيئــة الظــروف املالئمــة لتيــسري تنفيــذ هــذه املــشاريع، وإذ تالحــظ مــسامهة 
 اجملتمع الدويل،مسامهة الشركاء يف املنطقة و

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

ات االقتـــصادية واالجتماعيـــة الـــيت يواجههـــا الـــشعب   التحـــديجـــسامة وإذ تالحـــظ  
 الفلسطيين وقيادته،

، وخباصة النـساء واألطفـال، يف منطقـة    الناس على أمهية سالمة ورفاه مجيع       وإذ تشدد   
  واللذين يتيسر تعزيزمها يف ظروف منها توفر بيئة مستقرة وآمنة،الشرق األوسط برمتها

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

الضرورة امللحة لتقدمي مساعدة دولية إىل الشعب الفلـسطيين، مـع مراعـاة             ب تسلموإذ    
 األولويات الفلسطينية،

تـشدد علـى أمهيـة تقـدمي        إذ  ة، و  إزاء احلالة اإلنسانية يف غـز       القلق بالغوإذ تعرب عن      
  املساعدة الطارئة واإلنسانية،

 يف واشــنطن  الــذي عقــد بنتــائج مــؤمتر دعــم الــسالم يف الــشرق األوســط وإذ ترحــب  
ــمة يف  ــشرين األول١العاصـ ــوبر / تـ ــسيق   ١٩٩٣أكتـ ــصة لتنـ ــصال املخصـ ــة االتـ ــشاء جلنـ  وبإنـ

لع بــه البنــك الــدويل بوصــفه   املقدمــة إىل الفلــسطينيني وبالعمــل الــذي يــضط الدوليــةاملــساعدة 
أمانتها وبإنشاء الفريق االستشاري وجبميـع اجتماعـات املتابعـة واآلليـات الدوليـة الـيت أنـشئت                  

 من أجل تقدمي املساعدة إىل الشعب الفلسطيين،

 على أمهية املـؤمتر الـدويل لـدعم االقتـصاد الفلـسطيين إلعـادة إعمـار قطـاع               وإذ تشدد   
 يف معاجلـة احلالـة اإلنـسانية        ٢٠٠٩مـارس   / آذار ٢ يف   ، مـصر،  يف شـرم الـشيخ    الذي عقـد    غزة  
مـن أجـل    تقـدمي الـدعم املـايل والـسياسي للـسلطة الفلـسطينية             لتعبئة املـاحنني    يف   يف غزة و   امللحة

  الشعب الفلسطيين،يواجهها االجتماعية واالقتصادية واإلنسانية اليت احلالة لتخفيف من حدة ا
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 يف بـاريس    الذي عقد  الدولة الفلسطينية    للماحنني من أجل   إىل املؤمتر الدويل     شريتوإذ    
مــؤمتر بــرلني لــدعم األمــن املــدين الفلــسطيين وســيادة   و ٢٠٠٧ديــسمرب / كــانون األول١٧ يف

يف عقـد    الـذي  االسـتثمار الفلـسطيين       ومـؤمتر  ٢٠٠٨يونيـه   / حزيران ٢٤ يف    الذي عقد  القانون
  ،٢٠١٠يونيه /حزيران ٣  و٢ويف  ٢٠٠٨مايو / أيار٢٣إىل  ٢١ منيف الفترة حلم  بيت

ة لتنــسيق املــساعدة  ـال املخصــصصـلجنــة االتــ ل ني األخرييــنجتمــاعال باوإذ ترحــب  
ــة إىل   ــة املقدم ــسطينينيالدولي ــدا  الفل ــذين عق ــارس / آذار٢١ بروكــسل يف  يفالل ويف  ٢٠١٢م

  ،٢٠١٢سبتمرب /أيلول ٢٣نيويورك يف 
الــيت تــوفر حمفــال تنــاقش فيــه مــع  أنــشطة جلنــة االتــصال املــشتركة ب  أيــضاوإذ ترحــب  

 املقدمة مـن اجلهـات      ةالسلطة الفلسطينية السياسة االقتصادية واملسائل العملية املتصلة باملساعد       
  املاحنة،

 ٢٠١٣-٢٠١١ بتنفيـذ خطة التنمية الوطنيـة الفلـسطينية للفتـرة           كــذلكب  ـرحتوإذ    
ــة واهلياكــل    ــة االجتماعي ــصاد والتنمي  األساســية، وإذ تؤكــد ضــرورة  يف جمــاالت احلكــم واالقت

مواصلة دعم عملية بناء الدولة الفلسطينية على الصعيد الدويل، علـى النحـو املـبني يف امللخـص               
ــاع الل    ــة االتــــصال املخصــــصة الجتمــ ــده رئــــيس جلنــ ــد يف  الــــذي أعــ ــة الــــذي عقــ  ٢٣جنــ

  ،٢٠١٢ سبتمرب/أيلول
ء املؤســـسات  املـــشاركة الكاملـــة لألمـــم املتحـــدة يف عمليـــة بنـــا ضـــرورة وإذ تؤكـــد  

 ،الفلسطينية وتقدمي مساعدة واسعة النطاق إىل الشعب الفلسطيين

 والعبـور   التنقـل  مؤخرا لتخفيف القيود املفروضـة علـى         املتخذةاخلطوات   ب وإذ ترحب   
بـأن  وإذ تـسلم  اختاذ املزيد من اخلطـوات يف هـذا الـصدد،        ضرورة   تأكيديف الضفة الغربية، مع     

 أن تـشجع املزيـد   وميكـن  أرض الواقـع   علـى    واحلالـة عيـشية   الظروف امل ستحسن  هذه اخلطوات   
  ، االقتصادية الفلسطينيةمن التنمية
 فيمـا يتعلـق بالوصـول إىل قطـاع     إسـرائيل بالتـدابري الـيت أعلنـت عنـها      علمـا    حتيطوإذ    

 احلاجـة  تلـيب تـدابري تكميليـة     اختـاذ    وإىل   التام للتـدابري  إىل التنفيذ    وإذ تدعو يف الوقت ذاته       غزة،
 ومنتظمـة  مـستدامة ىل تغيري جذري يف السياسة على حنو يسمح بفتح املعابر احلدودية بـصورة            إ

   البناء واالنتعاش االقتصادي يف غزة،ألغراض منها إعادةحلركة األشخاص والسلع، 
 املمثـل اخلـاص للمجموعـة الرباعيـة         ،تـوين بلـري   الـسيد    باجلهود اليت يبـذهلا   وإذ ترحب     

ة الـسلطة الفلـسطينية علـى وضـع جـدول أعمـال متعـدد الـسنوات                 املكلف بالعمـل مـع حكومـ      
  لتعزيز املؤسسات والنهوض بالتنمية االقتصادية وحشد األموال من مصادر دولية،
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 إىل حــل دائــم لألزمــة يف غــزة مــن خــالل  بــشكل عاجــلضــرورة التوصــل وإذ تؤكــد  
  ،٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٨املؤرخ ) ٢٠٠٩ (١٨٦٠قرار جملس األمن ل التامالتنفيذ 

ــة أيــضا وإذ تؤكــد   ــسماح حبركــة األشــخاص    املعــابر فــتح  أمهي ، والــسلعبانتظــام لل
  ،ألغراض التدفقات اإلنسانية والتجارية على حد سواء

نسق األمـم املتحـدة اخلـاص لعمليـة الـسالم يف الـشرق              مل املشاركة النشطة    وإذ تالحظ   
تحريـر الفلـسطينية والـسلطة الفلـسطينية        املمثل الشخصي لألمني العام لدى منظمة ال      واألوسط  

 يف أنشطة املبعوثني اخلاصني للمجموعة الرباعية،

 تـــشرين ١٩املـــؤرخ ) ٢٠٠٣ (١٥١٥قـــرار ال بتأييـــد جملـــس األمـــن يف وإذ ترحـــب  
  حل دائـم للـصراع اإلسـرائيلي       إلجياداألداء  املستندة إىل    خلريطة الطريق    ٢٠٠٣نوفمرب  /الثانــي

 ألحكامها،  تنفيذها واالمتثالضرورة، وإذ تؤكد )٥(جود دولتنيوأساس الفلسطيين على 

واالحتـاد األورويب واألمـم       الواليـات املتحـدة األمريكيـة      بـذهلا تاليت    باجلهود وإذ تشيد   
قـائم  حـل  إىل التوصـل إىل   هبمـة يف الـسعي  املتحدة واالحتاد الروسي يف إطار اجملموعـة الرباعيـة    

 يف هـذه     املـشاركة بفعاليـة    مبواصـلة  الرباعيـة    اجملموعـة  التـزام    إىلإذ تـشري    دولـتني، و  على وجود   
ــوفري   ــود وضــرورة ت ــسالم، و   اجله ــة ال ــشجيع عملي ــوي لت ــم دويل ق ــدعو إىل اســتئناف  إذ  دع ت

 شـامل  حـل إجيـاد  والتعجيل بإجرائها مـن أجـل   املفاوضات بني اجلانبني اإلسرائيلي والفلسطيين  
ومرجعيـات    باملوضوع ت جملس األمن ذات الصلة     العريب اإلسرائيلي على أساس قرارا     للصراع
دولــة  إســرائيل و-ة التوصــل إىل حــل سياســي قــائم علــى وجــود دولــتني لــاكفل ، مدريــدمــؤمتر

 جنبــا إىل جنــب يف ان تعيــش- تتــوفر هلــا مقومــات البقــاء متامخــة فلــسطينية مــستقلة دميقراطيــة
 ،وأمن سالم

 ،)٦( يف تقرير األمني العاموقد نظرت  

 العنف ضد املدنيني،إزاء استمرار   القلقبالغوإذ تعرب عن   

 ؛)٦( بتقرير األمني العامحتيط علما - ١  

 لألمــني العــام الســتجابته الــسريعة وجهــوده فيمــا يتعلــق تعــرب عــن تقــديرها - ٢  
 بتقدمي املساعدة إىل الشعب الفلسطيين؛

_______________ 

)٥( S/2003/529املرفق ،.  
)٦( A/67/84-E/2012/68.  
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 للدول األعضاء وهيئات األمـم املتحـدة واملنظمـات      عن تقديرها أيضا   تعرب - ٣  
احلكومية الدولية واملنظمات اإلقليمية واملنظمات غري احلكوميـة الـيت قـدمت، وال تـزال تقـدم،                 

  إىل الشعب الفلسطيين؛ةساعدامل

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

 لتنـسيق أنـشطة   رعاية األمني العـام لكفالـة إنـشاء آليـة           بوالسلطة الفلسطينية واخلطوات املتخذة     
 األمم املتحدة يف مجيع أحناء األراضي احملتلة؛

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

  اقتـصادية واجتماعيـة إىل الـشعب    ةميكـن مـن الـسرعة والـسخاء، مـساعد          أن تقدم، بأقصى مـا    
ــق         ــن طريـ ــسطينية وعـ ــر الفلـ ــة التحريـ ــع منظمـ ــق مـ ــاون الوثيـ ــسطيين، بالتعـ ــسات الفلـ املؤسـ

 الرمسية؛ الفلسطينية

ــذا  ،ترحـــب  - ٦   ــاع،الـــصدديف هـ ــة االتـــصي باجتمـ ــسيق ـ جلنـ ــصة لتنـ ال املخصـ
 ٢٣و  ٢٠١٢مــارس / آذار٢١ني اللــذين عقــدا يف  الدوليــة املقدمــة إىل الفلــسطيني   املــساعدة 

نتائج املـؤمتر الـدويل لـدعم االقتـصاد الفلـسطيين إلعـادة إعمـار قطـاع                 بو ٢٠١٢سبتمرب  /أيلول
 مـن دوالرات الواليـات املتحـدة        باليـني دوالر   ٤,٥ حوايلاملاحنون بتقدمي   فيه  تعهد   الذي   زةغ

  ؛الفلسطيين  احتياجات الشعبلتلبية
مــؤمتر بــرلني و الدولــة الفلـسطينية  للمــاحنني مــن أجـل املــؤمتر الـدويل   إىل تـشري   - ٧  

 ؛لسطيين االستثمار الف ومؤمتروسيادة القانون لدعم األمن املدين الفلسطيين

املــؤمتر الــدويل لــدعم االقتــصاد الفلــسطيين إلعــادة  أمهيــة متابعــة نتــائج  تؤكــد - ٨  
 إعمار قطاع غزة؛

 حتويـل يدفعوا بعد املبالغ اليت تعهدوا هبا لدعم امليزانية         باملاحنني الذين مل     هتيب - ٩  
 دمها مباشـرة  املساعدة الـيت تقـ    األموال يف أقرب وقت ممكن، وتشجع مجيع املاحنني على زيادة           

للــسلطة الفلــسطينية وفقــا لربناجمهــا احلكــومي لتمكينــها مــن إقامــة دولــة فلــسطينية تتــوافر فيهــا  
 بـصورة عادلـة بـني       اجلهـد  تقاسـم أعبـاء هـذا        ضـرورة  ، وتشدد علـى   مقومات البقاء واالزدهار  

 الوطنيـة   املـاحنني علـى النظـر يف املواءمـة بـني دورات التمويـل ودورة امليزانيـة                 وتـشجع ،  املاحنني
  الفلسطينية؛ للسلطة

ف يــ يف منظومــة األمــم املتحــدة تكث   املعنيــة  املؤســسات والوكــاالت    بهتيــب  - ١٠  
 لتلبيــة االحتياجــات امللحــة للــشعب الفلــسطيين، وفقــا لألولويــات الــيت   املــساعدة الــيت تقــدمها

  ؛الفلسطيين حيددها اجلانب
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ثــة وتــشغيل الالجــئني األمــم املتحــدة إلغاوكالــة  لعمــل تعــرب عــن تقــديرها  - ١١  
يف تقـدمي   الذي تـضطلع بـه الوكالـة         البالغ األمهية وتسلم بالدور   الفلسطينيني يف الشرق األدىن،     

  ؛سيما يف قطاع غزة لشعب الفلسطيين، والإىل ا اإلنسانية ةاملساعد
ــهتيــب - ١٢    واخلــدمات امللحــة ســعيا إىل ختفيــف  ةاجملتمع الــدويل تقــدمي املــساعد  ب

األطفــال الفلــسطينيون وأســرهم واملــساعدة يف  النــساء و الــيت يواجههــاالــصعبةية احلالــة اإلنــسان
 ؛املعنية وتطويرهاإعادة بناء املؤسسات الفلسطينية 

  الــدور الــذي تؤديــه مجيــع آليــات التمويــل، مبــا فيهــا اآلليــة الفلــسطينية تؤكــد  - ١٣  
ضـــية األوروبيـــة والـــصندوق االقتـــصادية التابعــة للمفو و االجتماعيـــة املعونـــةاألوروبيــة إلدارة  

 لشعب الفلسطيين؛ إىل امباشرة  املساعدة تقدمي للبنك الدويل، يفاالستئماين

 الدول األعضاء على فتح أسـواقها أمـام صـادرات املنتجـات الفلـسطينية               حتث - ١٤  
بأفضل الـشروط، مبـا يتفـق مـع القواعـد التجاريـة املناسـبة، وتنفيـذ اتفاقـات التجـارة والتعـاون                       

 ؛تامامة تنفيذا القائ

 اليت تعهـدت بتقـدميها    ة باجلهات املاحنة الدولية التعجيل بإيصال املساعد      هتيب - ١٥  
 إىل الشعب الفلسطيين لتلبية احتياجاته امللحة؛

ــرور    تؤكــد - ١٦   ــة م ــة حري ــة كفال ــسياق، أمهي ــساعدة، يف هــذا ال ــسانية إىل امل  اإلن
 الشعب الفلسطيين وحرية حركة األشخاص والسلع؛

ــذ ضــرورة تؤكــد أيــضا - ١٧   ــور  ب كــال الطــرفني تنفي الكامــل التفــاق التنقــل والعب
ــادئ املتفــق عليهــا فيمــا يتعلــق مبعــرب رفــح، املــربم يف     ــوفمرب / تــشرين الثــاين١٥واملب ، ٢٠٠٥ن

 داخـل قطـاع غـزة        وللـواردات والـصادرات    لسماح حبرية التنقل للسكان املدنيني الفلسطينيني     ل
 ومنه وإليه؛

 جمـال تقـدمي املـساعدة     أمن وسالمة العـاملني يف      ضمان  ضـرورة   كذلك تؤكد - ١٨  
 وصـول   كفالـة  وضـرورة  واإلمـدادات واملعـدات واملركبـات       وأماكن العمـل واملرافـق     ةاإلنساني

إيـصال  وإىل مقاصـدهم    عوائـق   آمـن ودون    ة بـشكل     اإلنـساني  جمال تقـدمي املـساعدة    العاملني يف   
ــدات   ــدادات واملعـــ ــن  اإلمـــ ــهم مـــ ــسكان   أدالتمكينـــ ــساعدة الـــ ــاءة يف مـــ ــامهم بكفـــ ء مهـــ

 املتضررين؛ املدنيني

 اجلهات املاحنة الدولية ووكاالت األمم املتحـدة ومؤسـساهتا واملنظمـات            حتث - ١٩  
ــا      ــسطيين بأســرع م ــشعب الفل ــدم إىل ال ــى أن تق ــة عل ــصادية    غــري احلكومي ــساعدة اقت ميكــن م

  ثر األزمة احلالية؛ومساعدة إنسانية عاجلتني، وخباصة يف قطاع غزة، للتصدي أل
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 ضـرورة مواصلة تنفيذ بروتوكـول بـاريس بـشأن العالقـات االقتـصادية              تؤكد - ٢٠  
ــوارد يف املرفــق اخلــامس لالتفــاق اإلســرائيلي  ١٩٩٤أبريــل / نيــسان٢٩املــؤرخ  الفلــسطيين   ال

ســبتمرب / أيلـول ٢٨املؤقـت بـشأن الـضفة الغربيــة وقطـاع غـزة املوقـع يف واشــنطن العاصـمة يف        
يتعلق بالتحويل الكامل والفوري واملنـتظم إليـرادات الـضرائب غـري             ، مبا يف ذلك ما    )٧(١٩٩٥

 املباشرة املستحقة للفلسطينيني؛

والـستني،  الثامنة   إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورهتا            تطلب  - ٢١  
 :تضمنعن طريق اجمللس االقتصادي واالجتماعي، تقريرا عن تنفيذ هذا القرار ي

 تقييم للمساعدة اليت تلقاها الشعب الفلسطيين فعليا؛ )أ(  

تقيـــيم لالحتياجـــات الـــيت مل تلـــب بعـــد واملقترحـــات احملـــددة لتلبيتـــها علـــى   )ب(  
 فعال؛ حنو

ــدورهتا    أن تــدرجتقــرر - ٢٢   ــة يف جــدول األعمــال املؤقــت ل ــد والــستنيالثامن  البن
تعزيـز تنـسيق    ” املعنـون يف إطار البند   “فلسطيينتقدمي املساعدة إىل الشعب ال    ”الفرعي املعنون   

األمـم املتحـدة يف حـاالت الكـوارث، مبـا يف             املساعدة اإلنسانية واملساعدة الغوثية اليت تقـدمها      
  .“اخلاصة ذلك املساعدة االقتصادية

  ٥٥اجللسة العامة 
  ٢٠١٢ ديسمرب/ كانون األول١٣

  

_______________ 

)٧( A/51/889-S/1997/357املرفق ،.  


