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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])Add.1و A/62/L.36( اإلحالة إىل جلنة رئيسيةدون[
 

 تقدمي املساعدة إىل الشعب الفلسطيين - ٦٢/٩٣
 ،إن اجلمعية العامة 
 وإىل٢٠٠٦ديــــسمرب/انون األول كــــ١٤خاملــــؤر ٦١/١٣٥  إىل قرارهــــاإذ تــــشري 

 املسألة، هذهالقرارات السابقة بشأن
 يف،بــادئ ترتيبــات احلكــم الــذايت املؤقــتم إىل التوقيــع علــى إعــالنأيــضاوإذ تــشري 

مــن قبــل حكومــة دولــة إســرائيل ومنظمــة،١٩٩٣ســبتمرب/ أيلــول١٣واشــنطن العاصــمة يف
اتفاقــات التنفيــذ الالحقــة الــيت أبرمهــا و،)١(يين الــشعب الفلــسطةالتحريــر الفلــسطينية، ممثلــ

 الطرفان،
ــسياسية إىل العهــد اوإذ تــشري كــذلك  ــاحلقوق املدنيــة وال ــدويل اخلــاص ب  والعهــد)٢(ل

 ،)٣( واتفاقية حقوق الطفل)٢(الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
ــديد القلـــق  ــشية للـــشعب الفلـــسطيينوإذ يـــساورها شـ ــدهور األحـــوال املعيـ ، إزاء تـ
ــال،ســيما الو ــع أحنــاء األرض األطف ــسطينية يف مجي ــةالفل ــسانية ،احملتل ــة إن ــشكل أزم ــذي ي ال

 متفاقمة،
 األساســية االقتــصادية واالجتماعيــة يفاهلياكــل احلاجــة امللحــة إىل حتــسنيوإذ تــدرك 

 األرض احملتلة،

_______________

)١( A/48/486-S/26560املرفق ،. 
 .، املرفق)٢١ - د( ألف٢٢٠٠القرارانظر )٢(
 .٢٧٥٣١، الرقم١٥٧٧، الدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )٣(
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 يف جمــال اهلياكــلســيما ال، يف هــذا الــسياق، مبــا وضــع مــن مــشاريع، ووإذ ترحــب 
شية للـشعب الفلـسطيين،من أجل إنعاش االقتصاد الفلسطيين وحتسني األحوال املعيـاألساسية،

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

 لصعوبة حتقيق التنمية يف ظل االحتالل وأن الـسالم واالسـتقرار يـوفرانمنها اإدراكو 
 أفضل الظروف لتعزيزها،

التحـــديات االقتـــصادية واالجتماعيـــة الـــيت يواجههـــا الـــشعب ضـــخامةوإذ تالحـــظ 
 الفلسطيين وقيادته،

 على أمهية سالمة ورفاه مجيع الناس، وخباصـة األطفـال، يف منطقـة الـشرقوإذ تشدد 
 األوسط برمتها،

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

 الضرورة امللحة لتقدمي مساعدة دوليـة إىل الـشعب الفلـسطيين، مـع مراعـاةوإذ تدرك 
 األولويات الفلسطينية،

ــديد القلــق  ــرب عــن ش  إزاء احلالــة اإلنــسانية يف غــزة يف أعقــاب األحــداثوإذ تع
 الطارئة واإلنسانية،األخرية، وإذ تشدد على أمهية تقدمي املساعدة

 بنتــائج مــؤمتر دعــم الــسالم يف الــشرق األوســط، املعقــود يف واشــنطنوإذ ترحــب 
ــ ــشرين األول١مة يفالعاصـ ــوبر/ تـ ــصال املخصـــصة١٩٩٣أكتـ ــة االتـ ــشاء جلنـ ــسيق وبإنـ  لتنـ

ع بـه البنـك الـدويل بوصـفه وبالعمـل الـذي يـضطلاملساعدة اإلنسانية املقدمـة إىل الفلـسطينيني
 وجبميع اجتماعـات املتابعـة واآلليـات الدوليـة الـيت أنـشئتإنشاء الفريق االستشاري وبأمانتها

 من أجل تقدمي املساعدة إىل الشعب الفلسطيين،
ــب أيــــضا  ــدبوإذ ترحــ ــصة يف نيويــــورك يفعقــ ــة االتــــصال املخصــ ــاع جلنــ اجتمــ

 يفاملعقــود، وإذ تــشدد علــى أمهيــة مــؤمتر بــاريس للجهــات املاحنــة٢٠٠٧ســبتمرب/أيلــول ٢٤
 الـدويلؤمتراملـ، يف إطـار متابعـةاجلهـات املاحنـةبغيـة حـشد ٢٠٠٧ديسمرب/كانون األول ١٧

ــة، يف ،٢٠٠٧نــوفمرب/ الثــاينتــشرين ٢٧املعقــود يف أنــابوليس، الواليــات املتحــدة األمريكي
لسلطة الفلسطينية، ويف الوقت نفـسه أيـضا تقـدمي املـساعدةإىل االدعم املايل والسياسي لتقدمي

 تخفيف من احلالة االجتماعية االقتصادية واإلنسانية اليت يواجهها الشعب الفلسطيين،لل
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بعمــل جلنــة االتــصال املــشتركة الــيت تــوفر حمفــال تنــاقش فيــه مــع كــذلكوإذ ترحــب 
ــن ــة املتــصلة باملــساعدات املقدمــة م ــسائل العملي ــصادية وامل ــسياسة االقت ــسلطة الفلــسطينية ال ال

 ،اجلهات املاحنة
ــمشاركةاملــاحلاجــة إىلؤكــدتوإذ  ــة لألم ــاء املؤســسات الكامل ــة بن املتحــدة يف عملي

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

 ،٢٠٠٢رباعية يف عام الاموعةأنشأا
للمجموعة الرباعية مكلفا بالعمـل مـعخاصا توين بلري ممثال السيدبتعينيوإذ ترحب 

حكومــة الــسلطة الفلــسطينية علــى وضــع جــدول أعمــال متعــدد الــسنوات لتعزيــز املؤســسات
 والنهوض بالتنمية االقتصادية وحشد األموال من مصادر دولية،

نــسق األمــم املتحــدة اخلــاص لعمليــة الــسالم يفن ممــاملــشاركة النــشطة وإذ تالحــظ 
مثل الشخصي لألمني العام لدى منظمة التحريـر الفلـسطينية والـسلطةمن املالشرق األوسط و

  الرباعية،للمجموعةالفلسطينية يف أنشطة املبعوثني اخلاصني
ــن يف قـــرارهوإذ ترحـــب  ــد جملـــس األمـ ــشرين١٩املـــؤرخ)٢٠٠٣ (١٥١٥ بتأييـ  تـ

 حل دائـم للـصراع اإلسـرائيليإلجياد إىل األداءاملستندة خلريطة الطريق٢٠٠٣نوفمرب/يــالثان
  احلاجة إىل تنفيذها واالمتثال ألحكامها،تؤكد، وإذ)٤(تنيوجود دولأساسالفلسطيين على

 انسحاب إسـرائيل مـن قطـاع غـزة ومـن أجـزاء مـن مشـال الـضفة الغربيـةوإذ تالحظ 
 طريق،كخطوة حنو تنفيذ خريطة ال

 ،)٥(م يف تقرير األمني العاوقد نظرت 
أسـفرتإزاء استمرار األحـداث املأسـاوية والعنيفـة الـيت قلقشديد الوإذ تعرب عن 

  مبن فيهم األطفال،الكثري من القتلى واجلرحى،عن وقوع
 ؛)٥( بتقرير األمني العامحتيط علما - ١ 
 لألمــني العـام الســتجابته الـسريعة وجهــوده فيمـا يتعلــقتعـرب عــن تقـديرها - ٢ 

 بتقدمي املساعدة إىل الشعب الفلسطيين؛

_______________

)٤( S/2003/529املرفق ،. 
)٥( A/62/82-E/2007/66. 



A/RES/62/93

4

 للدول األعضاء وهيئات األمـم املتحـدة واملنظمـاتتعرب عن تقديرها أيضا - ٣ 
 تقـدم،تـزال احلكومية الدولية واملنظمات اإلقليمية واملنظمات غري احلكوميـة الـيت قـدمت، وال

 لشعب الفلسطيين؛مساعدة إىل ا
أمهيــة األعمــال الــيت يــضطلع ــا منــسق األمــم املتحــدة اخلــاص لعمليــة تؤكــد - ٤ 

ر الفلـسطينيةالسالم يف الشرق األوسـط واملمثـل الشخـصي لألمـني العـام لـدى منظمـة التحريـ
 واخلطـوات املتخـذة حتـت رعايـة األمـني العـام لكفالـة إنـشاء آليـة منـسقةوالسلطة الفلـسطينية

  األمم املتحدة يف مجيع أحناء األراضي احملتلة؛ألنشطة
 الدول األعضاء واملؤسسات املالية الدولية التابعة ملنظومة األمـم املتحـدةحتث - ٥ 

واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمـات غـري احلكوميـة واملنظمـات اإلقليميـة واألقاليميـة علـى
عدات اقتـصادية واجتماعيـة إىل الـشعبميكن من السرعة والسخاء، مسا  ماأن تقدم، بأقصى

الفلسطيين، بالتعاون الوثيق مع منظمة التحرير الفلسطينية وعـن طريـق املؤسـسات الفلـسطينية
 الرمسية؛

ــصال املخصــصةعقــد، يف هــذا الــصدد، بترحــب - ٦  ــة االت ــاع جلن ــسيقاجتم لتن
وتـشجع،جهـات املاحنـةلبـاريس لوبفكـرة مـؤمتراملـساعدة اإلنـسانية املقدمـة إىل الفلـسطينيني

 املباشرة للـسلطة الفلـسطينية وفقـا لربناجمهـاايف هذا الصدد على زيادة مساعد اجلهات املاحنة
 من بناء دولة فلسطينية تتوافر هلا أسباب البقاء وتنعم بالرخاء؛ لتمكينهااحلكومي

 باملؤســسات والوكــاالت ذات الــصلة يف منظومــة األمــم املتحــدة أنيــب - ٧ 
ددهاحيـلشعب الفلسطيين، وفقـا لألولويـات الـيتلثف مساعداا لتلبية االحتياجات امللحةتك
 الفلسطيين؛انباجل
بــاتمع الــدويل تقــدمي املــساعدة واخلــدمات امللحــة ســعيا إىل ختفيــف يــب - ٨ 

بنـاءاحلالة اإلنسانية العصيبة اليت يواجهها األطفال الفلسطينيون وأسـرهم واملـساعدة يف إعـادة
 املؤسسات الفلسطينية ذات الصلة؛

 اآلليـة الدوليـة املؤقتـة يف تقـدمي املـساعدةتؤديـهفتئـت  مـاالـدور الـذيتؤكد - ٩ 
 املباشرة إىل الشعب الفلسطيين، وترحب بتمديده؛

 الدول األعضاء على فتح أسـواقها أمـام صـادرات املنتجـات الفلـسطينيةحتث - ١٠ 
لقواعـد التجاريـة املناسـبة، وتنفيـذ اتفاقـات التجـارة والتعـاونا يتفـق مـع امبـبأفضل الـشروط،

 القائمة تنفيذا كامال؛
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ــيت تعهــدتيــب - ١١  ــساعدات ال ــصال امل ــل بإي ــة التعجي  باجلهــات املاحنــة الدولي
 بتقدميها إىل الشعب الفلسطيين لتلبية احتياجاته امللحة؛

إىل الـشعباإلنـسانيةعونة أمهية كفالة حرية مرور امل،يف هذا السياق،تؤكد - ١٢ 
 الفلسطيين وحرية حركة األشخاص والسلع؛

تفاق التنقـل والعبـور ضرورة قيام كال الطرفني بالتنفيذ الكامل التؤكد أيضا - ١٣ 
، بغيـة٢٠٠٥نـوفمرب/ تـشرين الثـاين١٥يتعلق مبعرب رفـح، املـربم يف واملبادئ املتفق عليها فيما

 ملدنيني الفلسطينيني داخل قطاع غزة ومنه وإليه؛السماح حبرية التنقل للسكان ا
 واملنظمـاتومؤسـساااملاحنة الدولية ووكاالت األمـم املتحـدة اجلهات حتث - ١٤ 

ــسطيين ــشعب الفل ــدم إىل ال ــى أن تق ــة عل ــصادية  مــابأســرع غــري احلكومي ــساعدة اقت ميكــن م
 زمة احلالية؛ للتصدي ألثر األتني، وخباصة يف قطاع غزة،إنسانية عاجلومساعدة

تنفيذ بروتوكـول بـاريس بـشأن العالقـات االقتـصاديةمواصلةرورةـض تؤكد - ١٥ 
ــسان٢٩املــؤرخ ــل/ ني ــسطيين١٩٩٤أبري ــوارد يف املرفــق اخلــامس لالتفــاق اإلســرائيلي الفل  ال

سـبتمرب/ أيلـول٢٨املوقـع يف واشـنطن العاصـمة يفواملؤقت بشأن الضفة الغربيـة وقطـاع غـزة
يــرادات الــضرائبواملنــتظم إلالكامــل والفــوريبالتحويــليتعلــق  مــا ذلــك يفامبــ،)٦(١٩٩٥

 املباشرة املستحقة للفلسطينيني؛ غري
ني،الثالثة والـست إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دوراتطلب - ١٦ 

 :عن طريق الس االقتصادي واالجتماعي، تقريرا عن تنفيذ هذا القرار يتضمن
 تقييما للمساعدة اليت تلقاها الشعب الفلسطيين فعليا؛ )أ( 
تقييمــا لالحتياجــات الــيت مل تلــب بعــد واملقترحــات احملــددة لتلبيتــها علــى )ب( 

 فعال؛ حنو
ــدوراتقــرر - ١٧  ــت ل ــدرج يف جــدول األعمــال املؤق ــة والــست أن ت ــد الثالث ني البن

 .“يينتقدمي املساعدة إىل الشعب الفلسط”الفرعي املعنون
 ٧٤اجللسة العامة

 ٢٠٠٧ ديسمرب/كانون األول ١٧
 

_______________

)٦( A/51/889-S/1997/357املرفق ،. 


