
 
 
 

 
  المحتلة الفلسطينية ضيااألر في المقيم اإلنسانية للشؤون المتحدة األمم منسق عن صادر بيان

   جيالرد ماكسويل السيد 
  "في قطاع غزة حل منتدى شارك الشبابي" حول

  
  20- 07- 2011تموز /يوليو 20غزة 

 
 
 

ق م منس دة األم ؤون المتح انية للش يم اإلنس ي المق يااألر ف طينية ض ة،المح الفلس يد تل ويل الس يالرد ماكس دعو  ج ي
اريخ  تالسلطا رار الصادر بت ادة النظر في الق و 12القائمة في غزة إلع ة  2011تموز /يولي والقاضي بحل المنظم

  ."منتدى شارك الشبابي"غير الحكومية 
  

اب أي  ة وفي ظل غي اء تواصل اإلجراءات القانوني بابي في أثن دى شارك الش ة بحق لقد تم اتخاذ قرار حل منت إدان
تم حسب  :" يالردالسيد ج وقال. المنظمة الحكومية أو أي موظفيھا تشير إلى تجاوز القانون بأي شكل م ي ه ل أخشى أن

  ."األصول القانونية واإلجراءات المرافقة في ھذه القضية
  

دن:" كما أضاف السيد جيالرد قائالً  ة المجتمع الم رآة تعكس متان ة م ر حكومي افھم حول تعتبر المنظمات الغي ي والتف
ر المجتمعي . المعاني السامية لتحقيق العدالة والحرية وحقوق اإلنسان ة من عوامل التغيي ر حكومي إن المنظمات الغي

ة ومحاوالت فرض . ستقاللية ھذه المنظماتولكنھا ال يمكن أن تلعب ھذا الدور إال في وجود ا ال االعتباطي إن األعم
ع  ي المجتم ة ف اھماتھا الھام دد مس ة وتھ ر حكومي ات الغي ك المنظم ة تل دد أصول طبيع اطاتھا تھ ى نش يطرة عل الس

  ."المدني
  

الم ام, في غزة كما في أي مكان في الع ة كشركاء ھ ر الحكومي ى المنظمات الغي م المتحدة عل د األم ون لضمان تعتم
ل شريحة . فعالية واستمرارية النشاطات اإلنمائية واإلنسانية م المتحدة ويمث ام لألم إن منتدى شارك الشبابي شريك ھ

ى . الشباب واألطفال ة إل رامج وأشار السيد جيالرد إلى أن إغالق المنظمات الغير حكومية سيؤدي ال محال ويض ب تق
  .في أمس الحاجة إليھا المساعدات وحرمان المستفيدين من خدمات ھم
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