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الدورة الثانية والسبعون
البند  38من جدول األعمال
قضية فلسطني
،

األردن ،إك و وووادور ،إندونيس و وويا ،ب و ووروا دار الس و و و  ،بوليفي و ووا دول و ووة  -املتع و ووددة ال)ومي و ووا
ج و و ر ال)مو وور ،مجهوريو ووة دو الدي)راليو ووة ال و ووعبية ،الس و و ا  ،الع و ورا  ،عمو ووان ،غي يو ووا ،ف و و وي
مجهورية  -البوليفارية  ،قطر ،كواب ،الكويت ،مالطة ،مايل ،مالي اي ،امل رب ،موريتانيا ،نيكاراغوا،
اليمن ،دولة فلسطني :م روع قرار

شعبة ح)و الفلسطي يني يف األمانة العامة
إن اجلمعية العامة،
وقد نظر فـي تقريــر اللجنة املعنيـة مبمارسـة الشعب الفلسطيين حلقوقــه غري القابلة للتصرف(،)1
وإذ حتيط علما ،بوجه خـا ،،للعمـا الـ
األمانة العامة كا وفقا للوالية املنوطة به،

تضـطل بـه اللجنـة وةـعبة قـول الفلسـطيني

وإذ ت وور إىل قراره ــا  40/32لء املـ ـ ر  2ك ــانوو األول/ربيس ــم  1977وإىل مجيـ ـ قراراهتـ ــا
الال قـة ذات الصلة ،مبا فيها قرارها  21/71امل ر  30تشرين الثاين/نوفم ،2016
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ت حظ مع الت)دير اإلجراءات اليت اخت ها األم العام امتثاال لقرارها 21/71؛

األمانـة العامـة ال تـاال تسـهم ،مـن خـالل تقـد
 - 2ترى أو ةـعبة قـول الفلسـطيني
الدعم الفين إىل اللجنة املعنيـة مبمارسـة الشـعب الفلسـطيين حلقوقـه غـري القابلـة للتصـرف تنفيـ واليتهـا،
إسهاما بناء وإجيابيا التوعية على الصعيد الدويل بقضية فلسط  ،وللضرورة امللحة للتوصا إىل تسـوية
ســلمية لقضــية فلســط مــن مجيـ جوانبهــا علــى أســاو القــانوو الــدويل وقـرارات األمــم املتحــدة ،ول هـورب
املب ولة ه ا الصدرب وحلشد الدعم الدويل حلقول الشعب الفلسطيين؛
__________
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 - 3تطلو إىل األمـ العـام أو يواصـا تاويـد الشـعبة لملـواررب الالنمـة وأو يمفـا اسـتمرارها
تنفي برانمج عملها بفعالية على النحـو املبـ للتفصـيا القـرارات السـابقة املتخـ ة هـ ا الصـدرب،
للتشاور م اللجنة وبتوجيه منها؛
 - 4تطلو إىل الشـعبة ،بوجـه خـا ،،أو تواصـا رصـد مـا يطـرأ مـن تطـورات مـا يتصــا
بقضــية فلســط  ،وتناــيم اجتماعــات وأنشــطة ربوليــة ربعمــا لواليــة اللجنــة ،مبشــاركة مجيـ قطاعــات ا تمـ
الدويل ،والعما ،ضمن املواررب املتا ة ،على ضماو املشاركة املستمرة مـن قبـا الشخصـيات البـارنة وا ـ اء
ال ائعي الصيت على الصعيد الدويل ه ه االجتماعات ،على أو توجه إليهم الدعوة على قدم املساواة
م أعضاء اللجنة ،واالتصال والتعاوو م ا تم املدين وال ملاني  ،مبا ذلك من خـالل الفريـق العامـا
الت ــاب للجنـ ــة و ”من ـ ـ األم ــم املتحـ ــدة لفلسـ ــط “ ال ـ ـ يسـ ــهر عليـ ــه ،وتط ــوير وتوسـ ــي نطـ ــال موق ـ ـ
”قضــية فلســط “ علــى ةــبمة اإلنونــت ووموعــة واثئــق ناــام األمــم املتحــدة للمعلومــات املتعلقــة بقضــية
فلسط  ،وإعدارب املنشورات املبيننة الفقـرة  87مـن تقريـر اللجنـة( ،)1لللاـات الرمسيـة ذات الصـلة لألمـم
املتحــدة ،وامل ـوارب اإلعالميــة املتعلقــة مبختلــج جوانــب قضــية فلســط ونشــرها علــى نطــال واس ـ  ،وتطــوير
وتعايـ ـ ــا ب ـ ـ ـرانمج التـ ـ ــدريب السـ ـ ــنو ملـ ـ ــو في احلمومـ ـ ــة الفلسـ ـ ــطينية إسـ ـ ــهاما ا ه ـ ـ ـورب املب ولـ ـ ــة لبنـ ـ ــاء
القدرات الفلسطينية؛
 - 5تطل و ايضووا إىل الشــعبة أو تواصــا ،إطــار اال تفــال لليــوم الــدويل للتضــامن م ـ
الشــعب الفلســطيين  29تشـرين الثــاين/نوفم  ،وبتوجيــه مــن اللجنــة ،تناــيم معــر ســنو عــن قــول
الفلســطيني أو فعاليــة فقافيــة ،للتعــاوو م ـ البعثــة املراقبــة الدائمــة لدولــة فلســط لــد األمــم املتحــدة،
وتشــج الــدول األعضــاء علــى مواصــلة تقــد أقصــى قــدر مــن الــدعم لال تفــال بيــوم التضــامن وتاطيتــه
إعالميا على أوس نطال؛
 - 6تطل إىل األم العام أو يمفا مواصـلة كيـاانت مناومـة األمـم املتحـدة الـيت تتضـمن
براوها عناصـر تتنـاول قضـية فلسـط مبختلـج جوانبهـا واحلالـة األر الفلسـطينية ا تلـة ،مبـا ذلـك
القدو الشرقية ،التعاوو م الشعبة؛
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تدعو مجي احلمومات واملنامات إىل التعاوو م الشعبة على أرباء مهامها.
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