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الدورة الثالثة والسبعون
البند  39من جدول األعمال
قضية فلسطين
األردن ٬واإلمارات العربيةة المحدةدة ٬والبدرين ٬وبوليفيا (دولة  -المحعةددة الووميات  ٬وتونس٬
وجمهورية الو الديموراطية الش ة ة ةةعبية ٬وجيبوتي ٬ودولة فلس ة ة ةةطين ٬والسة ة ة ة ا  ٬والعراق ٬وعمان٬
وغامبيا ٬وكوبا ٬والكويت ٬والم رب ٬وموريحانيا ٬واليمن :مشروع قرار

البرنامج اإلعالمي الخاص الذي تض ة ة ة ة ةةطلش بن ادارة ف ة ة ة ة ةةعون اإلعال في األمانة العامة
بشأن قضية فلسطين
ان الجمعية العامة،
وقد نظرت يف تقرير اللجنة املعنية مبمارسة الشعب الفلسطيين حلقوقه غري القابلة للتصرف(،)1
واذ تديط علما ،بوجه خاص ،باملعلومات الواردة يف الفصل السادس من ذلك التقرير،
واذ تشير إىل قرارها  12/72املؤرخ  30تشرين الثاين/نوفمرب ،2017
واقح ةةاعةةا م هةةا ب ــنش نشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر املعلوم ــات ال ــدقيق ــة الوافي ــة عل نط ــا ع ــامل وال ــدور ال ـ تقو
به منظمات اجملتمع املدين ومؤس ـســاته ا تزال هلما أمهية حيوية يف زيادة الوع حبقو الشــعب الفلســطيين
غري القابلة للتص ـ ــرف ،مبا في ا احلر يف تقرير املص ـ ــري وااس ـ ــتقةل ،وبال ود املب ولة للتو ـ ــل إىل تس ـ ــوية
عادلة دائمة سلمية لقضية فلسطني ،ويف دعم ه ه احلقو وال ود،
واذ تش ة ةةير إىل ااعرتاف املتبادل بني حكومة دولة إس ـ ـ ـرائيل ومنظمة التحرير الفلسـ ـ ــطينية ،ثلة
الشعب الفلسطيين ،وإىل ااتفاقات القائمة بني الانبني،
واذ تعكد دعمها إلجياد تسـ ــوية ـ ــاملة وعادلة ودائمة وسـ ــلمية للص ـ ـرا اإلس ـ ـرائيل الفلسـ ــطيين
عل أس ـ ـ ـ ـ ـ ــاس قرارات األمم املتحدة ذات الص ـ ـ ـ ـ ـ ــلة ومرجعية مؤ ر مدريد ،مبا يف ذلك مبدأ األرض مقابل
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( )1الوثائر الرمسية للجمعية العامة ،الدورة الثالثة والسبعوش ،امللحر رقم .)A/73/35( 35

)18-20049 (A

271118

**1820049

271118

A/73/L.33

الســة  ،ومبادرة الســة العربية الت اعتمدها جلم جامعة الدول العربية يف دورته الرابعة عشــرة( )2وخريطة
الطرير الت وضـ ــعت ا اجملموعة الرباعية إلجياد حل دائم للص ـ ـرا اإلس ـ ـرائيل الفلسـ ــطيين عل أسـ ــاس وجود
دولتني وأيدها جلم األمن يف قراره  )2003( 1515املؤرخ  19تشرين الثاين/نوفمرب ،)3(2003
واذ تش ةةير إىل الفتوى الت أ ــدركا كمة العدل الدولية يف  9وز/يوليه  2004بش ــنش ا ثار
القانونية النا ئة عن تشييد جدار يف األرض الفلسطينية احملتلة(،)4
واذ تديط علما بقرارها  19/67املؤرخ  29تشرين الثاين/نوفمرب ،2012
واذ تعكد من جديد أش األمم املتحدة علي ا مسـ ـ ـ ــؤولية دائمة إزال قضـ ـ ـ ــية فلسـ ـ ـ ــطني إىل أش حتل
القضية جبميع جوانب ا عل حنو مرض وفقا للشرعية الدولية،
 - 1تالحظ مش الحودير العمل ال
امتثاا للقرار 12/72؛

تض ــطلع به إدارة ــؤوش اإلعة يف األمانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة العامة

 - 2ترى أش الربنامج اإلعةم اخلاص ال تض ــطلع به إدارة ــؤوش اإلعة بش ــنش قضــية
فلس ـ ــطني مفيد لليفاية يف توعية اجملتمع الدويل بقض ـ ــية فلس ـ ــطني واحلالة يف الش ـ ــر األوس ـ ـ  ،وأش الربنامج
يسـ م إسـ اما فعاا يف كيئة مناخ يفضـ إىل احلوار ويدعم ج ود السـة وينبيف أش ىظ بالدعم الةز
ألدال م امه؛
 - 3تطلب إىل إدارة ـ ـ ـ ــؤوش اإلعة أش توا ـ ـ ـ ــل ،بالتعاوش والتنسـ ـ ـ ــير الكاملني مع اللجنة
املع نية مبمارســة الشــعب الفلســطيين حلقوقه غري القابلة للتصــرف ،ومع توخ املرونة الةزمة الت قد تتطلب ا
التطورات الت م قضـ ـ ـ ــية فلسـ ـ ـ ــطني ،برناج ا اإلعةم اخلاص للفرتة  ،2020-2019وخبا ـ ـ ـ ــة القيا
يف مجلة أمور مبا يل :
نش ــر معلومات عن مجيع أنش ــطة منظومة األمم املتحدة يف ما يتص ــل بقض ــية فلس ــطني
(أ)
وج ود الس ـ ـ ـ ـ ــة  ،مبا يف ذلك تقارير عن األعمال الت تض ـ ـ ـ ـ ــطلع اا مؤس ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ــات األمم املتحدة املعنية،
وعن ال ود الت يب هلا األمني العا ومبعوثه اخلاص يف ما يتعلر ادف إحةل السة ؛
(ب) موا ــلة إ ــدار املنشــورات واملواد الســمعية البص ـرية واملواد املتاحة عل ــبكة اإلنرتن
بشـ ـ ـ ــنش بتلض جوانب قضـ ـ ـ ــية فلسـ ـ ـ ــطني يف مجيع امليادين ،مبا في ا املواد املتصـ ـ ـ ــلة بالتطورات األخرية الت
هلا أمهية يف ه ا الصــدد ،وعل وجه اخلصــوص ال ود املب ولة من أجل التو ــل إىل تســوية ســلمية لقضــية
فلسطني ،وحتديث تلك املنشورات واملواد وتضمين ا آخر املستجدات؛
(ج) توسيع نطا املواد السمعية البصرية الت تعدها عن قضية فلسطني وموا لة إنتاج تلك
املواد وحفظ ا ،والقيا بش ــكل دور بتحديث املواد املعروض ــة عن قض ــية فلس ــطني يف مبا المعية العامة
ويف مقر األمم املتحدة يف جنيض وفيينا؛
__________
( ،A/56/1026-S/2002/932 )2املرفر الثاين ،القرار .221/14
( ،S/2003/529 )3املرفر.
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(د) تنظيم وتشجيع إيفاد بعثات إخبارية للصحفيني لتقص احلقائر يف األرض الفلسطينية
احملتلة ،مبا يف ذلك القدس الشرقية ،ويف إسرائيل؛
(ه) تنظيم حلقات دراسية أو لقالات دولية وإقليمية ووطنية للصحفيني كدف بوجه خاص
إىل توعية الرأ العا بقضـ ـ ـ ـ ـ ــية فلسـ ـ ـ ـ ـ ــطني وجب ود السـ ـ ـ ـ ـ ــة وإىل تعزيز احلوار والتفاهم بني الفلسـ ـ ـ ـ ـ ــطينيني
واإلس ـ ـ ـ ـرائيليني من أجل العمل عل إجياد تس ـ ـ ــوية س ـ ـ ــلمية للص ـ ـ ـ ـرا اإلس ـ ـ ـ ـرائيل الفلس ـ ـ ــطيين ،بطر من ا
حض وسائ اإلعة وتشجيع ا عل اإلس ا يف دعم السة بني الانبني؛
(و) موا ـ ـ ــلة تقدع املسـ ـ ــاعدة إىل الشـ ـ ــعب الفلسـ ـ ــطيين يف ميداش تطوير وسـ ـ ــائ اإلعة ،
وخبا ة من خةل برناج ا السنو لتدريب امل يعني والصحفيني الفلسطينيني؛
 - 4تشجش إدارة ؤوش اإلعة عل موا لة تنظيم لقالات لوسائ اإلعة و ثل اجملتمع
املدين للمشاركة يف مناقشات مفتوحة وإجيابية تبحث السبل الكفيلة بتشجيع احلوار بني الشعوب وإ اعة
السة والتفاهم يف املنطقة.
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