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الدورة الثالثة والسبعون
البند  39من جدول األعمال
قضية فلسطين
األردن ،اإلم ااارال العة ي ااة المال اادة ،البلةين ،ولي ي ااا دول ااة  -الماع ااددة اليومي ااالس ،و ،
جمهورية الو الديميةاطية الشا ا ا ااعبية ،جيبو ل ،السا ا ا اا ،اا ،العةاو، ،مان ،يامبيا ،و ا ،ال وي ،
الم ةب ،مورياا يا ،اليمن ،دولة فلسطين :مشةوع قةار

شعبة حيوو ال لسطي،يين فل األما ة العامة
إن الجمعية العامة،
وقد ظةل فـي تقريــر اللجنة املعنيـة مبمارسـة الشعب الفلسطيين حلقوقــه غري القابلة للتصرف(،)1
وإذ ليط ،لما ،بوجه خاص ،بالعمل الذي تض ـ ـ ــطل به اللجنة وش ـ ـ ــعبة لقوي الفلس ـ ـ ــطيني
يف األمانة العامة كل وفقا للوالية املنوطة به،
وإذ ش ااية إىل قرارها  40/32باء املؤرخ  2كانون األول/ديس ــم  1977وإىل مجي قراراهتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
الاللقـة ذات الصلة ،مبا فيها قرارها  11/72املؤرخ  30تشرين الثاين/نوفم ،2017
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الحظ مع الايدية اإلجراءات اليت اختذها األم العام امتثاال لقرارها 11/72؛

 - 2ةى أن شـ ــعبة لقوي الفلسـ ــطيني يف األمانة العامة ال تزال تسـ ــهم ،من خالل تقد
الدعم الفين إىل اللجنة املعنية مبمارس ــة الش ــعب الفلس ــطيين حلقوقه غري القابلة للتص ــرف يف تنفيذ واليتها،
إسهاما بناء وإجيابيا يف التوعية على الصعيد الدويل بقضية فلسط  ،وبالضرورة امللحة للتوصل إىل تسوية
س ـ ــلمية لقض ـ ــية فلس ـ ــط من مجي جوانبها على أس ـ ــاا القانون الدويل وقرارات األمم املتحدة ،وبا هود
املبذولة يف هذا الصدد وحلشد الدعم الدويل حلقوي الشعب الفلسطيين؛
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 - 3طلب إىل األم العام أن يواص ـ ــل تزويد الش ـ ــعبة باملوارد الالفمة وأن يرفل اس ـ ــتمرارها
يف تنفيذ برنامج عملها بفعالية على النحو املب بالتفصـ ــيل يف القرارات السـ ــابقة املتاذة يف هذا الصـ ــدد،
بالتشاور م اللجنة وبتوجيه منها؛
 - 4طلب إىل الشـ ــعبة ،بوجه خاص ،أن تواصـ ــل رصـ ــد ما يطرأ من تطورات يف ما يتصـ ــل
بقضـ ــية فلسـ ــط  ،وتنايم اجتماعات وأنشـ ــطة دولية دعما لوالية اللجنة ،مبشـ ــاركة مجي قطاعات ا تم
الدويل ،والعمل ،ضــمن املوارد املتالة ،على ضــمان املشــاركة املســتمرة من قبل الشــاصــيات البارفة وا اء
الذائعي الصيت على الصعيد الدويل يف هذه االجتماعات ،على أن توجه إليهم الدعوة على قدم املساواة
م أعضـ ــاء اللجنة ،واالتصـ ــال والتعاون م ا تم املدين وال ملاني  ،مبا يف ذلك من خالل الفريق العامل
التاب للجنة ،وتطوير وتوس ــي نطاي موق ”قض ــية فلس ــط “ على ش ــبرة اإلنونت وةموعة وثائق ناام
األمم املتحدة للمعلومات املتعلقة بقض ـ ـ ـ ـ ــية فلس ـ ـ ـ ـ ــط  ،وإعداد املنش ـ ـ ـ ـ ــورات املبيَّنة يف الفقرة  81من تقرير
اللجنة( ،)1باللغات الرمسية ذات الصـ ـ ـ ـ ــلة لألمم املتحدة ،واملواد اإلعالمية املتعلقة مباتلف جوانب قض ـ ـ ـ ــية
فلســط ونشــرها على نطاي واس ـ  ،وتطوير وتعزيز برنامج التدريب الســنوي ملولفي احلرومة الفلســطينية
إسهاما يف ا هود املبذولة لبناء القدرات الفلسطينية؛
 - 5طلب أيضا ا ا ااا إىل الش ـ ـ ـ ـ ــعبة أن تواص ـ ـ ـ ـ ــل ،يف إطار االلتفال باليوم الدويل للتض ـ ـ ـ ـ ــامن
م الشعب الفلسطيين يف  29تشرين الثاين/نوفم  ،وبتوجيه من اللجنة ،تنايم معرض سنوي عن لقوي
الفلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطيني أو فعالية ثقافية ،بالتعاون م البعثة املراقبة الدائمة لدولة فلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط لد األمم املتحدة،
وتشـ ـ ــج الدول األعضـ ـ ــاء على مواصـ ـ ــلة تقد أقصـ ـ ــى قدر من الدعم لاللتفال بيوم التضـ ـ ــامن وتغطيته
إعالميا على أوس نطاي؛
 - 6طلب إىل األم العام أن يرفل مواص ـ ــلة كيانات مناومة األمم املتحدة اليت تتض ـ ــمن
براةها عناص ــر تتناول قض ــية فلس ــط مباتلف جوانبها واحلالة يف األرض الفلس ــطينية ا تلة ،مبا يف ذلك
القدا الشرقية ،التعاون م الشعبة؛
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د،و مجي احلرومات واملنامات إىل التعاون م الشعبة على أداء مهامها.
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