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  ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٦ يف قرار اختذته اجلمعية العامة

  
  ]) Add.1و A/68/L.13( اإلحالة إىل جلنة رئيسية دون[

  

  شعبة حقوق الفلسطينيني يف األمانة العامة  - ٦٨/١٣
  

  ،إن اجلمعية العامة  

ــد نظـــرت   ـــه    وقـ ـــة الـــشعب الفلـــسطيين حلقوقــ ـــة مبمارسـ ــة املعنيـ ـــر اللجنـ ـــي تقريــ  فـ

  ،)١(للتصرف القابلة غري

ــوق      وإذ حتــيط علمــا    ــة وشــعبة حق ــه اللجن ــضطلع ب ــذي ت ، بوجــه خــاص، بالعمــل ال

  الفلسطينيني يف األمانة العامة وفقا لواليتيهما،

  وإىل مجيـع   ١٩٧٧ديسمرب  / كانون األول  ٢ باء املؤرخ    ٣٢/٤٠ إىل قرارها    وإذ تشري   

ـــذا الــصدد، مبــا فيهــا قرارهــا      ـــي هـ  تــشرين ٣٠ املــؤرخ ٦٧/٢١قراراـــا الالحقـــة املتخــذة ف

  ،٢٠١٢نوفمرب /الثاين

ــدير   - ١   ــع التقــ ــظ مــ ــاال    تالحــ ــام امتثــ ــني العــ ــذها األمــ ــيت اختــ ــراءات الــ  اإلجــ

  ؛٦٧/٢١ لقرارها

ــرى  - ٢   ــن     ت ــسهم، م ــزال ت ــة ال ت ــة العام ــسطينيني يف األمان ــوق الفل  أن شــعبة حق

خــالل تقــدمي الــدعم الفــين إىل اللجنــة املعنيــة مبمارســة الــشعب الفلــسطيين حلقوقــه غــري القابلــة  

علـى الـصعيد   للتصرف يف تنفيذ واليتها، إسهاما مفيدا وبناء للغاية يف التوعية بقـضية فلـسطني          

الــدويل وبالــضرورة امللحــة للتوصــل إىل تــسوية ســلمية لقــضية فلــسطني جبميــع جوانبــها علــى    

 ويف حـشد  ،أساس القانون الـدويل وقـرارات األمـم املتحـدة وبـاجلهود املبذولـة يف هـذا الـصدد                 

  الدعم حلقوق الشعب الفلسطيين على الصعيد الدويل؛
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ويـد الـشعبة بـاملوارد الالزمـة وأن يكفـل            إىل األمني العام أن يواصل تز      تطلب  - ٣  

استمرارها يف تنفيذ برنامج عملها على النحو املبني بالتفصيل يف القـرارات الـسابقة املتخـذة يف      

  هذا الصدد، بالتشاور مع اللجنة وبتوجيه منها؛

ــورات       تطلــب  - ٤   ــن تط ــرأ م ــا يط ــشعبة، بوجــه خــاص، مواصــلة رصــد م  إىل ال

تنظـيم اجتماعـات ومـؤمترات دوليـة يف خمتلـف املنـاطق مبـشاركة        يتصل بقضية فلسطني، و  فيما

مجيع قطاعات اتمع الدويل، والعمل، ضمن املوارد املتاحـة، علـى ضـمان املـشاركة املـستمرة           

ــذائع    ــرباء الـ ــارزة واخلـ ــصيات البـ ــل الشخـ ــن قبـ ــى  يمـ ــصيت علـ ــصعيد الـ ــذه   الـ ــدويل يف هـ الـ

علـى قـدم املـساواة مـع أعـضاء اللجنـة،        وة الـدع  إلـيهم توجـه   االجتماعات واملؤمترات، على أن     

الفريـق العامـل    عـدة جهـات منـها       واالتصال والتعاون مع اتمع املدين والربملانيني، من خـالل          

علـى شـبكة    ” قـضية فلـسطني   “ نطـاق موقـع      أعيد تفعيله، وتطـوير وتوسـيع      التابع للجنة الذي  

اإلنترنـت وجمموعــة وثــائق نظــام األمــم املتحــدة للمعلومــات املتعلقــة بقــضية فلــسطني، وإعــداد  

منشورات ومواد إعالميـة بـشأن خمتلـف جوانـب قـضية فلـسطني ونـشرها علـى نطـاق واسـع،                  

 يف اجلهـود    فلـسطني إسـهاما   دولـة   وتطوير وتعزيز برنـامج التـدريب الـسنوي ملـوظفي حكومـة             

  الفلسطينية؛ املبذولة لبناء القدرات

 إىل الشعبة أن تواصل، يف إطار االحتفال باليوم الدويل للتـضامن            تطلب أيضا   - ٥  

نوفمرب وبتوجيه من اللجنة، تنظـيم معـرض سـنوي      / تشرين الثاين  ٢٩مع الشعب الفلسطيين يف     

ة املراقبـة الدائمـة لدولـة فلـسطني     عن حقـوق الفلـسطينيني أو فعاليـة ثقافيـة، بالتعـاون مـع البعثـ             

لــدى األمــم املتحــدة، وتــشجع الــدول األعــضاء علــى مواصــلة تقــدمي أقــصى قــدر مــن الــدعم     

  لالحتفال بيوم التضامن وتغطيته إعالميا على أوسع نطاق؛

 إىل األمني العام أن يكفل مواصلة كيانات منظومة األمـم املتحـدة الـيت      تطلب  - ٦  

ناول قضية فلـسطني مبختلـف جوانبـها واحلالـة يف األرض الفلـسطينية              تتضمن براجمها عناصر تت   

  احملتلة، مبا يف ذلك القدس الشرقية، التعاون مع الشعبة؛

  . مجيع احلكومات واملنظمات إىل التعاون مع الشعبة على أداء مهامهاتدعو  - ٧  

  ٥٨اجللسة العامة 

  ٢٠١٣ نوفمرب/ تشرين الثاين٢٦

  


