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 قطعنامه مصوب مجمع عمومي

 )]A/58/L.23 and Add. 1(بدون ارجاع به كميته اصلي [

 كميته در خصوص اجراي حقوق الينفك مردم فلسطين.  18/58

 مجمع عمومي،

 3236، 1948 دسامبر 11 مورخ 194) 3(، 1947 نوامبر 29 مورخ 181) 2(هاي  قطعنامها يادآوري 

 و 1976 نوامبر 24 مورخ 31/20، 1975 نوامبر 10 مورخ 3376 و 3375، 1974 نوامبر 22 مورخ

هاي  دسته كه توسط مجمع عمومي در نشست هاي مربوطه متعاقب آن شامل آن تمامي قطعنامه

 ،2002 دسامبر 3 مورخ 57/107اند و قطعنامه  اضطراري ويژه دهم به تصويب رسيده

 1كميته اجراي حقوق الينفك مردم فلسطين،گزارش با مد نظر قرار دادن 

عنوان  به رسميت شناختن متقابل دولت كشور اسرائيل و سازمان آزاديبخش فلسطين بها يادآوري 

هاي  هاي موجود ميان دو طرف و نيازبه پيروي كامل از توافقنامه نماينده مردم فلسطين و نيز توافقنامه

 مزبور،

حل پايدار دو   راه جهت راه نقشهبه در خصوص نقش عملگراي طرح رسمي چهارجانا استقبال 

 كشور براي مناقشه اسرائيل و فلسطينيان،
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ج دد ب كه   فلسطين دارد تا زمانيمسئله ي براي دايم كه ملل متحد مسئوليت بر اين نكتها تأكيد م

للي حل و الم بين طبق مشروعيتبر بخش  اي رضايت هاي آن و به شيوه مشكل مزبور در تمامي جنبه

 فصل گردد،

 را از كميته اجراي حقوق الينفك مردم فلسطين به دليل اقداماتش در مراتب امتنان خويشـ 1

ها و  گيري دارد و گزارش ساليانه آن شامل نتيجه اجراي وظايف محوله توسط مجمع عمومي ابزار مي

 دهد؛ هاي مندرج در فصل هفتم را مد نظر قرار مي توصيه

ها براي پيشبرد درك حقوق الينفك مردم فلسطين،   كه به انجام تمامي تالشخواهد ميـ از كميته 2

المللي و كمك به مردم فلسطين ادامه دهد و به  حمايت از روند صلح خاورميانه، بسيج حمايت بين

دهد كه در برنامه مصوب كاري خويش اصالحاتي را كه ممكن است در  كميته اين اختيار را مي

دهد به انجام رساند و سپس در نشست پنجاه و   ضروري و مناسب تشخيص ميآن، راستاي پيشبرد

 نهم مجمع عمومي و پس از آن به مجمع گزارش دهد؛

 كه همچنان وضعيت مربوط به بحث فلسطين را تحت بررسي داشته خواهد مياز كميته  همچنين ـ3

 گزارش دهد و پيشنهاداتي را اي مناسب به مجمع عمومي، شوراي امنيت و دبير كل گونه باشد و به

 ارائه نمايد؛

هاي فلسطيني و ديگر   كه همكاري و حمايت خويش را با سازمانخواهد مي از كميته عالوه به ـ 4

المللي افزايش دهد و از دستيابي مردم  منظور بسيج همبستگي بين هاي مدني و غيرنظامي به سازمان
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عمل آورد و  آميز بحث فلسطين حمايت به فلسطين به حقوق الينفك خويش و حل و فصل صلح

 هاي جامعه مدني ديگر را نيز در روند كار خويش وارد نمايد؛ سازمان

 مجمع عمومي تشكيل شده 194) 3(ـ از كميسيون آشتي ملل متحد براي فلسطين كه طبق قطعنامه 5

ين فعاليت هاي مختلف بحث فلسط  ملل متحد كه در خصوص جنبههاي آژانساست و ديگر اركان و 

 كه به همكاري كامل با كميته ادامه دهند و در صورت درخواست كميته ند درخواست ميكنند  مي

 مزبور اطالعات و اسناد مربوطه كه در دسترس دارند را در اختيار كميته قرار دهند؛

ستاي  كه همكاري خويش با كميته را در رادآور ميعمل  دعوت بهها  ها و سازمان ـ از تمامي دولت6

 انجام وظايف خويش گسترش دهند؛

 كه گزارش كميته را در ميان تمامي اركان ذيصالح ملل متحد توزيع نمايد خواهد ميـ از دبير كل 7

 اي مناسب اقدام الزم را به انجام رسانند؛ گونه و از آنها درخواست نمايد كه به

ام وظايف كميته را در اختيار آن  كه تمامي اسباب الزم براي انجخواهد مي از دبير كل همچنينـ 8

 .دهد قرار 

 نشست عمومي شصت و هشتم

 2003سوم دسامبر 
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