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 قطعنامه مصوب مجمع عمومي

 A/58/L.24,and Add.1(بدون ارجاع به كميته اصلي [

 بخش مربوط به حقوق فلسطينيان در دبيرخانه. 19/58

 مجمع عمومي،

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

  گزارش،آن  5) ب( اطالعات مربوط در فصل ويژه بهبا مورد توجه قرار دادن 

هاي مربوطه در پي آن شامل   و تمامي قطعنامه1977 دسامبر 2 مورخ 32/40) ب(قطعنامه با يادآوري 

 ،2002 دسامبر 3 مورخ 57/108قطعنامه 

را با ابراز امتنان مد  57/108ـ اقدام صورت پذيرفته توسط دبير كل در جهت پيروي از قعطنامه 1

 ؛دهد رار مينظر ق

 مفيد و ، سهمدبيرخانه در  فلسطينيانبخش مربوط به حقوق كه دهد مد نظر قرار ميـ اين مسئله را 2

 ؛اي را به همراه دارد سازنده

 قرار دهد و اطمينان حاصل اين بخش كه همچنان منابع الزم را در اختيار خواهد ميـ از دبير كل 3

هاي اوليه مربوطه آمده  كه به صورت مفصل در قطعنامهمزبور به انجام كار خويش بخش نمايد كه 

است از طريق مشورت با كميته اجراي حقوق الينفك مردم فلسطين و طبق راهنمايي آن ادامه 
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ها در مناطق مختلف با مشاركت تمامي  ها و گردهمايي ويژه شامل سازماندهي اجالسيه دهد كه به مي

آوري اسناد در نظام اطالعاتي ملل متحد  ترش بيشتر جمعالمللي، توسعه و گس هاي جامعه بين  بخش

هاي متعدد  درخصوص مسئله فلسطين، تهيه و توزيع انتشارات و مواد اطالعاتي در خصوص جنبه

 ؛گردد ت فلسطيني ميحاكميكارمندان به مسئله فلسطين تا حد امكان و ارائه برنامه آموزش ساليانه 

از همكاري مداوم بخش اطالعات عمومي و ديگر واحدهاي  كه خواهد مي از دبير كل همچنينـ 4

هاي متعدد   براي انجام وظايف خويش و پوشش مناسب جنبهاين بخشدبيرخانه در قادر ساختن 

 ؛مسئله فلسطين اطمينان حاصل نمايد

ه عمل ميها  ها و سازمان ـ از تمامي دولت5  را براي اين بخش كه همكاري خويش با آورد دعوت 

 ؛ظايف خويش افزايش دهنداجراي و

 كه به عنوان بخشي از برگزار كننده روز همبستگي با كند درخواست مياين بخش ـ از كميته و 6

اي را در خصوص حقوق فلسطينيان با همكاري   نوامبر، نمايشگاه ساليانه29ملت فلسطين در 

كند  عضو را تشويق ميو كشورهاي نمايندگي دايم ناظر فلسطين در سازمان ملل، سازماندهي نمايد 

 .ترين حمايت و تبليغات براي برگزاري روز همبستگي را به عمل آورند كه گسترده

 نشست عمومي شصت و هشتم

 2003 دسامبر 3

 :ها يادداشت

 (A/58/35) 35، ضميمه شماره سوابق رسمي مجمع عمومي، نشست پنجاه و هشتمـ 1


