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 برنامه اطالعاتي ويژه در خصوص بحث بخش اطالعات عمومي.                             20/58

  سازمان ملل                                        مربوط به فلسطين در دبيرخانه

 مجمع عمومي،
 )1(گزارش دبير كل در خصوص اجراي حقوق الينفك مردم فلسطين،با مالحظه 

  اطالعات مندرج در فصل شش گزارش مزبور،ويژه بهبا مد نظر قرار دادن 

  خويش،2002 دسامبر 3 مورخ 57/109قطعنامه با يادآوري 

هاي جامعه  راسر جهان و نقش سازمان كه انتشار اطالعات جامع و دقيق در سر اين باور است

 آن  مدني همچنان اهميتي حياتي در افزايش آگاهي از حقوق الينفك مردم فلسطين و حمايت از

 دارد،

بخش فلسطين  به رسميت شناختن متقابل دولت كشور اسرائيل و سازمان آزاديبا يادآوري 

اصله ميان دو طرف و نياز به پيروي هاي موجود ح عنوان نماينده مردم فلسطين و نيز توافقنامه به

 هاي مزبور، كامل از توافقنامه
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ا

حل دايم دو دولت جهت  طرح رسمي نقشه راه از سوي كميته چهارجانبه براي راهبا استقبال از 

 )2(مناقشه اسرائيل و فلسطينيان،

با  2001  دسامبر3 مورخ 56/35   اطالعات عمومي دبيرخانه در پيروي از قطعنامهبخشـ از اقدام 1
د مي  ؛نمايد ابراز امتنان ي

 كه برنامه اطالعات ويژه در خصوص مسئله فلسطين از سوي دهد مد نظر قرار ميـ اين مسئله را 2

المللي از بحث فلسطين و وضعيت در خاورميانه بسيار مفيد  بخش مزبور در افزايش آگاهي جامعه بين

وگو و حمايت از روند صلح  فضايي به سوي گفتاي مؤثر در ايجاد  گونه كه برنامه به است و اين

 نقش دارد؛

 كه با پيروي و هماهنگي كامل با كميته اجراي حقوق الينفك خواهد مي مزبور  بخشـ از3

پذيري الزم مورد نياز به واسطه تحوالتي كه مسئله فلسطين را  مردم فلسطين و با داشتن انعطاف

 به  ادامه دهد2004 ـ 2005براي دو سال  ي ويژه خود رادهند، برنامه اطالعات الشعاع قرار مي تحت

 :ويژه

هاي ملل متحد مربوط به مسئله فلسطين شامل  اطالعات درخصوص تمامي فعاليت) الف(

 هاي مربوطه ملل متحد را منتشر نمايد؛ ها در خصوص اقدامات در حال انجام بخش گزارش

هاي متعدد مسئله فلسطين در تمامي  نبهبه انتشار و به روز درآوردن نشريات در خصوص ج) ب(

 اندازهاي صلح ادامه دهد؛ ويژه چشم ها شامل موارد مربوط به تحوالت اخير در اين خصوص به حوزه

آوري اطالعات ديداري ـ شنيداري در خصوص مسئله فلسطين را افزايش دهد و به  جمع) ج(

 در دبيرخانه ادامه دهد،روز نمودن نمايش آنها  توليد و ارائه اطالعات مزبور و به
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نگاران در منطقه شامل قلمرو تحت كنترل  يابي را براي روزنامه هاي خبري حقيقت هيأت) د(

 دولت فلسطيني و اراضي اشغالي، سازماندهي و ايجاد نمايد؛

ويژه  نگاران به اي و ملي يا تبادل نظرهايي را براي روزنامه المللي، منطقه هاي بين گردهمايي) هـ(

 نظور حساس كردن افكار عمومي در خصوص مسئله فلسطين ترتيب دهد؛م به

ويژه تقويت برنامه آموزشي  اي به به كمك كردن به مردم فلسطين در حوزه توسعه رسانه) و(

 . آغاز گرديده است ادامه دهد1995نگاران و مجريان پخش خبر فلسطيني كه از سال  براي روزنامه

 نشست عمومي شصت و هشتم 
 2003امبر  دس3 

 

 

 

  انتشار مجدد به داليل فني *

 .)A/58/35 (35  عمومي، نشست پنجاه و هشتم، ضميمه شمارهمعـ سوابق رسمي مج1
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