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 2018تشرين الثاني/نوفمبر  30قرار اتخذته الجمعية العامة في   
 
 

 [(A/73/L.33/Add.1و  A/73/L.33)دون اإلحالة إىل جلنة رئيسية ]  
 
 

البرنامج اإلعالمي الخاص الذي تضطططططططططططة ش وه اإلارة فطططططططططططعون اإلعال  في ا مانة العامة   - 73/20 
 قضية ف سةينوشأن 

 

 ،ان الجمعية العامة 
 ،(1)للتصرف يف تقرير اللجنة املعنية مبمارسة الشعب الفلسطيين حلقوقه غري القابلة وقد نظرت 
 التقرير، ذلك ، بوجه خاص، باملعلومات الواردة يف الفصل السادس منواذ تحيط ع ما   
 ،2017تشرين الثاين/نوفمرب  30املؤرخ  72/12إىل قرارها  واذ تشير 
بـــنن نشـــــــــــــــر املعلومـــات الـــدقيقـــة الوافيـــة عل  نطـــا  عـــامل  والـــدور الـــ   تقو   منهططا واقتنططاعططا   

ب الفلســطيين تزال هلما أمهية حيوية يف زيادة الوع  حبقو  الشــع منظمات اجملتمع املدين ومؤســســاته ا به
غري القابلة للتصــــــرف، مبا في ا احلر يف تقرير املصــــــري وااســــــتقةل، وباجل ود املب ولة للتو ــــــل إىل تســــــوية 

 عادلة دائمة سلمية لقضية فلسطني، ويف دعم ه ه احلقو  واجل ود،
 إىل ااعرتاف املتبادل بني حكومة دولة إســـــــرائيل ومنظمة التحرير الفلســـــــطينية،  ثلة واذ تشطططططير 

 الشعب الفلسطيين، وإىل ااتفاقات القائمة بني اجلانبني،
إلجياد تســـــوية  ـــــاملة وعادلة ودائمة وســـــلمية للصـــــرا  اإلســـــرائيل  الفلســـــطيين  واذ تعكد إلعمها 

أســــــــــــــاس قرارات األمم املتحدة ذات الصــــــــــــــلة ومرجعية مؤ ر مدريد، مبا يف ذلك مبدأ األر  مقابل  عل 

_________________ 

 (.A/73/35) 35السبعون، امللحر رقم الثالثة و الوثائر الرمسية للجمعية العامة، الدورة  (1) 

https://undocs.org/ar/A/73/L.33
https://undocs.org/ar/A/73/L.33/Add.1
https://undocs.org/ar/A/RES/71/22
https://undocs.org/ar/A/RES/71/22
https://undocs.org/ar/A/72/35
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وخريطة  (2)ية اليت اعتمدها جملس جامعة الدول العربية يف دورته الرابعة عشــرةالســة ، ومبادرة الســة  العرب
الطرير اليت وضــــعت ا اجملموعة الرباعية إلجياد حل دائم للصــــرا  اإلســــرائيل  الفلســــطيين عل  أســــاس وجود 

 ،2003تشرين الثاين/نوفمرب  19املؤرخ  (2003) 1515 هقرار  وأيدها جملس األمن يف (3)دولتني
بشــــنن ا ثار  2004 وز/يوليه  9إىل الفتوى اليت أ ــــدركا  كمة العدل الدولية يف  واذ تشطططير 

 ،(4)القانونية النا ئة عن تشييد جدار يف األر  الفلسطينية احملتلة
 ،2012تشرين الثاين/نوفمرب  29املؤرخ  67/19بقرارها  اذ تحيط ع ما  و  
أن حتل  أن األمم املتحدة علي ا مســــــــؤولية دائمة إزال قضــــــــية فلســــــــطني إىل واذ تعكد من جديد 

 للشرعية الدولية، ر  وفقا  القضية جبميع جوانب ا عل  حنو م  
ــــــــــــــــــة العامة  تالحظ مش التقدير - 1  العمل ال   تضــــطلع به إدارة  ــــؤون اإلعة  يف األمانـ
 ؛72/12 هاامتثاا لقرار 
أن الربنامج اإلعةم  اخلاص ال   تضـــطلع به إدارة  ـــؤون اإلعة  بشـــنن قضـــية  ترى - 2 

فلســـــطني مفيد لليفاية يف توعية اجملتمع الدوي بقضـــــية فلســـــطني واحلالة يف الشـــــر  األوســـــ ، وأن الربنامج 
ةز  فعاا يف كيئة مناخ يفضـ  إىل احلوار ويدعم ج ود السـة  وينبيف  أن ىظ  بالدعم ال يسـ م إسـ اما  
 ألدال م امه؛
اللجنة  إىل إدارة  ـــــــــؤون اإلعة  أن توا ـــــــــل، بالتعاون والتنســـــــــير الكاملني مع تة ب - 3 

املعنية مبمارســة الشــعب الفلســطيين حلقوقه غري القابلة للتصــرف، ومع توخ  املرونة الةزمة اليت قد تتطلب ا 
 ، وخبا ــــــــة القيا 2020-2019رتة قضــــــــية فلســــــــطني، برناجم ا اإلعةم  اخلاص للف  س يتالتطورات ال

 مبا يل : مجلة أمور يف
يتصـــل بقضـــية فلســـطني ما  نشـــر معلومات عن مجيع أنشـــطة منظومة األمم املتحدة يف )أ( 

وج ود الســـــــــــة ، مبا يف ذلك تقارير عن األعمال اليت تضـــــــــــطلع اا مؤســـــــــــســـــــــــات األمم املتحدة املعنية، 
 السة ؛ يتعلر ادف إحةلما  ثه اخلاص يفاجل ود اليت يب هلا األمني العا  ومبعو  وعن

موا ــلة إ ــدار املنشــورات واملواد الســمعية البصــرية واملواد املتاحة عل   ــبكة اإلنرتن   )ب( 
بشـــــــــنن بتلض جوانب قضـــــــــية فلســـــــــطني يف مجيع امليادين، مبا في ا املواد املتصـــــــــلة بالتطورات األخرية اليت 

تســوية ســلمية لقضــية  صــوص اجل ود املب ولة من أجل التو ــل إىلأمهية يف ه ا الصــدد، وعل  وجه اخل هلا
 فلسطني، وحتديث تلك املنشورات واملواد وتضمين ا آخر املستجدات؛

توسيع نطا  املواد السمعية البصرية اليت تعدها عن قضية فلسطني وموا لة إنتاج تلك  )ج( 
عن قضـــية فلســـطني يف مبي اجلمعية العامة املواد وحفظ ا، والقيا  بشـــكل دور  بتحديث املواد املعروضـــة 

 ويف مقر  األمم املتحدة يف جنيض وفيينا؛

_________________ 

 (2) A/56/1026-S/2002/932 14/221، املرفر الثاين، القرار. 

 (3) S/2003/529.املرفر ، 

 .A/ES-10/273/Corr.1و  A/ES-10/273انظر  (4) 

http://undocs.org/ar/S/RES/1515%20(2003)
http://undocs.org/ar/A/RES/67/19
http://undocs.org/ar/A/RES/67/19
https://undocs.org/ar/A/RES/71/22
https://undocs.org/ar/A/RES/71/22
http://undocs.org/ar/A/56/1026-S/2002/932
https://undocs.org/ar/A/RES/14/221
https://undocs.org/ar/A/RES/14/221
http://undocs.org/ar/S/2003/529
http://undocs.org/ar/A/ES-10/273
https://undocs.org/ar/A/ES-10/273/Corr.1
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تنظيم وتشجيع إيفاد بعثات إخبارية للصحفيني لتقص  احلقائر يف األر  الفلسطينية  )د( 
 احملتلة، مبا يف ذلك القدس الشرقية، ويف إسرائيل؛

وطنية للصحفيني كدف بوجه خاص تنظيم حلقات دراسية أو لقالات دولية وإقليمية و  )ه( 
إىل توعية الرأ  العا  بقضــــــــــــية فلســــــــــــطني وجب ود الســــــــــــة  وإىل تعزيز احلوار والتفاهم بني الفلســــــــــــطينيني 
واإلســــــــرائيليني من أجل العمل عل  إجياد تســــــــوية ســــــــلمية للصــــــــرا  اإلســــــــرائيل  الفلســــــــطيين، بطر  من ا 

 اجلانبني؛ سة  بنيوسائ  اإلعة  وتشجيع ا عل  اإلس ا  يف دعم ال حض
موا ــــــلة تقدع املســــــاعدة إىل الشــــــعب الفلســــــطيين يف ميدان تطوير وســــــائ  اإلعة ،  )و( 

 وخبا ة من خةل برناجم ا السنو  لتدريب امل يعني والصحفيني الفلسطينيني؛
وسائ  اإلعة  و ثل  اجملتمع موا لة تنظيم لقالات ل إدارة  ؤون اإلعة  عل  تشجش - 4 
الشعوب وإ اعة  يف مناقشات مفتوحة وإجيابية تبحث السبل الكفيلة بتشجيع احلوار بنيللمشاركة املدين 

 .السة  والتفاهم يف املنطقة
 

 43اجللسة العامة 
 2018تشرين الثاين/نوفمرب  30

 


