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  اللجنة املعنية مبمارسة الشعب الفلسطيين حلقوقه غري القابلة للتصرف
 نشرة إخبارية عن األنشطة األخرية واملقبلة 

 -  1/2019رقم   -
  

 حزيران/يونيه  21مكتب اللجنة يعقد املعتكف السنوي يف  - 1 

حزيران/يونيه، عقد مكتب اللجنة معتكفه السننننننوم املنمق ةننلتنننننة التؤدر  ال     ر   21يف   
وجمنال  التأ ري الرئيسنننننننننية،   2020-2019على اللجنة وعملهن ولتؤديد أولور  اللجنة وأنتنننننننننةتهن للف    

 يف ذلك رسنئل اللجنة وأنتةتهن التوعوية واةقبلة. مبن

 .هننةزيد من اةعلومن ، يرجى النقر  
 

 حزيران/يونيه 25إىل   24وفد اللجنة يزور برلني يف يومي  - 2 

حزيران/يونيه، زار وفد من اللجنة برلني لالجتمنع مبسننن ولني من اةسنننتتننننرية   25إىل    24يف يومي   
ية ووزار  املنرجية وبربةننيني أةنن وخرباء يف الترق األوسط مبركز أحبنث أةنين رائد. ومشلت اةسنئل االحتند

الرئيسننننننننننية ال  نولتننننننننننت التؤدر  واألزمن  اانسننننننننننننية ال  يواجههن التننننننننننعب الفلسننننننننننةي  يف األر  
دولتني على أسنننننننق حدود الفلسننننننةينية امبتلة، مبن فيهن القدق التننننننرلية، و ننلي احتمنال  حتقي  حل ال

، واحلنجة إىل بذل جهود احينء عملية السننننننننننننالم والتولننننننننننننل إىل حل عندل ودائ  على 1967لبل عنم   من
 أسنق لرارا  األم  اةتؤد  ذا  الصلة.

 .هننةزيد من التفنليل، مبن يف ذلك التقرير اةوجز والصور، يرجى النقر  
 

 حزيران/يونيه  28-27املؤمتر الدويل املعين ابلقدس،  - 3 

حزيران/يونيه، عقد  اللجنة، ابلتعنون مع منظمة التعنون ااسالمي، اة متر   28إىل    27يف يومي   
يف مكتب األم    “على الةنبع الثقنيف والدي  للقدقاحلفنظ  ”الدويل اةع  بقضننية القدق حول موعننوع  

 اةتؤد  يف جنيف.

و ننول اة متر مسنألة السنينسنن  والتدابري ااسنرائيلية الرامية إىل  طيري  نبع القدق التنرلية امبتلة،  
ل التصنندية، من بينهن خةر  عةيل ففنق التولن   -وال  هلن  داعين  جسنيمة، سنينسنية ولننونية واجتمنعية  

إىل حل سننننلمي لقضننننية فلسننننةني. ووعننننع خرباء فلسننننةينيون وإسننننرائيليون ودوليون  ولننننين   دد  ولنبلة 
للتنفيذ وال حوا سنبال ةضني ألنؤنمل اةصنلؤة اةعنيني لادامن من أجل احلفنظ على مدينة  عتربهن الدر   

 الثالث مدينة مقدسة.

 .هننة، يرجى النقر ةزيد من التفنليل والواثئ  و طةية الفيديو الكنمل 
 

 متوز/يوليه  13اللجنة تزور متحف فلسطني يف كونيتيكت،  - 4 

متوز/يوليه، زار أعضننننء اللجنة ومرالبوهن متؤف فلسنننةني يف وودبريدة كوالية كونيتيكت    13يف   
. ولد سننننننزت الزرر ، ال  ألقت فيهن الفنننة التنننننهري  سننننننمية حل   نعنننننر ، 2018الذم أنتنننننا يف عنم  

https://www.un.org/unispal/event/bureau-retreat/
https://www.un.org/unispal/committee-delegation-visit-to-berlin-germany-24-25-june-2019-2/
https://www.un.org/unispal/international-conference-on-the-question-of-jerusalem-27-28-june-2019-united-nations-office-at-geneva-2/
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اجننزا  و ضننمنت عروعننن موسننيقية ورالصننة، يف  سننليط الضننوء أمنم دبلومنسننيي األم  اةتؤد  على  راء ا
 الثقنفية والفنية الفلسةينية ولمود التعب الفلسةي  يف مواجهة التدائد.

 .هننةزيد من اةعلومن ، يرجى النقر  
 

 متوز/يوليه 23رئيس اللجنة يديل ببيان يف مناقشة جملس األمن،  - 5 

 “احلنلة يف التنرق األوسنط، مبن يف ذلك لضنية فلسنةني ” اةننلتنة الفصنلية سلق األمن حول  يف 
ن العسنننكرم  أدىل رئيق اللجنة، السنننفري التنننيغ نيننن كالسننننطنل ، ببينن. ويف عنننوء  رسنننيغ إسنننرائيل احتالهل 

حل الدولتني، شندد السنفري   عنمن وسنلسنلة األعمنل االنفرادية و ري القننونية الرامية إىل إلطنء  52القنئ  منذ  
على أن اةبندرا  االلتصنندية اةعروعنة على التنعب الفلسنةي  دون مبندر  سنينسنية  تننول إعمنل حقوله 
 ري القنبلة للتصننننننننننرك، مبن يف ذلك  قرير اةصننننننننننري واالسننننننننننتقالل، ال ةكن أن يكتب هلن النجن . والةريقة 

ية السنننننننالم من خالل ،  دنعي، ودك التولنننننننل إىل الوحيد  للخروة من اجلمود احلنيل هي إحينء عمل
حنل على أسنننننننننننننننق وجود دولتني ير كز على القنننون الندويل ولرارا  األم  اةتؤند  ذا  الصننننننننننننننلنة ومبنندر  

 السالم العربية.

 .هننوللؤصول على البينن الكنمل، يرجى النقر  
 

 متوز/يوليه  24مكتب اللجنة جيتمع مع األمني العام لألمم املتحدة يف  - 6 

متوز/يوليه، اجتمع أعضنننننء مكتب اللجنة مع األمني العنم أنةونيو  و رييم يف مقر األم    24يف   
ذل لصنننرج جهده  لكفنلة الدع  اةنيل اةسننتمر لوونروا، ال  ال  زال  واجه اةتؤد . و عهد اةتنننركون بب

عجزا منلين، ولتعزيز الوحد  بني الفلسننننننننةينيني والتولننننننننل إىل حل عندل وشنننننننننمل ودائ  وسننننننننلمي لقضننننننننية 
 .1967فلسةني على أسنق حل الدولتني استنندا إىل حدود من لبل عنم 

 
 اجتماع اللجنة واعتماد التقرير السنوي   - 7 

اةقدم   2019أيلول/سنبتمرب، اعتمد  اللجنة  قريرهن السننوم لعنم    4اةعقود  يف    396يف اجللسنة   
  الذم يعر  أعمنل اللجنة يف سننننينق القرارا  وأحكنم القننون الدويل ال  A/74/35إىل اجلمعية العنمة ك

اسنننننن شنننننند  ون واليتهن. واسننننننتمعت اللجنة أيضننننننن إىل  قنرير عن األنتننننننةة األخري  ووافقت على مفنهي  
للمننسننبن  اةقبلة، مبن يف ذلك اليوم الدويل للتضنننمن مع التننعب الفلسننةي  الذم سننيؤتفل به هذا العنم 

  ترين الثنين/نوفمرب. 26يف 

وكنن احلضنننننور كثيفن، ولدم عد  دثلني دائمني مداخال  دعمن لعمل اللجنة عرعنننننوا فيهن أيضننننن  
مبندراهت  الو نية للنهو  حبقوق التنننننننننعب الفلسنننننننننةي   ري القنبلة للتصنننننننننرك. ولدم اةرالب الدائ  لدولة 

ف  اآلراء الدويل الراسنغ الذم ي يد حل فلسنةني معلومن  مسنتكملة عن احلنلة على أر  الوالع وعن  وا
الدولتني. وشندد على أن اللجنة  تنكل جوهر هذا التواف  يف اآلراء ووجه نداء لور من أجل  قدا الدع  
السنينسني واةنيل لوونروا، واعتمند ديع القرارا  اةتصنلة بقضنية فلسنةني يف اجلمعية العنمة، وموالنلة بننء 

 لدرا  دولة فلسةني.

 .هننيد من اةعلومن ، يرجى النقر ةز  
 

https://www.un.org/unispal/visit-to-the-palestine-museum/
https://www.un.org/unispal/wp-content/uploads/2019/07/23-July-2019-SC-Debate-Chair-Statement-Final-AS-DELIVERED.pdf
https://undocs.org/ar/A/74/35
https://www.un.org/unispal/396th-committee-meeting-4-september-2019/
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 أنشطة بناء القدرات املقبلة لدولة فلسطني - 8 

يف أيلول/سنبتمرب، سنتنظ  اللجنة، ابلتعنون مع اليونسنكو وبر م  األم  اةتؤد  ااينئي، أنتنةة  
دريبية يف رام هللا بتنننأن التوالنننل االسننن ا يجي ةوةفي احلكومة الفلسنننةينية لكي يتوالنننلوا على  و أكثر  

 فعنلية مع اجلمنهري الدولية وامبلية.

 تنننننننرين األول/أكتوبر، سنننننننتنظ  اللجنة حلقة دراسنننننننية لننونية مطلقة ةد  يومني   5و   4ويف يومي   
ل على ا سنننر اةسننتو نن  ااسننرائيلية من خالل االسننتفند  ردع عنن  األراعنني الفلسننةينية والعم”بتننأن  

يرلندا ، ابلتعنون مع اةركز اآليرلندم حلقوق اانسنننننن التنبع للجنمعة الو نية أل“من مسنننن ولية الدول الثنلثة
 يف  نلوام، أبيرلندا.

سنننننة أرم  تنننننرين األول/أكتوبر، سنننننتنظ  اللجنة زرر  ةد  م  25إىل    20ويف األسنننننبوع اةمتد من   
يقوم ون علمنء منئين  ومسنن ولون معنيون فلسننةينيون إىل داكنر و،ر السنننطنل لدراسننة أفضننل اةمنرسننن  
الدولية يف جمنل إدار  اةينه. وسننننيمكذن هذا النتنننننط من أنتننننةة بننء القدرا  اةسنننن ولني الفلسننننةينيني من 

صننننننننننعيد الدويل وعرب احلدود، ومن  وفري منرب التعل  من خرب  السنننننننننننطنل ورردهتن يف جمنل إدار  اةينه على ال
 لتبندل أفضل اةمنرسن  الدولية يف هذا اسنل.

كننون األول/ديسنننننننمرب، سنننننننيؤصنننننننل دبلومنسننننننينن   6 تنننننننرين األول/أكتوبر إىل    28ويف الف   من   
لدور  أسننبيع لبننء القدرا  يف جمنل الدبلومنسنية اةتعدد  األ راك خالل ا  6فلسنةينينن على  دريب ةد  

الرابعة والسنننننننننننبعني للجمعية العنمة يف نيويورا. وسنننننننننننيعرفهمن التدريب أبعمنل األم  اةتؤد ، وأسنننننننننننسنننننننننننهن 
ولواعدهن وأنظمتهن القننونية، وأداء أجهزهتن الرئيسنننية، والبنود الرئيسنننية اةدرجة يف جدول أعمنل كل منهن، 

 مع ال كيز بصفة خنلة على لضية فلسةني جبوانبهن العديد .
 

 الثاين/نوفمرب تشرين  26،  2019اليوم الدويل للتضامن مع الشعب الفلسطيين لعام  - 9 

جيرم سنور يف إ نر اليوم الدويل للتضنمن مع التعب الفلسةي  االحتفنل بذكرج اختنذ اجلمعية  
الذم يقسننننننننن  فلسنننننننننةني حتت االنتدامل إىل   1947 تنننننننننرين الثنين/نوفمرب    29  يف  2-كد  181العنمة للقرار  

م  اةتؤد  يف نيويورا دولتني. واحتفنء وذا اليوم،  نظ  مننسننننبن ، منهن احتفنلية رلية للجنة، يف مقر األ
 ومكن ب األم  اةتؤد  يف جنيف ونريويب وفيينن و ريهن من اةدن يف ديع أ نء العنمل.

 تننننننرين الثنين/نوفمرب. والدعو    26وسننننننتعقد اللجنة جلسننننننتهن االسننننننتثننئية هذا العنم لننننننبن  يوم   
ةتؤد  واةنظمن  احلكومية للؤضنننننور موجهة إىل ديع الدول األعضننننننء واةرالبني ومنظمن  أسنننننر  األم  ا

 الدولية ومنظمن  استمع اةدين. واالجتمنع مفتو  أيضن لوسنئط ااعالم.

القضنننية األكثر عنةية   -فلسنننةني  ”ويف اةسننننء، سنننيسنننتضنننيف رئيق اللجنة حفل افتتن  معر    
 لفلسةني.، الذم  نظمه اللجنة، ابلتعنون مع البعثة اةرالبة الدائمة “بني كل القضنر الو نية

 .هننةزيد من اةعلومن ، يرجى النقر  
 

 املنشورات - 10 

النتنننننننننننر  التنننننننننننهرية عن أعمنل األم  اةتؤد  واةنظمن  احلكومية الدولية لراء  أحدث عدد من   • 
 .بتأن لضية فلسةني

https://www.un.org/unispal/event/international-day-of-solidarity-with-the-palestinian-people/
https://www.un.org/unispal/data-collection/monthly-bulletin/
https://www.un.org/unispal/data-collection/monthly-bulletin/
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 .أخبنر أعمنل اةنظمن   ري احلكوميةلراء  أحدث عدد من  • 
 

 * * *   
 قوم شننننننعبة حقوق الفلسننننننةينيني يف األمننة العنمة لوم  اةتؤد ، نينبة عن جلنة األم  اةتؤد  اةعنية مبمنرسننننننة  * 

قوله  ري القنبلة للتصنننننرك،  نتنة و وزيع هذه الرسننننننلة ااخبنرية عن األنتنننننةة األخري  التنننننعب الفلسنننننةي  حل
 واةقبلة للجنة.

 

https://www.un.org/unispal/data-collection/civil-society/ngo-action-news/

