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 املمثل الدائم للسنغال لدى األمم املتحدة سعادة السيد شيخ نيانغ رسالة من  
 حلقوقه غري القابلة للتصرف رئيس اللجنة املعنية مبمارسة الشعب الفلسطيين  

  
 2019احللقة الدراسية اإلعالمية الدولية بشأن السالم يف الشرق األوسط لعام   

 2019أيلول/سبتمرب  12-11أنقرة، 
   

 أصحاب السعادة، 
 السيدات والسادة، 
بصفيت رئيس جلنة األمم املتحدة املعنية مبمارسة الشعب الفلسطيين حلقوقه غري القابلة للتصرف،  

أود أن أبدأ بتوجيه الشككككك ر وم   ومة  رسيا فسكككككتحلكككككادة سية احللقة الدراسكككككية اين  مية سما أود أن أ ين 
األمم املتحدة للتواصككككع العاملر ينبرااسا الدور اااذ اليد   ديه وسككككائع اين  ذ ق سككككبيع  قي   لى ودارة 

السكك ذو وما املناسككب أن   عقد سية احللقة الدراسككية ق  رسيا،  ي   قدت جلنتنا،  فعككنام م  من مة 
درت له وسكككككككائع اين  ذ و دقد سان  داثً  رااً و 2014التعاون اينسككككككك مر، م نرا بشككككككك ن القد  ق  اذ 

النسية والدولية  غطية ممتااةو وقد دأبت  رسيا، وسر  حلو م سس ق جلنتنا،  لى د م الشعب الفلسطيين 
 دون  فظ  لى مر السننيو

و تمثع مهمة جلنتنا، سما  ددهتا اجلمعية العامة، ق  عزيز  قوق الشعب الفلسطيين غري القابلة  
سككككتق ل الواين والسككككيادة الوانيةال و   ال جوني ق العودةو ليا د ن جلنتنا للتصككككرف ق  قرير املصككككري واف

 زال  شككككككككعر  جلزس وااب  سككككككككارس بناب املسككككككككتوانات وسدذ املناال ق الوقت اليد  سككككككككتمر ديه اا مات  ف
العنيفة ضككككككككككد الفلسككككككككككطينيني العزل، مثع  مليات وا ق النار  لى اول سككككككككككيا  غزة اليت يقوذ  ا اجلي  

سككرائيلرو و لفعع، دقد اعككتدت قبحلككة اف ت ل  لى مر السككنني، مما جعع اورباب يصككفونه بحلككم   م اين
 األمر الواق و
ونشككككككككككعر سيلء  جلزس وااب  صككككككككككا د العنن ضككككككككككد الصككككككككككحفيني الييا ينقلون األ بار  ا سية  

مية )مدى( وم أن افنتهاسات ق دلسككككطنيو و شككككري و صككككابات املرسز الفلسككككطيين للتنمية واحلر ت اين  
، وسو ما ميثع ق 2018ق املائة ق  اذ  60اا مات  لى اين  ميني الفلسككككككككككككككطينيني ار فعت بنسككككككككككككككبة 

انتهاساً للحر ت اين  ميةو ]و عزى افنتهاسات املو قة وم احل ومة اينسككرائيلية والسككلطات  584اجملموس 
لت وسككككككككككائع اين  ذ نقع األ بار وم وم  ذلء، وق ظع سية ال روف الصككككككككككعبة، واصكككككككككك والفلسككككككككككطينية 

 اجلمهور، مبا ق ذلء  ا انتهاسات  قوق ايننسانو
أنتم، الصككحفيون، مي ن م أن  سككهموا بطرق  دة ق  ودري مسككتقبع أدحلككع للشككعب الفلسككطيين،  

بسكككككككككبع منها التعبري  ا  راب ما ف صكككككككككوت ام والتصكككككككككدد للمواقن/التصكككككككككورات الراسككككككككك ة و عزيز الثقةو 
س سكككككككككككككككهً ال ليا د ننا، ةتم  األمم املتحدة،     ي  احل ومات، مبا ق ذلء السكككككككككككككككلطات و مل م لي

الفلسطينية،  لى ضمان محاية    وسائع اين  ذ ق  رية الرأد والتعبريو وما سيا املنطل ، أساب ا نان 
ا/يوليه ما سيا العاذ ما املقرريا اواصككككني املعنيني  قوق ايننسككككان التابعني لدمم املتحدة يفسككككرائيع ق نو 

 وقن  ر يع مصور صحفر دلسطيين ما القد  وم األردن،  ي  يفتقر  ىت وم  قوق اينقامةو
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و وم الربانمج التدرييب للصكككحفيني الفلسكككطينيني اليد يديرة من مو سية احللقة الدراسكككية  عرين  
ةال  قوق ايننسان وديما يتعل  مشارم بعمع األمم املتحدة ق  200املشارسني ديه البالغ  ددسم  وايل 

بقحلككككية دلسككككطنيو وبصككككفيت رئيسككككا لل نتنا،  الفين احلظ أن أقابع أولوء الصككككحفيني الرائعني، وقد   رت 
 سثرياً بقصصهم الش ا ةو

  
 صحاب السعادة،أ 
 السيدات والسادة، 
 ع جزبا رئيسكككككيا ون  عبوة الرأد العاذ الدويل ق  ي  أ اب العامل د ما حلقوق الفلسكككككطينيني  شككككك 

ما  مع جلنتناو وسية التعبوة ليسككككككت  ملهمة السككككككهلة ن را وم سثرة األامات اليت  سككككككتد ر استماذ العاملو 
ليا  ا  اجة ولي م، أنتم وسكككككككككككككككائع اين  ذ، سحلفاب لناو دم  أننا نعقد اجتما ات وم نرات دولية ق 

فلسطيين، د ن أ رسا ال امع لا يتحق  ما مل  تودر خمتلن أ اب العامل لتحقي  د م واس  النطاق للشعب ال
ا  اككا اقصكككككككككككككككى درجككة ما التغطيككة اين  ميككةو وا لموا أن املنككاسكككككككككككككككبككات اليت نن مهككا مفتو ككه أمككام م دائمككً
ونشككككك ع م  لى  غطيتها ومسكككككا د نا ق  وسكككككي  نطاق   ريساو ووننا ننقع وقائعها بواسكككككطة الب  املباعكككككر 

ملنشكككورة  لى قناة يو يوب اواصكككة بنا، وننشكككر الواثئ  يوميا  لى موقعنا  لى والتغريدات وأعكككراة الفيديو ا
 عب ة افنننتو

و  ل سيا العاذ،   قد منتدى األمم املتحدة املعين بقحلكككككككككية دلسكككككككككطني ق مقر األمم املتحدة ق  
ق  زيران/يونيهو نيسان/أبريع و  قد امل نر الدويل املعين مبس لة القد  ق م تب األمم املتحدة ق جنين 

وعككككككككك   منربيا سامني لز دة الو ر و بادل األد ار و عبوة اجملتم  الدويلو واجتم  أ حلكككككككككاب م تب جلنتنا 
م  األمني العاذ لدمم املتحدة لتبادل األد ار بشككككككك ن سيفية و راا  قدذ ق القحلكككككككية الفلسكككككككطينيةو و  ل 

لتعبوة اف اد األورويب، أرسككلت ودودا وم بروسسككع وبرلني سيا العاذ أيحلككا، ون را ملا  وليه الل نة ما أولوية 
 للتحدث م  أسم احملاوريا األوروبيني والوانينيو

وبينما  عمع ودارة التواصككع العاملر  لى بناب قدرات وسككائع اين  ذ الفلسككطينية، د ننا نسككعى ق  
  ل سيا العاذ، نعتزذ، ا ناداً الل نة وم اينسككككككهاذ أيحلككككككا ق بناب قدرات املسكككككك ولني ق دولة دلسككككككطنيو و 

 لدور اااذ لوسككككككككككائع اين  ذ، افضككككككككككط س م  سككككككككككائر عككككككككككرساب األمم املتحدة، بتدريب ق ةال اين  ذ 
 واف صافت لفائدة املس ولني الفلسطينينيو

 شكككريا الثاو/نودمرب ق  26وسكككيتم اف تفال  ليوذ الدويل للتحلكككاما م  الشكككعب الفلسكككطيين ق  
مم املتحدة ق نيويورم وم ا ب األمم املتحدة ق  ي  أ اب العامل،   تبارة مناسككبة رئيسككية للتو ية مقر األ

أسثر القحلكككككا  الوانية  -دلسكككككطني ” ن مها الل نةو وق نيويورم، سكككككرياد  اف تفال معرش  ت عكككككعار 
سربى مثع نيلسككون ، يسككلا الحلككوب  لى الد م اليد  قدمه وم قحلككية دلسككطني عكك صككيات  املية  “ املية

ماندي و و  شككككككك ل  وسكككككككائع اين  ذ  لى  غطية سية األنشكككككككطة سر   ون أصكككككككدا سا أقوى ما ي ون  لى 
 الصعيد الدويلو

ويشكككككككككككككككمكع وجود الل نكة  لى وسككككككككككككككككائكع التواصككككككككككككككككع افجتمكا ر ن كاذ األمم املتحكدة اينل نوو  
(، اليد يصككع  دد متابعيه Twitter @UNISPALللمعلومات املتعلقة بقحلككية دلسككطني  لى موق   وين )

قحلية ” متاب ، وصفحة الل نة  لى ديسبوم، وقناهتا  لى موق  يو يوب، وموقعها الشب ر 16 700وم 
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،  ي   وجد  ي  املعلومات  ا أنشككككككككككطة جلنتنا، وأسرب www.un.org/unispal لى الرابا  “دلسككككككككككطني
و يقةو  36 000ق العامل لواثئ  األمم املتحدة بشكككك ن قحلككككية دلسككككطني، يحلككككم أسثر ما مسككككتودس عككككب ر 

سما  صككككككدر عككككككعبة  قوق الفلسككككككطينيني  ألمانة العامة لدمم املتحدة،  سككككككم الل نة، نشككككككرة عككككككهرية  ا 
اينجرابات اليت  ت يسا من ومة األمم املتحدة واايوات احل ومية الدولية، ورسككككككككككالة و بارية أسككككككككككبو ية  ا 

بارية دصككلية  ا أنشككطة الل نة وجرابات املن مات غري احل ومية ذات الصككلة بقحلككية دلسككطني، ورسككالة و 
  موماو ون ش ع م  لى است داذ سية املوارد ق  مل مو

 
 أصحاب السعادة، 
 السيدات والسادة، 
 ا ق الل نة مقتنعون أبن ااد د أ داد الصكككككككحفيني املسكككككككتقلني ووسكككككككائع التواصكككككككع افجتما ر  

 افنحلكككماذ وم منصكككتنا  لى ديسكككبوم يحلكككما نقع القصكككة احلقيقية ملا ىرد  لى أرش الواق و وأد وسم وم
و وين وسائر منصات التواصع افجتما ر واين راب  ا التزام م بحلمان  قوق الشعب الفلسطيين غري 
القابلة للتصكككرفو وأد وسم وم افنحلكككماذ ولينا واملسكككاهة ق نشكككر سية الف رة ما   ل  مل م اين  مر 

رساب، مي ننا، س  حلككككاب ق السككككلء الدبلوماسككككر وو  ميني،   تبارسم  وامع  غيريو دما   ل العمع سشكككك
 أن نسهم ق  قي  س ذ دائم ق الشرق األوساو

 وع راو 
  

http://unispal.un.org 
http://www.facebook.com/UN.palestinianrights 

http://www.twitter.com/UNISPAL 
http://www.youtube.com/UNpalestinianrights 
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