األمانة العامة لألمم المتحدة  -شعبة حقوق الفلسطينيين

UNISPAL
نظام األمم المتحدة للمعلومات المتعلقة بقضية فلسطين

معلومات أساسية

قامت شعبة قوق لفلسطعنينييب ألااما لفبام فمما لحدة ب ألش ءعاظ األ لاما لحدة ب فسوبسقمامل لحدبسو
ألوض ع ععي (سط ع ععنب  )UNISPALعوال ألافقاليامل لحدباقة لفص ع ععا اب عي لاوبي لفبام م يدض ع ععوي ل لفني األ
صععقث قااأل لاما لحدة ب ليافي لفداا ي لحدبسو ألوضععي (سطععنب ألاحطععااا لاة ب حللمل لفصععس ألاياف
يف لفء لا سط مبطاعي إقالل لفطالأل يف لحنينو م

المحتويات

يدضععوي لفني األ صععقث قااأل لاما لحدة ب لحداق ألافسإل لي يسي ي مبا يف حلفق لفو لالمل لحو المل لفصععا اب
عي جمسس لامي عي لاوبي لفبام غري ا مي يئامل لاما لحدة ب؛ قااأل لفسجني لحبنيي مبوااسع لفءععب
لفلسطع ع ع ععنيغ يوققا غري لفواألس فسدص ع ع ع ع ؛ وااي أليا امل لامب لفباأل؛ لفققااأل لحنيءع ع ع ععقالمل لفصع ع ع ععا اب عي
خمدسف كيا امل مني قم لاما لحدة بم

االطالع على النظام مييي لالطالع عسى لفني األ عسى لف لألط لفدايل:

https://www.un.org/unispal

مييي ليصع ععقل عسى مبسقمامل إضع ععا(ي عي قضع ععي (سطع ععنب لاما لحدة ب مي ةالل لفضع ععإلط عسى ا لألط
شع ع ععةيي فسققااأل حللمل لفصع ع ععس مي لفني األ لحداق عسى لحققب لفءع ع ععةيي لتاث ألوضع ع ععي (سطع ع ععنب لف دب
لفءبة عسى لف لألط لفدايلhttps://www.un.org/unispal/data-collection/ :
يدضوي لحققب لفءةيي حمل اا ي مقج ب عي لحطأف مط ل ألاحصنسةامل حللمل لفصس ج ال زمنييا
يب ض آة لفلبافيامل لفلبافيامل لحوةس حمل عام عي ليج لظلمل لحدخ ب يف لاوبي لفبام جمسس لامي
غريمها مي يئامل لاما لحدة ب ألءأن قضي (سطنبم يدضوي لحققب أيضا ا لألط ؤ إىل لحقلقب لفءةيي
فسج امل لحبنييّ مي مني قم لاما لحدة ب صلة ألءأن ”لجملدوب لح ين“م

فسةصقل عسى م ي مي لحبسقمامل عي األ لاما لحدة ب فسوبسقمامل لحدبسو ألوضي (سطنب
ي جى لال صال ألءبة قوق لفلسطنينييب:
لفربي ليفيرت ين:

https://www.un.org/unispal/contact-us/

ء يي لفثاين /ق(ورب ٢٠١٧

)18-16025 (A

