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 جلنة األمم املتحدة املعنية مبمارسة الشعب الفلسطيين حلقوقه غري القابلة للتصرف  

  
 نشرة إخبارية عن األنشطة األخرية واملقبلة

 2019  أيلول/سبتمرب إىل كانون األول/ديسمرب/2رقم  
  

 املتحدة يف أنقرة، تركيارئيس اللجنة يشارك يف احللقة الدراسية اإلعالمية لألمم  - 1 

، شارك رئيس اللجنة يف حلقة األمم املتحدة الدراسية اإلعالمية  أيلول/سبتمرب 12و  11يف يومي  
، اليت عقدت يف أنق ة، ت كيا. وقد نظم هذه احللقة  2019الدولية بشأأأأأأالم الاأأأأأأالو يف الشأأأأأأ   األوسأأأأأأ  ل او 
 للتواصل ال املي، ابلت اوم مع وزارة خارجية ت كيا. الدراسية ب انمج فلاطني التابع إلدارة األمم املتحدة

 ملزيد من امل لومات، ي جى الضغ  هنا. 
 

 ئيس اللجنة جيتمع يف دبلن، آيرلندا، مع انئب رئيس الوزراء، سيمون كوفينر  - 2 

، اجتمع وفد من اللجنة يف دبلن مع انئب رئيس وزراء ووزي  خارجية تشرين األول/أكتوبر  3يف   
 آي لندا، الايد سيموم كوفين، ملناقشة احلالة يف األرض الفلاطينية احملتلة.

وك ر الاأيد كوفين التزاو آي لندا املاأتم  وقو  الفلاأطينيني ودعماا املتواصأل لتلق احلقو ، اليت  
 ل الاياسة اخلارجية آلي لندا. حتتل م تبة عالية يف جدول أعما

 ملزيد من امل لومات، ي جى الضغ  هنا. 
 

 اللجنة تنظم حلقة دراسية عن املسائل القانونية املتصلة بقضية فلسطني، يف غالواي، آيرلندا - 3 

، نظمت اللجنة حلقة دراسأأأأأية قانونية مغلقة ملدة يومني بشأأأأأالم تشرررررين األول/أكتوبر  5و   4يف   
ردع ضأأأأم األراضأأأأي الفلاأأأأطينية وال مل على اااأأأأار املاأأأأتوالنات اإلسأأأأ ائيلية من خالل ا سأأأأتفادة من ”

، ابلت اوم مع امل كز اآلي لندي حلقو  اإلناأأأأأأام التابع للجام ة الوالنية آلي لندا يف “ماأأأأأأاولية الدول ال ال ة
 شاركة من خرباء قانونيني آي لنديني ودوليني ومااولني فلاطينيني.غالواي ومب

 
 حلقة دراسية للمسؤولني الفلسطينيني بشأن أفضل املمارسات يف جمال إدارة املياه يف داكار، السنغال  -   4 

نظمت اللجنة، ابلت اوم مع حكومة الاأأأنغال، ز رة دراسأأأية ملاأأأاولني فلاأأأطينيني بشأأأالم أفضأأأل  
تشررررررررين   25إىل    21  املمارسأأأأأأأأأات يف  ال ادارة املياه يف داكار، تلتاا ز رة اغ ل  الاأأأأأأأأأنغال يف الف ة من

 األول/أكتوبر.
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وكانت الز رة الدراسأأأأأأأأأأأية مفيدة لكال الط فني، اة أتحت اقامة ات أأأأأأأأأأأا ت مباشأأأأأأأأأأأ ة بني اخلرباء  
لية لتلقي املاأأأأأأأأاولني الفلاأأأأأأأأطينيني نظ ة الفلاأأأأأأأأطينيني والاأأأأأأأأنغاليني لتبادل األفكار وامل ار . وك طوة ت

مت مقة على أسأأاليب ورارسأأات ادارة املياه يف الاأأنغال والبلدام اهلاورة ضا، ع ضأأت فلاأأطني تقد  اخلربة 
الفنية للاأأأأأأأنغال بشأأأأأأأالم تقنيات ال ي املتقدمة، واج اءات األرشأأأأأأأفة، وأسأأأأأأأاليب ماأأأأأأأ  التنوع البيولوجي، 

 اجلنوب والت اوم ال الثي. سيا  الت اوم فيما بني بلدام يف

 ملزيد من التفاصيل والواثئق واملواد اإلعالمية، ي جى الضغ  هنا. 
 

 تشررررررررررررين األول/ 28اللجنررة ترردعم بنرراء قرردرات مووفنير من وزارة امررارأليررة، مقر األمم املتحرردة،  - 5 
 كانون األول/ديسمرب، نيويورك  6 -أكتوبر 

موظفأام فلاأأأأأأأأأأأأأأطينيأام من وزارة اخلأارجيأة الربانمج التأدري  ، بأدأ تشررررررررررررين األول/أكتوبر 28يف  
الاأأأأأأأأأأأأأأنوي الأذي مأدتأر سأأأأأأأأأأأأأأتأة أسأأأأأأأأأأأأأأأابيع يف مق  األمم املتحأدة الأذي نظمتأر اللجنأة. وخالل هأذه الف ة، 

ج ت ال ادة، ح أأأأأأأل املتدرابم على ت  ي  وايدي موسأأأأأأأع واالل ا على عمل األمم املتحدة بشأأأأأأالم  وكما
 كانوم األول/ديامرب.  6 قضية فلاطني. واختتم التدريب يف

 ملزيد من امل لومات، ي جى الضغ  هنا. 
 

 انئب رئيس اللجنة يديل ببيان يف مناقشة جملس األمن - 6 

 “احلالة يف الش   األوس ، مبا يف ةلق قضية فلاطني ”يف املناقشة الف لية هللس األمن بشالم   
نة، الاأأأأأأفل نيفيل غلتز اانميبياا، ببيام. ، أدغ انئب رئيس اللجتشررررررين األول/أكتوبر  28اليت ج ت يف  

ودعا، ابسأأأأأأأأأأأأم اللجنة، اهلتمع الدوإ و لس األمن اغ كاأأأأأأأأأأأأ  اجلمود وتنفيذ  يع الق ارات، و  سأأأأأأأأأأأأيما 
 الق ارات اليت اختذها اهللس نفار، وت  ة األقوال اغ أف ال.

 لالالالع على البيام الكامل، ي جى الضغ  هنا. 
 

ناء قدرات مسررررررؤولنير فلسررررررطينيني يف جمال التعاون فيما بني بلدان اجلنو  والتعاون اللجنة تدعم ب - 7 
 الثالثي، تورينو

، دعمت اللجنة مشأأاركة ماأأاولني اثنني من وزارة تشرررين األول/أكتوبر  31إىل    29يف الف ة من   
الدعم ”ري  بشأأأأأأأالم  اخلارجية الفلاأأأأأأأطينية والوكالة الفلاأأأأأأأطينية للت اوم الدوإ على التواإ، يف نشأأأأأأأا  تد

 “2030احلفأاز الأذي تقأدمأر األمم املتحأدة للت أاوم فيمأا بني اجلنوب والت أاوم ال الثي يف تنفيأذ خطأة عأاو 
ج ى يف كلية موظفي منظومة األمم املتحدة يف تورينو، ايطاليا. وخالل التدريب، تبادل الزمالء املمارسأوم 

 أفضل املمارسات ووض وا مق حات بشالم املن .

 ملزيد من امل لومات، ي جى الضغ  هنا. 
 

رئيس اللجنة يلتقي ابلصرررررحفيني الفلسرررررطينيني املشررررراركني يف برانمب األمم املتحدة لبناء القدرات،  - 8 
 مقر األمم املتحدة

، التقى رئيس اللجنة مبجموعة من ال أأحفيني الفلاأأطينيني املشأأاركني تشرررين الثان/نوفمرب  5يف   
اأأأأأأأأأأأأأأنوي الذي تنظمر ادارة التواصأأأأأأأأأأأأأأل ال املي، والذي ت زز األمم املتحدة من خاللر يف ب انمج التدريب ال
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ني الشأأباب، ومن ا املاأأاعدة يف عملية بناء املاسأأاأأات نيماارات وقدرات املمارسأأني اإلعالميني الفلاأأطي
مسية الدميق االية يف فلاطني. وقدو ال ئيس احاالة عن عمل اللجنة واش ك مع ال حفيني يف مناقشة غل ر 

 نشطة بشالم احلالة يف الش   األوس  وأعمال األمم املتحدة.
 

 اللجنة تقر أربعة قرارات وتتلقى إحاطة من انئب املنسق اماص - 9 

، وب د املوافقة ابإل اع على أرب ة مشأأأاريع  تشررررين الثان/نوفمرب 20يف جلاأأأة اللجنة امل قودة يف  
كانوم األول/دياأأأأمرب، اسأأأأتم ت اللجنة    3ق ارات من املق ر أم جي ي الت أأأأويت علياا يف اجلم ية ال امة يف 

اغ احاالة موج ة عن احلالة اإلناانية يف الضفة الغ بية، مبا فياا القدس، وغزة قدماا جيمس ماكغولدريق،  
 اخلاص/مناق الشاوم اإلناانية/املناق املقيم يف مكتب مناق األمم املتحدة اخلاص. انئب املناق 

 ملزيد من امل لومات، ي جى الضغ  هنا. 
 

 2019االحتفال ابليوم الدويل للتضامن مع الشعب الفلسطيين لعام  - 10 

م ية ال امة الذك ى اعتماد ق ار اجل  احُتفل ابليوو الدوإ للتضأأأأامن مع الشأأأأ ب الفلاأأأأطيين احياء 
الذي قاأأم فلاأأطني حتت ا نتداب اغ دولتني، وةلق   1947تشأأ ين ال ان/نوفمرب    29ا املارخ 2-اد  181

، ويف مكأأاتأأب األمم املتحأأدة يف جني  تشررررررررررررين الثران/نوفمرب 27يف مق  األمم املتحأأدة يف نيويورك يف 
تشأأ ين ال ان/نوفمربا، ويف مدم   29نا اكانوم األول/دياأأمربا وفيي  11تشأأ ين ال ان/نوفمربا ونلو) ا 29ا

 أخ ى يف  يع أااء ال امل.

تشأأأأأأأأأأأأأأ ين ال أأان/نوفمرب، أدغ رئيس اللجنأأة  27ويف اجللاأأأأأأأأأأأأأأأأة ا سأأأأأأأأأأأأأأت نأأائيأأة للجنأأة امل قودة يف  
مبالحظات، هو ورؤسأأأأأأأاء كل من اجلم ية ال امة و لس األمن وديوام األمني ال او اابسأأأأأأأم األمني ال اوا، 

لدولة فلاأأأأأأأأأأأأأطني اتليار رسأأأأأأأأأأأأأالة من ال ئيس عباسا، ور لو ا حتاد األف يقي وجام ة الدول   وامل اقب الدائم
ال  بية ومنظمة الت اوم اإلسأالمي وح كة عدو ا اياز ور ل عن اهلتمع املدن، هو الاأيد غوس نيوبورت. 

ئيس دولة ر   29دولة عضأأأأوا، مناا رسأأأأائل وردت من    48وابإلضأأأأافة اغ ةلق، وردت رسأأأأائل تضأأأأامن من  
القضأأأأأأأأأية األك    -فلاأأأأأأأأأطني  ”منظمات دولية. وافتُت  م  ض لل أأأأأأأأأور الفوتوغ افية ب نوام   5وحكومة و  

يف ردهة زوار األمم املتحدة يضأأأأم صأأأأورار فوتوغ افية واقتباسأأأأات ت كز على   “عامليةر بني كل القضأأأأا  الوالنية
كانوم  6حقو  اإلناأام لشأ  أيات دولية وسأياسأيني وفنانني من  يع أااء ال امل. وامل  ض مفتو  ح   

 .2020ال ان/يناي  

 ملزيد من امل لومات، ي جى الضغ  هنا. 
 

 كانون األول/ديسمرب  3، يف “ضية فلسطنيق”، 38اجلمعية العامة تناقش البند  - 11 

 . “قضية فلاطني”، 38، انقشت اجلم ية ال امة البند كانون األول/ديسمرب  3يف  

 تشأأأأ ين ال ان/  20وع ض رئيس اللجنة مشأأأأاريع الق ارات األرب ة، ب أأأأيغتاا اليت أق ةا اللجنة يف   
نوفمرب، وع ض املق ر ابلنيأابأة التق ي  الاأأأأأأأأأأأأأأنوي للجنأة، تاله بيأام أدغ بأر امل اقأب الأدائم لأدولأة فلاأأأأأأأأأأأأأأطني 

 امل اقبة. واعتمدت اجلم ية ال امة الق ارات. وملزيد من امل لومات، ي جى الضغ  هنا. 
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 املنشورات - 12 

ملنظمات احلكومية الدولية عن أعمال األمم املتحدة وا  النشأأأأأأأأأأأ ة الشأأأأأأأأأأأا يةق اءة أحدث عدد من   • 
 بشالم قضية فلاطني

 أخبار أعمال املنظمات غل احلكوميةق اءة أحدث عدد من  • 
 

* * * 

تقوو شأأأأأأأأأأأأأ بة حقو  الفلاأأأأأأأأأأأأأطينيني التاب ة لنمانة ال امة لنمم املتحدة، نيابة عن اللجنة امل نية  * 
إبنتاج وتوزيع هذه ال سأأأأالة اإلخبارية مبمارسأأأأة الشأأأأ ب الفلاأأأأطيين حلقوقر غل القابلة للت أأأأ  ،  

 عن األنشطة األخلة واملقبلة للجنة.

نظام األمم املتحدة أطلقت شرررررررعبة حقوط الفلسرررررررطينيني اسرررررررتطالعا للمسرررررررتعملني بشرررررررأن   * 
. يرألى ختصرررررررريا بضررررررررع دقائق من وقت م إلكمال للمعلومات املتعلقة بقضررررررررية فلسررررررررطني

 .االستطالع
 


