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 لجنة األمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف

 
 نشرة إخبارية عن آخر األنشطة واألنشطة المقبلة

 -  2020مارس  -يناير  /3رقم  -
  

 األوسطاللجنة تشارك في مناقشة مجلس األمن بشأن الحالة في الشرق  - 1 

، عقددددل  األم       كاااانون اليااااني/ينااااير 22 و 21في  
بشأن  لحالة في  لشرق   وسط،    2020 ناقشته  لمفتوحة   ولى لعام 

بما في ذلك قضددددددطة فألوددددددجل ة وخاط  لاألوددددددة، خا    األم      
كدٌّ     ويلألدة    ل   لعدام ل  ل  لمتحدلش لألشدددددددددددددد ون  لوددددددددددددددطداسددددددددددددددطدة، 

و   لنة  لعا ة  لموددددددددددداعلش لألشددددددددددد ون    ودددددددددددا طة، ديكارلو،  روز اري 
أورسددددددددددددددو   ولر، و دا ادة ر طم  لألاندة  لمعنطدة بحقوق  لفألوددددددددددددددجلنلل ، 

  لوفلرش أديا ر ز،    ضم  آخري ة

 ةهناولا اع عألى بطان  لألانة  لمعنطة بحقوق  لفألوجلنلل ،   قر  

 
 2020اللجنة تنتخب مكتبها وتعتمد برنامج العمل لعام  - 2 

، عقددددلل  لألانددددة  لمعنطددددة بحقوق  شاااااااااباااا /فبراير 4في  
  تخاب  كتبما و عتماد    2020 لفألودددددددددددجلنلل   لتماعما   وط لعام 

لمدددا   لعدددامة ومرأة عمألطدددة    تخددداب    ل   لعدددام،  بر دددا ل  لعمدددٌّ
أ جو لو غوملريش، و عه ر طوددددددة ديو ن    ل   لعام و   لنة  لعا ة 

   ل   لعام   لمودددداعلش لألشدددد ون  لوددددطاسددددطة وأناى  لوددددام، يما أدلى
 ببطانة

 ةهناولا اع عألى  زيل     لتفاصلٌّ و لوثا ق،   قر  

 

https://www.un.org/unispal/wp-content/uploads/2020/01/Chair-statement-to-SC-final_21Jan2020.pdf
https://www.un.org/unispal/document/palestinian-rights-committee-programme-of-work-for-2020-a-ac-183-2020-1/
https://www.un.org/unispal/document/palestinian-rights-committee-programme-of-work-for-2020-a-ac-183-2020-1/
https://www.un.org/unispal/document/palestinian-rights-committee-programme-of-work-for-2020-a-ac-183-2020-1/
https://www.un.org/unispal/399th-committee-meeting-4-february-2020/
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 إحاطة للدبلوماسيين الجدد - 3 

،  ظمت شدددددددد اة حقوق  لفألوددددددددجلنلل  شااااابا /فبراير 14في  
بشددددددددأن و ية  لألانة  “لألوددددددددة   حا ة  لتي معقلها سددددددددنويا لألمنلوأل ”

وأسدددددددددددددداللد  عمألمدا وعمدٌّ  لشدددددددددددددد ادةة و  ضددددددددددددددل  لى   لتمداع حو لى  
 دبألو اسطاة 30

 ةهناولا اع عألى  زيل     لتفاصلٌّ،   قر  

        
 المؤتمر الدولي المعني بقضية فلسطين، كواال المبور - 4 

، عقلل  لألانة، بالتعاون  ع  شااابا /فبراير  29و  28وفي  
حكو ة  اللزيا و  سددددوددددة بلرد  ا لألوددددام  لعالمي،   ممر  دولطا محت 

في  ريز   “دعل لنوب شدرق آسدطا لحقوق  لشدع   لفألودجلني”شدعار 
كو     بور لألم ممر لة وقل ضدددددددددددل  ها   لحلط خبر ى فألودددددددددددجلنلل  

لاحث  –    مارسددددل  وأكاديملل  وأفر د  لماتمع  لمل ي  –ودوللل  
صددددددددددددددعوأدددال  لحطددداش  لتي يو لممدددا  لفألوددددددددددددددجلنلون محدددت   حتاط 
  سددددددددددر  لألي، وموددددددددددألطط  لضددددددددددوى عألى  لحالة  لى وق    مااهال 

  لوألبطة عألى أرض  لو قع وفي  لواحة  للولطةة

 ةهناولا اع عألى  زيل     لتفاصلٌّ،   قر  

 
 زيارة وفد اللجنة إلى دلهي - 5 

قددام وفددل     لألانددة، برطددادش ر طم  لألانددة د لمم ددٌّ  لددل  ل  
 شددددددددر    آذار/مارس 3و  2 لألوددددددددنياطة، بزيارش  لى  لودلمي يو ي

 لمنل، وهي عضددو في  لألانة و     صددلقاى  لمخأللددل  لفألوددجل   
وإسددددر  لٌّ، في  لتشدددداطع عألى  لتوصددددٌّ  لى موددددوية سددددألمطة لقضددددطة 
فألودددددددددددددجل ة و لتقى  لوفل  ع سدددددددددددددعادش  لودددددددددددددلل ةة لايشدددددددددددددا  ار،  

 لشدددددددددددددد ون  لخدارلطدة، و ودددددددددددددد ولل  آخري  في  لوز رش وحزب  ووزير
 بمار مطا لناما  لحاكلة

 ةهناى  زيل     لتفاصلٌّ،   قر ولا اع عأل 

 

https://www.un.org/unispal/briefing-session-for-delegates-on-the-mandate-of-the-committee-and-its-programme-of-work/
https://www.un.org/unispal/international-conference-on-the-question-of-palestine-kuala-lumpur/
https://www.un.org/unispal/committee-delegation-visit-to-delhi-india/
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ع    لر ى ل  لتي متخاها    ل  لمتحلش و لمنظمال  للولطة   خرى بشددددأن    شددددرش شددددمرية قرأ آخر  • 
 قضطة فألوجل 

  اادر ل  لمنظمال غلر  لحكو طة قرأ آخر  شرش  خاارية ع   • 

 بشأن قضطة فألوجل  2019 اموعة مقارير    ل  لمتحلش لعام  قرأ  • 
 

 http://www.un.org/unispal :لزيارش  وقع  لألانة عألى شاكة    تر ت • 

 http://www.facebook.com/UN.palestinianrights :لتوالٌّ   عااب بلفحتنا • 

 UNISPAL :https://twitter.com/UNISPALعألى  لعنو ن  لتالي @ “مابعنا” • 

 /https://www.youtube.com/user/UNpalestinianrights  : في قنامنا عألى  وقع يوملوب  “ شتر ” • 

 
* * * 

 
هاه  لرسدددددالة   خاارية ع  آخر    شدددددجة و   شدددددجة  لمقبألة لألانة    ل  لمتحلش  لمعنطة بممارسدددددة  * 

 لشددددددع   لفألوددددددجلني لحقوقه غلر  لقابألة لألتلددددددر، ميعل ها وموز عما،  طابة ع   لألانة، شدددددد اةي حقوق  
  لفألوجلنلل  با  ا ة  لعا ة ل  ل  لمتحلشة

 

https://www.un.org/unispal/document/action-by-un-system-and-igos-relevant-to-question-of-palestine-feb-2020-monthly-bulletin/
https://www.un.org/unispal/ngo-action-news-26-march-2020/
https://www.un.org/unispal/document/annual-compilation-of-united-nations-reports-on-the-question-of-palestine-2019-vol-1/
http://www.un.org/unispal
http://www.facebook.com/UN.palestinianrights
https://twitter.com/UNISPAL
https://www.youtube.com/user/UNpalestinianrights/

