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 لجنة األمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف 

 رسالة إخبارية عن أنشطة اللجنة في اآلونة األخيرة وأنشطتها المقبلة

 2020كانون األول/ديسمبر  -، تشرين األول/أكتوبر 6العدد 

   
 مسؤولين من وزارة الخارجية الفلسطينية اللجنة تدعم بناء قدرات   -   1 

تشبببر ن  9أيلول/سببببت بر  ل    7في الفترة من   
، تولبب ا اللة،ببا، عببنلتعببنوة م   ل ببا 2020األول/أكتوبر  

موظفي م،ظوما األمم ال تحدة، تقديم الدعم ل شببببببببببببن  ا 
ثالثبا مؤبببببببببببببباولان من ولا ة اليبن ي با الفلؤبببببببببببببب ا، با في 

مهن ات ”نب   في أس  5تد  ب متنح عل  اإلنترنا مدته  
. لالطالع عل  مز ببد من “صبببببببببببببب ببنيببا الوثببن   عفعببنل ببا

التفنصبببببببببببباا عن برننمم اللة،ا في مةنل ب،ن  القد ات، 
 .ه،ناُنقر  

 
 األوسط اللجنة تساهم في مناقشة مجلس األمن بشأن الحالة في الشرق   -   2 

، أيرى تشرررين األول/أكتوبر 26في  
مةلس األمن م،بنششببببببببببببببتبه ال فتو با الف ببببببببببببببل با 

اإلنترنبا  عشببببببببببببببشة الحبنلبا في الشببببببببببببببر    )عبر
في ذلك شضببببب ا فلؤببببب ان. و عن   األوسبببببا، ع ن

   س اللة،ا، الؤبببببفار يببببب ل ن ننق،  ل  الوش   
التنم لي ا الضببببببم من يننب  سببببببرا اا، ما دا   

ي ذلبك  مابنن با ي    مببن  ات الؤببببببببببببببالم، ع بن ف
عقد مات ر  ولي للؤبببببببببببببالم، عل  نحو من  عن  
 ل بببه الر  س سببببن ، تحبببا  عبببنيبببا ال ة وعبببا  

 الربنس ا ال وسعا ال ع، ا عنلشر  األوسا.

 .ه،نلالطالع عل  ب نة    س اللة،ا ال دل  عه أمنم مةلس األمن، انقر   

  

https://www.un.org/unispal/capacity-building-programme/
https://www.un.org/unispal/capacity-building-programme/
https://www.un.org/unispal/capacity-building-programme/
https://www.un.org/unispal/wp-content/uploads/2020/10/CEIRPPCHAIRSTATESECCOa_261020.pdf
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 تنظيم مناسبة عبر اإلنترنت مع برلمانيين بشأن قضية فلسطين  -   3 

، نظ  ا اللة،ا تشررررين الياني/نوفمبر 12في  
البرل ببنناوة الببدولاوة ”م،ببنسبببببببببببببببببا عبر اإلنترنببا عع،واة  

. و نة أعضببببببن   لقا ال،قن  تضببببببم “وشضبببببب ا فلؤبببببب ان
مببببن  ببببن أ  ،ببببن، عضببببببببببببببو البرل ببببنة األو وبي   الؤبببببببببببببباببببدة

منندال مننديال، عضببببببو ال ةلس الوط،ي لة،و   والؤبببببباد
أفر ق ن  والؤببادة باتي منكولوم، عضببو  ونار  الوالينت 

من با،هم عن    -ال تحدة. وأكد ال تكل  وة وال شببببببببببن  وة  
االتحببببن  البرل ببببنني الببببدولي والة ي ببببا البرل ببببنن ببببا للبحر 

ضبببرو ة اتينذ  يرا ات مو دة إلعقن  مؤبببشلا   نيا الفلؤببب ا،اان و قوشهم مد يا  عل  يدول األع نل عل    -األب ض ال توسبببا  
الدولي، وتعز ز ال،ُّهم ال تعد ة األطراف ال تبعا لحا ال ببببببببراع اإلسببببببببرا الي الفلؤبببببببب ا،ي، والتعةاا بتقديم الدعم  ل  و نلا األمم 

شبببببر  األ ن  )األونروا . و عن ال شبببببن  وة  ل  توثا  التفنعا بان الهالنت  ال تحدة إلينثا وتشبببببااا الاليلان الفلؤببببب ا،اان في ال
 التشر ي ا وال ،ظ نت الدول ا، وطلبوا  ل  اللة،ا أة تبن   بت،ظ م أ داث من هذا القباا في ال ؤتقبا.

 .ه،نلالطالع عل  مز د من التفنصاا والوثن   وير ا الفاديو ال تعل  عنل ،نسبا، انقر   

 
 مكتب اللجنة يعقد اجتماعًا لمناقشة التطورات  -   4 

، عقبببد ماتبببب اللة،بببا تشررررررررررين اليرراني/نوفمبر  23في  
الؤبببببب نسبببببب ا،  ايت نعن  عبر اإلنترنا ل ،نششببببببا الت و ات 

في ذلك  نلا ال فنوضنت ال تعلقا عنلقرا ات الؤ،و ا  ع ن
ال ببببببببببببببببن  ة عن الة ي بببا العبببنمبببا التي أشرتهبببن اللة،بببا، 
ولالطالع عل  آخر ال ؤبببتةدات عن األنشببب ا ال قبلا،  
ع ن في ذلك األع نل التحضببار ا للاوم الدولي للتضببنمن  

.   ن ت،نول االيت نع 2020 م  الشعب الفلؤ ا،ي لعنم
األمم  ؤببببببنعي االت ببببببنل عؤببببببن ر الدول األعضببببببن  فيم

ال تحببدة، والةهو  ال بببذولببا لكؤبببببببببببببببب التببشياببد لقضبببببببببببببب ببا  
 فلؤ ان.

 
، عإيرا  عدم االعتراض، القرا ات األ بعا التي 2020تشببببببببببر ن الرنني/نوف بر  23وعالوة  عل  ذلك، أشرت اللة،ا، في  

   من هذه الرسنلا اإلخبن  ا.8رنمن )سُتقدم  ل  الة ي ا العنما عل  ال،حو ال بان في الب،د ال

 

  

https://www.un.org/unispal/international-parliamentarians-and-the-palestine-question-12-november-2020-virtual-event/
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 تنظيم معرض للرسوم وشريط فيديو عبر اإلنترنت احتفااًل باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني  -   5 

اليررراني/نوفمبر  29في    ا تشررررررررررين  تولببببب   ،
لببببدولببببا   الببببدا م  عببببنلتعببببنوة م  ععرببببا ال راشببببب  اللة،ببببا، 
فلؤبببب ان لدى األمم ال تحدة،  طال  معرض للرسببببوم  

اإلنترنببببا عع،واة   الةببببدا    ”ُنظم عبر  الكتببببنعببببا عل  
و ت،نول ال عرض  .  “الضبم في ال نضبي وفي الحنضبر

ال ح،ا التي يعنني م،هن الشبببببببببببببعب الفلؤببببببببببببب ا،ي، م   
ا ةد ع ر قا يار  التر از عل  يدا  الف ببببببببا ال ذي يببببببببُ

شننون ا في األ ض الفلؤببببب ا، ا ال حتلا. و ؤبببببتكشببببب   
ال عرض ذلك من خالل أشوال ال ،نصببببببببر ن للقضبببببببب ا 
والشببي بب نت العنما، وعبر صببو  مقدما من الف،ننان 
وال،شبببب ن  في مةنل  قو  اإلنؤببببنة الذين اتيذوا من  

 الةدا  لو ا  للتعبار عن تضنم،هم م  الشعب الفلؤ ا،ي.

 .ه،ن، ول شنهدة ير ا الفاديو، انقر  ه،نالع عل  ال عرض، انقر  طلال 

 
 احتفال يوم التضامن في كندااللجنة تشارك في  - 6 

، ألق     س تشررررين الياني/نوفمبر 29في  
اللة،ا، الؤبببببببفار يببببببب ل ن ننق )ال  را الدا م للؤببببببب،انل  
لبدى األمم ال تحبدة في ناو و ، ، ب بننبن  أث،بن  اال تفبنل 
عنلاوم الدولي للتضببببنمن م  الشببببعب الفلؤبببب ا،ي الذي  

دى  ،دا نظ  ه عبر اإلنترنا الوفُد الفلؤبببببب ا،ي العنم ل
 فلؤ ان. -ومة وعا ال داشا البرل نن ا  ،دا 

 .ه،نلالطالع عل  ب نة الر  س، انقر  

 
  

https://www.un.org/ar/exhibits/exhibit/writing-on-wall-annexation
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=s3OJFvmGPlY&feature=youtu.be
https://www.un.org/unispal/document/ceirpp-chairs-statement-at-29-nov-solidarity-day-event-in-canada/
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 2020الشعب الفلسطيني لعام  اللجنة تحتفل باليوم الدولي للتضامن مع   -   7 

تحتفا األمم ال تحدة سبب،و ن  عنتينذ  
شبرا هبببببببن   البعبببببببنمبببببببا     2-)   181البةب بيب بببببببا 

وذلبببك في  طبببن  الاوم البببدولي   1947 عبببنم  
للتضببببببببنمن م  الشببببببببعب الفلؤبببببببب ا،ي،  ا  
م ايت نعنت وم،نسبببنت خنصببا في مقر   ت،ظ ة
ماببببنتبهببببن في   ب،او و ،، وفي  ال ،ظ ببببا في 

و  وفاا،ببببببن  وناروبي  في  ي، ف  أخرى،  مواش  
نوف بر أو في موعببد    تشببببببببببببببر ن الرببنني/  29

 شر ب من ذلك التن  ل.

،  ضببببببره    س الة ي ا  كانون األول/ديسررررمبر 1وشد نظ ا اللة،ا في هذا العنم ايت نعن خنصببببببن عبر اإلنترنا في  
. وأعن  ال شبببن  وة تشكاد     العنما، وم را عن    س مةلس األمن، واألمان العنم، والدول األعضبببن ، وم رلو ال ةت   ال دني

في تقر ر ال  بببببار وضبببببرو ة العو ة  ل  مفنوضبببببنت ين ة ت،هي اال تالل وتا ي  ل   شنما  ولا فلؤببببب ا، ا   يالشبببببعب الفلؤببببب ا،
 مت لا األ اضي وتتوفر لهن مقومنت البقن .

 ننوة   8عنسببببببببببببم اللة،ا في م،نسبببببببببببببنت م نثلا ُنظ ا في ماتب األمم ال تحدة في ي، ف ) بب نن انوأ ل  م رال اللة،ا   
( فاا،بببببن  في  ماتبهبببببن  وفي  وشبببببا   10األول/ يؤبببببببببببببب بر   في  ناروبي  في  ال ،بببببنسببببببببببببببببببببا  وسببببببببببببببُتعقبببببد  األول/ يؤبببببببببببببب بر .   بببببننوة 

 https://www.un.org/unispal/wp-content/uploads/2020/12/SD-Chair-statement-E-2020-12-01-.pdfال  .

وُبر ا ال ،نسببا مبنيبرة  عل  ش،نة األمم ال تحدة التلفز ون ا عبر يبباا اإلنترنا ووسبن ا التواصبا االيت نعي. ولالطالع   
 .ه،نعل  مز د من التفنصاا، انقر  

 
 الجمعية العامة تجري مناقشة سنوية وتصوت على قرارات بشأن قضية فلسطين  -   8 

، شدما اللة،ا  كانون األول/ديسرررررررمبر 2 في 
تقر رهن الؤب،وي عن أنشب تهن  ل  الة ي ا العنما، التي 
صببببببببوتا عل ه واعت دته  ل  يننب أ بعا شرا ات تتعل   

 فلؤ ان )سب  أة أي دتهن اللة،ا .عقض ا 

ع واضبببببببببببببب      القرا ات  تلببببببك  اللة،ببببببا  ”وتتعل  
ال ع، ا ع  ن سبا الشبعب الفلؤب ا،ي لحقوشه يار القنبلا 

يببببببببببببببيببا  قو   ”   ، وA/RES/75/20)  “للت ببببببببببببببرف
 ،  A/RES/75/21) “الفلؤبببببببب ا،اان في األمننا العنما

 ،  A/RES/75/22)  “سبل  ا تؤبو ا شضب ا فلؤب ان” و
 “البرنبنمم اإلعالمي اليبنا البذي تضبببببببببببببب ل  عبه   ا ة التواصببببببببببببببا العبنل ي في األمبننبا العبنمبا عشببببببببببببببشة شضبببببببببببببب با فلؤبببببببببببببب ان”  و
(A/RES/75/23.  

  

https://www.un.org/unispal/wp-content/uploads/2020/12/SD-Chair-statement-E-2020-12-01-.pdf
https://www.un.org/unispal/wp-content/uploads/2020/12/SD-Chair-statement-E-2020-12-01-.pdf
https://www.un.org/unispal/2020-solidarity-day/
https://undocs.org/ar/A/RES/75/20
https://undocs.org/ar/A/RES/75/21
https://undocs.org/ar/A/RES/75/22
https://undocs.org/ar/A/RES/75/23
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وُبر ا ال ،نسبببببببا مبنيببببببرة  عل  ش،نة األمم ال تحدة التلفز ون ا عبر يببببببباا اإلنترنا. ولالطالع عل  ال،شببببببرة ال ببببببح  ا،   
انببببببقببببببر   عبببببب بببببببن الببببببت ببببببببببببببببببببو بببببببا،  نببببببتبببببببن ببببببم  ذلبببببببك  انببببببقببببببر  هبببببب،بببببببنفببببببي  الببببببفببببببابببببببديببببببو،  أيببببببببببببببببببببرطبببببببا  ولبببببب شبببببببببببببببببببببنهبببببببدة  ،  هبببببب،بببببببن، 

-https://www.un.org/unispal/document/general-assembly-adopts-five-resolutions-on-middle-east.هببببببببببببببببب،بببببببببببببببببنو 

citing-illegality-of-annexing-occupied-palestinian-territory-press-release-ga-12292-excerpts/ 

  

https://www.un.org/unispal/document/general-assembly-adopts-five-resolutions-on-middle-east-citing-illegality-of-annexing-occupied-palestinian-territory-press-release-ga-12292-excerpts/
http://webtv.un.org/search/general-assembly-34th-plenary-meeting-75th-session/6213676977001/?term=&lan=english&page=19
http://webtv.un.org/search/continued-general-assembly-34th-plenary-meeting-75th-session/6213770107001/?term=&lan=english&page=18
http://webtv.un.org/search/continued-general-assembly-34th-plenary-meeting-75th-session/6213770107001/?term=&lan=english&page=18
http://webtv.un.org/search/continued-general-assembly-34th-plenary-meeting-75th-session/6213770107001/?term=&lan=english&page=18
https://www.un.org/unispal/document/general-assembly-adopts-five-resolutions-on-middle-east-citing-illegality-of-annexing-occupied-palestinian-territory-press-release-ga-12292-excerpts/
https://www.un.org/unispal/document/general-assembly-adopts-five-resolutions-on-middle-east-citing-illegality-of-annexing-occupied-palestinian-territory-press-release-ga-12292-excerpts/
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 ي حلقة األمم المتحدة الدراسية اإلعالمية الدولية بشأن السالم في الشرق األوسط اللجنة تشارك ف  -   9 

، ألق     س كانون األول/ديسررررررررمبر 8في  
اللة،ا، الؤببببببببببفار يبببببببببب ل ن ننق، ب ننن  في افتتنح الحلقا 
الد اسبببب ا اإلعالم ا الدول ا عشببببشة الؤببببالم في الشببببر   

البرننمم األوسبببببببببببببا، التي اسبببببببببببببتارشا يومان، نظ هن  
اإلعالمي الينا عشبببببببببببشة شضببببببببببب ا فلؤببببببببببب ان إل ا ة 

 التواصا العنل ي التنععا لألمم ال تحدة.

وخالل هبذه ال ،ببنسبببببببببببببببببا، تحببد ث ال تكل وة   
الفلؤببببببببب ا،ي    -عإسبببببببببهن  عن ال بببببببببراع اإلسبببببببببرا الي 

ا الرأي العنم عقضبببببببب ا  وت ر شوا  ل  التحدي الذي ي ر ه نشببببببببر ال علومنت الينطلا وال علومنت ال ضببببببببل ةلا في الؤببببببببعي  ل  توس 
الفلؤببب ا،ي عنلوسبببن ا الؤبببل  ا. وُبر ا ال ،نسببببا مبنيبببرة  عل  ش،نة األمم ال تحدة   -فلؤببب ان والترو م لتؤبببو ا ال بببراع اإلسبببرا الي  

 التلفز ون ا عبر يباا اإلنترنا. 

 .ه،ن انقر، ولالطالع عل  ب نة الر  س،  ه،نلالطالع عل  مز د من التفنصاا، انقر   

 
 2021مكتب اللجنة يعقد اجتماعًا لمناقشة برنامج العمل لعام   -   10 

، عقبببد ماتبببب كررانون األول/ديسرررررررررمبر  10في   
اللة،بببا ايت بببنعبببن  عبر اإلنترنبببا ل ،بببنششببببببببببببببببا األنشبببببببببببببب بببا 

 .2021وال ،نسبنت ال قتر ا لبرننمم ع ا اللة،ا لعنم 

االتةنهنت الؤبببب نسبببب ا واسببببتعرض ال اتب أيضببببن  
والت و ات ال تعلقا عقضببببببببببب ا فلؤببببببببببب ان، واتف  عل   شرا   

، واضبببببببببببببعن  في اعتبن ه أويه 2021برننمم ع ا مرةة لعنم  
عدم التشكد التي تؤببببهن الةن حا. وسببتواصببا اللة،ا ع لهن  
م  البرل بببنناان وتعز ز أنشبببببببببببببب بببا البببدعوة لبببدى م،ظ بببنت  

 ال ةت   ال دني ومةنم  الفكر.

  

https://www.un.org/unispal/event/2020-united-nations-international-media-seminar-on-peace-in-the-middle-east/
https://www.un.org/unispal/document/ceirpp-chairs-statement-at-united-nations-international-media-seminar-on-peace-in-the-middle-east-8-9-dec-2020/


7/7 

 20-17810 (A) 

 

 فلؤ ان   عن اإليرا ات التي تتيذهن األمم ال تحدة ويارهن من ال ،ظ نت الدول ا عششة شض ا   نشرة  خبن  ا يهر ا آخر    شرا ة  •  

  األخبن  عن أع نل ال ،ظ نت يار الحاوم ااالطالع عل  أ دث  • 

  2019مة وعا شرا ات ومقر ات األمم ال تحدة ال تيذة في عنم االطالع عل    • 

 2019التة    الؤ،وي لتقن  ر األمم ال تحدة عششة شض ا فلؤ ان لعنم  االطالع عل    • 

 http://www.un.org/unispal  موش  اللة،ا عل  اإلنترنا ل ن ة • 

 http://www.facebook.com/UN.palestinianrights   ع فحا اللة،ا عل  ف ؤبو، تؤةاا اإلعةن  • 

     نؤببببببببببتنيرام، و ؤببببببببببن   UNISPAL   https://twitter.com/UNISPAL@اللة،ا عل   ؤببببببببببن  تو تر  متنععا • 
https://www.instagram.com/unispal/ 

 /https://www.youtube.com/user/UNpalestinianrights  في ش،نة اللة،ا عل  موش  يوتاو  االيترا، • 

 

 * * * 

تقوم يببيبا  قو  الفلؤبب ا،اان في األمننا العنما لألمم ال تحدة ن نعا  عن لة،ا األمم ال تحدة ال ع، ا ع  ن سببا الشببعب   * 
لحقوشه يار القنبلا للت ببببببرف عإعدا  وتول   هذه الرسببببببنلا اإلخبن  ا عن أنشبببببب ا اللة،ا في ا ونا األخارة  الفلؤبببببب ا،ي 

 وفي ال ؤتقبا.

 

https://www.un.org/unispal/document/action-by-un-system-and-intergovernmental-organizations-relevant-to-question-of-palestine-november-2020-monthly-bulletin/
https://www.un.org/unispal/data-collection/civil-society/ngo-action-news/
https://www.un.org/unispal/document/compilation-of-un-resolutions-and-decisions-adopted-in-2019-dpr-publication-a-ac-183-l-2-add-41/
https://www.un.org/unispal/document/compilation-of-un-resolutions-and-decisions-adopted-in-2019-dpr-publication-a-ac-183-l-2-add-41/
https://www.un.org/unispal/document/compilation-of-un-resolutions-and-decisions-adopted-in-2019-dpr-publication-a-ac-183-l-2-add-41/
https://www.un.org/unispal/document/annual-compilation-of-united-nations-reports-on-the-question-of-palestine-2019-vol-1/
https://www.un.org/unispal/document/annual-compilation-of-united-nations-reports-on-the-question-of-palestine-2019-vol-1/
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/

