
  

 اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف 

 حدث افتراضي 

الواقع والتحديات وااللتزامات" : "دعم المدافعين عن حقوق اإلنسان في األرض الفلسطينية المحتلة   

بتوقيت نيويورك   الساعة العاشرة ونصف الساعة ، 2021كانون األول     / ديسمبر 7الثالثاء   

ستنظم لجنة حقوق الفلسطينيين التابعة لألمم المتحدة الحدث االفتراضي حول  "دعم  المدافعين عن حقوق  

  األولكانون    /ديسمبر  7  الثالثاء  يوم الواقع والتحديات وااللتزامات" : اإلنسان في األرض الفلسطينية المحتلة 

  ( ظهًرا )توقيت نيويورك ونصف  الثانية عشرصباًحا حتى الساعة   ونصفالعاشرة   الساعة  من

    اإلنترنت.، كما سيتم بث الحدث مباشرة على تلفزيون األمم المتحدة على شبكة الويبكسعبر

وسوف يسلط الحدث الضوء على مشاركة اللجنة مع شركاء المجتمع المدني في تنفيذ واليتها نحو إنهاء  

حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف. وسيسلط الضوء    تحقيقاحتالل األرض الفلسطينية وتعزيز  

لتصنيف ست منظمات غير   2021أكتوبر / تشرين األول  22على تداعيات القرار اإلسرائيلي الصادر في 

حكومية فلسطينية لحقوق اإلنسان والمنظمات اإلنسانية على أنها "منظمات إرهابية" وبشكل أوسع على عمل  

منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق اإلنسان في األرض الفلسطينية المحتلة. أخيًرا ، سيؤكد على  

 ساحة منظمات المجتمع المدني. ومسؤوليات المجتمع الدولي في سياق تقلص م  دور

)منظمة العفو الدولية( ومايكل سفارد )محامي حقوق  صالح حجازي )الحق( ووسام أحمد    -المتحدثون  

سوف يطلعون على األبعاد المختلفة لهذا القرار الحاسم   -اإلنسان( وعمر شاكر )هيومن رايتس ووتش(  

تي توثق االنتهاكات المستمرة لحقوق اإلنسان  جهود إسرائيل الطويلة الستهداف المنظمات الويظهرون 

 الفلسطيني وتسعى إلى محاسبة إسرائيل. 

ستتم دعوة جميع الدول األعضاء والمنظمات   . أعضاء اللجنة والمراقبين و  المتحدثون  يتألف المشاركون من 

. بينما  مباشرة الحدث الحكومية الدولية ومنظمات المجتمع المدني وكذلك الجمهور ووسائل اإلعالم لمتابعة 

ستقتصر المشاركة في المنصة االفتراضية على الدول األعضاء والدول المراقبة في األمم المتحدة وكذلك  

dpr-) والبريد اإللكتروني  ، يمكن للجمهور العام إرسال أسئلتهم عبر صفحة اللجنة على الفيسبوكالمتحدثون

ting@un.orgmee)  1 +)-646-421-(0579الواتساب عبرو.    

. كما أننا نشجع المشاهدين  /https://www.un.org/unispal رجاء زيارة الموقع التاليالللمزيد من المعلومات، 

صفحات اللجنة على  و تاغ   اإلجتماعيعلى شبكات التواصل  #Rights4Palestineهاشتاغ   إستعمال على

  :وفيسبوك  @UNISPAL  باستخدام تويتر وإنستغرام: مواقع التواصل االجتماعي
@UN.palestinianrights .  

    http://webtv.un.org :البث المباشرعلى واشاهد 
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