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#POLSKA W ONZ

 
 
 
 

 
 
 

Polska w UN Global Compact
 Government Group

 
 "Chcemy wzmocnić współpracę 

z sektorem prywatnym w celu wdrożenia
#CelówZrównoważonegoRozjowu i Strategii Polski dla

#dpowiedzialnegorozwou.

 
Polska podczas Międzynarodowego Dnia

Nelsona Mandeli

Międzynarodowy Dzień Upamiętniający
Ofiary Przemocy opartj na religii i wyznaniu 

#HLPF - Polska wzięła udział 
w segmencie ministerialnym podczas

Politycznego Forum Wysokiego Szczebla

#01/08/2019 
POLSKA PRZEWODNICZY 

RADZIE BEZPIECZEŃSTWA ONZ

"Podejmuj działania, inspiruj zmiany - to motto towarzyszyło
wolontariuszom w #BrowsnvilleCommunity Culinary Center, 

zapewiającym zdrowe posiłki jego mieszkańcom.
#MandelaDay #TakeActionInspireChange"

Spotkanie ds. klimatu 
w Abu Dhabi, ZEA

 
opracowano na podstawie/based on:            @PLinUN



#SIERPIEŃ19
#POLSKA W ONZ

 
 

 

 

 

Debata na temat wykorzystywania dzieci

w konfliktach zbrojncyh

Rada Bezpieczeństwa ONZ obradowała 

o wyzwaniach w sprawie pokoju 

i bezpieczeńtwa na Bliskim Wschodzie

"Ochrona dzieci i zapobieganie łamaniu ich praw 
musi pozostać kluczowym filarem misji ONZ." - 

podkreślił Minister Czaputowicz

 
opracowano na podstawie/based on:      @PLinUN

Polska przewodniczy 

Radzie Bezpieczeństwa ONZ

 

70. rocznica podpisania Konwencji Genewskich

W nawiązaniu do briefingu #UNSC na temat Międzynarodowego Prawa Humanitarnego
z 13 sierpnia, Rada Bezpieczeństwa pod przewodnictwem Ministra Czaputowicza,

przyjęła #PRST na #IHL.

„Wierzymy, że proces warszawski #WarsawProcess 
przyczyni się do rozwiązania wieloaspektowych

 problemów Bliskiego Wschodu i zapewni 
większą stabilność w regionie i poza nim.”

Międzynarodowy Dzień 

Upamiętniający Ofiary Przemocy

 opartj na religii i wyznaniu



#wrzesień2019
#POLSKA W ONZ

 
 
 
 

 
 
 
 

Polska świętowała 25. rocznicę 
powstania Ramowej Konwencji 

Narodów Zjednoczonych
 w sprawie zmian klimatu

 
 Spotkanie wysokiego szczebla ONZ 

w  sprawie powszechnego ubezpieczenia
zdrowotnego

 

Polska przedstawiła swoje zobowiązania
jako kandydat do Rady Praw Człowieka 

na lata 2020–2022.

Polska podkreśliła swoją rolę 
w zapewnianiu bezpłatnej, otwartej 

i bezpiecznej cyberprzestrzeni
dla przyszłych pokoleń. #cyberOEWG

 
opracowano na podstawie/based on:      @PLinUN

"Istniejące normy prawne znajdują 
zastosowanie zarówno online, jak i offline." 

#UNGA74

Młodzieżowy Szczyt Klimatyczny

 Szczyt Klimatyczny

Prezydent Andrzej Duda przemówił na
74. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ

Spotkanie wysokiego stopnia poświęcone upamiętnieniu 
30. rocznicy powstania Konwencji o Prawach Dziecka

Szczyt poświęcony Celom Zrównoważonego Rozwoju #Agenda2030



#PAŹDZIERNIK2019
#POLSKA W ONZ

 
 
 
 

Polska dąży do wzmocnienia 
istniejących porozumień w sprawie 

kontroli broni i #CBM

Młodzieżowa Delegatka Polski do ONZ -
Agnieszka Wójcik przemawiała na forum 

3 komitetu Zgromadzenia Ogólnego w imieniu
Polski

 
opracowano na podstawie/based on:      @PLinUN

Polska podkreśla potrzebę skierowania Jemenu na
ścieżkę pokoju i stabilności poprzez znaczący postęp 

w kierunku wznowienia kompleksowych konsultacji
politycznych.

#UNGA74

Wydarzenie towarzyszące organizowane przez Polskę
poświęcone wadze i znaczeniuOrganizacji ds. Zakazu

Broni Chemicznej

Ściśle współpracujemy z OPCW, aby świat stał się 

wolny od broni chemicznej

Polska została wybrana członkiem Rady Praw Człowieka
na kadencję 2020-2022

Briefing Rady Bezpieczeństwa ONZ 
na temat sytuacji na Bliskim Wschodzie, 

szczególnie w Jemenie

Polska podkreśla swoje 
zaangażowanie w kwestii 
robzrojenia jako  członek 

#NPT biura #RevCon



#LISTOPAD2019
#POLSKA W ONZ

 
 

 

 

40. Sesja Konferencji Ogólnej 

UNESCO

Ambasador Wronecka z wizytą w Sudanie

 
opracowano na podstawie/based on:      @PLinUN

Międzynarodowy Dzień Eliminacji 

Przemocy wobec Kobiet

30. Rocznica Uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka 

25. Konferencja Stron UFCCC 

 COP25  rozpocznie się już 

niedługo w Madrycie!

Polska została członkiem 

Rady Wykonawczej UNESCO 

na lata 2019-2013

Dziś, tak jak 30 lat temu dzieci pozostają w sercu polityki Polski..


