
 

 مؤتمر دولي عن 

القدس بعد خمسين سنة من االحتالل "   

" وخمس عشرين سنة من إتفاقيات أوسلو  

   يونيو28-26الرباط 

 
 

 المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه   تعقد لجنة األمم المتحدة-21/06/2018 -نيويورك/الرباط 
غير القابلة للتصرف، وهي هيئة فرعية تابعة للجمعية العامة، بدعم من منظمة التعاون اإلسالمي المؤتمر 

بالرباط، "  سنة من اإلحتالل ومن إتفاقيات أوسلو50القدس بعد "الدولي بشأن مسألة القدس تحت عنوان 
وتشيد اللجنة بالدور القيادي لجاللة الملك دمحم السادس في إنشاء . 2018 يونيو 28 إلى 26المغرب، من 

 كما ترحب بالدعم الذي تلقاه المؤتمر من قبل  .وترؤس لجنة القدس التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي
 .وزارة الشؤون الخارجية بالمملكة المغربية

 

 وبرنامج 72/13 و72/11مة لألمم المتحدة تنظم اللجنة المؤتمر في إطار متابعة قراري الجمعية العا
األعضاء باألمم المتحدة الفرصة إلعالن مواقفها ولتبادل سيتيح المؤتمر للدول و. 2018عملها لسنة 

كما يوفر المؤتمر منصة قيّمة للشباب من القدس . اآلراء خاصة في ضوء التطورات األخيرة بشأن القدس
حلول قابلة للتنفيذ إزاء وتحديد وللمشاركين للنقاش من ناحية  دوليلمجتمع الأمام االشرقية لعرض محنتهم 

التي تواجه الشباب باعتبار أهميته الحيوية لمستقبل المدينة وأهداف السالم المستدام من ناحية التحديات 
 .أخرى

  

لت  شارع روزف7 على الساعة الثالثة بعد الظهر بوزارة الخارجية 2018 يونيو 26يفتتح المؤتمر يوم 
بالرباط، بحضور معالي السيد ناصر بورطة، وزير الشؤون الخارجية بالمملكة المغربية ومعالي السيد 

  رياض المالكي، وزير خارجية دولة فلسطين واألمين العام المساعد للشؤون السياسية باألمم المتحدة 

ويتواصل المؤتمر . ر بكرواألمين العام المساعد لمنظمة المؤتمر اإلسالمي السيد سمي مير وسالف جنكا
  .بالرباط" تور حسان"  يونيو من الساعة العاشرة صباحا إلى السادسة مساءا بفندق 28 و27يومي 

  

الدعوة موجهة لجميع الدول األعضاء والمراقبة في األمم المتحدة والمنظمات المنتسبة ووسائل اإلعالم 
  .  المؤتمروالجمهور لحضور

  

: نترنت على موقع اللجنة على الرابط المخصص للغرضويرجى لذلك التسجيل عبر األ

fpvvuy/cc.tiny://http  )باإلنجليزية (  

  

  

  :ولألسئلة اإلضافيةلمزيد المعلومات 

   org.un@meeting-dpr: شعبة حقوق الفلسطينيين باألمانة العامة لألمم المتحدة 

 

 :لإلستفسارات اإلعالمية

+ 212:   الهاتف org.un@debbabi -األمم المتحدة لإلعالم، الرباط  مركز السيد فتحي الدبابي، 

5377 50393  

  

  (unispal et #Rights4Palestine@)يمكن متابعة المؤتمر على توتير 

 


