منتدى األمم المتحدة المعني بقضية فلسطين

” خطر الضم بحكم األمر الواقع – ماذا بعد لفلسطين؟ “
تنظمه
اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف
قاعه جملس الوصاية /األمم املتحدة
نيويورك ٤ ،نيسان/أبريل ٢٠١٩
البرنامج
11:00-10:00

الجلسة االفتتاحية

بيانات يديل هبا:

السيد أوسكار فرنانديز  -تارانكو
األمني العام املساعد لألمم املتحدة
السفير شيخ نيانغ
رئيس اللجنة املعنية مبمارسة الشعب الفلسطيين حلقوقه غري القابلة للتصرف
السفير رياض منصور
املراقب الدائم لدولة فلسطني لدى األمم املتحدة
عضو اللجنة املركزية ملنظمة التحرير الفلسطينية

الوزيرة ريتنو مارسودي
وزيرة الشؤون اخلارجية اندونيسيا
13:00-11:00

الجلسة العامة األولى
من االحتالل إلى التهديد بالضم  -حقيقة واقعة في األرض الفلسطينية المحتلة

حملة عامة عن التدابري الداعمة حبكم القانون وحبكم الواقع لض م م ممم الضم م م ممفة ال ربية ،مبا في ا
القدس الشرقية
املشاركون:
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السيد راجي الصوراني
مدير
املركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان

السيد إيالن باروخ
سفري سابق إلسرائيل
رئيس فريق النش ممطا العامل الس ممياس مماي املعين بعملية السم م م يف الش ممرق األوس م م القائمة
على حل الدولتني
السيد مايكل لينك
املقرر اخلاص لألمم املتحدة املعين حبالة حقوق اإلنس م م ممان يف األراضم م م م الفلس م م ممطينية احملتلة
منذ 1967

مدير اجللسة:
السيد معين رباني
زميل أقدم
مؤسسة الدراسات الفلسطينية
18:00-15:00

الجلسة العامة الثانية
الخطوات الممكنة والعملية للمجتمع الدولي لوقف الضم
املشاركون:
السيد زياد أبو زياد
وزير دولة سابق يف فلسطني
حمرر مشارك وناشر مشارك لصحيفة فلسطني  -إسرائيل ()Palestine-Israel Journal
السيدة فرانسيس بالك
عضو يف جملس الشيوخ
(أيرلندا)
السيد كونور أونيل
باحث ومستشار لشؤون السياسات
جملس الشيوخ
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السيدة إميلي شيفر أومر  -مان
حمامية متخصصة يف حقوق اإلنسان
تل أبيب
مديرة اجللسة:
السيدة ماريا فرح
موظفة يف جمال البحوث القانونية وشؤون الدعوة
مؤسسة احلق
18:00-17:45

الجلسة الختامية

بيانات يديل هبا:
السفير شيخ نيانغ
رئيس اللجنة املعنية مبمارسة الشعب الفلسطيين حلقوقه غري القابلة للتصرف
السفير رياض منصور
املراقب الدائم لدولة فلسطني لدى األمم املتحدة
عضو اللجنة املركزية ملنظمة التحرير الفلسطينية
18:00

حفل استقبال يقيمه الرئيس
اإلكسبمرس بار (مبىن اجلمعية العامة)
***
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