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 القدس بقضية املعين الدويل املؤمتر
 “للقدس والديين الثقايف الطابع حفظ”

   
 تنظمه

 اللجنة املعنية مبمارسة الشعب الفلسطيين حلقوقه غري القابلة للتصرف
 منظمة التعاون اإلسالميلتعاون مع اب

 
 ٢٠١٩ حزيران/يونيه ٢٨-٢٧ جنيف،

 

 نهائيال الربانمج
 
 

 ٢٠١٩ حزيران/يونيه ٢٧
 االفتتاحية اجللسة 11:00 10:00

 
 :هبا يديل بياانت 

 
  مايكل مولر وكيل األمني العام  

 العام ملكتب األمم املتحدة يف جنيف ديرامل 

 ممثل األمني العام لألمم املتحدة 
 السفري شيخ نيانغ  

 للتصرف القابلة غري حلقوقه الفلسطيين الشعب مبمارسة املعنية اللجنة رئيس 

 املمثل الدائم للسنغال لدى األمم املتحدة 

   مسري بكر األمني العام املساعد 
 اإلسالمي التعاون نظمةمباألمني العام املساعد لشؤون فلسطني والقدس  

 السيدة كارال خيجواين 

 العاملي الكنائس جلسمب األوسط الشرق لربامج التنفيذية املسؤولة  



2/4 

 19-08609 (A) 

 

 الوزير أمحد جمدالين 

   فلسطني دولةل الشؤون االجتماعية وزير 
 

 اسرتاحة 

 
 األوىل العامة اجللسة 13:00 11:00

 النهائية السلمية التسوية سياق ويف الدويل القانون مبوجب للقدس القانوين الوضع 
 

 أمحد جمدالين السيد 
 فلسطنيلدولة  االجتماعيةالشؤون  وزير  
  املتحدة الوالايت مببادرة سالم خطة وآفاق األخرية السياسية التطورات 

 
  بردة ايئيل السيدة 
 القدس يف العربية ابجلامعة مساعدة أستاذة 
 الدويل القانون مبوجب إلسرائيل والقضائية والضريبية التشريعية السلطات 

 
 جبارة مهند السيد 
 القدس من فلسطيين حمامي 
 املصادرة واهلدم؛ املشاريع اإلسرائيلية الكربى يف جمال اهلياكل األساسية 

                  
         املؤمتر الصحفي 13:15

        
 اجللسة العامة الثانية 18:00 15:00

 للقدس الثقايف الرتاث على احلفاظ تعرتض اليت التحدايت 
 اجلعبة نظمي السيد 
  بريزيت جامعة يف واآلاثر التاريخ دائرة يف مشارك أستاذ 
 لالحتالل اخلاضعة الثقافية املواقع محاية 

 
  أوبنهامير يوديث السيدة 
 احلكومية غري (Ir Amim) عميم عري ملنظمة التنفيذية املديرة 
  سياسة االستيطان اإلسرائيلية يف املدينة القدمية 

 
  الكيالين وصفي السيد 
 األقصى املسجد إلعمار امللكي اهلامشي الصندوق مدير 
 ترميم املواقع الثقافية اإلسالمية والوصاية اهلامشية على القدس  
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  طوقان شادية السيدة 
 العاملي للرتاث العريب اإلقليمي املركز مديرة 
 تقييم االحتياجات حلفظ ومحاية الرتاث املعماري، خطة عمل اليونسكو 

 
  

 حفل استقبال يستضيفه رئيس اللجنة يف الفندق  املسائية الفرتة
  

 ٢٠١٩حزيران/يونيه  ٢٨
 اجللسة العامة الثالثة 13:00 10:00

  الثالث التوحيدية للدايانت مقدسة مدينة القدس: 
 السيد برانرد سابيال  
 كنائس  جمللس السووووووواب  والرئيس اجتماع وعامل الفلسوووووووطيين، التشوووووووريعي اجمللس يف سووووووواب  عضوووووووو 

 األوسط الشرق
 املقدسة األماكن إىل الوصول حرية تعرتض اليت التحدايت 

 
 صوي أبو مصطفى السيد 
 القدس يف اإلسالمية األوقاف جملس وعضو القدس جامعة يف اإلسالمية الدراسات أستاذ 
 الوصاية على املواقع املقدسة اإلسالمية  

 
  شاكديل ليا السيدة 
  اإلنسان حقوق أجل من واحلاخامات Oz V’Shalom منظمة ممثلة 
 املنظور اليهودي بشأن املواقع املقدسة يف القدس 

 
   السيد دافيد وايلدمان 
 امليثودية الكنيسوووووووووووووةائس، للكن العاماجمللس ، العدالة العنصوووووووووووووريةو  حلقوق اإلنسوووووووووووووان العام األمني 

 املوحدة
 الراهن الوضووووع على احلفاظ يف وخارجها املتحدة الوالايت يف املسوووويحية الضووووغط جمموعات دور 

 املقدسة لألماكن
 

 اجللسة العامة الرابعة 17:00 15:00
 املقدسة املدينة طابع على احلفاظ أجل من قدما املضي سبل 

 
 عمار حجازي السيد 
  فلسطني لدولة اخلارجية وزير مساعد 
 للحماية القائمة الفلسطينية التدابري استعراض 

 
  بشارة خلدون السيد 
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 املعمارية املواقع حلفظ مركز - رواق مركز مدير 
 اجملتمعية واملشاريع التعليم خالل من املدينة حفظ 

 
  مزراحي يواناثن السيد 
  احلكومية غري شبيه عم   (Emek Shaveh) منظمة ومدير مؤسس 
 الصلة ذات الفاعلة واجلهات املقدسة، األماكن إىل األداين مجيع وصول بشأن عملية اقرتاحات 

 

 جيفري آرونسون السيد 

 مبعهد الشرق األوسط  ابحث  

 سياسة الوالايت املتحدة وسبل املضي قدما 

 
 

 اجللسة اخلتامية 18:00 17:15
 يرأسها: 

 السفري شيخ نيانغ 

 للتصرف القابلة غري حلقوقه الفلسطيين الشعب مبمارسة املعنية اللجنة رئيس 

 املمثل الدائم للسنغال لدى األمم املتحدة 
 

 :بيان من قبل 
  رايض منصور السفري 
 لدى األمم املتحدة فلسطني دولةاملراقب الدائم ل 

 


