
                    
 اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف 

منظمة التعاون اإلسالمي مع   

 المؤتمر الدولي حول قضية القدس

  " "  خروقات جسيمة وتهديد للسالم - التغيير الديموغرافي القسري في القدس 

بتوقيت نيويورك  العاشرة صباحا  ، الساعة2021تموز / يوليو  1الخميس   

  منظمة التعاون اإلسالمي و اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غيرالقابلة للتصرف ستشترك 

خروقات جسيمة    -"التغيير الديموغرافي القسري في القدس   حول قضية القدس المؤتمرالدولي في التنظيم

ظهًرا   12:00صباًحا إلى الساعة  10:00من الساعة  2021تموز / يوليو  1  الخميس  وتهديد للسالم" في

الويبكس، كما سيتم بث الحدث مباشرة على تلفزيون األمم المتحدة على شبكة   عبر   نيويورك(   توقيت )

   اإلنترنت. 

سوف يسلط المؤتمرالضوء على السياسات والممارسات اإلسرائيلية المستمرة لتغييرالتركيبة السكانية  

والوضع الراهن في القدس الشرقية المحتلة ، مع التركيز بشكل خاص على إخالء الفلسطينيين من منازلهم  

جة هذه االنتهاكات من أجل  وهدم منازل الفلسطينيين وغيرها من المباني في المدينة ، واستكشاف سبل معال

حل عادل وسلمي لقضية فلسطين على أساس القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة ذات الصلة. بدفع ال  

الرا فريدمان ، مؤسسة السالم في الشرق األوسط ؛ مايكل لينك ، المقرر الخاص لألمم المتحدة    -المتحدثون  

القدس الشرقية ؛   من  "حقوقنا"نيفين صندوقة ،    ؛ جراححي شيخ من   ةمجتمعي   ة ناشطي ، ؛ سومة القواسم

على عمليات اإلخالء والهدم والجهود   سوف يركزون - مان ، محامية حقوق اإلنسان  - وإميلي شيفر أومير

أدوار  و  دورالجهات الفاعلة من غير الدول ؛على و  المستمرة لتحدي هذه السياسات والممارسات ؛

األعضاء بموجب القانون الدولي لمعارضة االنتهاكات المستمرة وضمان المساءلة ؛  ومسؤوليات الدول 

 ومسألة القدس كقضية وضع نهائي. 

سيتألف المشاركون في الحدث من المحاورين المدعوين وأعضاء اللجنة / المراقبين والدول األعضاء  

دني وكذلك الجمهور ووسائل اإلعالم  األخرى. ستتم دعوة المنظمات الحكومية الدولية ومنظمات المجتمع الم

. بينما ستقتصر المشاركة في المنصة االفتراضية على الدول األعضاء  لمتابعة الحدث عبر البث المباشر

، يمكن   والمنظمات الحكومية الدولية  المحاورين المدعوين والدول المراقبة في األمم المتحدة وكذلك 

dpr-) والبريد اإللكتروني إرسال أسئلتهم عبر صفحة اللجنة على الفيسبوك  والمجتمع المدني العام للجمهور

meeting@un.org)  1 +)-646-421-(0579الواتساب عبرو.    

كما أننا نشجع  . /https://www.un.org/unispal للمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع التالي

على شبكات التواصل اإلجتماعي و تاغ صفحات   #Rights4Palestine المشاهدين على إستعمال هاشتاغ

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

 http://webtv.un.org :شاهدوا البث المباشرعلى 
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 . اللجنة  فيسبوكوتويتر   العربية واإلنجليزية مننشرالتغريدات باللغتين 

* * * 

 

https://twitter.com/UNISPAL?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.facebook.com/UN.palestinianrights/

