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 برنامج كنعان 

 مؤتمر القدس الدولي 

 "القدس عنوان الصمود والمقاومة"

 الشرفه/فندق السيتي ان /رام اهلل 

 41/1/5142الثالثاء : اليوم االول

 التوقيت ات/المتحدثين العنوان/ المحور 
 1::0-1::0 لجنة االستقبال ،لجنة التسجيل   االستقبال والتسجيل 
 الشهداءوقفة حداد على ارواح  

 النشيد الوطني الفلسطيني 
 

 كلمات االفتتاح
 

 
 
 
  االب عطاهلل حنا 
 االئتالف / زكريا عودة .أ

االهلي للدفاع عن حقوق 
ممثل عن العمل  المقدسيين

 االهلي
 رئيس مجلس ادارة/فريد مرة .أ 

عن ممثل ان العمل الصحي لج
 مؤسسات كنعان

 

03:9-09309 

 والقيادة  للقدسالمرجعيات : الجلسة االولى 
 زكريا النحاس .ادارة الجلسة أ 
الوضع الراهن وغياب االستراتيجية  0

 الوطنية في القدس
 خالد عوض اهلل .د 
 هاني العيساوي 

09309-003:9 
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 جبريل محمد 
 

 نقاش
 45-1::44استراحة قصيرة 

 المفاوضات / القدس والوضع السياسي : الجلسة الثانية 
 السعافينختام 3 ادارة الجلسة  
 القدس وفق اوسلو 

  القدس والمفاوضات
 مؤسسة الحق / خالد عليان .أ 
 استاذ مهدي عبد الهادي .أ 

 
 نقاش 

 01-03:9 

 اشكال الصمود والمقاومة الشعبية : الجلسة الثالثة 
 رياض عرار .ادارة الجلسة  أ 
   دور الشباب في الصمود

الرؤيا 3  والمقاومة الشعبية 
 والمفاهيم 

  نماذج لمبادرات نسائية 
  نماذج لمبادرات مؤسسات اهلية

 ( مركز البستان) 
 هعرض فرقة راب اب شبابي  

 فيلم قصير 

 الحركة العالمية / صابرين الزبن
 للدفاع عن االطفال

  اتحاد لجان المراة الفلسطينية 
 اماني عودة ومجموعة . د

 شبابية 
 

 نقاش

03:9-: 

 

 42/1/5142االربعاء  : اليوم الثاني

 تهويد القدس الممارسات واالنتهاكات : الجلسة االولى 
 شذى عودة .أ3ادارة الجلسة  
 التوقيت ات/المتحدثين العنوان/ المحور 
 3003:9-03:9  عرض ومضة عن القدس  1
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 المخططات العمرانية في القدس
 الملكية في القدس

الوضع القانوني  للقدس وفق المواثيق 
 الدولية 

 االنتهاكات االسرائيلية في القدس 
 شهادات حية 

 يوسف جبارين  .أ3 0ورقة 
خليل توفكجي .أ3 1ورقة   
حنان حزان.أ3 :ورقة  
يعقوب عودة.أ43ورقة   
  نقاش

 45-1::44     استراحة قصيرة 
 في العمل من اجل فلسطيندور حركات التضامن الدولي : الجلسة الثانية 

 نصار ابراهيم. الجلسة أادارة  
:   دور المقاطعة محليا وعربيا

 ودوليا
  البلجيك تجاربM3M  
  المناصرة وسياسات االتحاد

 االوروبي
 

 عمر البرغوثي .أ 
  ممثل عن مؤسسة

Third World 
Health Aid(M3M) 

  ممثل عن مؤسسة
 Mundubatاالسبانية 

 
 نقاش 

12:00-2:00 

 نقاش وتوصيات المؤتمر  5
 اختتام المؤتمر 

 3:00-2:00 لبرنامج كنعان اللجنة التوجيهية 

 

 


