BADIL
Resource Center
for Palestinian Residency and Refugee Rights

بديــل

المركز الفلسطيني
لـمـصـــادر حقـــوق المـواطـنـــة والـالجـئـيـــن

مركز بديل يدعوكم للمشاركة في:

مؤتمر التهجير القسري للفلسطينيين :الجريمة والمسؤوليات
بتاريخ 4 :حزيران 2013
الموقع :جمعية الهالل األحمر الفلسطيني ،البيرة  -رام اهلل ،فلسطين
الوقت 9:00 :صباح ًا  4:00 -عصرًا

وللمشاركة في الجولة الميدانية:
سيقوم مركز بديل بتنظيم جولة ميدانية في عدد من المجتمعات التي يتهددها خطر التهجير القسري المحدق على مدار يومين ( 6-5حزيران .)2013

 .للحصول على مزيد من المعلومات،
ولتأكيد المشاركة والحضور ،الرجاء
االتصال علىmanar@badil.org :
تكاليف السفر واإلقامة يتحملها
.
المشترك ،أما المشاركة في المؤتمر
والجولة الميدانية فهي مجانية.

الوقت

9:00 – 9:30
9:30 – 9:40
9:40 – 10:55
9:40 – 9:45
9:45 – 10:05
10:05 – 10:10
10:10 – 10:15
10:15 – 10:20
10:20 – 10:40
10:40 – 11:50
10:40 – 10:45
10:45 – 11:00
11:00 – 11:15
11:15 – 11:30
11:30 – 11:35
11:35 – 11:50
11:50 – 12:20
12:20 – 2:15
12:20 – 12:25
12:25 – 12:40
12:40 – 12:55
12:55 – 1:10
1:25 – 1:30
1:30 – 2:00
2:00 – 3:00
2:00 – 2:05
2:05 – 2:20
2:20 – 3:00
3:00 – 4:00

المدة الزمية (بالدقائق)

برنامـج املؤمتــر
النشاط

المتحدثون

التسجيل
30
مديرة مركز بديل /مجلس اإلدارة
الترحيب بالمشاركين وافتتاح المؤتمر
10
الجلسة األولى :تهجير السكان القسري في السياق الفلسطيني
مديرة الجلسة :السيدة سحر فرنسيس ،مديرة مؤسسة الضمير وعضو مجلس منظمات حقوق االنسان الفلسطينية
مديرة الجلسة
مقدمة  /لمحة عامة
5
البروفيسور جوزيف شكال( ،المنسق الدولي للتحالف الدولي للموئل-
التهجير القسري للسكان في القانون الدولي
20
شبكة حقوق األرض والسكن)
أحد المهددين بالتهجير
شهادة
5
أحد المهددين بالتهجير
شهادة
5
مديرة الجلسة
تلخيص
5
مديرة الجلسة
سوال وجواب
20
الجلسة الثانيةّ :
التدخل المحلي
مدير الجلسة :السيد طارق حمام ،وحدة دعم المفاوضات
مدير الجلسة
مقدمة  /لمحة عامة
5
ّ
السيدة سهاد بشارة  /مؤسسة عدالة
التدخل القانوني  /المناصرة والتحشيد
15
مركز بديل
الدليل الخاص بالتهجير القسري للسكان الفلسطينيين
15
وزارة شؤون الجدار واالستيطان
دور السلطة الفلسطينية
15
مدير الجلسة
تلخيص
5
مدير الجلسة
سؤال وجواب
25
استراحة مع ضيافة
الجلسلة الثالثةّ :
التدخل الدولي
مدير الجلسة :السيدة مالين غرينهيل ،دياكونيا
مدير الجلسة
مقدمة  /لمحة عامة
5
يعلن الحقاً
آليات التنسيق
15
األونروا
منطقة ( )E1في القدس
15
السيد حامد قواسمة ،مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان
مسافر يطا (جبال جنوب الخليل)
15
مدير الجلسة
تلخيص
5
مدير الجلسة
سؤال وجواب
30
الجلسة الرابعة :األساليب العملية والتوصيات
مدير الجلسة :مبادرة الدفاع عن اإلراضي المحتلة في فلسطين والجوالن
مدير الجلسة
مقدمة
5
البروفيسور مايك دمبر ،جامعة إكستر
عملية جبر الضرر/العودة واستعادة الممتلكات والتعويض
15
البروفيسورة سوزان أكرم ،جامعة بوسطن
مالحظات ختامية
40
وجبــة غـــداء

