
 

 

 

  نووالعشر رابعمؤتمر مواطن السنوي ال
  "سبعة عقود على اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان: ماضي ومستقبل حقوق اإلنسان وفلسطين"

 جامعة بيرزيت –مبنى ملحق معهد الحقوق  243قاعة رقم 
  2018أكتوبر  /تشرين األول  6و  5

  

  البرنامج

  واألردن فلسطين بُل نرشيه مؤسسة مع بالتعاون المؤتمر هذا يعقد

    2018تشرين األول  5الجمعة،  - اليوم األول
  تسجيل    9:15  
  كلمات افتتاحية        9:45  
  كلمة رئيس جامعة بيرزيت  

  للديمقراطية وحقوق اإلنسان كلمة مدير معهد مواطن
  على القيم أم تنبع من المصالح؟م تقوهل السياسة الخارجية األوروبية:  في حقوق اإلنسان حول بيتينا ماركسكلمة 

  إصالح جاد :الجلسة ةرئيس  ماهية حقوق اإلنسان   :ولىالجلسة األ 10:30    
  رائف زريق  الوجه األسود للحقوق    

  رجا بهلول  حول عالمية حقوق اإلنسان  
  عاصم خليل  مفهوم متغير في عالم متغير :حقوق اإلنسان في فلسطين والعالم  
  غداء  12:15  
  أميرة سلمي الجلسة: ةرئيس حقوق اإلنسان في الحقل السياسي  الجلسة الثانية:  13:45  

  ريم بهدي  عالمي لحقوق اإلنسان وفي الممارسة السياسيةبعاد الكرامة في اإلعالن الأ    
  جيسون بيكيت المساءلة بوصفها تواطؤا  
  سامرة اسمير  اإلنسانبين الحرب والسالم: تأمالت في مصير الثورة في مشروع حقوق   
  سعيد زيداني  ؟اإلنسانومن هم الحلفاء في المعركة لحماية حقوق  األعداءمن هم   
  2018تشرين األول  6السبت،  - اليوم الثاني  
      قهوة الصباح  9:30  
  جميل سالم رئيس الجلسة:  بالثنائيات؟ حقوق اإلنسانهل ُحكم على   :ثالثةالجلسة ال  10:00  
التقديرية كأداة إلعادة إنتاج األنماط االستعمارية إزاء المهاجرين: تطور قرارات المحكمة  السلطة    

 األوروبية لحقوق اإلنسان
  مارينا روسا

  سناء السرغلي جندرة الدساتير كطريقة لحماية حقوق النساء  
  رالف وايلد  ما وراء نموذج نظرية سيادة الدولة  
  ريم البطمة  يةالقانونمكانة اإلجرائية المحاكم الشرعية وتصاعد   
     استراحة  11:45  
   هالة الشعيبي رئيسة الجلسة:  مقاربات عالم ثالثية لحقوق اإلنسان في فلسطين  :رابعةالجلسة ال  12:00  
  جون رينولدز  األممية في صورة قانون: التضامن المعادي لالستعمار ومحكمة راسل حول فلسطين    
 سوجيث إكزافيير  اإلنسان: هل يشكل موقعا لتحرر الملونين؟مجّمع حقوق   
  أوشا ناتاراجان  الموارد الطبيعية والبيئة في فلسطين: حقوق اإلنسان وما ال يقال  
  غداء  13:30  
  جورج جقمان :يقدم النقاش  االحتاللالتحرر من سياق حقوق اإلنسان في طاولة مستديرة حول   14:30  
  فاتح عزام  للثنائيات: مكامن التحرر السياسي في حقوق اإلنسانتجاوزا     
عمار الدويك  القانون الدولي كأداة للتحرر الوطني؟  
  سحر فرنسيس  الحركة األسيرة الفلسطينية ما بين التحرر واستراتيجيات الدفاع القانوني  
  شعوان جبارين  الوطنياالجتماعية وحقوق اإلنسان في مرحلة التحرر  -القضايا االقتصادية   
          


