
 

 ا على مسيرة مؤسسة الحقعام   40

 حلقة دراسية: حركة حقوق اإلنسان الفلسطينية

 مسرح بلدية رام هللا 

 2019تموز/يوليو  14األحد، 

 برنامج الحلقة الدراسية

 )مسرح بلدية رام هللا( 2019تموز/يوليو  14األحد، 

  

 استقبال وتسجيل الحضور  9:30- 9:00

  

 االفتتاحية: كلمة الجهة املنظمةالجلسة  9:45- 9:30

 ، املدير العام ملؤسسة الحقالسيد شعوان جبارين 

 الجلسة األولى: تطور نشاط حقوق اإلنسان الفلسطيني 10:45- 9:45

 

 رزق شقير، مستشار جمعية الهالل األحمر الفلسطيني للقانون االنساني الدولي ميسر الجلسة: السيد 

السيد راجي صوراني، مدير املركز الفلسطيني لحقوق   –حركة حقوق اإلنسان الفلسطينية" /"أصول نشاط

 اإلنسان ]عبر سكايب[ 

البروفيسور لين ويلشمان، أستاذة القانون، كلية الدراسات الشرقية واإلفريقية، جامعة   –"كتابة مؤسسة الحق"  

 لندن 

 لجان العمل الصحي السيدة شذى عودة، مدير عام –"مساهمة املرأة الفلسطينية في تطور الحركة" 

 

السيد بهي الدين حسن، مدير  –"التأثير املتبادل بين حركة حقوق اإلنسان الفلسطينية ونظيراتها العربية" 

 مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان ]عبر سكايب[

 نقاش 10:45-11:15

 استراحة 11:15-11:30

 الثانية: تصور حالة النضال الفلسطيني لحقوق اإلنسانالجلسة  11:30-12:00



 

 

ميسر الجلسة: د. جورج جقمان، أستاذ الفلسفة، واملؤسس املشارك ملعهد مواطن للديموقراطية وحقوق اإلنسان، 

 جامعة بيرزيت

 د. إياد البرغوثي، مدير الشبكة العربية للتسامح –"الدفاع عن حقوق اإلنسان في فلسطين: هل يشكل حركة؟"  

دافع عن حقوق اإلنسان في السياق الفلسطيني؟" 
ُ
ؤسسة ملالسيدة سحر فرنسيس، املدير العام  –"من هو امل

 الضمير لرعاية األسير وحقوق اإلنسان 

 نقاش 12:00-12:30

 استراحة غذاء 12:30-1:30

 محركات خطاب وأدوات حركة حقوق اإلنسان الجلسة الثالثة:  2:15- 1:30

 

 ميسر الجلسة: د. يارا هواري، زميلة سياساتية، شبكة السياسات الفلسطينية 

السيد شارلز شماس، الشريك الرئيس ي ومؤسس  –"تطور خطاب وأدوات حركة حقوق اإلنسان الفلسطينية"" 

 مجموعة متين 

السيدة عبير قبطي، مدونة، وباحثة، وطالبة الدكتوراه في اإلعالم  –"األدوات الحديثة في نشاط حقوق اإلنسان" 

 واالتصاالت، جامعة برلين الحرة 

 السيد فادي قرعان، مدير الحمالت في "آفاز"   –"تدويل حركة حقوق اإلنسان الفلسطينية" 

 نقاش 2:45- 2:15

 استراحة 3:00- 2:45

 التحديات واآلفاق  الجلسة الرابعة:  3:45- 3:00

 

 الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان  ميسر الجلسة: د. عمار دويك، مدير عام

السيد عصام عاروري، مدير مركز القدس  –"حركة حقوق اإلنسان الفلسطينية: مصادر القوة والضعف"  

 للمساعدة القانونية

املحامية سهير أسعد، منّسقة املناصرة  –تحديات حركة حقوق اإلنسان الفلسطينية: إنهاء الخطاب املزدوج" 

 املركز القانوني لحقوق األقلية العربية في إسرائيل  -الدولية، مركز عدالة 

املدير  السيد شعوان جبارين، –"تحديات حركة حقوق اإلنسان الفلسطينية في األرض الفلسطينية املحتلة" 

 العام ملؤسسة الحق 

 نقاش  4:15- 3:45


