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  عاًما على مسيرة مؤسسة الحق 40

 حلقة دراسية: حق الشعب الفلسطيني في تقرير املصير

 مسرح بلدية رام هللا 

 2019تموز/يوليو  13السبت، 

 برنامج الحلقة الدراسية

 

 )مسرح بلدية رام هللا( 2019تموز/يوليو  13السبت، 

  

 استقبال وتسجيل الحضور  9:00-9:30

  

 الجلسة االفتتاحية: كلمة مؤسسة الحق 9:30-9:45

 ، املدير العام ملؤسسة الحقالسيد شعوان جبارين 

 الحق في تقرير املصير: املفهوم والسياق الجلسة األولى:  9:45-10:35

 

  ميسر الجلسة: د.عاصم خليل، استاذ القانون العام ونائب الرئيس للشؤون املجتمعية، جامعة بيرزيت

البروفيسور جون كويجلي، أستاذ  –"األساس القانوني الدولي لحق الشعب الفلسطيني في تقرير املصير" 

 القانون الدولي في كلية موريتز للقانون، جامعة أوهايو الحكومية

 
، قريٌب باملضمون: ملاذا تعتبر الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن أرخبيل 

ً
"بعيٌد مكانيا

 البروفيسور أليساندرا أنوني والسيدة غراسيا كاريتشيا –شاغوس ذات صلة بفلسطين؟" 

 
طن للديمقراطية د. مضر قسيس، أستاذ مشارك في الفلسفة و مدير معهد موا  –"نحو فهم بديل لتقرير املصير" 

 وحقوق اإلنسان، جامعة بيرزيت 

 نقاش  10:35-11:00

 استراحة 11:00-11:15

 الجلسة الثانية: حق تقرير املصير والهوية 11:15-12:15

 
ميسر الجلسة: د. ممدوح العكر، عضو مؤسس للهيئة الفلسطينية املستقلة لحقوق اإلنسان ونائب رئيس 

  بيرزيتمجلس أمناء جامعة 
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البروفسور سوزان أكرم، أستاذة القانون الدولي،  –"الجنسية الفلسطينية والقانون الدولي وتقرير املصير" 

 جامعة بوسطن  

د. جوني عاص ي، مدير مركز كرس ي اليونسكو  –"حق تقرير املصير في اطار دولة ذات توجه قومي اثني" 

 للديمقراطية وحقوق اإلنسان، جامعة النجاح الوطنية 

املحامية سوسن زهر، نائبة املدير العام ملركز  –"طمس الحقوق الجماعية والهوية للفلسطينيين في إسرائيل" 

 عدالة، املركز القانوني لحماية حقوق األقلية العربية في اسرائيل

السيدة ديانا بطو، محامية  –في سياق املفاوضات"  48مل مع حق تقرير املصير لفلسطينيي الشتات و"التعا

 ومحللة سياسية

 نقاش 12:15-12:45

 استراحة غداء 12:45-1:45

 الجلسة الثالثة: الجوانب االقتصادية لحق الشعب الفلسطيني في تقرير املصير 1:45-2:15

 

بحور، مستشار السياسات، شبكة السياسات الفلسطينيةميسر الجلسة: السيد سام   

السيد وسام أحمد، طالب الدكتوراه  –"االستحواذ: دور الشركات التجارية في تطور النضال من أجل فلسطين"

 في القانون الدولي في املركز اإليرلندي لحقوق اإلنسان

معهد في  رجا الخالدي، منسق البحوث السيد –"األدوات االقتصادية األساسية لبسط سيادة دولة فلسطين" 

 أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطينية )ماس(

 نقاش 2:15-2:45

 استراحة  2:45-3:00

 الجلسة الرابعة: الجوانب السياسة لحق الشعب الفلسطيني في تقرير املصير 3:00-3:30

 

الفلسطيني ألبحاث السياسات والدراسات ميسر الجلسة: السيد هاني املصري، مدير عام مسارات، املركز 

 االستراتيجية

د. نبيل شعث، مستشار رئيس السلطة  –"منظمة التحرير الفلسطينية: السياق التاريخي للحق في تقرير املصير" 

  للشؤون الدوليةالفلسطينية 

لزبيدي، األستاذ د. باسم ا –"عدم فاعلية الخطاب السياس ي الفلسطيني في إعمال وترجمة حق تقرير املصير" 

 املشارك في كلية القانون واإلدارة العامة في جامعة بيرزيت

 نقاش مفتوح 3:30-4:00


