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 أجندة المؤتمر
 72/10/2019األحد /    قاعة المؤتمرات في كلية العلوم اإلدارية والمالية جنين  – الجامعة العربية األمريكية

 الوقت المتحدث الموضوع
  10:00 - 9:30  تسجيل 

 عريف المؤتمر : األستاذ بالل األشقر 
 الجلسة االفتتاحية

 القرآن الكريم والنشيد الوطني 
 الجامعة العربية األمريكية  كلمة رئيس 
 كلمة وزير العدل 
 مركز إعالم و  كلية الحقوق اللجنة التحضيرية للمؤتمر ) كلمة

 (حقوق اإلنسان والديمقراطية "شمس"

 
 

  األستاذ الدكتور علي أبو زهري 
 معالي الدكتور: محمد الشاللدة 
 الدكتور غسان عليان 

10:00- 10:30 

 السلميالجلسة األولى : الحق في التجمع 
 رئيس الجلسة :الدكتور محمد األحمد ، أستاذ القانون في جامعة بيرزيت

الورقة األولى : ضمانات الحق في التجمع السلمي في التشريعات 
 ،والقيود المفروضة عليهالوطنية والمواثيق الدولية 

 
 المعقب:    

 الحق في التجمع السلمي وعالقته بالحقوق والحرياتالورقة الثانية : 
 األخرى 

 
 المعقب :

 

الدكتور رزق سمودي ، والدكتور محمد 
 جرادات

 أستاذا القانون في الجامعة العربية األمريكية 
 عماد عباهرة  الدكتور

 الدكتور عمار دويك
 مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان

 
 الدكتور أحمد دبك

 أستاذ القانون في الجامعة العربية األمريكية 

10:30-10:40 
 

10:40-10:45 
 

10:45-10:55 
 
 

10:55-11:00 

 11:45-11:00 نقاش عام
 12:00-11:45 استراحة

 الحق في التجمع السلمي في األراضي الفلسطينيةالجلسة الثانية:
 رئيس الجلسة : الدكتور حكمت عمارنة، أستاذ القانون في الجامعة العربية األمريكية

  12:10- 12:00 مدير مؤسسة الحق، شعوان جبارين السيد:جمع السلمي في األراضي واقع الحق في التالورقة األولى : 
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 الفلسطينية 
 المعقب 
 

مدى دستورية الالئحة التنفيذية لقانون االجتماعات الورقة الثانية :
 1998( لسنة 12العامة رقم )

 المعقب
 

 
  العقيد لؤي ارزيقات

 الناطق الرسمي بلسان الشرطة الفلسطينية
حقوق  إعالممركز ، المحامي محمد النجار

 والديمقراطية "شمس"  اإلنسان
 الدكتور محمد جرادات

 أستاذ القانون في الجامعة العربية األمريكية

 
 

12:10-12:15 
 

12:15- 12:25 
 

12:25-12:30 
 1:15-12:30 نقاش عام
 1:30-1:15 استراحة

 الجلسة الثالثة : طاولة مستديرة 
نظام السياسي الفلسطيني لتعزيز الحق في ما المطلوب من ال  

 : التجمع السلمي
  على صعيد القوانين والتشريعات 
  مواءمة التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية ذات الصلة 
 توافر اإلرادة السياسية 
  احترام التعددية السياسية 
 ديمقراطية النظام السياسي 
 ومرحلة التحرر  الحق في التجمع السلمي بين االستقالل الناجز

 الوطني 
 والتوصياتالرؤيا الحترام الحق في التجمع السلمي 

 األستاذ الدكتور : أيمن يوسف
أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العربية 

 األمريكية
العلوم  أستاذةالدكتورة : أمنة بدران 

 السياسية في جامعة القدس
الدكتور نافع الحسن : عميد كلية الحقوق 

 فلسطين األهليةفي جامعة 
 األستاذ : هاني المصري 
 مدير عام مركز مسارات
 األستاذ عصام العاروري 

مدير عام مركز القدس للمساعدة القانونية 
 وحقوق اإلنسان

 المحامي محمد جرار
 نقابة المحاميين الفلسطينيين

1:30-2:45  
 

 3:30 -2:45  غداء ومغادرة
 


