الم�شاركون
محا�ضر في دائرة العلوم ال�سيا�سية في جامعة بيرزيت ومعهد الدرا�سات الإقليمية في جامعة القد�س،
�أحمد م�صلح
مدير عام اللجان البرلمانية في المجل�س الت�شريعي.
محام وباحث قانوني في م�ؤ�س�سة الحق.
�أ�شرف �أبو حية
ع�ضو المجل�س الت�شريعي الفل�سطيني ،رئي�س الهيئة التنفيذية للمجل�س الفل�سطيني للتمكين الوطني.
�أ�شرف جمعة
ع�ضو مجل�س �إدارة مواطن؛ الم�ؤ�س�سة الفل�سطينية لدرا�سة الديمقراطية ،طبيب وخبير في ال�صحة 		
�أمية خما�ش	
العامة ،ونا�شط اجتماعي ووطني ،مدير لل�صحة -وكالة الغوث الدولية.
ع�ضو المجل�س الت�شريعي الفل�سطيني.
�أيمن �ضراغمة
�أمين عام حزب ال�شعب الفل�سطيني ،ع�ضو المجل�س الت�شريعي الفل�سطيني.
ب�سام ال�صالحي
ع�ضو المجل�س الت�شريعي الفل�سطيني.
جميل مجدالوي
المدير العام لـ مواطن؛ الم�ؤ�س�سة الفل�سطينية لدرا�سة الديمقراطية ،وع�ضو هيئة تدري�سية في دائرة
جورج جقمان
الفل�سفة والدرا�سات الثقافية في جامعة بيرزيت.
ع�ضو المجل�س الت�شريعي الفل�سطيني عن كتله فتح البرلمانية ،ع�ضو مجل�س �أمناء م�ؤ�س�سة يا�سر عرفات،
�سحر قوا�سمي
رئي�س مجل�س �إدارة مركز المر�أة للإر�شاد القانوني.
القائم ب�أعمال رئي�س جامعه الإ�سراء ،مدير الدرا�سات في مركز الميزان لحقوق الإن�سان.
عدنان حجار
ع�ضو المجل�س الت�شريعي الفل�سطيني ،ونائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فل�سطين.
قي�س عبد الكريم
ع�ضو اللجنة المركزية لحركة فتح ،رئي�س كتلة فتح البرلمانية.
عزام الأحمد
خبير في مجال الحكم ال�صالح ومكافحة الف�ساد ،م�ست�شار مجل�س �إدارة �أمان ل�ش�ؤون مكافحة الف�ساد
عزمي ال�شعيبي
رئي�س مجل�س �إدارة برلمانيون عرب �ضد الف�ساد.
مدير عام مركز القد�س للم�ساعدة القانونية وحقوق الإن�سان ،ع�ضو قيادي ونا�شط في عدد من 		
ع�صام العاروري
االئتالفات الأهلية.
�أمين عام مجل�س الوزراء الفل�سطيني وع�ضو نقابة المحامين الفل�سطينيين.
علي ابو دياك
مدير عام الهيئة الم�ستقلة لحقوق الإن�سان -ديوان المظالم� ،أ�ستاذ الإدارة العامة في جامعة بيرزيت.
عمار دويك
رئي�س دائرة العلوم ال�سيا�سية في جامعة بيرزيت.
لورد حب�ش	
عميد كلية الآداب في جامعة بيرزيت ،ع�ضو مجل�س �أمناء مواطن؛ الم�ؤ�س�سة الفل�سطينية لدرا�سة 		
مجدي المالكي
الديمقراطية.
�أ�ستاذ م�ساعد في كلية الحقوق والإدارة العامة بجامعة بيرزيت ،متخ�ص�ص بقانون المناف�سة ،وقانون
محمد القي�سي
الم�ستهلك ،وقانون ال�شركات ،وقانون الت�أمين.
مدير وحدة الم�ساندة الت�شريعية ،باحث قانوني في معهد الحقوق -جامعة بيرزيت  ،محا�ضر غير متفرغ
محمود عالونة
في كلية الحقوق والإدارة العامة -جامعة بيرزيت.
ع�ضو المجل�س الت�شريعي ،الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفل�سطينية.
م�صطفى البرغوثي
باحث رئي�س في معهد الحقوق ،ومدير �سكرتاريا حقوق الإن�سان والقانون الدولي الإن�ساني.
م�صطفى مرعي
رئي�س مجل�س �أمناء مواطن؛ الم�ؤ�س�سة الفل�سطينية لدرا�سة الديمقراطية ،ع�ضو مجل�س المفو�ضين في
ممدوح العكر
الهيئة الم�ستقلة لحقوق االن�سان -ديوان المظالم.
باحث متخ�ص�ص في مجال �شفافية الموازنة العامة في فل�سطين ،ع�ضو الفريق االهلي ل�شفافية الموازنة
م�ؤيد عفانة
العامة في فل�سطين.
ع�ضو مجل�س �أمناء مواطن؛ الم�ؤ�س�سة الفل�سطينية لدرا�سة الديمقراطية ،وطبيبة �أخ�صائية.
نجوى ار�شيد
كاتب و�صحفي ،ومدير المركز الفل�سطيني لأبحاث ال�سيا�سات العامة والدرا�سات اال�ستراتيجية 		 -
هاني الم�صري
م�سارات.
يحيى مو�سى العباد�سة رئي�س لجنة الرقابة العامة وحقوق الإن�سان والحريات العامة

م�ؤتمر مواطن الحادي والع�شرون
الت�شريع في زمن االنق�سام
ال�صالح العام �أم ال�صالح الخا�ص؟

قاعة الهالل الأحمر الفل�سطيني -رام اللـه
�شارع القد�س الرئي�سي
( 3- 2ت�شرين الأول�/أكتوبر )2015

الت�شريع يف زمن االنق�سام

م�ؤمتر مواطن احلادي والع�شرون

اليوم الأول :الجمعة  2ت�شرين الأول 2015
		 9:30-9:00
12:00 - 10:00

2:00 - 12:00

ت�سجيل
الجل�سة الأولى :جل�سة �إفتتاح ّية
ممدوح العكر	�إدارة الجل�سة وكلمة افتتاحية
الم�سكوت عنه في الو�ضع الفل�سطيني العام
جورج جقمان
فو�ضى الت�شريعات بين ال�سيا�سة والقانون
عمار دويك
		
عزمي ال�شعيبي	�أثر «القرارات بقانون» على مبد�أ الف�صل
بين ال�سلطات في النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني
ا�ستراحة غداء

3:30 - 2:00

الجل�سة الثانية :الت�شريعات ال�صادرة في غزة
�أمية خما�ش	�إدارة الجل�سة
القوانين ال�صادرة عن المجل�س الت�شريعي في غزة
عدنان حجار
(( )2014-2006فيديو كونفرن�س)
تعقيب
قي�س عبد الكريم
تعقيب (فيديو كونفرن�س)
جميل مجدالوي
يحيى مو�سى العباد�سة تعقيب (فيديو كونفرن�س)
تعقيب (فيديو كونفرن�س)
�أ�شرف جمعة
ا�ستراحة

5:15 - 3:45

الجل�سة الثالثة :الت�شريعات في قطاع الحكم
نجوى ار�شيد	�إدارة الجل�سة
درا�سة حول القرارات بقوانين في قطاع الحكم
�أحمد م�صلح
		 2015-2007
الت�شريعات الثانوية بعد االنق�سام :بين الترزية
محمود عالونة
الت�شريعية والحاجة المجتمعية
تعقيب
�أيمن �ضراغمة
تعقيب
عزام الأحمد

3:45-3:30

يعقد هذا الم�ؤتمر بالتعاون مع م�ؤ�س�سة هنر�ش ُبل فل�سطين والأردن

اليوم الثاني :ال�سبت  3ت�شرين الأول 2015
11:00 - 9:30

الجل�سة الرابعة :ت�شريعات ال�ش�أن االقت�صادي
مجدي المالكي	�إدارة الجل�سة
القرارات بقانون ال�صادرة في ال�ش�أن االقت�صادي 		
محمد القي�سي
بين العامين 2014-2007
م�ؤيد عفانة	�أثر االنق�سام على �شفافية الموازنة
تعقيب
ب�سام ال�صالحي
ا�ستراحة

12:45 - 11:15

الجل�سة الخام�سة :المر�أة في الت�شريعات الفل�سطينية
م�صطفى مرعي�	 إدارة الجل�سة
تغييب المر�أة عن الت�شريعات الفل�سطينية
لورد حب�ش	
 :2015-2007درا�سة في الهيمنة الذكورية
تعقيب
�سحر القوا�سمي
تعقيب
�أ�شرف �أبو حية
ا�ستراحة غداء

3:30 - 2:00

الجل�سة الختامية
(�إطالق اللجنة الأهلية للرقابة على الت�شريعات)
�إدارة الجل�سة
ع�صام العاروري
الآثار ال�سلبية لتغييب المجل�س الت�شريعي ودوره
م�صطفى البرغوثي
ما العمل في �ضوء التطورات الراهنة
هاني الم�صري
ممثل عن مجل�س الوزراء الفل�سطيني
علي ابو دياك
تعقيب من مكتب الرئي�س ممثل عن مكتب الرئي�س

11:15-11:00

2:00-12:45

This conference is held in cooperation with the Heinrich Böll Stiftung
Palestine and Jordan

