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أخبار
 تبنى معهد الحقوق التوجهات االستراتيجية لألعوام ( )2021-2019والتي تشمل المعلوماتية القانونية واألبحاث
النظرية والتطبيقية وبرامج التعليم والتدريب والتأهيل القانوني.

 نفذ معهد الحقوق بالتعاون مع جمعية بيت لحم للتأهيل برنامجاً تدريبياً متخصصاً حول صناعة واعداد أوراق السياسات
العامة والسياسات التشريعية.

 وفد حقوقي من جامعة بيرزيت يزور معالي وزير العدل األستاذ علي أبو دياك لبحث سبل توثيق وتفعيل التعاون
والعمل المشترك بين و ازرة العدل والجامعة.

 لقاء معهد الحقوق مع وفد من مؤسسة كونراد أديناور األلمانية لمناقشة خطط المعهد وبرامجه المستقبلية وتعزيز
التعاون بين الطرفين.
 قام معهد الحقوق بتوقيع اتفاقية تعاون مع برنامج سواسية /برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،استم ار اًر في دعم المقتفي،
لمدة عام من بداية شهر تشرين أول .2018

اوراق بحثية معدة من فريق الباحثين في معهد الحقوق
أنجز الفريق خالل الفترة الماضية جملة أوراق بحثية منها:
 محمود عالونة ونادية أبو عليا“Social Market Economy: Objectives and Principles”. :
 معين برغوثي" :الجوانب الدستورية للنظام االقتصادي واالجتماعي لدولة فلسطين".
 مصطفى مرعي" :الجوانب التعاقدية الدولية لدولة فلسطين ذات العالقة بمبادىء اقتصاد السوق االجتماعي".
 إلياس الحيحي“The Nature of Palestine’s obligations under the ICESCR: The Rights to :
Work and Health as Case Studies”.

 جميل سالم" :قراءة في مفهوم الدولة اإلجتماعية :النموذج األلماني".
 آالء حماد" :قرار بقانون الضمان االجتماعي رقم ( )19لسنة 2016م من منظور اقتصاد السوق االجتماعي".
 نسرين دار عمر“Analysing the Applicable Company Law in the West Bank of Palestine in :
Light of the Social Market Economy Principles”.

 مروج ريحان" :مدى ارتباط التشريعات الفلسطينية مع مبدأ أسبقية السياسة النقدية كأحد المبادىء األساسية لنظام
اقتصاد السوق االجتماعي".
 شروق سالمة" :مدى ارتباط التشريعات الفلسطينية مع مبدأ نظام أسعار فعال للسلع والخدمات كأحد المبادىء األساسية
لنظام اقتصاد السوق االجتماعي".

 كرم عمر“ Hypothesis for applying a Social Market Economy in Palestine”. :
نشاطات عامة
لقاءات بيرزيت القانونية

مؤتمرات دولية

 بتاريخ  ،2018/7/25عقد لقاء قانوني في غزة حول "عقوبة

 بتاريخ  3و  4تشرين أول  ،2018نظم
معهد الحقوق ،بالتعاون مع مؤسسة الحق،

اإلعدام في فلسطين في ضوء االنضمام إلى البروتوكول االختياري

والمركز

الخاص إللغاء عقوبة اإلعدام".

مؤتمر
والفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان،
اً

 بتاريخ  ،2018/10/9عقد لقاء قانوني في غزة بالشراكة مع مؤسسة

دولياً تحت عنوان "الحد القانوني الفاصل بين

بال ثينك للدراسات االستراتيجية حول "السياسات والقوانين

االحتالل والضم"" .وقائع جلسات المؤتمر"

االقتصادية السائدة في فلسطين ،واألثر على الطبقة الوسطى"
 بتاريخ  ،2018/10/23عقد لقاء قانوني في بيرزيت حول "منظومة
االقتصاد السائدة في فلسطين واألثر على الطبقة المتوسطة".

لقاءات تشاورية وورشات عمل

 بتاريخ  ،2018/11/1عقد لقاء قانوني في غزة حول "الحق في 
السكن في ضوء التهجير الجماعي خالل الحرب األخيرة".

الضمان االجتماعي".
 بتاريخ  ،2018/12/11عقد لقاء قانوني في غزة حول "اتفاق

لقاءاً تشاورياً لمناقشة ورقة معدة من قبل
ومبادىء اقتصاد السوق االجتماعي".

 بتاريخ  ،2018/12/8عقد لقاء قانوني في بيرزيت بالتعاون مع 
نقابة أساتذة وموظفي جامعة بيرزيت بعنوان "نظرة حقوقية على

بتاريخ  ،2018/11/21نظم معهد الحقوق
فريق باحثي المعهد حول "محددات

 بتاريخ  ،2018/11/17عقد لقاء قانوني في بيرزيت حول "مسودة
القرار بقانون المالكين والمستأجرين".

الفلسطيني

لحقوق

اإلنسان،

بتاريخ  ،2018/12/17نظم معهد الحقوق
ورشة عمل بعنوان "النظام االقتصادي في
فلسطين :اقتصاد السوق الحر أم اقتصاد
السوق االجتماعي؟".

باريس االقتصادي وسبل االنفكاك عن االحتالل".

معهد الحقوق ،جامعة بيرزيت ،صندوق بريد ،14 :فلسطين
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