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.I

مقدمة (تعريف بالكرسي وشاغله):

1

كرس ي الش ي حمد بن خل فة آل ثان للقانون الدسييرو والدول ف كل ة الحقوق واإلدا ة العامة بجامعة ب رزيت ،هو أول
كرسييي مرخصييي ف القانون الدسيييرو والدول ف فلسييي ،ن ،أنشييي الجامعة عام  ،1996وأعادت فع ل عام .2015
ج ئ سيييييييم ة الكرسييييييي كريما من الجامعة لدولة ق،ر على وقف رها الكريمة للجامعة منذ العام  .1996ويعمل الكرسييييييي
بالرشب ك مع وحدة القانون الدسرو ف كل ة الحقوق واإلدا ة العامة بالجامعة.
يش ي ل الكرس ي الدكرو عاص ي خل ل ،أسييرا القانون العام ،نائب ئ س الجامعة للشيينون المجرمع ة ،مشيير وحدة القانون
الدسيييييييرو ف كل ة الحقوق واإلدا ة العامة .ابرعث باحثا زائرا ف معهد "ماكس بالنك" ف ألمان ا ( )2015وباحثا زائرا
ف كل ة القانون ف جامعة ن ويو ك ( .)2015-2016وشيي ل سييابقا ف جامعة ب رزيت عم دا لكل ة الحقوق واإلدا ة العامة
( ،)2015-2012ومديرا لمعهد إبراه أبو ل د للد اسيييات الدول ة ( .)2011-2012ويشييي ل حال ا عضيييوية اله ئة اإلدا ية
لمجلس مفوض اله ئة المسرقلة لحقوق اإلنسان ومجلس إدا ة منسسة الحق.

.II

منشورات شاغل الكرسي:

أوراق بحثية أو سياساتية تم نشرها أو اتاحتها خالل فترة التقرير:

2

طب عة البحث و/أو الجهة المسرهدفة للنشر
عنوان البحث
نشيرها إلكررون ا على
و قة ات طابع سي اسيا
 Rule of Law Assistance to the Palestinian Authority:صفحة PeaceLab.blog
Challenges Ahead (with Karam Omar and Jamil
Salem), 30 April 2019.
Courting Economic and Social Rights in Palestine:

مجلة الشريعة والقانون (محكمة).

Justiciability, Enforceability and the Role of the
Supreme Constitutional Court, Journal Sharia and
Law, College of Law, U.A.E. University, n.77, January
2019, pp. 1-29.

بحييث يوثق حيياليية حقوق اإلنسييييييييان والحوكميية ف
 Human Rights and Governance Cluster Report,
القدس الشرق ة.
Palestinian Economic Policy Research Institute. 2019.

بحييث ا يياحر ي على صيييييييفحيية  SSRNإلى ح ن
 Palestinian Documentary Constitutionalism: A Stalledحديثها ومحاولة نشرها.
Project. Unpublished paper, 2019. Available on ssrn.

 1للمزيد حول الكرس (الرسالة ،الرؤية ،الفئة المسرهدفة ،المهام واالهرمامات ،فريق العمل وغ رها) ،انظر صفحر عبر موقع الجامعة:
https://www.birzeit.edu/ar/study/faculties/law-public-administration/shaikh-Hamad-chair/about
 2مسرثنى منها األبحاث المنشو ة ضمن "سلسلة أو اق ب رزيت للد اسات القانون ة" ،انظر بخصوصها الفرع ( )IVف هذا الرقرير.
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.III

إصدارات وحدة القانون الدستوري تحت إشراف وبدعم الكرسي:

إصييدا ثمان أو اق جديدة ضييمن "سييلسييلة أو اق ب رزيت للد اسييات القانون ة" (من أصييل  27و قة نشييرت حرى اآلن)،
موزعة على ست فئات ( .)modelوقد جرى نشرها على ":"SSRN
#

الرقم ضمن
السلسلة

الفئة ضمن
السلسلة

1

2018/10

2

2019/1

3

2018/12

4

2018/11

المقاالت
المررجمة
أو اق
المن مرات
والنشاطات
العامة
أو اق طلبة
الماجسر ر
موسوعة
القانون
الدسرو
العرب
المقا ن

5

2018/8

6

2018/9

الباحث
عاص خل ل
شاد وام وعاص خل ل

نو ا ط
نوا بدير

أو اق
موقف

وحدة القانون الدسرو

7

2019/2

أو اق
مرجع ة

& Nora Taha
Asem Khalil

8

2019/3

أو اق طلبة
البكالو يوس

م را الصالح

.IV

[يرضمن الن

عنوان الورقة
ابط لالطالع على الو قة و حم لها]

حالة الضرو ة من منظو دسرو

مقا ن

تاريخ النشر
شرين ثان 2018

إنفا اال فاق ات الدول ة ف فلسييييييي ،ن :اإلشيييييييكال ات
القانون ة والحلول الدسرو ية

كانون ثان 2019

بناء األماكن ،هدم الحقوق :مالمح الحق ف السكن ف
الس اق الفلس ،ن
السل،ة الر س س ة

كانون أول 2018

و قة موقف حول جواز عديل قانون السل،ة القضائ ة
بموجب قرا بقانون
و قة موقف حول قرا المحكمة الدسرو ية الرفس ر
لعبا ة "الشييييي ن العسيييييكر " وطب عة جهاز الشيييييرطة
ومحاكمة منرسب
Rethinking Executive Supremacy during
Times of Crisis in Egypt
االخرصييياإل اإلقل م للمحكمة الجنائ ة الدول ة بالنظر
ف المسروطنات اإلسرائ ل ة كجريمة حرب
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شرين ثان 2018

أيلول 2018
شرين أول 2018
كانون ثان 2019
ن سان 2019

نشاطات الكرسي األخرى:

 .1المشاريع والبرامج المستمرة:






موسوووووعة القانون الدسووووتوري العربي المقارن :يسييييعى "الكرسيييي " من خاللها إلى وف ر قاعدة أكاديم ة قانون ة
للقا ئ العرب  ،باإلضيييافة إلى مراجع محدثة بالل ة العرب ة مخرصييية ف مواضييي ع القانون الدسيييرو من وجهة
نظر مقا نة .و هد الموسييييوعة بدو ها إلى إع،اء صييييو خاإل للوضييييع الحال عن الدسييييا ر بشييييكل خاإل
4
والقوان ن الوضع ة بشكل عام.
فريق الخبراء القانونيون الفلسوونينيون الشووبا  :شييبكة لخريج كل ات الحقوق ،و عمل حت مظلة "الكرسيي ".
و هد بشييكل أسيياس ي إلى عزيز البحث العلم بالل ة اإلنكل زية للمسيياهمة ف نشيير وجهة النظر الفلسيي ،ن ة ف
5
حقل القانون الدول والقانون العام.
األخبار المتخصصة في القانون الدستوري المقارن :مشا كة القا ئ العرب بمرابعة أبرز الر،و ات ف عدد من
المحاك الدسييييرو ية ف العال  ،وأه القرا ات الصيييياد ة عنها ،وإعداد و رجمة ونشيييير أخبا حولها عبر صييييفحة
"الكرس " على موقع .Facebook

 3أطلقت السلسلة بإصدا الو قة األولى ف آب  ،2017انظر حول هذه السلسلةhttps://goo.gl/rt2Mdb :
 4للمزيد حول الموسوعة ،انظرhttps://goo.gl/4fUueH :
 5للمزيد حول الشبكة ،انظر https://goo.gl/4fUueH :وحول شك ل الفريق ،انظر http://cutt.us/DvrFd :كما يمكن االطالع على الملحق،
والذ يحرو على قرير فص ل عن فريق الخبراء الشباب.
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 .2إطالق مشاريع /برامج جديدة:


.V

برنامج الباحثين الواعدين في وحدة القانون الدسووتوري :يسييرهد إ احة الفرصيية لمجموعة من الخريج ن الجدد
وطلبة البكالو يوس من مسيروى السينة األخ رة ،إلكسيابه الخبرة ف إعداد األبحاث من خالل الرد يب وإشيراكه
6
فعل ا ف إعداد األبحاث حت إشراق باحث الوحدة أو العمل كمساعد بحث.

وحدة القانون الدستوري

.1

تنظيم لقاءات طاولة مستديرة وندوات




وحدة القانون الدسرو  :لقاء عريف حول برنامج الباحث ن الواعدين 30 ،آب .2018
وحدة القانون الدسييرو  :لقاء طاولة مسييرديرة حول إمكان ة عديل قانون السييل،ة القضييائ ة بموجب قرا بقانون،
 15أيلول .2018
وحدة القانون الدسيييرو  :لقاء طاولة مسيييرديرة حول قرا المحكمة الدسيييرو ية الرفسييي ر المرعلق بعبا ة "الشييي ن
العسكر " 13 ،شرين أول .2018
وحدة القانون الدسيييييييرو  :لقاء حوا حول العالقة ب ن المواطن والدولة والعقد االجرماع  24 ،شيييييييرين ثان
.2018
وحدة القانون الدسيييرو  :نظ سيييلسيييلة ندوات خاصييية بالرشيييب ك مع مسييياق ماجسييير ر القانون العام المقا ن ف
برنامج الحكومة والحك المحل  ،آ ا -أيا :2019
 الندوة األولى :حول طب عة النظام الس ي اس ي الفلسيي ،ن على ضييوء خبرات مقا نة ،باسييرضييافة د .وسي
أبوفاشة.
 الندوة الثان ة :حول الرمث ل الشعب والبرلمانات ،باسرضافة د .عزم الشعب .
 الندوة الثالثة :حول الحك و مك ن الحكومة ،باسرضافة د .عل الجرباو .
 الندوة الرابعة :حول ق د الحكومة ومساءلرها ،باسرضافة د .جو ج جقمان.
 الندوة الخامسة :حول الحقوق والحريات وعالقرها بالقانون والمنسسات ،باسرضافة أ .شعوان جبا ين.





7:

 . 2نشاطات باحثي الوحدة:
 مشيييييا كة نوا بدير (باحثة ضيييييمن الكرسييييي والوحدة) ف د يب فريق دائرة القانون المشيييييا ك ف المحاكمة
الصيييو ية العرب ة بنسيييخرها السيييادسييية ،المنعقدة ف لبنان ،ن سيييان 2019؛ وحصيييول الفريق على المر بة األولى
عرب ا ،وجائزة أفضيييييييل مررافع لل،البة آالء  ،الباحثة ضيييييييمن برنامج الباحث ن الواعدين ف وحدة القانون
الدسرو .
 المشا كة ف ندوة نظمها ديوان الفروى والرشريع حول "اال فاق ات الدول ة الر انضمت إل ها دولة فلس ،ن وأهم ة
نشرها ف الجريدة الرسم ة" .و قدي و قة بعنوان "اإلشكال ات القانون ة والعمل ة ف ،ب ق وانفا اال فاق ات الدول ة
ف النظام القانون الفلس ،ن " .ام هللا 24 ،كانون أول .2018

 6للمزيد حول البرنامج ،انظر . https://goo.gl/roQVKv :كما انظر حول األبحاث الذ يعمل عل ها الباحث ن الواعدين (.)3.V
 7صد عن كل لقاء طاولة مسرديرة و قة موقف ،انظر الفرع ( )IVف هذا الرقرير .كما رضمن عناوين اللقاءات وابط مباشرة ألخبا انعقادها
عبر موقع الجامعة.
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.VI

الخبراء القانونيون الفلسنينيون الشبا :

"الخبراء القانون ون الفلس ،ن ون الشباب" ه شبكة لخريج كل ات الحقوق ف الجامعات الفلس ،ن ة ،عمل حت مظلة
الكرس  ،و هد بشكل أساس الى عزيز البحث العلم بالل ة اإلنجل زية للمساهمة ف نشر وجهة النظر الفلس ،ن ة ف
س سها ف م،لع العام .2018
حقل القانون الدول والقانون العام،
 . 1محاور عمل الشبكة








المجالت القانون ة واألكاديم ة بالل ات األجنب ة الر

رناول حالة الصراع

المراجعة الدو ية للمنشو ات ف
االسرائ ل الفلس ،ن
العمل على عزيز الرد يب ف مجال البحوث وكرابة المقررحات البحث ة و حس ن مها ات الكرابة األكاديم ة
ومها ات الرحدث واال صال لدى أعضاء الشبكة
نظ لقاءات مع خبراء القانون الدول والقانون العام لنقاش أحدث منشو ا ه الر رعلق بفلس ،ن واسرائ ل
والقانون الدول
اسرقبال الوفود الرسم ة القادمة الى فلس ،ن بهد إطالعه على وجهة نظر شباب ة من فلس ،ن حول القانون
الدول العام وحول حقوق الفلس ،ن ن
الرواصل مع وسائل اإلعالم الدول ة المخرلفة (المكروبة أو اإل اع ة أو الرلفزيون ة) والمهرمة برسل ط الضوء على
األحداث والر،و ات المرعلقة بالشعب الفلس ،ن وحقوق من منظو القانون الدول والقانون العام
المساهمة ف د يب طلبة كل ة الحقوق الس ما اولئك الذين ه على اسرعداد لخوض جا ب عل م ة على المسروى
الدول مثل جربة المحاك الصو ية اإلقل م ة والدول ة
الرواصل وال رعاون مع كل ات القانون الفلس ،ن ة والعرب ة ف مجال العمل البحث المشررك والعمل على عزيز
الرواية ووجهة النظر العرب ة والفلس ،ن ة من خالل الرعاون مع طلبة وخريج ن واسا ذة القانون العرب ف مشا يع
بحث ة ولقاءات قانون ة مشرركة

 . 2نشاطات الشبكة


عقدت الشبكة لقاء طاولة مسرديرة اسرضافت ف الخب ر البري،ان ف القانون الدول العام د .الف وايلد ،لمناقشة قريره
حول ،ب ق قانون حقوق اإلنسان على األ ض الفلس ،ن ة ،برا ي  8آب  .2018وف عر المشر العام ،الدكرو عاص
خل ل ،بالشبكة وشروط اإلنضمام الى الفريق.
المشا كة و قدي و قة ف و شة عمل حول مكانة حقوق اإلنسان على ضوء انضمام فلس ،ن ال فاق ات دول ة ،نظمها مكرب
المفوض السام لحقوق اإلنسان ،ام هللا ،آب  ،2018الدكرو عاص خل ل بالشراكة مع ال اس الح ح .



المشا كة ف لقاء حوا عقد كل ة الحقوق واإلدا ة العامة حول القانون الجنائ الدول  ،واسرضافت ف أحد محام
ومسرشا المحكمة العل ا ف جنوب افريق ا ،وأحد المدع ن ف المحكمة الجنائ ة الدول ة ل وغوسالف ا السابقة 27 ،شرين
ثان .2018
شا ك الدكرو عاص خل ل ،المشر العام للشبكة ،واألعضاء ياسم ن خم س ويا ا ز ير ف محاضرة ونقاش عقدها معهد
أبو ال د للد اسات الدول ة ف جامعة ب رزيت بعنوان "أو وبا الشرق ة والقض ة الفلس ،ن ة" ،واسرضا ف ها ئ سة دائرة
العالقات الدول ة والدبلوماس ة ف الجامعة الوطن ة للخدمة العامة ف المجر ،برا ي .2018/11/8
شا ك كل من م را الصالح ويا ا أبو م ز وناديا أبو عل ا ونو حلب وف ك حنضل ويا ا ز ير بلقاء حوا عقد كل ة
ا لحقوق واإلدا ة العامة ف القانون الجنائ الدول  ،واسرضافت ف أحد محام ومسرشا المحكمة العل ا ف جنوب افريق ا،
وأحد المدع ن ف المحكمة الجنائ ة الدول ة ل وغوسالف ا السابقة ،برا ي .2018/11/27
أطلقت الشبكة صفحا ها اإللكررون ة على الموقع اإللكررون لجامعة ب رزيت وعلى موقع الرواصل االجرماع ف سبوك،
وبدأت حملرها اإللكررون ة بالرعريف بالفريق منذ كانون األول .2018
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ام هللا

مشا كة نا فواضلة ف من مر الرحك الدول بموجد قواعد غرفة الرجا ة الدول ة و وجها الحديثة ،والذ عقد ف
برنظ من غرفة الرجا ة الدول ة 28 .شباط 2019
مشا كة يا ا زعرير وكاثرين ابو عمشة وم را خ اط ف حدث إطالق عل قات اللجنة الدول ة للصل ب األحمر على ا فاق ة
جن ف وبرو وكول ها اإلضاف ن بالل ة العرب ة ،الذ نظ من قبل منسسة الحق ف  12شباط 2019
مشا كة م شل ن دع ق وحنان شهاب و ان ا قاض  ،واض،الع فناد مسعد (جم عه من فريق الخبراء القانون ن الشباب) ف
د يب فريق دائرة القانون المشا ك ف المحاكمة الصو ية الدول ة " ،"Price Mediaالقاهرة ،شباط  .2019و هل للمرحلة
الدول ة من المسابقة الر عقدت ف اوكسفو د خالل ن سان .2019
مشا كة م را خ اط واض،الع م را الصالح ف مساعدة د يب فريق دائرة القانون المشا ك ف المحاكمة الصو ية
اإلقل م ة ف القانون الدول اإلنسان  ،ب روت ،يناير -ما س .2019
كقاض ف الجوالت الدول ة ف مسابقة المحاكمة
مشا كة ناديا أبو عل ا وف ك حنضل (من فريق الخبراء القانون ن الشباب)
ٍ
الصو ية الدول ة " ،"Price Mediaأكسفو د ،ن سان .2019
مشا كة فناد مسعد وم شل ن دع ق ويا ا زعا ير وم را خ اط و ان ا القاض ودانا فراج (من فريق الخبراء القانون ن
الشباب) ف دو ة مكثفة ف القانون الدول و ا ي الصه ون ة ،عقد ها دائرة القانون ف جامعة ب رزيت 22-21 ،ن سان
.2019
قبول م شل ن دع ق ويا ا زعرير من فريق الخبراء الشباب ف الكو س الص ف " Human Rights and Criminal
 )2019/6/10-2( "Justiceوالمنظ من The Siracusa International Institute for Criminal Justice and
.Human Rights
حصول م شل ن دع ق ويا ا زعرير على منحر ن (من أصل  4منح مخصصة لفلس ،ن) من منسسة  OSFو لك السركمال
د اسة الماجسر ر ف الواليات المرحدة.
 . 3أوراق سياساتية
بدأت الشبكة منذ شهر كانون األول  2018بإطالق سلسلة من المراجعات الر يعدها األعضاء لمقاالت وكرب وأحكام محاك
دول ة وغ رها ،والر شكل عالمة فا قة ف القانون الدول العام .و صد الشبكة المراجعات بشكل أسبوع أو شهر على
مواقع الرواصل اإلجرماع مه دا لروث قها على منصة الكررون ة خاصة بالشبكة
المعد
وان فا س

العنوان
أ غ ر المسبوق للمحكمة األمريك ة لحقوق اإلنسان :الب ئة الصح ة و
حقوق االنسان
 Gbagbo & Blé Goudé Trial Chamber Acquittalه ا عمر
Decision
 Israel's Withdrawal from UNESCOدانا فراج

 The Assad Regime’s ‘Extermination’ of Syria’sم را الصالح
Civilian Population: A Legal Perspective
 “Colonialism” and Israel’s Control of the OPT underفناد مسعد
International Law
 The International Court of Justice Rejects the UKدانا فراج
Position on the Chagos Islands
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ا ي النشر
كانون األول 2018
كانون الثان 2019
آ ا 2019
ن سان 2019

أيا 2019

أيا 2019

