الشبكة العربية
للمؤسسات الوطنية
لحقوق االنسان

مؤتمر حول تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان في المنطقة العربية
خالل الفترة 41-41يناير3142م
فندق الريتز كارلتون
**** البرنامـــــــج ****

التفاصيـــــــــــــل

الوقــــــت

اليوم االول  41يناير 3142
***الجلســــــــة االفتتاحية***
الجلسة االفتتاحية :
 د .علي بن صميخ المري ،رئيس الشبكة العربية
 د .العبيد العبيد ،مكتب المفوض السامي لحقوق األنسان لألمم المتحدة
 د .موسى بريزات ،رئيس لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق االنسان
0321 – 09:00

استراحـــــــــــة

41- 0321

جلسة العمل االولى
رئيس الجلسة :د .أحمد حرب رئيس الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان (فلسطين)

أهمية مبادئ باريس في األداء الفعال للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان.

44:41-41311

 لماذا مبادئ باريس؟1

القاعــات

التفاصيـــــــــــــل

الوقــــــت

 عرض شامل لمبادئ باريس االستقاللية والكينونية الهيكلية والوظيفية للمؤسساتالوطنية ،نطاق الوالية ،والتعددية في التمثيل والصالحيات.
 تفاعل المؤسسات الوطنية مع هيئات حقوق اإلنسان في األمم المتحدةأفارين شاهيدزدا ،نائب الرئيس -قسم المؤسسات الوطنية و اآلليات اإلقليمية  -مكتب المفوض الساميلحقوق اإلنسان باألمم المتحدة.

44341-41341

44321-44341

نقاش

44311-44321

استراحـــــــــــة
جلسة العمل الثانية

43311-44311

رئيس الجلسة :السيد /محمد ابراهيم العالقي رئيس المجلس الوطني للحرية العامة لحقوق اإلنسان (ليبيا)

المؤسسات الوطنية والعضوية الكاملة في لجنة التنسيق الدولية – التصنيف أ
شروط االعتماد وآلياته.
 د .علي بن صميخ المري ،رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان و رئيس لجنةاالعتماد في لجنة التنسيق الدولية
 -د .موسى بريزات ،رئيس لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان

 أفارين شاهيدزدا ،نائب الرئيس -قسم المؤسسات الوطنية و اآلليات اإلقليمية  -مكتب المفوض الساميلحقوق اإلنسان باألمم المتحدة.
13:00- 12:45

2

القاعــات

التفاصيـــــــــــــل

الوقــــــت
نقاش

غـــــــــــــــداء وصالة استراحة

41321 - 42311

جلسة العمل الثالثة
رئيييييييس الجلسييييييية :السييييييييدةس آميييييييال حسييييييين التنييييييي رئييييييييس المفوضيييييييية القوميييييييية لحقيييييييوق اإلنسيييييييان
(السودان)
15:45 -14:30

نييييييييواحي القصييييييييور فييييييييي التشييييييييريعات المؤسسيييييييية للمؤسسييييييييات الوطنييييييييية لحقييييييييوق
اإلنسان.
-

د .عليييييي بييييير صيييييمي المييييير رئييييييس الشيييييبكة العربيييييية للمؤسسيييييات الوطنيييييية لحقيييييوق
اإلنسان و رئيس لجنة االعتماد في لجنة التنسيق الدولية

-

د .نضال الجرد  ،مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان -منطقة الشرق األوسط ،بيروت

استراحـــــــــــة

40341- 40311
16:00- 15:45

جلسة العمل الرابعة
نقاش

رئيس الجلسة  :المكرم محمد بن عبد هللا بن سعود الريامي

تجارب المؤسسات الوطنية في طلب االعتماد (مصر -موريتانية – قطر -الجزائر -فلسطين -األردن-
المغرب) نقاش
44311-40341

عشر دقائق لكل مؤسسة
نقاش
جهود الدول العربية إلنشاء مؤسسات وطنية لحقوق اإلنسان (لبنان -الكويت -اإلمارات-
العراق -اليمن).
خمس دقائق لممثل كل دولة

اليوم الثاني  41يناير 3142

جلسة العمل الخامسة

44:11- 0311

رئيس الجلسة :المستشارس حسام الدين الغرياني ،رئيس المجلس القومي لحقوق اإلنسان
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القاعــات

التفاصيـــــــــــــل

الوقــــــت

المواضيع ذات األولوية للمؤسسات الوطنية لحماية و تعزيز حقوق اإلنسان وفقا ً لمبادئ
باريس :التحديات و الفرص:
-1دور المؤسسات الوطنية العربية في رصد التشريعات والقوانين والسياسات الوطنية.
المستشار /مؤمن الدرديري ،الخب ير القانوني في اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان (قطر)

 -2السبل الفعًالة لتلقي الشكاوي والتوثيق وحماية الشهود والضحايا في ظل التطورات
الحديثة.
االستاذة رندى سنيورة ،الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان (فلسطين)

-3دور المؤسسات الوطنية في زيارة ومراقبة أماكن الحرمان من الحريةس المؤسسات
الوطنية كأليات وقاية وطنية
ايستر شفلبرغر ،جمعية منع التعذيب ،جنيف

 -4دور المؤسسات الوطنية في التربية و التثقيف بحقوق اإلنسان
د .العبيد العبيد ،مكتب المفوضية السامية لألمم المتحدة

44341-44311
44:11- 44:41

42:11- 44:11

نقاش

استراحـــــــــــة
جلسة العمل السادسة
رئيس الجلسة :السيد /عيس الخياط ،نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان (البحرين)

 -5دور المؤسسات الوطنية في التعاون مع اآلليات الدولية
غريغ هيسوم ،خبير قانوني ،منتدى اآلسيا باسفيك للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان

 -6تحديات المؤسسات الوطنية في الدول الالمركزية أو الفيدرالية – تجارب مقارنة
 -االستاذ سرينفاز كاماث ،اللجنة الوطنية الهندية لحقوق االنسان

 -7المؤسسات الوطنية العربية في دول الربيع العربي :هل هناك دور للمؤسسات في
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القاعــات

التفاصيـــــــــــــل

الوقــــــت

العدالة االنتقالية؟ تجارب مقارنة الدروس المستفادة لمؤسسات المنطقة.

42:21-42311

المجلس الوطني لحقوق اإلنسان (المغرب)
د .نضال الجردي -مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان في األمم المتحدة -بيروت

نقاش

غـــــــــــــــداء استراحة

41:11 -42321

رئيس الجلسة :د .علي بن صميخ المري -رئيس الشبكة العربية لحقوق اإلنسان

 دور الشبكة العربية في لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان.مناقشة توصيات المؤتمراختتام أعمال المؤتمر:د .موس بريزات
41:11 -41:11
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ممثل عن مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان

القاعــات

