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 المؤتمر العربي لتطوير منظومة حقوق اإلنسان بجامعة الدول العربية

 (المؤتمر تنظيم حول فنية ورقة)

 

 المؤتمرعن  خلفيةأوال: 

العربية بشأن إصالح آلية العمل للجامعة في الميادين لرغبة السامية لمجلس جامعة الدول في اطار ا

بقاً إلعالن الدوحة الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية وط التفافيةو  االجتماعيةو  االقتصاديةالسياسية و 

عقد مؤتمر ، والذي يدعوا فيه إلى " 4102مارس  42بتاريخ  42على مستوى القمـة في دورته العاديـة 

لمنظمات المجتمع المدني في الدول األعضاء في الدوحة حول تطوير منظومة حقوق اإلنسان في الجامعة 

منظمات المجتمع المدني العربية مع هذه اإلدارة و استمرارا للجهود التي قامت بها و توائما ".  العربية

لتطوير المنظومة العربية لحقوق اإلنسان عن طريق تطوير و استحداث مواثيق و آليات لحقوق اإلنسان 

اون لحقوق اإلنسان بالتعفي الجامعة ترقى الى مستوى تطلعات الشعوب العربية ستنظم اللجنة الوطنية 

تحت عنوان " المؤتمر العربي  اعربي امؤتمرمع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان 

 نتائجيتم رفع وس م.3/6/3103-0لتطوير منظومة حقوق اإلنسان بجامعة الدول العربية خالل الفترة من 

   المؤتمر الى جامعة الدول العربية بغرض دراستها.

 

 ؤتمرالهدف العام للم: اثاني

تطوير النظام العربي لحقوق اإلنسان عن طريق المساهمة في ايجاد و تطوير مواثيق و آليات حقوق 

 اإلنسان التعاهدية و غير التعاهدية

 مشارك يمثلون الجهات التالية: 011 أكثر من سيشارك في المؤتمر : ننوعية المشاركي: اثاني

 جامعة الدول العربية  -

 إلنسانالمفوضية السامية لحقوق ا -

 مكتب حقوق اإلنسان بدول مجلس التعاون الخليجي -
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 هيئة حقوق اإلنسان بمنظمة التعاون اإلسالمي -

 اتحاد البرلمانيين العرب -

 إدارة حقوق اإلنسان بمجلس أوروبا -

 المحكمة األمريكية لحقوق اإلنسان -

 المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان -

 كبريات المنظمات العربية لحقوق اإلنسان -

 سات الوطنية لحقوق اإلنسانالمؤس -

 الشبكات اإلقليمية للمؤسسات الوطنية -

بعض المنظمات التي اشتغلت على الموضوع مثل الفدرالية الدولية لحقوق  -

 اإلنسان

 بعض الجامعات و مراكز البحوث العربية -

 مواضيع المؤتمر

مع  تعمل بالتوازي عملعرض خمسة أوراق عمل و أربعة ورش  سيتم للمؤتمر العام للهدف خدمة

 .قبل المؤتمر المستجدات التي طرأت  االعتباراألخذ بعين 

 أوراق العمل 

 مالحظات اإلعداد جهة مواضيع ال
النظام العربي لحقوق اإلنسان: التحديات و 

 الفرص
 عبد الباسط بن حسن د.

 رئيس المعهد العربي لحقوق اإلنسان
 

دور منظمات المجتمع المدني في تطوير 
 ومة حقوق اإلنسان العربيةمنظ

 األستاذ عز الدين األصبحي
مركز المعلومات و التأهيل لحقوق رئيس 
 اإلنسان

 

دور المفوضية السامية في مجال تطوير 
 اآلليات اإلقليمية لحماية حقوق اإلنسان

ممثل عن المفوضية السامية لحقوق اإلنسان 
 بجنيف

 

قوق نحو شراكة فعالة بين اآلليات اإلقليمية لح
 اإلنسان

نائب رئيس المحكمة القاضي فاتح أوقرقوز 

 اإلفريقية لحقوق اإلنسان

 

أحمد عبد اهلل فرحان األمين العام السيد  المحكمة العربية لحقوق اإلنسان
 للمؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان بالبحرين
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 ورش العمل 

 مالحظات اإلعداد جهة مواضيع الورش
ات و مواثيق حقوق تطوير و استحداث اتفاقي

اإلنسان ) العنف ضد المرأة، الوقاية من 
التعذيب، الحقوق االقتصادية و االجتماعية و 

 الثقافية، حماية الصحفيين...(

  

ايجاااد وتطااوير اتليااات التعاقديااة لحمايااة حقااوق 

اإلنساااان ) المحكماااة العربياااة لحقاااوق اإلنساااان، 

تطوير عمل و مهام لجنة خبراء الميثااق، تقصاي 

 لحقائق، لجنة للوقاية من التعذيب...(.ا

 

  

ايجااااد وتطاااوير اتلياااات غيااار التعاقدياااة لحماياااة 

حقاااوق اإلنساااان ) تطاااوير عمااال اللجناااة العربياااة 

الدائمة، استحداث مقررين خاوا،، فارق عمال، 

 وضيفة المفوض السامي لحقوق اإلنسان...(

 

 

  

وضع خطة لحملة دولياة و إقليمياة لجلاب التأيياد 

 بني توصيات المؤتمر .من أجل ت

 

  

 

 إقامة المشاركين

تتكفل الجهة المنظمة بتذاكر سفر المشاركين الى جانب اإلعاشة و اإلقامة في فندق 

 الريتز كالتون بالدوحة و النقل من و إلى الفندق.


