المؤتمر العربي حول
** تطوير منظومة حقوق اإلنسان بجامعة الدول العربية**
 4-3يونيو 3103م فندق كارلتون الدوحة
**** البرنامـــــــج ****

التفاصيـــــــــــــل

الوقــــــت

اليوم األول 3103/10/3 :م
تسجيل المشاركين
***الجلســــــــة االفتتاحية***

09:00-08:00

القاعــات
بهو الفندق

كلمات االفتتاح::
 سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان
10:00 – 09:00

 سعادة السفير أحمد بن حلي نائب أمين عام جامعة الدول العربية
 سعادة السيد أحمد محمد الشامسي رئيس البرلمان العربي

 ممثل عن الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان

قاعة الوسيل

 سعادة السيدة توكل عبد السالم خالد صاحبة جائزة نوبل للسالم ( كلمة المشاركين )

*** استراحـــــــــــة ***

10:30 -10:00

***الجلســـــــة األولـــى***
رئيس

الجلسة  :معالي الدكتور طاهر المصري رئيس الوزراء األردني األسبق
و رئيس مجلس األعيان األردني

12:00 – 10:30

مداخلة ( : )0ورقة عمل عن النظام العربي لحقوق اإلنسان :التحديات و الفرص


الدكتور عبد الباسط بن حسن رئيس المعهد العربي لحقوق اإلنسان.

مداخلة ( :)3ورقة عمل عن اإلصالحات في جامعة الدول
 سعادة السفيرة إلهام الشجني مديرة مكتب حقوق اإلنسان بجامعة الدول العربية
مداخلة ( : )3ورقة عمل عن المحكمة العربية لحقوق اإلنسان


األستاذ أحمد عبد اهلل فرحان األمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان بالبحرين.

مداخلةةة ( : )4ورقةةة عمةةل عةةن دور منظمةةات المجتمةةم المةةدني فةةي تطةةوير المنظومةةة العربيةةة لحقةةوق
اإلنسان .

 األسةةتاذ عةةز الةةدين األصةةبحي رئةةيس مركةةز المعلومةةات و الت هيةةل لحقةةوق بةةاليمن ونائةةب رئةةيس
الفيدرالية الدولية لحقوق االنسان .

قاعة الوسيل

الوقــــــت

التفاصيـــــــــــــل
***الجلســـــــة الثانية***

13:30 – 12:00

رئيس الجلسة :

القاعــات

سعادة الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني المبعوث الخاص
لألمين العام لجامعة الدول العربية لشؤون اإلغاثة اإلنسانية

13:30 – 12:00

مداخلةةةة ( :)0ورق ةةة عم ةةل ع ةةن دور المفوض ةةية الس ةةامية ف ةةي مج ةةال تط ةةوير اآللي ةةات اإلقليمي ةةة لحق ةةوق
اإلنسان .
 الدكتور /العبيد أحمد العبيد – مدير مركز االمم المتحدة للتدريب والتوثيق .

قاعة الوسيل

مداخلة ( :)3ورقة عمل حول نحو شراكة فعالة بين اآلليات اإلقليمية لحقوق اإلنسان

 سعادة القاضي /فاتح أوقرقوز – نائب رئيس المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان .

مداخلة ( :)3ورقة عمل حول دبلوماسية حقوق اإلنسان و تعزيز العالقات العربية
 سعادة الدكتور /عبد اهلل األشعل – األمين العام للمجلس القومي لحقوق اإلنسان .

15:30 -13:30

مطعم الخليج

* غـــــــــــــــداء *
*** ورشــــــــات عمــــــــل***
الورشةة

األولةى  :حةول تطةوير و اسةتحداث اتفاقيةات و مواثيةق حقةوق اإلنسةان ( العنة

ضةد المةرأة

الوقاية من التعذيب الحقوق االقتصادية و االجتماعية و الثقافية حماية الصحفيين)...

رئيس الجلسة :

سعادة الدكتور محمد أوجار وزير حقوق اإلنسان السابق بالمغرب

قاعة
الوسيل4

المقرر  :األستاذة ايفا أبوحالوة المديرة التنفيذية لمركز ميزان للقانون

الورشة

الثانية  :حةول ايجةاد وتطةوير اآلليةات التعاقديةة لحمايةة حقةوق اإلنسةان ( المحكمةة العربيةة

لحقوق اإلنسان تطوير عمل و مهام لجنة خبراء الميثاق تقصي الحقائق لجنة للوقاية من التعذيب.)...

رئيس الجلسة :سعادة الدكتور محمد ابراهيم العالقي رئيس المجلس الوطني للحريات العامة
المقرر  :األستاذ عالء شلبي األمين العام للمنظمة العربية لحقوق اإلنسان

قاعة
المختصر 0

18:00-15:30

الورشة

الثالثة  :حول ايجاد وتطوير اآلليات غير التعاقدية لحمايةة حقةوق اإلنسةان ( تطةوير عمةل

اللجنة العربية الدائمة استحداث مقررين خواص فرق عمل وضيفة المفوض السامي لحقوق اإلنسان)...

رئةةيس الجلسةةة:

سعععادة األسععتاذ محمععد محسععن عععو

األمععين العععام األسععبق للمنظمععة العربيععة

لحقوق اإلنسان
المقرر  :الدكتور عبد اهلل الدرازي نائب رئيس المؤسسة الوطنية في البحرين

قاعة فتح
الخير

التفاصيـــــــــــــل

الوقــــــت
الورشةةة الرابعةةة
المؤتمر .

القاعــات

 :وضةةم خطةةة لحملةةة دوليةة و إقليميةةة لجلةةب الت ييةةد مةةن أجةةل تبنةةي توصةةيات

رئيس الجلسة :سعادة السيدة آمال التني رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان بالسودان
المقرر  :األستاذة منى العبد الرزاق

قاعة
المختصر 3

اختتام اليوم األول

18:00

اجتماع لجنة الصياغة  4 :::مقررين  +المقرر العام .

عشاء رسمي على شرف الوفود

20:30

قاعة
الوسيل4

مطعم

3103/0/4م  :اليـــــوم الثاني

***الجلســــــة الثالثة***
قاعة الوسيل

تجارب األنظمة اإلقليمية لحقوق اإلنسان
رئيس الجلسة

سعادة السيد موسى بريزات األمين العام للمركز الوطني لحقوق اإلنسان باألردن

مداخلة ( :)1ورقة عمل عن النظام األوروبي لحقوق اإلنسان

 سة ةةعادة السة ةةيد أونتونية ةةوس كاليسة ةةن المة ةةدير العة ةةام لحقة ةةوق اإلنسة ةةان و اإلج ة ةراءات القانونية ةةة
بمجلس أوروبا في ستراسبورغ

مداخلة ( :)3ورقة عمل عن النظام األمريكي لحقوق اإلنسان
10:30–9:00



سةةعادة الس ةةيدة دين ةةا ش ةةيلتون عض ةةو اللجن ةةة األمريكي ةةة لحق ةةوق اإلنس ةةان و بروفس ةةور ف ةةي جامع ةةة ج ةةور
واشنطن

مداخلة ( : )3ورقة عمل عن النظام اإلفريقي لحقوق اإلنسان


سعادة القاضي فاتح أوقرقوز نائب رئيس المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان

مداخلة ( : )4ورقة عمل عن النظام العربي لحقوق اإلنسان


سعادة الدكتور هادي اليامي نائب رئيس لجنة حقوق اإلنسان العربية ( لجنة الميثاق العربي )

***الجلســــــة الرابعة***
عرض نتائج ورش العمل
11:00–10:30

رئيس الجلسة :

الدكتور بطاهر بوجالل المقرر العام للمؤتمر

* قراءة تقارير الورشات  4 :::مقررين

قاعة الوسيل

التفاصيـــــــــــــل

الوقــــــت
11:30 – 11:00

نقـــــــــــاش

12:00 – 11:30

**استراحـــــــــــة**

القاعــات
قاعة الوسيل

***الجلســــة الختاميـــــــة***
رئيس الجلسة :

سعادة الدكتور علي بن صميخ المري و ممثل الشبكة العربية للمؤسسات

الوطنية لحقوق اإلنسان
13:30 – 12:00

قاعة الوسيل

 قراءة التقرير الختامي والتوصيات ( المقرر العام ) تقديم التوصيات رسميا إلى سعادة السفير أحمد بن حلي نائب أمين عام جامعة الدول العربية -انتهاء األعمال

14:00-13:30

ندوة صحفية

قاعة السابع

15:30-13:30

غـــــداء

المختصر

