
              

 
 

 حول العربياملؤمتر 
 ** تطوير ميظومة حكوم اإلىصاٌ جبامعة الدول العربية**

 الدوحة نارلتوٌفيدم  و3103 يوىيو 3-4
 **** الربىامـــــــج ****

 

 الوقــــــت التفاصيـــــــــــــل الكاعــات
و3/16/3103  :اليوو األول   

 08:00-09:00 تصجيل املشارنني بهو الفيدم 

*** االفتتاحيةاجللصــــــــة  *** 

 

 

 

 

 

الوشيل قاعة  

 ممثلني عً: :نلنات االفتتاح
 دولة قطر . 
 .جامعة الدول العربية 
 رئيس البرلمان العربي 
 رئيس الشبكة العربية لممؤسسات الوطنية لحقوؽ اإلنسان 
  جنة الوطنية لحقوؽ اإلنسانمالرئيس. 
 .المفوضية السامية لحقوؽ اإلنسان 

 

 

 

 
09:00 – 10:00 

 

 10:30 -10:00 *** اشرتاحـــــــــــة ***

*** األولـــىاجللصـــــــة  *** 

 

 

 

 

 

الوشيل قاعة  

 

  ) غير مؤكد (   معالي الطاهر المصري رئيس الوزراء األردني السابؽ رئيض اجللصة :
المفوضػػية السػػامية  مقدمػػة مػػنجامعػػة الػػدول العربيػػة   اإلصػػاحات  ػػي  ورقػػة لمػػل لػػن: (1مداخلةة)  

 .لحقوؽ اإلنسان
  جامعة الدول العربيةمقدمة من 

لحقػػػوؽ  اإلقميميػػػةدور المفوضػػػية السػػػامية  ػػػي مجػػػال  طػػػوير ا ليػػػات لمػػػل لػػػن ورقػػػة  :(3مداخلةةة)  
 . اإلنسان

  مدير مركز االمم الم حدة لم دريب وال وثيؽ . –الدك ور/ العبيد أحمد العبيد 
 ظام العربي لحقوؽ اإلنسان: ال حديات و الفرصالنلن ورقة لمل  : (3مداخل)  

  الدك ور لبد الباسط بن حسن رئيس المعهد العربي لحقوؽ اإلنسانمقدمة من. 
دور منظمػػات المج مػػم المػػدني  ػػي  طػػوير المنظومػػة العربيػػة لحقػػوؽ ورقػػة لمػػل لػػن   :( 4مداخلةة)  
 . اإلنسان

  عربي لمقانون الػدولي اإلنسػاني و حقػوؽ ك ور محمد أمين الميداني رئيس المركز الدالمقدمة من
 .اإلنسان بفرنسا

   لن المحكمة العربية لحقوؽ اإلنسانورقة لمل  :( 5مداخل)  
  السيد أحمد لبد اهلل  رحان األمين العام لممؤسسة الوطنية لحقوؽ اإلنسان بالبحرينمقدمة من. 

 

 

 

 
10:30 – 11:30 



 الوقــــــت التفاصيـــــــــــــل الكاعــات
 ية لحقوؽ اإلنسانحول نحو شراكة  عالة بين ا ليات اإلقميمورقة لمل  (:6مداخل)  

 القاضي  ا ح أوقرقوز نائب رئيس المحكمة اإل ريقية لحقوؽ اإلنسان مقدمة من 

 13:30 – 11:30 ىكــــــــــــــــاش 

 * غـــــــــــــــداء * مطعه اخلليج
13:30- 15:30 

*** ورشــــــــات عنــــــــل  *** 

 

4الوشيل قاعة  
 طػوير و اسػ حداث ا فاقيػات و مواثيػؽ حقػوؽ اإلنسػان ) العنػؼ ضػد المػرأة  حول :   الورشة األوىل

 الوقاية من ال عذيب  الحقوؽ االق صادية و االج مالية و الثقا ية  حماية الصحفيين...(
 شعادة الدنتور ذلند أوجار وزير حكوم اإلىصاٌ الصابل باملغرب : رئيض اجللصة

 حياٌ رباىياملكرر : 

 

 

 

 

 

 

 

18:00-15:30 

 

املدتضر  قاعة
0 

) المحكمػة العربيػة  حقػوؽ اإلنسػانحمايػة حول ايجاد و طػوير ا ليػات ال عاقديػة ل  : الورشة الثاىية
لحقػػػوؽ اإلنسػػػان   طػػػوير لمػػػل و مهػػػام لجنػػػة يبػػػراء الميثػػػاؽ   قصػػػي الحقػػػائؽ  لجنػػػة لموقايػػػة مػػػن 

 .ال عذيب...(
 سعادة الدك ور أمين مكي مدني :رئيض اجللصة

 عالء شليب األمني العاو للنيظنة العربية حلكوم اإلىصاٌاملكرر : 
 
 
 
 
 

 

 

فتح اخلري قاعة  

حقػوؽ اإلنسػان )  طػوير لمػل حمايػة حول ايجاد و طوير ا ليات غير ال عاقدية ل:  الثالثةالورشة 
المجنػػة العربيػػة الدائمػػة  اسػػ حداث مقػػررين يػػواص   ػػرؽ لمػػل  وضػػيفة المفػػو  السػػامي لحقػػوؽ 

 نسان...(اإل
 رئيض اجللصة: 

 : املكرر 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ) يعين أثناء الجلسة (: المقرر 
 

 : رئيس الجلس)
 ) يعين أثناء الجلسة (المقرر: 

قاعة املدتضر 
3 

ــة  ــة الورش لجمػػب ال يييػػد مػػن أجػػل  بنػػي  وصػػيات و إقميميػػة وضػػم يطػػة لحممػػة دوليػػة :  الرابع
 المؤ مر .

 صالو خالد صاحبة جائسة ىوبل للصالو شعادة تونل عبد ال رئيض اجللصة:
 املكرر : 

 

4الوشيل قاعة  

 اختتاو اليوو األول
 18:00 مقررين + المقرر العام . 4اج ماع لجنة الصياغة ::: 

 20:30 عشاء رمسي على شرف الوفود مطعه



 الوقــــــت التفاصيـــــــــــــل الكاعــات
و4/6/3103  : اليـــــوو الثاىي  

 

*** ىيةاجللصــــــة الثا *** 

الوشيل قاعة  ىظنة اإلقلينية حلكوم اإلىصاٌجتارب األ 
 ) غري مؤند ( شعادة عبد الرمحً العطية األمني العاو الصابل لدول دللض التعاوٌ اخلليجي  رئيض اجللصة

 النظام األوروبي لحقوؽ اإلنسان ورقة لمل لن: (1مداخل)  
  نيػػة السػػيد أون ونيػػوس كايسػػن المػػدير العػػام لحقػػوؽ اإلنسػػان و اإلجػػراءات القانو مقدمػػة مػػن

 بمجمس أوروبا  ي س راسبورغ
 النظام األمريكي لحقوؽ اإلنسانورقة لمل لن : (3مداخل)  

  السػػيدة دينػػا شػػيم ون لضػػو المجنػػة األمريكيػػة لحقػػوؽ اإلنسػػان و برو سػػور  ػػي جامعػػة جػػورج مقدمػػة مػػن
 واشنطن

 النظام اإل ريقي لحقوؽ اإلنسانورقة لمل لن  : (3مداخل)  
  قرقوز نائب رئيس المحكمة اإل ريقية لحقوؽ اإلنسانالقاضي  ا ح أو مقدمة من 

 النظام العربي لحقوؽ اإلنسانورقة لمل لن  : (4مداخل)  
  مقدمة من................. 

 

10:30–9:00 

*** ثالثةالاجللصــــــة  *** 

الوشيل قاعة  عرض ىتائج ورش العنل  
 

 ؤ مرلمم مقرر العامبطاهر بوجال ال /دك ورال  : رئيض اجللصة
 مقررين 4قراءة تقارير الورشات ::: * 

 

11:00–10:30 

الوشيل قاعة  11:30 – 11:00 ىكـــــــــــاش 

 12:00 – 11:30 **اشرتاحـــــــــــة **

 ***اجللصــــة اخلتاميـــــــة***

 

الوشيل قاعة  
طنية لحقوؽ الشبكة العربية لممؤسسات الو و  اإلنسان المجنة الوطنية لحقوؽ اجللصة :رئيض 
  اإلنسان

و  شكيل و د لن المؤ مر لاج ماع بمعالي  قراءة ال قرير الي امي وال وصيات ) المقرر العام ( -
.األمين العام لجامعة الدول العربية   

. ان هاء األلمال -  

12:00 – 13:30 

 13:30-14:00 ىدوة صحفية  قاعة الصابع

 غـــــداء املدتضر
15:30-13:30 

 



 
 


