
              

 

 ندوة 

  حث الدولة على دراسة االنضمام إلى المواثيق الدولية المتعلقثة بحقوق االنسان

 الدوحة كارلتونالريتز فندق  م3102ابريل  01 - 9

 **** البرنامـــــــج ****
 

 الوقــــــت التفاصيـــــــــــــل القاعــات
م9/4/3102 :اليوم األول   

ل المشاركينتسجي بهو الفندق   09:30 - 09:00 

االفتتاحيةالجلســــــــة   

 

الوسيل قاعة  
 :كلمات االفتتاح

 الدكتور / يوسف عبيدان سعادة 
 جنة الوطنية لحقوق اإلنسانلرئيس النائب  

 

 
09:30 – 09:45 

 

األولىالجلســـــــة   
 

 

 

الوسيل قاعة  

 

  .جنة الوطنية لحقوق اإلنسانرئيس الل نائب -يوسف عبيدان الدكتور/ رئيس الجلسة :

  أهمية االنضمام إلى المواثيق الدولية الخاصة بحقوق اإلنساندور عمل عن ورقة 
 خبير قانوني باللجنة الوطنية لحقوق االنسان – المستشارة / رانيا فؤاد جاد هللا 

 حـول الورقــة اشـقـن

 

 

 

 
09:45 – 10:45 

ةـــــراحـتــاس   10:45 – 11:15 

 الثانيةــــــة الجلسـ

 

 

الوسيل قاعة  

 

 

عضو اللجنة الوطنية لحقوق االنسان -أمال عبد اللطيف المناعي/األستاذة رئيس الجلسة :
 األثار القانونية لالنضمام إلى المواثيق الدولية الخاصة بحقوق االنسانورقة عمل عن 

 المستشار القانوني للمجلس األعلى لشئون   – المستشار / معتز شعير

 األسرة
حـول الورقــة اشـقـن  

11:15- 12:15 

 12:45 – 12:15 ةـــــراحـتــاس 

 

الوسيل قاعة  
  عضو اللجنة الوطنية لحقوق االنسان -محمد سيف الكواري/الدكتور رئيس الجلسة :

  نظام تشغيل األحداث بين المواثيق الدولية والتشريعات الوطنيةورقة عمل عن 

 القاضي بالمحكمة االبتدائية  –محمد حسن زينهم /  القاضي الدكتور 
 حـول الورقــة اشـقـن

01:45-12:45 

  

 داءــــــــــــغ

02:45-01:45 

 
 
 

 الوقــــــت التفاصيـــــــــــــل القاعــات



 الوقــــــت التفاصيـــــــــــــل القاعــات
م01/4/3102 : الثانياليوم   

األولىالجلســـــــة   
 

 

 

الوسيل قاعة  

 

  ة()يعين أثناء الجلس  رئيس الجلسة :

 المنظور األمني للمعاهدات الدولية لحقوق اإلنسانورقة عمل عن 
بوزارة  أستاذ القانون الدولي ، وخبير البحوث والدراسات –عبد الصمد سكر /  الدكتور 

 الداخلية

 حـول الورقــة اشـقـن

 

 

 

 
09:15 – 10:15 

ةـــــراحـتــاس   10:15 – 10:45 

 الثانيةالجلســـــــة 

 

 

وسيلال قاعة  

 

 

 )يعين أثناء الجلسة(  رئيس الجلسة :
 البروتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وسوء المعاملةورقة عمل عن  

  / المستشار القانوني للجنة الوطنية لحقوق   –مؤمن الدرديري المستشار

 االنسان
حـول الورقــة اشـقـن  

 

 

 

10:45- 11:45 

 12:15 – 11:45 ةـــــراحـتــاس 

 

الوسيل قاعة  
اللجنة الوطنية لحقوق االنسانب مدير االدارة القانونية  -جابر صالح الحويل/األستاذ رئيس الجلسة :

  

 جلسة حوارية والتوصيات الختامية

01:30-12:15 

 

الوسيل قاعة  

 

 

 الختام وتوزيع الشهادات
01:45-01:21 

 داءــــــــــــغ 
02:45-01:45 

 


