
 جدول أعمالمشروع 
 شرلث عاثمنــتــدى الــدوحــــة ال

 م0223 مايو 02-00
 

 

1 

 ا
 0223مايو02

2:45 – 4:30 

 

 

 

 (NHRC) 

 

 

 

 السابعة الجلسة 
 نسان جلسة اللجنة الوطنية لحقوق اإل

 نسانتداعيات األزمة االقتصاديّة والماليّة العالميّة على التمتع بحقوق اإل

  
  :مدير الجلسة 
 قطر - رئيس اللجنة الوطنية لحقوق اإلنساني، علي بن صميخ المرّ / كتوردال. 

 
على إن األزمة الماليّة واالقتصاديّة تتطّور بشكل خطير لتصيب أغلب ُمجتمعات العالم حيث تؤثر بالسلب على فرص الحصول على العمل والقدرة       

لخطيرة كالتمييز ا تحّمل تكاليف الغذاء والسكن وخدمات الرعاية الصّحية األساسيّة وفرص التعليم. هذا إلى جانب ما تسبّبه من انتشار لآلفات االجتماعيّة

 العنصري وارتفاع ُمعدّل الجريمة مّما يُؤثر على األمن واالستقرار المحلي واإلقليمي والدولي.
م، إلى تضافر جميع الجهود مع كل ما 0222فبراير  03لقد دعت دولة قطر في بيانها أمام الجلسة االستثنائيّة العاشرة لمجلس حقوق اإلنسان بتاريخ         

 إلنسان.ا من تنسيق وتعاون دولي للتصدّي للتحّديات التي تفرضها األزمة االقتصاديّة والماليّة العالميّة الراهنة على التمتع الكامل بحقوق ايقتضيه هذ
سان بشكل فرصة حول تداعيات األزمة االقتصاديّة والماليّة العالميّة على التمتع بحقوق اإلن 23إن تخصيص جلسة ضمن فعاليّات ُمنتدى الدوحة        

ق سانحة لبحث هذه اإلشكاالت والخروج برؤى تفيد النقاش الدولي الحاصل وتساعد على إيجاد حلول للخروج من هذه األزمة بما يضمن أعمال حقو
 االقتصاديّة واالجتماعيّة وحمايتها. 

 

 
 -محاور المؤتمر:

 

 المسؤوليّة االجتماعيّة للقطاع الخاص في مجال حقوق اإلنسان. -

 حماية حقوق العّمال الُمهاجرين في ظّل األزمة االقتصاديّة الراهنة. -

 الوكاالت الدوليّة الُمتخّصصة في ُمواجهة األزمة االقتصاديّة: ُمنظمة العمل الدوليّة نموذجاً.  -
 تأثيرات األزمة الماليّة على تحقيق أهداف األلفيّة اإلنمائيّة. -
 اإلنسان. الُمنظمة العالميّة للتجارة ومسألة حقوق -
 آليات تفعيل ثقافة الوعي بقوانين حقوق العمالة الوافدة في البالد العربيّة. -
 

 -ثون:تحدّ المُ 

 
 (ُمؤكد)بيتر مورير، رئيس اللجنة الدوليّة للصليب األحمر.  /دالسي 
 مائي مثل الُمقيم لبرنامج األمم المتحدة اإلنالُمقيم لألمم المتحدة، والمُ  باولو ليمبو، الُمنسق /دالسيUNDP –  أبو

 (ُمؤكد)ظبي. 
 ُمؤكد(فرنسا.  –ألفريد فيرنانديز، مدير الكليّة الجامعيّة "هنري دونان"  /دالسي( 

 
 زيدان زيراوي، أستاذ العالقات الدوليّة، مركز  /كتوردالITESM –  .ُمؤكد(المكسيك( 

 
 العمل الدوليّة أظفر فاسيح خان، كبير ُمستشاري الهجرة، المكتب اإلقليمي لُمنظمة  /دسيالILO  للدول

 )ُمؤكد( .بيروت –العربيّة 

 
 ُمؤكد(القاهرة.  –المركز العربي للوعي بالقانون  ،مناءاألمجلس  خالد القاضي، رئيس /كتوردال( 

 
 

 

 استراحة   5:30  -4:30

 


