المؤتمر الثامن للمؤسسات الوطنية لحقوق االنسان
حول ثقافة حقوق االنسان في ظل المستجدات الراهنة
خالل الفترة  51-51مايو 2152م
فندق الريتز كارلتون
**** البرنامـــــــج ****

التفاصيـــــــــــــل

الوقــــــت

اليوم األول  51 -مايو 2152م
تسجيل المشاركين
***الجلســــــــة االفتتاحية***

09:30-08:30

القاعــات
بهو الفندق

الجلسة االفتتاحية :
10:00 – 09:30






 - Ms. Navy Pillayالمفوض السامي لحقوق اإلنسان لألمم المتحدة .
سعادة السيد  /موسى بيرزات – رئيس لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق االنسان
(. )ICC
سعادة السيد  /با مريم كويتا  -رئيس اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان في موريتانيا .
سعادة الدكتور  /علي بن صميخ المري  -رئيس اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان في قطر .

قاعة المختصر

استراحـــــــــــة
الجلســـــــة األولى

10:30 -10:00

رئيس الجلسة :

11:10 – 10:30

 السيد /جوزيف سليمان خليل منصور  -نائب رئيس المفوضية القومية لحقوق االنسان  -السودان
 ورقةةةة عمةةةب اةةةو بةةةرامم و يجةةةارم المفووةةةية السةةةامية لحقةةةوق اإلنسةةةان فةةةي مجةةةا الت قيةةة علةةةى
اقةةةةوق اإلنسةةةةان فةةةةي الةةةةوطن العربةةةةي ( السةةةةيد  /فريةةةةد امةةةةدان – مركةةةةم اامةةةةم المتحةةةةدة للتةةةةدري
والتوثيق ) .
 ورقةةةة عمةةةب اةةةو اليطةةةة العربيةةةة للتربيةةةة علةةةى مرةةةاد اقةةةوق اإلنسةةةان للفتةةةرة مةةةن9002-9002م
 :بةةةةين الواقةةةة والمؤمةةةةب ( السةةةةيدة  /لرنةةةةى ممةةةةدو عةةةةمام  -دبلوماسةةةةي  -مكتةةةة اقةةةةوق اإلنسةةةةان
بجامعة الدو العربية)

15:30 – 11:10

نـــــقـــاش

15:45 – 11:30

اســـتراحـة

قاعة المختصر

الجلســـة الثانية
12:30 – 11:45

رئيس الجلسة :
سعادة الدكتور  /جعفر طاهر حكمت  -رئيس المركز الوطني لحقوق االنسان  -األردن
ورقةةةةة عمةةةةب اةةةةو سةةةةرب يلييةةةةر اانمةةةةاط التقليديةةةةة ال ةةةةيقة لمنسةةةةالة المسةةةةاوة بةةةةين الجنسةةةةين :وي دور
للمؤسسةةةةةات الوطنيةةةةةة (السةةةةةيد  /محمةةةةةد بةةةةةن ديةةةةةدي – المنةةةةةدوم الجملةةةةةوري للجنةةةةةة الوطنيةةةةةة ليقةةةةةوق
االنسان وع و سابق في مجلس الجمائر) .
 ورقةةةةة عمةةةةب اةةةةو التربيةةةةة علةةةةى المواطنةةةةة  :الحقةةةةوق والوا رةةةةات (د .وامةةةةد اةةةةرم  -المفةةةةوض
العام الليئة المستقلة لحقوق االنسان  -فلسطين )
 ورقةةةة عمةةةب اةةةو دعةةةائم سةةةيادة القةةةانون و دور منيمةةةات المجتمةةة المةةةدني (سةةةعادة الةةةدكتور /محمةةةد
فايق  -نائ رئيس المجلس القومي لحقوق االنسان ووزير سابق  -مصر)
13:15 – 12:30

نـــــقـــاش

14:45 -13:15

غــــــــــداء
ورشــــــــات عمــــــــل

قاعة المختصر

قاعة المختصر

الوقــــــت

11:30-14:45

التفاصيـــــــــــــل
رئيس الورشة االولى :
الدكتور  /محمد إبراهيم العالقي  -رئيس المجلس الوطني للحرية العامة وحقوق االنسان  -ليبيا
 او " دور المؤسسات الوطنية في التعامب م إشكاالت اللجرة السرية"
السيد  /محمد الصرار  -ومين عام المجلس الوطني لحقوق االنسان –الملرم .
رئيس الورشة الثانية :
السيد  /أحمد عبد هللا فرحان ثاني  -أمين عام اللجنة الوطنية لحقوق االنسان  -البحرين
 او " اقوق العما في ظب سياسات الشلب الدولية "
السيد /عاط عردالسالم عراس المجالي – رئيس وادة المتابعة وإنلاء ااالت التجاوز  -المركم
الوطني لحقوق االنسان  -ااردن .

القاعــات
قاعة المختصر

عشاء على شرف المشاركين

19:30

اليــــــــوم الثاني 51 -مايو 2152

51:30 –9:00

قاعة المختصر

رئيس الجلسة العامة :
الدكتور /أحمد حرب  -المفوض العام الهيئة المستقلة لحقوق االنسان  -فلسطين
نتائم ورش العمب

استراحـــــــــــة

51:45 –10:30
رئيس الجلسة الختامية :

سعادة الدكتور  /علي بن صميخ المري  -رئيس اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان بدولة قطر .
الجلسة الختامية
51:45 –10:45
مناقشة ويرني يوصيات المؤيمر ال امن

قاعة المختصر

 سعادة السيد  /با مريم كويتا  -رئيس اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان بموريتانيا .
 - Ms. Navy Pillay المفوض السامي لحقوق اإلنسان .
 سعادة السيد  /موسى بيرزات – رئيس لجنة التنسيق الدولية لحقوق االنسان (. )ICC
 المؤسسة الوطنية التي ستست ي المؤيمر التاس
52:00 –11:45

استراحـــــــــــة

14:11-12:00

جلسة خاصة
بالمؤسسات الوطنية العربية لحقوق اإلنسان
اال تماع ااو للجمعية العامة للشركة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق االنسان

14:00

غــــــــــداء

19:00-11:00

زيارة سياحية ألحد معالم دولة قطر

قاعة المختصر

