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 االفتتاح 
 تقديمية  كلمات

 تعاون الخليجياألمين العام لدول مجلس ال
 المفوض السامي لحقوق اإلنسان  

 رئيس اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان
 

 الجلسة األولى: كسر الجمود وتوضيح الموقف
تشمل نقاط الضعف والقوة في  عن حالة حقوق اإلنسان في بالدهم، دعوة المشاركين لتقديم أنفسهم وعرض مختصر

 لتقديم وصف مختصر لتجربتهم.  مة بتأسيس مؤسسة وطنية لحقوق اإلنساناألنظمة المحلية. يتم دعوة البالد المهت
ما هو موقف حقوق اإلنسان في بالدكم؟ هل تم اعتماد وتنفيذ قواعد حقوق اإلنسان الدولية؟ ما  األسئلة الرئيسية:

 نسان الوطنية؟نوع آليات حقوق اإلنسان الوطنية المطبقة؟ هل هناك مناقشات بشأن تأسيس آليات / هيكل لحقوق اإل
 الرئيس: ممثل

 
  حقوق اإلنسان في المنطقة تطورات :::01 – :::09

 خليجيةالمتحدث: ممثلي منظمات حقوق اإلنسان الوطنية ال
        

 الجلسة الثانية: مبادئ باريس، من النظرية إلى الممارسة
المنطقة، ستقدم هذه الجلسة نظرة عامة عن بعد "الحديث الرئيسي" عن التطورات األخيرة المتعلقة بحقوق اإلنسان في 

تاريخ واإلطار العام لمبادئ باريس وكيفية أن هذا اإلطار يتم ترجمته إلى أوضاع قانونية آلليات / هياكل تمتثل 
 لمبادئ باريس. 

تعلم ما هي مبادئ باريس وما هي معناها؟ كيف تبدو المؤسسات الممتثلة لمبادئ باريس؟ ماذا ن األسئلة الرئيسية:
 من الخبرات المقارنة؟ كيف يمكن تطبيق مبادئ باريس في دول مجلس التعاون الخليجي؟ 

 
 
 

 الحكم الذاتي والتعدديةمبادئ باريس: خلفية تاريخية وقانونية )تشمل االستقاللية و  01:19 – :::01



 والتعاون مع المساهمين اآلخرين(.  سعة، والتفويض الكامللواوالية اوال
  . APFج من المتحدث جري

 مناقشة 00099 – 01019
 غذاء 00099 – 00099

 
 الجلسة الثالثة: المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان، كيف تعمل وكيف يتم تجهيزها؟ 

. وسيتم استكشاف تركز هذه الجلسة على الوظائف الرئيسية آلليات مبادئ باريس، وهي ترويج وحماية حقوق اإلنسان
الخدمات االستشارية والدعوة والتوعية وتعليم حقوق اإلنسان؛ ودورها في الحماية، وتشمل دورها الترويجي، ويشمل 

المراقبة والتحري وتوثيق مخلفات حقوق اإلنسان، باإلضافة إلى التعامل مع المشاكل المختلفة. سيتم أيضًا استكشاف 
 تيار األعضاء. الجوانب الحاسمة لتأسيس المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان، مثل تعيين واخ

ما هي الوظائف الرئيسية آلليات / هياكل مبادئ باريس؟ كيف تساهم في المساعدة في مواجهة  األسئلة الرئيسية:
تحديات حقوق اإلنسان؟ ما هي ميزات اآلليات / الهياكل التي لديها وما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه في دول 

 مجلس التعاون الخليجي؟ 
 نية لحقوق اإلنسانوطمؤسسة الرئيس: 

 
ويشمل الخدمات االستشارية الوظائف الرئيسية آلليات مبادئ باريس: الترويج ) 00009 – 00099

 (والدعوة والتوعية وتعليم حقوق اإلنسان
 بالمغرب.  المجلس اإلستشاريهيئة الرئاسة: الممارسة المغربية. 

 مناقشة 00099 – 00009
المراقبة والتحري وتوثيق آلليات مبادئ باريس: الحماية )وتشمل الوظائف الرئيسية  00009 – 00099

 (.حقوق اإلنسان، باإلضافة إلى التعامل مع المشاكل المختلفة إنتهاكات
  الفلسطينية لحقوق اإلنسان. الهيئةهيئة الرئاسة: الممارسة الفلسطينية. 

 راحة 00000 – 00009
 مناقشة 01000 – 00000

   
 

 الجلسة الرابعة: المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان: جسور حقوق اإلنسان "داخل" المجتمعات
 

تركز هذه الجلسة على كيفية تفاعل اآلليات الوطنية لحقوق اإلنسان الممتثلة لمبادئ باريس مع الفاعلين الحكوميين 
البرلمان واإلدارات الحكومية والمحاكم وغير الحكوميين. وسوف تستكشف مدى أهمية االرتباط المستقل والفعال مع 

والحكم الرشيد في البلد. باإلضافة إلى الفاعلين بالمجتمع المدني في تقوية نظام حقوق اإلنسان وتقديم سيادة القانون 
   سيتم مناقشة أيضًا أهمية التفاعل النشط مع وسائل اإلعالم. 



 
لممتثلة لمبادئ باريس مع الفاعلين الوطنيين؟ ما هي الروابط كيفية تفاعل اآلليات / الهياكل ا األسئلة الرئيسية:

وآليات العمل المطبقة؟ ما هي التحديدات والفرص المتاحة؟ كيف يمكن أن يساعد هذا التفاعل في تقديم حقوق 
 اإلنسان وسيادة القانون والحكم الرشيد؟ 

 الرئيس:     
 

 لحكومة والبرلمان ونظام العدل: االتفاعل مع الفاعلين من المؤسسات 01000 – 01000
 الوطنية لحقوق اإلنسان بقطر.  اللجنةهيئة الرئاسة: الممارسة القطرية. 

التفاعل مع الفاعلين خارج المؤسسات: المجتمع المدني ووسائل اإلعالم وقطاع  01000 – 01000
 الشركات.

   . لحقوق اإلنسان بمصر المجلس القوميهيئة الرئاسة: الممارسة المصرية. 
  مناقشة 08:99 – 01000

 
 اليوم الثاني

 الجلسة الخامسة: المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان: جسور حقوق اإلنسان "خارج" المجتمعات
توجه هذه الجلسة المشاركين خارج "المشهد" الوطني لمناقشة دور اآلليات الممتثلة لمبادئ باريس على المستويات 

على المستويات الدولية لمناقشات على سمات ارتباط المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان اإلقليمية والدولية. ستركز ا
 واإلقليمية. 

 
اإلقليمي والدولي؟ كيفية دعم  على الصعيدينما دور اآلليات / الهياكل الممتثلة لمبادئ باريس األسئلة الرئيسية: 

بمبادئ  طبقاس والتطوير المستمر آلليات / هياكل الهيئات اإلقليمية والدولية لدول مجلس التعاون الخليجي لتأسي
 باريس؟

 الرئيس: 
 

 التعاون على المستويات الدولية واإلقليمية 0000 – 0000
منتدى آسيا )تشمل لجنة التنسيق الدولي لمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان، و 

 كات اإلقليمية بين المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان(ار والمحيط الهادي والمش
 APF، رئيس باألردن لحقوق اإلنسان المركز الوطنيالهيئة الرئاسية: 

 مناقشة 09000 – 0000
 راحة 09009 – 09000
جراءات المتابعة على المستوى الوطني: األمم المتحدة، والشركاء  00000 – 09009 التعاون الفني وا 

 الدوليين والمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان.



كتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان، والمؤسسات الوطنية لحقوق الهيئة الرئاسية: م
 اإلنسان. 

 مناقشة الخطوات التالية واعتماد خطة العمل )تشمل اإلعالن المحتمل(.  01000 – 00000
 كلمات ختامية 00099 – 01000

 الوطنية لحقوق اإلنسان بقطر اللجنةممثل 
 ممثل مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان.  

 غذاء 00099 – 00099
    


