
 

  

  بـــرنـامـــج

  املنتدى األول للمؤسسات الوطنية بدول جملس التعاون اخلليجي
  دور املؤسسات الوطنية يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان

  التحديات ،اإلجنازات،التطلعات
  م٢٠١٠إبريل  ٢١-٢٠

  قطر –الدوحة 
  لالتفاصي  الساعة

  م٢٠١٠إبريل  ٢٠يوم الثالثاء 

  التسجيل 9:00 – 8:30

9:00 – 10:00 

  :  احــتـتــاالف
  . المفوض السامي لحقوق اإلنسان -نيفاي بايل / كلمة سعادة السيدة  -

  .  ممثل األمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي -محد بن راشد املري /كلمة سعادة السيد  -

  .دولة قطر  -رئيس اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان  - علي بن صميخ املري /الدكتور  سعادة  كلمة -

  ) .ICC(نيابة عن رئيسة اللجنة التنسيقية الدولية  – حمي الدين طوق/ سعادة الدكتور   كلمة -

  اســــــــرتاحـــــــــة 10:15 – 10:00

  اجللســــة األولـــــى

  آليات احلماية و التطوير يف جمال حقوق اإلنسان بدول جملس التعاون اخلليجي

  دولة قطر  - رئيس اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان  - علي بن صميخ املري / الدكتور:  رئيس اجللسة

10:15 –12:00 
  .تطورات حقوق اإلنسان في المنطقة 

  .ممثلي منظمات حقوق اإلنسان الوطنية الخليجية  :  املتحدث -

  اجللســــة الثانــيــــة
  مبادئ باريس من النظرية إىل املمارسة

  فلسطين -المديرة التنفيذية للھيئة المستقلة لحقوق اإلنسان   - رندا سنيورة/ ذةاألستا:  رئيس اجللسة

12:00 – 12:45 

تشمل االستقاللية والحكم الذاتي والتعددية والوالية الواسعة والتفويض (خلفية تاريخية وقانونية :  مبادئ باريس -
  ) .الكامل والتعاون مع المساھمين اآلخرين

مكتب المفوض السامي لحقوق مدير دائرة التعاون الفني والعمليات الميدانية / أندرس كونباس / السيد  : املتحدث -
 جنيف  –اإلنسان 

  ــةمنـاقشــــــــ 13:30 – 12:45

  اءدــــــــــغــــــ 15:00– 13:30



 

  لالتفاصي  الساعة

  اجللســــة الثالثــــة
  كيف تعمل وكيف يتم جتهيزها ؟: الوطنية حلقوق اإلنسان  املؤسسات

  األردن -رئيس المركز الوطني لحقوق اإلنسان   - حمي الدين طوق/ الدكتور :  رئيس اجللسة
  

15:00 –16:00 

وتعليم حقوق ويشمل الخدمات االستشارية والدعوة والتوعية( الترويج :  الوظائف الرئيسية آلليات مبادئ باريس

  ) .اإلنسان
   المغرب –ستشاري لحقوق اإلنسان المجلس اال – حممد جوهريالسيد  :هيئة الرئاسة 

  منـاقشــــــــــــة 16:15 –16:00

16:15 –17:15 
ات حقوق اإلنسان ،(الحماية  :الوظائف الرئيسية آلليات مبادئ باريس  ة والتحري وتوثيق انتھاك وتشمل المراقب

  ) .باإلضافة إلى التعامل مع المشاكل المختلفة 
  فلسطين  –لحقوق اإلنسان المستقلة الھيئة  –األستاذة رندا سنيورة  :هيئة الرئاسة 

  ــةـــــــراحـــــــ 17:30– 17:15

  منـاقشــــــــــــة 18:30– 17:30

  حفـــل عشـــاء علــى شـــرف الوفــــود 20:00

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  



 

  م٢٠١٠إبريل  ٢١يوم األربعاء 
  ـــةاجللســــة الرابــعــــــ

  اجملتمعات" داخل"جسور حقوق اإلنسان : الوطنية حلقوق اإلنسان  املؤسسات
  جنيف -مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان   -مدير دائرة التعاون الفني والعمليات الميدانية /  أندروس كونباس/ السيد :  رئيس اجللسة

9:00 –10:30 
  .لبرلمان ونظام العدل الحكومة وا: التفاعل مع الفاعلين من المؤسسات 

  اللجنة الوطنية  لحقوق اإلنسان قطر  – نايف الشمري/ السيد  :هيئة الرئاسة 

10:30 – 11:00 
  .المجتمع المدني ووسائل اإلعالم وقطاع الشركات : التفاعل مع الفاعلني خارج املؤسسات 

  قوق اإلنسان بمصر المجلس القومي لح –عادل محمود عبد الباقي / المستشار : هيئة الرئاسة

  مناقشـــــــــة 11:30 – 11:00

  ــةاســـرتاحـــ 11:45 – 11:30

  اخلامســــــــةاجللســــة 
  اجملتمعات" خارج"جسور حقوق اإلنسان : املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان 

  المغرب -المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان   - حممد جوهري/ السيد : رئيس اجللسة 

11:45 – 12:15 

  .التعاون على المستويات الدولية واإلقليمية 

اإلنسان ، ومنتدى آسيا والمحيط الھادي  مؤسسات الوطنية لحقوقلتشمل لجنة التنسيق الدولي ل( 

  ) والمشراكات اإلقليمية بين المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان 

  األردن  –ي لحقوق اإلنسان المركز الوطن -محي الدين طوق / الدكتور  :اهليئة الرئاسية 

  ةـــــــــــمناقش 13:15 – 12:15

  غــــــــــــــــداء 14:45 – 13:15

14:45 – 15:45 

األمم المتحدة ، والشركاء الدوليين : التعاون الفني وإجراءات المتابعة على المستوى الوطني 

  .والمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان 

مكتب المفوض السامي مدير دائرة التعاون الفني والعمليات الميدانية / أندرس كونباس  /السيد  : اهليئة الرئاسية

   جنيف  –لحقوق اإلنسان 

  ) .تشمل اإلعالن المحتمل (الخطوات التالية واعتماد خطة العمل مناقشة  16:15 – 15:45

16:15 – 17:00 

  كلمات ختامية 

  .ممثل مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان   -
  .ممثل دول مجلس التعاون الخليجي  -

  .ممثل اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان بقطر   -




