
 "ندوة " 
 فرت اكدوكف  واإلقلفمف اكتعرث  ثع قضرير حقوق اإلنسرن عرب استعمرل اآلكاطر  امأثل  كيفيف  اإل

 سلطن  عمرن –اكلجن  اكواطنف  حلقوق اإلنسرن 
 دوك  قطر -اكلجن  اكواطنف  حلقوق اإلنسرن 

 ن )ثعهد اكسالث  املرو ي (سلطن  ُعمر م(32-32/11/3112) 

 

 م32/11/3112اإلثنني  – اكفوم امأول
 اكربنرثج اكتوقفت

 اكتسجف  3.21-9.11
 عمرن(سلطن  ففلم اكلجن  اكواطنف  حلقوق اإلنسرن ) -اكقرأن اكيرمي       - 9.11-9.21

 سلطن  ُعمرن -كلم  اكلجن  اكواطنف  حلقوق اإلنسرن   -
 دوك  قطر -كلم  اكلجن  اكواطنف  حلقوق اإلنسرن   -
 تسلفم هدي  كراعي احلي  -

 إسرتاح  ص9321-11311
 تر يخ حقوق اإلنسرن )اكنشأة وامليرهفم(3 11.12-11.12

 اكتطوير اكتر خيي -
 حتديد املصطلحرت -

 د. بطرهر بو جاللاملتحدث3  
 أمحد اكراشدياملقر 3 

 اسرتاح  11321 – 11312
 املنظوث  اكدوكف  حلقوق اإلنسرن3 اآلكفرت اكتعرقدي  م13.21-ص11.21

 اإلتيرقفرت امأسرسف  وثوقف سلطن  ُعمرن -
 اكلجرن -

 د. بطرهر بو جاللاملتحدث3  
 أمحد اكراشدياملقر 3 

 إسرتاح  13322 – 13321
 املتحدة حلقوق اإلنسرن3 اآلكفرت غري اكتعرقدي  ثنظوث  امأثم 1322 – 13322

 1212اإلجراء  -
 1223اإلجراء  -

 اإلستعراض اكدو ي اكشرث  -

 د. بطرهر بو جاللاملتحدث3  
 سرمل اكشعفلياملقر 3 

 املنرقش  وهنري  اكفوم امأول 3321 – 1322
 

 

 

 

 

 

 

 



 "ندوة " 
 فرت اكدوكف  واإلقلفمف اكتعرث  ثع قضرير حقوق اإلنسرن عرب استعمرل اآلكاطر  امأثل  كيفيف  اإل

 سلطن  عمرن –اكلجن  اكواطنف  حلقوق اإلنسرن 
 دوك  قطر -اكلجن  اكواطنف  حلقوق اإلنسرن 

 ن )ثعهد اكسالث  املرو ي (سلطن  ُعمر م(32-32/11/3112) 

 

 3112/ 11/  32  اكفوم اكلرين
 اكقرنون اكدويل اإلنسرينثدخ  إىل  11.12 -9.11

 امليرهفم وجمرالت اكتدخ  -
 أوجه اإلختالف واكتشربه ثع اكقرنون اكدويل حلقوق اإلنسرن -

 د. بطرهر بو جاللاملتحدث3  
 عبداكعزبز اكسعدياملقر 3 

 إسرتاح  11.22 -11.12
 اآلكفرت اإلقلفمف  حلقوق اإلنسرن" 13311 – 11.22

 منوذجر  جرثع  اكدول اكعربف  -
 د. حممد اكراشدياملتحدث3  
 عبداكعزيز اكسعدياملقر 3 

 إسرتاح  13312 – 13311
 ثنرهض  اكتعذيب ثن املنع إىل اكوقري  1312 – 13312

 اتيرقف  ثنرهض  اكتعذيب -
 اكربوتوكول اإلضريف كلوقري  ثن اكتعذيب -

 د. آثن  اكسويدياملتحدث3 
 نرصر اكيندياملقر 3 

 إسرتاح  1321 – 1312

 اآلكفرت اكدوكف  حلمري  اكعمرل ودو  سلطن  ُعمرن 3321 – 1321
 اكتشريعرت واآلكفرت اكواطنف   -
 أهم اكتجر ب اكنرجح  -

 أ.سعود اجلربرياملتحدث3 
 نرصر اكيندياملقر 3 

 

 3112/ 11/  32 اكفوم اكلركث
دو  املؤسسرت اكواطنف  حلقوق اإلنسرن واملنظمرت غري  ص9.11-11.11

 احليوثف  يف جمرل حقوق اإلنسرن
 د. آثن  اكسويدياملتحدث3 

 املقر 3 زكفه اكبحراين

 إسرتاح  11321 – 11311
 عرض جترب  سلطن  ُعمرن يف ثيرفح  اإلجتر  بركبشر 11321 – 11321

 
 فهد امأغربياملتحدث3 

 املقر 3 زكفه اكبحراين
 إسرتاح  11322 – 11321
 حقوق اإلنسرنقضرير وثسرئ   1311 – 11322

اكعالق  بني وزا ة اخلر جف  و وزا ة اكداخلف  يف إدا ة املليرت 
 اكدوكف  يف جمرل حقوق اإلنسرن

 د. بطرهر بو جاللاملتحدث3  
 املقر 3 فراطمه اكذخري

 اسرتاح  1321 – 1311
 قراءة اكتوصفرت وتسلفم اكشهردات 3321 – 1321

 


