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 اإلنسان ققوريكي الثالث للمؤسسات الوطنية حلاحلوار العربي األيربي األم 

 حول مناهضة خطاب الكراهية واللتطرف
 2015 سبتمرب   16 - 15

 ربنامجال

 اليوم األول
 

سبتمرب  15
2015 
 

 احلدث الوقت
 تسجيل املشاركني  9:00 – 8:00

 اجللسة اإلفتتاحية

09:00 – 10:00 

 
 كلمات االفتتاح

 سعادة الدكتور علي بن صميخ املري، رئيس اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان 

  سعادة الدكتور روالندو فلينا فيالغاس رئيس الشبكة األمريكية للمؤسسات الوطنية
 حلقوق اإلنسان

  الربيزات رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية حلقوق سعادة الدكتور موسى
 اإلنسان

  مستشار رئيس مفوضية حقوق اإلنسان باملكسيك  خوسي غوي لريمواسعادة الدكتور
 ) رئيس احلوار العربي اإليربي األمريكي الثاني (

 
 اسرتاحة 10:30 – 10:00

 اجللسات    

10:30 – 12:00 
 

 

 اجللسة األوىل
 محاية حرية الرأي والتعبري، وااللتزامات املتعلقة مبواجهة خطاب الكراهية والتعصبضمانات 

 اهلندوراس –رئيس اجللسة: د. صوفيا كاساريس أنديتو األمني العام ملفوضية حقوق اإلنسان 
 

  كولومبيا -ورقة عمل حول " مقاربة ملفهوم خطاب الكراهية "، املدافع العام حلقوق اإلنسان 

 مل حول " التشريعات احمللية بشأن حرية الرأي و التعبري "، اللجنة الوطنية حلقوق ورقة ع
 بوليفيا -اإلنسان  

 حول " ضمانات حرية الرأي و التعبري و اإللتزامات املتعلقة مبواجهة خطاب   عمل ورقة
 العراق –املفوضية العليا حلقوق اإلنسان الكراهية و التعصب "، 

التعبير و إحترام األديان قراءة في الصكوك الدولية"، حول " حرية  عمل ورقة

 األردن -المركز الوطني لحقوق اإلنسان 

  حول " حرية الرأي و احلق يف التعبري يف القانون الدولي حلقوق اإلنسان و ورقة عمل
 البحري -النظام القانوني يف مملكة البحرين"، املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان

 اسرتاحة    12:15 – 12:00
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 اجللسة الثانية 14:15 – 12:15 

 المقاربات المختلفة لمناهضة خطاب الكراهية والتعصب 

اللجنة الوطنية لحقوق السيدة أربيها بنت عبد الودود رئيسة رئيس الجلسة: 

 موريطانيا -اإلنسان 

  حول " اإلسرتاجتية العربية لألمن الفكري و دورها يف مناهضة خطاب الكراهية  ورقة عمل
 تونس - ألمانة العامة جمللس وزراء الداخلية العربا و التطرف "، 

  م "، 2014ورقة عمل حول " خطة عمل الرباط ضد التحريض على الكراهية لعام 
 بريوت -باألمم املتحدة  املكتب اإلقليمي املفوضية السامية حلقوق اإلنسان

  ورقة عمل حول " حقوق السكان األصليني يف بنما و أفضل املمارسات "، مكتب املدافع
 بنما  -العام حلقوق اإلنسان 

 " مكتب املدافع العام حلقوق اإلنسان ة التعبري و الشفافية: مقاربة حريورقة عمل حول
 كوستاريكا -حلقوق اإلنسان  مكتب املدافع العام "  بكوستاريكا

 
 الغذاء 14:15-15:30

15:30 – 17:30 

 اجللسة الثالثة
والدينية في تعزيز ثقافة التسامح ومناهضة خطاب  التربوية دور المؤسسات 

 الكراهية والتطرف
 األرجنتني -حلقوق اإلنسان  الدكتور خوان كارلوس مازيين مكتب املدافع العامرئيس اجللسة: 

 حول " الكراهية و ثقافة حقوق اإلنسان " املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان  عمل ورقة- 
 اهلندوراس

 اللجنة حول " دور املؤسسات الدينية يف احلد من أو تعزيز خطاب الكراهية"  عمل ورقة
  سلطنة عمان -  الوطنية حلقوق اإلنسان

 خطاب الكراهية و التطرف"، حول " الرتبية على قيم التسامح و الوقاية ضد  عمل ورقة
 املغرب - حلقوق اإلنسان  اجمللس الوطين

  مركز  حول " مبادرة التعاون بني األديان ملناهضة خطاب الكراهية و التطرف"ورقة عمل
 قطر -  الدوحة الدولي حلوار األديان

 
 حفل عشاء على شرف الوفود يف سوق واقفزيارة سياحية و  21:00 -19:30 

 

 الثانياليوم 
 

 
 اليوم الثاني

 2015سبتمرب 16
 
 

 اجللسات
 اجللسة الوقت

09:00 – 11:00 
 

 :الرابعةاجللسة 
 حقوق اإلنسان وإشكالية اإلساءة إىل األديان

الهيئة العليا لحقوق اإلنسان و الحريات السيد توفيق بودربالة رئيس  رئيس اجللسة: 
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 تونس -األساسية 
  الدميقراطي بني األديان كوسيلة  لتعزيز السالم: حالة األرجنتني"،" احلوار حول ورقة عمل 

 األرجتني –املؤسسة الوطنية حلقوق اإلسان 

  قطر - ورقة عمل حول " القانون النموذجي ملناهضة إزدراء األديان وزارة العدل القطرية 

  " اللجنة خطاب الكراهية بني عاملية حقوق اإلنسان و خصوصياتهاورقة عمل حول ،"
 اجلزائر -الوطنية اإلستشارية لرتقية حقوق اإلنسان  

  " حلقوق اإلنسان  املفوضية القوميةورقة عمل حول " خطاب الكراهية هل هو أمر حتمي- 
 السودان 

 اسرتاحة 11:30 – 11:00
 :اخلامسةاجللسة  13:00 – 11:30

 الكراهية والتعصب ونشر ثقافة التسامحدور املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف مواجهة 
 بنما -ب املدافع العام حلقوق اإلنسان مكت من رميوندو غونزايس منويزالسيد رئيس اجللسة: 

   ورقة عمل حول " دور اهليئات الوطنية حلقوق اإلنسان باألمريكيتني يف الوقاية و احلد من
 خطاب الكراهية "، الشبكة األمريكية حلقوق اإلنسان

 حول " املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف مواجهة الكراهية و التعصب و  عمل رقةو
 العراق - حلقوق اإلنسان  نشر ثقافة التسامح"، املفوضية العليا

  الوطنية يف احلد من خطاب الكراهية"، اهليئة  املستقلة  اهليئاتورقة عمل حول " دور
 فلسطني -حلقوق اإلنسان  

  ورقة عمل حول " دور اجمللس القومي حلقوق اإلنسان مبصر يف احلد خطاب الكراهية و
 مصر -التطرف" ، اجمللس القومي حلقوق اإلنسان 

13:00 – 14:00 

 اجللسة اخلتامية
 رئيس اجللسة: سعادة الدكتور علي بن صميخ املري

  للمؤسسات الوطنية سعادة الدكتور روالندو فلينا فيالغاس رئيس الشبكة األمريكية
 حلقوق اإلنسان

  سعادة الدكتور موسى الربيزات رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية حلقوق
 اإلنسان

  مستشار رئيس مفوضية حقوق اإلنسان  خوسي غوي لريمواسعادة الدكتور
 باملكسيك

........................................................................................ 
 تبين إعالن الدوحة حول مناهضة خطاب الكراهية و التطرف 

 غداء 15:30 – 14:00
 جولة سياحية ) املتحف اإلسالمي، كتارا، جزيرة الؤلؤة ( 16:30 


