
Page 1 of 5 
 

 يسودة برَايج 

 " انعربيت انًُطمت في اإلَساٌ حموق و األيٍ ححذياث"  حول انذوني انًؤحًر

 و 4102 َوفًبر 5-6

 انذوحت -فُذق انريخس كارنخوٌ 

 اليوً األوه
 5 

 4102 ٌوفىرب 
 )قاعة الوصين(

 احلدخ الوقت
 تضذين املغارنني  9011 – 8011

     اجلمضة اإلفتتاسية

19011 – 01011 

 نمىات االفتتاح 
 اإلٌضاُ حلكوم الوطٍية المذٍة رئيط املزي، بَ ؽىيخ عمى الدنتور صعادة 

  وعالي الدنتور عبد المطيف بَ راعد الشياٌي، أوني عاً دلمط التعاوُ لدوه اخلمير
 العزبي 

 العزب الداخمية وسراء جملمط العاً األوني نوواُ، عمي بَ ذلىد الدنتور وعالي  

  نمىة وضذمة (صعادة سيد بَ رعد، املفوض الضاوي حلكوم اإلٌضاُ باألوي املتشدة (  

 الدوه داوعة ،لمغؤوُ الكاٌوٌية  العاً املضاعد األوني وديْ سٍفي، ضفريصعادة ال 
  العزبية

  وعالي الدنتور أمحد ذلىد اجلزواُ، رئيط الربملاُ العزبي 

 حلكوم الوطٍية لمىؤصضات العزبية الغبهة رئيط فائل، ذلىد الدنتور وعالي 
 اإلٌضاُ

 اصرتاسة 01001 – 01011
     اجلمضات

01001 – 04011 
 ) قاعة الوصين (

 اجلمضة األوىل
 اإلٌضاُ وسكوم األوٍية املؤصضات عىن بني العالقة سوه واإلقميىية الدولية التذارب
المساعد لشؤون الدفاع و األمن األمين العام  صعادة الضفري أبزِاً صتاُ  اجلمضة رئيط

 منظمة الدول األمريكية
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 اإلٌضاُ سكوم و األوَ دلاالت بني العالقة سوه عاوة وداخمة  

   فاتضا أوغزسقو ٌائب رئيط احملهىة اإلفزيكية حلكوم اإلٌضاُ -
 العزب الداخمية وسراء دلمط دّود عَ عىن ورقة 
 الداخمية وسراء لألواٌة العاوة جملمطالدنتور توفيل بوعغبة املضتغار الكاٌوٌي  -

 العزب
 سكوم و األوَ دلاه يف اإلٌضاُ حلكوم الضاوية املفوضية دور عَ عىن ورقة 

 اإلٌضاُ
 حلكوم اإلٌضاُ الضاوية املفوضية ممجن عَ -

 
 اصرتاسة  04005 – 04011

04005 – 02005 
 ) قاعة الوصين (

 اجلمضة الجاٌية 
 في يًثهي اإلجراءاث انخاصت نحموق اإلَساٌ  يٍ عذد يع حشاركي حوار

 انًخحذة األيى

كريسخوف بيشو رئيس لسى اإلجراءاث انخاصت بانًفوضيت  اجلمضة: رئيط

 انساييت نحموق اإلَساٌ
 

  /َائبت رئيس انفريك انعايم  انًعُي بحاالث جيسًاَكا دزيًرانسيذة ،

 االخخفاء انمسري

  رئيط الفزيل العاون  املعين باحلذش الضيد/ فالدميري تهوفوصهي، ٌائب
 التعضفي

 صوساُ دبور ٌائب رئيط المذٍة الفزعية لموقاية وَ التعذيب باألوي  /الضيدة
 املتشدة

 انسيذة/ أنيسابيج كاشكا عضو انفريك انعايم انًعُي بانًرحسلت 
 

 
 غداء ) وطعي الالدوُ ( 02005-05001

 العىن ورؼ
 الورعة الوقت

05001 – 08011 

 ( 0اإلٌضاُ      ) قاعة الوصين  سكوم قضية و األوَ حتديات: األوىل الورعة
 رٌدا الضٍيورة املديزة التٍفيذية لمّيئة الفمضطيٍية املضتكمة  :اجلمضة رئيط

 حلكوم اإلٌضاُ 
 الدنتور ذلىد احلبيب بمهوؼ رئيط وزنش دراصات سكوم اإلٌضاُ و  :املكزر

 املػزب /   الدميكزاطية 
 :الضيد واتيو عوارتش رئيط دائزة البشوخ يف املزنش العاملي  ورقة العىن
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 واعٍطَ /   لمتعاوُ األوين 
 

 و اإلٌضاُ حلكوم الوطٍية املؤصضات و األوٍية املؤصضات بني الغزانة :الجاٌية الورعة
 ( 2الوصين اإلٌضاُ     ) قاعة  سكوم اسرتاً و تعشيش دلاه يف املدٌي اجملتىع وٍظىات
 عبد الوِاب وزداٌة املديز التٍفيذي لمذٍة الوطٍية اإلصتغارية  :اجلمضة رئيط

  اجلشائز  –سكوم اإلٌضاُ /  لرتقية 
 راً اهلل –صهيٍة عىز خالوي رئيضة احلزنة العاملية لمدفاع عَ األطفاه  :املكزر 

 :ورقة العىن  

 املػزبيةالعىيد أمحد بَ دمحاُ وسارة الداخمية باملىمهة  -
اجلاوعة /  الضيد فاتح عشاً وديز وزنش األؽفزي لمىذتىع املدٌي واملواطٍة -

  األوزيهية يف بريوت
 رفع وضألة و اإلٌضاُ سكوم دلاه يف األوٍية لمىؤصضات صموك ودوٌات :الجالجة الورعة

 (0املدتؾزاحملمية               ) قاعة  و اإلقميىية و الدولية املضتويات عمى الكدرات
 ية الضمطاُ قابوظ العكيد صامل بَ راعد العموي قائد أنادمي :اجلمضة رئيط

 صمطٍة عىاُلعموً الغزطة  / 
 العزام / الدنتورة بغزى العبيدي عضو املفوضية العميا حلكوم اإلٌضاُ :املكزر  
 :الضيدة أٌيهي أوصي خبرية دولية ورقة العىن 

 
 وفكا اإلؽالسية و العكابية املؤصضات و األوٍية املؤصضات إؽالح :الزابعة الورعة

 (4) قاعة املدتؾز         اإلٌضاُ حلكوم الدولية لمىعايري
 الدنتور ابزاِيي الغدي عضو المذٍة العزبية الدائىة  :اجلمضة رئيط 
 ثاٌي وديز إدارة التعاوُ الدولي  بالمذٍة  غالية عبد الزمحَ آهالغيدة  :املكزر

 قطز /  الوطٍية حلكوم اإلٌضاُ

 :ورقة العىن  

 تػزيد درب املديز اإلقميىي ملٍظىة اإلؽالح اجلٍائي   -
 اجلىعية الضويضزية  لموقاية وَ التعذيب  الضيدة ايضتار عوفمربغ -

 
 الؾياغة جلٍة ادتىاع/ األوه اليوً اختتاً 08011
 تتدممْ العزضة الكطزية  ) باسة وطعي الالدوُ ( عغاء عمى عزف الوفودسفن  41011

 اليوً الجاٌي
 4102ٌوفىرب  6

 
 ) قاعة الوصين (

 )قاعة الوصين(  اجلمضات
 اجلمضة الوقت

19011 – 00011 
 

 اجلمضة الجاٌية:
 جتارب بعض املٍظىات الدولية يف دلاه الغزانة وع األدّشة األوٍية
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 الدنتور غامن الٍذار رئيط الؾٍدوم العزبي حلكوم اإلٌضاُ اجلمضة رئيط
 
 ة املزنش الدولي حملاربة اإلرِابورق 

 الضيد وارك صٍػزيٍتوُ -

  وٍظىة األوَ اجلىاعيورقة 

 الضيدة ليا فاُ بزوخفَ، املديز التٍفيذي  -

 ة األوَ العاملي و سكوم اإلٌضاُ،ورقة وٍظىة وبادر 

 املديز التٍفيذيالضيد نزيضتوفز برينزوفت،  -

 ة المذٍة الدولية لمؾميب األمحز،ورق 

 الدنتور نمود بزودلني وضتغار رئيط المذٍة الدولية لمؾميب األمحز -

 ورقة وٍظىة العفو الدولية 

 الضيد صمين عييت، األوني العاً  -
 

 اجلمضة الزابعة: 04001 – 00011
 عزض ٌتائر ورؼ العىن  

وضتغار المذٍة الوطٍية  الدنتور بطاِز بوداله املكزر العاً لمىؤمتز، اجلمضة: رئيط
 حلكوم اإلٌضاُ

 اصرتاسة  00011 – 04001

00011 – 02011 

 اجلمضة اخلتاوية
 حلكوم اإلٌضاُ صعادة الدنتور عمي بَ ؽىيخ املزي رئيط المذٍة الوطٍية اجلمضة: رئيط

  وعالي الدنتور ذلىد بَ عمي نوواُ، األوني العاً جملمط وسراء الداخمية العزب 

  صعادة الضفري وديْ سٍفي، األوني العاً املضاعد لمغؤوُ الكاٌوٌية ، داوعة الدوه
 العزبية

   وعالي الدنتور ذلىد فائل، رئيط الغبهة العزبية لمىؤصضات الوطٍية حلكوم
  اإلٌضاُ

  قضي مشاه إفزقيا و الغزم األوصط، املفوضية الضاوية الضيد فزز فيػ، رئيط
 حلكوم اإلٌضاُ

 
 (لمىؤمتز العاً املكزرالدنتور بطاِز بوداله  ) والتوؽيات اخلتاوي البياُ قزاءة 

 الؾشفي املؤمتز 05011 – 02011
 غداء 05001 – 02011
  صياسية دولة 09011 – 06011

 لكاءات داٌبية وػمكة
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06011 – 09011   اإلدتىاع التغاوري لمدرباء العزب سوه وغزوع اإلصرتاتيذية اإلقميىية العزبية
حلكوم اإلٌضاُ بالتعاوُ وع األواٌة العاوة جلاوعة الدولية العزبية و املفوضية الضاوية 

 حلكوم اإلٌضاُ باألوي املتشدة 

 إلٌضاُادتىاع المذٍة التٍفيذية لمغبهة العزبية لمىؤصضات الوطٍية حلكوم ا 

  ادتىاع المذٍة الدولية ملتابعة تٍفيذ توؽيات املؤمتز الدولي حلىاية الؾشفيني يف
 2102ًاحلاالت اخلطزة الذي عكد بالدوسة 

  ادتىاع الفزيل العزبي لتٍفيذ توؽيات وؤمتز الدوسة سوه تطويز وٍظووة سكوم
 2102ًاإلٌضاُ ظاوعة الدوه العزبية الذي اٌعكد يف الدوسة 

 ادتىاع 
 

 اليوً الجالح
 ٌوفىرب 7اجلىعة 

اصتىزار اإلدتىاع التغاوري لمدرباء العزب سوه اإلصرتاتيذية اإلقميىية العزبية حلكوم  
 اإلٌضاُ
 


