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 تسجيل املشاركني     0011  - 0011

 اجللسة االفتتاحية     01011 -0011

 كلمات االفتتاح: 

  مملكة البحرين. - اإلنسانسعادة الدكتور عبد العزيز حسن آبل، رئيس املؤسسة الوطنية حلقوق 
 معالي الدكتور نبيل العربي، األمني العام جلامعة الدول العربية.  
 ة.لدول اخلليج العربي معالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني األمني العام جمللس التعاون  
 رئيس الربملان العربي ،معالي الدكتور أمحد حممد اجلروان. 
 السامية  ئيس قسم الشرق األوسط ومشال أفريقيا، ممثل املفوضةسعادة السيد فرج فنيش، ر

 .حلقوق اإلنسان
  سعادة الدكتور حممد الصبار، رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية 

 حلقوق اإلنسان.
 

 اسرتاحة 010:1 -01011

 اجللسة األوىل    05011 -010:1

  رئيس اجللسة:

 مجهورية مصر العربية -رئيس اجمللس القومي حلقوق اإلنسان  ،سعادة الدكتور حممد فائق

 

 أوراق العمل: 
  .اخلطوات املنجزة يف إنشاء احملكمة العربية حلقوق اإلنسان 

األمني العام للمؤسسة الوطنية حلقوق عادة الدكتور أمحد عبداهلل فرحان، س

 مملكة البحرين. - اإلنسان

  العربية يف جمال حقوق اإلنسان.مسرية اإلصالحات يف جامعة الدول 
 وجيه حنفي، األمني العام املساعد للشؤون القانونية جبامعة الدول العربية. سعادة السفري

  دور مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف إجناح عمل احملكمة العربية

 حلقوق اإلنسان.
أفريقيا باملفوضية رئيس قسم الشرق األوسط ومشال ، سعادة السيد فرج فنيش

 حلقوق اإلنسان.. السامية

  .دور الربملان العربي يف دعم أعمال احملكمة العربية حلقوق اإلنسان 
 .عضو الربملان العربي ،سعادة الدكتور عبد الرمحن لبداك

 اإلنسان حلقوق العربية للمحكمة األساسي النظام مشروع . 
 عضو اللجنة املعنية بدراسة حبث إنشاء إبراهيم بدوي، كتوردسعادة ال

  .احملكمة العربية حلقوق اإلنسان 
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 اسرتاحة   050:1 -05011

 اجللسة الثانية 02011 -050:1
 رئيس اجللسة: 

 .اململكة املغربية -وزير حقوق اإلنسان السابق  ،سعادة الدكتور حممد أوجار

 

 جتارب احملاكم املماثلة: عرض 

  يف القارة األوروبية.  األوروبية حلقوق اإلنسان يف تطوير حقوق اإلنسانجتربة احملكمة 
  .نائب رئيس احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان ،جوزيب كازاديفال سعادة القاضي

  جتربة حمكمة الدول األمريكية حلقوق اإلنسان يف تطوير حقوق اإلنسان يف القارة

 األمريكية.
 مسؤولة حقوق اإلنسان باللجنة ا،نربوفيسور كريستينا سريالسعادة 

رئيسة اللجنة الدولية للقانون الدولي حلقوق واألمريكية حلقوق اإلنسان 

 برابطة القانون الدولي. اإلنسان

  تطوير حقوق يف احملكمة اإلفريقية حلماية حقوق اإلنسان والشعوب

 فريقية.اإلنسان يف القارة األ
نائب رئيس احملكمة قاضي و سعادة الدكتور فاتسا أوغرقوز،

 .الشعوب سابقاحلماية حقوق اإلنسان و اإلفريقية

 

 داءــــــــــمأدبة الغ 02011-020:1

020:1- 00011 

 

 ورش العمل
 

 :مرئيات املنظمات واملؤسسات العربية حلقوق اإلنسان حول  الورشة األوىل

 النظام األساسي للمحكمة العربية حلقوق اإلنسان.
رئيس املركز العربي للقانون  ،الدكتور حممد أمني امليدانيسعادة : رئيس اجللسة

  ية.فرنساجلمهورية ال - الدولي اإلنساني وحقوق اإلنسان

 .الدولي والقانون اإلنسان حقوق يف دولية خبرية، الدين نور األستاذة رضوىسعادة : املقرر

 :نسان وآليات حقوق حتديد العالقة بني احملكمة العربية حلقوق اإل الورشة الثانية

 اإلنسان جبامعة الدول العربية.
املدير التنفيذي للهيئة ، األستاذة رندا السنيورةسعادة : رئيس اجللسة

 دولة فلسطني. -املستقلة حلقوق اإلنسان 

مدير معهد جنيف حلقوق اإلنسان  ، األستاذ نزار عبدالقادرسعادة  : املقرر

 سويسرا.  -
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 :دور املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان ومنظمات اجملتمع املدني يف دعم  الورشة الثالثة

 عمل احملكمة العربية حلقوق اإلنسان.
 ز املعلومات والتأهيلكرئيس مر ،السيد عز الدين األصبحيسعادة : رئيس اجللسة

 ، اجلمهورية اليمينة.حلقوق اإلنسان

 .ليبيادولة  -خبري دولي  ،الدكتور علي سعيد علي الربغثيسعادة  : املقرر

 :تقييم ومتابعة توصيات املؤمتر العربي حول تطوير منظومة حقوق  الورشة الرابعة

 .:510اإلنسان جبامعة الدول العربية لعام 
 حلقوق رئيس املعهد العربي ،الدكتور عبدالباسط بن حسنسعادة : رئيس اجللسة

 ية.تونساجلمهورية ال -اإلنسان 

، املكتب كتب حقوق املرأة والتنميةمسؤولة الربامج مب ،األستاذة حنان ربانيسعادة  : املقرر

 ية اهلامشية.األردناململكة  -اإلقليمي ملعهد اجملتمع املفتوح 

 /  اجتماع جلنة الصياغة  اختتام فعاليات اليوم األول 00011

 

 5102مايو  52:  اليوم الثاني         

 الثالثة اجللسة     01011 -0011

 عرض نتائج ورش العمل.  
 املقرر العام للمؤمتر.  ،الدكتور بطاهر بوجالل سعادة :رئيس اجللسة

 العمل من قبل املقررين.ورش  قراءة تقارير 

 عــــــام.  اشــــــنق        000:1 -01011

 اسرتاحة     05011 -000:1

05011- 0:0:1  

 

 اجللسة اخلتامية

رئيس املؤسسة الوطنية حلقوق  ،الدكتور عبدالعزيز حسن أبلسعادة رئيس اجللسة: 

 مبملكة البحرين. اإلنسان

مبملكة  )مبشاركة كل من: سعادة األمني العام للمؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان

ممثل سعادة ئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، وسعادة ر، والبحرين

 .جامعة الدول العربية(

 قراءة البيان اخلتامي والتوصيات.  
  التوصيات رمسيا إىل معالي األمني العام جلامعة الدول العربيةتقديم. 

 

 .املؤمتر الصحفي          02011 -0:0:1

 داءـــــــمأدبة الغ 02:11

 


