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 برنامج العمل 

 حول محاية وتعزيز حقوق اإلنسانالثالث  العربي ياملؤمتر اإلقليم

 "، ال سيما حقوق النساء واألطفالعلى حقوق االنسان النزاعات املسلحةو االحتاللثر "أ

28-29/7/2019 

 )القاعة األندلسية( العامة جلامعة الدول العربية األمانةمقر 

 

 2019/يوليو متوز 28اليوم األول                 

 9:20 - 8:30 موعد احلضور                                                       

  اجللسة االفتتاحية                                                  

 

9:30 – 10:00 

 

  كلمة معالي السيد/أحمد أبو الغيط، األمين العام لجامعة الدول العربية 
 كلمة مسجلة( باألمم المتحدة السيدة/ميشيل باشليه، المفوضة السامية لحقوق اإلنسانمعالي  كلمة( 
 كلمة معالي الدكتور/محمد محسن عسكر، وزير حقوق اإلنسان، الجمهورية اليمنية 
 مكتب المفوضة السامية افرع آسيا والمحيط الهادئ والشرق األوسط وشمال إفريقيرئيس ، فرانشيسكو موتا/كلمة السيد ،

 لحقوق اإلنسان

 قهوة اسرتاحة                                                                             

 

10:00 – 10:30 
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  اجللسة األوىل

 

 "واإلقليمية ملنع ومحاية النساءاألطر الدولية "

 

 

10:30 – 12:00 

 

 

 

، مكتب المفوضة السامية لحقوق افرع آسيا والمحيط الهادئ والشرق األوسط وشمال إفريقيرئيس ، فرانشيسكو موتا/السيد: امليسر
 اإلنسان

 

 وخطة العمل التنفيذية حول حماية المرأة  قليميةإلقليمي، تنفيذ االستراتيجية اإل"المرأة والسالم على الصعيد ا: عنوان املداخلة
 دقيقة( 15) "2030العربية: األمن والسالم 

 جامعة الدول العربيةرئيس قطاع الشؤون االجتماعية،  - األمين العام المساعدمعالي السفيرة د. هيفاء أبو غزالة، : املتحدثة
 

 دقيقة( 15)مشاركة المرأة في مفاوضات السالم والوساطة"  تعزيز: "عنوان املداخلة 
  (هيئة األمم المتحدة للمرأة -)الممثل اإلقليمي باإلنابة  Janneke Kuklerالسيدة/: املتحدث

 دقيقة( 15(" )منظور دولي)اإلطار القانوني والمؤسسي لمنع وحماية األطفال :"عنوان املداخلة 
لألمم  الخاصة لألمين العام رئيس قسم المتابعة والشراكات اإلقليمية، مكتب الممثلة، Nicolas Girard/السيد: املتحدث

 المعنية باألطفال والنزاع المسّلح المتحدة
  :السيد/املتحدث Nishan Krishnapalan ، األمم المتحدة للسكان  صندوق ،حقوق اإلنسان والنوع االجتماعيخبير

(UNFPA) – المكتب اإلقليمي للدول العربية 
 فتح باب النقاش 
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  اجللسة الثانية
 "أثر االحتالل على حياة النساء واالطفال"

 

 

 

 

 

 

12:00 – 13:15 

 

 

 المملكة األردنية الهاشمية )سابقا(في  وزيرة الثقافة: معالي السيدة/أسمى حنا خضر، امليسرة
 

 دقيقة( 15)عمل المفوضية السامية لحقوق االنسان في مجالي الحماية والوقاية" : "عنوان املداخلة 
 مكتب فلسطين -رئيس مكتب المفوضية السامية لحقوق االنسان، James Heneen/: السيداملتحدث

 

 ال سيما في ضوء تقارير المفوض السامي لحقوق اإلنسان، والمقرر الخاص بحالة حقوق  ،"دراسة حالة فلسطين: عنوان املداخلة
اإلنسان في األرض الفلسطينية المحتلة، واللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات اإلسرائيلية التي تمس حقوق اإلنسان 

 دقيقة( 15)للشعب الفلسطيني" 
  المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسانرئيس نائب  ،جبر وشاح: السيد/املتحدث

 

 دقيقة( 15)الحقوق االقتصادية واالجتماعية، مع التركيز على الصحة والتعليم"  "النزاعات و أثرها على : عنوان املداخلة 
 ، فلسطينمدير وحدة البيانات والتوثيق، مركز عالج وتأهيل ضحايا التعذيب : السيد/وسام يوسف عبد اهلل،املتحدث

 

 النقاش فتح باب 

 14:30 – 13:15 غداء اسرتاحة
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  اجللسة الثالثة

 "("أثر النزاعات املسلحة على الفئات اهلّشة )الجئني، مهاجرين، شيوخ، ذوي االحتياجات اخلاّصة....

 

 

 

 

 

14:30-16:15 

 إدارة شؤون الالجئين والمغتربين والهجرة، جامعة الدول العربية ةمدير  وزير مفوض/إيناس فرجاني،: امليسرة
 مدخل عام مع التركيز على حاالت النساء واألطفال الالجئين والمهاجرين في منطقة الشرق األوسط وشمال : "عنوان املداخلة

 دقيقة( 15)أفريقيا" 
 رئيس المؤسسة المصرية لحقوق الالجئين: السيد/أحمد بدوي، املتحدث

 عادة إدماجهم : عنوان املداخلة "حماية األطفال في حاالت النزاع المسلح وتعزيز رعايتهم وعالجهم البدني والنفسي، وتأهيلهم وا 
 دقيقة( 15)في المجتمع، وتدعيم التدابير الوقائية" 

 

 اليونيسف( ) للطفولةمنظمة األمم المتحدة  المستشار اإلقليمي لحماية الطفل،، Javier Aquilarالسيد/: املتحدث
 أثر النزاعات المسّلحة، بشّقيها الدولي وغير الدولي، على النساء واألطفال، ونظم حمايتهم من منظور القانون : عنوان املداخلة"

  دقيقة( 15) الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني"
 العربي للتربية على القانون الدولي اإلنساني وحقوق اإلنسانرئيس المركز أمين الميداني، محمد : السيد الدكتور/ املتحدث

 

 دقيقة( 15) "أثر االحتالل والنزاعات المسلحة على حقوق اإلنسان": عنوان املداخلة 
 دولة ليبياوزير مفوض د./عبد الحميد أبو زيد الحكيمي، المندوبية الدائمة لدى جامعة الدول العربية،  : املتحدث  
 شفتح باب النقا 

 16:30 -16:15 / ختام أعمال اليوم األولاسرتاحة قهوة



   

46 

 

 

 2019 /يوليومتوز 29اليوم الثاني،                       

  اجللسة الرابعة

 تبين نهج متكامل حلماية النساء واألطفال وتشجيع وصول الضحايا إىل العدالة واملساءلة

9:30 – 11:15 

 والثقافية واالجتماعية االقتصاديةلجنة األمم المتحدة للحقوق عضو ، محمد عز الدين عبد المنعم /السيد: مليسرا
 

 دقيقة( 15) )دراسة حالة الجزائر(" "المحاكم المحلية، المختلطة والدولية ومعايير العدالة االنتقالية: عنوان املداخلة 
 للرابطة الجزائرية لحقوق االنسانالرئيس األسبق : األستاذ المحامي/بو جمعة غشير، املتحدث

 

 اإلطار الدستوري والتشريعي على الصعيد المحلي واستراتيجيات العمل الوطنية للحماية: حالة العراق" :عنوان املداخلة 
 أستاذ مساعد في مركز دراسات المرأة )جامعة بغداد(رشيد،  جميل : السيدة الدكتورة/أسماءاملتحدثة

 

 دقيقة( 15) "دراسة حالة المغرب: الحقيقةلجان  ":عنوان املداخلة 
 رئيس المنظمة المغربية لحقوق اإلنسان، وكر : السيد/بو بكر لاملتحدث

 
 

 فتح باب النقاش 

 11:45– 11:15 اسرتاحة قهوة
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  اجللسة اخلامسة

 : "جمموعات عمل لتطوير ورقة توصيات للمنع واحلماية أثناء النزاعات املسلحة"اجلزء األول
 مجموعات عمل لوضع توصيات( 4المشاركات والمشاركين على )توزيع 

11:45 –13:45 

 ( 1جمموعة العمل) :" "فلسطين: سبل تنفيذ المعايير الدولية الدنيا لحماية حقوق االنسان وفق اتفاقيات جنيف والبروتكولين
 )القاعة األندلسية(

 شؤون فلسطين، جامعة الدول العربيةحيدر الجبوري، مدير إدارة د. : وزير مفوض امليسر واملقرر    
 ( 2جمموعة العمل) : (7"سبل تخفيف أثر النزاعات على المجاميع الهشة" )القاعة 

 نامؤسسة أصولرئيسة  ،حمودهانيا السيدة/: امليسرة    
 قطاع الشؤون االجتماعية، جامعة الدول العربية /شيماء عبد المنعم، ستاذة: األاملقررة    

  ("سبل تعزيز الحماية" )القاعة المغربية: (3)جمموعة العمل 
 رئيسة االئتالف المغاربي لحقوق اإلنسانالسيدة/خديجة رياضي، : ةامليسر    
  جامعة الدول العربية ، إدارة المعاهدات والقانون الدولي،وزير مفوض/سارة عبيد: ةاملقرر    

 ( 4جمموعة العمل) : :(4التعامل مع أطراف النزاع" )القاعة "توصيات لمرحلة ما بعد النزاع 
 قانونيةمستشارة : السيدة/نبيلة المفتي، امليسرة    
 جامعة الدول العربيةمدير إدارة شمال إفريقيا، : وزير مفوض/رائد الجبوري، املقرر     

 15:00– 13:45 اسرتاحة غداء



   

48 

 

 اجللسة اخلامسة 

 للمنع واحلماية أثناء النزاعات املسلحة: جمموعات عمل لتطوير ورقة توصيات 2اجلزء 
 )عرض توصيات مجموعات العمل(  

 مدير إدارة حقوق اإلنسان، جامعة الدول العربية: وزير مفوض/منير الفاسي، الميسر

 

15:00 –16:00 

 

 

 اجللسة اخلتامية 
  ،االجتماعية، جامعة الدول العربيةاألمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون كلمة معالي السفيرة د. هيفاء أبو غزالة 

 

  مكتب المفوضة السامية افرع آسيا والمحيط الهادئ والشرق األوسط وشمال إفريقيرئيس ، فرانشيسكو موتاالسيد كلمة ،
 لحقوق اإلنسان

16:00 –16:30 

  اسرتاحة قهوة واختتام أعمال املؤمتر

 


