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: إشكاليت امللتقى

 على اإلاعخىي الذولي وؤلاكلُمي، وللذ جضاًذث هزه ألاهمُت 
ً
 هبيرا

ً
       حؽغل معإلت خلىق ؤلاوعان اهخماما

العشبي في الىكذ الشاهً، خُث حعِؾ ؼعىبه في مشخلت بىاء دول كابمت على الحىم الشاؼذ الزي الىطني في 

. لً ًخدلم في غُاب خماًت واخترام خلىق ؤلاوعان

 وعلى غشاس مثُالتها مً ألاهظمت ؤلاكلُمُت ألاظاظُت لحماًت لحلىق ؤلاوعان، جإّظغ هظام عشبي 

 إلى حهىد اإلاىظماث الذولُت وعلى سؤظها مىظمت ألامم اإلاخدذة وحامعت الذول العشبُت
ً
.  لحلىق ؤلاوعان اظدىادا

 مً ؤي رهش لحلىق ؤلاوعان، فئن مجلغ 1945ومع ؤن مُثاق الجامعت العشبُت لعام 
ً
 حاء خالُا

 على إوؽاء اللجىت العشبُت الذابمت لحلىق ؤلاوعان باكتراح مً 1968الجامعت العشبُت كذ وافم في عام 

، والزي لم 1994ألاماهت العامت لألمم اإلاخدذة، جالها اعخماد مؽشوع اإلاُثاق العشبي لحلىق ؤلاوعان في العام 

ذ الجامعت العشبُت . (العشاق )ًش الىىس بعبب عذم الخصذًم علُه إال مً دولت واخذة
ّ
وبعذ عؽش ظىىاث جبي

. 2008صُغت معذلت للمُثاق الزي دخل خّيز الىفار في العام 

 وللذ باث الىظام العشبي لحلىق ؤلاوعان غير ري حذوي ما لم جطشؤ علُه حعذًالث حعخجُب إلاالبمخه 

مع اإلاعاًير الذولُت لحلىق ؤلاوعان، وجىاهب الخطىساث الحاصلت في باقي ألاهظمت ؤلاكلُمُت ألاخشي لحلىق 

عخىمل هزا الىظام بألُاث مىاظبت لخفعُل ومشاكبت طماهاث خماًت خلىق ؤلاوعان  ٌُ ؤلاوعان، وما لم 

وججعُذها، على غشاس هُئت كظابُت ًيىن ألخيامها ؤثش في إسظاء اإلابادا اللاهىهُت التي جشاعي مخطلباث 

. الاجفاكُاث الذولُت لحلىق ؤلاوعان، وبما ًخالءم وطبُعت وخصىصُت اإلاجخمعاث العشبُت

: و العؤال الزي ًطشح علُىا في هزا الصذد هى

ض وخماًت خلىق ؤلاوعان في العالم العشبي؟   ما مذي فعالُت الىظام العشبي لحلىق ؤلاوعان في حعٍض

وهل هىان مً خاحت إلى مشاحعت هزا الىظام مً خالل حعذًل مُثاق حامعت الذول العشبُت وحعذًل اإلاُثاق 

العشبي لحلىق ؤلاوعان وحعذًل الىظام ألاظاس ي إلادىمت عشبُت لحلىق ؤلاوعان؟ وهل هّشط الىظام العشبي 

. لحلىق ؤلاوعان مظاهش الخجذًذ ؤم الخللُذ ؤم التراحع عً اإلاعاًير الذولُت لحماًت خلىق ؤلاوعان؟

و في الخخام هدعاءل خىل مذي فعالُت هزا الىظام و مالءمخه للمعاًير الذولُت و ؤلاكلُمُت لحماًت خلىق 

. ؤلاوعان

 



:   محاور امللتقـى

 لحقوق إلانسانلحمايتجهود جكريس نظام عربي : املحور ألاول 

 
ًال
حهىد الجامعت العشبُت  :  وو

. مُثاق الطفل العشبي لحلىق ؤلاوعان/ ؤ

. (ول اليسخ  )اإلاُثاق العشبي لحلىق الاوعان/  ب

. الاجفاكُت العشبُت لحماًت خلىق الالحئين/ ج

 
ًال
. حهىد مىظماث اإلاجخمع اإلاذوي:  انيا

(. 1987ظيراوىصا )مُثاق خلىق ؤلاوعان و الؽعب في الىطً العشبي / ؤ

. (ؤلاعالهاث)اإلاىاثُم ألاخشي / ب

. دوس مىظماث اإلاجخمع اإلاذوي في صُاغت اإلاىاثُم العشبُت لحلىق ؤلاوعان/ ج

. لياث العربيت لحمايت حقوق إلانساناآى: املحور الثاني

آلالُاث الغير كظابُت لحماًت خلىق ؤلاوعان :  وو

. اللجىت العشبُت الذابمت لحلىق ؤلاوعان/ 1

. لجىت اإلاُثاق العشبي لحلىق ؤلاوعان/ 2

. (اإلادىمت العشبُت لحلىق ؤلاوعان )آلالُاث اللظابُت لحماًت خلىق الاوعان :  انيا

النظام العربي لحقوق إلانسان بين العامليت والخصوصيت : املحور الثالث

العاإلاُت الىظام العشبي لحماًت خلىق ؤلاوعان و اإلاعاًير :  وو

الىظام العشبي لحماًت خلىق ؤلاوعان و اإلاعاًير ؤلاكلُمُت :  انيا

.  الحلىق اإلاعيىث عنها في اإلاُثاق العشبي واإلاىاثُم الذولُت: الثا

 



:الهيئاث املشرفت على امللتقى  

 د عماس خُاهم  سبِغ حامعت عىابت. ؤ: الرئيس الشرفي للملتقي

بشاهمُت الضهشة _ د  بذًاس: رئيست امللتقي

                           العمشان واإلادُط- مخبر اللاهىن   سبِغ    علُىػ كشبىع همال: د. ؤ /رئيس اللجنت العلميت للملتقى 

  :اللجنت العلميت للملتقى عضاء 

 حمال عبذ الىاصش ماوع     ولُت الحلىق بجامعت عىابت: ألاظخار الذهخىس  

 لخظش بىهدُل      ولُت الحلىق بجامعت عىابت:  ألاظخار الذهخىس  

عبذ الشخمً لحشػ     ولُت الحلىق بجامعت عىابت       :  ألاظخار الذهخىس  

 بىصٍذ الاصهشي      ولُت الحلىق بجامعت كعىطُىت     :  ألاظخار الذهخىس  

مععىد مىتري     ولُت الحلىق بجامعت عىابت     :  ألاظخار الذهخىس  

 عبذ الحم بً حذًذ     ولُت الحلىق بجامعت عىابت :  ألاظخار الذهخىس  

خعني بىالذًاس     ولُت الحلىق حامعت عىابت :  الذهخىس  

 بشاهمُت الضهشة      ولُت الحلىق بجامعت عىابت :   الذهخىسة 

عبذ العالم فُاللي    ولُت الحلىق بجامعت عىابت  :  الذهخىس 

عبذ اإلاجُذ كادسي    ولُت الحلىق بجامعت عىابت :  الذهخىس 

مدمذ خلُفت      ولُت الحلىق بجامعت عىابت :  الذهخىس 

سؼُذ ظلهاط     ولُت الحلىق بجامعت عىابت :  الذهخىس 

عاةؽت خماًذي     ولُت الحلىق بجامعت عىابت :  الذهخىسة

ضة بً حمُل     ولُت الحلىق بجامعت عىابت :  الذهخىسة عٍض

لُت الحلىق بجامعت عىابت  نباسة عصام      :  الذهخىس 

 



 :اللجنت التنظيميت للملتقى

 ولُت الحلىق بجامعت عىابت                      باسة عصام              . د   :رئيست اللجنت التنظيميت للملتقى

 :  عضاء اللجنت التنظيميت للملتقى

ولُت الحلىق بجامعت عىابت  عمشاوي مشاد     :  الذهخىس 

ضة بً حمُل     ولُت الحلىق بجامعت عىابت :  الذهخىسة عٍض

   عاةؽت خماًذي     ولُت الحلىق بجامعت عىابت:  الذهخىسة

 ولُت الحلىق بجامعت عىابتغاصي فاسوق      :  الذهخىس 

ولُت الحلىق بجامعت عىابت دسدوس وعُم      :  ألاظخار

س ي مُلىد     ولُت الحلىق حامعت عىابت:  ألاظخار  دَس

 ولُت الحلىق بجامعت عىابتومعضة منى     ب:  ألاظخارة

ت هادًت     :  ألاظخارة ولُت الحلىق بجامعت عىابت ؼشاٍس

      ولُت الحلىق بجامعت عىابت ظلماوي خُاة:  ة ألاظخار

 فلفلي منى الهام     ولُت الحلىق حامعت عىابت:  ألاظخارة

ولُت الحلىق بجامعت عىابت  اورًني عبذ الحلُم     :  طالب دهخىساه

 

 

 

 

 

 

 



:شروط املشاركت  

. ؤن جخعلم الىسكت بإخذ مداوس اإلالخلى وجشهض على هلطت مدذدة وواضحت دون الخىض في العمىمُاث .1

 .ؤن ال ًيىن الباخث كذ ؼاسن بىسكخه في ملخلى ظابم ؤو ظبم وؽشها في ؤي دوسٍت ؤو مجلت .2

3.  
ّ
. اإلاذاخالث الفشدًت ال جلبل إال

.   للمذاخالث باللغت العشبُت12 والهىامؾ بشكم 14 بشكم simplified arabicؤن ًخم اعخماد خط  .4

على ؤن ال .  للمذاخالث باللغت ألاحىبُت10 والهىامؾ بشكم 12 بشكم Time new romanواعخماد خط 

 . صفدت20 صفدت  وال جخجاوص  15 مًجلل اإلاذاخلت 

ذ الالىترووي آلاحي .5 في  brahmia_z@yahoo.fr:   جشفم اإلالخصاث باظخماسة الدسجُل وجشظل على البًر

 .2017  اكتوبر30  ؤحل ؤكصاه 

 :             جخظع اإلالخصاث إلى جلُُم مً اللجىت العلمُت للملخلى وجبلغ هخابج عمل اللجىت في احل ؤكصاه .6

. 2017نوفمبر 10

ذ الالىترووي  آخش ؤحل الظخالم اإلاذاخالث واملت .7 خعبر البًر  .2017 نوفمبر 20:     بخاٍس
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 :  ألاول استمارة املشاركت في امللتقى الوطني
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