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  األول اإلقليمياالجتماع 

  
  حرية التجمع في العالم العربي

  
   2007مارس /  آذار30-29عمان 

   فندق االنترآونتيننتال، عمان
  

  
  

  

 برعاية دولة السيد طاهر المصري
 

  لدول العربيةجامعة ا/ المفوض العربي للمجتمع المدني 
  

  االجتماع اإلقليمي األول
  

  حرية التجمع في العالم العربي 
  
  
  
  

  :المنظمون
  

  مؤسسة فريدريش ناومان، عمان
  المرآز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة، بيروت

  
   2007مارس /  آذار 29-30

  عمان 
  

  فندق انترآونتتنال، عمان 
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   جامعة الدول العربية /برعاية مفوضية المجتمع المدني

 بدعم من االتحاد األوروبي
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  اليوم األول 

   2007مارس /  آذار 29
  

  التسجيل     8:30-9:00
  
  

  الجلسة االفتتاحية    9:00-9:30
  
  

  آلمات ترحيب
   األردن– عمان رئيس بعثة االتحاد األوروبي، ، سعادة باتريك رينو
  مفوضية المجتمع المدني، جامعة الدول العربية المفوض العربي، ، دولة طاهر المصري

  مج وأهدافه تقديم للبرنا
  السيدة آنمي دي وينتر

  في عمان وللبنان وسوريا والعراق مؤسسة فريدريش ناومان الممثل المقيم، 
        

  الجلسة األولى                9:30-13:00
  قوانين األحزاب في الدول الخمسة                                    

  
     

مفوضية المجتمع المدني، جامعة الدول ، المفوض العربي، دولة طاهر المصري: تقديم
   العربية

      قوانين لألحزاب السياسية بدون أحزاب سياسية       
  ألمانيامؤسسة العلوم والسياسة، ، الدآتورة إيفا فيغنر، باحثة      

  
  األستاذ حافظ أبو سعدة، األمين العام، المنظمة المصرية لحقوق اإلنسان

  ، أمان-االئتالف من اجل النزاهة والمساءلة ،عام المنسق الالدآتور عزمي شعيبي، 
  فلسطين

،عضو حزب البعث،  آلنا شرآاء في سورية السيد أيمن عبد النور، رئيس التحرير سابقا
  سوريا

  الدآتور عصام سليمان، المرآز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة، لبنان
  قوق اإلنسان، األردناألستاذ فايز الشخاترة، مستشار قانوني، المرآز الوطني لح

   
  تقديم وضع األحزاب السياسية       
  القوانين المعمول بها حاليا       
  مسودات القوانين المتداولة       
  المشكالت التي تتعلق بهذه القوانين من الجانب النظري والتطبيقي       
   على حرية التجمع وعلى الحاآمية والعملية الديمقراطيةنتأثير هذه القواني      

  خبير قانوني دولي: نظرة مقارنة       
 University College London (UCL)يورغ فتكه، . د

  ما هي التحديات، ما هي المشكالت القائمة في القوانين المعمول بها       
  ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية: تجارب من أوروبا      

  
  ناستنتاجات و توصيات مجموعات عمل الخبراء الوطنيين و الدوليي

   يتخلل الجلسة استراحة
         

  غذاءاستراحة                 15:00-13:00
  
   

  
   الجلسة الثانية                                     

   دول عربية يشملها5في   نقابات العماليةتقديم للوضع الحالي لقوانين ال    18:00 – 15:00
                                           البرنامج 

  
    محامية لحقوق اإلنسان-معالي األستاذة أسمى خضر : رئيسة الجلسة

  
  : يشارك في الجلسة

  األمين العام، المنظمة المصرية لحقوق اإلنسان، األستاذ حافظ أبو سعدة
  ، أمان-االئتالف من اجل النزاهة والمساءلة، عام المنسق ال، الدآتور عزمي شعيبي
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  فلسطين
       مجلس الشعب، سوريا، عضوبالسيد محمد وه

  األردنمستشار قانوني، المرآز الوطني لحقوق اإلنسان، ، األستاذ فايز الشخاترة
   لبنان الجمعية اللبنانية لحقوق اإلنسان،، األستاذ نعمة جمعة

  :  تقديم الشرآاء
  القوانين المعمول بها حاليا  •
  مسودات القوانين المتداولة  •
  وانين من الجانب النظري والتطبيقي المشكالت التي تتعلق بهذه الق •
 على حرية التجمع وعلى الحاآمية والعملية الديمقراطية نتأثير هذه القواني •

    
  ، قانون العمل األردني والتعديالت المقترحة، حالة دراسية      

  السيد رشيد خديم 
  ة، ، منظمة العمل الدوليتعزيز قدرات الشرآاء االجتماعيين لتقوية الحوار االجتماعي

  عمان
  المكتب اإلقليمي، بيروت منظمة العمل الدولية، السيد وليد حمدان، 

  
  تعليق

  ، بروآسلالسيدة إيسابل هوفرلين، اإلتحاد الدولي للنقابات العمالية
  

  استنتاجات و توصيات مجموعات عمل الخبراء الوطنيين و الدوليين
   يتخلل الجلسة استراحة

  
   االنطالق بالحافلة                          20:00

  
                              عشاء في مطعم20:30 

  
  

  اليوم الثاني 
  2003مارس /  آذار 30الجمعة 

  
                                        الجلسة الثالثة 

   دول عربية يشملها البرنامج 5في   تقديم للوضع الحالي لقوانين الجمعيات   13:00 – 10:00
  
  

لشبكة العربية للمنظمات ، ا المدير التنفيذي،الدآتورة أماني قنديل: رئيسة الجلسة
  األهلية

  
  : يشارك في الجلسة

  األمين العام، المنظمة المصرية لحقوق اإلنسان، األستاذ حافظ أبو سعدة
،  أمان-االئتالف من اجل النزاهة والمساءلة، عام المنسق ال، الدآتور عزمي شعيبي

  فلسطين 
  لسيد محمد حبش، عضو مجلس الشعب، سورياا

    األردنمستشار قانوني، المرآز الوطني لحقوق اإلنسان، ، األستاذ فايز الشخاترة
  األستاذ نعمة جمعة، الجمعية اللبنانية لحقوق اإلنسان، لبنان 

  
  :  تقديم الشرآاء

  القوانين المعمول بها حاليا       
  مسودات القوانين المتداولة       
  مشكالت التي تتعلق بهذه القوانين من الجانب النظري والتطبيقي ال      
   على حرية التجمع وعلى الحاآمية والعملية الديمقراطية نتأثير هذه القواني      

  
  تجارب ناجحة للديمقراطية: دراسة حالة      
  ربحي، بلغراد، صربيا ال تطوير القطاع غيرالسيدة زفكا فازيلفسكا، مرآز       

  
  مناقشة       

  
  استنتاجات و توصيات مجموعات عمل الخبراء الوطنيين و الدوليين

  يتخلل الجلسة استراحة 
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                             الجلسة الختامية13:00
  نتائج وتوصيات                                

  
                             استراحة غذاء14:00

  
  مغادرة المشارآين 
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  ذا االجتماع بالتعاون مع نظم ه
  
  
  
  

  
  : مصر

  
  مؤسسة فريدريش ناومان، القاهرة

  رونالد مايناردوس، المدير اإلقليمي، الشرق األوسط وشمال أفريقيا . د
  أميرة حسين، مديرة برنامج، مؤسسة فريدريش ناومان 

  
  منظمة المصرية لحقوق اإلنسان، القاهرة ال
  
  

  : فلسطين
  

  القدس مؤسسة فريدريش ناومان، 
  هانس جيورج فليك، الممثل المقيم

  سليمان أبو دية، مسؤول ملف فلسطين 
  ملف فلسطين / رنا العلمي، مساعدة 

  
   أمان -االئتالف من اجل النزاهة والمساءلة

  
  

  : األردن
  

  المرآز الوطني لحقوق اإلنسان
  مفوضية المجتمع المدني، جامعة الدول العربية، عمان 

  
  ش ناومان عمان وموظفو المرآز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة موظفو مؤسسة فريدري

  
  مؤسسة فريدريش ناومان / تنسيق برامج/ ، مسؤول أولاألوروبيعباب مراد، المدير التنفيذي، المشروع 

  ايرينا بدران، المدير المالي، مؤسسة فريدريش ناومان 
  مؤسسة فريدريش ناومان  ،  مشروعمساعدبرهم، نبيل 

  
  

  لبنان
  روجيه الخوري، المرآز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة 

   مشروع، المرآز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة نسقةجويس حاآمة، م
  

 
 

  


