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 ندوة "العدالة وكرامة اإلنسان"

 
 2000فرباير  13 – 12الكويت، 

 
 
 

 تــقــديــم
 

عقدد ا مانة ددد مي  ينددد العفددد ميليدداب مي  ينددد عيال ددنم نددع وعاددةل نلعفددد ميليدداب مي  ينددد عي اب دد    عيالددة   نددع  لنددد 
بريما نن د ل مخللنج نن قاةة  حمةنني محملةنني عي اب    مسلةرمً شبه إقلنفي شةرك فنه نشةركني  نشةركةا  خربمل  خ

 12 انشدد ي وقددابس إ  ددة   ن دديابل و ددابننني  نلعفددةا يددري و ابننددد حملنددد عةنلددد ي مددةل مادد وة    يدد  ي  ددابني 
 . 2000فربم    13 
 

ةل ماهدةج  ن   يق  ركَّدز مي فلةر على ميل ميد مالجافةعند  ما دة مة   يد  فنفدة  اللدم كشدةركد ماد وة ي مقدة  ميقد مر  ميلفد
  كذي  د ر ميقاةة  محملةنني ي ضفة  سنةدة و م ميقة اب    ي   فقةً يلفحة ر مياةيند:

 
  ضلند ما وة ي ن مكز صلع ميق مر .1
 د ر ميقاةة  محملةنني ي بلةل د يد محلم  ميقة اب  .2
 قابم ني ميلفل  ميافننز: و ضةع ما وة  ميلفةل ماهةج  ن .3
 

 و رمس ميلفل ماق ند  مالةقشةا مييت تابلهة إىل مجلابم ب مياةيند: هذم  يق  تد  ق 
 

 دور القضاة واحملامني يف بناء دولة احلق والقانون
 
 ضفةانا ميل ميد ي مجلهةز ميقاةئي  كة ي  ي  نلة ري محملةكفةا ميلةديد .1
 ومهند مساقالل ميقاةل نةدايً  إدمرايً  .2
 ياص ي يلقابم ني مييت ال تافةشى نع مالة ري مي  يندد ر ميقاةة  محملةنني ي م .3
 د ر ميقاةة  محملةنني ي س  ميثغ ما ي مياش  ع . 4
 هل هلةك ف س ي مي  ر مالةط عحملةنني  ميقاةة .5
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 ضفة  ما ة مة ونةم ميقة اب   مت ني مجلفنع نن ميافاع عيافثنل ميقة ابين مالةسب .6
 مرما محملةكم نن ماؤث ما مخلةرجند: نثالً ميصحةفد  ضفة  مساقالل إج ملما  ق   .7

 محل ب  ميل ب  ميابضع مي نةسي و  وي ضغابط وخ ى        
 تابصنةا  نقرتوةا عفلند .8
 
 

 وضعية املرأة يف مراكز صنع القرار
 
 مالابقةا مييت حتابل د   مت ني ما وة نن تبابِل ن مكز صلع ميق مر .1
 م مت ن ما وة نن تبابِل ن مكز صلع ميق مرمي لبنةا مارتتبد على ع  .2
 كنيند فاح مجملةل ونةم ما وة يابابل ن مكز صلع ميق مر )كة ي  ي  ميقاةل  ميرباة   .3

 ..مخل( و  يلف ةمهد يري مابةش ة ي صلع ميق مر         
 د ر ماشةركد مييةعلد يلف وة ي ميالفند  أتثري  ي  على صلع ميق مر .4
 ةا  نقرتوةا عفلندتابصن . 5
 
 

 قوانني العمل والتمييز ضد املرأة والعمال املهاجرين
 
 أتثري ميافننز على ميالفند .1
 كنيند نابمجهد ميافننز ي قابم ني ميلفل   ضع ميافةانا مياش  لند  يريهة اابمجهد  .2

 ميافننز         
 مخل  قةا ماخ ى ميلة د عن ميافننز .3
  ند مييت حي ث فنهة ميافننزحت    ماش ةل ميلف .4
 حت    وش ةل ميالةرض/ميالةقض بني قابم ني ميلفل محمللند ي مخللنج  مالة ري مي  يند .5
 وسبةب ميافننز: هل ميافننز ض  ما وة  ميلفةل ماهةج  ن  اةج يقابم ني ميلفل فقط وم  . 6

 ي  ي  ميافننز و  هلةك عابمنل وخ ى )ميلةدما  مياقةين   ..مخل( ت ةهم         
 تابصنةا  نقرتوةا عفلند .7
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 الــتـوصـيـات
 

 دور القضاة واحملامني يف بناء دولة احلق والقانون
 

 ض  رة و   قابم محملةناب  ب  رهم ي مياص ي عي عة ى ونةم محملةكم ي قاةاي       )و(  .1
 االلقد هبذه ميقاةاي.محل ايا  ميالة   نع مإلعالم يافلن  مي وي ميلةم محلقةئم م     

 وث محملةنني على مساخ مم ماابمثنم مي  يند مييت صةدق  د هلم علنهة ي )ب(  
 محملةكم ميابطلند كجزل نن مياش  ع مي مخلي.

 إجيةد تش  لةا حلفة د محملةنني ما مفلني عن وقابس مإل  ة  حبنث وال تلاه  وقابقهم ب بب       .2
 .مي فةع عن قاةاي مي وي   محل ايا

 إجيةد ب اننج ت ر ب خةص حبقابس مإل  ة  يلقاةة  محملةنني.    .3
 تشجنع مالعفةا مي  يند ماللند حبقابس مإل  ة  ي مياابمج  ي د ل مال قد ممة   ةع  على     .4

 عق  د رما ت ر بند ي ل  ميقاةل  محملةنةة   ش  ميابعي حبقابس مإل  ة  دمخل مجملافع.
   لنةا ميليع ميلةم عةند  خصابصةً مجلفلنةا ماللند حبقابس       تشجنع محملةنني يالخن مط  ي   .5

 مإل  ة .
 مي لي يا اب ن شب د يلحقابقنني تلفل ضفن هنةكل نلعفد ميلياب مي  يند حبنث ت هل    .6

 مالتصةل بنلهم  تز   هم عياباثئم  ماللابنةا مااللقد حبفة د  تلز ز وقابس مإل  ة .
                  ي مياص ي يلقاةاي مااللقد حبقابس مإل  ة   تشجنلهة                                                                            تيلنل د ر  لند محملةنني    .7

 يلقنةم ب  رهة ي مياص ي ال اهةكةا وقابس مإل  ة   صاب  مي  مند مإل  ة ند.
 اابصند الحتةد محملةنني ميل ب إل شةل ن ةع ة      ض  رة إ شةل ن ةتب يلف ةع ة ميقة اب ند  مي   .8

 قة اب ند ي مي  ل ميل بند مييت ال تاابف  فنهة نثل هذه مخل نةا.
 إ شةل جهةز رقةيب وهلي ااةبلد  ن مقبد مي ل ةا ميثالثند )ميالينذ د مياش  لند  ميقاةئند(              .9
 ابس مإل  ة .يلاأك  نن ع م وي جتة زما نن وي نلهة حت ث حلق   

 ميلفل على ت اب   آينةا يالواجةج ميشليب نثل مالعاصةنةا  وي وسةينب سلنفد               .10
  وخ ى.

 
 مي لي يا بنم مإلعال  ميلةاي حلفة د ما مفلني عن وقابس مإل  ة   ميلفل على  ش ه  .11

  تلفنفه على و سع ميل ةس.
 قد مخللنج  مجلز  ة ميل بند.تيلنل   إجيةد هنةكل العفد ميلياب مي  يند ي نل   .12
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 ميلفل على زايدة  عي ميي د حبقابقه ميقة اب ند.  .13
-14مياأكن  على و  مياابصنةا ميصةدرة نن نؤمت  مي مبع ميل يب ما ل ميذي عق  ي بري ا   .14

 تلارب هي محل  مادىن يافة  مساقالل ميقاةل. 1999 اب ناب عةم  16
 ة. ضع نلة ري  ش  ط تافن و ن مخانةر ميقاة  .15
 ال جيابز و    اب  عاابمً ي مجمللس ماعلى يلقاةل نن   اب  وو  وعاةل مي ل د ميالينذ د.  .16
 هتنيد مالةخ مالةسب إل شةل نؤس ةا مجملافع ما ين مييت تلفل نن وجل مي فةع عن محل ايا   .17

 ميلةند   زمهد ميقاةل.
 اخ ى.حت    ننزم ند نةيند خةصد يل ل د ميقاةئند ن اقلد عن مي ل ةا م  .18
 جلل سل د مالدعةل ميلةم جزل نن مي ل د ميقاةئند.  .19
 مياأكن  على إجيةد تش  لةا ي د ل مال قد بشأ  مساقالل مي ل د ميقاةئند عن مي ل ةا   .20

 ماخ ى  جت مي كةفد حمة الا ميا خل ي شيابهنة أبي ش ل نن ماش ةل.
 ساقالل ميقاةل   زمهد ميقاةة ت ةبم   مياأكن  على و  مابةدئ  مالة ري مإلسالنند مااللقد ع  .21

  ت عم مالة ري مي  يند الساقالل ميقاةل.
 مي فةح يلقاةة با اب ن  تش نل  لنةهتم ماهلند مخلةصد حبنث تانح هلم مي فةع عن   .22

 نصةحلهم  ت اب   وصابل ماهلد.
 ال جيابز سحب ميقاةاي نن ميقاةة ميذ ن  اابياب  ميلع  ي هذه ميقاةاي تل يةً.  .23
  ام تابز ع ميقاةاي دمخل محملةكم نن قبل مي ل د ميقاةئند  فقةً ا عفاهة مي مخلند.  .24
 ض  رة تابعند ماابمطلني عالة ري مي  يند يلفحةكفد ميلةديد كة   ةع  على نشةركاهم ي      .25

 محة د نب و سنةدة ميقة اب    ميل ميد.
 ع ما وة نن تابيل نلصب ميقاةل و  تلن         على مي  ل ميل بند مييت تاافن تش  لةهتة  قابم ني متل  .26

 ميلع  ي تل  مياش  لةا   و  هتنئ مالةخ ميالزم ياف ني ما وة نن محلصابل على هذم محلم.
 

 وضعية املرأة يف مراكز صنع القرار
 
تبين مقرتمح   فع إىل ونني عةم جةنلد مي  ل ميل بند إلجيةد سل د قاةئند دمخل مجلةنلد  -1

 اةبلد  محة د  نع محلقابس مإل  ة ند يلف وة ميل بند  ن مقبد تلينذ مياش  لةا ميابطلند.ناخصصد ك
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ما ةيبد عاز    نن محلقابس  محل ايا ماسةسند يلف وة ميل بند كة  ايم  ماابمثنم مي  يند   ميلفل  -2
 وة   ميلهابض على تلقند ميثقةفد ميل بند نن ماف ةر  مالجاهةدما مهلةدفد يل قلد ن رية ت ابر ما

 هبة اابمكبد نا لبةا ميق   مي مهن.
ن ةيبد محل ابنةا ميل بند ب ن قابم ني  مضحد  ص حيد مت ن ما وة نن ماشةركد ي مي ل د   -3

 مقة  ميق مر   ماشةركد ي إدمرة نابمرد بل مهنة د   حتنز و  متننز   إجيةد آيند نؤس ةتند ي مي  يد 
    ا مقبد تلينذ تل  ميقابم ني.

ن ةيبد محل ابنةا ميل بند با  رة مقة  كةفد ميا مبري مييت نن شأهنة ن ةع ة ما وة ي فهم  إدرمك  -4
ومهند نشةركاهة ي ما مول مال اخةبند ماخاليد ن شحد  نلاخبد   نع  ضع مسرتمتنجند إعالنند 

 ت ةع  ي تغنري ميلقلنةا  مي لابكنةا دمخل ميبن  ميل يب.
وة نؤس ةا مجملافع ما ين كخالف وش ةهلة  تلعنفةهتة  مي فع هبة ياابابو ض  رة مخن مط ما   -5

 نلةصب قنةد د فنهة حناب نشةركاهة ي مي ل د.
 مي لي يا اب ن شب د يلف وة ي إطةر نلعفد ميلياب مي  يند ي مخللنج  مجلز  ة.  -6
نع نؤس ةا ت مرس إجيةد و كد   ةئند قاب د على ن اابى نل قد مجلز  ة  مخللنج عيالة     -7

مجملافع ما ين  نلهة مالحتةدما  مجلفلنةا ميل ةئند مييةعلد يللفل على مقة  كةفد ميا مبري نن 
 وجل رفع درجد ميابعي يلفابمطن رجل و  من وة   با  رة نشةركد ما وة ي مي ل د  مقة  ميق مر.

يةقند مخلةصد عيقاةل رفع مياحيعةا مييت مقذهتة مي  ل ميل بند كة ي  ي  مي اب   على مالت  -8
على كةفد وش ةل ميافننز ض  ما وة   ي  متشنةً نع دسةتري هذه ميبل م  مييت تلص على ما ة مة 

  مي  مند مإل  ة ند.
 عفل ب اننج ن ا مي ي فع ميابعي حبقابس ما وة  بصيد خةصد وقابقهة مي نةسند.  -9

حم  دة ياابيل ن مكز قنةد د ي  إجيةد ب منج تاافن وه مف ن ولند هت ف ياف ني ما وة بل ب  -10
 نؤس ةا مي  يد مي مسند  نؤس ةا مجملافع ما ين.

دعم مي  ر مااابقع  العفد ميلياب مي  يند و   لند محملةنني مي اب اند ي ت ر ب  هتنيد ميل ةل   -11
 ياابابو ما مكز ميقنةد د.

ا ت جنلهم ي ن مكز قن  ن ةيبد  لند محملةنني مي اب اند بابين قاةاي ميل ةل مييت ت فض وةال -12
 ميلةخبني.

ن ةيبد محل ابنةا بالينذ ماليازمنةا ما رجد ي ب اننج عفل ب ني ياف ني ما وة نن  نل  -13
 وقابقهة مي نةسند   تبابو ن مكز مقة  ميق مر.

دعابة مجملةيس  مياش  لند  ميرباةانا ميل بند يال  ل ميقابم ني محمللند ياف ني ما وة نن  نل وقابقهة   -14
 ي نةسند  تبابو ن مكز مقة  ميق مر.م
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تش نل جللد حت  نعلد  لند محملةنني مي اب اند تا اب  نن ع د نن محملةنني  علفةل ميش  لد   -15
 ميقة اب   مي نةسنني الةقشد ماش الا ميقة اب ند  مي نةسند  مالجافةعند مااللقد عحلقابس 

وقابقهة مي نةسند طبقةً يلش  لد مي نةسند يلف وة  مقة  وفال مي بل ياف نلهة افةرسد 
 مإلسالنند  ماابمثنم مي  يند.

  للن ماؤمت    تاةنلهم نع وقابس ما وة مي اب اند ي ماشةركد مي نةسند.  -16
إدنةج ثقةفد وقابس ما وة ي نلةهج مياللنم  تلقنح مالةهج كة  ايي علنهة ماز   نن ميصابر   -17

وقابس مإل  ة  ماالةرف علنهة ي ماابمثنم مي  يند عل  مإلجيةبند يلف وة نع ن معةة قنم  نيةهنم 
 إع مد هذه مالةهج.

 مسالفةل ماد ما ميقة اب ند  مي نةسند ياش نل ضغط إل صةل ما وة يلف مكز مي نةسند.  -18
ي إطةر نلهةج عفل نؤمت   2005ميلفل على تلينذ خ د عفل يللهابض عا وة ميل بند يللةم    -19

 ب ني.
  

 والتمييز ضد املرأة والعمال املهاجرينقوانني العمل 
 
مياأكن  على و َّ مالتيةقنةا مي  يند تصبح نلزند ضفن ميقة اب  ميابطين وني مياابقنع علنهة نن  -1

 قبل محل ابنةا.
 مإلس مع إبجنةز ميال  الا مخلةصد بقة اب  ميلفل مي اب يت. -2
فةيد ميابمف ة كة  افن وقابس ض  رة ت بنم ميقابم ني  ماابمثنم  مالتيةقنةا مي  يند مخلةصد عيل  -3

 وصحةب ميلفل   ميلفةل   ميلع ميال ف نن وي ط ف.
 مياأكن  على و َّ مياأننلةا مالجافةعند وم ي ل عةنل ي ميبل .  -4
ض  رة مياص ي يلففةرسةا ميافننز  ه ض  ما وة ي إطةر ميلفل   مييت تام خةرج إطةر ميقة اب    -5

 ة  ونةم ميقاةل.    مي ساابر  ميلفل على حمةرباهة قة اب ن
             

 
 
 

 جدول أعمال ندوة "العدالة وكرامة اإلنسان"
  2000 فربم   12/13 مي اب  
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 فرباير      12األربعاء : 
08:30 – 09:30  
09:30 - 10:25 

 
 
 
 
 

10:25 – 11:00  

 ميا جنل  

  االفـتـتـاح     

   لند محملةنني مي اب انني : ماساة  عب  مي محن محلفن م : رئنسرئيس اجللسة - 

ميرتونب  وه مف ميل  ة: مجملفابعةا مي اب اند العفد ميلياب مي  يند: د. يةمن ميلجةر   وساة   -
 ميللابم مي نةسند   جةنلد مي اب    

 كلفد مي ن  سةني ميدِفدلِ ِنس: رئنس جللد وقابس مإل  ة  كجلس ماند مي اب يت   - 
 اب  ري  ن   ة ق م ميش س ما سط  مشةل وف  قنة كلفد نلعفد ميلياب مي  يند: ج  - 

 مسرتمود  ع ض ش  ط فن  اب وابل وقابس مإل  ة . - 

 جلسات العمل املغلقة
 
 
 
 
 

11:00 – 11:20 
 

11:20 – 11:35  
 
 

11:35 – 11:50 
 
 

11:50 - 12:20 
12:20 – 12:35  
12:35 – 13:30  

 
13:30 – 14:00  
14:00 – 15:30  

 
 
 

15:30 – 15:50 
15:50 – 16:05 
16:05 – 16:20  
16:20 – 17:00 
17:00 – 17:30  

 

 والقانون احلق دولة بناء يف واحملامني القضاة دور األول: احملور
ماساة /  ةل عب  مي زمس ميلثفة   نق ر جللد وقابس مإل  ة  سةبقةً كجلس رئيس اجللسة:  -

 إل  ة .ماند مي اب يت   عااب ملس مالعفد مي اب اند حلقابس م

 القانون وسيادة القضاء إستقالل األوىل: املداخلة 
 تق مي: ماساة  انص  ونني: ن    ما كز ميل يب الساقالل ميقاةل  محملةنةة عيقةه ة  -  
 والقانون احلق دولة بناء يف احملامني دور الثانية: املداخلة  
  

  حلقابس مإل  ة تق مي: ماساة / نص يى ميص مف  عااب مجلفلند مي اب اند  -

تلقنب على ما مخلاني: ميقةضي محابد عب  محلفن  مهلاةر  رئنس مالعفد مينفلند حلقابس  -
 مإل  ة 

 فرتة يللقةش  ماالوعةا  -  
 مسرتمود شةي -  
 تق نم ماشةركني إىل ف قيت عفل يالفنم ميلقةش ي مجلابم ب مي ئن ند مييت واثرهتة ما مخلاة   نة تبلهفة نن  - 
 تلقنبةا  نلةقشةا  تق مي تابصنةا  نقرتوةا عفلند.     

 جل د عةند ياق مي تابصنةا  نقرتوةا كل ف قد عفل. -  
 مسرتمود ميغ مل -  

  تطبيقها عدم على املرتتبة واآلاثر العادلة احملاكمة معايري الثالثة: املداخلة     

 ميثقةفند عي اب   : د. فةطفد ميلب يل  عااب مجلفلند ميل ةئندرئيسة اجللسة - 

 تق مي: نلعفد ميلياب مي  يند  ق م ميش س ما سط  مشةل وف  قنة  -  

 ن مخلد: حمف  انجي عال  "وم مي لن  مسايلةف ماو ةم كافة  يلل ميد"  -   
 تلقنب: ماساة  عب  مي محن محلفن م : رئنس  لند محملةنني مي اب اند  - 
 فرتة يللقةش  ماالوعةا. - 

 د تابصنةا مينابم ما ل.                    خالص - 
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 فرباير 13اخلميس: 
 جلسات العمل املغلقة

 
 
 
 
 
 

09:00 – 09:20 
 

09:20 – 09:35 
 

09:35 – 09:50 
09:50 – 10:20 
10:20 – 10:35  
10:35 – 11:30  

 
11:30 – 12:15  
12:15 – 12:30  

 
 
 
 
 

12:30 – 12:45 
 
 
 

12:45 – 13:00 
13:00 – 13:15  
13:15 – 14:00  
14:00 – 15:30 

 15:30 – 16:30  
 
 

16:30 – 17:00 
17:00 – 17:45  

   

    القرار اختاذ مراكز يف املرأة وضعية : الثاين احملور    

 : د. يةمن ميلجةر  وساة  ي ميللابم مي نةسند  جةنلد مي اب  رئيس اجللسة -   
   
 القرار اختاذ زمراك يف املرأة وضعية : األوىل املداخلة  
 تق مي: د. ب ر د ميلابضي  حمةنند  عفن ة كلند محلقابس سةبقةً     -

 العريب اإلسالمي التاريخ من مناذج القرار: صنع يف املرأة دور  الثانية: املداخلة  -

 تق مي: ماساة ة إهلةم عب  ميابهةب  نل قد مفابعةا نلعفد ميلياب مي  يند عينفن  -  

 ماالوعةا-  

 ة يللقةش فرت   -  
 مسرتمود شةي -  
تق نم ماشةركني إىل ف قيت عفل يالفنم ميلقةش ي مجلابم ب مي ئن ند مييت واثرهتة ما مخلاة   نة تبلهفة                        نن  -  

 تلقنبةا  نلةقشةا  تق مي تابصنةا  نقرتوةا عفلند.
 جل د عةند ياق مي تابصنةا  نقرتوةا كل ف قد عفل. -  
 مسرتمود ميشةي -  

 املهاجرين والعمال املرأة ضد والتمييز العمل قوانني الثالث: احملور       
 : د. سهةم ميي  ح  عااب ملس إدمرة مجلفلند مي اب اند حلقابس مإل  ة رئيسة اجللسة -  
 
 املهاجرين العمال ضد والتمييز العمل قوانني األوىل: املداخلة 
:  كنل  مزرة ميشؤ   مالجافةعند  ميلفل ما ةع  سةبقةً تق مي: د. عب  هللا يلابم ميصةحل -

 عي اب   

                                       املرأة ضد والتمييز العمل قوانني : الثانية املداخلة
 تق مي: د. نلصابند مابةرك  وساة ة ميللابم مي نةسند جبةنلد مي اب    -  

 لي وساة  ميقة اب  مي ساابري جبةنلد مي اب  تلقنب على ما مخلاني: د. حمف  ميي - 

 فرتة يللقةش  ماالوعةا  -  
 مسرتمود ميغ مل  -  
تق نم ماشةركني إىل ف قيت عفل يالفنم ميلقةش ي مجلابم ب مي ئن ند مييت واثرهتة ما مخلاة   نة تبلهفة         نن تلقنبةا  -  

  نلةقشةا  تق مي تابصنةا  نقرتوةا عفلند.

 تق مي تابصنةا  نقرتوةا كل ف قد عفل. ة عامةجلس -  

 خاةم ميل  ة خالصد تابصنةا مينابم ميثةين  -  
 

 
 
 


