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 2022 سبتمر/ايلول  6الثالثاء - اليوم األول 

 

 الجلسة االفتتاحية                             0011:-0010:

 

 الترحيبية   الكلمات                                                   

 االفتتاحية  الكلمات                                                   

 
 المملكة المغربية ، (IDHR) عبد الكريم بوجرادي ، األمين العام للمندوبية الوزارية  لحقوق  اإلنسان

 
 حضرة .ريمي نغوي لومبو ، رئيس المفوضية األفريقية في 

 حقوق  اإلنسان  والشعوب
 

 نعم سنغاري ، الممثل اإلقليمي للمفوضية السامية لحقوق اإلنسان في وسط  أفريقيا
 

 أبيجيل نوكو ،  الممثلة اإلقليمية للمفوضية  السامية لحقوق  اإلنسان للجنوب األفريقي 
 

 أنيس عناني ،  المسؤول المسؤول ، قسم الشرق  األوسط  وشمال أفريقيا  ، المفوضية السامية لحقوق 
 .اإلنسان

 
 بنجامين هاونتون ، نائب الممثل اإلقليمي والمكتب اإلقليمي لمفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق 

 اإلنسان في غرب أفريقيا  لمنظمة التعاون  اإلسالمي
  

 مارسيل أكبوفو ، الممثل اإلقليمي للمفوضية السامية لحقوق  اإلنسا ن لشرق  أفريقيا  ولدى االتحاد األفريقي 
 

 القواعد ودليل اإلجراءات 
في  ، مديرة معهد توم النتوس ، بتحديد العملية وشرح قواعد إجراءات الجلسات آنا ماريا بيروستقوم 
 .المنتدى



 
 

 استراحة               11:00-11:30
 
 

 والتفسيرات المعاييرالقائمة  اإلطار المعياري:: االولى  اضيعيةالجلسة المو              11:30-13:30

 
 

 ، رئيس مركز حقوق اإلنسان ، جامعة أديس أبابافاسيل موالتو جيسيسى     الميسر:                   

 

 ، األستاذ المساعد بكلية كورتين للحقوقبيرتوس دي فيلييه    الخبراء:                  

 ، أستاذ مساعد، جامعة هواسا بيزا ديسالين                               

 ، نائبة األمين العام ، الرابطة النسائية الدولية للسلم والحرية ليلى العودات                                

 
 

 استراحة             13:30-14:30

 
 

  واآلليات والسياسات المؤسسات التنفيذ:: المواضيعية الثانيةالجلسة             14:30-16:30
 والبرامج                                

 
  ، المديرة التنفيذية، المركز األفريقي لدراسات الديمقراطيةهانا فورستر         الميسرة:           

 ( ACDHRSاإلنسان ) وحقوق                                

 

 ، وزير التربية المدنية والوحدة الوطنية ، مالويتيموثي باجوناتشي متامبو          الخبراء:           

 إفريقيا ،  -، المدير العام ، مجموعة حقوق األقليات الدولية أغنيس كاباجوني                              

 وق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في إفريقياوالمدير التنفيذي في مركز الحق                              

 ، مدير مركز حقوق اإلنسان والديمقراطية في أفريقيافيليكس نكونغو                             

 ، مؤسس ومدير عام عدالةحسن جبارين                            
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  باعتبارها حق إجرائي  : مشاركة األقلياتالثالثةالجلسة الموضوعاتية            09:00-11:00
 وجوهري                                             

 
  ، المدير التنفيذي لشبكة الهيئة المستقلة لحقوق ناجي موالن لحسن     الميسر:                

 شمال إفريقيا اإلنسان في                              
 

 ، أستاذة مشارك ، كلية الحقوق ، جامعة غاناأتوا-كوادو أبياجيي              الخبراء:          
  مجلس إدارة الحركة النسائية  ة، المؤسس المشارك ورئيسإيناس ميلود                              

 األمازيغية                                
 ، مؤسسة مشاركة ، صوت المرأة األحوازية منى سيالفي                               
  ، الشريك المؤسس ، منظمة يسنا لتنمية الفلسفة الزرادشتيةآوات الطيب                                

   الزرادشتيين في وزارة األوقاف والشؤون الدينية في حكومة إقليم وممثل                               
 كردستان                               

 
 

 استراحة            11:00-12:00
 
 

  حماية وتنزيل إطارإصالح  : المضي قدما:الرابعة الجلسة الموضوعاتية         00:21-00:41
  األقليات  حقوق                            

 
 ، صحفية ، محاضرة ، مدربة ، مدافعة عن حقوق اإلنسانتهاني عرفان روحي الميسرة:                  

 

 ، أستاذ مشارك ، جامعة كيسنغاني بروسبر نوبيرابو مسافيري                 الخبراء: 

  بين، المنسق اإلقليمي لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، منظمة مينا ثابت                           

 الدولية                            

 ، مبادرة نادية كالونادية حسن                            

  المعمارية ومحاضر أول وباحث ، المدرسة، أستاذ الهندسة محمد بن موسى                           

 العليا للهندسة المعمارية والعمران في تونس                            
 

  استراحة         00:41-00:51
 
 



 
 
 

 التوصيات  عرض        3051:-00:51
 

سيتم خالل هذه الجلسة عرض التوصيات التي تم إعدادها خالل الجلسات الموضوعاتية األربع أمام 
 فيها.  المشاركين للنظر 

 
، مقرر األمم المتحدة الخاص المعني بقضايا األقليات، فرناند دو فَارين هذه الجلسة الدكتور قدمسي حيث
 التوصيات. قائمة ، مدير البرامج بمعهد طوم النتوس ماركوس أوداسيقدم السيد ذلك، بعد 

 
للتعليق على بعض التوصيات الخاصة وذلك  ات /وعالوة على ذلك، سيكون المجال متاحا للمشاركين

 االفتراضية.  المحادثة باستخدام خاصية 
 
 

 المالحظات الختامية        15:30-16:00
 

 ، مقرر األمم المتحدة الخاص المعني بقضايا األقلياتفرناند دو فَارين
 
 باللغات األمازيغية، والعربية، واإلنجليزية والفرنسية ولغة اإلشارة العربية.   سيتم توفير الترجمة الفورية 


