
األحد 6 تشرين الثاني/ نونبر 2016

مراكش- املغرب

أي دور للمؤسسات الوطنية

حلقوق اإلنسان في رصد تفعيل التزامات الدول

في إطار أهداف التنمية املستدامة

  واتفاق باريس حول التغيرات املناخية؟

 لقاء خاص

برنامج

االحتاد األوروبي

بدعم من



اس تلبال وجسجيي املضارنني   9:30– 

 اجلَسة الافتتاحية  10:00 – 9:30

  دريس اًزييم، رئيس اجملَس اًوطين حللوق الإوسان يف املغرب، ورئيس كطة اجملمتع املدين تَجنة الإرشاف ػىل مؤمتر اًس يد اإ

 .22املناخ 

 هحرية املفاوضني يف هوس تا رياك، اثفاكية ال مم املتحدة الإطار ثضب ن ثغري املناخ اًس يدة أ درايان موريوروين ، 

 ٌَمؤسسات اًوطنية حللوق الإوسان اًؼاملييَر، املحؼوث اخلاص ٌَتحاًف اًس يد أ لن م  

 ملغرباًس يد روجرت حوي،رئيس تؼثة الاحتاد ال ورويب اب 

 

وسان؟ . أ هداف اًتمنية املس تدامة وثغري املناخ: 1  مائدة مس تديرة 10:00-11:30 أ ي دور ٌَمؤسسات اًوطنية حللوق الإ

 يف هينيا اًوطنية حللوق الإوسان مفوضة ابٌَجنة، سوزان ص يفوس يا ة اًس يد: اجلَسةةمسري

وسان  -متهيد ٌَجنة اًوطنية الاستضارية حللوق الإوسان  مستضار اب اًس يد ميض يي فورست،:أ راء حول اًتمنية واًحيئة وحلوق الإ

  وامللرر اخلاص املؼين تب وضاع املدافؼني غن حلوق الإوسان(فروسا)

: ثحادل املٌلرسات اًفضىل

 اًس يد خوريخ اكرموان، ممثي اٌَجنة اًوطنية حللوق الإوسان يف املىس يم 

 ادلنتور ػًل املري، رئيس اٌَجنة اًوطنية حللوق الإوسان يف كطر 

  اًس يدة جرجييت فايرين، مديرة جرامج ابملؼهد ادلمناريك حللوق الإوسان وغضو فريق اًؼمي املؼين ابًتمنية املس تدامة اًتاتع ٌَتحاًف

  ٌَمؤسسات اًوطنية حللوق الإوساناًؼاملي

  حللوق الإوسانال سىتَنديةاًس يد دييغو نريوز، مسؤول اًس ياسات ابٌَجنة  

 اًس يد ميدي موًومبا ،غضو جلنة حلوق الإوسان يف أ وغندا 

 

هلاش 

 

 اسرتاحة صاي  11:30-11:45

 

هيفية ثطوير اًتفاػي واًتؼاون تني املؤسسات اًوطنية واجلهات املؼنية ال خرى من أ خي اًتصدي : 2مائدة مس تديرة  11:45-13:00

ًتغري املناخ 

اكرفاخال، منسق ص حىة املؤسسات اًوطنية ال مريىية حللوق الإوسان  نريوغا  اًس يد خاميي:مسري اجلَسة

 ؤسسة ماري روتنسونادلنتورة اترا صاين، رئيسة كسم اًححث واًتطوير مب:متهيد

 مبرصادلنتور محمد فايق، رئيس اجملَس اًلويم حللوق الإوسان  

 اًس يدة مااي حسنبازيم، مستضارة أ مينة املظامل جبمهورية هرواثيا 



 اًؼداةل املناخيةاًس يد مويندا ميتياك حوزيف،اًتحاًف ال فريلي من أ خي  

  سيباستيان دويم، رئيس مرنز اًلاهون اًحييئ ادلويلاًس يد 

 اًس يدة ماس يغو مادزوامويس، رئيسة اًفريق، اجملموػة الاكتصادية والاحامتغية، منظمة اجملمتع املفتوح 

هلاش 

  وحبة اًغذاء 14:00 – 13:00

وسان يف مفاوضات مؤمتر ال طراف ثضب ن ثغري املناخ : 3  مائدة مس تديرة 15:30 – 14:00 هيفية دمج تؼد حلوق الإ

 اًس يد سَطان حسن ادلايل، املدير اًتنفيذي ٌَض حىة اًؼرتية ٌَمؤسسات اًوطنية حللوق الإوسان :مسري اجلَسة

  اًتاتع ًل مم املتحدةكوق الإوسان اًسايم حلفوضمىتة امل كسم اًححث واحلق يف اًتمنية، ممثي اًس يد تنيامني صاصرت، :متهيد

 ديفاين ابهدا، رئيس اٌَجنة اًوطنية حللوق الإوسان واحلرايت يف اًاكمريون اًس يد ص ميوات 

 ،املنتدى ال س يوي حللوق الإوسان واًتمنيةاًس يد حواهدا أ غاهتاراانوسا  

 مايلك جرحر، املدير اًتنفيذي ملرنز ساتني ًلاهون ثغري املناخاًس يد  

  اٌَجنة اًوطنية حللوق الإوسان يف منغوًياممثيخامرسان،  غاهتوموراًس يدة زوجلارغال  

 املناخ يف جمال واطنامل حوزيف روجرجسون، مدير الاسرتاثيجية اًؼامة، اٌَويب اًس يد 

 هنةل حيدر، غضو اٌَجنة املؼنية ابًلضاء ػىل مجيع أ صاكل اٍمتيزي ضد املرأ ة  اًس يدة 

هلاش 

   اسرتاحة16:00 – 15:45

 

وسانمساهٌلت : 4  مائدة مس تديرة 17:30 – 16:00   وأ فاق اًؼمياملؤسسات اًوطنية حللوق الإ

 

 اًس يدة مورا اتثياان، غضو اٌَجنة اًوطنية حللوق الإوسان يف هوس تا رياك : اجلَسةةمسري

  ،جلنة حنوب أ فريليا حللوق الإوسان املنتدب،  رئيسالاًس يد محمد أ مريمية

  اًس يد روجرثو أ وحينيواكديز، غضو جلنة حلوق الإوسان يف اًفَحني

 ادلنتور اكًروس هيغريت، رئيس اٌَجنة اًوطنية حللوق الإوسان يف الإهوادور 

 دايفد أ ًوهثو ثيثاهوس تينتو ًيديزما، املدافع غن اًضؼة اًحوًفي وممثَسىريتارية ص حىة املؤسسات اًوطنية حللوق  اًس يد 

 الاوسان ابل مريىتني  

هلاش 

 

  اجلَسة اخلتامية  18:30 – 17:30

وسان  (فروسا)ٌَجنة اًوطنية الاستضارية حللوق الإوسان  مستضار اباًس يد ميض يي فورست،، أ راء حول اًتمنية واًحيئة وحلوق الإ

 


