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  قوق اإلنسانقوق اإلنسانحح  وو  حول املدينةحول املدينةاملنتدى اجلهوي املنتدى اجلهوي 

  ""جديرة بساكنتهاجديرة بساكنتها  ةةننييمن أجل مدمن أجل مد""  حتت شعارحتت شعار
  71027102شتنرب شتنرب   7272  ––  7272

  ((71027102نونرب نونرب     0101  --7272  مراكشمراكشحلقوق اإلنسان )حلقوق اإلنسان )  الثانيالثاني  يف أفق عقد املنتدى العاملييف أفق عقد املنتدى العاملي
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  عامــــــــــــــــــــــــــــــالامج ــــــــــــــــــــــــــــــالربن

 7102شتنرب  72األحد 
  الورشات املوضوعاتية          33:10_ 00:00

 :   واجلهوية املوسعة احلقوق والتدبري الرتابي  -0-ورشة ال 
 

  فاطمة الزهراء البوقيسي:     حممد بتجي / مقررا الورشة         :     قاسم شبابالورشة منشط                

 املتدخلون: 

 ممثل)ة((، مفتش جهوي للسكن وسياسة املدينةممثل)ة( املديرية العامة للجماعات احمللية، عبد القادر كعيوة )

 .(اجلمعية الدميقراطية لنساء املغربخدجية الرباح )، عداد الرتابإية مدير

 

 

 ات ضمان حقوق القرب والفئات اهلشة:آلي  -7-الورشة  
 

  مينة معاد وأمساء الصبار    :مقررتا الورشة       مسية العمراني    :الورشةمنشطة              

 املتدخلون: 

، ممثل)ة( ممثل)ة( مديرية سياسة املدينةمنسقة املبادرة الوطنية للتنمية البشرية(، العاملة كرماعي ) ةندير

ممثل)ة(  ،(ملساعدة األطفال يف وضعية صعبة اجلمعية املغربيةبوعبيد )ثورية قوق الطفل، املرصد الوطين حل

  .أحياء العامل

 

 املدينة، املعرفة ووسائط االتصال:   -0 –الورشة  
 

 رجاء مرجاني، العربي فندي    :مقررا الورشة                         ربيعة مالك     منشطة الورشة:      
 

 ون:املتدخل

)أستاذ  احلسن بوقنطار، ني )أستاذة باحثة(إميان بناأعراب سيعلي )مدير املعهد العالي لإلعالم واالتصال(، 

 .باحث(

 

 : اإلنسانية حوار حول احلقوق  -2 –الورشة  
 

 حمسن/ زهرية قاسم البسطي     :ا الورشةمقررنة بلعوشي                      أمي      :الورشةة شطمن            

 

 املتدخلون:

  .ممثل)ة(، مكتب اليونيسيف باملغرب         اجلماعات الصديقة لألطفال :
 .صندوق األمم املتحدة للمرأة باملغرب ليلى الرحيوي،         املدن اآلمنة والصديقة للكل:

 .سكو باملغربممثل)ة(، مكتب اليوني      الرابطة العاملية للمدن ضد العنصرية )حالة الرابطة العربية(:
ألكسندر  تقوية القدرات النسائية داخل املدينة: النظام العقاري والسكن العشوائي )منوذج من الربازيل(

 خبري مبؤسسة خواكيم ،(A. ZARIAS) زارياس

 
  أنشطة موازية          33:10_ 00:00

 

 ح، مدير معهد أبو الفر ىحيياملنسق  ،وق اإلنسان"ققية وحيمائدة مستديرة: "املدينة اإلفر

 سات اإلفريقية.االدر

 املنسق: أمحد رزقي، مدير برامج مجعية "الشباب من ندوة: "من أجل مدينة جديرة بشبابها ،"

 أجل الشباب".
 

 اجللسة اخلتامية        31:00
 

 السيد عبد القادر أزريع، رئيس اللجنة اجلهوية حلقوق اإلنسان بالرباط القنيطرة  رئيس اجللسة:

 

  اجلهوي ملنتدىمستشار االتقرير الرتكييب، عبد الفتاح الزين، تقديم. 

 ."قراءة ميثاق اجلهة حول "املدينة وحقوق اإلنسان 
 حول املدينة وحقوق اإلنساناألول فعاليات املنتدى اجلهوي  اختتام 34:00

 غذاء اسرتاحة   34:10

o .زيارة ملتحف حممد السادس للفن احلديث واملعاصر بالرباط  

 

 7102شتنرب  72ت السب
 

 استقبال وتسجيل املشاركني        00:10
 حفل شاي على شرف املشاركني واملدعوين                

 

 اجللسة االفتتاحية       33:00_ 30:00
 

 السيد عبد القادر أزريع، رئيس اللجنة اجلهوية حلقوق اإلنسان بالرباط القنيطرة   اجللسة: رئيس

 معاد مينة   اجللسة: ةمقرر

  لس الوطين حلقوق اإلنساناجمل رئيس، إدريس اليزميكلمة السيد.  
  باملغرب ، سفري دولة الربازيلفيديريكو مايريكلمة السيد. 

  باملغرب ، سفري دولة النمساوولفغانغ أوجنيغهوزلركلمة السيد. 

  عبد الكبري برقية، رئيس جهة الرباط سال زمور زعريالسيد كلمة. 
 ين حسن، رئيس جهة الغرب الشراردة بكلمة السيد املكي زيزي. 
  ،اللجنة التحضريية للمنتدى اجلهويكلمة السيد عبد السالم بنرباهيم. 

 حركة "سال املستقبل"ات:مجعيبني اللجنة اجلهوية وشراكة  اتتوقيع اتفاقي ،

 ة.، دار الكرم بتماربالقنيطرة Aid federationرهانات مواطنة بللخميسات، 

o مقطوعات من املوسيقى الكالسيكية العاملية لألخوان زريعات. 

 التسجيل يف الورشات 

 

 اركيةشتوالدميقراطية ال املدينة          : اجللسة العامة األوىل   31:10 _  33:00

 

 يت بال آحسن    اجللسة: مقرر        منصف الفاضلي   منشط اجللسة:

 عمدة مدينة الرباط، فتح اهلل ولعلو.  

 جون بيري تروش (J.P. TROCHE) ، خبري يف جمال السكان واملدينة 
  ،املندوب التنفيذي للجمعية املغربية للمدن البيئية.مهدي كادي 
 الدراسات واألحباث يف العلوم االجتماعية عبد اهلل ساعف، رئيس مركز. 
 حممد جنجار الصغري، أستاذ باحث. 

o  عامةمناقشة 
    الغذاء   34:00

 

 حقوق اإلنسان واملدينة: أي مشروع جمتمعي؟الثانية اجللسة العامة   31:00 _  30:00

 

 احلقوق املدنية والسياسية واملواطنة: احملور األول:

 عاطفة تيمجردين     :اجللسة مقررة               عبد الفتاح الزين             :اجللسةمنشط       

 

 نغ بينيديكافولفغ (W. BENEDEK)  املدير املساعد باملركز األوربي لألحباث والتكوين يف

 .حقوق اإلنسان والدميقراطية

  منصف الفاضلي، ممثل برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية باملغرب. 
 ربيعة الناصري، أستاذة باحثة. 

  ،أستاذ باحثحممد الشارف. 

o  مناقشة عامة 

 

حقوق اإلنسان واملدينة: أي مشروع جمتمعي؟        لثة:اجللسة العامة الثا     30:00 _  31:00

 

 :صادية والثقافية والبيئيةاحلقوق االجتماعية واالقت احملور الثاني:

 عبد العزيز إدامني     : اجللسة مقرر                          خدجية أمييت    :اجللسةمنشطة         

 

  ،املاليةاالقتصاد وة زاربو اليةامل سات والتوقعاتامدير الدرحممد شفيقي.   

 .املختار اهلراس، أستاذ باحث 

 إدريس بنسعيد، أستاذ باحث. 

  ،املدرسة املواطنة للدراسات السياسية بالرباطيوسف لعرج. 

o مناقشة عامة 

 


