
 

 

 

 

  

 

 

 األمبودسمان جمعية أعضاء وسطاءال مساعدي لفائدة الثامنة التكوينية الدورة

 المتوسطيين

 البيضاء بالدار 2017 أكتوبر 19و 18 يومي

: دور مؤسسات رحلتهم أخالقيات قوات األمن وحقوق المهاجرين خالل مسار"

 األمبودسمان"

 البرنامج
 

2017أكتوبر  18األربعاء   
 

 نحو مقر مندوبية المؤسسة باب الفندق  نقل المشاركين من                   08:15

 الجلسة االفتتاحية
 

 عبد العزيز بنزاكور، وسيط المملكة المغربيةالنقيب  لألستاذ االفتتاحيةكلمة ال  09:45- 09:30

 السيدة فاطمة  ،طرف منسقة الدورة منتقديم اإلطار العام للدورة        10:00- 09:45

 بمؤسسة وسيط المملكة  كريش، رئيسة شعبة التواصل والتعاون والتكوين                           

 المغربية؛                            

 لمحة عن أنشطة الجمعية وآفاقها المستقبلية:        10:00-10:30

 منظور القانون منحول "الوضعية القانونية للمهاجرين  مدخل  11:00- 10:30

 الدولي"

 المغربية األستاذ محمد بنيحيى، مستشار وسيط المملكة الخبير: 



 

 مناقشة     11:00-11:30

توازن بين أخالقيات األمن وحماية حقوق اإلنسان: الالمحور األول:   11:30-12:00

 تحديد دور مؤسسات األمبودسمان 

المدافع عن الحقوق مسؤولة وحدة أخالقيات األمن بري، السيدة وداد مق: ةريالخب

 الفرنسي

 استعراض التجارب ذات الصلة بالموضوع والمناقشة    12:00-12:30

 استراحة شاي    12:30-13:00

 خالل  المحور الثاني: وسائل تأثير األمبودسمان لحماية حقوق المهاجرين    13:00-13:30

 بما في ذلك رحالت العودة العودة،إجراءات 

  المدافع عن الشعب اإلسبانيالسيدة أوجينا روالنيو باستور، ممثلة الخبراء:                        

 استعراض التجارب ذات الصلة بالموضوع والمناقشة    13:30-14:00

 وجبة الغذاء    14:00-15:30

 جولة سياحية              16:00

 

 2017أكتوبر  19الخميس 
 

 نقل المشاركين من باب الفندق نحو مقر مندوبية المؤسسة               08:00

 خالل المهاجرين حقوق لحماية األمبودسمان تدخالت: المحور الثالث  09:00-09:30
 الترابي للمجال ولوجهم

  الوطنية المؤسسةعن  ديونيسي، أنتونيالوالسيدة  أدامولي إلينا السيدة : تانريالخب       

 بإيطاليا مسلوبي الحريةو المعتقلين حقوق لضمان                     

 حاالت تطبيقية     09:30-10:00

 والمناقشة بالموضوع الصلة ذات التجارب استعراض    10:00-10:30

إجراءات المحور الرابع: التركيز على حقوق الفئات الهشة خالل   10:30-11:00
 رحالت العودةالعودة بما في ذلك 

محامي الشعب ب، الوقاية من التعذيبرئيس وحدة كوكوباشي، لسيد ألفريد ا ر: يالخب
 بألبانيا

 استعراض التجارب المتعلقة بالموضوع والمناقشة  11:00-11:30



 

 استراحة شاي  11:30-12:00

المحور الخامس: التعاون بين األمبودسمان والمنظمات الدولية   12:00-12:30
 الممارسات الفضلىوليات اآلسبل والوالمنظمات غير الحكومية: 

 الخبراء: 

   السيدة سارة سوجار، مسؤولة عن برنامج لحقوق األجانب والمرافعة -
والمهاجرين  ومصاحبة والدفاع عن األجانبلمجموعة المناهضة للعنصرية با
 كاديم()

 يري، ممثل المفوضية السامية لالجئين بالمغربيجون بول كافالالسيد  -

 استعراض التجارب ذات الصلة بالموضوع والمناقشة  12:30-13:00

 وجبة غداء       15:00 -13:00

 الجلسة الختامية
 

 تقييم الدورة   15:00-15:15

 تقديم التقرير التركيبي  15:15-15:30

 الكلمة الختامية للسيد وسيط المملكة المغربية  15:30-15:45

 توزيع الشواهد   15:45-16:15

 للمركز التجاري زيارة                  16:30

 

 


