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الجلسة االفتتاحية :�����
كلمة السيد وزير الدولة المكلف بحقوق ا�نسان؛

كلمة السيد ا/مين العام للمجلس الوطني لحقوق ا�نسان؛
كلمة السيد رئيس جامعة موالي إسماعيل؛

كلمة السيد عميد الكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية -مكناس؛
كلمة منسق اللجنة التنظيمية.

 اختتام اللقاء التواصلي�����

أشغال الجلسة العامة 
تسيير الجلسة :ذ. عبد الرحمان حداد رئيس شعبة القانون العام كلية الحقوق مكناس؛

قراءة في مضامين الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق ا�نسان؛ 
ذ. أحمد شوقي بنيوب؛ خبير في مجال حقوق ا�نسان؛

 تقييم مضامين الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق ا�نسان؛ 
ذ. محمد البزاز؛  أستاذ بكلية الحقوق مكناس؛

متطلبات إعمال الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق ا�نسان؛
ذة. زهرة الهياض؛ أستاذة بكلية الحقوق مكناس؛

دور الجامعة في تنفيذ الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق ا�نسان؛
ذ. محمد سليم؛  أستاذ بكلية الحقوق مكناس؛

مناقشة

التقرير التركيبي :
   

المعرفة  مجتمع  بناء  في  المغربية  الجامعة  بها  تقوم  التي  الطالئعية  با/دوار  إيمانا 
السياسية  التنشئة  قنوات  أهم  من  وباعتبارها  ا�نسان،  حقوق  على  المنفتح 
واالجتماعية، من خالل ما تقوم به على مستوى النهوض بثقافة حقوق ا�نسان والتربية 
عليها عبر برامج في مجال التدريس وما تنجزه من أبحاث تربط بين النظرية والممارسة 
في هذا المجال، مما يساهم في توفير الشروط والضمانات الكفيلة بتحسين أوضاع 

حقوق ا�نسان وتعزيز أسس دولة الحق والقانون وحقوق ا�نسان؛

وتفعيال لتوصيات الخطة المتعلقة بتتبع تنفيذها وخاصة التوصية الخامسة المتعلقة 
االطالع  وتيسير  الوسائل  وبمختلف  واسع  نطاق  على  الخطة  بهذه  بالتعريف 
عليها؛وبالنظر لكون الجامعة تعد من ا/طراف التي ساهمت في المسار التشاوري الذي 
ا�نسان،  وحقوق  الديمقراطية  مجال  في  الوطنية  العمل  خطة  إعداد  إلى  أفضى 
وبصفتها أحد أطراف الشراكة والتعاون المعنية بإعمال الخطة الوطنية ومتابعة تنفيذ 

تدابيرها؛ 

وأخذا بعين االعتبار ضرورة مواكبة الجامعة لمختلف ا/وراش الوطنية في مجال حقوق 
السياسات  في  ا�نسان  حقوق  بعد  بإدماج  المتعلقة  تلك  خاصة  وتقييمها،  ا�نسان 
الخبرات  وترصيد  والدراسة  البحث  مجاالت  في  بأدوارها  القيام  خالل  من  العمومية، 
بخصوص التدابير التي تتضمنها الخطة في المحاور الستة والعشرين المندرجة تحت 

المحاور االستراتيجية ا/ربعة للخطة؛

واعتبارا كذلك للدور المحوري للجامعة في تعزيز البحث العلمي وا/كاديمي في مجال 
المناهج  في  ا�نسان  حقوق  إدماج  مستوى  على  به  تضطلع  وما  ا�نسان،  حقوق 
القانونية  العلوم  كلية  مع  بشراكة  التواصلي  اللقاء  هذا  تنظيم  يأتي  التعليمية، 
واالقتصادية واالجتماعية جامعة موالي �سماعيل بمكناس، للتعريف بالخطة الوطنية 
ذلك  في  بما  بإعمالها،  يتعلق  فيما  الفاعلين  مختلف  أدوار  بخصوص  التشاور  وتعزيز 

مناقشة دور الجامعة في هذا المجال.
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اختتام الجلسة االفتتاحية: حفل شاي


