
                                                                               

                        

 برنامج

باألشخاص بعالقة اإلنسان وحقوق السيدا موضوع في تحسيسية ورشة    

   للقضاء العالي بالمعهد بالسيدا لإلصابة عرضة األكثر ئاتالف و السيدا فيروس مع المتعايشين

 لفائدة 

 القضائيين للملحقين  42 الفوج أعضاء

 افتتاحية جلسة :دقيقة 30و 9 الساعة

 اءللقض العالي المعهد كملة 

 السيدا محاربة لجمعية العامة الكاتبة بلعباس سناء االستاذة ، السيدا محاربة جمعيةل  ترحيبية كلمة 

 العام االمين الصبار محمد االستاذ ،اإلنسان لحقوق الوطني المجلس كلمة 

 الدراسي اليوم أهداف 

 االولى حصةال :10الساعة

 الغفراني اتحةف الدكتورة، المغرب في العالم، في الوبائية الوضعية 

 الغفراني فاتحة الدكتورة و الخماس ،الدكتورمحمد السيدا/المكتسب البشري المناعة فقدان فيروس حول علمية معطيات 

 الخماس الدكتورمحمد ،المركبة الوقاية 

 تتبع عن مسئولة عمار مريا دة اإلنسان، وحقوق السيدا/المكتسب المناعة فقدان لداء االستراتيجي المخطط تقديم 
 اإلنسان لحقوق الوطني المجلس في العمومية السياسات

 نقاش

 شاي استراحة  11.45 – 11.30

 الثانية الحصة : 11.45الساعة

 أحمد موالي ، المفتاحية والفئات السيدا مع المتعايشين تجاه والتمييز الوصم 
 السيدا محاربة بجمعية اإلنسان وحقوق الترافع عن المسؤول - الدريدي،

   الوطني المنسق ياتين، يونس ذ بالقانون؛ والعالقة المفتاحية الفئات عم العمل  
 .بالسيدا لإلصابة عرضة األكثر الفئات لذى قرب عن الوقاية لبرنامج



                                                                               

                        

  طالت التي الخروقات مجال في السيدا محاربة جمعية وعفر هاتتابع قضايا حول امثلة 
 لإلصابة عرضة األكثر الفئات و السيدا فيروس مع المتعايشين األشخاص بعض
 .بالسيدا

 حقوقي فاعل و محامي هدروكي إدريس األستاذ 

 اإلنسان لحقوق المغربية الجمعية رئيس نائب بنحماني سعيد األستاذ  
 حقوقي فاعل و محامي

     مع المتعايشين لألشخاص دستوري، حق التمييز ضد النضال المغربي، رالدستو 
 رئيس حاجي لحبيب االستاذ.بالسيدا لإلصابة عرضة األكثر الفئات و السيدا فيروس
 حقوقي فاعل و محامي  اإلنسان حقوق على الدفاع جمعية

 المناعة فقدان بفيروس المتعلقة والتنظيمية القانونية البيئة مراجعة أجل من توصيات 
 في منجزة الدراسة) ابوطيب رشيد البروفسور بالمغرب، السيدا/المكتسب البشري

 السيدا/المكتسب البشري المناعة فقدان داء الوطني االستراتيجي البرنامج إطار
 (اإلنسان وحقوق

 و المستذامة التنمية الصحة، على القائمة الجيدة الدولية الممارسات و الديناميات 
 لحقوق العليا والمفوضية اإلنسان حقوق مجلس توصيات امثلة) ناالنسا حقوق
 الصحة في الحق: اإلنسان حقوق على  الجنائية السياسات انعكاسات بشان اإلنسان
 المعارف بشأن الخبراء آراء توافق ييان و البشرية المناعة نقص بفيروس باتباط
 موالي ،.( الجنائي قانونال سياق في البشرية المناعة نقص بفيروس المتصلة العلمية
 السيدا محاربة بجمعية اإلنسان وحقوق الترافع عن المسؤول - الدريدي، أحمد

 

 نقاش   

------------------------------------------------------------- 

 غذاء

 


