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تشغيل السجناء آلية أساسية لتهيئتهم لإلدماج
شارك املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، يوم 10 مارس 2016 بالرباط يف ندوة حول 
العامة  املندوبية  لتهيئتهم لإلدماج« نظمتها  آلية أساسية  السجناء  موضوع »تشغيل 
املؤسساتيني  الرشكاء  من  وعدد  املجلس  مع  برشاكة  اإلدماج  وإعادة  السجون  إلدارة 
من  السجناء  تشغيل  موضوع  عىل  الضوء  اللقاء  وسلط  واالجتامعيني.  واالقتصاديني 
خالل جملة من الزوايا، باإلضافة إىل عرض تجارب دولية حول املوضوع )فرنسا، إسبانيا 
والواليات املتحدة األمريكية(. وقد همت محاور اللقاء »البعد االجتامعي واإلدماجي 
يف مقاربة تشغيل السجناء«، »األهداف، التحديات واإلشكاليات املطروحة حول تشغيل 
السجناء«، »تشغيل السجناء : اإلطار القانوين والحامية االجتامعية«، »تشغيل السجناء 
من طرف القطاع الخاص«، »املنافسة، التنمية واملصلحة االجتامعية للسجناء«، »التكوين 
املهني مدخل أسايس لتشغيل السجناء«، و«املرجعية الحقوقية ومبدأ املساواة وتكافؤ 
التشغيل  وزارة  بني  تفاهم  مذكرة  عىل  بالتوقيع  الندوة  أشغال  توجت  الفرص«.وقد 
والشؤون االجتامعية ووزارة الصناعة والتجارة واالستثامر واالقتصاد الرقمي واملندوبية 
العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج ومؤسسة محمد السادس إلعادة ادماج السجناء 
واملجلس الوطني لحقوق اإلنسان واالتحاد العام ملقاوالت املغرب تهدف إىل »تفعيل 
تشغيل السجناء باملؤسسات السجنية« من خالل إحداث لجنة ممثلة باألطراف املوقعة 
الفاعلني يف مجال  عىل املذكرة لتقييم وتتبع توصيات ومبادرات واقرتاحات مختلف 
الشغل واقرتاح األنجع منها لتفعيل برنامج )تكوين/تشغيل( السجناء ومنها عىل وجه 
الخصوص تلك املتصلة بالحقوق والحامية االجتامعية للسجناء املشغلني، املنازعة يف 
اإلشكاليات املتعلقة بتشغيل السجناء، تفتيش تشغيل السجناء، القانون املنظم لتشغيل 

السجناء، وتقييم العروض واملنافسة بني الرشكات...

المقاولة وحقوق اإلنسان: ورشة دولية حول تعزيز سبل 
التظلم

نظم املجلس الوطني لحقوق اإلنسان ورشة دولية حول موضوع »ضامن الولوج لسبل 
التظلم عن انتهاكات حقوق اإلنسان يف ارتباط مع املقاوالت : دور املؤسسات الوطنية 
لحقوق اإلنسان« وذلك يومي 2 و3 مارس 2016 بالرباط. وشارك يف أشغال هذه الورشة 
ممثلو مجموعة من املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان )من غانا، أوغاندا، الكامرون، 
جنوب إفريقيا، كينيا، ماليزيا، مونغوليا، الفلبني، أملانيا، واملغرب(، باإلضافة إىل ممثيل 
املفوضية السامية لحقوق اإلنسان. وقد قارب املشاركون يف أشغال اللقاء عىل مدى 
يومني من النقاش املكثف دور هذه املؤسسات والتحديات التي تواجهها يف هذا املجال، 
مشددين عىل أن الولوج الفعال لسبل التظلم رهني باإلعامل الفعيل لتوصيات تحرياتها 
وتقاريرها. كام تطرق لقاء الخرباء، الذي رفعت توصياته وخالصات أشغاله للجنة الدولية 
للتنسيق بني املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان، ليتم تبنيها كإطار عمل لتعزيز دور 
هذه املؤسسات، إىل أهمية التشبيك، ليس فقط بني الخرباء يف مجال حقوق اإلنسان، 
بشكل عام، بل االنفتاح عىل باقي الفاعلني، من مقاوالت ومنظامت ونقابات ومؤسسات 

وخرباء فاعلني يف ميادين مختلفة، وكذا البحث عن تكامل األدوار فيام بينها.

لقاء حول التغيرات المناخية وانشغاالت النوع
شارك السيد اليزمي يوم 9 مارس 2016 بالرباط يف ندوة حول موضوع »التغريات املناخية 
وانشغاالت النوع« نظمت من لدن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون وهيئة األمم املتحدة 
للمرأة. وقد شكلت الندوة فرصة لتسليط الضوء عىل آثار التغريات املناخية عىل حياة 
النساء عرب العامل بوصفهن أوىل ضحايا اشتداد حدة هذه الظاهرة. وقد ذكرت السيدة ليىل 
الرحيوي، ممثلة هيئة األمم املتحدة باملغرب، بالرقم املفزع الذي كشفه املؤمتر الدويل حول 
الوقاية من الكوارث الطبيعية والذي يفيد أنه خالل وقوع كارثة طبيعية ما، فإن النساء 
واألطفال معرضون لخطر املوت 14 مرة أكرث من الرجال. من جانبه، أوضح السيد اليزمي 
عند تناوله  ملسألة املساواة بني الجنسني يف عالقة مع التغريات املناخية أن االتفاق املتمخض 
عن قمة املناخ بباريس )Cop21( ليس كافيا لكنه يوفر قاعدة ميكن البناء عليها وتطويرها، 
معربا عن أمله يف أن تشكل قمة املناخ )COP22( املزمع عقدها مبراكش مناسبة لتعزيز 
الوعي املجتمعي بالرهانات املناخية التي تواجه اإلنسانية وأن يتولد عن هذا الوعي التزام 
وانخراط من لدن كل الفاعلني ليس عىل املستوى الوطني فحسب، وإمنا أيضا عىل املستوى 

املحيل، باإلضافة إىل االجتهاد يف تطوير البحث العلمي يف املجال.

سياسات الهجرة: أي دور للمجتمع المدني؟
شارك املجلس الوطني لحقوق اإلنسان يوم 14 مارس 2016 مبدينة الرباط يف الدورة 
املقيمني  باملغاربة  املكلفة  الوزارة  لدن  من  املنظم  للهجرة  السنوي  للمنتدى  الثالثة 
بالخارج برشاكة مع املجلس تحت شعار »سياسات الهجرة: أي دور للمجتمع املدين؟« 
وقد شهدت هذه الدورة مشاركة فاعلني من املجتمع املدين وخرباء من املغرب وإسبانيا 
وفرنسا وكندا والسنغال ومنظمة األمم املتحدة، تناولوا دور هيئات املجتمع املدين يف 
إعامل سياسة الهجرة من خالل ثالثة محاور رئيسية: »جمعيات املجتمع املدين العاملة 
الراهنة«، »املجتمع املدين والسلطات العمومية  الهجرة: قراءة يف الوضعية  يف مجال 
أية أشكال للرشاكة؟«، »املجتمع املدين العامل يف مجال الهجرة: أي أشكال مبتكرة يف 

التنظيم والتشبيك بني مختلف الفاعلني؟«.

اليوم العالمي للمرأة : »راديو دوزيم« يبث حصة خاصة 
بالمساواة والمناصفة من مقر المجلس

مبناسبة اليوم العاملي للمرأة، بثت إذاعة راديو دوزيم )Radio 2M( فقرتها الصباحية 
ليوم 8 مارس 2016 مبارشة من مقر املجلس الوطني لحقوق اإلنسان. وقد خصص 
اللقاء للحديث عن املساواة واملناصفة بحضور عدد من الشخصيات النسائية الحقوقية 

والسياسية واملدنية.

من أجل مجتمع مدني فاعل ومنخرط في الدينامية 
الدولية

يوم 12 مارس 2016  اليزمي،  بالسيد  اإلنسان، ممثال  الوطني لحقوق  املجلس  شارك 
بالرباط، يف لقاء حول »آليات الدميقراطية التشاركية بني املسار الترشيعي وانتظارات 
الفاعلني« نظمه املرصد املغريب للمجتمع املدين مبناسبة اليوم الوطني للمجتمع املدين. 
وضع  يف  املدين  املجتمع  »دور  حول  مداخلة  اللقاء  خالل  اليزمي  السيد  ألقى  وقد 
الترشيعات الوطنية« سلط فيها الضوء عىل األهمية القصوى التي يكتسيها التكوين 
املستمر للفاعلني باملجتمع من أجل تعزيز قدراتهم يف مجاالت التدبري وبناء الرشاكات 
اهتامم  العمومية. كام شدد عىل رضورة  السياسيات  التقارير وفهم وتحليل  وإعداد 
املجتمع املدين بالتشبيك وباالنخراط يف الدينامية الدولية  وذلك من أجل ضامن التأثري 

املجتمعي املأمول لهيئات املجتمع.

باريس: »حقوق النساء بالمغرب بين الوعود والفاعلية«
موضوع  حول  مستديرة  مائدة  يف  بباريس   2016 مارس   8 يوم  اليزمي  السيد  شارك 

األســـبـــوعيـــــة الـنـــشـرة 
»حقوق النساء باملغرب بني الوعود والفاعلية« نظمت مبقر منظمة اليونسكو مبناسبة 
اليوم العاملي للمرأة. وقدم السيد اليزمي باملناسبة خالل هذا اللقاء ملحة عن الوضعية 
الراهنة إلعامل مقتضيات دستور 2011، مشريا إىل أن عددا من النصوص التي تضمنها 
الدستور تم تنزيلها، خاصة تلك املتعلقة بتكريس الدميقراطية التشاركية. وعىل إثر إيداع 
سلسلة من القوانني بالربملان الهادفة إىل النهوض باملساواة بني الجنسني ومحاربة كافة 
أشكال التمييز، أكد السيد اليزمي أن استكامل هذه اإلجراءات القانونية، سيتيح تحقيق 
خطوة نوعية عىل مستوى املنظومة الوطنية للحقوق، وضمنها حقوق النساء. ومتيز هذا 
اللقاء الذي شاركت يف أشغاله املديرة العامة لليونسكو السيدة ايرينا بوكوفا والوزيرة 
املنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيدة امربكة بوعيدة، وسفرية املغرب 
املندوبة لدى املنظمة السيدة زهور العلوي، بتقديم عروض من قبل مسؤولني وخرباء 
مغاربة حول وضعية املرأة املغربية وسبل تحسني ظروفها وضامن مساواتها مع الرجل. 

المجلس يشارك بجنيف في الدورة الـ31 لمجلس حقوق 
اإلنسان

شارك املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، ممثال بأمينه العام، السيد محمد الصبار، يف الدورة 
31 ملجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة، املنعقدة من 29 فرباير إىل 24 مارس بقرص 
األمم بجنيف. هكذا شارك السيد الصبار يوم 7 مارس يف الحوار الجامعي املنظم مع املقررة 
الخاصة لألمم املتحدة املعنية بالحق يف الغذاء، السيدة هالل إلفري، حيث شكل اللقاء فرصة 
لدعوة الحكومة املغربية إىل إعداد قانون إطار بشأن الحق يف الغذاء، والحد من الفقر، 
وحامية البيئة وحامية الحق يف الغذاء لفائدة مجموعة من الفئات منها النساء واألطفال 
واألشخاص يف وضعية إعاقة. كام دعا السيد الصبار جميع الفاعلني املعنيني إىل تعميق 
النقاش حول آثار التغريات املناخية عىل الحق يف الغذاء خالل قمة املناخ 22 التي ستنعقد 
خالل نونرب 2016  مبدينة مراكش. من جهة أخرى، شارك السيد الصبار، يوم 8 مارس، يف 
الحوار الجامعي مع املقرر الخاص املعني مبسألة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو 
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، السيد خوان منديز. وقد ذكر يف مداخلته بأن 
الحكومة املغربية تعهدت بأن يحتضن املجلس اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب ضمن 
بنيته التنظيمية. كام شدد عىل أهمية تكوين املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون يف مجال 

حقوق اإلنسان من أجل ضامن فعالية عمل هذه اآللية.

نيويورك: الدورة الستون للجنة وضع المرأة
شارك املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، ممثال بالسيد عثامن بوستة، عن شعبة العالقات 
الخارجية، يف أشغال الدورة الستني للجنة وضع املرأة التابعة للمجلس االقتصادي واالجتامعي، 
املنعقدة من 14 إىل 24 مارس 2016 مبقر األمم املتحدة بنيويورك، إىل جانب لجنة التنسيق 
الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان واملؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان بكل 
من أسرتاليا وكندا والدمنارك ونيوزيلندا  والفلبني. وقد شارك املجلس يوم الثالثاء 15 مارس، 
بالخصوص، يف لقاء مخصص ملوضوع مساهمة املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان يف أشغال 
لجنة وضع املرأة، شكل مناسبة إلبراز عمل املجلس الوطني يف مجال النهوض باملساواة بني 
الجنسني باملغرب وكذا تقديم خالصات وتوصيات تقريره حول »وضعية املساواة واملناصفة 
باملغرب«. يذكر أن لجنة وضع املرأة هي لجنة فنية تابعة للمجلس االقتصادي واالجتامعي 
لألمم املتحدة، تأسست يف 1946. وتعترب اللجنة الهيئة األساسية الرئيسية املخصصة حرصا 
لصنع السياسة العاملية فيام يتعلق باملساواة ما بني الجنسني والنهوض باملرأة . وترفع اللجنة 
توصياتها وتقاريرها للمجلس االقتصادي واالجتامعي من أجل تعزيز حقوق املرأة يف املجال 

السيايس واالقتصادي واملدين واالجتامعي والتعليمي.

تقرير فريق العمل الدولي المكلف بوضع صك دولي ملزم 
فيما يرتبط بالمقاولة وحقوق اإلنسان

شارك املجلس الوطني لحقوق اإلنسان باسم مجموعة العمل املعنية باملقاوالت وحقوق 
اإلنسان املحدثة لدى لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان، )شارك( 
يوم 16 مارس 2016 بجنيف يف لقاء خاص لتقديم تقرير الدورة األوىل الخاصة »الفريق 
الوطنية وغريها من  بالرشكات عرب  املعني  العضوية  املفتوح  الدويل  الحكومي  العامل 
مؤسسات األعامل فيام يتعلق بحقوق اإلنسان«، املكلف بوالية وضع صك دويل ملزم 
قانوناً يف املجال. ويف هذا اإلطار شارك املجلس، ممثال بالسيد نبيلة الترب، مكلفة مبهمة لدى 
رئيس املجلس، يف اللقاء مبداخلة مصورة تم بثها خالل االجتامع املنعقد يف إطار الدورة 
31 ملجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة. وقد أكدت مجموعة عمل لجنة التنسيق 
الدولية، من خالل مداخلة املجلس، أن من شأن بلورة صك دويل ملزم يف مجال املقاولة 
وحقوق اإلنسان ترسيع وترية تنفيذ مخططات العمل الوطنية املحدثة يف املجال وكذا 
إدماج املبادئ التوجيهية األممية الخاصة باألعامل التجارية وحقوق اإلنسان يف االتفاقيات 
الدولية والترشيعات الوطنية. كام من شأن ذلك تعزيز دور اآلليات غري القضائية التابعة 
للدول أو غري التابعة لها، مبوازاة مع نظام قضايئ وطني مالئم، مع الحرص عىل حامية 

الحقوق اإلنسانية للفئات الهشة ومصالح الجامعات املترضرة بشكل مبارش. 

كوت ديفوار: لقاء للمصادقة على البرنامج الوطني لجبر 
الضرر وتعويض الضحايا

اليزناسني، مستشار  بالسيد مصطفى  الوطني لحقوق اإلنسان، ممثال  شارك املجلس 
رئيس املجلس، يف ندوة دولية حول املصادقة عىل الربنامج الوطني لجرب الرضر وشبكة 
تعويض الضحايا بالكوت ديفوار، تم تنظيمها من 2 إىل 4 مارس 2016. وقد سعت 
الندوة إىل تقديم مقرتح »اللجنة الوطنية للمصالحة وتعويض الضحايا« يف ما يتصل 
بتعويض الضحايا بالكوت ديفوار، مبشاركة مختلف الفاعلني الوطنيني بهذا البلد، رفقة 
خرباء وفاعلني دوليني من الواليات املتحدة ولندن والطوغو واملغرب متت دعوتهم من 
أجل إغناء برنامج التعويض املقرتح من خالل تجارب بلدانهم يف هذا املجال. يذكر أنه 
تم إحداث اللجنة الوطنية للمصالحة وتعويض الضحايا بالكوت ديفوار سنة 2015 بناء 
عىل توصية من لجنة الحوار والحقيقة واملصالحة التي تم إحداثها يف 2011 من أجل 

كشف حقيقة االنتهاكات وتقديم مقرتحات لطي صفحة االنتهاكات وتعزيز التعايش.

المعرض الدولي للكتاب: الجائزة الكبرى للرواق سهل 
الولوج بالنسبة لألشخاص في وضعية إعاقة

بالنسبة  الولوج  سهل  »الرواق  بجائزة  اإلنسان  لحقوق  الوطني  املجلس  رواق  فاز 
لألشخاص يف وضعية إعاقة«، عن فئة العارضني املؤسساتيني، يف إطار مشاركته يف الدورة 
22 للمعرض الدويل للنرش والكتاب )21-12 فرباير 2016(. وتهدف هذه الجائزة، التي 
منحتها وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية، بتعاون مع وزارة الثقافة، يف 
مبادرة هي األوىل من نوعها، إىل التحسيس برضورة اتخاذ التدابري الالزمة لجعل مرافق 
املعرض ووسائل التواصل مزودة بالولوجيات الخاصة باألشخاص يف وضعية إعاقة. وقد 
متثلت املعايري املعتمدة يف اختيار الرواق األكرث ولوجية يف شكل التصميم واملساحة 
ومدى استعامل الدعامات التواصلية الخاصة باألشخاص يف وضعية إعاقة مثل لغة برايل 
بالنسبة للمكفوفني ولغة اإلشارة بالنسبة للصم، فضال عن الفضاء الهنديس للرواق ومدى 
سامحه للشخص يف وضعية إعاقة حركية بالتحرك والتنقل بسهولة داخل فضاءاته، إلخ.

في ضيافة المجلس
دبلوماسية بولونية )7 مارس 2016(: استقبل السيد اليزمي السيدة جوانا ورونيكا، نائبة 
كاتبة الدولة يف الخارجية ببولونيا، التي كانت مرفوقة بسفري بولونيا باملغرب السيد 
ماريك زيولكويسيك. وقد همت مباحثات الطرفني أساسا مساهمة املجلس الوطني 
لحقوق اإلنسان يف تفعيل مقتضيات الدستور والتعاون مع الربملان، خاصة من خالل 
القوانني املتعلقة  العديد من مشاريع  التي تصدرها املؤسسة بشأن  املذكرات واآلراء 
بإصالح العدالة والصحافة واملساواة واملناصفة. كام تناول املسؤوالن السياسة الجديدة 
للمغرب يف مجال الهجرة، ال سيام نتائج عملية التسوية االستثنائية لوضعية املهاجرين 

وكذا دعم هيئات املجتمع املدين.

اللجان الجهوية لحقوق اإلنسان

الرشيدية - ورزازات

العدالة الجنائية للنساء بين المطالب والمكتسبات 
نظمت لجنة الرشيدية - ورزازات، بتنسيق بني املندوبية الجهوية للسجون بجهة درعة-تافياللت 
وجمعية اتحاد العمل النسايئ فرع الرشيدية، ورشة تحسيسية حول »العدالة الجنائية للنساء بني 
املطالب واملكتسبات« لفائدة نزيالت السجن املحيل بالرشيدية، وذلك يوم 8 مارس 2016. وقد 
تم خالل هذا اللقاء تقديم عرض حول مبادئ وقيم حقوق اإلنسان ودورها يف دينامية اإلصالح 
والتأهيل بالوسط السجني باإلضافة إىل التعريف بدور املجلس الوطني لحقوق اإلنسان يف تتبع 

وضعية السجناء والنهوض بها مبا يكفل إعادة تأهيلهم وإدماجهم.

 مائدة مستديرة بتنجداد حول »العنف ضد النساء «
نظمت لجنة الرشيدية – ورزازات، بتنسيق مع جمعية املهرجان للرتبية والثقافة بتنجداد، مائدة 
الوطني  املجلس  أشغالها حول مذكرة  تركزت  النساء«  »العنف ضد  مستديرة حول موضوع 
حول مرشوع القانون املتعلق مبحاربة العنف ضد النساء، وذلك يوم 12 مارس 2016 بتنجداد. 
ومتثل الهدف من هذا اللقاء، الذي شهد مشاركة نساء وفعاليات من املجتمع املدين والحقوقي 
باملنطقة، املنظم مبناسبة اليوم العاملي للمرأة، يف تسليط الضوء عىل ظاهرة العنف ضد املرأة 
باعتباره انتهاكا لحقوق اإلنسان األساسية والتعريف مبقتضيات القانون الدويل لحقوق اإلنسان 
الرامية لحامية حقوق املرأة، باإلضافة إىل التعريف بدور املجلس الوطني لحقوق اإلنسان  يف 

تتبع وضعية املعنفات.

طانطان-كلميم

إطالق مشروع حماية األنظمة اإليكولوجية بإقليم 
طانطان

شاركت لجنة طانطان-كلميم يف األيام التكوينية التي نظمتها جمعية جيل الصحراء للتنمية 
بإقليم  اإليكولوجية  األنظمة  حامية  مرشوع  إلطالق   ،2016 مارس   6 إىل   4 من  املستدامة، 
طانطان. ومن أهداف هذه املبادرة تعزيز قدرات جمعيات املجتمع املدين والفاعلني املحليني 
يف مجال حامية األنظمة اإليكولوجية واملحافظة عىل البيئة والنهوض بالحقوق البيئية. ويف هذا 
اإلطار قام السيد توفيق الربديجي، رئيس اللجنة الجهوية، بتأطري ورشة حول مخرجات مؤمتر 
الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ الذي انعقد يف العاصمة 
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 أكادير

ندوة  تحسيسية حول »المرأة و الحق في العمل« 
برشاكة مع اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بأكادير، نظم االتحاد الجهوي بأكادير املنضوي 
بأكادير، ندوة تحسيسية حول موضوع »املرأة والحق يف  تحت لواء االتحاد املغريب للشغل 
العمل«، وذلك يوم 13 مارس 2016 مبقر اللجنة. وشهدت الندوة املنظمة يف إطار تخليد اليوم 
والقوانني  الدولية  املواثيق  بني  العمل  املرأة يف  تقديم مداخلتني حول »حق  للمرأة،  العاملي 

الوطنية« و«تجربة االتحاد التقدمي لنساء املغرب«.

العيون- السامرة

إعطاء االنطالقة لتقديم دروس الدعم والتقوية لنزالء 
السجن المحلي بالعيون

قامت خلية تتبع إعامل توصيات املجلس الوطني لحقوق اإلنسان املتعلقة بالسجون والسجناء، 
بتنسيق مع نيابة الرتبية والتعليم بالعيون، بتحديد برنامج حصص للدعم املدريس لفائدة نزالء 
السجن املحيل بالعيون املقبلني عىل اجتياز امتحانات البكالوريا للموسم الدرايس 2015-2016. 
وقد تم ذلك خالل لقاء عقد بالسجن املحيل بالعيون، يوم 2 مارس 2016 . وتندرج هذه املبادرة 
يف إطار االهتامم بأوضاع السجينات والسجناء، واملساهمة يف ضامن حقهم األسايس املتمثل يف 

التعليم ومتابعة الدراسة.

دورات تكوينية في مجال اإلعالم لفائدة الناشئة 
نظم نادي اإلعالم واالتصال بالصحراء، برشاكة مع لجنة العيون-السامرة، وتنسيق مع األكادميية 
الجنوب، دورات تكوينية  العيون-السامرة، ودعم من وكالة  للرتبية والتكوين جهة  الجهوية 
يف مجال اإلعالم لفائدة تالميذ وأطر األندية الرتبوية يومي 5 و6 مارس 2016 بالعيون تحت 
شعار »من أجل جيل إعالمي محرتف.«. ومن أهداف هذه الدورات، تعريف املشاركني مببادئ 
وأخالقيات مهنة الصحافة والرتبية عىل احرتام اآلخر واملساهمة يف جعل اإلعالم يف خدمة التنمية 

الجهوية.

 الشباب وتفعيل النموذج التنموي باألقاليم الصحراوية
نظم املجلس املحيل للشباب بالعيون، برشاكة مع لجنة العيون السامرة، ندوة حول »أي دور 
للشباب يف تفعيل النمودج التنموي باألقاليم الصحراوية«. وتناولت نقاشات الندوة جملة من 
املحاور أبرزها اآلليات الكفيلة بإرشاك الشباب يف التنمية االقتصادية للمنطقة، مقاربة التنمية 
االقتصادية واالجتامعية لألقاليم الجنوبية، دور الشباب يف تحقيق تنمية مستدامة باألقاليم 

الجنوبية...

الدار البيضاء-سطات 

ورشة حول العيادات القانونية
 نظمت اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بالدار البيضاء-سطات، برشاكة مع الكلية املتعددة 
بفضاء   2016 مارس   18 يوم  وذلك  القانونية،  العيادات  حول  ورشة  بالجديدة،  التخصصات 
الكلية. وتأيت هذه الورشة يف إطار تفعيل اتفاقية رشاكة وتعاون بني اللجنة الجهوية والكلية 
من بني أهدافها خلق عيادة قانونية حول الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية. وتركزت 
أشغال الورشة حول ثالثة محاور رئيسية: »مدخل إىل مفهوم العيادات القانونية«، »املامرسات 
املرتبطة بالعيادات القانونية«، و«أهداف وآليات اشتغال العيادات القانونية«. يذكر أن اللجنة 
وكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية بعني السبع التابعة لجامعة الحسن الثاين بالدار 

البيضاء قامتا بافتتاح عيادة قانونية شهر فرباير املايض  مبقر الكلية.

 طنجة 

»المساواة بين التشريع والواقع« 
شاركت السيدة سلمى الطود، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بطنجة، يوم 12 مارس 
2016 مبدينة شفشاون، يف ندوة نظمتها جمعية السيدة الحرة للمواطنة وتكافؤ الفرص حول 
موضوع »وضعية املساواة يف املغرب بني الترشيع والواقع«. وقد تم خالل هذه الندوة التطرق 
لخالصات تقرير املجلس الوطني لحقوق اإلنسان حول »وضعية املساواة واملناصفة باملغرب« 
الدولية  لالتفاقيات  واملامرسات  القوانني  مالءمة  ملدى  وتقييمية  تحليلية  حصيلة  يعد  الذي 
املصادق عليها من طرف املغرب ذات الصلة، فضال عن مساءلته للسياسات العمومية حول 
تحقيق مبدأي املناصفة وعدم التمييز. هذا وتم خالل اللقاء تسليط الضوء عىل أهم التوصيات 
الواردة يف التقرير السيام املتعلقة بالنساء املسنات والنساء يف وضعية إعاقة واألمهات العازبات 

والفتيات والنساء عامالت البيوت والنساء السجينات.

»ظاهرة العنف بالوسط المدرسي« 

شاركت اللجنة الجهوية، ممثلة بالسيد محمد حميض، يف يوم درايس حول »ظاهرة العنف يف 
الوسط املدريس« يوم 14 مارس 2016 بالثانوية الـتأهيلية محمد الخامس بزومي، إقليم وزان، 
منظمة يف إطار األسبوع األول ملناهضة العنف يف الوسط املدريس تحت شعار »جميعا من أجل 
مؤسسات تعليمية بدون عنف«. وقد قدم السيد حميض مداخلة أكد فيها عىل رضورة تفعيل 
دور أندية الرتبية عىل املواطنة وحقوق اإلنسان واالرتقاء باألنشطة املوازية واملندمجة للحياة 

املدرسية مبا يسمح مبحارصة العنف بالوسط املدريس.
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