
 

 اليوم العاملي لحقوق املرأة

 تثبيت القاعدة القانونية... إلغاء الاستثناء: ج القاصراتيزو ت

 

 جدول أنشطة اللجان الجهوية لحقوق إلانسان
 

 املكان-التاريخ النشاط املدينة اللجنة

 الداخلة

 -

 أوسرد

  

 وادي الذهب

  

 تزويج القاصراتحول  مائدة مستديرة

القاصرات والتوعية بانعكاستها  تزويجالحد من ظاهرة 

 السلبية والتحسيس

 9132 مارس31

 مقر اللجنة الجهوية: املكان

 

 طانطان

 -

 كلميم

 

 

 كلميم

 

إلغاء : ج القاصرات تزوي: "مائدة مستديرة حول موضوع 

 تثبيت القاعدة القانونية... الاستثناء

  9132مارس   31

 مقر اللجنة الجهوية: املكان 

 العيون 

 -

 السمارة

 

 العيون 

 مائدة مستديرة

 ظاهرة تزويج القاصرات باملغرب

 9132مارس  39

هيل الكفاءات أمركز  ت :املكان 

 بالعيون 

 

 مراكش

 

 مراكش

برنامج إذاعي تفاعلي مع مواطني و مواطنات الجهة 

 للتحسيس بظاهرة تزويج القاصرات

 9132مارس  7

 إلاذاعة الجهوية ملراكش

 

 

 

 

 

 الراشيدية

 -

 ورزازات

املشاركة في برنامج إذاعي مباشر بمناسبة اليوم العاملي  ورزازات

 ورزازات الالكترونية بورزازاتصوت  للمرأة  بإذاعة

 

صوت ورزازات   مارس بإذاعة 17

 الالكترونية

 

بجهة تزويج القاصرات : مائدة مستديرة حول ظاهرة  الرشيدية

 " "درعة تافياللت

  9132مارس  10

قاعة اجتماعات  الاكاديمية : املكان

الجهوية للتربية والتكوين بجهة 

 درعة تافياللت 

 9132مارس  39  



 

بجهة درعة تزويج القاصرات مائدة مستديرة حول ظاهرة  ورزازات

 "تافياللت

مركز التكوين املستمر حمان  :املكان

 الفطواكيبورزازات

لقاء تحسيس ي حول اتفاقية القضاء على جميع أشكال  ورزازات

التمييز ضد املرأة وعالقته بزواج القاصرات لفائدة 

 السجنيةبورزازاتموظفات ونزيالت املؤسسة 

 9132مارس  39مساء يوم الثالثاء 

قاعة الاجتماعات بالسجن :  املكان

 .  املحلي بورزازات

 

 الدار البيضاء

 -

 سطات

 

 

 الدار البيضاء

 

املقاربة )حلقة نقاش حول ظاهرة تزويج القاصرات 

دور + القانونية، الحقوقية، السوسيولوجية والنفسية 

 (الظاهرةإلاعالم في الحد من 

 9132مارس  2

 مقر اللجنة الجهوية: املكان 

 

 

 الحسيمة

 -

 الناظور 

  الحسيمة

 

 

 لقاءات وموائد مستديرة 

 حول تزويج القاصرات

 9132مارس  32

 املقر:املكان 

 9132مارس  93 ترجيست

 الابتدائية  املحكمة : املكان 

 9132مارس  92 الدريوش

 املحكمة  الابتدائية :املكان 

 9132مارس  90 الناظور 

 املحكمة  الابتدائية :املكان 

 وجدة

 -

 فجيج

 

 وجدة

 

 مائدة مستديرة

 9132 مارس 32

 وجدة الفضاء الجمعوي : املكان 

 

 بني مالل

 –

 كةيبخر 

  بني مالل

 

 لقاءات وموائد مستديرة حول تزويج القاصرات

 9132مارس  2

 مقر اللجنة الجهوية: املكان 

 9132مارس  31 بني مالل

 مقر اللجنة الجهوية: املكان 

 

 

 

قليم ا

 أنجرة-فحصال

و مناقشته بحضور خبراء " زينبة"  عرض فيلم وثائقي

  قانونيين

 9132مارس  0

الثانوية التأهيلية القصر : املكان 

 الصغير



 

برنامج إذاعي حول إشكالية تزويج القاصرات، بإذاعة  طنجة طنجة

 طنجة

 9132مارس  39

 إذاعة طنجةأمواج 

 9132مارس  31 مائدة مستديرة حول إشكالية تزويج القاصرات طنجة

مقر اللجنة الجهوية لحقوق : املكان 

 إلانسان بطنجة

عرض فيلم تعرض إلشكالية تزويج القاصرات ومناقشته  القصر الكبير

 بحضور خبراء قانونيين

 9132مارس  91

 القصر الكبير -دار الثقافة: املكان 

 

 

 

 فاس

 -

 مكناس

 

 9132مارس  2 املشاركة في تأطير منتدى جهوي حول تزويج القاصرات فاس

ملركز املتعدد التخصصات : املكان 

 إلدماج النساء بفاس

  الحاجب

 

 

 ورشات للتحسيس والتعبئة

 9132مارس  31

 دار الطالب: املكان 

 

 تاونات

 

 بني وليد -مارس ، دار الطالب  39

 غفساي -الطالب مارس، دار  31

 9132مارس  31 ميسور /بوملان

 دار الطالب، ميسور : املكان 

 

 

 

 

 أكادير

 

 

-أكادير

 اداونتانان

 9132مارس  7 تهعرض فيلم وثائقي ومناقش

 دار الطالبة، أمسكرود: املكان 

 9132مارس  32 - 31 برنامجين إذاعيين، بالعربية وألامازيغية سوس ماسة

 SNRTإلاذاعة الجهوية 

شتوكة أيت ا

 باها

 9132مارس  31 . تهعرض فيلم وثائقي ومناقش

 دار الطالبة، بلفاع: املكان 

 

تهعرض فيلم وثائقي ومناقش رودانتات  9132مارس  15 

مقر جمعية منتدى الشباب : املكان 

 ، تلوين



 

 

 الرباط

 -

 القنيطرة

 

 سيدي قاسم

 مائدة مستديرة

القاصر في التشريع املغربي واملواثيق الدولية تزويج   

 9132مارس  31

 مقر املحكمة الابتدائية: املكان

 
 


