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معرض الكتاب : مباراة الختيار 
تصور إلنجاز رواق حول حقوق الطفل

اإلنسان وجمعية  لحقوق  الوطني  املجلس  نظم 
 )ANA( »مهندسون معامريون غري مجهولون«
املهندسني  لهيئة  الجهوي  املجلس  مع  برشاكة 
تصميم  لوضع  مباراة  الوسط،  لجهة  املعامريني 
للمعرض   20 للدورة  الوطني  املجلس  رواق 
فرباير  يف  تنظيمه  املزمع  والنرش  للكتاب  الدويل 
املقبل وهو الرواق الذي سيتمحور حول موضوع 
املغرب،  »أطفال  شعار  تحت  الطفل  حقوق 
حقوق األطفال«. وقد فتح باب املشاركة يف هذه 
الشباب  املعامريني  املهندسيني  وجه  يف  املباراة 

أقل من 40 سنة.
 

وعقدت لجنة تحكيم املسابقة اجتامعا يوم 24 
مقرتحات  يف  للبث  البيضاء  الدار  مبدينة  دجنرب 
العملية  هذه  وأسفرت  تلقتها.  التي  التصاميم 
واسامعيل  الرباعي  عهد  »تجمع  اختيار  عن 
التازي« إلنجاز الرواق، كام توجت اللجنة كل من 
الفارس  ومنى  الثانية  املرتبة  يف  سهام  البختاوي 
باملرتبة الثالثة، فيام منحت تنويها خاصا ملقرتح 

أمني كراكشو.
 

والسادة  السيدات  من  التحكيم  لجنة  وتتكون 
التصميم،  يف  متخصصة  التازي،  بريان  كرمية 
لحقوق  الوطني  املجلس  رئيس  اليزمي،  ادريس 
معامري  مهندس  السباعي،  كريم  اإلنسان، 
املهندسني  لهيئة  الجهوي  املجلس  ورئيس 
قاسو،  الرحيم  عبد  الوسط،  لجهة  املعامريني 
مهندس معامري وعضو املجلس الوطني لحقوق 
اإلنسان، هدى أوراغي، مهندسة معامرية وأمينة 
مال املجلس الجهوي لهيئة املهندسني املعامريني 
معامري،  مهندس  بوزوبع،  بدر  الوسط،  لجهة 
غري  معامريون  »مهندسون  رئيس جمعية  نائب 
مجهولون« )ANA( وسعد برادة غيزول، مهندس 

.)ANA( معامري، الكاتب العام لجمعية

اللجان الجهوية لحقوق اإلنسان 

 طنجة
تكوين مؤطري نوادي المواطنة وحقوق 

اإلنسان

نظمت لجنة طنجة، برشاكة مع األكادميية الجهوية للرتبية 
والتكوين، يومي 24 و25 دجنرب، دورتان تكوينيتان يف مجال 
املواطنة  أندية  ومؤطري  مؤطرات  لفائدة  اإلنسان  حقوق 
تطوان  طنجة  جهة  ثانويات  من  بعدد  اإلنسان  وحقوق 
املضيق  تطوان،  العرائش، شفشاون،  وزان،  لنيابات  التابعة 
والفنيدق. ويدخل هذا التكوين يف إطار اإلسهام يف النهوض 
بحقوق اإلنسان يف كل مؤسسات التنشئة االجتامعية خاصة 

يف منظومة الرتبية والتكوين.

الدار البيضاء-سطات
شراكة للنهوض بحقوق اإلنسان في 

منظومة التعليم بالجهة

وقع السيد اليزمي والسيدة خديجة بنشويخ، مديرة األكادميية 
يوم  الكربى،  البيضاء  الدار  بجهة  والتكوين  للرتبية  الجهوية 
تهم  اتفاقية رشاكة  البيضاء،  الدار  الثالثاء 24 دجنرب مبدينة 
النهوض بثقافة حقوق اإلنسان واملواطنة، وتعزيزها وترسيخها 
التوقيع  حفل  ومتيز  بالجهة.  والتكوين  الرتبية  منظومة  يف 
بتقديم عمل نادي حقوق اإلنسان بالثانوية التأهيلية فاطمة 

الزهراء مبدينة الدار البيضاء.

 
فاس - مكناس

التقاطعات بين اللجان الجهوية لحقوق 
اإلنسان وباقي المتدخلين

مائدة  دجنرب   27 الجمعة  يوم  فاس-مكناس  لجنة  نظمت 
اإلنسان  لحقوق  الوطني  »املجلس  موضوع  يف  مستديرة 
املتدخلني  باقي  مع  والتقاطعات  األدوار  الجهوية:  ولجانه 
الذي  اللقاء  ومكن  اإلنسان«.  حقوق  حامية  مجال  يف 
األدوار  عىل  الوقوف  من  املعنيني  الفاعلني  مختلف  حرضه 
مجال حامية  الجهويني يف  املتدخلني  عمل  والتقاطعات يف 

حقوق االنسان والنهوض بها.

محاربة الوصم والتمييز ضد النساء األكثر 
عرضة لخطر السيدا

مع  بتنسيق  فاس(  )فرع  السيدا  محاربة  جمعية  نظمت 
حول  والتعبئة  للتحسيس  ورشة  مكناس،   - فاس  لجنة 
وضعية  يف  النساء  ضد  والتمييز  الوصم  »محاربة  موضوع 
صعبة واألكرث عرضة لخطر اإلصابة بفريوس فقدان املناعة 
املكتسبة« وذلك يوم االثنني 30 دجنرب بفاس. وسعى اللقاء 
إىل فتح النقاش بني الفاعلني املحليني حول ترابط الهشاشة 
لديهن  السيدا  بداء  اإلصابة  خطر  وارتفاع   النساء  لدى 
بتضاعف هذا الخطر كلام تعرضن للعنف املبني عىل النوع 

االجتامعي، مام يتطلب اعتامد مقاربة تضمن عدم التمييز 
والوصم بالنسبة للنساء املترضرات، ومبا يتامىش وتوجهات 

املغرب يف سيادة املقاربة املبنية عىل حقوق اإلنسان.

الحسيمة – الناضور
الحق في التعليم موضوع مائدة 

مستديرة بالحسيمة

مبدينة  دجنرب   28 يوم  الناضور،   – الحسيمة  لجنة  نظمت 
بالجهة  »التعليم  الحسيمة، مائدة مستديرة حول موضوع 
هذا  خالل  تم  وقد  التحديث«.  ومتطلبات  الواقع   : بني 
اللقاء املنظم تحت شعار »التعليم بالجهة : تعدد وكرامة« 
تقديم عروض حول واقع التعليم بأقاليم الحسيمة، الناظور 
والدريوش وحول التعليم العايل بالجهة فضال عن مداخالت 
حول الحق يف التعليم. كام شهد اللقاء تقديم تجربة جمعية 
للثقافة  ثسغناس  وجمعية  التمدرس  دعم  مجال  يف  األمل 

والتنمية يف مجال الرتبية والتعليم.

الرباط - القنيطرة
المقاربة اإلدماجية لألشخاص في 

وضعية إعاقة في السياسات العمومية

مبقرها  دجنرب   27 يوم  –القنيطرة،  الرباط  لجنة  نظمت 
لألشخاص  اإلدماجية  »املقاربة  حول  عمل  ورشة  بالرباط، 
يف وضعية إعاقة يف السياسات العمومية« )منوذج بلجيكا(. 
وقام بتأطري الورشة، التي استفاد منها عدد من أعضاء اللجنة 
السيدة  املدين،  املجتمع  وجمعيات  اإلداري  طاقمها  ومن 
»فريونيك لوفرون« )Véronique Lefrancq(، مستشارة يف 
مجال تكافؤ الفرص لدى نائبة الوزير األول البلجييك، وزيرة 

الداخلية وتكافؤ الفرص.

أكادير
قافلة حقوق اإلنسان تحط الرحال 

بإنزكان- ايت ملول

حطت قافلة »حقوق اإلنسان« التي تنظمها اللجنة الجهوية 
بإنزكان-  دجنرب   28 و   27 يومي  بأكادير،  اإلنسان  لحقوق 
ايت ملول. وشمل برنامج هذه املرحطة إقامة خيمة لحقوق 
اإلنسان وتنظيم لقاء تواصيل مع املصالح الخارجية إلقليم 
اإلنسان  لحقوق  الوطني  املجلس  حول  ملول  ايت  انزكان 
وحقوق  املواطنة  عىل  الرتبية  أندية  مع  لقاء  إىل  باإلضافة 
اإلنسان ولقاء تواصيل مع هيئات وفعاليات املجتمع املدين.

األســبــوعيــــة الـنــشـرة 


