التقرير الدبي للدورة التكوينية حول دور العلم البديل في خدمة حقوق النسان بالفضاء المغاربي
.وجدة  30أبريل 2017
في إطار برنامج خطوة وبشراكة مع التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق النسان ،نظم إتحاد الشباب الور مغاربي-المغرب -
دورة تكوينية بمدينة وجدة يومه الحد  30أبريل ) 2017مركز الستشارات والخدمات للمؤسسات ،إقامة حيمري شارع
} الدرفوفي ( تحت عنوان } دور العلم البديل في خدمة حقوق النسان بالفضاء المغاربي
وقد عرفت هاته الدورة التكوينية نجاحا باهرا على جميع المستويات خصوصا المستوى التنظيمي والحضور المعتبر من الشباب ،
حيث حضر أكثر من أربعين شابة وشاب من مختلف النتماءات السياسية والمدنية والحقوقية،هذه الدورة التكوينية،خاصة
العنصر النثوي ،هذا بالضافة الى المستوى المتميز للمؤطرين المتمثل في السيدة خديجة الرياضي منسقة التنسيقية المغاربية
لمنظمات حقوق النسان والدكتور محمد العمارتي أستاذ القانون الدولي لحقوق النسان بجامعة محمد الول بوجدة والستاذة
 .سليمة فراجي محامية بهيئة وجدة وبرلمانية سابقة وفاعلة جمعوية والسيد رمسيس بولعيون مدير موقع ناظور سيتي

 .الساعة الثامنة صباحا :تم استقبال المشاركين عبر تسجيل أنفسهم وأخذ أماكنهم
 .الساعة التاسعة صباحا  :استقبال منسقة التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق النسان وباقي المؤطرين
الساعة التاسعة وعشر دقائق  :إلقاء كلمة الترحيب وإعطاء إنطلق الدورة من طرف السيد خليل بوزيدي رئيس اتحاد الشباب
الورو مغاربي-المغرب -الذي شكر الجميع على الحضور وعلى الخصوص الجهات الممولة للدورة التكوينية كما تحدث السيد
 .الرئيس عن برنامج خطوة والهداف المرجوة منه في إطار الدورة التكوينية
الساعة التاسعة و ثلثون دقيقة  :كلمة السيدة خديجة الرياضي منسقة التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق النسان والتي استهلت
الكلمة بشكر اتحاد الشباب الورو مغاربي -المغرب -على تنظيم هذه الدورة التكوينية وقد ذكرت المنسقة الحضور بشعار وطموح
التنسيقية المغاربية أل وهو من اجل مغرب كبير ديمقراطي ودون حدود تسوده الحقوق والحريات ،كما تطرقت الى دور العلم
والصحافة في خدمة حقوق النسان خاصة وان المنطقة المغاربية تعيش ظروفا صعبة ،وقد اشارت الى تزامن هذه الدورة مع
 .صدور التقرير السنوي لمنظمة صحفيو بل حدود الذي وضع دوليتين مغاربيتين في خانة الدول التي تضيق حرية الصحافة
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الساعة العاشرة صباحا  :تدخل الستاذ محمد العمارتي الذي تكلم عن تاريخ حقوق النسان والمعاهدات الدولية وشرح مجموعة
من المفاهيم الحقوقية والتعريفات المتعارف عليها دوليا واسترسل في انواع حقوق النسان والفرق بين القوانين الداخلية والقوانين
الدولية والمذكرات والتوصيات والمواثيق والمعاهدات الدولية ،عقب ذلك تم فتح باب النقاش بين الحضور والستاذ بالضافة الى
 .المؤطرين وتميز النقاش بمستوى عالي

 .الساعة الحادية عشر ونصف صباحا  :إستراحة شاي
الساعة الحادية عشر و خمسة وأربعون دقيقة :تدخلت الستاذة سليمة فراجي فتكلمت عن دستور 2011والمتيازات التي جاء بها
والمهمة التي كانت على عاتق المشرعين باعتبارها عضو في لجنة العدل والتشريع ،تلك المهمة المتمثلة في تشريع القوانين
والصعوبات التي كانت تواجههم خصوصا بين الحزاب المشاركة في اللجنة ،هذا الى جانب المشاكل التي تعاني منها المرأة
 .المغربية من عنف اسري ونفسي وجسدي .عقب ذلك تم فتح نقاش بين الستاذة والحضور
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 .الساعة الواحدة زوال  :إستراحة غذاء على شرف الحضور
الساعة الثانية والنصف زوال :جاء تدخل السيدة خديجة الرياضي والذي كان في مجمله حول الدور المهم والجبار الذي يلعبه
العلم البديل في نشر ثقافة حقوق النسان بفضحه للممارسات اللإنسانية وأعطت مجموعة من المثلة اغلبها كان حول وسائل
التواصل الجتماعي التي اصبحت تمارس دور مهم جدا في نشر المعلومة وفضح الممارسات التي تسيىء الى حقوق النسان .
ثمتطرقت السيدة المنسقة ل بعض المعاهدات والتفاقيات الدولية كحماية حقوق المرأة وتحفظ المغرب بامتناعه عن التوقيع على
.بعض البنود في بعض المواثيق الدولية
.عقب ذلك تم فتح النقاش مع الحضور الذي ابان عن وعيه وإلمامه بالمواضيع المطروحة
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الساعة الرابعة والنصف مساءا  :تدخل السيد رمسيس بولعيون مدير الموقع اللكتروني الخباري ناظور سيتي والذي تكلم عن
تاريخ نشأة الموقع والمشاكل التي عرفها منذ البداية ،خصوصا نقص التمويل والتضييقات التي تعرض ثم استرسل في شرح
 .طريق اشتغال الموقع والمكانة التي اصبح يحتلها هذا بالضافة الى اعطائه مجموعة من المثلة والتقنيات الحديثة

تطرق السيد بولعيون أيضا الى فعالية العلم البديل في الوقت الحالي كأداة رقابة ومساهمته في ترقية وخدمة حقوق النسان من
خلل التاثير على الرأي العام وتوجيهه نحو قيم النسانية .عقب ذلك تم فتح نقاش ساخن بين مدير الموقع وعدد من الحضورالذي
طرح عديد السئلة و التي اجاب عنها السيد رمسيس بولعيون بكل وضوح
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السادسة مساءا  :إستراحة شاي وتقديم شواهد تقديرية للمشاركين وإختتام الدورة التكوينية بكلمة للسيد الرئيس خليل بوزيدي
شكرفيها الجميع على المساهمة في إنجاح الدورة .وعلى رأسهم التنسيقية المغاربية لمنضمات حقوق النسان و الداعمين لمشروع
خطوة

5/6

 قدم المؤطرون مجموعة من الرتسامات المسجلة أجمعوا فيها على نجاح الدورة،عقب انتهاء الدورة
.

6/6
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