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اإلعالن عن انخراط المجلس الوطني لحقوق 
اإلنسان في مشروع »إكزيت كزينوسيد« 

لمناهضة كراهية األجانب وجرائم اإلبادة 
الجماعية

نظم املجلس الوطني لحقوق اإلنسان يوم الجمعة 25 أكتوبر 2013 
مبقره بالرباط، ندوة صحفية لإلعالن عن رشاكته مع املنظمة غري 
 )WMFP( »الحكومية األمريكية »ذو وورد ميموري فيلم بروجيكت
حول مرشوع دويل للتحسيس بخطر كراهية األجانب وجرائم اإلبادة 
الصحفي  يرتأسها  التي  األمريكية،  املنظمة  بادرت  وقد  الجامعية. 
 Exit( »واملخرج مايكل كريتيل، إىل بلورة مرشوع »إكزيت كزينوسيد
Xénocide ( الرامي إىل مناهضة كراهية األجانب وجرائم اإلبادة 
الجامعية املرتكبة عرب العامل. ويحظى هذا املرشوع برعاية السيد 
أداما دينغ، املستشار الخاص لألمني العام لألمم املتحدة املعني مبنع 
اإلبادة الجامعية، وبرشاكة املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة 
-إيسيسكو- ومؤسسة وكالة املغرب العريب لألبناء. ويهدف مرشوع 
»إكزيت كزينوسيد«، ذو النطاق دويل، إىل إنجاز فيلم وثائقي مطول 
انطالقا من آالف الفيديوهات املنجزة من طرف مرتادي األنرتنت عرب 
العامل املهتمني باملوضوع )الذين يقومون بوضع الفيديوهات التي 
الجامعية  البرش واإلبادة  أبدعوها حول موضوع مناهضة كراهية 
لتبث عىل أرضية معلوماتية عىل شبكة األنرتنت(. وميكن أن تكون 
هذه الفيديوهات شهادات أو إبداعات فنية ذاتية أو روبورتاجات 

موضوعاتية.

المجلس يشارك في اجتماع على هامش الدورة 
الـ54 للجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب

لحقوق  الوطني  املجلس  عضو  إسالمي،  حورية  السيد  شاركت 
اإلنسان والسيد خالد الرميل، إطار باملجلس، من 20 إىل 22 أكتوبر 
2013 ببانجول )غامبيا( يف أشغال اجتامع تشاوري منظم من لدن 
الشبكة اإلفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان عىل هامش 
الدورة العادية الـ54 للجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب 
ثقافة  تعزيز  اإلنسان يف  لحقوق  الوطنية  املؤسسات  »دور  حول 
يف  االجتامع  هذا  من  الهدف  ومتثل  بإفريقيا«.  اإلنسان  حقوق 
لحقوق  الوطنية  املؤسسات  بني  والتفاعل  التعاون  فرص  مناقشة 
والنظر  والشعوب  اإلنسان  لحقوق  اإلفريقية  واللجنة  اإلنسان 
اإلفريقية  اللجنة  إسرتاتيجية  تنفيذ  يف  املؤسسات  تلك  دور  يف 
لحقوق اإلنسان برسم فرتة )2016-2012( وكذا الدور الذي تلعبه 
الحقوق  انتهاكات  التقارير وتوثيق  إعداد  الوطنية يف  املؤسسات 
اإلنسان. كام تناول االجتامع إمكانية إحداث منتدى للمؤسسات 
الجنة  اجتامع  هامش  عىل  عقده  يتم  اإلنسان  لحقوق  الوطنية 

اإلفريقية حول حامية حقوق اإلنسان والنهوض بها.

األســـبـــوعيـــــة الـنـــشـرة 
        

السيد الصبار يلقي محاضرة بالصويرة حول »دور 
المؤسسات الوطنية في تعزيز حكم  القانون«.

يف إطار كريس جامعة القايض عياض للمواطنة وحقوق اإلنسان، 
الجهوية  اللجنة  بني  اتفاقية  مبوجب  مؤخرا  إحداثه  تم  الذي 
لحقوق اإلنسان مبراكش وجامعة القايض عياض، وتزامنا مع حفل 
توقيع اتفاقية رشاكة وتعاون بني اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان 
مبراكش واملدرسة العليا للتكنولوجيا بالصويرة تهم النهوض بثقافة 
املواطنة وحقوق اإلنسان يف منظومة الرتبية والتكوين، ألقى السيد 
محمد الصبار، األمني العام للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان، يوم 
الجمعة 25 أكتوبر 2013 مبدينة الصويرة، محارضة بعنوان: »دور 

املؤسسات الوطنية يف تعزيز حكم القانون«.

اجتماعات مع مسؤولي الفدرالية الدولية 
لحقوق اإلنسان

لحقوق  الوطني  املجلس  رئيس  اليزمي،  ادريس  السيد  اجتمع 
الرشفية  الرئيسية  بلحسن،  سهري  السيدة  من  كل  مع  اإلنسان، 
للفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان والسيد كريم لحديجي، رئيس 

الفدرالية.

لقاء مع مسؤول بوزارة الشؤون الخارجية 
الفرنسية

السيد  عقد  بالربط،  فرنسا  سفري  فري،  شارل  السيد  من  بدعوة 
وزارة  من  وفد  مع  عمل  جلسة   ،2013 أكتوبر   25 يوم  اليزمي، 
إفريقيا  مدير  جريول،  فرانسوا  السيد  يقوده  الفرنسية  الخارجية 
اللقاء  هذا  نقاشات  وهمت  بالوزارة.  األوسط  والرشق  الشاملية 

عمل اللجان الجهوية لحقوق اإلنسان باألقاليم الجنوبية.

غذاء عمل مع األمين العام لحزب االتحاد من 
أجل حركة شعبية الفرنسي

إدريس  السيد  اإلنسان،  لحقوق  الوطني  املجلس  رئيس  شارك 
عمل  غذاء  يف  املغربية،  الشخصيات  من  العديد  رفقة  اليزمي، 
من  االتحاد  لحزب  العام  األمني  كويب،  فرانسوا  جون  السيد  مع 
أجل حركة شعبية الفرنيس. وهم هذا اللقاء بشكل خاص مسار 

اإلصالحات باملغرب.

في ضيافة المجلس

 )2013 أكتوبر   23 )األربعاء،  النمسا  من  القانون  يف  املختصني  من  وفد 
محمد  السيد  اإلنسان،  لحقوق  الوطني  املجلس  عام  أمني  استقبل   :
الصبار، وفدا من املختصني يف القانون من النمسا، ترأسه السيدة ماريا 
سفري  رفقة  بفيينا  االستئناف  مبحكمة  غرفة  رئيسة  سريوينكا،  وينك 
للوفد  الصبار  السيد  وقدم  أنغلولزر.  ولفونغ  السيد  باملغرب،  النمسا 
عرضا حول اختصاصات املجلس وتشكيلته وآلياته وتقاريره ومذكراته، 
باإلضافة إىل التطور الذي عرفه املغرب يف مجال حامية حقوق اإلنسان 
املعتقد  حرية  مثل  مختلفة  مواضيع  اللقاء  تناول  كام  بها.  والنهوض 

وحقوق األقليات وحرية الصحافة والحكامة األمنية والهجرة...

مجموعة أطفال من مدينة تيفلت )الجمعة 25 أكتوبر 2013( : استقبل 
لحقوق  الوطني  باملجلس  الكيفل، مكلف مبهمة  ذو  بوشعيب  السيد 
اإلنسان، مجموعة تضمن 30 طفال من مدينة تيفلت تؤطرهم جمعية 
تدخل  التي  الزيارة،  هذه  خالل  األطفال  متكن  الطفولة.وقد  منتدى 
يف إطار برنامج للتعرف عىل املؤسسات الدستورية وكذا الربملان، من 

اكتشاف املجلس والتعرف عىل اختصاصاته وأنشطته.

اللجان الجهوية لحقوق اإلنسان 

الرباط-القنيطرة
انعقاد الدورة العادية السابعة

السابعة  العادية  بالرباط-القنيطرة دورتها  الجهوية لحقوق اإلنسان  اللجنة  عقدت 
يوم الجمعة 25 أكتوبر 2013 مبقر اللجنة بالرباط. وتداول أعضاء اللجنة خالل هذه 
الدورة، عالوة عىل التدقيق يف تنفيذ برنامج عملها إىل غاية نهاية السنة الجارية، قضايا 
ترتبط بحقوق اإلنسان بدائرة اختصاص اللجنة الجهوية الرتايب يف عالقتها باختصاصات 
الفكر والحوار حول  إثراء  أو  بها  املتعلقة بحامية حقوق اإلنسان والنهوض  اللجنة 

الدميقراطية وحقوق اإلنسان.

دورة تكوينية حول اآلليات الدولية والوطنية لحماية 
حقوق اإلنسان

لفائدة  تكوينية  دورة  الرباط-القنيطرة،  االنسان  لحقوق  الجهوية  اللجنة  نظمت 
»اآلليات  حول  بالرباط  مبقرها  أكتوبر2013،   26 السبت  يوم  وعضواتها،  أعضاءها 
الدولية والوطنية لحامية حقوق االنسان«. عمل عىل تنشيط هذه الدورة كل من 
السيد ندير املومني، مكلف مبهمة باملجلس الوطني لحقوق اإلنسان والسيد عزيز 

ادمني، عضو اللجنة الجهوية لحقوق االنسان الرباط-القنيطرة.

مراكش
اتفاقية شراكة للنهوض بثقافة حقوق اإلنسان في 

منظومة التربية والتكوين
اتفاقية رشاكة وتعاون  الصويرة توقيع  أكتوبر 2013 مبدينة  الجمعة 25  جرى يوم 
بني اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان مبراكش واملدرسة العليا للتكنولوجيا بالصويرة 
تهم النهوض بثقافة املواطنة وحقوق اإلنسان وتعزيزها وترسيخها يف منظومة الرتبية 
والتكوين. وتهدف هذه االتفاقية، التي تهم التعاون يف مجال عقد الندوات وامللتقيات 
وورشات التفكري يف مجال حقوق اإلنسان باإلضافة إىل تنظيم أنشطة للتعريف باملعايري 
واآلليات الدولية لحقوق اإلنسان، إىل نرش ثقافة حقوق اإلنسان وتشجيع املبادرات 
الهادفة إىل النهوض بالفكر الحقوقي والعمل امليداين املتصل بحقوق اإلنسان عىل 

مستوى مدينة الصويرة.

أكادير
ندوة حول »الشباب األجانب في المغرب، الشباب 

المغربي في الخارج: وجهات نظر متقاطعة«
اإلنسان  لحقوق  الجهوية  اللجنة  مع  برشاكة  والتنمية  الهجرة  ماسرت  طلبة  نظم 
والعلوم  اآلداب  وكلية  واملجتمع  –املجال  للهجرات  الجهوي  واملرصد  بأكادير 
اإلنسانية بأكادير التابعة لجامعة ابن زهر ندوة حول »الشباب األجانب يف املغرب، 
الشباب املغريب يف الخارج: وجهات نظر متقاطعة« وذلك يوم الخميس 24 أكتوبر 
2013 بالفضاء الثقايف لكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بأكادير. ومتثل الهدف من 
هذه الندوة يف تقديم األسباب الحقيقية التي تدفع بالشباب إىل الهجرة من وإىل 

املغرب ومتثالت الشباب املهاجرين للبلد املستقبل والعوامل املكرسة لذلك.

قافلة بتزنيت للحفظ اإليجابي لذاكرة المنطقة ورد 
االعتبار لرموزها التاريخية

بتعاون مع اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بأكادير، نظم املنتدى املغريب من أجل 
الشهيدين  لذاكرة  حفظا  الذاكرة:  »قافلة  ماسة،  سوس  فرع  واإلنصاف  الحقيقة 
 2013 أكتوبر   26 السبت  يوم  ذلك  و  التغجيجتي«  والحسن  التزنيتي  إبراهيم 
القافلة، املنظمة أيضا بتعاون مع بلدية تيزنيت ومدعمني  بتزنيت. وتندرج هذه 
محليني، يف إطار مواصلة العمل عىل تنفيذ التوصيات الصادرة عن هيئة اإلنصاف 
واملصالحة يف الشق املرتبط بحفظ الذاكرة الجامعية والفردية ورد االعتبار للمنطقة 

ولرموزها.

وجدة – فجيج
الدورة الخامسة للمعرض الجهوي للكتاب والنشر 

بوجدة
الخامسة  الدورة  يف  فجيج   - بوجدة  اإلنسان  لحقوق  الجهوية  اللجنة  تشارك 

للثقافة  الجهوية  املديرية  طرف  من  املنظمة  والنرش،  للكتاب  الجهوي  للمعرض 

بالجهة الرشقية، وذلك من 25 أكتوبر إىل 03 نونرب 2013 مبدينة وجدة. وتهدف 

النهوض بثقافة حقوق اإلنسان  التظاهرة إىل  اللجنة من خالل مشاركتها يف هذه 

وإشاعتها جهويا والتعريف بأدوار املجلس الوطني لحقوق اإلنسان ولجانه الجهوية 

من خالل  وذلك  والفاعلني،  املهتمني  من  وتقريبها  ومنجزاته  ومشاريعه  وبرامجه 

رواق يعرض مختلف منشورات املجلس واصداراته ) كتب وتقارير ومذكرات... 
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