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تتولى  ومستقلة،  تعددية  وطنية  اإلنسان مؤسسة  لحقوق  الوطني  »المجلس 
والحريات  االنسان  حقوق  عن  بالدفاع  المتعلقة  القضايا  جميع  في  النظر 
وحقوق  كرامة  وصيانة  بها  والنهوض  الكاملة  ممارستها  وضمان  وحمايتها، 
وحريات المواطنات والمواطنين، أفرادا وجماعات، وذلك في نطاق الحرص التام 

على احترام المرجعيات الوطنية والكونية في هذا المجال«. 

دستور المملكة - الفصل 161.

»Le Conseil national des droits de l’Homme est une institution 
nationale pluraliste et indépendante, chargée de connaitre de toutes les 
questions relatives à la défense et à la protection des droits de l’Homme 

et des libertés, à la garantie de leur plein exercice et à leur promotion, 
ainsi qu’à la préservation de la dignité, des droits et des libertés 

individuelles et collectives des citoyennes et citoyens, et ce, dans le 
strict respect des référentiels nationaux et universels en la matière«. 

La Constitution du Royaume - article 161
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tamnÄawt n tgldit-imir 161.



لوحة جماعية 
لتعابير الحق من 

أجل فعلية الحقوق

Un hymne dédié à 
toutes  les formes  

d’expressions du droit
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يدعي  أن  اإلنسان  لحقوق  الوطني  للمجلس  يمكن  ال 
رفقة  نطمح،  لكننا  الكتاب،  بمعرض  برواقه  الشمولية 
ما يسمح  في حدود  والجمعويين،  المؤسساتيين  شركائنا 
به الحيز الزمني ومساحة الفضاء، إلى رسم لوحة جماعية 
عنوانها الحقوق والكرامة... تخطها أنامل عروض وشهادات 

أعمال، تتغنى برهافة وجمالية كل األشكال الفنية.  

لقد اخترنا أن يكون رواق المجلس الوطني لحقوق اإلنسان 
وجميع  األشكال  جميع  فيه  تجد  ودامجا،  مفتوحا  فضاء 
اللغات وجميع األصوات مكانا من أجل التعبير ومناقشة 
مستجدات وقضايا رئيسية يتمحور حولها عمل المجلس: 
حقوق الطفل، الحق في الصحة، الشباب، الحق في التعليم، 
الهجرات، حقوق المرأة، حرية التعبير وتكوين الجمعيات، 
كرة والتاريخ، التراث والتنوع الثقافي، الفضاء  مصالحة الذا
الرقمي والذكاء االصطناعي، حقوق األشخاص في وضعية 

إعاقة، عقوبة اإلعدام وحقوق اإلنسان...  

كتاب  إسهامات  الحتضان  فضاء  الرواق  سيشكل  كما 
تنكب  الجوائز،  من  العديد  على  حاصلين  مرموقين، 
أعمالهم على محاور جديدة للنهوض بالثقافات األفريقية، 
األفريقية  اللغات  وتثمن  الشفوية  التقاليد  من  تنهل 
الحكي وخلق  وثقافة  الحفاظ عليه،  تراث يجب  باعتبارها 
الروابط االجتماعية وتمتينها، باعتبارها طريقة محلية لفك 
روافد  وتوفير  لتداول  المبتكرة  األساليب  ومن  النزاعات، 

ثقافية وإيصالها لجمهور غير القريب من مركزها.  

نسعى  لن  والكتاب،  للنشر  الدولي  المعرض  أيام  طيلة 
التشخيص  عناصر  وتقاسم  تطرح  أسئلة  في  الغوص  إلى 
نظر  وجهات  تقليب  الحيز،  هذا  داخل  بل سنحاول  فقط، 
في  تشعباتها  في  والسفر  جديدة  تساؤالت  وطرح  جاهزة 
ظل التطورات المجتمعية الحاصلة. هدفنا تجديد ترافعنا 
وإرساء أسس ممارسات جديدة في خدمة النضال من أجل 

المساواة واحترام حقوق اإلنسان.  

على أمل أن ينير نبراس هذه اللوحة الجماعية لتعابير الحق 
مسار ترسيخ فعلية الحقوق. 

آمنة بوعياش
رئيسة المجلس الوطني لحقوق اإلنسان

أن األزمة الصحية، التي نتجاوزها، صحيح 
المستوى  على  آثارا  خلفت 
االجتماعي واالقتصادي وكشفت 
الكتشاف  نافذة  أيضا  كانت  لكنها  عديدة،  هشاشة  أوجه 

نقاط قوة ومقاومة بمجتمعاتنا المعاصرة.  

الجسدي  التباعد  كان  التي  المسبوقة،  غير  التجربة  هذه 
سماتها  من  بارزة  سمة  الصحي،  والحجر  واالجتماعي 
األساسية، فرضت إعادة تكييف في طريقة وشكل اضطالعنا 
بمهامنا، بشكل لم يكن له نظير، بالنسبة لمؤسسة مكلفة 

بالنهوض بحقوق اإلنسان وحمايتها.  

هي أسئلة وتساؤالت عديدة، ضمن أخرى، اجتهدنا لتدور 
حولها رحى فعلية الحقوق وحمايتها:  

مجتمع  نموذج  ظل  في  والحريات  الحقوق  نضمن  كيف 
أجل خروج  اآلن من  نفس  في  والعمل  ناشئ،  ديمقراطي 

سلمي ومتحكم فيه من هذه األزمة الوبائية؟  

األشخاص  هشاشة  من  تزيد  التي  العزلة  نواجه  كيف 
أوجه  اآلن  نفس  في  ونعزز  هشاشة  األكثر  والمجموعات 
المبادرات،  لمختلف  أفضل  بشكل  ونستمع  التضامن 
مناطق  في  عنها  المعبر  تلك  سواء  مصدرها،  كان  كيفما 
الصعيدين  على  والمنظمة  المهيكلة  المطالب  أو  منسية، 

الجهوي والوطني؟  

ليس  مكانتها،  اإلنسان  حقوق  ثقافة  لتعزيز  نعيد  كيف 
كإبداع نادر من المحتمل أن يرضي فئة قليلة من العقول 
احترام  بين  أساسيا يجمع  باعتبارها شرط  بل  المستنيرة، 

الكرامة والحق في الثقافة والديمقراطية؟  

أيام قليلة بعد إصدارنا لتقريرنا السنوي برسم سنة 2021، 
الذي يتتبع حالة حقوق اإلنسان في بلدنا خالل مرحلة بداية 
نحتفي  أن  ارتأينا  الصحية،  األزمة  من  المستمر  الخروج 
طيلة أيام المعرض الدولي للنشر والكتاب بجميع أشكال 
يحتفي  بعرس  يليق  توفير فضاء  الحق، من خالل  تعابير 

بالنشر والكتاب.  

لقد اخترنا أن يكون رواق المجلس الوطني لحقوق اإلنسان 
بالمعرض الدولي للنشر والكتاب فضاء مفتوحا أمام جميع 
مجتمعنا  حيوية  تحتضنها  التي  الحق،  تعابير  أشكال 
ووجهات  اآلراء  خالل  من  سواء  تنوعها،  في  عنها،  وتعبر 
الحرص  المعبرة عنها، مع  المجتمع  فئات  تعدد  أو  النظر 
قرار وفعاليات  وفنانين وخبراء وصناع  كتاب  إشراك  على 

المجتمع المدني في هذا الفضاء.  
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ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ, ⵙ ⵓⵙⵎⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵔⴰⵜⵏ, ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ, ⵉⵎⵓⵣⴰⵢⵏ, 
ⵉⵎⵖⵜⴰⵙⵏ ⴷ ⵉⵎⴳⴳⴰⵢⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ;

ⴱⵍⴰ ⵉⵏⵉⴳ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⵍ ⴷ ⴳ ⵓⵡⵜⵜⵓ ⵏ ⵎⴰⵙ ⵉⵥⴹⴰⵕ 
ⵓⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⴰⴷ ⵜ ⵢⴰⵙⵉ, ⴽⵓⵍⵍⵓ ⴰⵖ ⵜⴰⴽⴰⵢⵍⴰⵍⵜ ⴰⴽⴷ 
ⵇⴰⵃ ⵏ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⵏⵏⵖ ⵉⵎⵔⵙⴰⵍⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵎⵓⵏⵏ, ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ 
ⵏⵥⵍⵉ, ⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⴷ, ⵢⴰⵏ ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⵜⵓⴷⴷⵉⵙⵜ 
ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⴷ ⵓⴱⵓⵔⵣ... ⵢⴰⵜ ⵜⴼⵉⵍⵜ ⴷ ⵜⴼⵍ 
ⵜⴰⴳⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵉⴳⵉ ⴷ ⵉⵏⴰⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ, ⵉ ⵜⵥⵍⴰⵢⵜ ⴷ 
ⵓⴼⵓⵍⴽⵉ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵜⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵉⵏ; 

ⵔⴰⴷ ⴰⴼⵏⵜ ⵇⴰⵃ ⵜⵡⵉⵍⴰⵜⵉⵏ ⴷ ⵇⴰⵃ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵇⴰⵃ 
ⵉⵎⵙⵍⵍⵉⵜⵏ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⴳ ⵓⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ 
ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⵏ 
ⵓⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⴷ ⵓⵙⵙⴰⵎⵓ, ⵅⴼ ⵓⵡⵏⵏⵉ ⵏ ⵉⵙⴳⵓⵎⵏ ⵏ ⵖⵉⵍⴰⴷ, 
ⴷ ⵉⵎⵔⵙⵉⵜⵏ ⵉⴽⵙⵡⴰⵜⵏ ⵏⵏⴰ ⵅⴼ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ: 
ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵥⵢⴰⵏⵏ, ⴰⵣⵔⴼ ⴳ ⵜⴷⵓⵙⵉ, ⵜⵉⵄⵄⵓⵔⵎⴰ, 
ⴰⵣⵔⴼ ⴳ ⵓⵙⴳⵎⵉ, ⵜⵉⵎⵣⵡⴰⴳⵉⵏ, ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵜⵡⵜⵎⵉⵏ, 
ⵜⴰⴷⵔⴼⵉ ⵏ ⵓⵡⵏⵏⵉ ⴷ ⵓⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ, ⴰⵎⵙⴼⵔⵓ 
ⵏ ⵜⵎⴽⵜⴰⵢ ⴷ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ, ⵜⴰⵢⵙⵉ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ, 
ⵜⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵜ ⴷ ⵓⴼⵓⵍⵍⵙ ⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏ, ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴳⴳⵉⴷⵏ 
ⴳ ⵓⵙⵓⵔⵙ ⵏ ⵓⵎⵎⵓⵄⴹⵕ, ⵜⴰⵎⵏⵖⵉⵡⵜ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ 
ⵓⴼⴳⴰⵏ... 

ⵔⴰⴷ ⵙⵙⴼⴰⵡⵏ ⵉⵎⴰⵔⴰⵜⵏ ⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵏ, ⵓⵎⵥⵏⵉⵏ 
ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵉⵏ, ⵉⵙⴳⵓⵎⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵏ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ 
ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⵉⵏ, ⵙ ⵓⴳⴳⵓⵣ ⵅⴼ ⵉⵡⵏⵏⵉⵜⵏ 
ⵉⵎⵉⵡⴰⵏⵏ ⴷ ⵡⴰⵍⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⵏ 
ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵢⵙⵉ ⵏⵏⴰ ⵙ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⵜ ⵏⴼⵔⴳ, ⵅⴼ 
ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵏ ⵓⵎⵔⴰⵔⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵡⵉⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ 
ⵉⵎⵏⵣⴰⵖⵏ ⵉⴷⵖⵔⴰⵏⵏ, ⴷ ⵅⴼ ⵡⴰⵍⵍⴰⵍⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍⵏ 
ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵏⵢⵓⴷⴷⵓ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ 
ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⵉ ⵉⴳⴷⵓⴷⵏ ⴰⴳⴳⵓⴳⵏⵉⵏ.

ⵔⴰⴷ ⵏⵙⵡⵓⵔⵉ ⵙ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⵏⵥⴹⴰⵕ, ⵓⵔ ⴷ ⵅⵙ ⴰⴷ 
ⵏⴰⴷⵣ ⵜⵉⵎⵙⴰⵔⵉⵏ, ⵏⴱⴹⵓ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵣ, ⵎⴰⵛ 
ⴰⵡⴷ ⴰⴷ ⵏⴰⵔⵎ ⴰⴷ ⵏⴼⴼⵖ ⵢⴰⵏ ⵉⵎⵉⴽ ⵙⴳ, ⵉⵎⵏⴰⴷⵏ 
ⵉⵜⵜⵓⵙⵔⵙⵏ, ⵏⵙⵙⵏⵉⵢ ⴱⵍⴰ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵍⴰⵢⵉⵏ 
ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⴳ ⵜⵣⵣⵉⴳⵣⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ, 
ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵏⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⴰⵏⵄⴰⵕ ⵏⵏⵖ, ⵏⵙⵔⵙ ⵜⵉⵔⵙⴰⵍ ⵏ 
ⵜⵎⵙⴽⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵉⵚⴰⵃⴰⵏ ⵉ ⵉⵎⵏⵖⵉ ⵅⴼ ⵉⵙⴽⵉⵍ 
ⴷ ⵅⴼ ⵓⵡⵇⵇⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ.

ⵏⵏⵓⵔⵣⵖ ⴰⴷ ⵜⵣⵎⵔ ⵜⴼⵉⵍⵜ ⴰⴷ ⵏ ⵓⵡⵏⵏⵉ ⵏ ⵓⵣⵔⴼ ⴰⴷ ⴰⵖ 
ⵉⵙⵙⴼⴰⵡ ⴰⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⴳⴰⵏⵜ ⵏ ⵣⵔⴼⴰⵏ  

amina buoyyac
ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ n usqqim anamur n izrfan n ufgan



7

Au delà de l’impact de la crise sanitaire 
que nous venons de traverser au niveau 
social et économique , celle-ci a permis 
de révéler bien des  fragilités mais 

aussi  des ressources de résilience de nos sociétés 
contemporaines. Cette expérience inédite, par la 
distanciation physique et sociale et le confinement, 
nous a amené à réadapter d’une manière inédite 
notre mission en tant qu’institution chargée de la 
promotion et de la protection des droits humains ; 

Comment garantir les droits et les libertés dans 
notre modèle de société démocratique émergente 
toute en œuvrant pour une sortie apaisée et 
maitrisée de cette crise pandémique ?

Comment lutter contre l’isolement qui fragilise les 
personnes et les groupes les plus vulnérables et 
renforcer les solidarités et être plus attentif aux 
initiatives, des plus modestes d’entre elles, celles 
qui s’expriment des contrées enclavées et oubliées, 
aux revendications élaborées et organisées 
régionalement et nationalement ?

Comment redonner à la promotion de la culture des 
droits de l’Homme toute sa place, non pas comme 
un ornement susceptible de satisfaire quelques 
esprits éclairés, mais comme une exigence vitale 
pour conjuguer respect de la dignité, droit à la 
culture et démocratie ?

Après quelques jours de la publication de notre 
rapport annuel 2021, qui retrace la situation des 
droits de l’Homme dans notre pays, confronté à 
la sortie en cours de la période de crise sanitaire, 
nous souhaitons dédier l’espace-temps que nous 
animerons dans le cadre de cette 27ème édition du 
SIEL à toutes les expressions de droit.

Le pavillon du CNDH accueillera les formes 
d’expression des droits, que la vitalité de notre 
société permet d’exprimer, dans leurs diversités, à 
la fois en termes de points de vue, de catégories 
sociales, en associant écrivains, artistes, experts, 
décideurs et acteurs de la société civile ;

Sans recherche d’exhaustivité et dans la mesure, 
de ce que cet espace permet, nous ambitionnons 
avec l’ensemble de nos partenaires institutionnels 
et associatifs, de composer, le temps de ce salon, un 
hymne collectif dédié aux droits et à la dignité… un 
hymne grâce à la force du verbe et du témoignage 
des œuvres, à la sensibilité et à l’esthétique de 
toutes les expressions artistiques ;

Toutes les formes, toutes les langues et toutes les 
voix trouveront place au stand du CNDH, un espace 
ouvert et inclusif, pour s’exprimer sur des thématiques 
d’actualité, et sur des sujets à enjeux majeurs portés par 
le Conseil : droits des enfants, droit à la santé, jeunesse, 
droit à l’éducation, migrations, droits des femmes, 
liberté d’expression et d’association, réconciliation 
des mémoires et de l’Histoire, patrimoine et diversité 
culturelle, numérique et intelligence artificielle, droit 
des personnes en situation de handicap, peine de mort 
et droits de l’Homme…

Des écrivains éminents, ayant été distingués par 
plusieurs prix, illustreront les nouveaux axes de la 
promotion des cultures africaines, en s’appuyant 
sur les traditions orales et la revalorisation des 
langues africaines comme patrimoine à préserver, 
sur la culture de la palabre comme mode de 
régulation des conflits de proximité, et sur les 
dispositifs innovants en termes de circulation 
et de mise à disposition des outils culturels aux 
publics excentrés.

Nous nous efforcerons non seulement de dresser le 
constat des questions et à partager les éléments de 
diagnostic, mais aussi à tenter de se décentrer un 
tant soit peu, des points de vue établis et à formuler 
sans concession de nouveaux questionnements 
compte-tenu des évolutions sociétales, afin de 
renouveler notre plaidoyer et de poser les bases 
de nouvelles pratiques en faveur du combat pour 
l’égalité et pour le respect des droits humains.

Que cet hymne pour l’expression des droits, puisse 
nous éclairer à consolider l’effectivité des droits. 

Amina Bouayach
Présidente du Conseil national des droits de l’Homme



ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕⵏ 
ⴷ ⵉⵎⵙⴰⵡⴰⵍⵏ 

ⵉⴽⵓⵢⴰⵙⵙⵏ 
بين الثالثة والخامسة مساء 

 ⴽⵓ ⴰⵙⵙ, ⵉⵏⴳⵔ 15 ⴷ 17  ⵏ

ⵜⴷⴳⴳⵯⴰⵜ

نقاشات 
وحوارات 

يومية 

ⴽⵓ ⴰⵙⵙ ⴳ ⵓⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ, 
ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕⵏ ⵉⵎⵢⴰⵖⵏ, ⵏⵏⴰ ⵖ ⵔⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⵎⴽⵍⵏ 
ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⴳⵓⵎⵏ ⵣⴷⵉⵏⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⵢⴰⴳⴰⵏⵜ 
ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ. ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⵔⴰⴷ ⵜⵏ 
ⵙⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵉⵎⴳⴳⴰⵢⵏ ⵉⵎⵔⵙⴰⵍⵏ ⴷ 
ⵉⵎⴳⴳⴰⵢⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ, ⵉⵎⵔⵣⴰ ⴷ 
ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵢⵉⵏ, ... 

يوميا برواق المجلس، نقاشات تفاعلية 
تتناول مختلف المواضيع والقضايا ذات 
الصلة بفعلية الحقوق. وسيشارك في 
هذه النقاشات فاعلون مؤسساتيون 
ومن المجتمع المدني وباحثون 
كاديميون وشباب جامعيون... وأ
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التناول اإلعالمي للهجرة- وزن الكلمات!
ⴰⵙⵎⴽⵍ ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵣⵡⴰⴳⵜ- ⴰⵥⴰⵥⴰ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ! 

03/06/2022 - 15:30

فاعلون في مجال الصحافة، ووســائل اإلعالم وحقوق اإلنســان يســلطون الضوء على إشــكاليات التمييز ضد المهاجرين، من خالل 
الكلمــات التــي تطلــق عيلهــم لتســميتهم، أو تمثيلهــم، ومــا يمكــن أن تــؤدي إليــه هــذه التصنيفــات وينتــج عنهــا من تمييز ووصم.

ⵔⴰⴷ ⵙⵔⵙⵏ ⵉⵎⴳⴳⴰⵢⵏ ⵙⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ, ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⵏⵏⵖⵎⵙ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵉⵥⵕⵉ ⵏⵏⵙⵏ ⵅⴼ 
ⵉⵙⵇⵙⵉⵜⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⵃⵢⵓ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⴳⴳⵉⴷⵏ ⵣⵓⴳⵏⵉⵏ, ⵙ ⵓⵖⵓⵍ ⵙ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵏⵏⴰ ⵙ ⵜⵏ ⵏⵙⴻⵙⵙⴰⵖ , ⵙ ⵜⵏ ⵏⵜⵜⴰⵏⵏⴰⵢ, ⴷ ⵎⴰ 
ⵙ ⵣⵎⵔⵏ ⵉⵙⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵏ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵉⴷ ⴹⵉⵏ ⵅⴼ ⵉⴱⴹⵉⵢⵏ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ, ⵜⵉⵙⵏⴰⵡⴰⵢⵉⵏ.... 

الذكاء االصطناعي وحقوق اإلنسان
ⴰⴼⵓⵍⵍⵙ ⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ 

4/06/2022 - 15:30

يســتضيف المجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان خبــراء مغاربــة لمناقشــة المســائل المتصلــة بحمايــة حقــوق اإلنســان ـفـي بيئــة 
الــذكاء االصطناعــي. ســيكون هــذا النقــاش فرصــة للتفاعــل مــع الــرأي العــام حــول المبــادئ التــي تحكــم تطويــر الــذكاء االصطناعــي 

واحتــرام حقــوق اإلنســان..

ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵉⵎⵓⵣⴰⵢⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵎⴹⴰⴽⴰⵕⵏ ⵅⴼ 
ⵜⵎⵙⵍⴰⵢⵉⵏ ⵣⴷⵉⵏⵉⵏ ⵙ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴳ ⵜⵡⵏⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⴼⴼⵓⵍⵙ ⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏ. ⵔⴰⴷ ⵉⴳ ⵓⵎⴹⴰⴽⴰⵕ 
ⴰⴷ ⴰⵣⵎⵣ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵖ ⴰⴽⴷ ⵓⵎⵏⴰⴷ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵅⴼ ⵉⵎⵏⵣⴰⵢⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⴱⴰⴹⵏ ⴳ ⵓⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵓⴼⵓⵍⵍⵙ ⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏ ⴷ ⵓⵡⵇⵇⵔ ⵏ 
ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ.. 

الصحة وحقوق اإلنسان.. فعلية الحق في الصحة كرهان للتنمية
ⵜⴰⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ: ⵜⴰⵎⵢⴰⴳⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵣⵔⴼ ⴳ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⴰⵎⵙⴰⵔⴰⵙ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ 

5/06/2022 - 15:30

أصــدر المجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان تقريــرا موضوعاتيــا حــول فعليــة الحــق فــي الصحــة فــي أبريــل 2022، كحصيلــة لسلســلة 
مــن المشــاورات واالستشــارات التــي شــارك فيهــا عــدد مــن الفاعليــن المعنييــن. واعتبــر هــذا الــورش مناســبة لتســليط الضــوء علــى 

وضعيــة منظومــة الصحــة بالمغــرب ومناقشــة البدائــل الممكنــة لتحســينها كمــا جــاء فــي التقريــر.

ⵉⵙⵙⵓⴼⵖ ⴷ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⴳⵓⵎⴰⵏⵜ ⵅⴼ ⵜⵎⵢⴰⴳⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵣⵔⴼ ⴳ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴳ 
ⵉⴱⵔⵉⵔ 2022, ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵎⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴷⴷⵉ ⵏ ⵉⵎⵛⴰⵡⴰⵕⵏ ⵏⵏⴰ ⴳ ⴷⵔⵓⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⴳⴳⴰⵢⵏ ⵏⵏⴰ ⴳⴰⵏⵉⵏ ⵉⵎⵏⵜⴰⵢⵏ. 
ⵉⴳ ⵓⵙⴰⵡⵔ ⴰⴷ ⵜⴰⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵓⵙⵔⵙ ⵏ ⵉⵥⵕⵉ ⵅⴼ ⵓⵙⵓⵔⵙ ⵏ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵓⵎⵙⴳⴷⴰⵍ ⵏ 
ⵉⵙⵏⴼⵍⵏ ⵉⵜⵜⵓⵣⵎⵔⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⵖⵓⴷⵓⵏ ⵎⴽⴷⴰ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ. 

ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵉⴽⵓⵢⴰⵙⵙⵏ 

نقاشات وحوارات يومية 

ⵉⵡⵏⵏⵉⵜⵏ  ⵏ  ⵓⵣⵔⴼ  - تعــــــــــــــــــــــــابيـــــــــــــــــــــــــر الــــــــحــــــق  
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التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان.. الرهانات والممارسات الجيدة في ضوء المعايير الدولية  
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⴳⵯⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ: ⵉⵎⵙⴰⵔⴰⵙⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⴽⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⵓⴼⴰⵢⵉⵏ ⵙ ⵉⵥⵕⵉ ⵏ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ 

ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵏ 
06/06/2022 - 15:00

يــر الســنوي لــكل مؤسســة وطنيــة لحقــوق اإلنســان، مــن قبيــل المجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان، الحصيلــة  يشــكل التقر
األساســية للمؤسســة والحــدث الرئيســي فــي ممارســة مهامهــا المتعلقــة برصــد وحمايــة حقــوق اإلنســان والنهــوض بهــا. إذ تعــرض 
فيــه وضعيــة حقــوق اإلنســان والحريــات فــي بالدنــا وتتضمنــه توصياتهــا، وتســاءل مــن خاللــه الســلطات العموميــة وجميــع الفاعلين 

المعنييــن. وســتكون رهانــات هــذا التقريــر موضــوع مناقشــة فــي ضــوء المعاييــر والممارســات الدوليــة.  

ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⴳⵯⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⴽⵔⴰⵢⴳⴰⵜ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⴰⵎ ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ 
ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⵜⴰⵎⴰⵖⵓⵏⵜ ⵜⴰⴽⵙⵡⴰⵜⵜ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⴷ ⵉⵎⵊⵕⵉ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⴳ ⵉⴳⵉ ⵏ ⵜⵙⵎⵉⴳⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⵣⴷⵉⵏⵉⵏ ⵙ ⵓⴹⴼⴼⵓⵕ 
ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏⵏⵙⵏ ⴷ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙⵔⵙⵏ. ⵜⴼⵙⵔ ⴳⵉⵙ ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⵜⴷⵔⴼⵉⵏ 
ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ , ⵜⴰⵡⵉ ⴷ ⴳⵉⵙ ⵉⵙⵖⵍⴰⴼⵏ ⵏⵏⵙ, ⴰⵔ ⵙⵔⵙ ⵜⵙⴰⵇⵙⴰ ⵜⵉⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵇⴰⵃ ⵉⵎⴳⴳⴰⵢⵏ 
ⵏⵏⴰ ⴳⴰⵏⵉⵏ ⵉⵎⵏⵜⴰⵢⵏ. ⵔⴰⴷ ⴳⵏ ⵉⵎⵙⴰⵔⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵉⵎⵔⵙⵉ ⵏ ⵓⵎⵙⴳⴷⴰⵍ ⴳ ⵓⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴳ ⵡⴰⵙⵉⴷⴷ 
ⵏ ⵉⵏⴰⵡⴰⵢⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⴽⵔⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ. 

المواطنة الرقمية وحقوق اإلنسان
ⵜⴰⵎⵓⵔⵉ ⵜⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵜ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ 

07/06/2022 - 15:00

يســتدعي مفهــوم المواطنــة، مثــل مفاهيــم أخــرى، إعــادة تعريفــه فــي الســياق الرقمــي الــذي أثــر علــى عــدد من الحقوق التي نشــأت 
عن »المواطنة الرقمية«. موضوع جدير بالنقاش في الســياق المغربي وفق مقاربات متعددة بمشــاركة باحثين متخصصين.  

ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵢⴰⵍⵙ ⵓⵙⵏⵎⵍ ⵏ ⵓⵔⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵉ ⴳ ⵓⵎⵏⴰⴹ ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ ⴰⵎ ⵉⵔⵎⵎⵓⵙⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ. ⵉⴹⵚ ⵓⵎⵏⴰⴹ 
ⴰⴷ ⵅⴼ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⵍⵓⵎⴰⵕ ⵡⵉⴷⴰ ⴷ ⵜⴼⵍ  “ⵜⵎⵓⵔⵉ ⵜⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵜ”. ⵉⵎⵔⵙⵉ ⵉⵙⵖⴰⵡⵙⴰⵏ ⵙ 
ⵓⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⴳ ⵓⵎⵏⴰⴹ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ. ⵙ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⴽⴷ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⵙ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ 
ⵉⵎⵔⵣⵓⵜⵏ ⴷ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⴷ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵙⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ.   

المدن الدامجة والحق في الثقافة
ⵜⵉⵖⵔⵎⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⵎⵓⵜⵉⵏ ⴷ ⵓⵣⵔⴼ ⴳ ⵜⴷⵍⵙⴰ 

08/06/2022 - 15:30

لحظــة تفكيــر وحــوار تجمــع بيــن المنتخبيــن وممثلــي المجتمــع المدنــي والخبــراء فــي التنميــة الدامجــة لمناقشــة التحديــات التــي 
تطرحهــا المدينــة فــي مجــال اإلدمــاج وإمكانيــة الولــوج بالنســبة لألشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة.

ⴰⵣⵎⵣ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⴷ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵉⵏⴳⵔ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⵉⵎⵙⵜⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⴳⵏⵙⴰⵙⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⴷ ⵉⵎⵓⵣⴰⵢⵏ ⵏ 
ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⵎⵓⵜ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵎⵙⴳⴷⴰⵍⵏ ⵉⵏⴰⵥⴰⵕⵏ ⵏⵏⴰ ⵙ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⴷ ⵜⵣⵎⵔⵜ 
ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵓⴳⴳⵉⴷⵏ ⴳ ⵓⵙⵓⵔⵙ ⵏ ⵓⵎⵎⵓⵄⴹⵕ. 

ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵉⴽⵓⵢⴰⵙⵙⵏ 

نقاشات وحوارات يومية 

ⵉⵡⵏⵏⵉⵜⵏ  ⵏ  ⵓⵣⵔⴼ  - تعــــــــــــــــــــــــابيـــــــــــــــــــــــــر الــــــــحــــــق  
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المحاور الجديدة للنهوض بالثقافات اإلفريقية
ⵉⵙⴳⵓⵎⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵏ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⵉⵏ 

09/06/2022 - 15:30

ســيقوم كتــاب وروائيــون مــن القــارة اإلفريقيــة بعــرض أفكارهــم وتقاســمها حــول التقاليــد الشــفوية وتثميــن اللغــات اإلفريقيــة 
كتــراث يجــب الحفــاظ عليــه، وكــذا ثقافــة الوســاطة كوســيلة لحــل النزاعــات المحليــة، والرهانــات المرتبطــة بإرجــاع األعمــال الفنيــة 

للبلــدان اإلفريقيــة، واآلليــات المبتكــرة لضمــان نقــل وتعميــم األدوات الثقافيــة وتوفيرهــا للجمهــور.

ⵔⴰⴷ ⴼⵙⵔⵏ, ⴱⴹⵓⵏ ⵉⵎⴰⵔⴰⵜⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵍⵍⴰⵙⵏ ⵙⴳ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵉⵙⵡⵉⵏⴳⵉⵎⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵅⴼ ⵜⵎⵢⵓⵔⵉⵏ 
ⵜⵉⵎⵉⵡⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵢⵙⵉ ⵙ ⵉⵅⵚⵚⴰ ⴰⴷ ⵜⵜ ⵏⴼⵔⴳ, ⴷ ⵓⵍⴰ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵏ 
ⵜⵏⴳⵔⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵉⵎⵉⵙ ⵏ ⵓⴼⵙⵙⴰⵢ ⵏ ⵉⵎⵏⵣⴰⵖⵏ ⵉⴷⵖⵔⴰⵏⵏ, ⴷ ⵜⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵡⵔⵔⵉ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵉⵏ ⵏ 
ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⴷ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ  ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵜⵜⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⵜⴰ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ 
ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏⵏⵙⵏ ⵉ ⵓⴳⴷⵓⴷ. 

المغرب داخل الفضاء اإلفريقي...الطريق نحو إلغاء عقوبة اإلعدام
 ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵜⵓⵥⵥⵓⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ... ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵖⵔ ⵜⵓⵙⵙⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵏⵖⵉⵡⵜ 

10/06/2022 - 15:30

ينحــو التوجــه العــام فيمــا يتعلــق بمســألة عقوبــة اإلعــدام نحــو اإللغــاء بالقــارة اإلفريقيــة. وتعتبــر هــذه الديناميــة األقــوى مقارنــة 
بالتطــورات المماثلــة ـفـي باـقـي المناطــق. ويتجــه المغــرب ـفـي طريــق اإللغــاء منــذ تقديــم قــرارات هيئــة اإلنصــاف والمصالحــة إـلـى 
صاحــب الجاللــة الملــك محمــد الســادس، بــل ويمكــن أن نعتبــر أن هــذا المســار أصبــح ال رجعــة فيــه منــذ تنفيــذ آخــر عمليــة 
إعــدام فــي عــام 1993. وتذهــب الخطــوات التــي اتخذهــا المجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان فــي اتجــاه اإللغــاء، مــن خــالل تشــجيع 
الســلطات علــى التصويــت لفائــدة وقــف التنفيــذ الشــامل لهــذه العقوبــة والمصادقــة علــى البروتوكــول االختيــاري الثانــي الملحــق 

بالعهــد الدوـلـي للحقــوق المدنيــة والسياســية...  

ⵉⵏⵏⴰⵍ ⵓⵙⵎⴰⵇⵇⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⴳ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⵙⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⵔⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⵎⵏⵖⵉⵡⵜ ⵖⵔ ⵜⵓⵙⵙⵔⴰ. 
ⵜⴳ ⵜⴷⵉⵏⴰⵎⵉⵢⵜ ⴰⴷ ⵜⴰⵎⴷⵡⵓⵙⵜ ⵙ ⵓⵙⵏⵓⵃⵢⵓ ⴰⴽⴷ ⵜⵉⵣⵣⵉⴳⵣⵉⵏ ⵜⵜ ⵔⵡⴰⵙⵏⵉⵏ ⴳ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ 
(ⵍⵓⵎⵎⵏ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵡⵕⵓⴱⴱⵉ). ⵜⴰⵖⵓⵍ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵜⴳⴰ ⵙⴳ ⵉⵎⵖⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵏⵖⵉⵡⵜ ⴹⴰⵕⴰⵜ ⵎⴰⴷ ⵜⴳⴰ 
ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵉⵙⵙⵎⵔⴰⵙⵏ ⵜⴰⵎⵔⵔⵓⵜ ⴰⴷ ⵜⴹⵓⴼ ⴳⵉⵙ ⴳ ⵜⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵜⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ. ⴰⵔ ⵉⵣⵣⵉⴳⵉⵣ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ 
ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵔⴰ ⵙⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵓⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⵖⵜⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⴳⵎⴰⵎ ⵏ ⵓⵙⵓⵎⵓ ⴷ ⵓⵎⵙⴼⵔⵓ ⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ 
ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ, ⵏⵥⴹⴰⵕ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⴷ ⵏⵉⵏⵉ ⵎⴰⵙ ⵓⵔ ⵏⵣⵎⵉⵔ ⴰⴷ ⵏⵡⵔⵔⵉ ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴰⴷ, ⵙⴳ ⵍⵍⵉⴳ ⵜⴻⵜⵜⵓⵣⵣⴳⵉⵔ 
ⵜⵎⵀⵍⵜ ⵏ ⵜⵎⵏⵖⵉⵡⵜ ⵜⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1993.  ⴷⴷⵓⵏⵜ ⴷ ⵜⵙⵓⵔⵉⴼⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ 
ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵔⵇⴱ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵏⴰⴷ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵔⴰ ⴷ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⵏ ⵓⴱⵕⵓⵜⵓⴽⵓⵍ 
ⴰⵔⵓⵛⵛⵉⵍ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵉⴹⴼⵕⵏ ⵉ ⵓⵎⵉⵔⵓ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎⵏ ⴷ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵏ ⴳ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⴰⴷ. 

ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵉⴽⵓⵢⴰⵙⵙⵏ 
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مبادرات.. من أجل تثمين التراث اليهودي - المغربي
ⵜⵉⵙⵏⵜⴰⵢⵉⵏ..ⵅⴼ ⵓⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵜⴰⵢⵙⵉ ⵜⵓⴷⴰⵢⵜ-ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ

10/06/2022 - 18:00

يقــدم المتدخلــون، كل بطريقتــه الخاصــة، واســتنادا إـلـى خبرتهــم الشــخصية واشــتغالهم عـلـى هــذا الموضــوع، نظرتهــم لمســألة 
تثميــن التــراث اليهــودي فــي المغــرب. وجهــات نظــر ناشــر ســبق لــه نشــر عــدة كتــب عــن المســألة اليهوديــة فــي المغــرب، ومصــور 
نجحــت عدســته فــي تخليــد تــراث غنــي عمــره ألــف عــام، ومهنــدس معمــاري قــام بترميــم العديــد مــن المعابــد اليهوديــة فــي المغــرب، 

ســتلتقي كلهــا عنــد هــدف واحــد: تثميــن التــراث اليهــودي المغربــي.

 ⵔⴰⴷ ⵙⵎⵏⵉⴷⵏ ⵉⵏⴽⵛⴰⵎⵏ, ⴽⵓ ⵢⴰⵏ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵙⵔⵙ  ⵉⵥⵍⵉⵏ, ⴷ ⵙ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵅⴼ ⵜⵉⵔⵎⵉⵜⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵜⵉⵏⵉⵎⴰⵏⵉⵏ ⴷ 
ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙⵏ ⵅⴼ ⵉⵎⵔⵙⵉ ⴰⴷ, ⵉⵥⵕⵉ ⵏⵏⵙⵏ ⵅⴼ ⵜⵎⵙⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵜⴰⵢⵙⵉ ⵜⵓⴷⴰⵢⵜ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ. ⵉⵎⵏⵉⴷⵏ ⵏ 
ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵥⵕⵉⴳ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⵉⵣⵓⵣⵣⵔ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵅⴼ ⵜⵎⵙⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⴷⴰⵢⵜ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴰⵎⵙⵙⵓⵍⴰⴼ ⵉⵎⵓⵔⵙⵏ 
ⴳ ⵓⴽⵜⵜⵓⵢ ⵏ ⵜⴰⵢⵙⵉ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⵉⴼⴹ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ, ⴷ ⵓⵎⵙⴷⴰⴳ ⵉⵙⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⵓⵎⵖⵏ ⵏ ⵡⵓⴷⴰⵢⵏ 
ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵔⴰⴷ ⵜⵎⵎⴰⵇⵇⴰⵔ ⵇⴰⵃ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵓⵖⴷ, ⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⴷ: ⴰⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵜⴰⵢⵙⵉ ⵜⵓⴷⴰⵢⵜ-ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ. 

كرة التاريخ كرات الجماعية وذا الذا
ⵜⵉⵎⴽⵜⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⴳⵔⵓⵜⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴽⵜⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ 

11/06/2022 - 15:30

يــخ  كــرة والنهــوض بالتار أحــدث المجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان خــالل شــهر مــاي مــن الســنة الماضيــة وحــدة لحفــظ الذا
كــرة الجماعيــة وضمــان عــدم تكــرار مــا جــرى ـفـي  يــز مســار المصالحــة مــع الذا المغرـبـي بمختلــف روافــده. ورغبــة منــه ـفـي تعز
يــر الطاقــات مــن كوابــح الماضــي، يطلــق المجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان، عبــر هــذه الوحــدة، نقاشــا  الماضــي، وتطلعــا منــه لتحر
كــرة والتاريــخ واألدب، وذلــك مــن خــالل نــدوة مخصصــة لتســليط الضــوء علــى  تفاعليــا حــول موضــوع حقــوق اإلنســان بيــن الذا
كــرة، أســعفتهم فــي بنــاء نصــوص أدبيــة ذات  التجربــة المغربيــة فــي مجــال نهــل المبدعيــن المغاربــة لمعطيــات مــن التاريــخ والذا

ــا الزمــن الراهــن وبأحداثــه ذات االرتبــاط الوثيــق بحقــوق اإلنســان.   صلــة بقضاي

ⵉⵙⵔⵙ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵎⴰⵢⵢⵓ ⵏ ⵏⴹⴰⴹⴰⵏⵉ ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ ⵏ ⵜⵎⴽⵜⵉⵜ ⴷ ⵜⵏⴽⵔⴰ 
ⵙ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⵙ ⵜⵓⴳⵜ ⵉⵎⵓⵖⵍⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⴷⴷⵖ ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⴷⵓⵙ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⵎⵙⴼⵔⵓ ⴰⴽⴷ ⵜⵎⴽⵜⵉⵜ 
ⵜⴰⵎⴳⵔⵓⵜ ⴷ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵏ ⵡⴰⵔ ⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵎⴰⴷ ⵉⵊⵕⴰⵏ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ, ⴷ ⵉⴷⴷⵖ ⵉⵏⵏⵓⵔⵣ ⴰⴷ ⵉⵙⴷⵔⴼⵉ ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ 
ⵙⴳ ⵉⵣⴰⴽⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ. ⵉⵕⵥⵎ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ, ⵙ ⵓⴼⵔⴷⵉⵙ ⴰⴷ, ⴰⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⴰⵎⵢⴰⵖ ⵅⴼ ⵉⵎⵔⵙⵉ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ 
ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵉⵏⴳⵔ ⵜⵎⴽⵜⵉⵜ ⴷ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷ ⵜⵙⴽⵍⴰ, ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵉⵜⵜⵡⴰⵥⵍⴰⵢⵏ ⵙ ⵓⵙⵙⵉⴷⴷ ⵅⴼ ⵜⵉⵔⵎⵉⵜ 
ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵡⴰⴳⴰⵎ ⵏ ⵉⵎⵙⵏⴼⵍⵓⵍⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ ⵜⵉⵎⵓⵛⴰ ⵙⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷ ⵜⵎⴽⵜⵉⵜ, ⵓⵡⵙⵏⵜ ⴰⵙⵏ 
ⴰⴷ ⵙⵏⴼⵍⵓⵍⵏ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵉⵙⴽⵍⴰⵏⵏ ⵣⴷⵉⵏⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⴰⵜⵔⴰⵔ ⴷ ⵉⵎⵊⵕⵉⵜⵏ ⵏⵏⵙ ⵣⴷⵉⵏⵉⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵙ 
ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ.   
    

ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵉⴽⵓⵢⴰⵙⵙⵏ 
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تعديل القانون الجنائي واصالح نظام العقوبات
ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⵏⴱⴽⴰⴹ ⴷ ⵓⵙⴳⴳⴷ ⵏ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵔⵔⵓⵜⵉⵏ 

12/06/2022 - 15:00

يــة، وعــدم  تشــوب نظــام العقوبــات ـفـي المغــرب اختــالالت ترتبــط بشــكل خــاص بغالبيــة اللجــوء إـلـى العقوبــات الســالبة للحر
اســتعمال األحــكام البديلــة، إضافــة الــى تزايــد حــاالت العــود. إصــالح هــذا النظــام يجــب ان يتــم فــي إطــار مراجعــة شــاملة للقانــون 
الجنائــي، والتــي كانــت موضــوع مذكــرة أصدرهــا المجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان فــي نهايــة عــام 2019. ســتتم مناقشــة مختلــف 
جوانــب هــذا الموضــوع مــن طــرف أســاتذة مختصيــن، ســيتطرقون بالمناســبة الــى مســألة إدمــاج العقوبــات الســالبة للحريــة التــي 

تتناولهــا دراســة لألســتاذ هشــام مالطــي مديــر الشــؤون الجنائيــة والعفــو بــوزارة العــدل..

ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵔⵔⵓⵜⵉⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵏⴷⵍⴰⴼ ⵣⴷⵉⵏⵉⵏ ⵙ ⵓⵥⵍⴰⵢ ⵙ ⵡⵓⵖⵓⵍ ⵙ ⵜⵎⵔⵔⵓⵜⵉⵏ 
ⵜⵜⴽⴽⵙⵏⵉⵏ ⵜⴰⴷⵔⴼⵉ ⴷ ⵡⴰⵔ ⴰⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵉⴱⴹⵉⵢⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ, ⴷ ⵓⵍⴰ ⵜⴰⵔⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷⵏ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ. ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⴰⴷ 
ⵉⵜⵜⵓⴳⴰ ⵓⵙⴳⴳⴷ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ ⴰⵖⵣⵓⵔⴰⵏ ⵉ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⵏⴱⴽⴰⴹ, ⵏⵏⴰ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⵉⴳⴰ ⵉⵎⵔⵙⵉ 
ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵙⵙⴽⵜⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴳ ⵜⴳⵉⵔⴰ ⵏ 2019. ⵔⴰⴷ ⵎⵙⴳⴷⴰⵍⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ 
ⵉⵎⵥⵍⴰⵢⵏ ⵜⵉⵙⴳⴳⵯⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵔⵙⵉ ⴰⴷ, ⵔⴰⴷ ⵎⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⴰⴷ ⵅⴼ ⵜⵎⵙⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵜⵎⵔⵔⵓⵜⵉⵏ 
ⵜⵜⴽⴽⵙⵏⵉⵏ ⵜⴰⴷⵔⴼⵉ ⵏⵏⴰ ⵅⴼ ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵀⵉⵛⴰⵎ ⵍⵎⴰⵍⴰⵟⵉ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴱⴽⴰⴹⵉⵏ ⴷ 
ⵓⵙⵓⵔⴼ ⴳ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ. 

ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵉⴽⵓⵢⴰⵙⵙⵏ 

نقاشات وحوارات يومية 

ⵉⵡⵏⵏⵉⵜⵏ  ⵏ  ⵓⵣⵔⴼ  - تعــــــــــــــــــــــــابيـــــــــــــــــــــــــر الــــــــحــــــق  



ⵅⴼ ⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⴷ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ, 
ⵜⴳⴰ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⴳ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ 
ⴷ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴰⵖⵣⵓⵔⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⵓⵜⵓⴳⵏ 
ⵜⵉⵖⵔⵉ ⴷ ⵜⵙⴽⵍⴰ. ⵅⴼ ⵜⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⵏ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵉⴹⵉ 
ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵔⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵏⵉⴷ, ⵜⵜⵓⵙⴳⴷⵍⵏ ⴰⴽⴷ 
ⵉⵏⵔⵣⴰⴼ, ⵔⴰⴷ ⵉⵕⵥⵎ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⵏⵏⵙ 
ⵉ ⵉⵎⴰⵔⴰ ⴷ ⵉⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵢⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵙⴽⵔⵏ ⵜⴰⵖⵓⵔⵉ 
ⵏ ⵓⵣⵖⴰⵏ ⵉ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⵙⵙⵏⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ 
ⵉⵙⴳⵓⵎⵏ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ.

ⴰⵙⵉⵡⵍ ⵅⴼ ⵢⴰⵏ 
ⵓⴷⵍⵉⵙ المشاركة في المعرض الدولي للنشر والكتاب

هي حدث جامع، إذ باإلضافة إلى النهوض 
بحقوق اإلنسان وحمايتها، فإنها فرصة لتثمين 
القراءة واألدب. باإلضافة إلى عشرات العناوين 
من منشوراته المعروضة والمتاحة للنقاش 
مع الزوار، يفتح المجلس الوطني لحقوق 
اإلنسان رواقه أمام الكتاب واألكاديميين 
الستضافة قراءات نقدية لألعمال الحديثة 
التي همت مختلف مواضيع وقضايا حقوق 
اإلنسان.

حديث 
عن كتاب

كل يوم، إبتداء من الخامسة مساء 
ⴽⵓ ⴰⵙⵙ, ⵙⴳ ⵜⵙⵔⴰⴳⵜ  

ⵜⵉⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⴳⴳⵯⴰⵜ
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L’étranger au Maroc – Droits et pratiques - Nadia Khrouz 
03/06/2022 - 17:00

حــول  أطروحتهــا  الخامــس،  محمــد  بجامعــة  المســاعدة  األســتاذة  خــروز،  ناديــة  ناقشــت 
يــة والقانونيــة المتعلقــة بقانــون األجانــب ـفـي المغــرب. ـفـي هــذا الكتــاب،  الممارســات اإلدار
ســلطت الكاتبــة الضــوء عـلـى »تحليــل التصنيفــات التــي تهــم األجنبــي ـفـي الخطــاب العــام 
والحيــاة العاديــة«. وباإلضافــة إلــى إضــاءة الظواهــر االجتماعيــة ذات الصلــة بحقــوق األجانــب، 
يتنــاول الكتــاب الطــرق التــي يمكــن مــن خاللهــا مقاربــة القانــون وعالقــة القانــون بالمجتمــع، 

بالقانــون. والمجتمــع 

ⵜⵙⴽⵔ ⵏⴰⴷⵉⵢⴰ ⵅⵔⵓⵣ, ⵜⴰⵙⵍⵎⴰⴷⵜ ⵜⴰⵎⵥⵍⴰⵢⵜ ⴳ ⵜⵎⵣⵡⴰⴳⵜ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ 
ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵎⴰⵇⵇⵍ ⵅⴼ ⵜⵎⵙⴽⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⵓⵍⴳⵉⵏⵉⵏ ⵣⴷⵉⵏⵉⵏ 
ⵙ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵉⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵢⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ. ⴳ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰⴷ, ⵜⵙⴷⴷⵉⴷ ⵜⵎⴰⵔⴰⵜ 
ⵅⴼ “ⵓⵙⴼⵙⵉ ⵏ ⵉⵙⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⴱⵕⵕⴰⵏⵉ ⴳ ⵜⵉⵏⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵓⴷⵔⵜ 
ⵜⵓⵏⵣⵉⵍⵜ. ⵅⴼ ⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⴷⴷ ⵅⴼ ⵜⵓⵎⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ ⵙⵙⵓⵜⵍⵏⵉⵏ ⵉ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ 
ⵏ ⵉⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵢⵏ, ⵙ ⵓⵙⵔⵙ ⵏ ⵉⵥⵕⵉ ⵅⴼ ⵜⵡⵉⵍⴰⵜⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵙ ⵉⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵙⵔⵙⵏⵜ 
ⵉⵜⵜⵡⴰⵔⵎⴰⵙ ⵓⵣⵔⴼ, ⵉⵎⵢⴰⵙⵙⴰⵜⵏ ⵉⵏⴳⵔ ⵓⵣⵔⴼ ⴰⴽⴷ ⵡⴰⵎⵓⵏ , ⴷ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⴽⴷ 
ⵓⵣⵔⴼ.

Une femme au pays des fouqaha - L’appel du houdhoud - Nouzha 
Guessous 

04/06/2022 - 17:00

تعتبــر مؤلفــة الكتــاب، نزهــة جيســوس، أن الكتابــة أضحــت بمثابــة دعــوة لمواصلــة الحــوار 
حــول حقــوق المــرأة فــي المجتمــع المغربــي. إذ يســائل كتابهــا وضعيــة النســاء مــن خــالل قــراءة 
حياتهــا وتاريخهــا الشــخصي، ومواقفهــا ونظرتهــا للتطــور األخيــر لألخــالق والفكــر فــي المجتمــع 
المغربــي. ن. جيســوس أســتاذة لعلــم األحيــاء الطبــي وباحثــة فــي حقــوق اإلنســان وأخالقيــات 

علــم األحيــاء.

ⴳⴰⵏⵜ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵖ ⴰⵙⵙ ⴰ, ⵖ ⴷⴰⵔ ⵜⵎⴰⵔⴰⵜ ⵏⵏⵙ, ⵏⵣⵀⴰ ⴳⵙⵙⵓⵙ, ⵢⴰⵏ ⵓⵖⵓⵔⵉ ⵙ 
ⵓⵣⵣⵉⴳⵣ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵅⴼ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⴳ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ. ⴰⴷⵍⵉⵙ 
ⵏⵏⵙ ⵏⵉⵜ ⵢⵓⵡⵉⴷ ⵅⴼ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵜⵡⵜⵎⵉⵏ ⵙ ⵜⵖⵔⵉ ⵏ ⵜⴰⵍⵍⴰⵙⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵏⵉⵎⴰⵏⵜ, 
ⵉⵎⵏⴰⴷⵏ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⵇⵇⵍ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵜⵣⵣⵉⴳⵣⵜ ⵜⴰⵜⵔⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⴽⵔⵉⵏ ⴷ 
ⵓⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⴳ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ. ⵏ. ⴳⵙⵙⵓⵙ ⴷ ⵜⵙⵍⵎⴰⴷⵜ ⵏ ⵜⴱⵢⵓⵍⵓⵊⵉⵜ 
ⵜⴰⵎⵙⵏⵉⵊⵊⵉⵜ ⴷ ⵜⵎⵔⵣⵓⵜ ⵖ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⵜⵖⴰⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴱⵢⵓⵍⵓⵊⵉⵜ.

ⴰⵙⵉⵡⵍ ⵅⴼ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ

حديث عن كتاب
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 »الطفل الذي كنته« - مصطفى العراقي
05/06/2022 - 17:00

»الطفــل الــذي كنتــه«، عمــل أدـبـي جديــد يتذكــر الطفولــة ويشــيد بالفاعليــن ـفـي المجتمــع 
الطيبــي  الراحــل  الشــعبية«، عبــر تكريــم مؤسســها  الطفولــة  المغرـبـي مــن خــالل »حركــة 
بنعمــر. شــهادات ومســاهمات العديــد مــن الشــخصيات تتقاطــع لتغنــي هــذا المؤلــف. يضــم 
الكتــاب الــذي أعــده الصحفــي مصطفــى العراـقـي روايــات حواـلـي أربعيــن كاتبــا وفاعــال ـفـي 

القانوـنـي والتعليمــي. المجاليــن 

“ⴰⵣⵣⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⴳⵉⵖ”, ⵢⴰⵜ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵙⴽⵍⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵉⵙⵙⴽⵜⴰⵢⵏ ⵙ ⵜⵎⵥⵉ, ⴰⵔ 
ⵉⵜⵜⴰⵍⵖ ⵉⵎⴳⴳⴰⵢⵏ ⴳ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⵙ “ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵜⵎⵥⵉ ⵜⴰⵎⴷⵏⴰⵏⵜ”, ⵙ 
ⵓⵙⵙⵉⵎⵖⵓⵔ ⵏ ⵓⵎⵙⵔⵓⵙ ⵏⵏⵙ, ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵟⵟⴰⵢⴱⵉ ⴱⵏⵄⵎⵕ. ⵜⵓⴳⴳⴰ ⴷ ⵜⴷⵔⴰⵡⵉⵏ 
ⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵡⵓⴷⵎⴰⵡⵏ ⵔⴰⴷ ⵎⵎⴱⴹⵓⵏⵜ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵙⴱⵓⵖⵍⵓⵏⵜ ⴰⴷⵍⵉⵙ ⴰⴷ. ⴰⵎⵓⵏⵜ ⴳ 
ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰⴷ, ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵓⵏⵖⵎⴰⵙ ⵎⵚⵟⴰⴼⴰ ⵍⵄⵉⵕⴰⵇⵉ, ⵜⵉⵎⴰⵍⵍⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵎⴰⴷ 
ⵢⴰⵥⴹⵏ ⵉ ⴽⴽⵓⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⴷ ⵓⵎⴳⴳⴰⵢ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵓⵍⴳⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⵏⵎⵍⴰⵏ.
 

Plaidoyer pour une réforme du système de santé au Maroc - 
Youssef El Fakir 

06/06/2022 - 17:00

بعــد،  عــن  التطبيــب  مجــال  ـفـي  والخبيــر  الصحيــة  السياســة  ـفـي  الباحــث  للمؤلــف،  وفًقــا 
ـفـي  بعمــق  التفكيــر  منــا  يتطلــب  الحجــم  بهــذا  المســتقبلية  الصحيــة  األزمــات  توقــع  فــإن 
نظامنــا الصحــي، فــي ضــوء الــدروس المســتفادة مــن جائحــة كوفيــد 19، وكذلــك التحديــات 
الديموغرافيــة والوبائيــة والمجتمعيــة لبالدنــا. يهــدف هــذا الكتــاب إلــى تحديــد مالمــح سياســة 

يــة. صحيــة جديــدة محورهــا المواطــن والتحــوالت المجتمعيــة الجار

ⵙ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⴰⵔⴰ, ⴰⵎⵔⵣⵓ ⴳ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵜⴰⴷⵓⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵎⵓⵣⴰⵢ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ 
ⵜⵙⵏⵉⵊⵊⵉⵜ ⴳ ⵜⵓⴳⴳⵓⴳⵜ, ⵜⵓⵔⴷⴰ ⵏ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏⵜ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵉⵏ ⵜⵉⴷⵓⵙⴰⵏⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵖⴰⵍ 
ⴰⴷ ⴳ ⵉⵎⴰⵍ, ⴷⴰ ⴰⵖ ⵜⵜⴰⴷⵊⴰ ⴰⴷ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵏⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⴳ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏⵏⵖ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ, 
ⴳ ⵓⵙⵉⴷⴷ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵉⵔⴷⵉⵏ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⴰⵢⵏ ⵙⴳ ⵓⴱⴰⵢⵢⵓⵕ ⵏ ⴽⵓⴼⵉⴷ-19, ⴷ ⵓⵍⴰ 
ⵉⵏⴰⵥⴰⵕⵏ ⵉⴷⵉⵎⵓⴳⵕⴰⴼⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵓⴱⴰⵢⵢⵓⵕ ⵉ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ. 
ⵉⵙⵡⵓⵜⵜⵙ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰⴷ ⵉⵙⵡⵓⵜⵜⵓ ⵜⵉⴼⵔⴰⵙ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵜⴰⴷⵓⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ, 
ⴰⵙⴳⵓⵎ ⵏⵏⵙ ⴰⵏⵎⵓⵔⵉ ⴷ ⵉⵙⵏⴼⵍⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ ⵍⵍⴰⵏⵉⵏ. 

ⴰⵙⵉⵡⵍ ⵅⴼ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ
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»بوح قاضي«  - رشيد المنجري
07/06/2022 - 17:00

كان الطفــل الصغيــر يتســلل مــن بيــن الجمهــور ليحضــر وقائــع بعــض الجلســات بالمحكمــة، 
بعــد  القاعــة  تلــك  مــن  الخــروج  ـفـي  يتأخــرون  لمــاذا  دائمــا:  ويتســاءل  المحاكمــات  يالحــظ 
انتهائهــم مــن الجلســات .... قبــل أن يعلــم فيمــا بعــد وهــو طالــب بالمعهــد العالــي للدراســات 
القضائيــة أنــه يمنــع قانونــا الخــروج مــن قاعــة المــداوالت بجلســات الجنايــات إال بعــد النطــق 
باألحــكام. بــوح قــاض عمــل أدبــي لرشــيد المنجــري يتنــاول فيــه بأســلوب شــيق مجموعــة مــن 

المواقــف التــي صادفتــه طــوال مشــواره المهنــي  

ⵉⴽⴽⴰ ⵡⴰⵣⵣⴰⵏ ⴰⵎⵥⵢⴰⵏ ⴷⴰ ⵉⴽⵛⵛⵎ ⵉⵏⴳⵔ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵢⵉⵥⵕ ⵉⵎⵊⵕⵉⵜⵏ 
ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵚⴰⵕⴰⴹⵏ, ⵉⵏⵥⵉ ⵜⵏ, ⴰⵔ ⴱⴷⴷⴰ ⵉⵙⴰⵇⵙⴰ: “ⵎⴰⵅ ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ ⴷⴰ ⵜⵜⵎⴰⴹⴰⵍⵏ 
ⴳ ⵡⴰⴼⵓⵖ ⵙⴳ ⵜⴷⴰⵍⴰ ⴹⴰⵕⴰⵜ ⵎⴰⴷ ⵙⵎⴷⵏ ⵜⵉⴳⵉⵡⵉⵔⵉⵏ.... ⴷⴰⵜ ⴰⴷ ⵢⵉⵙⴰⵏ ⴳ 
ⵜⴳⵉⵔⴰ, ⵉⴷⴷⵖ ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵃⴹⴰⵕ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵉⵏ, 
ⵎⴰⵙ ⵉⵜⵜⵓⵙⴳⴷⵍ, ⵙ ⵓⵙⵍⴳⵏ, ⵓⴼⵓⵖ ⵙⴳ ⵜⴷⴰⵍⴰ ⵏ ⵉⵎⴷⵉⵡⴰⵍ ⴳ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜⵉⵏ ⵏ 
ⵉⴱⴽⴽⵉⴹⵏ ⴰⴱⵍⴰ ⵉⵖ ⵜⵜⵡⴰⵏⵏⴰⵏ ⵉⴱⴹⵉⵢⵏ. ⴰⵇⵔⵔⴰ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵉⵏⴱⴹⵉ, ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ 
ⵜⴰⵙⴽⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵕⴰⵛⵉⴷ ⵍⵎⵏⵊⵕⵉ ⵖ ⴷ ⵢⵓⵡⵉ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵜⴰⵙⴽⵍⴰⵏⵜ ⵉⴼⵊⵊⵉⵊⵏ 
ⵜⴰⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵉⵎⵏⵉⴷⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵣⵣⵔⵉ ⴳ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵜ.
 

Les Modalités de scolarisation des enfants autistes, pour une 
inclusion effective - Ahmed Aït Brahim, Said Alhonsali et Mostafa 

Bouali
08/06/2022 - 17:00

يتعلــق هــذا البحــث بفعليــة الحــق ـفـي التعليــم الدامــج لألشــخاص المصابيــن بالتوحــد ـفـي 
الســلبي  التصــور  هــذا  المغــرب.  ـفـي  إعاقــة شــديدة  يعتبــر  التوحــد  زال  ال  حيــث  المغــرب. 
كــز  للتوحــد يعنــي أن العائــالت تواجــه ثــالث احتمــاالت حــول تعليــم أبنائهــا: إمــا إلحاقهــم بالمرا

المتخصصــة، أو بفصــول اإلدمــاج المدرســي، أو أخيــًرا بالفصــول النظاميــة.

ⵉⵣⴷⵉ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⴷ ⵙ ⵜⵎⵢⴰⴳⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵣⵔⴼ ⴳ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵙⵙⵉⴷⴼ ⵉ ⵓⴳⴳⵉⴷⵏ 
ⵉⵡⵍⴰⵡⴰⵍⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ. ⵜⵙⵓⵍ ⵜⵡⵍⴰⵡⴰⵍⵜ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵜⴳⴰ ⴰⵎⵎⵓⵄⴹⵕ ⵉⵛⵇⵇⴰⵏ. 
ⴰⵔ ⵜⵎⵎⴰⵍ ⵜⵡⴰⵍⵉⵜ ⴰⴷ ⵜⵓⵣⴷⵉⵔⵜ ⵅⴼ ⵜⵡⵍⴰⵡⴰⵍⵜ ⵎⴰⵙ ⵟⵟⴰⴼⵏⵜ ⵜⵡⵊⵉⵡⵉⵏ ⴽⵕⴰⴹ 
ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏⵏⵙⵏⵜ: ⴰⵙⴹⴼⵕ ⵏⵏⵙⵏ ⵉ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵉⵜⵜⵡⴰⵥⵍⴰⵢⵏ, 
ⵏⵉⵖ ⵙ ⵜⴷⴰⵍⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⴰⵏⵎⵍⴰⵏ ⵏⵉⵖ ⵙ ⵜⴷⴰⵍⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵍⵓⴳⴰⵏⵉⵏ. 

ⴰⵙⵉⵡⵍ ⵅⴼ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ
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َخــب السياســية« -  النُّ ـفـي الســلطة وأدوار  ـفـي المغــرب:  »السياســات األمنيــة 
حافظــي حســان 

09/06/2022 - 18:00

كاتــب وصحفــي ومحاضــر فــي العلــوم السياســية متخصــص فــي الشــؤون األمنيــة. يعيــد رســم 
مســار العالقــة بيــن الســلطة والمجتمــع السياســي. كمــا يــدرس المؤلــف تأثيــر التحــوالت 
تحليــل دور  إـلـى  منــه  األمنيــة، ســعيا  البنيــات  عـلـى وظيفــة حكامــة  المغربيــة  السياســية 

البرلمــان والســلطة السياســية.

ⴰⵎⴰⵔⴰ, ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵉⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵉⵏ ⵉⵜⵜⵡⴰⵥⵍⴰⵢⵏ 
ⴳ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴼⵔⵓⵜⵉⵏ. ⵢⵓⵍⵙ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⵓⵏⵓⵖ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵙⵙⴰ ⵉⵏⴳⵔ 
ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ. ⵎⴽⴷⴰ ⵉⵖⵔⴰ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⵉⴹⵉⵚ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⵍⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵏ 
ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ ⵅⴼ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵉⵏⵏⵓⴱⴹⴰ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴼⵔⵓⵜⵉⵏ, ⵉⵏⵏⵓⵔⵣ ⴰⴷ 
ⵉⵙⴼⵙⵉ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵔⵜⴰⵏⵜ. 

  
CNDH - أرسم اإللغاء

10/06/2022 - 17:00

يعكــس هــذا الكتيــب تجربــة فنيــة ومواطنــة هدفهــا التحســيس بالحــق ـفـي الحيــاة. شــارك 
التعليميــة  بالمؤسســات  التربويــة  الفــرق  المشــروع أطفــال وشــباب، فضــال عــن  ـفـي هــذا 
للفنــون  عمــل  ورشــات  خــالل  مــن  البيضــاء،  بالــدار  الجميلــة  للفنــون  العليــا  والمدرســة 
كة  التشــكيلية نظمهــا المجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان - تحــت إشــراف فنانيــن - وبشــرا
مــع التحالــف المغرـبـي لمناهضــة عقوبــة اإلعــدام، والمرصــد المغرـبـي للســجون، ومنظمــة 

»جميعــا ضــد عقوبــة اإلعــدام«، وكذلــك معــرض نويغــا ـفـي الربــاط.

ⴷⴰ ⵜⵎⵎⴰⵍ ⵜⴷⵍⵉⵙⵜ ⴰⴷ ⵜⵉⵔⵎⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵥⵓⵕⵜ ⴷ ⵜⵏⵎⵓⵔⵉ ⵉⵙⵡⵓⵜⵜⵙⵏ ⴰⵙⴼⵔⴽ ⵙ 
ⵓⵣⵔⴼ ⴳ ⵜⵓⴷⵔⵜ. ⴷⵔⵓⵏ ⴳ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⴰⴷ ⴰⵣⵣⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⴷ ⵓⵍⴰ ⵜⵉⵔⵓⴱⴱⴰ 
ⵜⵉⵙⴳⵎⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⵏⵎⵍⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰⵜ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ 
ⵜⵉⵎⵖⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵜⴳⵎⵎⵉ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ, ⵙ ⵜⵙⵓⵡⴰⵔ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⵓⵏⵓⵖ 
ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ- ⵙ ⵡⵓⵜⵓⵢ ⵏ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ 
- ⴷ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⴰⴽⴷ ⵜⴰⴹⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵉ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵜⵎⵔⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⵎⵏⵖⵉⵡⵜ, 
ⴷ ⵓⵙⴰⴹⴰⴼ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⵏ ⵉⵖⵣⵓⵜⵏ, ⴷ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ “ⵇⴰⵃ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⵎⵔⵔⵓⵜ ⵏ 
ⵜⵎⵏⵖⵉⵡⵜ”, ⴷ ⵓⵍⴰ ⴰⵙⴼⵙⵔ ⵏⵡⵉⴳⴰ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ.

أرسم اإللغاء
من أجل مغرب بدون إعدام
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حديث عن كتاب

ⵉⵡⵏⵏⵉⵜⵏ  ⵏ  ⵓⵣⵔⴼ  - تعــــــــــــــــــــــــابيـــــــــــــــــــــــــر الــــــــحــــــق  



19

»المغيــب الحاضــر فــي ثقافــة الصحــراء، تأثيــر األمازيغيــة فــي الحســانية« – ســعيد 
كويس    

11/06/2022 - 17:00

انطالقــا مــن هــذه الدراســة العلميــة، يتنــاول الكاتــب المكــون األمازيغــي الصنهاجــي الــذي 
يتــم تغييبــه جهــال أو قصــدا فــي نظــره. وقــد جمــع فــي الكتــاب بيــن ثالثــة محــاور تناولــت معجــم 
موســيقى البيظــان مبــرزا ذلــك المغيــب فيهــا؛ ثــم تجليــات ممارســة البنيــات األمازيغيــة 
ألثرهــا ـفـي إنتــاج القــول الشــعري وغيــر الشــعري ـفـي الصحــراء، ثــم معجــم القــرى الزراعيــة 
فــي وادنــون مــن خــالل قصيــدة شــعرية نظمهــا مضمنــا إياهــا ذلــك المعجــم بشــكل إبداعــي 

جميــل، وهــو معجــم مهــدد باالندثــار.  .

ⵜⵓⵡⵉ ⴷ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⴰⴷ ⵜⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ ⵅⴼ ⵓⴼⵔⴷⵉⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵣⵏⴰⴳ ⵏⵏⴰ ⵏⵏ 
ⵉⵜⵜⵡⴰⴱⴱⴰⵢⵏ ⵙ ⵡⴰⵔ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵏⵉⵖ ⵙ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ. ⴳ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏⵏⵙ, ⵢⵓⵡⵉⴷ ⵅⴼ 
ⴽⵕⴰⴹ ⵉⵙⴳⵓⵎⵏ ⵉⵙⵎⴽⴰⵍⵏ ⴰⵎⴰⵡⴰⵍ ⵏⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⴱⵉⴹⴰⵏ, ⵉⵙⵙⴼⴰⵡ ⴳⵉⵙ ⴰⵢⵏⵏⴰ 
ⵏⵏ ⵉⵜⵜⵓⵡⴰⴱⴱⴰⵢⵏ; ⵜⵉⴼⵔⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵙⴽⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⵉ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ 
ⵏⵏⵙⵏⵜ ⴳ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⴰⵎⴷⵢⴰⵣ ⴷ ⵡⴰⵔ ⴰⵎⴷⵢⴰⵣ ⴳ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ, ⴷ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ 
ⵏ ⵡⴰⵙⵓⵏⵏ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⴰⵃⵜ ⴳ ⵡⴰⴷ ⵏⵓⵏ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴽⵔ, ⵉⵙⵙⴰⵎⵓ ⴳⵉⵙ 
ⴰⵎⴰⵡⴰⵍ ⴰⴷ ⵉⵜⵓⵓⵙⴷⵉⴷⴷⵉⵢⵏ ⵙ ⵓⵙⵅⵙⵉ, ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵡⵉⵍⴰ ⵜⴰⵎⵙⵏⴼⵍⵓⵍⵜ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ.

Mohamed Rouicha et les plus grands moments de la musique 
amazigh- El Mekki Aguennouz

11/06/2022 - 18:00

يمــر تثميــن قيمــة التنــوع الثقافــي عبــر تثميــن مســارات المبدعيــن. الراحــل محمد رويشــة، كان 
أحــد الوجــوه األساســية ـفـي التــراث األمازيغــي. اللقــاء الــذي ســيخصصه لــه رواق المجلــس 
الوطنــي سيســاهم فــي إلقــاء المزيــد مــن الضــوء علــى جوانــب جديــدة بفضــل كتــاب الســيد 

المكــي أوكنــوز.

ⴷⴰ ⵉⵣⵔⵔⵉ ⵓⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵙⴳ ⵓⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵉⴱⵔⴷⴰⵏ ⵏ 
ⵉⵎⵙⵏⴼⵍⵓⵍⵏ... ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵔⵡⵉⵛⴰ, ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵡⵓⴷⵎⴰⵡⵏ ⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵏ 
ⴳ ⵜⴰⵢⵙⵉ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⴰⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵏⵏⴰ ⵔⴰⴷ ⴰⵙ ⵉⵥⵍⵉ ⵓⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ 
ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵔⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⴳ ⵓⵙⵉⴷⴷ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵅⴼ ⵜⵙⴳⴳⵯⵉⵏ 
ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵙ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⴷ ⵢⵓⵡⵉ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵎⴽⴽⵉ ⴰⴳⵏⵏⵓⵣ. 

ⴰⵙⵉⵡⵍ ⵅⴼ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ
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حقوق اإلنسان في سنة 2021 - المجلس الوطني لحقوق اإلنسان
06/06/2022 - 15:00

يــرا عــن حالــة حقــوق اإلنســان. يســلط  يقــدم المجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان ســنويا تقر
يــر األخيــر لســنة 2021 الضــوء عـلـى 19 حقــا موضوعاتيــا ـفـي فتــرة تأثــرت بتداعيــات  التقر
الســلطات  إـلـى  يــر  التقر هــذا  ـفـي  اإلنســان  لحقــوق  الوطنــي  المجلــس  ويتوجــه  الجائحــة. 
يــد مــن 250 تــروم تعزيــز عمليــات فعليــة الحقــوق والحريــات، مــن  العموميــة مــن خــالل أز
بينهــا 50 توصيــة هيكليــة واســتراتيجية مرتبطــة باإلطــار القانونــي والمؤسســاتي، والسياســات 
العموميــة، والممارســات االتفاقيــة لبالدنــا، وتفاعلهــا مــع النظــام الدوـلـي لحقــوق اإلنســان.  

ⴰⵔ ⵉⵙⵎⵏⵉⴷ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴽⵓ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ 
ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ. ⵜⵙⵙⵉⴷⴷ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜ 
ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2021 ⵅⴼ 19 ⵏ ⵓⵣⵔⴼ ⴰⵙⴳⵓⵎⴰⵏ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⵉⴹⵉⵚⵏ ⵙ 
ⵜⵓⵙⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⴱⴰⵢⵢⵓⵕ. ⴰⵔ ⵉⵙⵡⴰⵍⴰ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ 
ⴳ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⴰⴷ ⵉ ⵜⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⵙ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 250 ⵏ ⵓⵙⵖⵍⴼ ⵣⴷⵉⵏⵉⵏ ⵙ 
ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⴳⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏⴷ ⵜⴷⵔⴼⵉⵏ, ⵙⴳⵉⵙⵏⵜ 50 ⵏ ⵓⵙⵖⵍⴼ 
ⴰⵏⵎⴰⵡⴰⵢ ⴷ ⵓⵙⵜⵕⴰⵜⵉⵊⵉ ⵣⴷⵉⵏⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵓⵍⴳⵉⵏ ⴷ ⵓⵎⵔⵙⴰⵍ, ⴷ ⵜⵙⵔⵜⴰⵢ 
ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ, ⴷ ⵜⵎⵙⴽⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ, ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵖ ⵏⵏⵙ ⴰⴽⴷ 
ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ

فعلية الحق في الصحة - المجلس الوطني لحقوق اإلنسان
05/06/2022 - 15:30

البحــث،  مــن  لمســار  نتيجــة  هــو  الصحــة  ـفـي  الحــق  فعليــة  حــول  الموضوعاـتـي  يــر  التقر
واالجتماعــات والمشــاورات، علــى المســتويين الوطنــي والجهــوي، أطلقهــا المجلــس الوطنــي 
كثــر مــن 100  يــر، أ كتوبــر 2019. ويقــدم المجلــس، ـفـي هــذا التقر لحقــوق اإلنســان منــذ أ
اعتمــاد  إـلـى  يدعــو  كمــا  المعنييــن.  والفاعليــن  العموميــة  الســلطات  إـلـى  موجهــة  توصيــة 

يــز فعليــة الحــق ـفـي الصحــة. اســتراتيجية وطنيــة طويلــة األمــد لتعز

ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⴳⵓⵎⴰⵏⵜ ⵅⴼ ⵜⵎⵢⴰⴳⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵣⵔⴼ ⴳ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵜⴰⵢⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵢⴰⵏ 
ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴷ ⵜⵙⵎⵓⵏⴰⵢ ⴷ ⵉⵎⵛⴰⵡⴰⵕⵏ, ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵡⵉⵔ 
ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ, ⵏⵏⴰ ⵉⵕⵥⵎ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵙⴳ ⴽⵟⵓⴱⵕ 2019. 
ⴰⵔ ⵉⵙⵎⵏⵉⴷ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴳ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⴰⴷ, ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 100 ⵏ ⵓⵙⵖⵍⴼ ⵉⵜⵜⵓⵙⵡⴰⵍⴰⵏ 
ⵉ ⵜⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⴳⴳⴰⵢⵏ ⵏⵏⴰ ⴳⴰⵏⵉⵏ ⵉⵎⵏⵜⴰⵢⵏ. ⵎⴽⴷⴰ ⵉⵇⵇⴰⵔ ⵙ 
ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⵏ ⵜⵙⵕⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵉⵖⵣⵣⵉⴼⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⴳⴰⵏⵜ ⵏ 
ⵓⵣⵔⴼ ⴳ ⵜⴷⵓⵙⵉ.

ⴰⵙⵉⵡⵍ ⵅⴼ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ
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»أنطولوجيا الروايس«.. رحلة في عوالم الشعراء الغنائيين األمازيغ
06/06/2022 - 18:00

 ،)Anya( »أنطولوجيا الروايس«.. من إنجاز جمعية »أزوان أطلس« والفرع الثقافي لـ«آنيا«  
وهــي ثمــرة عمــل امتــد علــى مــدى عاميــن مــن البحــث وتســجيل المقاطــع الغنائيــة المعبــرة 
والقديمــة، ومقاطــع لســفراء جــدد لموســيقى الروايــس. تــم تقديــم هــذا العمــل ـفـي شــكل 
كثــر  علبــة تضــم 10 ألبومــات تشــمل مجموعــة مختــارة مــن 100 مقطــع موســيقي ســجلها أ
مــن 80 فنانـًـا، ويصاحــب هــذا العمــل ثــالث كتيبــات باللغــات العربيــة والفرنســية واإلنجليزيــة 
تتطــرق للعديــد مــن المواضيــع بمــا فــي ذلــك أصــول موســيقى الروايــس وتاريخهــا وتطورهــا 

عبــر الزمــن، واإليقاعــات المختلفــة... والســير الذاتيــة للــرواد مــن الروايــس والروايســات.

“ⴰⵏⵟⵓⵍⵓⵊⵉ ⵏ ⵕⵕⵡⴰⵢⵙ”,.. ⵜⵙⴽⵔ ⵜ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ “ⴰⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⵟⵍⴰⵙ” ⴷ ⵡⴰⵢⵢⴰⵡ 
ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵏ “ⴰⵏⵢⴰ” (Anya), ⵉⴳ ⵜⴰⵢⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵔⵙⵙⵓ 
ⴷ ⵓⵣⵎⵎⴻⵎ ⵏ ⵜⴰⵍⵖⴰⵜⵉⵏ ⵉⵍⴰⵏ ⴰⵏⴰⵎⴽ ⴷ ⵜⵉⴷ ⴳⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵇⴱⵓⵕⵉⵏ, ⴷ ⵎⴰⴷ ⵉⵣⴷⵉⵏ 
ⵙ ⵉⵎⵙⵇⴰⴷⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵕⵕⵡⴰⵢⵙ. ⵜⴻⵜⵜⵙⵙⵏⴽⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴰⴷ ⴳ ⵢⴰⵜ 
ⵜⵏⴽⵓⵍⵜ ⵏ 10 ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⵎⴰⵜ ⴳ ⵜⵍⵍⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ ⵏ 100 ⵏ ⵜⴰⵍⵖⴰⵜ 
ⵏⵏⴰ ⵣⵎⵎⴻⵎⵏ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 80 ⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ, ⵎⵓⵏⵏⵜ ⴷⵉⴷⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵜⴷⵍⵉⵙⵉⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ 
ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ, ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵙⵜ ⴷ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ, ⵓⵡⵉⵏ ⴷ ⵅⴼ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵔⵙⵉⵜⵏ ⴰⵎ 
ⵉⵥⵓⵕⴰⵏ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵕⵕⵡⴰⵢⵙ ⴷ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ, ⴷ 
ⵜⵉⵏⴰⵅⵅⵉⵏ ⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏⵉⵏ..ⴷ ⵜⵉⵔⵉⴷⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⵉⵏⵎⵖⵓⵔⵏ ⵏ ⵕⵕⵡⴰⵢⵙ ⴷ ⵜⴰⵕⵕⴰⵢⵙⵉⵏ
 

 Brulant était le regard de Picasso - Eugène Ébodé
09/06/2022 - 15:30

ـفـي  تعيــش  كاميرونيــة،  وأم  أب ســويدي  مــن  المــزدادة  مــادو،  كانــت  عاًمــا،  ثمانيــن  قبــل   
بربينيــان )فرنســا( وتتذكــر طفولتهــا فــي إديــا بالكاميــرون علــى ضفــاف النهــر األبيــض واألحمــر، 
قبــل أن تندلــع الحــرب العالميــة الثانيــة، ومــا صاحبهــا مــن أهــوال واضطرابــات. تســتحضر، 
أيضــا، رحيلهــا غيــر المتوقــع إلــى فرنســا حيــث ســتعيش بجانــب أم بالتبنــي دائمــة التوتــر. عنــد 
وصولهــا إلــى بربينيــان، ستشــعر باألســف بســبب بــرودة الطقــس والنظــرات المتحيــزة التــي 
تمتــد إليهــا كطفلــة هجينــة وحزينــة ظلــت تعتقــد، لمــدة طويلــة، أن أمهــا الحقيقــة ماتــت.  فــي 
ســيريت، ســتصبح مــادو صديقــة وملهمــة غيــر معلنــة للعديــد مــن الفنانيــن المشــهورين.  

ⴷⴰⵜ ⵜⴰⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ, ⵜⴽⴽⴰ ⵎⴰⵎⴰⴷⵓ, ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵓⵍⵏ ⵙⴳ ⵢⴰⵏ ⴱⴰⴱⴰ ⴰⵙⵡⵉⴷⵉ ⴷ 
ⵢⴰⵜ ⵉⵎⵎⴰ ⵜⴰⴽⴰⵎⵉⵕⵓⵏⵉⵜ, ⴷⴰ ⵜⵜⴷⴷⵔ ⴳ ⴱⵉⵔⴱⵉⵏⵢⴰⵏ (ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ) ⴰⵔ ⴷ ⵜⴽⵜⵜⵉ 
ⵜⴰⵎⵥⵉ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵉⴷⵢⴰ ⴳ ⵍⴽⴰⵎⵉⵕⵓⵏ ⴳ ⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⴰⵎⵍⵍⴰⵍ ⴷ ⵓⵣⴳⴳⵯⴰⵖ , 
ⴷⴰⵜ ⴰⴷ ⵜⵏⴽⵔ ⵍⴳⵉⵔⵔⴰ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ, ⴷ ⵉⵎⵊⵕⵉⵜⵏ ⴷ ⵉⵎⵔⵡⴰⵢⵏ ⵏⵏⴰ 
ⵙ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏ, ⵜⵙⵉⵡⵍ ⴰⵡⴷ ⵅⴼ ⵓⵎⵓⴷⴷⵓ ⵏⵏⵙ ⵓⵔ ⵜⴷⵎⵉ ⵙ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ, ⵜⴷⴷⵔ 
ⴳⵉⵙ ⴰⴽⴷ ⵉⵎⵎⴰⵙ ⵙ ⵜⵏⵖⵍⴰⴼⵜ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⵙ ⵓⵎⵏⵓⵙ ⴰⵎⵖⵍⴰⵍ. ⵍⵍⵉⵖ ⵏⵏ ⵜⵍⴽⵎ 
ⴱⵉⵔⴱⵉⵏⵢⴰⵏ, ⵜⵙⵢⴰⴼⴰ ⵙ ⵓⵎⵏⵓⵙ ⵉⴷⴷⵖ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵚⵎⵎⵉⴹ ⴷ ⵉⵎⵏⴰⴷⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⵃⵢⵓ 
ⵏⵏⴰ ⴰⵙ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰⵏ ⵉⴷⴷⵖ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵔⴱⴰⵜ ⵉⵛⵛⴰⵕⵏ, ⵉⵖⴱⵏⵏ, ⵜⵖⴰⵍ ⵙⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵣⵉ 
ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⵉⵙ ⵜⵎⵎⵓⵜ ⵉⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵉⴷⵜ. ⴳ ⵙⵉⵔⵉⵜ, ⵔⴰⴷ ⵜⴳ ⵎⴰⴷⵓ ⵜⴰⵎⴷⴷⴰⴽⴽⵯⵍⵜ 
ⴷ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⵓⴷⵎⴰⵏ ⵉ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏⵏⵉⵏ.
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Sur le chemin de la restitution des œuvres aux Africains - 
Christian Kader Keita 

09/06/2022 - 15:30

 انتــزع جــزء كبيــر مــن التــراث اإلفريقــي مــن شــعوب إفريقيــا، ليتــم العثــور عليــه، حينــا، فــي 
المتاحــف، وأحيانــا كثيــرة لــدى هــواة جمــع التحــف، ممــا حــرم األفارقــة مــن فرصــة معرفــة جــزء 
كبيــر مــن ثقافتهــم واالســتفادة منهــا. ولذلــك، فــإن اســتعادة هــذه األعمــال ســيلبي احتياجــا 
حيويــا: البحــث عــن الهويــة. ال يمكــن ان نتصــور، إذن، إمكانيــة تقــدم قــارة بكاملهــا مســتقبال 
مــا لــم يتــم التوصــل إلــى حــل تصالحــي لهــذه المســألة. إذ سيشــكل اســترجاع الحــق أيضــا، 

باإلضافــة إلــى كونــه عمــال تعويضيــا، نوعــا مــن العــدل والتضامــن الكونييــن.

ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⴰⵢ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵢⵙⵉ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵉ ⵉⵎⴰⴷⴰⵏⵏ ⵏ 
ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⵏⵏⴰ ⵏⵏ ⵏⵜⵜⴰⴼⴰ ⵉⵜⵙⵏⵜ ⵜⵉⴽⴽⴰⵍ ⵖ ⵜⵙⵏⵏⵉⵖⵉⵏ ⵏⵉⵖ ⵜⵉⴽⴽⴰⵍ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵖ 
ⴷⴰⵔ ⵉⵎⵙⵎⵓⵏⵏ ⵏ ⵜⵎⵉⵜⴰⵔ ⵏ ⵉⴷⵔⵉⵣⵏ, ⴰⵢⵏⵏⴰ ⴰⵣⵎⵣ ⵉ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⴰⵏⵏ 
ⴰⴳⵣⵣⵓⵎ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵙⴳ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵏⵏⵙⵏ, ⴰⴳⵯⵎⵏ ⵙⴳⵉⵙ ⵜⴰⵢⴰⴼⵓⵜ. ⵎⴰⵢⴰ ⵏⵏ ⴰ ⵅⴼ 
ⵉⵖⵉⵢ ⵡⵓⵖⵓⵍ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴰⴷ ⴷ ⵉⴼⵓⴽⴽⵓ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵔ ⵉⵔⵡⴰⵙⵏ ⵉⵙ ⵉⴷⴷⵔ: 
ⴰⵔⵣⵣⵓ ⵅⴼ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ. ⵓⵔ ⵏⵥⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⵏⴰⵏⵏⴰⵢ ⵜⴰⵣⵎⵔⵜ ⵏ ⵉⵍⵉⵢ ⵏ ⵜⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵇⴰⵃ 
ⴳ ⵢⵉⵎⴰⵍ ⵉⴳ ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⵓⴼⵙⵙⴰⵢ ⴰⵎⵙⵓⵔⵓⴼ ⴳ ⵜⵎⵙⵍⴰⵢⵜ ⴰⴷ. ⵉⴷⴷⵖ ⵉⵣⵎⵔ 
ⴰⴷ ⵉⴳ ⵡⵓⵖⵓⵍ ⵏ ⵓⵣⵔⴼ ⴰⴷ ⴰⵡⴷ, ⵅⴼ ⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵎⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴷ, 
ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⴷ ⵜⴱⴷⴰⴷⵜ ⵜⴰⵖⵣⵓⵔⴰⵏⵜ.

 Je fête donc je suis - Juvénal Ngorwanubusa
09/06/2022 - 15:30

أصبــح  حتــى  بوجومبــورة  اتجــاه  ـفـي  األصليــة  قريتــه  يغــادر  »بيــروري«  الفــالح  يكــد  لــم 
يســتعجل الــزواج رغــم إمكانياتــه الضعيفــة وعــدم انتهــاء فتــرة حــداد أمــه. عارضــه شــقيقه 
األكبــر المهــووس باحتــرام التقاليــد. بعــد عديــد مــن المحاوالتـــ تمكــن »بيــروري، ـفـي النهايــة، 
مــن عقــد زواج باهــظ الثمــن مــع المســماة »غاســينغيري« المعروفــة بأخالقهــا المنحطــة. إذ 
ســرعان مــا تخلــت عنــه مــن أجــل رجــل آخــر. خــاب أملــه فــي المدينــة، وعــاد إلــى الريــف ليحــاول 
بنــاء كل شــيء مــن جديــد. هــل ســيحقق حفــل عودتــه كل وعــوده؟  سيكتشــف »بيــروري« 
الجــواب عـلـى حســابه الخــاص. بيــن األلــم والفــرح، يصــور جيفينيــل نوغوروانوبيــزا إفريقيــا 

يــة.. واجهتــان يســتحيل التوفيــق بينهمــا.   القرويــة وإفريقيــا الحضر

ⵓⵔ ⵉⴼⴼⵉⵖ ⵓⴼⵍⵍⴰⵃ “ⴱⵉⵔⵓⵔⵉ” ⴰⵙⵓⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⵥⵖⵓⵕⴰⵏ ⵙ ⴱⵓⵊⵓⵎⴱⵓⵕⴰ ⴰⵍⵍⵉⵖ 
ⵉⵙⴷⴷⵔⴼ ⵢⵉⵡⵍ ⵎⵇⵇⴰⵔ ⴷⵔⵓⵙⵏⵜ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⵔⵜⴰ ⵜⵙⵎⵉⴷ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ 
ⵓⵡⵉⵏⴰⵃ ⵏ ⵉⵎⵎⴰⵙ. ⵉⵙⵏⵉⵍ ⴰⵙ ⵓⴳⵯⵎⴰⵙ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵉⵎⵎⴰⵖⵏ ⵅⴼ ⵓⵡⵇⵇⵔ ⵏ 
ⵜⵎⵢⵓⵔⵉⵏ. ⴹⴰⵕⴰⵜ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵔⵎⵉⵜⵉⵏ ⵉⵣⵎⵔ “ⴱⵉⵔⵓⵔⵉ” ⵖ ⵜⴳⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⵍ 
ⵙ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⵙ ⵜⴰⴷⴰ ⵎⵉ ⵉⵙⵎ “ⴳⴰⵙⵉⵏⴳⵉⵔⵉ” ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏⵏ ⵙ  ⴳⴰⵔ 
ⵜⵖⴰⵔⵉⵡⵉⵏ. ⵉⴷⴷⵖ ⵜ ⵜⴼⵍ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵓⵔ ⵏⵏ ⵢⴰⴳⴳⵓⴳⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⴰⵡⵍ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⴳⴰⵣ 
ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ. ⵉⵎⵇⵜ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ, ⵉⵡⵔⵔⵉ ⴷ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴷⴰⵖ ⵉⵚⴽⵓ ⵜⵓⴷⵔⵜ 
ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ. ⵉⵙ ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵙⵉⵡⴹ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵡⵔⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵙ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵏⵏⴰ? ⵔⴰⴷ 
ⵉⵙⵢⴰⴼⴰ “ⴱⵉⵔⵓⵔⵉ” ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵢⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ, ⵉⵏⴳⵔ ⵓⵏⴳⴰⵥ ⴷ ⵜⵓⵎⵔⵜ, 
ⵉⵙⵙⵓⵍⴼ ⵊⵉⴼⵉⵏⵉⵍ ⵏⴳⵓⵕⵡⴰⵏⵓⴱⵓⵥⴰ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⴷ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ 
ⵜⵓⵖⵔⵉⵎⵜ, ⵙⵉⵏ ⵡⵓⴷⵎⴰⵡⵏ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰⵏ 
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ثورة األيام األربعة – عبد الكريم جويطي
11/06/2022 - 15:00

 بدأت رحلته مع الكتابة منذ ســن مبكر حيث أصدر باكورة أعماله »ليل الشــمس« في ســنة 
1992، وحــاز مــن خاللهــا جائــزة اتحــاد كتــاب المغــرب للروائييــن الشــباب. . مــن آخــر اصداراتــه 
»ثــورة األيــام األربعــة« التــي ســعى مــن خاللهــا إـلـى إعــادة بنــاء وتركيــب الوقائــع واألحــداث 
التــي رافقــت المواجهــات المســلحة التــي عرفتهــا المملكــة مطلــع ســبعينات القــرن الماضــي 
كــرة الجماعيــة لمــا جــرى مــن أحــداث.   وفــق وصــف ســردي متفــرد يعيــد بنــاء الخيــال والذا

ⵉⵙⵙⵏⵜⵉ ⵓⵎⵓⴷⴷⵓ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵙⴳ ⵜⵎⵥⵉ, ⵉⵙⵙⴰⴼⵖ ⴷ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ 
ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1992, ⵢⴰⵎⵥ ⴳⵉⵙ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ 
ⵉⵎⴰⵔⴰⵜⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ  ⵉⵎⴰⵍⵍⴰⵙⵏ.. ⵙⴳ ⵜⵥⵕⵉⴳⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵎⴳⴳⵓⵔⴰ 
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ⵜⴰⵎⴳⵔⵓⵜ ⵉ ⵎⴰⴷ ⵉⵊⵕⴰⵏ.

 
Échos de la mémoire sur les montagnes du Rif - Fatiha Saidi

11/06/2022 - 15:30

يعــرض المؤلــف تســع نســاء مــن الريــف، ينحــدر معظمهــن مــن منطقــة الحســيمة. عبــر 
شــهادات عميقــة، تعبــر هــؤالء النســوة بطالقــة وحريــة، ومــن خــالل حكــي مغــرق فــي التفاصيــل 
حــول مجموعــة مــن المواضيــع، تبــدأ مــن طقــوس االحتفــاالت، لتمــر عبــر األســرة والحيــاة 
اليوميــة الزوجية...للتعريــف بأجــزاء كبيــرة مــن حياتهــن. إـلـى جانــب الســرد، ســاءلت فتيحــة 
الســعيدي قصــص حياتهــن لفهــم قصصنــا وتاريخنــا نحــن. فقــد حرصــت، بكثيــر مــن االهتمــام 

كــرة، مثــل صــدى تــردده جبــال الريــف. واالحتــرام، علــى جمــع أجــزاء الذا

ⵢⵓⵡⵉ ⴷ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰⴷ ⵅⴼ ⵜⵥⴰⵜ ⵏ ⵜⵡⵜⵎⵉⵏ ⵙⴳ ⵔⵔⵉⴼ, ⵜⵓⴳⵜ ⴳⵉⵙⵏⵜ ⴳⴰⵏⵜ 
ⵙⴳ ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ. ⵙ ⵜⵓⴳⴳⴰ ⵙ ⵓⵏⵖⴱⵓ, ⴷⴰ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏⵜ ⵜⵡⵜⵎⵉⵏ ⴰⴷ ⵙ ⵓⵙⵉⵖⴷ ⴷ 
ⵜⴷⵔⴼⵉ, ⴷ ⵙ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⵉⴳⴳⵣⵏ ⴳ ⵉⴼⵔⵓⵔⵉⵜⵏ ⵅⴼ ⵜⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵉⵎⵔⵙⵉⵜⵏ, 
ⵉⵙⵏⵏⵜⵉⵏ ⵙⴳ ⵜⵡⵔⴳⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⵉⵡⵉⵏ, ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵙ ⵜⵡⵊⴰ ⴷ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⵢⵓⴳⴰⵏⵜ 
ⵜⴰⴽⵓⵢⴰⵙⵙⵜ... ⵅⴼ ⵓⵙⵓⵙⵙⵏ ⵙ ⵉⴳⵣⵣⵓⵎⵏ ⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵏ ⵙⴳ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙⵏⵜ. ⵅⴼ 
ⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ, ⵜⵓⵡⵉ ⴷ ⴼⴰⵜⵉⵃⴰ ⵙⵙⵄⵉⴷⵉ ⵜⴰⵍⵍⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⴰⴼⴰⴷ 
ⴰⴷ ⵏⵔⵎⵙ ⵜⴰⵍⵍⴰⵙⵉⵏ ⵏⵏⵖ ⴷ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏⵏⵖ. ⵜⴰⵡⵣ, ⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵡⵉⵜ ⴷ ⵓⵡⵇⵇⵔ, 
ⵅⴼ ⵓⵙⵎⵓⵏ ⵏ ⵉⴳⵣⵣⵓⵎⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴽⵜⵉⵜ, ⴰⵎ ⵜⴰⵖⵍⴰⵖⴰⵍⵜ, ⴷ ⵜⵜⵔⴰⵔⴰⵏ ⵉⴷⵔⴰⵔⵏ ⵏ 
ⵔⵔⵉⴼ.
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»ضوابــط إدمــاج العقوبــات الســالبة للحريــة بيــن النــص القانوـنـي والممارســة 
القضائيــة« – هشــام مالطــي

12/06/2022 - 15:00

يــة، وكذلــك  يتنــاول الكتــاب األحــكام األساســية المتعلقــة بإدمــاج العقوبــات الســالبة للحر
المقتضيــات اإلجرائيــة لهــذه القاعــدة. يســعى مديــر الشــؤون الجنائيــة والعفــو بــوزارة العــدل 
وأســتاذ القانــون الجناـئـي بالمعهــد العاـلـي للقضــاء، مــن خــالل هــذه الدراســة العلميــة، إـلـى 
توضيــح مقتضيــات هــذا اإلجــراء القضائــي وتبســيط مفاهيمــه ومشــاكله العمليــة اســتنادا إلــى 

تحليــل النصــوص القانونيــة التــي تؤطــره.

ⵢⵓⵡⵉ ⴷ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵉⴱⴹⵉⵢⵏ ⵉⴷⵙⵍⴰⵏⵏ ⵣⴷⵉⵏⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵜⵎⵔⵔⵓⵜⵉⵏ ⵜⵜⴽⵙⵏⵉⵏ 
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ⴰⴷ ⵉⵙⵙⴼⴰⵡ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵎⴳⴳⵉⵜ ⴰⴷ ⵜⵓⵣⵔⵉⴼⵜ, ⵉⵙⵀⵡⵏ ⵉⵔⵎⵎⵓⵙⵏ ⵏⵏⵙ 
ⴷ ⵜⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵜⵓⵎⵀⵉⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵏⴰⵍ ⵅⴼ ⵓⵙⴼⵙⵉ ⵏ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵓⵍⴳⵉⵏⵏ ⵏⵏⴰ 
ⴰⵙ ⵉⵙⵙⵓⵜⵉⵢⵏ.
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ⴰⵡⵏⵏⵉ ⵏ 
ⵡⴰⵣⵣⴰⵏⵏ ⵅⴼ 
ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏⵏⵙ

ⵙ ⵇⴰⵃ ⵜⵡⵉⵍⴰⵜⵉⵏ 
ⵏ  ⵓⵡⵏⵏⵉ ⴰⵏⴰⵥⵓⵕ ⴷ 

ⵓⵙⴽⵍⴰⵏ

األطفال يعبرون
عن حقوقهم

بواسطة جميع أشكال
التعبير الفني واألدبي

كل يوم،
من الساعة 10:00 إلى 13:00
ⴽⵓ ⴰⵙⵙ, ⵉⵏⴳⵔ 10:00 ⴷ 

13:00

صبيحة كل يوم بالمعرض الدولي للنشر 
والكتاب، يقوم األطفال من مختلف 
مناطق المغرب بتنشيط رواق المجلس 
الوطني لحقوق اإلنسان، حيث سيعبرون 
عن أنفسهم بطريقتهم الخاصة، من خالل 
الكلمات، والمسرح، والرسم، والموسيقى، 
والكتابة، كفاعلين من أجل حقوقهم. 

ⴳ ⵇⴰⵃ ⵜⵓⴼⴰⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ 
ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⴷ ⵓⴷⵍⵉⵙ, ⵔⴰⴷ ⵙⵎⵓⵙⵙⵓⵏ 
ⵡⴰⵣⵣⴰⵏⵏ, ⴷ ⴷⴷⴰⵏⵉⵏ ⵙⴳ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ 
ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴰⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ, ⵏⵏⴰ 
ⵖ ⵔⴰⴷ ⵙⴰⵡⵍⵏ ⵙ ⵜⴱⵔⵉⴷⵜ ⵏⵏⵙⵏ, ⵙ 
ⵜⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ, ⴰⵣⴳⵓⵏ, ⵓⵏⵓⵖ, ⴰⵥⴰⵡⴰⵏ ⴷ 
ⵜⵉⵔⵔⴰ, ⵉⴷⴷⵖ ⴳⴰⵏ ⵉⵎⴳⴳⴰⵢⵏ ⵉⵜⵜⵏⵄⴰⵕⵏ 
ⵅⴼ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏⵏⵙⵏ.



ⵔⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⵉⵡⵏⵏⵉⵜⵏ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⴷ 
ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ, ⴰⵎ 
ⵉⵙⴼⵙⵔⵏ ⵏ ⵜⴼⵍⵡⵉⵜⵉⵏ, ⵜⵉⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ 
ⵜⵉⵎⴷⵢⴰⵣⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⵎⵣⴳⵓⵏⵉⵏ 
ⴷ ⵢⵓⵡⵉⵏ ⵅⴼ ⵜⵉⵏⴷⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ 
ⵓⴼⴳⴰⵏ.

ⵉⵡⵏⵏⵉⵜⵏ 
ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ

يضم رواق المجلس تعبيرات فنية 
وثقافية، مثل معارض اللوحات و 
القراءات الشعرية و عرض األعمال 
المسرحية والسينمائية التي 
تسائل قيم حقوق اإلنسان.

تعابير 
فنية

كل يوم، إبتداء من الساعة 
 18:00

ⴽⵓ ⴰⵙⵙ, ⵙⴳ ⵜⵙⵔⴰⴳⵜ ⵜⵉⵙ 
18:00
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.. بواسطة الصورة
ⵙ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ... 

03/06/2022 - 18:00

مشــروع » LOOK AT ME« )أنظــر إلــي( هــو جــزء مــن تاريــخ التصويــر الفوتوغرافــي اإلفريقــي المتجــذر فــي الواقــع االجتماعــي، أي 
واقــع إفريقيــا التــي تقــدم نفســها بنفســها، عبــر المشــاركة بواســطة الصــورة فــي بنــاء تاريــخ يختلــف بشــكل جــذري عــن النمــاذج 
الغربيــة. إن الحاجــة إـلـى نشــر صــور جديــدة حــول مجموعــات المهاجريــن وبواســطتهم تعــد مســألة بالغــة األهميــة، ســيما أن 
هــذه المجموعــات هــي، ـفـي اآلن نفســه، متداولــة إعالميــا بشــكل مفــرط وغيــر ممثلــة بمــا يكفــي. هــذا المشــروع تشــرف عليــه 
كة مــع ائتــالف المجموعــات جنــوب الصحــراء بالمغــرب )CCSM(  وشــبكة نســاء وزوجــات  منظمــة The Minority Globe بشــرا

. )REFIME(المهاجريــن

ⵉⴳⴰ ⵓⵙⵖⵏⵓ (LOOK AT ME( ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ ⵙⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⵍⴼ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⵉⴳⴳⵓⵣⵏ ⴳ ⵜⵉⵍⵍⴰⵡⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ, 
ⵜⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⵍⵍⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵎⵏⵉⴷⵏ ⴰⴳⴰⵢⵢⵓ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⴳⴰⵢⵢⵓ ⵏⵏⵙ, ⵙ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵙ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ ⴳ ⵜⵓⵚⴽⴰ 
ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵉⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵅⴼ ⵉⵣⵓⵔⴰⵜ ⵏ ⵜⴰⴳⵓⵜ. ⵉⴳ ⵡⴰⵙⵙⴰⵔ ⵏ ⵓⵣⵓⵣⵣⵔ ⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ 
ⵅⴼ ⵜⴳⵔⵓⵎⵎⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⵡⴰⴳⵏ ⴷ ⵙⵔⵙⵏ ⵜⴰⵎⵙⵍⴰⵢⵜ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵍⴰⵏ ⴰⴷⴷⵓⵔ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵜⵡⴰⵏⵏⴰⵏⵜ 
ⵜⴳⵔⵓⵎⵎⴰⵡⵉⵏ ⴰⴷ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵍⵍⵉ ⵖ ⵓⵔ ⵜⵜⵓⴳⵏⵙⴰⵙⵏⵜ ⵙ ⵎⴰⴷ ⵢⵓⴷⴰⵏ, ⴰⵙⵖⵏⵓ ⴰⴷ 
ⵜⵙⵙⵓⵜⵉ ⴰⵙ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ The Minority Globe ⵙ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴰⴹⴰ ⵏ ⵜⴳⵔⵓⵎⵎⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ ⴳ 
ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ (CCSM) ⴷ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⵏ ⵜⵡⵜⵎⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵉⵣⵡⴰⴳⵏ (REFIME).    

.. بواسطة الشعر
ⵙ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ.. 

04-05/06/2022 - 18:00

قــراءة شــعرية مــن طــرف فتــاة تنحــدر مــن قريــة أنفغــو الشــهيرة وتتابــع دراســتها الثانويــة بتونفيــت. حيــاة واترهينــا، شــاعرة ناشــئة، 
لكنهــا تســتحق مرتبــة أرقــى لتنتصــب شــاعرة عظيمــة، تتحــدث، فــي نفــس اآلن، عــن معانــاة الطفولــة وأحالمهــا. نظمــت مــا ال يقــل 

عــن خمســين قصيــدة.
ســيكون الشــعر الحســاني حاضــرا فــي رواق المجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان، باعتبــاره أحــد عناصــر التنــوع الثقافــي فــي المغــرب، 
ولكــن أيضــا، كرافعــة لتثميــن التــراث الصحــراوي والنهــوض بــه. محمــد عبــد الرحمــن ربانــي، ســيتناول هــذا الموضــوع مــن خــالل 

يــه، أهميــة تثميــن التــراث المــادي والالمــادي للصحــراء. قصائــده ليســتحضر، رفقــة محاور

ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵜⴰⵎⴷⵢⴰⵣⵜ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵔⴱⴰⵜ ⵙⴳ ⵓⵙⵓⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴳⵓ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏⵏ, ⵜⴰⵔⴱⴰⵜ ⵉⴹⴼⵕⵏ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⵏ 
ⵏ ⵓⵙⵎⴷⵉ ⴳ ⵜⵓⵏⴼⵉⵜ. ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏ ⵡⴰⵜⵔⵀⵉⵏⴰ, ⵜⴰⵎⴷⵢⴰⵣⵜ ⵜⴰⵜⵔⴰⵔⵜ, ⵎⴰⵛ ⵜⵓⴽⵍⴰⵍ ⴰⵙⵡⵉⵔ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ 
ⵜⴳ ⵜⴰⵎⴷⵢⴰⵣⵜ ⵜⴰⴽⵙⵡⴰⵜⵜ, ⴰⵔ ⵜⵙⴰⵡⴰⵍ ⵏⵉⵜ ⵅⴼ ⵜⵎⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵥⵉ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⴳⴰ ⵏⵏⵙ. ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵎⴰⴷ ⵢⵓⵜⵉⵏ ⵉ 
ⵙⵎⵎⵓⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ.
ⵔⴰⴷ ⵏⵏ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ ⵜⴰⵃⵙⵙⴰⵏⵉⵜ ⴳ ⵓⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⵉⴷⴷⵖ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ 
ⵙⴳ ⵉⴷⵔⴷⵉⵙⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵎⴰⵛ ⴰⵡⴷ ⴰⵎ ⵡⴰⵍⵍⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⴰⵢⵙⵉ ⵜⴰⵏⵣⵔⵓⴼⵜ ⴷ 
ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙⵔⵙ. ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵄⴱⴷ ⵕⵕⴰⵃⵎⴰⵏ ⵕⴰⴱⴰⵏⵉ, ⵔⴰⴷ  ⵉⵜⵜⵡⴰⵖⵔⴰ ⵉⵎⵔⵙⵉ ⴰⴷ ⵙ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⴼⴰⴷ 
ⴰⴷ ⴷ ⵢⴰⵡⵉ, ⴰⴽⴷ ⵉⵏⵎⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵏⵏⵙ, ⵅⴼ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵜⴰⵢⵙⵉ ⵜⴰⴽⵎⴰⵎⵜ ⴷ ⵜⴰⵔⴽⵎⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ. 

ⵉⵡⵏⵏⵉⵜⵏ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ

تعابير فنية
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.. بواسطة الرقص
ⵙ ⵓⵔⴽⴰⵣ... 

07/06/2022 - 18:10

تعبيــر مناهــض للعنــف ضــد النســاء والفتيــات تقدمــه الفنانــة نزهــة رونداـلـي المغربيــة - الفرنســية ومجموعــة مــن الراقصيــن 
مــن مجموعــة »إرتيجــال«، التــي أسســتها ســنة 2019، علــى شــكل تعبيــر فنــي راقــص. اقتناعــا منهــا بقــوة الرقــص والفنــون علــى 

تحقيــق الرفاهيــة الفرديــة والجماعيــة، تحقــق نزهــة روندالــي نتائــج مهمــة لفائــدة العديــد مــن القضايــا الملتزمــة والهادفــة.

ⴰⵡⵏⵏⵉ ⵏ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵜⴽⵕⴹⵉ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⵡⵜⵎⵉⵏ ⴷ ⵜⵔⴱⴰⵜⵉⵏ, ⵔⴰⴷ ⵜ ⵜⵙⵎⵏⵉⴷ ⵜⵏⴰⵥⵓⵕⵜ ⵏⵣⵀⴰ ⵔⵓⵏⴷⴰⵍⵉ 
ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ- ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵙⵜ ⴷ ⵢⴰⵜ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵔⴽⴰⵣⵏ ⵙⴳ ⵜⴳⵔⵓⵎⵎⴰ “ⵉⵔⵜⵉⵊⴰⵍ” ⵏⵏⴰ ⵜⵙⵔⵓⵙ ⴳ 2019, 
ⵙ ⵜⵡⵉⵍⴰ ⵏ ⵓⵡⵏⵏⵉ ⴰⵏⴰⵥⵓⵕ ⵙ ⵓⵔⴽⴰⵣ, ⵉⴷⴷⵖ ⵜⵓⵎⵏ ⵙ ⵜⴳⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵔⴽⴰⵣ ⴷ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⴳ ⵓⵡⴰⴹ ⵏ ⵜⵏⵓⴼⵍⴰⵢⵜ 
ⵜⵓⴼⵔⵉⴷⵜ ⴷ ⵜⵎⴳⵔⵓⵜ, ⵜⴰⵡⴹ ⵏⵣⵀⴰ ⵔⵓⵏⴷⴰⵍⵉ ⵜⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵉⵏ ⵉⵚⴰⵃⴰⵏ ⵉ ⵜⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⵉⵙⵓⵖⵏⵏ ⴷ ⵜⵉⴷ 
ⵉⵍⴰⵏ ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ. 

.. بواسطة الصوت والصورة
ⵙ ⵉⵎⵙⵍⵉ ⴷ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ .. 

07/06/2022 - 17:30

فيلم  » Sound of Berberia «  لمخرجه طارق اإلدريسي  
يــد بإســبانيا. انتقــل  » Sound of Berberia «   هــو أول فيلــم روائــي طويــل لإلدريســي. خريــج مدرســة متروبوليــس لألفــالم فــي مدر
إلــى المغــرب فــي عــام 2009 وأخــرج حوالــي عشــرين فيلمــا مؤسســاتيا وربورتاجــات وإعالنــات. أخــرج اإلدريســي، أيضــا، ثالثــة أفــالم 

وثائقيــة: »أغــاش« »ريــف: 59-58، كســر الصمــت« و »رحلــة خديجــة«. 

ⵍⴼⵉⵍⵎ ⵏ « Sound of Berberia »  ⵉ ⵓⵎⵙⵙⵓⴼⵖ ⵏⵏⵙ ⵟⴰⵕⵉⵇ ⵍⵉⴷⵔⵉⵙⵉ 

ⵍⴼⵉⵍⵎ ⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵙ ⴰⵖⵣⵣⴰⴼ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵉ ⵍⵉⴷⵔⵉⵙⵉ, ⴰⵏⴰⴼⵓⵖ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵎⵉⵜⵕⵓⴱⵓⵍⵉⵙ ⵉ ⵍⴰⴼⵍⴰⵎ ⴳ ⵎⴰⴷⵔⵉⴷ 
ⴳ ⵚⴱⴰⵏⵢⴰ. ⵉⵎⵎⵓⵜⵜⵉ ⵙ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2009, ⵉⵙⵙⵓⴼⵖ ⴷ ⵎⴰⴷ ⵢⴰⵥⴹⵏ ⵉ ⵙⵉⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵍⴰⴼⴰⵎ 
ⵉⵎⵔⵙⴰⵍⵏ ⴷ ⵕⵕⵓⴱⵓⵕⵟⴰⵊⴰⵜ ⴷ ⵜⵓⵙⵎⵉⵔⵉⵏ. ⵉⵙⵙⵓⴼⵖ ⴷ ⵍⵉⴷⵔⵉⵙⵉ, ⴰⵡⴷ, ⴽⵕⴰⴹ ⵍⴰⴼⵍⴰⵎ ⵓⵏⵜⵉⵎⵏ: “ⴰⵖⴰⵛ”,  
“ⵔⵉⴼ:58-59, ⵜⵉⵕⵥⵉⵏ ⵉⴼⵙⵜⵉ” ⴷ “ⴰⵎⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵅⴰⴷⵉⵊⴰ”.  

ⵉⵡⵏⵏⵉⵜⵏ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ

تعابير فنية
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.. بواسطة الرسم والصباغة
ⵙ ⵡⵓⵏⵓⵖ ⴷ ⵉⵖⵎⵉ ..
10/06/2022 - 18:00

يعبــر تالميــذ وطلبــة عــن دعمهــم للحــق فــي الحيــاة ويرســمون عــن رأيهــم مــن خــالل اللوحــات الفنيــة. »أرســم اإللغــاء« هــو مشــروع 
ولــد مــن فكــرة متواضعــة وطموحــة، إشــراك األطفــال والشــباب وفــرق التدريــس والفنانيــن فــي مشــروع ذي حــس مدنــي، يســائل 
خيالهــم وعقولهــم النقديــة ويدعوهــم إلــى مســائلة أنفســهم، بعــد تزويدهــم بالمعلومــات والمعــارف وطــرق التفكيــر لتوســيع آفــاق 

فهمهــم لقضيــة مجتمعيــة هامــة كعقوبــة اإلعــدام..

ⵔⴰⴷ ⵙⴰⵡⵍⵏ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⴷ ⵉⵎⵃⴹⴰⵕⵏ ⵅⴼ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏⵏⵙⵏ ⵉ ⵓⵣⵔⴼ ⴳ ⵜⵓⴷⵔⵜ, ⴼⴽⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵜⴼⵍⵡⵉⵜⵉⵏ 
ⵜⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵉⵏ. “ⵙⵙⵓⵏⵖ ⵜⵓⵙⵙⵔⴰ” ⴷ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⵉⵍⵓⵍⵏ ⵙⴳ ⵜⵡⵏⴳⵉⵎⵜ ⵜⴰⵎⴰⵏⵏⴰⵣⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⴳⴳⵓⵎⵜ, ⴰⵙⴷⵔⴰⵡ ⵏ 
ⵡⴰⵣⵣⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⴷ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⴳ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⵉⵟⵟⴰⴼⵏ ⵜⵉⴼⵔⴰⵙ ⵜⵓⵖⵔⵉⵎⵉⵏ, ⴰⵔ 
ⵉⵙⴰⵇⵙⴰ ⴰⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⵏⵏⵙⵏ ⴷ ⵡⴰⵏⵍⵍⵉⵜⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵉⵣⵖⴰⵏⵏ, ⵉⵜⵜⵔ ⴰⵙⵏ ⴰⴷ ⵙⵇⵙⴰⵏ ⵉⵅⴼⴰⵡⵏ ⵏⵏⵙⵏ, ⴹⴰⵕⴰⵜ ⵎⴰⴷ ⴰⵙⵏ 
ⵜⵜⵓⵡⵛⴰⵏⵜ ⵜⵎⵓⵛⴰ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⴱⵔⵉⴷⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵙⵖⵣⵉⴼⵏ ⵉⵎⵏⵉⴷⵏ ⵏ ⵓⵔⵎⴰⵙ ⵏⵏⵙⵏ ⵉ ⵢⴰⵜ 
ⵜⵎⵙⴰⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⵉⵜⵜⵡⴰⵥⵍⴰⵢⵏ, ⵜⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⴷ ⵜⵎⵔⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⵎⵏⵖⵉⵡⵜ. 

.. بواسطة اللعب والبيداغوجيا الترفيهية 
ⵙ ⵓⵡⵔⴰⵔ ⴷ ⵜⴱⵉⴷⴰⴳⵓⵊⵉⵜ ⵜⴰⵡⵔⴰⵔⴰⵏⵜ.. 

03/06/2022 - 11:00

يــة والمدافعــة عــن حقــوق األجانــب والمهاجريــن ) كاديــم(، رفقــة األطفــال، مــن خــالل  تعالــج المجموعــة المناهضــة للعنصر
حقيبتهــا التعليميــة، أشــكال التبــادل بيــن الثقافــات والقضايــا ذات الصلــة بالهجــرة والتمييــز بطريقــة ترفيهيــة، قصــد تغييــر النظــرة 
إـلـى الهجــرة، ومكافحــة الصــور النمطيــة واألفــكار المســبقة وتشــجيع االختالفــات والتنــوع. تعتمــد الجمعيــة عـلـى التعلــم عبــر 

يــز العيــش المشــترك. اللعــب لتعز

ⵜⵙⵎⴽⵍ ⵜⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵉⵙⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵜⴰⵎⵙⵙⴰⵥⵓⵕⵜ ⴷ ⵉⵜⵜⵎⵣⴰⵖⵏ ⵅⴼ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵉⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⵎⵣⵡⴰⴳⵏ 
(ⴳⴰⴷⵉⵎ) ⴰⴽⴷ ⵡⴰⵣⵣⴰⵏⵏ, ⵙ ⵜⴰⵛⵛⴽⴰⵕⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵏⵎⵍⴰⵏⵜ, ⵜⵉⵡⵉⵍⴰⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵔⴰⵔⴰ ⵉⵏⴳⵔ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⴰⵔⵉⵏ 
ⵏⵏⴰ ⴷ ⴷⴰⵔ ⴰⵣⴷⴰⵢ ⵙ ⵜⵎⵣⵡⴰⴳⵜ ⴷ ⵓⵙⵏⵓⵃⵢⵓ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⴱⵔⵉⴷⵜ ⵜⴰⵡⵔⴰⵔⴰⵏⵜ, ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵏⴼⵍ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ 
ⵙ ⵜⵎⵣⵡⴰⴳⵜ, ⵜⵜⵓⵙⴱⴷⴷⴰⵏⵜ ⵜⵡⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⵙⵏⴰⵡⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵡⵉⵏⴳⵎⵏ ⵉⵎⵣⵡⴰⵔⵏ ⴷ ⵓⵙⵔⵇⴱ ⵏ ⵉⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏ ⴷ 
ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ. ⵜⵙⵖⵣⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⴰⵍⵎⵎⵓⴷ ⵙ ⵓⵡⵔⴰⵔ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵙⴷⵓⵙ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵉⵛⵛⴰⵕⵏ.  

ⵉⵡⵏⵏⵉⵜⵏ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ

تعابير فنية

ⵉⵡⵏⵏⵉⵜⵏ  ⵏ  ⵓⵣⵔⴼ  - تعــــــــــــــــــــــــابيـــــــــــــــــــــــــر الــــــــحــــــق  



Programme
ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ 

الـبرنــامج

سيكون رواق المجلس الوطني 
لحقوق اإلنسان، طيلة عشرة أيام، 
فضاء للنقاش والتعبير والتبادل 
والتنشيط والقراءة حول حقوق 
اإلنسان. ويقترح برنامجا غنيا ومتنوعا

ⴳ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ, ⵔⴰⴷ 
ⵉⴳ ⵓⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ 
ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ 
ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⴹⴰⴽⴰⵕ, 
ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⴷ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵅⴼ 
ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ. ⴰⵔ ⵉⵙⵓⵎⵓⵔ 
ⵢⴰⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵏⴱⵖⵓⵔ ⵉⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵏ.
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الجمعة 3 يونيو
13:00 - 10:00

تعابير األطفال - ورشات فنية وأنشطة ترفيهية
اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بجهة العيون الساقية 

الحمراء واللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بجهة الداخلة 
وادي الذهب

تفاعل مع المجلس الوطني لحقوق اإلنسان واآللية الوطنية 
للتظلم الخاصة باألطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل

 17:00 - 15:30
ندوة: التناول اإلعالمي للهجرة- وزن الكلمات!

 هشام حذيفة، صحافي- الكاتب العام للشبكة المغربية 
لصحفيي الهجرات  محتات الرقاص، صحافي، وعضو 

المجلس الوطني لحقوق اإلنسان  سارة مقتدر، مكلفة 
بالتواصل، مكتب المفوضية السامية لشؤون الالجئين 

بالرباط
تيسير: مصطفى لعريصة، عضو المجلس   لحقوق 

اإلنسان - رئيس اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بجهة 
مراكش - آسفي 

18:00 - 17:10
حديث عن كتاب:

L’étranger au Maroc-Droits et pratiques
نادية أخروز

تحاورها: أميناتا باني، خبيرة في الهجرة وحقوق اإلنسان

19:00 -  18:10
تعابير فنية: مشروع الفوتوغرافيا : »انظر إلي«

)LOOK AT ME(
 ييمو اودايي، فنان متعدد، المدير الفني لمنظمة 

The Minority Globe  مانون دو ماطوكو، منسقة 
مشروع )LOOK AT ME( »انظر إلي«  نيابونغ أوطو، 

طالبة في مجال الهجرة واإلعالم
تيسير: سيباستيان باشلي، أستاذ محاضر بجامعة 

مانشستر، عضو شبكة »العمل المغاربي حول التنقل 
)MADAR( »والحقوق

ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 3 ⵢⵓⵏⵢⵓ
10:00 - 13:00  
ⵉⵡⵏⵏⵉⵜⵏ ⵏ ⵡⴰⵣⵣⴰⵏⵏ - ⵜⵉⵙⵓⵡⴰⵔ ⵜⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵉⵏ ⴷ 
ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵏ ⵓⵡⵔⴰⵔ
ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ - ⵍⵄⵢⵓⵏ 
ⵙⵙⴰⵇⵢⴰ ⵍⵃⵎⵕⴰ;
ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ - ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ ⵡⴰⴷ 
ⴷⴷⴰⵀⴰⴱ
ⴰⵎⵢⴰⵖ ⴰⴽⴷ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷ 
ⵉⵎⵉⵙ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵣⵣⴰⵏⵏ

15:30 - 17:00 
ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ: ⴰⵙⵎⴽⵍ ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵣⵡⴰⴳⵜ- ⴰⵥⴰⵥⴰ ⵏ 
ⵜⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ!
  ⵀⵉⵛⴰⵎ ⵃⵓⴷⴰⵢⴼⴰ, ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ, ⴰⵎⴰⵔⴰ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ 
ⵓⵥⵟⵟⴰ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵎⵣⵡⴰⴳⵉⵏ  ⵎⴰⵃⵜⴰⵜ 
ⵕⵕⴰⵇⵇⴰⵚ, ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ, ⴷ ⵓⵏⴳⵎⴰⵎ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ 
ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ  ⵄⴱⴷ ⵚⵚⴰⵎⴰⴷ ⵎⵓⵟⵉⵄ, ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ 
ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ
ⴰⵙⵡⵓⴷⴷⵓ: ⵎⵚⵟⴰⴼⴰ ⵍⵄⵕⵉⵚⴰ, ⴰⵏⴳⵎⴰⵎ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ 
ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ - ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ 
ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ 
-ⴰⵙⴼⵉ. 

17:10 - 18:00 
ⴰⵙⵉⵡⵍ ⵅⴼ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ : L’étranger au Maroc – 
Droits et pratiques - ⵏⴰⴷⵉⵢⴰ ⴰⵅⵔⵓⵣ
ⴰⵏⵎⵙⴰⵡⴰⵍ : ⴰⵎⵉⵏⴰⵜⴰ ⴱⴰⵏⵉ, ⵜⴰⵎⵓⵣⴰⵢⵜ ⴳ ⵜⵎⵣⵡⴰⴳⵜ ⴷ 
ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ

18:10 - 19:00
ⵉⵡⵏⵏⵉⵜⵏ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ : ⴰⵙⵖⵏⵓ ⵏ ⵜⴼⵓⵜⵓⴳⵔⴰⴼⵉⵜ: “ⴰⵏⵏⴰⵢ 
ⵉⵢⵉ” ( Look at me )
  ⵎⴰⵏⵓⵏ ⴷⵓ ⵎⴰⵟⵓⴽⵓ, ⵜⴰⵎⵣⴷⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵖⵏⵓ (LOOK AT 
ME) “ⴰⵏⵏⴰⵢ ⵉⵢⵉ”  ⵏⵢⴰⴱⵓⵏⴳ ⵓⵟⵓ, ⵜⴰⵎⵃⴹⴰⵕⵜ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ 
ⵏ ⵜⵎⵣⵡⴰⴳⵜ ⴷ ⵓⵏⵏⵖⵎⵙ
ⴰⵙⵡⵓⴷⴷⵓ: ⵙⵉⴱⴰⵙⵜⵢⴰⵏ ⴱⴰⵛⵍⵉ, ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵉⵏ 
ⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵎⴰⵏⵛⵉⵙⵜⵔ, ⴰⵏⴳⵎⴰⵎ ⵏ ⵓⵥⵟⵟⴰ “ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ 
ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵅⴼ ⵓⵎⵓⵜⵜⵉ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ” (MADAR 
ⵢⵉⵎⵓ ⵓⴷⴰⵢⵉ, ⴰⵏⴰⵥⵓⵕ ⴰⴳⵜⵥⵍⵉ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵏⴰⵥⵓⵕ ⵏ 
ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ The Minority Globe

ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ 

الـبرنــامج

ⵉⵡⵏⵏⵉⵜⵏ  ⵏ  ⵓⵣⵔⴼ  - تعــــــــــــــــــــــــابيـــــــــــــــــــــــــر الــــــــحــــــق  
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السبت 4 يونيو
13:00 - 10:00

تعابير األطفال - ورشات فنية وأنشطة ترفيهية
اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بجهة درعة تافياللت 

تفاعل مع المجلس الوطني لحقوق اإلنسان واآللية الوطنية 
للتظلم الخاصة باألطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل

17:00 - 15:30
ندوة: الذكاء االصطناعي وحقوق اإلنسان

 صالح باينة، أستاذ – جامعة محمد الخامس
 عبدالمجيد الوالي، أستاذ، جامعة بن طفيل 

تيسير: رجاء بنسعود ، أستاذة، باحثة في قانون األعمال 
والرقمنة

18:00 - 17:10
حديث عن كتاب: 

 Une femme au pays des fouqaha. L’appel du
houdhoud

نزهة جسوس
تحاورها: أمينة مسعودي، عبد الرحمان العمراني عضوا 

المجلس الوطني لحقوق اإلنسان

19:00 - 18:10
تعابير فنية:  ضد العنف الممارس على الفتيات والنساء 

قراءات شعرية 
 حياة اوتارهانا، تلميذة بالثانوي – قرية أنفغو 

 فقرة موسيقية

ⴰⵚⵉⴹⵢⴰⵙ 4 ⵢⵓⵏⵢⵓ
 
10:00 - 13:00  
ⵉⵡⵏⵏⵉⵜⵏ ⵏ ⵡⴰⵣⵣⴰⵏⵏ - ⵜⵉⵙⵓⵡⴰⵔ ⵜⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵉⵏ ⴷ 
ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵏ ⵓⵡⵔⴰⵔ
ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ - ⴷⵔⴰ ⵜⴰⴼⵉⵍⴰⵍⵜ
ⴰⵎⵢⴰⵖ ⴰⴽⴷ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ 
ⴷ ⵉⵎⵉⵙ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵣⵣⴰⵏⵏ

15:30 - 17:00
ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ : ⴰⴼⵓⵍⵍⵙ ⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ
  ⵙⴰⵍⴰⵃ ⴱⴰⵢⵏⴰ, ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ, ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ 
ⵡⵉⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ
  ⵄⴰⴱⴷⵍⵎⴰⵊⵉⴷ ⵍⵡⴰⵍⵉ, ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ, ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵉⴱⵏ 
ⵜⵓⴼⴰⵢⵍ
ⴰⵙⵡⵓⴷⴷⵓ: ⵔⴰⵊⴰ ⴱⵏ ⵙⴰⵄⵓⴷ, ⵜⴰⵙⵍⵎⴰⴷⵜ ⵜⴰⵎⵔⵣⵓⵜ ⴳ 
ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ 

17:10 - 18:00  
ⴰⵙⵉⵡⵍ ⵅⴼ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ : Une femme au pays des 
fouqaha. L’appel du houdhoud
ⵏⵣⵀⴰ ⵊⴰⵙⵓⵙ   
ⵉⵏⵎⵙⴰⵡⴰⵍ: ⴰⵎⵉⵏⴰ ⵎⵙⵄⵓⴷⵉ, ⵄⴱⴷ ⵕⵕⵃⵎⴰⵏ 
ⵍⵄⵎⵕⴰⵏⵉ, ⵉⵏⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ 
ⵓⴼⴳⴰ
  
18:10 – 19:00
ⵉⵡⵏⵏⵉⵜⵏ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ
ⵎⴳⴰⵍ ⵜⴽⵕⴹⵉ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰⵏ ⵉ ⵜⵔⴱⴰⵜⵉⵏ ⴷ ⵜⵡⵜⵎⵉⵏ
ⵜⵉⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴷⵢⴰⵣⵉⵏ
ⵃⴰⵢⴰⵜ ⵓⵜⴰⵔⵀⵏⴰ, ⵜⴰⵏⵍⵎⴰⴷⵜ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⴷⵉ ⴳ 
ⵓⵏⴼⴳⵓ
ⵜⴰⵙⴷⴷⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ - ⵏⵣⵀⴰ ⵔⵔⵓⴷⴰⵍⵉ, ⵜⴰⵏⴰⵥⵓⵕⵜ 
ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵙⵜ, ⴷ ⵜⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵉⵣⴼⴼⴰⵏⵏ 
“ⵉⵔⵜⵉⵊⴰⵍ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ” 

ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ 

الـبرنــامج

ⵉⵡⵏⵏⵉⵜⵏ  ⵏ  ⵓⵣⵔⴼ  - تعــــــــــــــــــــــــابيـــــــــــــــــــــــــر الــــــــحــــــق  
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األحد 5  يونيو
13:00 - 10:00

تعابير األطفال - ورشات فنية وأنشطة ترفيهية
اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بجهة طنجة -تطوان- 

الحسيمة
تفاعل مع المجلس الوطني لحقوق اإلنسان واآللية الوطنية 

للتظلم الخاصة باألطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل

17:00 - 15:30
ندوة

الصحة وحقوق اإلنسان: فعلية الحق في الصحة كرهان 
للتنمية

 طيب حمضي، دكتور في الطب، باحث في السياسات 
والنظم الصحية  علي لطفي، باحث، رئيس التحالف 

المغربي لحماية الحق في الصحة  فاطمة مازي كعيمة، 
دكتورة في الطب، متخصصة في الصحة العمومية

تيسير: محمد هاشمي، المجلس الوطني لحقوق اإلنسان

18:00 - 17:10
حديث عن كتاب

» الطفل الذي كنته«
 اعترافا بدور الجمعيات في خدمة الطفولة 

  مصطفى العراقي، صحافي  عبد الكريم الجويطي، روائي 
وباحث  حسناء أبو زيد، كاتبة وفاعلة جمعوية

تيسير: عبد الرفيع حمضي- المجلس الوطني لحقوق 
اإلنسان

19:00 - 18:15
التعبيرات الفنية

من أجل تثمين التراث الصحراوي
قراءات شعرية لمحمد عبد الرحمن ريباني

يحاوره: مأمون بوخاري، المدير اإلقليمي لوزارة الثقافة
  ميمونة السيد، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان 

بجهة الداخلة - وادي الذهب

ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ 5 ⵢⵓⵏⵢⵓ
 
10:00 - 13:00 
ⵉⵡⵏⵏⵉⵜⵏ ⵏ ⵡⴰⵣⵣⴰⵏⵏ - ⵜⵉⵙⵓⵡⴰⵔ ⵜⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵉⵏ ⴷ 
ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵏ ⵓⵡⵔⴰⵔ
ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ - ⵟⴰⵏⵊⴰ - ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ 
- ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ
ⴰⵎⵢⴰⵖ ⴰⴽⴷ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ 
ⴷ ⵉⵎⵉⵙ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵣⵣⴰⵏⵏ

15:30 - 17:00 
ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ: ⵜⴰⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ: ⵜⴰⵎⵢⴰⴳⴰⵏⵜ ⵏ 
ⵓⵣⵔⴼ ⴳ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ
   ⵟⴰⵢⵢⵉⴱ ⵃⵉⵎⴹⵉ, ⴰⴷⵓⴽⵜⵓⵕ ⴳ ⵜⵙⵏⵉⵊⵊⵉⵜ, 
ⴰⵎⵔⵣⵓ ⴳ ⵜⵙⵔⵜⴰⵢ ⴷ ⵉⵏⴰⴳⵔⴰⵡⵏ ⵉⴷⵓⵙⴰⵏⵏ  ⵄⴰⵍⵉ 
ⵍⵓⵟⴼⵉ, ⴰⵎⵔⵣⵓ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⵏ 
ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵓⵣⵔⴼ ⴳ ⵜⴷⵓⵙⵉ  ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⴳⵓⵄⴰⵢⵎⴰ-
ⵎⴰⵣⵉ, ⵜⴰⴷⵓⴽⵜⵓⵕⵜ ⴳ ⵜⵙⵏⵉⵊⵊⵉⵜ, ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵥⵍⴰⵢ ⴳ 
ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ.
ⴰⵙⵡⵓⴷⴷⵓ: ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵀⴰⵛⵉⵎⵉ, ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ 
ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰ

17:15 - 18:15 
ⴰⵙⵉⵡⵍ ⵅⴼ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ « الطفل الذي كنته » 
ⵙ ⵜⵓⵙⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⴳ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵜⵎⵥⵉ 
ⴰⴽⴷ:  ⵎⵚⵟⴰⴼⴰ ⵍⵄⵉⵕⴰⵇⵉ, ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ  ⵄⴱⴷ ⵍⴽⵔⵉⵎ 
ⵊⵊⵡⵉⵟⵉ, ⴰⵎⴰⵔⴰ ⵏ ⵡⵓⵏⴳⴰⵍⵏ ⴷ ⵓⵎⵔⵣⵓ  ⵃⵙⵏⴰ 
ⴰⴱⵓⵣⴰⵢⴷ, ⵜⴰⵎⴰⵔⴰⵜ ⴷ ⵜⵎⴳⴳⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ
ⴰⵙⵡⵓⴷⴷⵓ: ⵄⴱⴷ ⵕⵕⴰⴼⵉⵄ ⵃⵉⵎⴹⵉ, ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ 
ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ

18 :15 – 19 :00 
ⵉⵡⵏⵏⵉⵜⵏ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ
ⵅⴼ ⵓⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵜⴰⵢⵙⵉ ⵜⴰⵏⵣⵔⵓⴼⵜ
ⵜⵉⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴷⵢⴰⵣⵉⵏ 
ⵉ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵄⴱⴷ ⵕⵕⴰⵃⵎⴰⵏ ⵔⴰⴱⴰⵏⵉ
ⵉⵏⵎⵙⴰⵡⴰⵍⵏ: ⵎⴰⵎⵓⵏ ⴱⵓⵅⴰⵔⵉ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏ ⵏ 
ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ - ⵎⵉⵎⵓⵏⴰ ⵙⵙⴰⵢⵉⴷ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ 
ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ 
ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ

ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ 

الـبرنــامج
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اإلثنين 6  يونيو
13:00 - 10:00

تعابير األطفال - ورشات فنية وأنشطة ترفيهية
اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بجهة سوس- ماسة

تفاعل مع المجلس الوطني لحقوق اإلنسان واآللية الوطنية 
للتظلم الخاصة باألطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل

16:30 - 15:00
ندوة: التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان
التحديات والممارسات الجيدة في ضوء المعايير الدولية

  أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق اإلنسان 
 عفارين شاهيدزاده، نائبة رئيس قسم المؤسسات 

الوطنية واآلليات اإلقليمية، المفوضية السامية لحقوق 
اإلنسان

تيسير: مراد راغيب، المجلس الوطني لحقوق اإلنسان

17:50 - 17:00
حديث عن كتاب: مرافعة من أجل إصالح منظومة 

الصحة بالمغرب -  يوسف الفقير
تحاوره: نزهة جسوس، أستاذة في علم األحياء، عضو 

المجلس الوطني لحقوق اإلنسان  جعفر هيكل، أستاذ 
الطب ومتخصص في علم األوبئة

تيسير: محمد بن عجيبة، طبيب، عضو المجلس الوطني 
لحقوق اإلنسان، منسق اآللية الوطنية لمنع التعذيب.

19:00 - 18:00
حديث عن كتاب

التنوع الثقافي والحق في الثقافة
»أنطولوجيا الروايس: رحلة في عالم الروايس« 

 Visa إبراهيم المزند، المدير الفني لمهرجان »تيميتار« و 
For Music، خبير لدى اليونسكو  أبو القاسم الخطير، 

مدير البحث بالمعهد الملكي للثقافة األمازيغية  الحسين 
بويعقوبي، أستاذ- جامعة ن زهر بأكادير

تيسير: محمد الشارف، عضو المجلس الوطني لحقوق 
اإلنسان، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بجهة 

سوس ماسة

ⴰⵢⵏⴰⵙ 6 ⵢⵓⵏⵢⵓ 
10:00 - 13:00 
ⵉⵡⵏⵏⵉⵜⵏ ⵏ ⵡⴰⵣⵣⴰⵏⵏ - ⵜⵉⵙⵓⵡⴰⵔ ⵜⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵉⵏ ⴷ 
ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵏ ⵓⵡⵔⴰⵔ
ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ - ⵙⵓⵙ - ⵎⴰⵙⵙⵜ
ⴰⵎⵢⴰⵖ ⴰⴽⴷ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ 
ⴷ ⵉⵎⵉⵙ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵣⵣⴰⵏⵏ

15:00 - 16:30
 ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ: ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⴳⵯⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ 
ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ: “ⵉⵎⵙⴰⵔⴰⵙⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⴽⵔⵉⵏ 
ⵜⵉⵎⵓⴼⴰⵢⵉⵏ ⵙ ⵉⵥⵕⵉ ⵏ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵏ”
  ⴰⵎⵉⵏⴰ ⴱⵓⵄⵢⵢⴰⵛ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ 
ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ  ⵄⴼⴰⵔⵉⵏ ⵛⴰⵀⵉⴷⵣⴰⴷⵉⵀ, ⴰⵎⴰⵔⵉ 
ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ 
ⵉⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵏ, ⵜⴰⴳⵏⵙⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ
ⴰⵙⵡⵓⴷⴷⵓ: ⵎⵓⵕⴰⴷ ⵕⵕⴰⵖⵉⴱ, ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ 
ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ

17:00 - 17:50 
ⴰⵙⵉⵡⵍ ⵅⴼ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ : “ⴰⵏⵄⴰⵕ ⵅⴼ ⵓⵙⴳⴳⴷ ⵏ 
ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ” - ⵢⵓⵙⴼ ⵍⴼⴰⵇⵉⵔ
ⵉⵏⵎⵙⴰⵡⴰⵍⵏ :ⵏⵣⵀⴰ ⵊⴰⵙⵓⵙ, ⵜⴰⵙⵍⵎⴰⴷⵜ ⵏ ⵜⴱⵢⵓⵍⵓⵊⵉⵜ, 
ⵜⴰⵏⴳⵎⴰⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ  
ⵊⴰⵄⴼⴰⵕ ⵀⴰⵢⴽⴰⵍ, ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵙⵏⵉⵊⵊⵉⵜ ⴷ ⵓⵎⵥⵍⴰⵢ ⴳ 
ⵜⵙⵏⵎⴰⴹⵓⵏⵜ
ⴰⵙⵡⵓⴷⴷⵓ: ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴱⵏ ⵄⵊⵉⴱⴰ, ⴰⵎⵙⴳⵏⴰⴼ, 
ⴰⵏⴳⵎⴰⵎ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ, 
ⴰⵎⵣⴷⴰⵢ ⵏ ⵉⵎⵉⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵓⵙⵔⴼⵓⴼⵏ

18:00 - 19:00
ⴰⵙⵉⵡⵍ ⵅⴼ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ 
ⴰⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵣⵔⴼ ⴳ ⵜⴷⵍⵙⴰ
“ⵓⵏⵟⵓⵍⵓⵊⵉ ⵏ ⵕⵕⵡⴰⵢⵙ, ⴰⵎⵓⴷⴷⵓ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ 
ⵕⵕⵡⴰⵢⵙ”
  ⴱⵕⴰⵀⵉⵎ ⵍⵎⴰⵣⵏⴷ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵏⴰⵥⵓⵕ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔⵏ 
‘ⵜⵉⵎⵉⵜⴰⵔ” ⴷ Visa For Music, ⴰⵎⵓⵣⴰⵢ ⵖ ⴷⴰⵔ 
ⵢⵓⵏⵉⵙⴽⵓ  ⴰⴱⵓⵍⵇⴰⵙⵉⵎ ⵍⵅⴰⵟⵉⵕ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ, 
ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ  ⵍⵃⵓⵙⴰⵢⵏ 
ⴱⵓⵢⴰⵄⵇⵓⴱⵉ, ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ, ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵉⴱⵏ ⵣⵓⵀⵕ - 
ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ
ⴰⵙⵡⵓⴷⴷⵓ : ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵛⵛⴰⵕⴼ, ⴰⵏⴳⵎⴰⵎ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ 
ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ 
ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⵜ

ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ 
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الثالثاء 7 يونيو
13:00 - 10:00

تعابير األطفال - ورشات فنية وأنشطة ترفيهية
اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بجهة فاس - مكناس

تفاعل مع المجلس الوطني لحقوق اإلنسان واآللية الوطنية 
للتظلم الخاصة باألطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل

16:30 - 15:00
ندوة: المواطنة الرقمية وحقوق اإلنسان

كرام بلعباس، مسؤولة عن مرصد األسواق بالوكالة    إ
الوطنية لتقنين المواصالت  أحمد حيداس، أستاذ 

بالمعهد العالي لإلعالم واالتصال بالرباط
تيسير: مصطفى لمريزق، عضو المجلس الوطني لحقوق 

اإلنسان

16:40-17:20
حديث عن كتاب: »بوح قاضي« رشيد المنجري

يحاوره: ياسين مخلي، عضو مؤسس لنادي القضاة

18:15 - 17:30
حديث عن فيلم: » Sound of Berberia « للمخرج 

السينمائي طارق اإلدريسي

19:00 - 18:15
تعابير فنية:  ضد العنف الممارس على الفتيات والنساء 
 نزهة الرودالي، فنانة مغربية فرنسية، ومجموعة راقصين 

»ارتجال المغرب«

ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ 7 ⵢⵓⵏⵢⵓ
 
10:00 - 13:00 
ⵉⵡⵏⵏⵉⵜⵏ ⵏ ⵡⴰⵣⵣⴰⵏⵏ - ⵜⵉⵙⵓⵡⴰⵔ ⵜⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵉⵏ ⴷ 
ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵏ ⵓⵡⵔⴰⵔ
ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ - ⴼⴰⵙ - ⵎⴽⵏⴰⵙ
ⴰⵎⵢⴰⵖ ⴰⴽⴷ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ 
ⴷ ⵉⵎⵉⵙ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵣⵣⴰⵏⵏ

15:15 - 16:45
ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ : ⵜⴰⵎⵓⵔⵉ ⵜⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵜ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ
  ⵉⴽⵕⴰⵎ ⴱⵍⵄⴱⴱⴰⵙ, ⵜⴰⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⴰⴼ 
ⵏ ⵉⴳⴰⴷⴰⵣⵏ ⴳ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ 
ⵜⵙⵎⵢⴰⵡⴰⴹⵉⵏ  ⴰⵃⵎⴰⴷ ⵃⵉⴷⴰⵙ, ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ 
ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ
ⴰⵙⵡⵓⴷⴷⵓ: ⵎⵚⵟⴰⴼⴰ ⵍⵎⵕⵉⵣⵇ, ⴰⵏⴳⵎⴰⵎ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ 
ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ

17:10 - 18:00 
ⴰⵙⵉⵡⵍ ⵅⴼ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ: « بوح قاضي » - ⵕⴰⵛⵉⴷ 
ⵍⵎⵏⵊⵕⵉ
ⴰⵏⵎⵙⴰⵡⴰⵍ: ⵢⴰⵙⵉⵏ ⵎⵓⵅⵍⵉ, ⴰⵏⴳⵎⴰⵎ ⴰⵎⵙⵔⵓⵙ ⵉ 
ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵏⴱⴹⴰⵡⵏ 

18:10 – 19:00
ⴰⵙⵉⵡⵍ ⵅⴼ ⵢⴰⵏ ⵍⴼⵉⵍⵎ « Sound of Berberia »
ⴰⵎⵙⵙⵓⴼⵖ ⴷ ⵓⵙⵉⵏⴰⵕⵉⵙ ⵜⵟⴰⵕⵉⵇ ⴰⵍ- ⵉⴷⵔⵉⵙⵉ 

ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ 
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األربعاء 8 يونيو
13:00 - 10:00

تعابير األطفال - ورشات فنية وأنشطة ترفيهية
اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بجهة الدار البيضاء-سطات
تفاعل مع المجلس الوطني لحقوق اإلنسان واآللية الوطنية 

للتظلم الخاصة باألطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل

17:00 - 15:30
ندوة: المدن الدامجة والحق في الثقافة

تيسير: عمر بن يطو، المجلس الوطني لحقوق اإلنسان
 سمير العربية، مسؤول عن التخطيط بجماعة مراكش 

 حميد العوني، الجامعة الملكية المغربية لرياضة 
األشخاص في وضعية إعاقة  عبد المجيد مكني، التحالف 

من أجل النهوض بحقوق األشخاص في وضعية إعاقة
إبداع موازي: رسم لوحة على الثوب: نادية لزرق

18:00 - 17:10
حديث عن كتاب

طرق تدريس األطفال المصابين بالتوحد، من أجل إدماج 
فعلي 

أحمد آيت إبراهيم، سعيد الحنصالي، مصطفى بوعالي
تحاورهم: عفاف عفان، تحالف الجمعيات العاملة في 

مجال إعاقة التوحد  حورية معزوز، مفتشة تربوية -باحثة 
في مجال التربية الدامجة

19:00 - 18:10
ضيوف رواق المجلس الوطني لحقوق اإلنسان

  كريم بنعبد السالم، أول مغربي مصاب بطيف التوحد 
حاصل على الدكتوراه  عبد العزيز العرصي، دكتوراه في 
لغة اإلشارات  حميد نبيل، دكتوراه في األدب اإلنجليزي

تحاورهم: زهور الحر، منسقة اآللية الوطنية لحماية 
األشخاص في وضعية إعاقة- المجلس الوطني لحقوق 

اإلنسان 

ⴰⴽⵕⴰⵙ 8 ⵢⵓⵏⵢⵓ
 
10:00 - 13:00 
ⵉⵡⵏⵏⵉⵜⵏ ⵏ ⵡⴰⵣⵣⴰⵏⵏ - ⵜⵉⵙⵓⵡⴰⵔ ⵜⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵉⵏ ⴷ 
ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵏ ⵓⵡⵔⴰⵔ
ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ - ⵜⵉⴳⵎⵎⵉ 
ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ - ⵙⵟⵟⴰⵜ
ⴰⵎⵢⴰⵖ ⴰⴽⴷ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ 
ⴷ ⵉⵎⵉⵙ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵣⵣⴰⵏⵏ

15 :30 - 17 :00 
 ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ: ⵜⵉⵖⵔⵎⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⵎⵓⵜⵉⵏ ⴷ ⵓⵣⵔⴼ ⴳ 
ⵜⴷⵍⵙⴰ
ⴰⵙⵡⵓⴷⴷⵓ: ⵄⵓⵎⴰⵕ ⴱⵏⵉⵟⵟⵓ, ⴰⵎⵏⴽⴰⴹ, ⵉⵎⵉⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ 
ⵏ ⵓⴳⴳⵉⴷⵏ ⴳ ⵓⵙⵓⵔⵙ ⵏ ⵓⵎⵎⵓⵄⴹⵕ - ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ 
ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ
 ⵙⴰⵎⵉⵔ ⵍⵄⵕⴱⵉⵢⴰ, ⴰⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵖⵉⵡⵙ, 

ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ  ⵃⴰⵎⵉⴷ ⵍⵄⴰⵡⵏⵉ, 
ⵜⴰⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵉⵏ ⵏ 
ⵓⴳⴳⵉⴷⵏ ⴳ ⵓⵙⵓⵔⵙ ⵏ ⵓⵎⵎⵓⵄⴹⵕ  ⵄⴰⴱⴷⵍⵎⴰⵊⵉⴷ 
ⵎⴰⴽⵏⵉ, ⵜⴰⴹⴰ ⵅⴼ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴳⴳⵉⴷⵏ ⴳ 
ⵓⵙⵓⵔⵙ ⵏ ⵓⵎⵎⵓⵄⴹⵕ
ⴰⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⴰⵏⵎⵢⴰⵙ : ⵓⵏⵓⵖ ⵏ ⵜⴼⵍⵡⵉⵜ ⵅⴼ ⵜⴰⵛⵓⵇⵜ, 
ⵏⴰⴷⵉⵢⴰ ⵍⵣⵔⵇ

17:10 - 18:00 
ⴰⵙⵉⵡⵍ ⵅⴼ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ :  ⵜⵉⴱⵔⵉⴷⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ 
ⵡⴰⵣⵣⴰⵏⵏ ⵉⵡⵍⴰⵡⴰⵍⵏ, ⵅⴼ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⴰⵎⵢⴰⴳⴰⵏ
ⴰⵃⵎⴰⴷ ⴰⵢⵜ ⴱⵕⴰⵀⵉⵎ, ⵙⴰⵄⵉⴷ ⵍⵃⵏⵚⴰⵍⵉ, ⵎⵚⵟⴰⴼⴰ 
ⴱⵓⵄⴰⵍⵉ
ⵜⵉⵏⵎⵙⴰⵡⴰⵍⵜ:  ⵄⴰⴼⴰⴼ ⵄⴼⴼⴰⵏ ⴰⵊⵉ, ⵜⴰⴹⴰ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ 
ⵙⵡⵓⵔⵉⵏⵉⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵡⵍⴰⵡⴰⵍⵜ  ⵃⵓⵔⵉⵢⴰ ⵎⵄⵣⵓⵣ, 
ⵜⴰⵎⴳⴳⵉⵡⵙⵜ ⵜⴰⵙⴳⵎⴰⵏⵜ - ⵜⴰⵎⵔⵣⵓⵜ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ 
ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵎⵙⵙⵉⴷⴼ

18:10 – 19:00
ⵉⵏⴱⴳⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ 
ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ 
  ⴽⴰⵔⵉⵎ ⴱⵏ ⵄⴱⴷ ⵙⵙⵍⴰⵎ, ⴰⵡⵍⴰⵡⴰⵍ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ 
ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⵢⵓⵎⵥⵏ ⴷⴷⵓⴽⵜⵓⵕⴰ  ⵄⴱⴷ ⵍⵄⵣⵉⵣ 
ⵍⵄⵕⵚⵉ, ⴷⴷⵓⴽⵜⵓⵕⴰ ⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵍⴰ  ⵃⴰⵎⵉⴷ 
ⵏⴰⴱⵉⵍ, ⴷⴷⵓⴽⵜⵓⵕⴰ ⴳ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⵜⵉⵏⴳⵍⵉⵣⵜ
ⵜⴰⵏⵎⵙⴰⵡⴰⵍⵜ: ⵣⵀⵓⵕ ⵍⵃⵓⵕⵕ, ⵜⴰⵎⵣⴷⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⵎⵉⵙ 
ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵓⴳⴳⵉⴷⵏ ⴳ ⵓⵙⵓⵔⵙ ⵏ ⵓⵎⵎⵓⵄⴹⵕ - 
ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ 

ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ 
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الخميس 9 يونيو
13:00 - 10:00

تعابير األطفال - ورشات فنية وأنشطة ترفيهية
اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بجهة الرباط – سال - 

القنيطرة
تفاعل مع المجلس الوطني لحقوق اإلنسان واآللية الوطنية 

للتظلم الخاصة باألطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل

17:00 - 15:30
ندوة: المحاور الجديدة للنهوض بالثقافات اإلفريقية

ميسر الندوة : أوجين إيبودي، كاتب من الكاميرون، 
مدير كرسي اآلداب والفنون اإلفريقية بأكاديمية المملكة 

المغربية، 
  جيفنيل نغوروانينيزا، بوروندي، أستاذ جامعي  

كريستيان قادير كيطا، كاتب من الكونغو-موريتانيا  
أنج مبيل،  الكاميرون،  ناشرة في إفريقيا الوسطى وغرب 

إفريقيا

18:30 - 17:30
حديث عن كتاب:  السياسات األمنية في المغرب: في 

السلطة وأدوار النَُّخب السياسية
إحسان حافظي

يحاوره: عبد الجبار عراش، أستاذ باحث، جامعة الحسن 
األول

ⴰⴽⵡⴰⵙ 9 ⵢⵓⵏⵢⵓ
10:00 - 13:00 
ⵉⵡⵏⵏⵉⵜⵏ ⵏ ⵡⴰⵣⵣⴰⵏⵏ - ⵜⵉⵙⵓⵡⴰⵔ ⵜⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵉⵏ ⴷ 
ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵏ ⵓⵡⵔⴰⵔ
ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ - ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵙⵍⴰ 
ⵍⵇⵏⵉⵟⵕⴰ
ⴰⵎⵢⴰⵖ ⴰⴽⴷ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ 
ⴷ ⵉⵎⵉⵙ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵣⵣⴰⵏⵏ

15:30 – 17:00 
ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ: ⵉⵙⴳⵓⵎⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵏ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵜⵙⴽⵍⵉⵡⵉⵏ 
ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⵉⵏ
ⴰⵎⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ:  ⵓⵊⵉⵏ ⵉⴱⵓⴹⵉ, ⴰⵎⴰⵔⴰ, 
ⴰⵎⴰⵔⴰ ⵙⴳ ⵍⴽⴰⵎⵉⵕⵓⵏ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⴷ 
ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⵉⵏ ⴳ ⵜⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ 
ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⵊⵓⴼⵉⵏⵉⵍ ⵏⴳⵓⵔⵡⴰⵏⵓⴱⵓⵣⴰ, ⴰⵎⴰⵔⴰ ⵙⴳ ⴱⵓⵕⵓⵏⴷⵉ, 
ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⴰⵎⵙⴷⴰⵡ  ⴽⵔⵉⵙⵜⵢⴰⵏ ⵇⴰⴷⵉⵔ ⴽⵉⵟⴰ, 
ⴰⵎⴰⵔⴰ ⵙⴳ ⵍⴽⵓⵏⴳⵓ - ⵎⵓⵕⵉⵟⴰⵏⵢⴰ  ⴰⵏⵊ ⵎⴱⵉⵍ, 
ⵍⴽⴰⵎⵉⵕⵓⵏ, ⵜⴰⵎⵥⵕⵉⴳⵜ ⵏ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ 
ⵜⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵜ ⴷ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵏ ⵜⴰⴳⵓⵜ.

18:00 – 19:00 
 ⴰⵙⵉⵡⵍ ⵅⴼ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ  :  «:السياسات األمنية في المغرب 
 «في السلطة وأدوار النَُّخب السياسية
ⵉⵃⵙⴰⵏ ⵃⴰⴼⵉⴹⵉ
ⴰⵏⵎⵙⴰⵡⴰⵍ: ⵄⴰⵍⵉ ⴽⴰⵔⵉⵎⵉ, ⴰⵏⴳⵎⴰⵎ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ 
ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ

ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ 

الـبرنــامج
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الجمعة 10 يونيو
13:00 - 10:00

تعابير األطفال - ورشات فنية وأنشطة ترفيهية
اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بجهة مراكش - أسفي

تفاعل مع المجلس الوطني لحقوق اإلنسان واآللية الوطنية 
للتظلم الخاصة باألطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل

17:00 - 15:30
ندوة: المغرب داخل الفضاء اإلفريقي...الطريق نحو 

إلغاء عقوبة اإلعدام
  إدريسا سو، مفوض باللجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان 
والشعوب  عبد الرحيم الجامعي، االئتالف المغربي من 

أجل إلغاء عقوبة اإلعدام  رفائيل شونيل هازان، مدير 
جمعية جميعا لمناهضة عقوبة اإلعدام

تيسير: مصطفى نجمي، المجلس الوطني لحقوق اإلنسان

18:00 - 17:10
الشباب يعبرون عن إلغاء عقوبة اإلعدام

»أرسم اإللغاء« - معرض اللوحات، وتقديم »كاتالوغ«، 
بمشاركة:   يوسف سعدون، رسام   محمد أبو القاسم، 

مدير الشؤون التربوية- المديرية اإلقليمية بسيدي 
البرنوصي  سعيد كيهيا، مدير المدرسة العليا للفنون 

الجميلة بالدار البيضاء  فدوى فرحات، منسقة المرصد 
المغربي للسجون  دومنيك وميلود نويغا، فنانانـ كاتبان 

ومديرا معارض فنية   آية العمراني جمالي، طالبة بالمدرسة 
العليا للفنون الجميلة بالدار البيضاء  مريم الزيتوني، تلميذة 

بثانوية بن المعتز -  سيدي البرنوصي بالدار البيضاء
تنشيط: السعدية وضاح، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق 

اإلنسان بجهة الدار البيضاء-سطات 

19:00 - 18:10
مبادرات/ من أجل تثمين التراث اليهودي

  )la Croisée des Chemins( محمد رتناني، ناشر  
محمد حسني أمزيان، مهندس معماري ومجدد لآلثار   

محمد كمال، مصور 
تيسير: زهور رحيحل، مديرة المتحف اليهودي بالدار 

البيضاء 

ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 10 ⵢⵓⵏⵢⵓ
 
10:00 - 13:00 
ⵉⵡⵏⵏⵉⵜⵏ ⵏ ⵡⴰⵣⵣⴰⵏⵏ - ⵜⵉⵙⵓⵡⴰⵔ ⵜⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵍⴰⵍ 
ⵏ ⵓⵡⵔⴰⵔ
ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ - ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ - ⴰⵙⴼⵉ
ⴰⵎⵢⴰⵖ ⴰⴽⴷ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ 
ⴷ ⵉⵎⵉⵙ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵣⵣⴰⵏⵏ

15:30 – 17: 00 
ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ: ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵜⵓⵥⵥⵓⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ: 
ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵖⵔ ⵜⵓⵙⵙⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵏⵖⵉⵡⵜ
  ⵉⴷⵔⵉⵙⴰ ⵙⵓⵡ, ⴰⵎⴰⵍⴰⵍ ⴳ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ 
ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⴷⴰⵏⵏ  ⵄⴱⴷ ⵕⵕⴰⵃⵉⵎ 
ⵍⵊⴰⵎⵉⵄⵉ, ⵜⴰⴹⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵅⴼ ⵜⵓⵙⵙⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵔⵔⵓⵜ ⵏ 
ⵜⵎⵏⵖⵉⵡⵜ  ⵕⴰⴼⴰⵢⵉⵍ ⵛⵓⵏⵉⵍ ⵀⴰⵣⴰⵏ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ 
ⵇⴰⵃ ⵅⴼ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵔⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⵎⵏⵖⵉⵡⵜ
ⴰⵙⵡⵓⴷⴷⵓ: ⵎⵚⵟⴰⴼⴰ ⵏⵊⵎⵉ, ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ 
ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ

17:00 – 18:00
ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⴷⴰ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵅⴼ ⵜⵓⵙⵙⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵏⵖⵉⵡⵜ : 
“ⵙⵙⵓⵏⵖ ⵉⵢⵉ ⵜⵓⵙⵙⵔⴰ”- ⴰⵙⴼⵙⵔ ⵏ ⵜⴼⵍⵡⵉⵜⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⵏⵉⴷ 
ⵏ “ⵓⴽⴰⵜⴰⵍⵓⴳ”, ⵙ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ:  ⵢⵓⵙⴼ ⵙⴰⵄⴷⵓⵏ, ⴰⵏⴰⵥⵓⵕ  ⴷ 
ⵓⵎⴰⵏⵏⴰⵖ  ⴰⴱⵓⵍⵇⴰⵙⵉⵎ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ 
ⵜⵉⵙⴳⵎⴰⵏⵉⵏ - ⵜⴰⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⵍⴱⵕⵏⵓⵚⵉ  
ⵙⴰⵄⵉⴷ ⴽⵉⵀⵢⴰ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ 
ⵜⵉⵎⵖⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵜⴳⵎⵎⵉ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ  ⴼⴰⴷⵡⴰ ⴼⵕⵃⴰⵜ, 
ⵜⴰⵎⵣⴷⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⴰⴼ ⵎⴰⵖⵔⵉⴱⵉ ⵏ ⵉⵖⵣⵓⵜⵏ  ⴷⵓⵎⵉⵏⵉⴽ 
ⴷ ⵎⵉⵍⵓⴷ ⵏⵡⵉⴳⴰ, ⵙⵉⵏ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵔⴰⵜⵏ ⴷ ⵉⵏⵎⵀⴰⵍⵏ ⵏ 
ⵉⵙⴼⵙⵔⵏ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ  ⴰⵢⴰ ⵍⵄⵎⵔⴰⵏⵉ ⵊⴰⵎⴰⵍⵉ, ⵜⴰⵎⵃⴹⴰⵕⵜ 
ⴳ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵖⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵜⴳⵎⵎⵉ 
ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ  ⵎⴰⵔⵢⴰⵎ ⵣⵣⵉⵜⵓⵏⵉ, ⵜⴰⵏⵍⵎⴰⴷⵜ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⵏ ⴱⵏ 
ⵎⵓⵄⵜⴰⵣⵣ  ⵙⵉⴷⵉ ⵍⴱⵕⵏⵓⵚⵉ ⴳ ⵜⴳⵎⵎⵉ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ 
ⴰⵙⵎⵓⵙⵙⵓ: ⵙⵙⵄⴷⵉⵢⴰ ⵡⴹⴹⴰⵃ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ 
ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴳ ⵜⴳⵎⵎⵉ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ -ⵙⵟⵟⴰⵜ

18:10 – 19:00
 ⵜⵉⵙⵏⵜⴰⵢⵉⵏ : ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵙⵓⵜⴳ ⵜⴰⵢⵙⵉ ⵜⵓⴷⴰⵢⵜ-
ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ
  ⵄⴱⴷ ⵍⵇⴰⴷⵔ ⵔⵜⵏⴰⵏⵉ, ⴰⵎⵥⵕⴰⴳ, ⵜⵉⵥⵕⵉⴳⵉⵏ ⵏ la 
Croisée des Chemins  ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵃⴰⵙⴰⵏⵉ ⴰⵎⵣⵢⴰⵏ, 
ⴰⵎⵙⴷⴰⴳ ⴷ ⵓⵎⵙⵙⵓⴽⵏ ⵏ ⵉⴷⵔⵉⵣⵏ  ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴽⴰⵎⴰⵍ, 
ⴰⵎⵙⵙⵓⵍⴰⴼ
ⴰⵙⵡⵓⴷⴷⵓ: ⵣⵀⵓⵕ ⵕⵃⵉⵃⵍ, ⵜⵉⵎⵃⴹⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵏⵉⵖⵜ ⵜⵓⴷⴰⵢⵜ-
ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⴳ ⵜⴳⵎⵎⵉ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ

ⵉⵡⵏ ⵏⵉⵜⵏ  ⵏ  ⵓⵣⵔⴼ  - تعــــــــــــــــــــــــابيـــــــــــــــــــــــــر الــــــــحــــــق  

ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ 

الـبرنــامج
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السبت 11 يونيو
13:00 - 10:00

تعابير األطفال - ورشات فنية وأنشطة ترفيهية
اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بجهة كلميم واد نون 

وبجهة الشرق
تفاعل مع المجلس الوطني لحقوق اإلنسان واآللية الوطنية 

للتظلم الخاصة باألطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل

17:00 - 15:30
ندوة

كرة التاريخ.. قراءات متقاطعة كرات الجماعية وذا الذا
  بديعة النحاس، أستاذة بجامعة محمد الخامس، قراءة 

في كتاب فتيحة سعيدي،
   »Échos de la mémoire sur les montagnes du rif«

  عبد الجليل الشافعي، كاتب طالب في الدكتوراه قراءة في 
» Révolution des quatre jours كتاب

بمشاركة: عبد الكريم الجويطي، أستاذ، كاتب ومترجم
كرة  تيسير: الطيب بياض، مؤرخ، عضو وحدة حماية الذا
والنهوض بالتاريخ المغربي بمختلف روافده- المجلس 

الوطني لحقوق اإلنسان

17:50 - 17:00
حديث عن كتاب

المغيب الحاضر في ثقافة الصحراء، تأثير األمازيغية في 
الحسانية - سعيد كويس

يحاوره: إبراهيم بلغزال، المجلس الوطني لحقوق اإلنسان

18:50 - 18:00
حديث عن كتاب

 Mohamed Rouicha et les plus grands moments 
de la musique amazigh

المكي أوكنوز
• تحاوره، رابحة عقا، صحافية

ⴰⵚⵉⴹⵢⴰⵙ 11 ⵢⵓⵏⵢⵓ 
10:00 - 13:00 
ⵉⵡⵏⵏⵉⵜⵏ ⵏ ⵡⴰⵣⵣⴰⵏⵏ - ⵜⵉⵙⵓⵡⴰⵔ ⵜⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵉⵏ ⴷ 
ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵏ ⵓⵡⵔⴰⵔ
ⵜⴰⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ - ⵡⴰⴷ ⵏⵓⵏ
ⵜⴰⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ 
ⵓⴳⵎⵎⵓⴹ
ⴰⵎⵢⴰⵖ ⴰⴽⴷ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ 
ⴷ ⵉⵎⵉⵙ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵣⵣⴰⵏⵏ

15:30 – 17:00
 ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ: ⵜⵉⵎⴽⵜⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⴳⵔⵓⵜⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴽⵜⵉⵜ ⵏ 
ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ... ⵜⵉⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵏⵣⴰⵢⵏ 
  ⴱⴰⴷⵉⵄⴰ ⵏⴰⵃⵃⴰⵙ, ⵜⴰⵙⵍⵎⴰⴷⵜ ⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ 
ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙⵜ, ⵜⴰⵖⵓⵔⵉ ⴳ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏ 
ⴼⴰⵜⵉⵃⴰ ⵙⴰⵄⵉⴷⵉ,  « Échos de la mémoire sur les 
montagnes du rif »  ⵄⴱⴷ ⵍⵊⴰⵍⵉⵍ ⵛⵛⴰⴼⵄⵉ, ⴰⵎⴰⵔⴰ 
ⴰⵎⵃⴹⴰⵕ ⴳ ⴷⴷⵓⴽⵜⵓⵕⴰ, ⵜⴰⵖⵓⵔⵉ ⴳ ⵓⴷⵍⵉⵙ « Révolution 
des quatre jours » ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⵏⵏⵙ, ⵄⴱⴷ ⵍⴽⵔⵉⵎ 
ⵊⵊⵡⵉⵟⵉ, ⴰⵎⴰⵔⴰ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⴰⵎⵔⵣⵓ ⴷ ⵓⵎⵙⵙⵓⵖⵍ
ⴰⵙⵡⵓⴷⴷⵓ: ⵟⵟⴰⵢⵉⴱ ⴱⵢⵢⴰⴹ, ⴰⵏⵎⵣⵔⴰⵢ, ⴰⵏⴳⵎⴰⵎ ⵏ 
ⵓⴼⵔⴷⵉⵙ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵎⴽⵜⵉⵜ ⴷ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ 
ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⵙ ⵜⵓⴳⵜ ⵉⵎⵓⵖⵍⵏ ⵏⵏⵙ- ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ 
ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ.   

17:00 – 17: 50
ⴰⵙⵉⵡⵍ ⵅⴼ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ  ،المغيب الحاضر في ثقافة الصحراء 
ⵙⴰⵄⵉⴷ ⴽⵡⴰⵢⵙ - تأثير األمازيغية  في الحسانية
ⴰⵏⵎⵙⴰⵡⴰⵍ : ⴱⵕⴰⵀⵉⵎ ⴱⵍⵖⵣⴰⵍ, ⴰⵏⴳⵎⴰⵎ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ 
ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ   
ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⴳⵯⵍⵎⵉⵎ ⵡⴰⴷ 
ⵏⵓⵏ

18: 00 - 18:50 
ⴰⵙⵉⵡⵍ ⵅⴼ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ  
« Mohamed Rouicha et les plus grands 
moments de la musique amazigh » - ⵍⵎⴽⴽⵉ 
ⴰⴳⵏⵏⵓⵣ
ⵜⴰⵏⵎⵙⴰⵡⴰⵍⵜ: ⵔⴰⴱⵃⴰ ⵄⵇⵇⴰ, ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ

ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ 

ⵉⵡⵏⵏⵉⵜⵏ  ⵏ  ⵓⵣⵔⴼ  - تعــــــــــــــــــــــــابيـــــــــــــــــــــــــر الــــــــحــــــق  

الـبرنــامج



40

األحد 12 يونيو
13:00 - 10:00

تعابير األطفال - ورشات فنية وأنشطة ترفيهية
اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بجهة بني مالل - خنيفرة

تفاعل مع المجلس الوطني لحقوق اإلنسان واآللية الوطنية 
للتظلم الخاصة باألطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل

16:30 - 15:00
ندوة: تعديل القانون الجنائي واصالح نظام العقوبات

  هشام المالطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة 
العدل  لبنى الوزاني الشاهدي، أستاذة باحثة بجامعة 

محمد الخامس
تيسير: محمد البكير، المجلس الوطني لحو اإلنسان 

17:30 - 16:30
ضيف رواق المجلس الوطني لحقوق اإلنسان

فاتو بنسودة، محامية دولية في مجال حقوق اإلنسان، 
شغلت منصب قاضية بالمحكمة الجنائية الدولية ) 

)2012-2021
تيسير: محسن أحمدي، أستاذ بجامعة القاضي عياض

19:00 - 17:30
تعابير فنية: أنشطة فنية لالختتام من إبداع األطفال

ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ 12 ⵢⵓⵏⵢⵓ
 
10:00 - 13:00 
ⵉⵡⵏⵏⵉⵜⵏ ⵏ ⵡⴰⵣⵣⴰⵏⵏ - ⵜⵉⵙⵓⵡⴰⵔ ⵜⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵉⵏ ⴷ 
ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵏ ⵓⵡⵔⴰⵔ
ⵜⴰⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ - ⴱⵏⵉⵎⵍⵍⴰⵍ- 
ⵅⵏⵉⴼⵕⴰ
ⴰⵎⵢⴰⵖ ⴰⴽⴷ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ 
ⴷ ⵉⵎⵉⵙ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵣⵣⴰⵏⵏ

15:00 - 16:30
ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ : ⴰⵣⵣⵔⴰⵢ ⵅⴼ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⵏⴱⴽⴰⴹ ⴷ ⵓⵙⴳⴳⴷ 
ⵏ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵔⵔⵓⵜⵉⵏ
  ⵀⵉⵛⴰⵎ ⵍⵎⵍⵍⴰⵜⵉ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ 
ⵜⵉⵏⴱⴽⴰⴹⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵓⵔⴼ ⴳ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ  
ⵍⵓⴱⵏⴰ ⵍⵡⴰⵣⵣⴰⵏⵉ ⵛⴰⵀⵉⴷⵉ, ⵜⴰⵙⵍⵎⴰⴷⵜ ⵜⴰⵎⵔⵣⵓⵜ, 
ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ
ⴰⵙⵡⵓⴷⴷⵓ: ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⴱⴰⴽⵉⵔ, ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ 
ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ

16:30 – 17:30
ⵜⴰⵏⴱⴳⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ 
ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ
ⴼⴰⵜⵓ ⴱⵏⵙⵓⴷⴰ, ⵜⴰⵎⵙⵜⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ 
ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⵜⴰⵏⴱⴹⵓⵜ ⴳ ⵜⵙⵏⴱⴹⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴱⴽⴰⴹⵜ 
ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ  (2012-2021)
ⴰⵙⵡⵓⴷⴷⵓ: ⵎⵓⵃⵙⵉⵏ ⴰⵃⵎⴰⴷⵉ, ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ 
ⵍⵇⴰⴹⵉ ⵄⵢⵢⴰⴹ

17:30 – 19:00
ⵉⵡⵏⵏⵉⵜⵏ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ 
ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⴳⵉⵔⴰ,  ⴰⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⴰⵏⴰⵥⵓⵕ ⵏ ⵡⴰⵣⵣⴰⵏⵏ 

ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ 

الـبرنــامج
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07/06/22
17:00 - 16:45

المجلس الوطني لحقوق اإلنسان والمعهد العالي لإلعالم واالتصال شركاء من أجل النهوض بحقوق اإلنسان
ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ

ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⵅⴼ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ

توقيع اتفاقية إطار من طرف:
السيدة أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق اإلنسان والسيد عبد اللطيف بن صفية، مدير المعهد العالي لإلعالم 

واالتصال

ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵉⵏⴳⵔ:
ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴰⵎⵉⵏⴰ ⴱⵓⵄⵢⵢⴰⵛ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷ ⵍⵍⴰⵟⵉⴼ ⴱⵏ 

ⵚⴼⵉⵢⴰ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ

06/06/22
16:30-16:50

المجلس الوطني لحقوق اإلنسان واليونسكو )منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة( شركاء من أجل 
النهوض بحقوق  اإلنسان

ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⵢⵓⵏⵉⵙⴽⵓ (ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵉ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ 
ⵜⴷⵍⵙⴰ) ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⵅⴼ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ

توقيع اتفاقية إطار من طرف: 
السيدة أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق اإلنسان والسيد كريم الهنديلي، مدير مكتب اليونسكو بالرباط 

ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵉⵏⴳⵔ:
ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴰⵎⵉⵏⴰ ⴱⵓⵄⵢⵢⴰⵛ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵏⵚⵉⴼ ⵍⵀⵏⴷⵉⵍⵉ, 

ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵉ ⵏ ⵢⵓⵏⵉⵙⴽⵓ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ

ⵜⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵉⵏ
شراكات



حقوق اإلنسان 2021
تداعيات كوفيد 19 على الفئات الهشة ومسارات الفعلية

1

فبراير 2022

حقوق اإلنسان 2021

تداعيات كوفيد 19 
على الفئات الهشة 

ومسارات الفعلية

w w w . c n d h . m a

مقترحات وتوصيات 
لتعزيز فعلية الحقوق ضمن 
السياسات العمومية 

أكتوبر 2021

w w w . c n d h . m a

Projet de loi n° 10.16
modifiant et complétant

le Code pénal 

Mémorandum
Octobre 2019

w w w . c n d h . m a

التقرير السنوي عن حالة حقوق 
ا�نسان بالمغرب لسنة 2019

فعلية حقوق ا�نسان
ضمن نموذج ناشئ للحريات

مارس 2020 

كوفيد 19: وضع استثنائي وتمرين حقوقي جديد
التقرير السنــوي 2020 عن حـالة حقـــوق اإلنسان بالمغرب

1

كوفيد 19: وضع استثنائي
 وتمرين حقوقي جديد 

التقرير السنوي 2020
حول حالة حقوق االنسان بالمغرب

مارس 2021

www.cndh.ma :النسخ اإللكرتونية متوفرة بأربع لغات )عربية، فرنسية، إسبانية، إنجليزية( عىل املوقع اإللكرتوين

* أصدر املجلس الوطني لحقوق اإلنسان ما يفوق 100 إصدارا، فيام أعاله آخر اإلصدارات.



وحدة حفظ الذاكرة
والنهوض بالتاريخ

المغربي
بمختلف روافده

www.cndh.ma

w w w . c n d h . m a

التقرير الموضوعاتي 
حول احتجاجات جرادة

مارس 2020

w w w . c n d h . m a

Rappor t sur 
les protestations

d’Al Hoceima 
Mars 2020

w w w . c n d h . m a

مشروع القانون رقم 72.18
المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج 
الدعم االجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجالت

مالحظات المجلس الوطني لحقوق اإلنسان وتوصياته

يوليوز 2020

المالحظة المستقلة والمحايدة
لالنتخابات التشريعیة والجماعیة والجھوية

لـ 8 شتنبر 2021

يوم واحد، ثالث استحقاقات

شتنبر 2021

ⵜⴰⴳⴹⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ 
ⵏ ⵜⵙⴽⴰⵏⵉⵏ ⵏ 
ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ

ⵎⴰⵕⵚ 2020

w w w . c n d h . m a

Les versions électroniques sont téléchargeables en quatres langues (Ar, Fr, Ang, Esp) sur son site web : www.cndh.ma
*Le CNDH a publié plus d’une centaine de publications, Ci-dessus les récentes éditions.



www.cndh.ma :النسخ اإللكرتونية متوفرة بأربع لغات )عربية، فرنسية، إسبانية، إنجليزية( عىل املوقع اإللكرتوين

* أصدر املجلس الوطني لحقوق اإلنسان ما يفوق 100 إصدارا، فيام أعاله آخر اإلصدارات.

w w w . c n d h . m a

Effectiveness of Rights
and Freedoms

Towards a New Social Contract 

National Human Rights Council ’s Memorandum on 
the New Development Model

July  2020

Unité de préservation
de la mémoire

et de promotion
de l’histoire avec ses
différents affluents

www.cndh.ma

ⵅⴼ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵣⵔⴼ 10.16
ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵖⵉⴼ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⴷ

ⵓⵙⵎⴷⵉ ⵏ ⵓⵣⵔⴼ ⴰⵏⴱⴽⴰⴹ

ⵜⴰⵎⵙⵙⴽⵜⵉⵜ

w w w . c n d h . m a

فعلية الحقوق والحريات في المغرب
من أجل عقد اجتماعي جديد

مذكرة المجلس الوطني لحقوق اإلنسان
حول النموذج التنموي الجديد

غشت 2020

1

ⴽⵓⴼⵉⴷ19 : ⴰⵙⵓⵔⵙ ⴰⵎⵥⵍⵉ 
ⴷ ⵓⵙⵉⵔⵎ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ

ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⴳⵯⵙⴰⵏⵜ 2020 ⵅⴼ 
ⵓⵙⵓⵔⵙ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ 

ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

w w w . c n d h . m a

تقرير 
حول احتجاجات الحسيمة

مارس 2020

www.cndh.ma :النسخ اإللكرتونية متوفرة بأربع لغات )عربية، فرنسية، إسبانية، إنجليزية( عىل املوقع اإللكرتوين
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أرسم اإللغاء
من أجل مغرب بدون إعدام
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