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 منتدًى موضوعاتيا – 12 مهنا

خاصة باملرأة

15 
لقاء خاصا 

11
ورشة تكوينية 

#املنتدى العاملــــي 
حلقوق اإلنسان
يف أرقـــــــــــــــــام

1
قناة تلفزية عىل اإلنرتنيت 

1
راديو املنتدى

1
تطبيق للتحميل

18 
نشاطا داخليا

41 
نشاطا مسريا بشلك ذايت

20 
نشاطا ثقافيا

الخميس 27 نونبر، 18:00 افتتاح المنتدى، بحضور شخصيات بارزة
األحد 30 نونبر،منتصف النهار، اختتام فعاليات المنتدى

          حوالي 200 فضاء للقاءات والنقاش والتكوين، بصيغ متنوعة

# املنتدى العاملي حلقوق اإلنسان أقوى اللحظات 
> 

> 

>



5

السيدات والسادة الكرام، 

مرحبا بمك يف مدينة مراكش وشكرا لمك عىل مشاركتمك يف املنتدى العاملي الثاين حلقوق 
اإلنسان )مراكش 2014(.

فبعد تنظمي املنتدى العاملي األول يف الربازيل، ها هو املغرب يفتخر باحتضان الدورة الثانية 
هلذا احلدث الذي سيجمع أكرث من 6000 مشارك)ة( من حوايل مائة دولة، ميثلون منمظات 
غري حكومية حملية وإقلميية ودولية وواكالت األمم املتحدة وحكومات ومؤسسات وطنية حلقوق 
اإلنسان ومنمظات دولية ومجموعات مهنية وقادة سياسيني، وفاعلني دوليني يف جمال التمنية 

وحقوق اإلنسان باإلضافة إىل نقابات ومقاوالت.

ويتضمن الربناجم العام الذي بني أيديمك براجم خمتلف اللقاءات واألنشطة اليت سيمت تنظميها 
التدابري  عىل  إطالعمك  إىل  يسىع  مكا  نشاط،  لك  نوعية  حسب  مصنفة  خمتلفة  مبواقع 

والرتتيبات املتخذة حلسن سري فعاليات هذا احلدث. 

ومن أجل الهسر عىل حسن استقبالمك، أنشأت اللجنة التنظميية قريتني رئيسيتني لملنتدى ال 
تفصل بيهنام سوى مسافة قصرية: »قرية املنتدى« بباب إغيل و«قرية العامل« بباب اجلديد«.

فعىل مستوى »قرية املنتدى«، سيمت تنظمي األنشطة التالية:
• اجللسة االفتتاحية واجللسة اخلتامية؛

أمساء  محتل  بقاعات  تنظميها  سيمت  اليت   ،)8 )الصفحة  املوضوعاتية  املنتديات  مجيع   •
باملغرب؛ اإلنسان  حقوق  تقدم  يف  كبري  بشلك  سامهت  خشصيات 

• مركز اإلعالم؛
• فضاء قناة املنتدى التلفزية، اليت ستبث عىل االنرتنيت، وراديو املنتدى.

أما عىل مستوى »قرية العامل«، فستجدون أروقة مجعيات ومؤسسات مشاركة وكذا فضاء 
خاصا باألنشطة املوجهة لألطفال واألنشطة الثقافية املقرتحة من قبل املشاركني ومعرضني، 
إىل   1948 من  الفلسطينيني  »الالجئني  ومعرض  اإلنسان«  وحقوق  الربيد  »طوابع  معرض 

اليوم«.   
 

أما بايق األنشطة، فسيمت تنظميها بالفضاءات التالية:
• األنشطة اخلاصة، بقاعات عدد من الفنادق )صفحة 22(؛

• األنشطة الداخلية، مبواقع خمتلفة )صفحة 28(، لكهنا مفتوحة فقط أمام أعضاء الشباكت 
املنمظة؛

• الدورات التكوينية، بقاعات عدد من الفنادق )صفحة 32(؛
• الورشات املسرية ذاتيا، جلها مبراكز اصطياف تقع يف معمظها مبنطقة تاراك )صفحة 36(؛
• ومن املقرر تنظمي أنشطة فنية وثقافية مبواقع خمتلفة حمددة يف الربناجم الثقايف )صفحة 

.)46

السيدات والسادة الكرام، لقد حرصنا يف تنظمي هذا املنتدى عىل االستجابة عىل أفضل حنو 
لتطلعاتمك.

خالل  من  املنتدى  وجديد  فقرات  عىل  يويم  بشلك  االطالع  عىل  احلرص  إىل  ندعومك  وإذ 
وعىل  اإلنرتنيت  عىل  التلفزية  املنتدى  وقناة   www.fmdh-2014.org اإللكرتوين  موقعه 
راديو املنتدى، فضال عن شباكته االجمتاعية والوسائل اليت تتيحها شبكة األنرتنيت، يسعدنا 

املقام. و طيب  التوفيق  ونمتىن ألشغالمك  بمك،  والرتحيب  استقبالمك 

اللجنة التنظميية
املنتدى العاملي حلقوق اإلنسان )مراكش 2014(

مراكش تستقبل العامل

املغرب حيتيف حبقوق اإلنسان
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STUDIO 

RADIO

POLICE

WC

املدخل
التجسيل

القاعة 1 : فامطة أيت التاجر

القاعة 2 : إدموند معران املاحل

القاعة 3 : زهور العلوي

القاعة 4 : دمحم الربدوزي

القاعة 5 : يم فاما

القاعة 6 : أبراهام  الرسفايت

القاعة 7 : حبيبة زايه

القاعة 8 : عبد العزيز مزيان بلفقيه

القاعة 9 : باين العيايش

القاعة 10 : عبد اهللا الوالدي

القاعة 11 : ادريس بزنكري

القاعة 12 : دمحم القامسي 

القاعة 13 : آسية الوديع

القاعة 14 : اجللسات العامة

القاعة 15 : فضاء املنتدى العاملي حلقوق 

اإلنسان

القاعة 16 : فضاء خمصص لمللكفني باألمن

القاعة 17 : فضاء خمصص لرجال املطافئ

القاعة 18 : فضاء للصالة

القاعة 19 : مطعم

القاعة 20 : فضاء الندوات الصحفية

 قرية املنتدى باب إغيل

قرية العامل باب اجلديد

جلسيت االفتتاح واالختتام

املنتديات املوضوعاتية

مركز اإلعالم

تلفزة وإذاعة املنتدى

أروقة امجلعيات واملؤسسات 

تنظمي معرضني
الطوابع الربيدية وحقوق اإلنسان

الالجوئن الفلسطينيون، من 1948 إىل اليوم

أنشطة أخرى

ستنظم األنشطة اخلاصة بعدد من الفنادق
حدائق أكدال

كزني مدينا أكدال
ناوورة باريري

كزني منارة بالس
 سيمت تنظمي األنشطة الداخلية مبواقع خمتلفة، لكهنا

مفتوحة فقط أمام أعضاء الشباكت املنمظة

الدورات التكوينية

فندق حدائق أكدال

فندق أطلس أسين

فندق حدائق أكدال 

فندق كزني فرح

فندق روايال موغادور أكدال

فندق لومرييديان

فندق رياض موغادور قصبة

فندق بامل بالزا

se déroulent dans des salles d’hôtel 

قرص البلدية

مركز اصطياف اتصاالت املغرب 

مركز اصطياف امجلارك

مركز اصطياف الرشكة املغربية للتبغ

مركز اصطياف املكتب الوطين للكهرباء واملاء

مركز اصطياف الصندوق الوطين للضامن االجمتايع 1

مركز اصطياف الصندوق الوطين للضامن االجمتايع 2

مركز اصطياف الصندوق الوطين للضامن االجمتايع 3

مركز اصطياف املكتب الوطين للسكك احلديدية

مركز اصطياف كهرماء 1

مركز اصطياف كهرماء 2

فندق سريوكو

الورشات املسرية ذاتيا
جلها سينظم مبراكز اصطياف
تقع يف معمظها مبنطقة تاراك

التظاهرات الفنية والثقافية
متحف النخيل، من 20 إىل 30 نونرب

فناء حمطة القطار
قرية العامل

"سيمنا "كولزيي

* Accessibles sur présentation du badge

ميكن تقدمي طلبات االعمتاد املتأخرة أو حسب شارة املشاركة يوم 27 نونرب بقرية املنتدى

جيب التوفر عىل شارة املشاركة (badge) من 
أجل الولوج إىل باب إغيل 

جيب التوفر عىل شارة املشاركة (badge) والدعوة 
من أجل حضور جلسيت افتتاح واختتام املنتدى

(باب إغيل)

خمطط قرية املنتدى )باب إغيل(
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 منتدى منخرط، الزتام خاص
 من أجل حقوق املرأة واملناصفة

 والشباب واألطفال واألخشاص يف
وضعية إعاقة واملهاجرين

 املنتديات
املوضوعاتية
بقرية املنتدى
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القاعة 1 - فامطة ايت تاجر 
13:00-9:00

اإلعاقة وحقوق اإلنسان 
 ةيعضو في صاشخلأا قوقبح ضونهلا لجأ نم فلاحتلاإعاقة )الرباط(، شبكة امجلعيات 

العاملة يف جمال اإلعاقة بمشال املغرب، شبكة حقوق األخشاص يف وضعية إعاقة باجلنوب 
 ةطبار ،قيشرلابرايل، منتدى الصم )فاس(، برناجم التأهيل املجمتيع )RBC( )سطات(، 

ةلماعلا تايعلجما فلاتح ،)طابرلا( ةقاعلإا يوذ صاشخلأا قوقح تاظمنلم بيرغلما داتحلاا 
 ءاضف ةيعجم ،برغلماب دحوتلا ةقاعإ لامج فياملسار )الرباط(، الودادية املغربية لملعاقني، 

 ةمالحما ةيعجم ،)ئيارقلا سرعلا( ايسكيلسيدلل ةيبرغلما ةيعلجماالبيضاء )تطوان(، مجعية 
حنان )تطوان(، امجلعية املغربية لملعاقني جسديا، اإلحتاد الوطين للجمعيات العاملة يف 

جمال اإلعاقة الذهنية، مجعية دمع األخشاص ذوي اإلعاقة )العيون(، االحتاد اإلفرييق للصم، 
االحتاد اإلفرييق لملكفوفني.

18:00-14:00
احلق يف الصحة

االئتالف من أجل احلق يف الصحة

القاعة 2 - إدموند معران املاحل
13:00-9:00

الصحة العقلية وحقوق اإلنسان 
امجلعية املغربية لألطباء النفسيني اإللكينيكيني، خمترب عمل النفس اإللكينييك واملريض 

جبامعة دمحم اخلامس بالرباط، اللجنة املدنية من أجل إفريقيا )الشبكة اإلفريقية القارية(، 
معهد سابورو للتضامن الدويل )اليابان(، الشبكة العاملية اليابانية 

18:00-14:00
مهنيو   الصحة   يف   مواجهة   التعذيب

 اياضح ليهأت ةداعلإ ةيبرغلما ةيعلجماالتعذيب، شبكة أمان للتأهيل والدفاع عن حقوق 
اإلنسان، املجلس الدويل لتأهيل حضايا التعذيب

 امجلعة 28 نونرب

القاعة 3 - زهور العلوي
13:00-9:00

تفاعل   الدول   مع   آليات   األمم   املتحدة   محلاية   حقوق   اإلنسان والهنوض هبا
املندوبية الوزارية امللكفة حبقوق اإلنسان، املجلس الوطين حلقوق اإلنسان، املفوضية السامية 

حلقوق اإلنسان

18:00-14:00
الولوج للعدالة وحقوق اإلنسان

مجعية عدالة من أجل احلق يف حمامكة عادلة، امجلعية الوطنية لملحامني الشباب، مجعية 
احملامني الشباب – امخليسات، املنمظة املغربية حلقوق اإلنسان، منمظة العفو الدولية-فرع 

املغرب، املرصد املغريب للجسون، الشبكة األمازيغية من أجل املواطنة – أزطا، مجعية الوسيط 
من أجل الدميقراطية وحقوق اإلنسان، مركز دراسات حقوق اإلنسان والدميقراطية، منتدى 

بدائل املغرب، النسيج املدين للدفاع عن استقالل السلطة القضائية، الفدرالية الدولية حلقوق 
اإلنسان، الشبكة األورومتوسطية حلقوق اإلنسان، اللجنة الدولية للحقوقيني، املنمظة الدولية 

لإلصالح اجلنايئ، وزارة العدل األرجنتينية.

القاعة 4 - دمحم بردوزي
13:00-9:00

دور   العدالة   يف   إمعال   احلقوق   االقتصادية   واالجمتاعية   والثقافية
اللجنة الدولية للحقوقيني، الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان، املجلس الوطين حلقوق اإلنسان، وزارة العدل 

األرجنتينية

18:00-14:00
العدالة االنتقالية

ةقيقلحا لجأ نم بيرغلماىدتنلماواإلنصاف، املنمظة املغربية حلقوق اإلنسان، الفدرالية 
األورومتوسطية ضد االختفاء القرسي، اهليئة املغربية حلقوق اإلنسان، كتابة الدولة امللكفة 

حبقوق اإلنسان باألرجنتني، مديرية حقوق اإلنسان بوزارة الشؤون اخلارجية األرجنتينية
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القاعة 5 - أيم فاما
13:00-9:00

املدينة وحقوق اإلنسان
املجلس الوطين حلقوق اإلنسان، منمظة املدن واحلكومات احمللية املتحدة بإفريقيا، الربناجم 

الفرنكفوين لدمع التمنية احمللية، وزارة السكىن وسياسة املدينة، وزارة الداخلية، امجلعية 
املغربية لملدن اإليكولوجية

18:00-14:00
النظم   اإلقلميية   حلقوق   اإلنسان   واإلمعال   الفعيل   حلقوق   اإلنسان   

اللجنة الدولية للحقوقيني، الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان، املجلس الوطين حلقوق اإلنسان

القاعة 6 - أبراهام الرسفايت
13:00-9:00

احلق يف الرتبية للجميع
االئتالف املغريب للتعلمي للجميع، امحللة العربية للتعلمي للجميع، امحللة العاملية للتعلمي 
للجميع، كتابة الدولة امللكفة حبقوق اإلنسان بالربازيل، مؤسسة )SES( إلدماج املراهقني 

والشباب )األرجنتني(

18:00-14:00
االقتصاد   االجمتايع   والتضامين والبييئ  : مجيع   حقوق   ومسؤوليات  

 اإلنسان
الشبكة  املغربية   لالقتصاد   االجمتايع   والتضامين، الشبكة   اإلفريقية   لالقتصاد   االجمتايع  
 والتضامين، شبكة   بني القارات   لتعزيز   االقتصاد   االجمتايع   والتضامين، املبادرة الوطنية 

للتمنية البرشية، تعاونية العمل خوان خويص اكستييل )األرجنتني(

القاعة 7 - حبيبة زايه
13:00-9:00

الرتبية عىل حقوق اإلنسان يف القرن الـ21 : اآلفاق، الرهانات والتحديات
املعهد العريب حلقوق اإلنسان، املجلس الوطين حلقوق اإلنسان، منمظة اليونيسكو، منمظة 

العفو الدولية- فرع املغرب، اللكية اإليبريو أمريكية للعلوم االجمتاعية )الربازيل(، منمظة 
الدول اإليبريو أمريكية، كتابة الدولة امللكفة حبقوق اإلنسان لدى رائسة مجهورية الربازيل، 

وزارة التعلمي )الربازيل(، اللجنة الوطنية للرتبية عىل حقوق اإلنسان، احلركة الوطنية حلقوق 
اإلنسان، شبكة الرتبية املواطنة )الربازيل(

18:00-14:00
لنجعل   من   املاء   جماال   واسعا   من   أجل   حقوق   اإلنسان

حتالف مرشق-مغرب لملاء، املجلس الوطين حلقوق اإلنسان، الغرفة الشبابية للبيئة 
)األرجنتني( 

القاعة 8 – عبد العزيز مزيان بلفقيه
13:00-9:00

من   أجل   مضان   محاية   املدافعني   عن   حقوق   اإلنسان
 قوقح تئايله بيرغلما فلاتئلاااإلنسان

18:00-14:00
محاية   الصحافيني   وماكحفة   اإلفالت   من   العقاب

النقابة الوطنية للصحافة املغربية، الفدرالية الدولية للصحفيني

 امجلعة 28 نونرب
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القاعة 9 - باين العيايش
13:00 – 9:00

إلغاء   عقوبة   اإلعدام  : دينامية   كونية
 ةبوقع ءاغلإ لجأ نم بيرغلما فلاتئلاا ،مادعلإا ةبوقع ةضهانلم يلماعلا فلاحتلااإلعدام، شبكة 

الربملانيني ضد عقوبة اإلعدام، شبكة احملامني ضد عقوبة اإلعدام، مجيعا من أجل إلغاء 
عقوبة اإلعدام، املنمظة الدولية لإلصالح اجلنايئ

18:00 – 14:00
معهد   بروميثيوس   للدميوقراطية   وحقوق   اإلنسان، احلركة   الشبابية، مجعية   الشباب   ألجل  

 الشباب ، مجعية الوسيط من أجل الدميقراطية وحقوق اإلنسان، مجعية التبادل والرشاكة 
)فرنسا(، مجعية »أرتيش« اإليطالية للثقافة والرتفيه، البديل املواطن )النيجر(، مجعية   مجتع 

 احلركة  الشبابية ) اجلزائر(، شبكة   بدائل   الشباب (  تونس(،  مركز   دمع   التمنية (  مرص ) ، مصلحة  
 الشباب   مبجلس   أوروبا، املدرسة اإليبريو أمريكية  للعاملني االجمتاعيني الشباب )أرجنتني(

القاعة 10 - عبد اهلل الوالدي
13:00 – 9:00

التعددية   اللغوية   والثقافية   والتجارب   الدولية
 تايعمجلل ةينطولا ةيلارديفلا ،)غيزامأ اطزأ( – ةنطاولما لجأ نم ةيغيزاملأا ةكبشلااألمازيغية، 

مجعية »الاكسا ديل أيدنتداد« لألطفال املختفني )األرجنتني(، مجتع األوالد »أكروباثيون 
هيخوس« )األرجنتني(.

18:00 – 14:00
اتفاقيات   التبادل   احلر،   سياسة   اجلوار   وأثرها   عىل   حقوق   اإلنسان

الشبكة املغربية األورومتوسطية لملنمظات غري احلكومية، الشبكة األورومتوسطية حلقوق 
 تاساردلل ةنطاولما ةسردلما ،ناسنلإاالسياسية، شبكة العامل الثالث إلفريقيا، البيئة والتمنية، 
شبكة املنمظات العربية غري احلكومية للتمنية، شبكة »سوشل ووتش« لتحالفات منمظات 

املجمتع املدين العاملة يف جمال القضاء عىل الفقر، الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان، 
جملس الشيوخ األرجنتيين

القاعة 11 - ادريس بزنكري
 18:00 – 14:00

تقيمي اآلليات الدولية والوطنية حملاربة العنف املبين عىل النوع
 قوقلح ةيطارقومدلا ةطبارلا-ةيلارديفاملرأة ، مرصد حقوق اإلنسان مبجلس األمة باألرجنتني

القاعة 13 - آسية الوديع
13:00 – 9:00

املرأة واملساواة يف الفضاء العام
 تايطارقيمدلا ءاسنلا عتجم ،ناسنلّإا قوقلح بيرعلا دهعلمالبنان، مركز الدراسات النسائية، 

 ةأرلما نوؤش زكرماملرصية
18:00 – 14:00

هل هناك ريادة نسائية وأخرى رجالية ؟ 
منمظة أحياء العامل

قاعة 14 - اجللسات العامة
17:00 – 9:00

حقوق املرأة : من  اخلطاب  إىل  التفعيل، تقيمي  التغيري   20   سنة   بعد  
 بيجني  

 نود ةاواسلما فلاتححتفظ، املجلس الوطين حلقوق اإلنسان، منمظة التضامن النسايئ 
للتعمّل )WLP(، هيئة األمم املتحدة لملرأة

فندق »ناوورة باريري«
13:00 – 9:00

حقوق اإلنسان والتمنية البرشية
 ةينمتلل ةينطولا ةردابلماالبرشية

 امجلعة 28 نونرب
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القاعة 1 – فامطة أيت تاجر
13:00 – 9:00
حرية الضمري

 ةيعجممضري، منمظة حقوق اإلنسان بالرشق األوسط ومشال إفريقيا
18:00 – 14:00

دور   املجمتع   املدين   ووسائل   اإلعالم   يف   تعزيز   التساحم
/قشرم نيدلما عتمجلما ةباوب: روسجمغرب

القاعة 2 – إدموند معران املاحل
13:00 – 9:00

محاية حقوق   األخشاص   املسنني والهنوض هبا : الفرص والوسائل
املجلس الوطين حلقوق اإلنسان

 18:00 – 14:00
احلق   يف   البيئة   والعدالة   املناخية

 ةقاطلاو ءالما ةيعجمللجميع، نادي البيئة، الصندوق العاملي للطبيعة، مجعية أساتذة علوم 
احلياة واألرض، الوزارة املنتدبة امللكفة بالبيئة، التحالف اإلفرييق من أجل عدالة مناخية، 

جملس املهاجرين املنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء باملغرب، مجعية صوت النساء 
املهاجرات باملغرب

القاعة 3 – زهور العلوي
 13:00 – 9:00

حقوق الطفل
املرصد الوطين حلقوق الطفل

18:00 – 14:00
العنف ضد األطفال

منمظة األمم املتحدة لرعاية الطفولة )اليونيسيف(، املجلس الوطين حلقوق اإلنسان 

القاعة 4 - دمحم الربدوزي
13:00 – 9:00

النساء واحلق يف األرض باملغرب
امجلعية الدميقراطية لنساء املغرب

18:00 – 14:00
حقوق اإلنسان واملقاوالت : دور الدول ومسؤوليات املقاوالت

الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان، املجلس الوطين حلقوق اإلنسان، جملس املنافسة، اهليئة 
املركزية للوقاية من الرشوة، االحتاد العام ملقاوالت املغرب، امجلعية الوطنية لملسؤولني عن 

تدبري وتكوين املوارد البرشية، املعهد املغريب لالفتحاص االجمتايع

القاعة 5 – أيم فاما
13:00 – 9:00

احلق يف االتصال للجميع
ةينمتلا لجأ نم قيثوتلاو ملاعلإا ةكبش ،برغم/قشرم نيدلما عتمجلما ةباوب : روسج 

 نماضتلاو ةمادتسلماالدويل، منمظة »اون بونيت بري« للسالم ومنع الرصاعات، منمظة 
 اي« ةظمنم ،لئادبباستا«، هيئة »بوسيس«، بوابة »سرياندا« لإلعالم املشرتك، راديو 6، 

 ايقيرفلإ »سوناب« دهعم ،»كارامأ«الغربية.
18:00 – 14:00

احلق   يف   الوصول   إىل   املعلومة
 ةيرحو ملاعلإا ةيرح ةظمنمالتعبري

القاعة 6 -  أبراهام الرسفايت
13:00 – 9:00

حقوق   اإلنسان   بني   الكونية   واخلصوصية
منتدى الكرامة

18:00 –  14:00
الدميقراطية وحقوق اإلنسان

 تاساردلل ةنطاولما ةسردلما ،ابوروأ سلجلم بونلجا مجانربالسياسية بالرباط، مدرسة 
الدراسات السياسية بتونس، مكتب جملس أوروبا بالرباط، مركز مشال-جنوب ملجلس أوروبا، 

مدرسة احلاكمة واالقتصاد، مديرية الدميقراطية وحقوق اإلنسان مبجلس أوروبا، سفارة 
الرنوجي باملغرب، سفارة سويرسا باملغرب

السبت 29 نونرب
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القاعة 7 – حبيبة زايه
13:00 – 9:00

الترشيع وحقوق اإلنسان
املندوبية الوزارية امللكفة حبقوق اإلنسان، املجلس الوطين حلقوق اإلنسان، األمانة العامة 

 عتمجلماو نالمبرلا عم تاقلاعلاب ةفكللما ةرازولا ،ةموكحللاملدين، مركز دراسات حقوق اإلنسان 
 قوقلح بيرعلا قودنصلا ،ةيطارقيمدلاواإلنسان.

18:00 –  14:00
الترشيع   اجلنايئ   الوطين   ونظام روما   األسايس   لملحمكة   اجلنائية  

 الدولية
 ،نياسنلإا ليودلا نوناقلل ةينطولا ةنجللااملندوبية الوزارية امللكفة حبقوق اإلنسان، املجلس 

الوطين حلقوق اإلنسان

القاعة 8 - عبد العزيز مزيان بلفقيه
13:00 – 9:00

األنرتنت واحلريات
 ؤفكاتل ليارديف-بيلا زكرلما ،)Opinion Internationale(»ليودلا-يأرلا« ةباوبالفرص

18:00 –  14:00
أمن املواطنني ومحاية حقوق اإلنسان

تاقلاعلا دهعم ،حلاصلإل ةيبرعلا ةردابلما ،ةيعاتمجلاا مولعلا في ثابحلأاو تاساردلا زكرم 
ولواب واس ةعمابج ةيلودلا 

القاعة 9 – باين العيايش
13:00 – 9:00

التقاليد الدينية وحقوق اإلنسان 
املجلس الوطين حلقوق اإلنسان، الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان

 18:00 –  14:00
فريوس فقدان املناعة املكتسب )السيدا(   وحقوق   اإلنسان

 ةبرامح ةيعجمالسيدا، حتالف »بلوس« الدويل حملاربة السيدا

القاعة 10 –عبد اهلل الوالدي
13:00 – 9:00

املشاركة السياسية للنساء، رافعة للبناء الدميقرايط
 ةيطارقيمد لجأ نم ةكرحاملناصفة

 18:00 – 14:00
املرأة و املساوات يف الفضاء العام

املعهد املغريب حلقوق اإلنسان، التجمع النسايئ الدمقرايط بلبنان، مركز الدراسات 
النسائية، مركز شؤون املرأة املرصية

القاعة 11 - إدريس بزنكري
18:00 – 9:00

ديناميات   اهلجرة   يف   ملتىق   التجارب   واآلفاق
ةيمابح ةينعلما ةدحتلما مملأا ةنلج ،ةرجلها نوؤشو جرالخاب ينيمقلما ةبراغلماب ةفكللما ةرازولا 

 نيرجاهلما تايعجم ةيضرأ ،همسرأ دارفأو نيرجاهلما لماعلا عيجم قوقحاملنحدرين من بلدان 
بناجلأا نع عافدلاو ةقفارلم ةيصرنعلا ةضهانم ةعومجم ،برغلماب ءارحصلا بونج ايقيرفإ 

واملهاجرين، الشبكة العاملية للنساء املهاجرات والزوجات، الشبكة اإلفريقية األوروبية ملنع 
 يلماعلا عوشرلما ،ةيقيرفإ-ورولأا ةكبشلا ،)migrant-Migreurop( نيرجاهلما زاجتحاحول 

 يلماعلا قاثيلما ،قئاثو نودب نيرجاهلما لوح نواعتلل ةيلودلا ةيضرلأا ،زاجتحلاالملهاجرين، 
دينامية اهلجرة مغرب-مرشق، جملس اجلالية املغربية باخلارج، مؤسسة »ماريا أخنليس« 

)األرجنتني(.

قاعة 12 – دمحم قامسي
13:00 – 9:00

أي   أهداف   للتمنية   ما بعد   2015   ؟
املرصد الوطين حلقوق الطفل

18:00 – 14:00
األرسة وحقوق اإلنسان 

منتدى الزهراء

السبت 29 نونرب
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قاعة 13 – آسية الوديع
18:00 – 14:00

جتربة   النساء   السالليات  : حركة   من   أجل   ولوج   النساء   إىل   ملكية األرض
املنتدى املغريب للدميقراطية وحقوق اإلنسان

قاعة اجللسات العامة
13:00 – 9:00

االجتار   بالبرش  : انهتاك   للحق   يف   احلرية
 ةكرلحا داتحاالنسائية
18:00 – 14:00

مناهضة   العنف   ضد   النساء    : رهانات   وحتديات   اإلمعال 
ربيع الكرامة

السبت 29 نونرب
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 مراكش حتتضن "مجعية الشباب
 العاملية" التابعة لألمم املتحدة، اليت

 سيرشف املرصد الوطين حلقوق الطفل
عىل تنظميها

 برملانات ومؤسسات وطنية وهيائت 
 احلاكمة اجليدة لتعزيز التنسيق يف ما

بيهنا يف جمال حقوق اإلنسان

أنشطة خاصة
ملؤسسات وطنية ودولية
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امجلعة 28 نونرب 

القاعة 12 – دمحم قامسي، قرية املنتدى
18:00 – 9:00

مجعية   الشباب العاملية   ) األمم   املتحدة(
 املرصد الوطين حلقوق الطفل

القاعة 11 – ادريس بزنكري، قرية املنتدى
13:00 – 9:00

اللقاء   الوطين   األول   ألندية   الرتبية   عىل   حقوق   اإلنسان   واملواطنة
وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين، املجلس الوطين حلقوق اإلنسان، منمظة العفو الدولية/

فرع املغرب

فندق »حدائق أكدال«
18:00 – 9:00

اللقاء   الدويل   ملؤسسات   الوسيط واألومبودمسان
مؤسسة وسيط اململكة املغربية

فندق »كزني مدينا أكدال«
13:00 – 9:00

اللقاء   الدويل   لملؤسسات   الوطنية   حلقوق   اإلنسان
املجلس الوطين حلقوق اإلنسان، جلنة التنسيق الدولية لملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، 

املفوضية السامية حلقوق اإلنسان
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فندق »حدائق أكدال«
13:00 – 9:00

الهنوض   بثقافة   حقوق   اإلنسان  :  دور   هيائت   تضبيط   وسائل   اإلعالم
 عيسملا لاصتلال ايلعلا ةئيلهاالبرصي

فندق »ناوورة باريري«
18:00 – 14:00

أثر   امليثاق   االجمتايع   الحتاد املجالس االقتصادية واالجمتاعية 
واملؤسسات املامثلة الفرنكوفونية عىل   تعزيز   حقوق   اإلنسان   األساسية

املجلس االقتصادي واالجمتايع والبييئ

فندق »كزني مدينة أكدال«
16:00 – 9:00

مسؤولية املقاولة يف جمال حقوق اإلنسان: اإلسرتاتيجيات والتفعيل
 ةيعلجما ،ناسنلإا قوقلح نيطولا سلجلما ،برغلما تلاواقلم ماعلا داتحلااالوطنية لملسؤولني 

 دراولما نيوكتو يربدت نعالبرشية، املعهد املغريب لالفتحاص االجمتايع

السبت 29 نونرب 

فندق »كزني منارة بالص«
18:00 – 9:00

أي   ديناميات   من   أجل   حقوق   النساء   يف   الفضاء   املتوسيط؟
املنتدى الفرنيس-املغريب لإلدارة العمومية، برشاكة مع رشكة« Mazars MT« لالفتحاص  

فندق »حدائق أكدال«
13:00 – 9:00

املزيانية   املستجيبة   للنوع   االجمتايع   حتت   جمهر   حقوق   اإلنسان: أفق 
كبري ألهداف التمنية املستدامة ملا بعد 2015

وزارة االقتصاد واملالية

فندق »حدائق أكدال«
18:00 – 14:00

حقوق   املواطن   يف   عرص   املعطيات
 عباطلا تاذ تايطعلما ةياحم ةبقارلم ةينطولا ةنجللاالخشيص

مركز االصطياف، األمعال االجمتاعية لقضاة 
وموظيف العدل

18:00 – 14:00
امجلعية     الدولية   هليائت   احملامني   من   أجل   حقوق   اإلنسان

االحتاد الدويل لملحامني، هيئة احملامني بباريس، مجعية هيائت احملامني باملغرب
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فندق »حدائق أكدال«
13:00 – 9:00

حماربة الرشوة ومحاية حقوق اإلنسان
اهليئة املركزية للوقاية من الرشوة 

فندق »كزني مدينا أكدال«
18:00 – 14:00

دور   الربملانات   يف   تعزيز   حقوق   اإلنسان
جملس النواب، جملس املستشارين، املندوبية الوزارية امللكفة حبقوق اإلنسان، املجلس الوطين 

حلقوق اإلنسان

27 – 28 نونرب 

فندق "حدائق أكدال"
املنتدى النقايب العاملي 

18:00 – 9:00
 ةيطارقيمدلا ةيلاردفنوكلاللشغل، االحتاد العام للشغالني يف املغرب، االحتاد 

املغريب للشغل، الكونفدرالية النقابية الدولية، احتاد النقابات العربية

27 – 30 نونرب 

قرية العامل، باب اجلديد
طيلة اليوم

معرض   االقتصاد   االجمتايع   والتضامين
املبادرة الوطنية للتمنية البرشية
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املنتدى العاملي حلقوق اإلنسان فرصة 
ملنمظات وطنية وإقلميية ودولية لالنفتاح 

عىل فضاءات جغرافية أخرى لعقد 
اجمتاعاهتا

أنشطة داخلية
لشباكت وطنية ودولية
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24-26 نونرب
اجمتاع داخيل لملكتب اإلقليمي العريب لملنمظة   الدولية  

 لألخشاص   يف   وضعية   إعاقة

24-26 نونرب
اجمتاع املكتب الدويل للفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان

25-26 نونرب
اجمتاع داخيل للتحالف العاملي ملناهضة عقوبة اإلعدام

25-26 نونرب
منتدى حتضريي حول الولوج إىل العدالة وحقوق اإلنسان

26 نونرب
اجمتاع مكتب التحالف   الدويل   ضد   االختفاء   القرسي

26 نونرب
اجمتاع مكتب التنسيقية   املغاربية   مجلعيات   حقوق   اإلنسان

26-27 نونرب 
اجمتاع  داخيل  لشبكة منمظة العفو الدولية/فرع  املغرب   

من 26 إىل 28 نونرب
لقاءات داخلية ملنمظة العفو الدولية

اجمتاع شبكة شباب أمنسيت املغرب، اجمتاع وطين لملدارس صديقة حقوق 
اإلنسان، اجمتاع حتضريي لملنتدى العاملي حلقوق اإلنسان

27 نونرب 
اجمتاع داخيل   لشبكة   مساواة   بدون   حتفظ



27 نونرب 
اجمتاع حتضريي للخرباء يف جمال اإلعاقة

27 نونرب 
اجمتاع داخيل للجنة اإلرشاف عىل الشبكة اإلفريقية 

لملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان

من 27 إىل 30 نونرب 
املشاركة الدميقراطية للشباب : احلقوق واملامرسات. مؤمتر 

إقليمي للتقيمي والتعزيز
جملس أوروبا، مجعية الشباب من أجل الشباب

28 نونرب 
اجمتاع   مكتب   الفدرالية   األورومتوسطية   ضد   االختفاء   القرسي

29 نونرب 
اجمتاع مجعية مساعدة األمهات العازبات

29 نونرب 
يوم درايس حتصييل ملرشوع شباب من أجل الدميقراطية 

الوسيط من أجل الدميقراطية وحقوق اإلنسان، صندوق األمم املتحدة من أجل 
الدميقراطية

29 نونرب 
لقاء دويل لملجالس احمللية للشباب

املنتدى املتوسيط للشباب، الشبكة املغربية للشباب والتشاور، املجلس الوطين 
حلقوق اإلنسان

29 نونرب 
اجمتاع املكتب التنفيذي الحتاد  النقابات   العربية

29 نونرب 
أي مقاربة نوع ملهين القضاء؟

مجعية النساء القاضيات

1-2 دجنرب 
اجمتاع   املجلس   اإلداري   لملؤسسة   األورومتوسطية   محلاية  

 املدافعني   عن   حقوق   اإلنسان
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دورات تكوينية موجهة لفائت خمتلفة من 
أجل استيعاب حقوق اإلنسان وحسن 

ممارسهتا
ورشات تكوينية
تهسر عىل تنظميها 
عدد من الشباكت
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23-27 نونرب 
فندق »حدائق أكدال« 18:00-9:00

تكوين الدبلوماسيني العرب حول اعمتاد مقاربة حقوق اإلنسان يف 
االضطالع مبهامهم

مركز الرشوق

26-27 نونرب 
فندق »أطلس أسين« 18:00-9:00

ماكحفة االجتار يف البرش
جملس أوروبا،املندوبية الوزارية امللكفة حبقوق اإلنسان

26-28 نونرب 
فندق »بامل بالزا« 18:00-9:00

برناجم إدارة التحوالت االجمتاعية )موست(
منمظة اليونسكو، املجلس الوطين حلقوق اإلنسان 

27 صباحا 28 مساء - نونرب 
فندق حدائق أكدال

إدارة مشاريع التطوع لفائدة الشباب
التحالف املغريب للتطوع، امجلعية من أجل تمنية املبادرات املواطنة واألوربية

27-30 نونرب 
فندق »كزني فرح« 18:00-9:00

زيارة أماكن احلرمان من احلرية والوقاية من التعذيب
املعهد الدمناريك ضد التعذيب )الكرامة(، مركز “ريستارت” لتأهيل حضايا العنف والتعذيب، 

املجلس الوطين حلقوق اإلنسان

28 نونرب 
فندق »رياض موغادور أكدال« 18:00-9:00

حقوق   اإلنسان   يف   عرص   األنرتنيت
 لئادب ةظمنمالدولية 

28 نونرب 
فندق »أطلس أسين« 18:00-15:00

آليات محاية حقوق اإلنسان
مجعية الوسيط من أجل الدميقراطية وحقوق اإلنسان

28 نونرب 
فندق »املريديان« 18:00-9:00

التكوين   وبناء   القدرات   حول   الرتافع   باملنطقة   العربية
جلنة وضع املرأة - األمم املتحدة، منمظة رشاكة تعمل النساء الدولية )WLP(، حتالف املساواة 

دون حتفظ  

28 نونرب 
فندق »رياض موغادور القصبة« 18:00-9:00

تعزيز قدرات الصحفيني يف جمال حقوق اإلنسان
املركز املغريب حلقوق اإلنسان ووسائل اإلعالم

29 نونرب 
فندق »بامل بالزا« 18:00-9:00

حقوق   اإلنسان   والتمنية   احمللية:  بناء   جممتع  أكرث عدال   انطالقا   من  
 امجلاعات   الرتابية

الربناجم الفرنكوفوين لدمع التمنية احمللية

29 نونرب 
فندق »رياض موغادور أكدال« 18:00-9:00

العيادات   القانونية حلقوق اإلنسان
الشبكة العاملية لقانون املصلحة العامة )GNPIL(، املجلس الوطين حلقوق اإلنسان
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دليل قوي عىل تنوع هيائت املجمتع 
املدين املغريب والدويل وتنوع 
اهمتاماهتا وجماالت اشتغاهلا

ورشات 
مسرية ذاتيا
مبراكز االصطياف
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قرص البلدية
18:00 9:00

محاية   األطفال   ضد   العنف   واالستغالل   واإليذاء
ةلوفطلالجأنملئادبةظمنموالشباب

مركز اصطياف اتصاالت املغرب 
12:00 9:00

احلق   يف   السكن   الالئق   بني   الترشيع   والواقع
 نكسلا لجأ نم ةيبرغلما ةكبشلاالالئق

مركز اصطياف امجلارك
12:00 9:00

حرية التعبري يف منطقة الرشق األوسط ومشال إفريقيا
منمظة »اون بونيت بري«

17:00 14:00
حرية التعبري يف تونس والدفاع عن احلقوق لبناء السالم يف العراق

منمظة »اون بونيت بري«

مركز اصطياف املكتب الوطين للسكك احلديدية
9:00-17:00

األطفال املزدادون خارج إطار الزواج، األمهات العازبات: هل من إصالحات 
لضامن حقوقهم )هن(؟

املؤسسة الوطنية للتضامن مع النساء يف وضعية صعبة )إنصاف(، األشبال الدولية، الغد 
البامس، مركب الشباب، نفيفة نور، تالينت، اللة عزيزة، سالم، )Aibi(، اهلدف، دار األطفال الوفاء، 
النخيل، مؤسسة غيثة زنيرب، مجعية »ليلوتان دي سابل«، وداد من أجل املرأة والطفل، مجعية 
أرسيت، قرية األطفال »إس – أو – إس«، مجعية أرض اإلنسان )»تري ديزوم«(، مجعية صوت 
النساء املغربيات، مجعية السناء النسائية، الرابطة املغربية محلاية الطفولة، مجعية التضامن 

النسايئ، منمظة »سايم سوسيال« لإلغاثة االجمتاعية، امجلعية املغربية حلقوق النساء، اإلتالف 
امجلعوي حلق الطفل يف امحلاية العائلية، حتالف أيتام العامل )فرنسا(، حصة اجلنوب )تونس(، 

حصة اجلنوب )فرنسا(، هيئة األمم املتحدة لملرأة، مؤسسة »دروسوس« )سويرسا(، صندوق األمم 
املتحدة للساكن، منمظة اليونيسيف، الواكلة االسبانية للتعاون الدويل من أجل التمنية، هيئة 

،)AIWC(

مركز اصطياف الرشكة املغربية للتبغ
12:00 9:00

حقوق الشباب من خالل االستعراض الدوري الشامل
معهد بروميثيوس للدميقراطية وحقوق اإلنسان

17:00 14:00
التغيري املنايخ وحقوق اإلنسان

حركة مواطنة وإيكولوجية 

مركز اصطياف املكتب الوطين لملاء و الكهرباء
12:00 9:00

البعد   األخاليق   يف   ثقافة   حقوق   اإلنسان   ومسألة   إدماج   األخشاص   يف  
 وضعية   إعاقة

التحالف اجلهوي ملنارصة حقوق ومواطنة األخشاص يف وضعية إعاقة جبهة الدر البيضاءـ  
سطات

17:00 14:00
مغرب   األخشاص   يف   وضعية   إعاقة:  بني   املعاناة   والتطلعات

)AMDM(  ينقاعلمل  ةيبرغلما ةيعلجماجسديا

مركز اصطياف الصندوق الوطين للضامن 
االجمتايع 1

12:00 9:00
من   أجل   تمنية   عادلة،   بديلة   ومستدامة   لساكنة   اجلبال   يف   العامل

 لابلجا نكاس ةيعجمبالعامل
 17:00 14:00

دور احلراكت الطالبية يف الهنوض حبقوق اإلنسان
التحالف الطاليب املغاريب، منمظة التجديد الطاليب

مركز اصطياف الصندوق الوطين للضامن 
االجمتايع 2

12:00 9:00
اإلشاكلية الدستورية بالدول املغاربية

 قوقح تاظمنلم ةيبراغلما ةيقيسنتلااإلنسان
 17:00 14:00

االجتار يف البرش
منتدى الزهراء

 امجلعة 28 نونرب
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مركز اصطياف الصندوق الوطين للضامن 
االجمتايع 3

12:00 9:00
حصة   العامل   وحقوق   اإلنسان

حتالف جنيف حلقوق اإلنسان

17:00 14:00
احلق يف احلصول عىل أدوية فريوس فقدان املناعة املكتسب والهتاب 

)C( الكبد الفريويس
 )Coalition Plus( مجعية   حماربة   السيدا، حتالف »بلوس« الدويل حملاربة السيدا

مركز اصطياف كهرماء 1
12:00 9:00

األطفال والثقافة
مجعية الشعلة

17:00 14:00
السياسات   الرتابية   واحلق   يف   التمنية: أي   دور   لملجمتع   املدين   يف  

 املشاركة   والتقيمي؟
املنتدى امجلعوي آلسيف

مركز اصطياف كهرماء 2
17:00-14:00

برملانيون وحمامون إللغاء عقوبة اإلعدام
ةبوقع دض اعيجم ،مادعلإا ةبوقع ةضهانلم يلماعلا فلاحتلا ،مادعلإا ةبوقع دض بيرغلما فلاتئلاا 

 ةبوقع دض ينمامح ةكبش ،برغلماب مادعلإا ةبوقع دض ينينالمرب ةكبش ،مادعلإااإلعدام

القرص البلدي
18:00 9:00

التغطية   الصحية   للفقراء: نظام   املساعدة   الطبية »    راميد    « باملغرب
 في قلحا لجأ نم ةيبرغلما ةكبشلاالصحة، امجلعية املغربية للعلوم المتريضية والتقنيات 

 تلاباقلل ةينطولا ةيعلجما ،)AMSITS( ةيحصلاباملغرب

فندق سريوكو
17:00 9:00

ندوة إقلميية حول حرية التعبري والتجمع واحلق يف األنرتنيت
منمظة بدائل الدولية

مركز اصطياف اتصاالت املغرب
12:00 9:00

الوقاية من اإلبادة واجلرامئ ضد اإلنسانية
املجلس الوطين حلقوق اإلنسان

17:00 14:00
احلقوق االقتصادية واالجمتاعية والبيئية من منظور الشباب

الرابطة املغربية للشباب من أجل التمنية واحلداثة

مركز اصطياف امجلارك
12:00 9:00

تطور اآلليات الدولية محلاية حقوق اإلنسان، خاصة اهليائت التعاهدية
معهد جنيف حلقوق اإلنسان

17:00 14:00
أدوار احلركة احلقوقية يف املنطقة العربية بعد »الربيع العريب«

مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، املجلس الوطين حلقوق اإلنسان

السبت 29 نونرب امجلعة 28 نونرب 
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مركز اصطياف املكتب الوطين لملاء و للكهرباء
12:00 9:00

المتيزي   املضاعف   ضد   النساء   يف   وضعية   إعاقة
مجعية امحلامة البيضاء

17:00 14:00
الهنوض حبقوق   األخشاص   الذين   يعانون   من   اضطرابات   التوحد

حتالف التوحد

مركز اصطياف الرشكة املغربية للتبغ
12:00 9:00

اهلجرة   الدولية   بصيغة   املؤنث:  أمل   العبور   وحتدي   احلقوق
منتدى مغرب الكفاءات

17:00 14:00
امحلاية القانونية لملهاجرات غري النظاميات

مجعية نساء من أجل املساواة والدميقراطية

مركز اصطياف املكتب الوطين للسكك احلديدية
12:00 9:00

اسرتجاع األموال املستحقة
اهليئة الوطنية محلاية املال العام باملغرب

17:00 14:00
اإلبداع وحقوق اإلنسان
مؤسسة الربوة للثقافة والفكر

مركز اصطياف كهرماء 1
12:00 9:00

لقاء دويل لملجالس احمللية للشباب
املنتدى املتوسيط للشباب، الشبكة املغربية للشباب والتشاور

17:00 14:00
امجلاعات   احمللية   وتعزيز   حقوق   اإلنسان

امجلعية املغربية من أجل مدن إيكولوجية

مركز اصطياف كهرماء 2
12:00 9:00

الديناميات املدنية اجلديدة للشباب من أجل حقوق اإلنسان
معهد بروميثيوس للدميقراطية وحقوق اإلنسان

17:00 14:00
لقاء شباب املغرب واملرشق لبناء فضاء دميقرايط

حركة الشباب، مركز دمع التمنية، جلان الصحة، مجعية آرتيش اإليطالية

مركز اصطياف كهرماء 3
12:00 9:00

جرامئ االختفاء القرسي، إفالت الفاعلني غري الدولتيني من العقاب
 ءافتخلاا دض ةيطسوتمورولأا ةيلاردفلاالقرسي

السبت 29 نونرب 
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مركز اصطياف الصندوق الوطين للضامن 
الجمتايع 1

 12:00 9:00
لنعش معا باختالفاتنا 

مجعية الضفتني
17:00 14:00

الصناديق »االنهتازية«
جلنة احلقوق والضامنات مبجلس نواب األمة )األرجنتني(

مركز اصطياف الصندوق الوطين للضامن 
الجمتايع 2

 12:00 9:00
العدالة واجلرامئ الدولية

املركز الدويل للهنوض حبقوق اإلنسان )األرجنتني(، مكتب املديع اخلاص باجلرامئ ضد اإلنسانية 
)األرجنتني(

17:00 14:00
هل من أدوات للتكوين الذايت يف روح املقاولة امجلاعية للنساء والرجال؟

مجعية أحياء العامل

مركز اصطياف الصندوق الوطين للضامن 
االجمتايع 3

12:00 9:00
الجسون وحقوق اإلنسان

ةبوقع دض اعيجم ،مادعلإا ةبوقع ةضهانلم يلماعلا فلاحتلا ،مادعلإا ةبوقع دض بيرغلما فلاتئلاا 
 ةبوقع دض ينمامح ةكبش ،برغلماب مادعلإا ةبوقع دض ينينالمرب ةكبش ،مادعلإااإلعدام، املنمظة 

الدولية لإلصالح اجلنايئ، املرصد املغريب للجسون
17:00 14:00

الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق 
املدنية والسياسية بشأن إلغاء عقوبة اإلعدام

ةبوقع دض اعيجم ،مادعلإا ةبوقع ةضهانلم يلماعلا فلاحتلا ،مادعلإا ةبوقع دض بيرغلما فلاتئلاا 
 ةبوقع دض ينمامح ةكبش ،برغلماب مادعلإا ةبوقع دض ينينالمرب ةكبش ،مادعلإااإلعدام

السبت 29 نونرب 
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"مترد، فنانون يتحدثون لغة حقوق 
اإلنسان"، معرض كبري للفن التشكييل، 

جيمع 27 فنانا من 15 دولة

29 نونرب، حفل فين ختليدا لليوم الدويل 
للتضامن مع الشعب الفلسطيين

»ال َتُدس عىل حقويق«، معرض غري 

مسبوق حول حقوق الطفل

برجمة ثقافية
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مترد
 معرض   دويل   للفن   التشكييل

)Carte Blanche(  حتت إرشاف مايح بينبني، بطاقة بيضاء
متحف النخيل، من 20 إىل 30 نونرب

ال   تدس   عىل   حقويق
معرض

منمظة اليونيسيف 
فناء حمطة القطار

طوابع الربيد وحقوق اإلنسان
معرض للطوابع الربيدية

بريد املغرب، منمظة العفو الدولية-فرع املغرب
قرية العامل

عىل   درب املسار الدويل  
  إللغاء   عقوبة   اإلعدام

معرض
 ةبوقع ةضهانلم يلماعلا فلاحتلااإلعدام

قرية العامل

اإلعدام عقوبة خارج نطاق 
العدالة

معرض ملصقات
 ةبوقع ةضهانلم يلماعلا فلاحتلااإلعدام

قرية العامل

الالجوئن الفلسطينيون، من 
1948 إىل اليوم

معرض للصور
سفارة فلسطني، واكلة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الجيئ فلسطني 

يف الرشق األدىن )UNRWA(، وزارة الثقافة )املغرب(، املنتدى 
)UNIC( العاملي حلقوق اإلنسان، مركز األمم املتحدة لإلعالم

قرية العامل
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اليوم الدويل للتضامن مع الشعب 
الفلسطيين

السبت 29 نونبر
• مشاركة املنتدى يف محلة واكلة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الجيئ فلسطني 

يف الرشق األدىن لتعزيز التضامن مع الالجئني الفلسطينيني، عرض صورة 
مخضة عىل إحدى الواجهات باملدينة 

• 18:30 -  افتتاح معرض الصور، قرية العامل
• أمسية فنية، قاعة سيمنا »كولزيي«

< 17:00 - لقاء مع حيىي خيلف )وزير الثقافة الفلسطيين السابق(  
< 19:30 - عرض فيمل »متسللون«، ملخرجه خالد جرار، 70 دقيقة   

)النخسة العربية-مع ترمجة باإلجنلزيية(
< 21:00 - هسرة فنية دولية  

أنشطة فنية، قرية العامل
• »فرقة تونوليك«، فرقة موسيقية، األرجنتني

• رقصات التانغو والفللكور، ورشة للرقص
• إلغاء عقوبة اإلعدام، مرسحية، منمظة العفو الدولية-فرع املغرب

• أقالم متحركة )أمنسيت املغرب(
• ورشة كتابة )أمنسيت املغرب(

• رصخة العبيد، أداء موسييق )أمنسيت املغرب(،
• تارخيي مع األمل )أمنسيت املغرب(

أنشطة أخرى...
امخليس 27 نونرب، ابتداء من منتصف الهنار: كرنفال حقوق اإلنسان، شوارع 

مراكش الرئيسية
األحد 30 نونرب، عىل الساعة العرشة صباحا، ماراطون الشباب من أجل 
حقوق اإلنسان، املرصد الوطين حلقوق الطفل، شوارع مراكش الرئيسية

استوديو املنتدى، قناة تلفزية تبث عىل األنرتنيت
• حوارات من أجل احلقوق

• لقاءات وحوارات
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مستعجالت
رشطة :

الوقاية املدنية :
الدرك املليك :

حصة
: SOS Médecins

: SAMU

الدكتور مملوز :
الدكتور رسحان :

سياحة
املجلس اجلهوي للسياحة :

مطار مراكش منارة :

سيارة أجرة

أرقام هاتفية مفيدة

190
150
177

05 24 40 40 40
05 24 43 30 30
06 61 74 08 58
06 61 83 70 67

05 24 38 52 61
05 24 44 79 10

05 24 40 94 94

05 24 43 29 27




