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 السياق:

قوق اإنسان( أمية خاصة  ية للدامارك )امعهد الداماركي  أولت امؤسسة الوط
ية، معترة  كامة اأم من  إياهالتجربة مركز دراسات حقوق اإنسان والدمقراطية ي جال ا

. وي هذا اإطار، م ااتفاق على اجاز قراءة  ادرة على امستوى الدو التجارب امتميزة وال
اصات اممكن تعميمها على فرقاء ي هذ ت عليها وا  التجربة مع تقدم امقاربة الي انب

من جارب ختلفة. وسيتم هذا الغرض إصدار القراءة ضمن كراس باللغات العربية والفرنسية 
 وااجليزية، سيتكفل امعهد الداماركي بتوزيعها ضمن شبكته الدولية.

ل ماددة مستديرة مع تسلي  الووء عليها من زاوية وسيتم تقدم هذ امقاربة خا
ة  ذ اانطاقة س  .2008-2007بعض اهيآت الي رافقتها م

وهدف هذ الورشة تقدم جربة مركز دراسات حقوق اإنسان والدمقراطية ي جال 
دوات  وات من خال العديد من ال ذ أزيد من عشر س ية الي انطلقت م كامة اأم ا
ية باموضوع وخراء مغاربة ودولين، كما  والورشات واإصدارات، ومشاركة قطاعات مع

 تتوخى تقدم قراءة خراء وقطاعات هذا امسار وأمية اموضوع وآفاقه.
ميس  المكان والتاريخ: )من الساعة التاسعة إ الساعة  2019نونر  21الرباط، ا

 الواحدة(

 : اأهداف

 تقدم التجربة 

 قراءة الشركاء ها 

 .إبراز أمية اموضوع ومكانته ضمن انشغاات ختلف الفرقاء 

 



 الجهات المدعوة:

 ختلف اأنشطة: )اأمن الوط،، من ختلف القطاعات الي سامت ي مشاركا 30
دوبية العامة إالقوات امساعدة، الدرك املكي، الوقاية امدنية،  دارة السجون وإعادة ام

، اإدماج، وزارة العدل، وزارة الداخلية،  ارجية والتعاون الدو يابة وزارة الشؤون ا رداسة ال
ة التشريع  قوق اإنسان، مؤسسة الوسي ،  العامة، السلطة القوادية، اجلس الوط، 

ق ، وزارة الدولة امكلفة حقوق اإنسان،باجلسن ، جامعين وق الطفل،امرصد الوط، 
دوات، شخصيات ،معياتنقابة احامين،  شي  الورشات وال  صحفين مسامن ي ت

 (....حقوقية
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 البرنامج

 وحفل شاي تسجيل المشاركين 09:30-09:00

 الجلسة اافتتاحية 09:30-10:00
 هد الدانماركي لحقوق اإنسانعالم 

  عرض تقدمي :والديمقراطيةمركز دراسات حقوق اإنسان 
11:30-10:00  تيسير: 

  خبرة دولية ي جال حقوق اإنسان ،حورية أسامي 

 لونالمتدخ : 

 ،عميد الشرطة اإقليمي، امديرية العامة  أحمد بن دحمان
 .لأمن الوط،

 ،وب  أحمد بولحباش  .كولونيل القوات امساعدة، شطر ا

 مدير مركز تكوين اأطر بتيفلت ،عبد الرحيم الرحوتي 

دوبيةالتابع   .العامة إدارة السجون وإعادة اإدماج للم

 ناش  حقوقي. لحبيب، لكما 

 مناقشة 11:30-13:00

 اختتام اللقاء 13:00-13:15

 وجبة غذاء 13:15

 


