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 وكممارسة فضلى  ، كتصوراألمن وحقوق اإلنسان التدريب ربانمجال: مدخل

أضخم برانمج تدرييب، يف  تقدم هذه اخلطاطة، للتدريب كتصور وكهندسة وكدعامات، انطالقا من ممارسة فضلى انبثقت من  
 . 1املغربية   ألقاليم اجلنوبية للمملكةأجنز اب الذيو جمال األمن وحقوق اإلنسان، األول من نوعه 

ُأجنز برانمج األمن وحقوق اإلنسان، يف إطار الشراكة والتعاون بني وزارة الداخلية واملديرية العامة لألمن الوطين واجمللس الوطين  
النخيل للدراسات والتدريب والوساطة   الوزارية  2حلقوق اإلنسان ومركز  املندوبية  وذلك يف مرحلة أوىل، قبل أن تنضاف إليه 

 .يف مرحلة اثنية  ن املكلفة حبقوق اإلنسا

منسجمة مع ما هو متعارف عليه عامليا يف جمال التدريب حول قضااي حقوق اإلنسان، قُيم الربانمج التدريب، وفق معايري  
 أسالك املستفيدين والنطاق الرتايب واملدة الزمنية ومنهجية اإلعداد والتدريب ومشاركة النساء ونوعية املعاجلة. تومشل

مشارك ومشاركة جبهات الصحراء، ميثلون انئب وايل    500، ابستفادة  حيث كتلة املستفيدينخاصيات الربانمج، من   تمتيز 
من  األمن، ورؤساء املناطق األمنية، والعمداء املركزيون، ورؤساء املصاحل، وضباط ومفتشني، ومقدمني وحرس أمن، كما تتميز  

ختلف املصاحل، من استعالمات عامة، وحفظ النظام، والشرطة القضائية، وهيئات املرفقية، بتغطية الربانمج، مل   حيث املستوايت
 %90حضرية، وقوات التدخل السريع والبيئة وغريها. كما سجل الربانمج املشاركة النوعية لألطر النسائية الشرطية، حيث قاربت

 من العامالت يف القطاع.  

 عن حتليل اإلرادة العليا للدولة يف جمال األمن وحقوق اإلنسان ومكوانت  الربانمج التدرييب، من حيث املوضوعات، فضالاشتمل  
الوثيقة الدستورية ذات الصلة حبقوق اإلنسان، وعلى إعالانت حقوق اإلنسان، عامة وخاصة، وواثئق من النواة الصلبة للقانون  

مم املتحدة، وما يهم الواثئق املرجعية الدولية  الدويل حلقوق اإلنسان، وما يتصل بنظام املساطر اخلاصة والعالقة مع منظومة األ 
 والوطنية املتعلقة ابألمن وحقوق اإلنسان، وواثئق أخرى.  

كما متيز الربانمج بشموله لكافة األقاليم اجلنوبية للمملكة، وهي على التوايل: السمارة، والعيون، وطنطان، وكلميم  
أخريا الداخلة، وذلك خالل الفرتة املمتدة من فاتح يناير إىل هناية  ومعها طاطا، مث العودة إىل العيون فبوجدور مث  

 ، وقد مت اإلعداد هلذا الربانمج، على مراحل:2015 أبريل

، ومت خالهلا اختبار فرضية إطالق الربانمج التدرييب 2014من بداية شهر مارس إىل هناية شهر يونيو    املرحلة األوىل  امتدت
حول األمن وحقوق اإلنسان، وذلك على صعيد املعهد امللكي للشرطة ابلقنيطرة، والذي استفادت منه أطر عليا على صعيد  

 د امللكي.  املديرية العامة لألمن الوطين وأطر من هيئة التدريس ابملعه

 
  املصادر املعتمدة:  1
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، حيث مت االنكباب  2014، ابتداء من شهر يوليوز إىل شتنرب  املرحلة الثانيةوقد مكنت نتائج هذا التدريب من االنتقال إىل  
على إعداد مشروع مصوغة مرجعية وديداكتيكية بناء على حبوث فردية أجنزت من طرف املشاركني واملشاركات خالل املرحلة  

 األوىل.

غة، مت يف مرحلة اثلثة عرضها قصد االعتماد، على السيد املدير العام لألمن الوطين، ومن أجل إبداء الرأي  وبعد إجناز املصو 
مرحلة إعدادية من طرف السيد رئيس اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، وتوج األمر ابملوافقة اإلجيابية، مما سهل االنتقال إىل 

دينة العيون، وشارك فيها أعضاء القيادة األمنية جبهات الصحراء،  ، على مستوى م2015حامسة غطت شهر يناير    أخرية
مستفيد ومستفيدة، وبذلك يكون الربانمج التدرييب   400أي الرؤساء املباشرون، وتوجت إبعدادهم لربانمج األمن املوجه ل 

 .املنجز هبذه اجلهات قد متيز ابلتدرج يف اإلعداد والتطبيق خبصوص مضامينه ومنهجيته وأهدافه

واالتفاقية   الدستورية  االلتزامات  ضوء  يف  اإلنسان  حقوق  مرجعية  مع  حبيوية  التدريب،  يف  واملشاركات  املشاركون  تفاعل 
للمملكة، وهكذا متكنوا ومتكنَّ، يف ضوء منهجية التدريب اليت انصبت على حتليل الواثئق املرجعية، من حيث متلك مستوايت  

 و دويل وما هو وطين.وجماالت التفاعل واملالءمة بني ما ه

تفاعل املشاركون واملشاركات، مع نظام املساطر اخلاصة، ابالنكباب على طرق عملها والعالقة مع املنجز الوطين واملمارسات  
املهنية الفضلى يف هذا الصدد. مما مكنهم من تقدمي أجوبة أولية هامة على مجلة من املواضيع املتعلقة ابلتحدايت املطروحة 

عادلة احلقوق واحلرايت وحفظ النظام العام. وأولوا، بنفس الدرجة، عناية خاصة ملوضوع التظاهر السلمي. ويف  يف نطاق م
هذا اإلطار قدموا جمموعة من املقرتحات الدقيقة اليت ختص تنظيم احلق يف التظاهر السلمي وما يتصل بدور احلوار والوساطة 

ر القوة املعنوية يف عالقتها ابلتبصر ورابطة اجلأش وحسن معاملة األطفال والنساء  مع اجملتمع املدين والتوثيق امليداين واستحضا
 وتوفري سبل تدبري جناح التظاهر السلمي.

، إطالع وفد عن املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، على  2015أبريل  15الدورة التدريبية املنعقدة ابلعيون، يوم  وشهدت
يب، حيث كانت مناسبة زايرهتم لألقاليم اجلنوبية فرصة لولوج قاعة التدريب ومناسبة  منهجية وخصائص وحمتوايت هذا التدر 

للوقوف على استفسارات وتساؤالت املشاركني واملشاركات اليت متيزت ابلتنوع والعمق والصراحة، وسلمت للوفد توضيحات  
 وبياانت تتعلق بربانمج األمن وحقوق اإلنسان ابللغات الثالث.

 

لألمن الوطين، املصوغة املرجعية: األمن وحقوق اإلنسان إطار معريف، دعامات ديداكتيكية وأسناد واثئقية، إعداد وتنسيق أمحد شوقي  املديرية العامة  -
املكلف  بنيوب، خبري يف جمال حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية املكلف ابلتدريب يف برانمج األمن وحقوق اإلنسان، أمحد بندمحان عميد إقليمي  

 .2019تنسيق والتواصل مع برانمج األمن وحقوق اإلنسان،  ماي ابل
 .2022املندوبية الوزارية املكلفة حبقوق اإلنسان، تقرير أساس حول حقوق اإلنسان ابألقاليم اجلنوبية للمملكة املغربية، -
 دراسات متخصص يف حقوق اإلنسان، كان مقره ابلعيون.  أول مركز 2
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ية العامة لألمن الوطين، مبنهجية املواكبة املنتظمة، مع برانمج األمن وحقوق اإلنسان. حيث اختذت جمموعة  املدير   تفاعلت
من اإلجراءات اهلامة اليت تلقاها املشاركون واملشاركات، بتقدير عال، ومتثلت يف اإلسراع إبصدار مدونة قواعد سلوك موظفي  

العامة لألمن الوطين اليت جاءت منسج مة مع التزامات اململكة الدستورية يف جمال حقوق اإلنسان وإصدار جملة  املديرية 
، حيث تضمنت افتتاحياهتا وموادها موضوعات ذات طبيعة اجتماعية  2014الشرطة يف صيغة جديدة ابتداء من غشت  

لوقائية واحلمائية ضد  وفنية وقانونية يف نطاق األمن وحقوق اإلنسان، كما أصدرت املديرية العامة دورايت ختص اإلجراءات ا
 التعذيب وما يتصل بظروف االستقبال واملعاملة واإلنصات مبراكز الشرطة.

بقضية   اإلنسان، يف عالقتها  معرفة مستجدات حقوق  العليا إىل  األمنية  للقيادات واألطر  الكبري  التطلع  التدريب،  أثبت 
فيها التوضيحات خبصوص السمات السوسيو ثقافية    الصحراء، حيث اتضح ذلك جليا مبناسبة احلصة التدريبية اليت قدمت

واملؤمترات اجليو اسرتاتيجية على صعيد منطقة الساحل ومشال إفريقيا والشرق األوسط. وقد عرب العديد منهم على أمهية ذلك  
 كله بوصفه من صميم القوة املعنوية للعقيدة األمنية.

امية للدورات التدريبية حلظات ابلغة الدالالت، عرب فيها املشاركون مثلت احلصص املخصصة إلجراء التقييمات الكتابية اخلت
واملشاركات عن قناعاهتم الراسخة بعمق اختيارات اململكة يف جمال األمن وحقوق اإلنسان، ووعيهم ابلتحدايت اليت تواجههم  

كما كانت فرصة للتعبري عن تقديراهتم  يف املمارسة العملية، مثمنني أمهية تنظيم برانمج التدريب حول األمن وحقوق اإلنسان،  
إزاء التطورات الداعمة ملكتسبات التوزان بني حقوق اإلنسان وحفظ النظام العام وصيانة االستقرار، واإلحلاح ابملناسبة، على 

ى  أمهية مواصلة ذلك وتعميمه على نطاق واسع. وقد أثنت اإلطارات الشرطية النسائية بصفة خاصة، مبناسبة التدريب، عل
 حسن االختيار القاضي إبشراكهن يف هذا التدريب.

وأتكد يف سائر أطوار التدريب، أمهية احلضور الوازن لكل من اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، واملندوبية الوزارية املكلفة حبقوق  
التدريبية اخلاصة بتقدمي اختصاصات هذه املؤسسة والعالقة مع املساطر اخلا صة، حيث تفاعل  اإلنسان خالل اجللسات 

املشاركون مع نوعية احملاور، مقدمني جممل استفساراهتم وتساؤالهتم حول أسئلة حقوق اإلنسان والنظام العام، وتدبري التظاهر  
السلمي، ومالءمة القوانني، وحصانة نساء، ورجال الشرطة، ونظام الشكاايت وإجراء األحباث وابقي مساطر اجمللس الوطين  

 ملناسبة عربوا إبشارات خمتلفة عما خيص مواصلة حتسني أوضاعهم املهنية والوظيفية.يف هذا الصدد. واب

يف خمتلف أطوار التدريب، ومبناسبة التفاعل مع املشاركني واملشاركات مبختلف أجياهلم ومناطقهم ورتبهم، رجاال    وأتكدت
ارات امللكية السامية، خبصوص الرفع من األجور  ونساء، األمهية القصوى للتدابري املتخذة يف السنوات األخرية تفعيال للقر 

وتيسري مسطرة الرتقي وإدماج الشباب وتشجيعهم على مواصلة الدراسة. وبرز يف هذا اإلطار، أمهية إدماج األجيال اجلديدة 
وتتبع   الشابة احلاصلة على مستوايت دراسية وجامعية، مما لذلك من انعكاس على مردودية اإلنتاج ومستوى الوعي املهين

 التقدم احملرز يف البالد.
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العديد من املشاركني واملشاركات مبناسبة اجللسات العامة واألشغال التطبيقية، وعند تقدمي األجوبة، عن معنوايت عالية    وعرب
اعتزاز   بوضوح  التحدايت. وقد جتلى  وثوابتها ومواجهة  البالد ومكتسباهتا  قيم  للدفاع عن  النظر واالستعداد  بُعد  تعكس 
املشاركني واملشاركات أبمهية املكتسبات الوطنية يف جمال األمن، وكلما ُقدمت أمثلة حية، يف إطار املقارنة، عن املناطق امللتهبة  
من مشال إفريقيا والشرق األوسط، كانت ثقتهم واعتزازهم ببلدهم يزداد. وقد عربوا يف هذا الصدد، أكثر من مرة، عن بعد  

اقية السليمة، اليت أكدهتا اإلرادة امللكية السامية، خبصوص االختيار الدميقراطي ومكتسبات حقوق  النظر واالختيارات االستب
اإلنسان. وال شك أن هذه القيم املعنوية الكربى عامل يضاف إىل أمهية اجلهود املبذولة ملواصلة النهوض ابألوضاع املادية 

 واخلدمات واملرافق االجتماعية.

إليها، خبصوص الربانمج التدرييب من الوقوف على متثل عميق لإلدارة العامة لألمن الوطين، ملوضوع  متكن اخلالصات املتوصل  
اجلنوبية   األقاليم  املطروحة حوله، على صعيد  والتحدايت  املغربية  للمملكة  االتفاقية  اإلنسان، يف ضوء االلتزامات  حقوق 

نسان وأبجوبة ومداخل تفعيلها يف السلوك واملمارسة املهنية،  الصحراوية، وعي، يرتجم االنشغال العميق إبشكاالت حقوق اإل
 مما يؤشر على حصول تقدم نوعي حمرز على هذا املستوى.

قدرات حبثية ومعرفية لدى النخبة األمنية، قادرة على بناء اجلسور بني التزامات الدولة احلقوقية،    توفروأكد الربانمج التدرييب،  
مقومات لدى النخبة األمنية،   وجود ومتطلبات املناهج والثقافة "والعقيدة" األمنية يف نطاق حتدايت دولة القانون. كما أكد 

التفكري االسرتاتيجي حول األمن وحقوق اإلن سان، وسبل تعميمه، يف نطاق التحدايت املطروحة على البالد  فيما خيص 
عامة، والصحراء على وجه اخلصوص، حتدايت، تروم حتقيق التوازن، بني احلق والواجب، بني املعطى املرجعي واملسؤولية، بني  

 متطلبات احلرية والنظام العام، بني صيانة املكتسبات وبناء أخرى جديدة.

، أمهية ترصيد كل ذلك، ابعتباره من املكتسبات احلقوقية الوطنية، ومن مالمح التقدم احملرز لدى مرفق  وطرح الربانمج التدرييب
اخلربات   نقل  إطار  ويف  احلقوقية  الدبلوماسية  صعيد  على  فضلى  وممارسة  وطنيا،  مرجعية،  تقدميه كتجربة  وبغاية  األمن، 

األو  والشرق  إفريقيا  بلدان  من  للعديد  )احلقوق  والتجارب، ابلنسبة  لباقي مكتسبات األمة  األمر ابلنسبة  سط، كما جرى 
 الثقافية واللغوية، مدونة األسرة، التنمية البشرية، العدالة االنتقالية...(.

 شهادات حول الربانمج التدريب

 اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان 

عليه الصديقان، األستاذ امبارك بودرقة واألستاذ أمحد  "إننا نشيد ابلنجاح الباهر الذي حققه هذا الربانمج التدرييب الذي أشرف  
إن  شوقي بنيوب، املسؤولني على مركز النخيل للدراسات والتدريب والوساطة، والعضوين السابقني هبيأة اإلنصاف واملصاحلة.

هبا، واليت تقع يف    هذا العمل سينضاف إىل الرتاكم اهلام الذي حققته بالدان يف شىت جماالت محاية حقوق اإلنسان والنهوض
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التشريع   مستوى  على  وضماانهتا،  مبادئها  واستدماج  وإشاعتها  اإلنسان  ثقافة حقوق  وتعميم  احلكامة  ترشيد  عمليات  قلبها 
 واملمارسة.

وال شك أن وراء جناح هذا الربانمج، اإلرادة الكبرية والصادقة للمديرية العامة لألمن الوطين، يف إطار السعي من أجل تدبري  
يد للقضااي األمنية. وما يرتبط ابالهتمام اخلاص الذي يوليه اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان للتكوين يف هذا اجملال، يف إطار  رش

وستبقى نتائج   تظافر اجلهود مع سائر القطاعات واملرافق العمومية واملصاحل واملؤسسات. وما لقاؤان اليوم، إال دليل على ذلك.
ستوى التكوين وخمرجاته املعرفية، رصيدا هاما للثقافة احلقوقية عموما وملوضوع األمن وحقوق اإلنسان الربانمج التدرييب على م

 3على وجه خاص".

 املندوبية الوزارية املكلفة حبقوق اإلنسان 

املعنية، وتتخذ  "...وبشكل عام، وبكل موضوعية تعرف بالدان تناميا لثقافة حقوق اإلنسان تساهم فيه العديد من األطراف  
شكل برامج جمال الرتبية على حقوق اإلنسان. وأود هبذه املناسبة أن أشري إىل مبادرة رائدة مت التعريف هبا يف هناية األسبوع 

من    500املاضي مبدينة العيون. ويتعلق األمر بربانمج التكوين حول " األمن وحقوق اإلنسان" الذي استفاد منه ما يزيد عن  
الوطين ابألقاليم اجلنوبية من خمتلف مستوايت وأسالك األمن، ملدة سنتني، يف إطار شراكة ما بني وزارة الداخلية  موظفي األمن  

  واملديرية العامة لألمن الوطين، واجمللس الوطين حلقوق اإلنسان واملندوبية الوزارية املكلفة حبقوق اإلنسان، و مركز النخيل للدراسات 
هذا الربانمج، الذي أشرف عليه اخلبري يف جمال حقوق اإلنسان األستاذ أمحد شوقي بنيوب، على   والتدريب والوساطة، ويستند

املعايري الدولية حلقوق اإلنسان، ومن أهدافه الرئيسية متكني املوظفني املكلفني إبنفاذ القوانني من متلك حقيقي وكاف ملبادئ 
ا يؤمن توفيقا سلسا بني ضرورات حفظ األمن والنظام العام، ومتطلبات  وقيم حقوق اإلنسان، يف إطار ترشيد احلكامة األمنية، مب

محاية حقوق اإلنسان. ويعترب الربانمج رائدا يف مضامينه ومناهجه، وخاصة الطريقة البيداغوجية املعتمدة يف تنفيذه اليت أدت،  
كوين والتكوين املستمر يف هذا اجملال، تعترب  من خالل تفاعل بناء بني املكونني واملستفيدين، إىل صياغة مصوغة بيداغوجية للت

من أحسن املصوغات اليت أعدت يف هذا اجملال، وأعتقد من موقع جتربيت يف اجلامعة، أن هذه املصوغة ستفيد ليس فقط يف هذا  
تشكل دفعة  السياق، بل ميكن استعماهلا يف سد العديد من اخلصاصات يف قطاعات أخرى مبا فيها اجلامعية. كما من شأهنا أن  

، وخاصة فيما يتعلق ابلشق اخلاص ابلتكوين  2007قوية لألرضية املواطنة للنهوض بثقافة حقوق اإلنسان اليت مت اعتمادها سنة  
 4والتكوين املستمر، مبا يضمن متلك ترسيخ قيم ومبادئ حقوق اإلنسان لدى شرائع واسعة من اجملتمع." 

 
 

دجنرب   3العيون  .الصبار األمني العام للمجلس الوطين حلقوق اإلنسان يف اختتام الربانمج التدرييب حول األمن وحقوق اإلنسانمن كلمة األستاذ حممد  3
 . املصدر، املصوغة املرجعية األمن وحقوق اإلنسان. 2016

ق هبيئة اإلنصاف واملصاحلة، مع جريدة آخر ساعة من حديث شامل، لألستاذ احملجوب اهليبة املندوب الوزاري حلقوق اإلنسان سابقا، والعضو الساب  4
 2016دجنرب  14بتاريخ   311عدد 
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 واألهداف الطبيعة :  الفرع األول

   5طبيعة التدريب وأهدافه / بصفة عامة  -أوال 

 : تعريفه وطبيعتهالتدريب
املهارات اإلنسانية واملعرفية  " املتدربني واملتدرابت من حيث  التدريب نشاط إنساين يرمي إىل إحداث تغيريات عند 

 ."والتنظيمية

 أهداف التدريب 

 يستهدف التدريب حتقيق ما يلي : 

بشكل يتناسب ومستجدات املعارف احلقوقية   مهامهم ومسؤولياهتم أداء متكني املستفيدات واملستفيدين من تطوير  -
 واألعمال اليت يباشروهنا.

 تقدمي معارف جديدة أو تعميقها وفق منهجية ووسائل وتقنيات تساعد على فهمها وامتالكها على حنو أفضل. -
 ليت يعتقد اإلنسان أهنا غري قابلة للمراجعة.املسامهة يف إعادة النظر يف األفكار ا -
 متكني الفرد من التواصل الفعال مع اآلخر من خالل اجلماعة اليت سيشتغل معها خالل الدورة التدريبية. -
 فتح آفاق جديدة لإلبداع وتعميق املعارف وتطوير املمارسات واألفعال اليت اعتاد عليها. -

 :خصائص للتدريب
 ات املوجودة عند املستفيد)ة( ويساهم يف تطويرها وإغنائها.ينطلق التدريب من اخلرب  -
 يساعد التدريب على تقوية االجتاهات االجيابية أثناء التفاعل مع اآلخر واجلماعة. -
 كما يساعد على نقل األفكار واملعلومات النظرية إىل ممارسات وأنشطة عملية. -
 يقوي الرغبة يف املزيد من التدريب والتعلم. -

  

 
يف إطار برانمج التنمية احمللية بني  ، 2013صادرة هناية  ،من حقيبة يف جمال التدريب حتت عنوان "إدماج حقوق اإلنسان يف نظام احلكامة الرتابية" مستوحاة مواد الفرع األول  -5

 . وقد أعد هذا العمل اخلبري أمحد شوقي بنيوب  .لحق مأخوذ من التقدميـمـيونيسف واملديرية العامة للجماعات احمللية. وتشتمل احلقيبة على أربع مصوغات وتقدمي هلا، وهذا الالمنظمة 
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 التدريب يف جمال األمن وحقوق اإلنسان  -اثنيا 
يساعد التدريب يف جمال األمن وحقوق اإلنسان، على تطوير املعارف والوقوف على التزامات اململكة يف هذا اجملال.  

 يف هذا اإلطار:  6ومن بني املستخلصات املتوصل إليها 

التوازن بني موجبات وضرورات واشرتاطات النظام العام  "التعاطي مع موضوع األمن وحقوق اإلنسان انطالقا من   -
 ومستلزمات ممارسة احلقوق واحلرايت والتمتع هبا.

ثقافية بوصفها عناصر أساسية يف املناخ والشروط اجملتمعية احمليطة ابألمن وحقوق  -استحضار املعطيات السوسيو -
 اإلنسان.

 متطورا ومنفتحا على العصر وحتدايته.التعامل مع املواطن ابعتباره كائنا بشراي )إنسانيا(  -
 وحقوق اإلنسان يف إطار معادلة قواعد التناسبية والشرعية. موضوع األمن النظر إىل  -
الفضلى   - واملمارسات  املكتسبات  العمومية  لعنوان  كترصيد  األمن خلدماته  أداء مرفق  قوق  ح  مع صيانةلجودة يف 

 اإلنسان.
 رافعة من رافعات تعزيز القدرات املهنية. اإلنسان ابعتبارمهأمهية التكوين والتدريب يف جمال حقوق ا -
 التعرف على التزامات الدولة يف جمال حقوق اإلنسان يف ضوء منطلقاهتا الدستورية والتوجهات الوطنية ذات الصلة. -
 اخلاصة.ما يتعلق بنظام املساطر يف التعرف على ما تطرحه املمارسات االتفاقية من حتدايت وبصفة خاصة  -
 دور الرتبية على حقوق اإلنسان كعامل يف النهوض هبا لدى كافة املتدخلني حول األمن وحقوق اإلنسان. -
 أمهية التكوين احلقوقي املستمر ألفراد قوات األمن ولباقي املتدخلني على السواء. -
 أمهية إدماج املستجدات احلقوقية يف برامج التكوين املهين. -
 وساطة كإطارات داعمة حاضنة لتحدايت ومستلزمات األمن وحقوق اإلنسان.تعزيز وتقوية مؤسسات ال -
قوق اإلنسان والتزاماهتا  حبأمهية البعد االستباقي، من حيث الرصد واالستشراف، لتفادي االنزالقات اليت قد متس   -

 ذات الصلة.

 أهداف التدريب يف جمال األمن وحقوق اإلنسان  -اثلثا 
أمهية قصوى. وميكن تلمس ذلك يف جمال األمن وحقوق اإلنسان من خالل   الربانمج التدرييبأهداف يكتسي حتديد 

 األمثلة التالية :   

 
 . 5ص  (،2015) يناير (08-07-06)أايم  ،العيون ،ة األوىل لفائدة رؤساء املناطق والعمداء املركزيون ورؤساء املصاحل والدوائرلدورة التدريبي اخلاص اب التقرير الرتكييب املوضوعايت - 6
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 7منوذج / موضوع : دور املرأة يف اجملال الشرطي 

 متكني املستفيدات واملستفيدين من العملية التدريبية من :   

 املرأة يف املواثيق الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان. حقوق على  التعرف -
واالسرتاتيجيات والسياسات العامة لفائدة  ،اإلملام ابلتدابري اليت اختذهتا اململكة على املستويني التشريعي واملؤسسايت -

 النساء.
 اإلملام بدور املرأة املغربية يف اجملال الشرطي. -
 حتديد اجملاالت اليت حققت فيها املرأة مردودية ملموسة. -
 حتديد بعض اجملاالت اليت تشكل حتداي للمرأة الشرطية.   -

 :8منوذج / موضوع : قواعد السلوك 

املشاركني حول القانون الدويل املنظم حلقوق اإلنسان وتعريفهم مبختلف االتفاقيات الدولية ذات  حتيني معلومات   -
 الصلة بقواعد السلوك اليت صادق عليها املغرب.

متكني املشاركني من إدراك االلتزامات األخالقية والقانونية املنوط هبم احرتامها وإخضاع ممارستهم املهنية هلا بصفة   -
 مستمرة.

الطارئة على حقل    تبادل - املستجدات  ميدان عملهم يف ضوء  يواجهها املشاركون يف  اليت  التحدايت  الرأي حول 
 لرتسانة القانونية ذات الصلة وسبل رفع تلك التحدايت.ابحقوق اإلنسان واحلرايت العامة والتطورات اليت حلقت 

األ - املشاركني يف جمال  الفضلى بني  واملمارسات  اخلربات  وتقاسم  السلوك  تبادل  قواعد  من وحقوق اإلنسان حول 
 واألخالقيات.

 9منوذج / موضوع :  النظام األساسي 

 
، مبناسبة الربانمج التدرييب اجملرى ابملعهد امللكي للشرطة ابلقنيطرة  حول موضوع  »املرأة يف صفوف األمن الوطين«  (،عميدة شرطة)خدجية بوروين،    من البحث املقدم من طرف.   7

 . 2014يونيو  27- 26بتاريخ 

  ، مبناسبة الربانمج حول موضوع »مدونة قواعد سلوك املوظفني املكلفني إبنفاذ القانون«(، متصرف ابملديرية العامة لألمن الوطين، )طرف حممود خالد األحيان املقدم من من البحث . 8
 .2014يونيو  27- 26التدرييب اجملرى ابملعهد امللكي للشرطة ابلقنيطرة بتاريخ 

، مبناسبة الربانمج التدرييب اجملرى ابملعهد امللكي حول موضوع »النظام األساسي اخلاص مبوظفي األمن الوطين«  (،عميد شرطة ممتاز،)من البحث املقدم من طرف حسن معروف.  9
 .2014يونيو  27- 26للشرطة ابلقنيطرة بتاريخ 
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ملعرفة   - اإلنسان  الدولة يف جمال محاية حقوق  والتزامات  الوطين  املتعلقة ابألمن  النصوص  القائمة بني  العالقة  إاثرة 
 املكتسبات الوطنية املرجعية يف النصوص اخلاصة ابألمن الوطين.

إجراء قراءة متفحصة للنصوص من أجل استخراج التزامات وحقوق موظفي األمن الوطين ذات الصلة ابملمارسة   -
 املهنية وقضااي حقوق اإلنسان.

 التمكن من ضبط آليات وأدوات حتليل النصوص واستيعاب املضامني واستنباط املفاهيم.   -

 توحيد قراءة النصوص اخلاصة مبوظفي األمن الوطين يف ضوء التزامات الدولة، لتفادي كل لبس أو سوء فهم. -

 ضمان ممارسة أقوى لـحقوق اإلنسان لـحـمايتها. -

 اثيق الدولية  لتقدمي التجارب الفضلى يف املمارسة الوطنية.إجراء مقارنة  بني النصوص الوطنية واملو  -

 مكوانت أساسية يف اخلطة التدريبية -رابعا 

 : تقدمي : مشتمالت اخلطة التدريبية

 اخلطة التدريبية العناصر املنهجية واألدوات البيداغوجية، وتشمل على وجه اخلصوص :   تتضمن

 اإلعداد املرجعي. -
 السيناريو البيداغوجي. -
 الربانمج. -
 األنشطة التطبيقية. -
 بطائق تقدير املعارف وتقييم الدورة. -
 شبكة مساعدة على إعداد التقرير الرتكييب. -
 قواعد أساسية يف عمل املدرب. -

 ما يتعلق هبذه اجلوانب األربعة األوىل من خالل الفروع املوالية. كل   وسرتكز هذه الورقة املرجعية على 
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 السيناريو البيداغوجي :  ينالفرع الثا

 طبيعة وهيكلة السيناريو البيداغوجي –أوال 
 

تعكس   وثيقة  إنه  التدريبية.  العملية  قيادة  لوحة  مبثابة  البيداغوجي  السيناريو  اإلجناز. وتشمل    ة هندسيعد  وتسلسل 
املنهجية وتقنيات التنشيط  و أهدافها والوقت املخصص هلا و املواضيع و عدد احلصص و برانمج التدريب من حيث عدد األايم 

 الفضاء وما يتصل ابألدوات واملعينات املستعملة.  استعمال املعتمدة، فضال عن

موضوع  اليوم
 احلصة

 الفضاء واألدوات املعينة املنهجية وتقنيات التنشيط  الوقت املخصص  أهداف احلصص التدريبية  

 األول

احلصة 
 األوىل:

االفتتاح  
وانطالق 
الدورة 
 التدريبية

 التعارف.  -
معرفة توقعات وانتظارات  -

املشاركني واملشاركات من  
 أهداف وبرانمج الدورة.

 تقدمي الربانمج. -
إجراء تقدير أويل   -

 للمعارف. 

 د  30

 
 استقبال املشاركني واملشاركات  -
 توزيع ملف الدورة الذي يشتمل لزوما على:   -

 الربانمج.  ✓
 أهم صكوك حقوق اإلنسان العاملية.  ✓
 واثئق حقوق اإلنسان الوطنية.  ✓

 
 . تقدمي كلمة اجلهة املنظمة  -
تقدمي املدرب لنفسه وتقدمي كل مشارك  -

 . ومشاركة
 . تقدمي الربانمج وطرق العمل -
 .تقدير املعارفتعبئة بطاقة  -

 
 
 جلسة عامة. -
جلوس املشاركني   -

 Uواملشاركات على شكل 
 .ملف الدورة -
 . جهاز حاسوب -
بطاقة التقدير األويل   -

 للمعارف. 
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 مناذج سيناريو بيداغوجي    -اثنيا 
 10منوذج أول : سيناريو بيداغوجي حول موضوع الشرطة القضائية وحقوق اإلنسان

 اليوم
موضوع 
 الفضاء واألدوات املعينة املنهجية وتقنيات التنشيط  الوقت املخصص  أهداف احلصص التدريبية  احلصة

 األول

احلصة 
 األوىل:

االفتتاح  
وانطالق 
الدورة 
 التدريبية

 . التعارف -
 .معرفة توقعات -

 .وانتظارات املشاركني
واملشاركات من أهداف  

 وبرانمج الدورة. 
 تقدمي الربانمج. -
إجراء تقدير أو   - -

 . للمعارف

 د  40

 

 .استقبال املشاركني واملشاركات -
 توزيع ملف الدورة الذي يشمل:   -
 تقدمي كلمة املديرية العامة.  -
تقدمي املدرب لنفسه وتقدمي كل مشارك ومشاركة )االسم،  -

 املهنة، اجلهة املنتدبة مع كتابة االسم على البطاقة(.
 تسجيل التوقعات واالنتظارات من الدورة.  -
 الربانمج وطرق العمل. تقدمي  -
 تعبئة بطاقة تقدير املعارف. -

 .جلسة عامة -
 .ملف الدورة -
 . األوراق الكربى  -
 األقالم اللبدية.مسالط.  -
 .جهاز حاسوب -
  .تسجيل أمساء املشاركني -

 .واملشاركات على بطائق ملونة
تسجيل األجوبة على السبورة   -

 الورقية. 
 .بطاقة التقدير األويل للمعارف -

 األول

احلصة 
 الثانية:

تعريف  -
الشرطة  
 القضائية

ومتييزه عن  
مفهوم  
الشرطة  
 اإلدارية 
وتبيان 
 وظائفها

 .تعريف املشاركات -
واملشاركني مبدخل تعريفي 

ملفهوم الشرطة القضائية 
ومتييزه عن الشرطة اإلدارية 
و تبيان وظائفه و طبيعته 
وارتباطه العضوي حبقوق 

 .اإلنسان

 د 70

 د 15

 
تقدمي املدرب لعرض حول مفهوم الشرطة القضائية مع   -

اإلشارة يف كل مرحلة من مراحل العرض إىل الرتابط 
  والتقاطع بينه وبني حقوق اإلنسان

 PPTجلسة عامة  -

 د 25

مطالبة املشاركني واملشاركات إبعداد قوائم تتضمن خمتلف   -
احلقوق كما جاءت يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان اليت 
هلا عالقة بوظائف الشرطة القضائية / نشاط تطبيقي فردي 

 1رقم 
 . تقدمي كل مشارك ومشاركة جلوابه -
 . اعتماد اجلواب بعد تبادل الرأي حوله بصفة مجاعية -

تتبع املدرب للنشاط  مرافقة و  -
 . الفردي أثناء إعداد اجلواب

 
مبناسبة الربانمج التدرييب اجملرى ابملعهد امللكي   حول موضوع  »الشرطة القضائية و حقوق اإلنسان« (،عميد شرطة ممتاز ، )من البحث املقدم من طرف عبد الواحد املازوين 10

 .  2014يونيو  27-26للشرطة ابلقنيطرة، بتاريخ 
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 وطبيعتها
 

 د 30

حول مدونة سلوك   02إجناز النشاط التطبيقي اجلماعي رقم   -
املوظفني املكلفني إبنفاذ القوانني وذلك عن طريق إعداد 

قوائم ختص الواجبات املهنية و األخالقية املفروض توفرها يف  
 املوظفني املكلفني إبنفاذ القوانني. 

        توزيع البطائق امللونة -
(fiche Bristol)   قصد حترير

 جواب النشاط الفردي.

 األول

 
 
 
 
 
 

احلصة 
 الثالثة:
املعايري 
الدولية 
حلقوق  

اإلنسان يف  
أعمال 
الشرطة  
 القضائية

تقدمي شروحات   -
للمشاركات واملشاركني 

حول املعايري الدولية  
حلقوق اإلنسان  
واطالعهم على  

الضماانت الدولية  
املتعلقة ابألشخاص 

املوضوعني رهن 
االحتجاز وكذا املعايري  

الواجب توفرها أثناء فرتة  
 البحث و التحقيق.

حتديد معايري حقوق   -
اإلنسان الواجب توفرها  

عند إيقاف واحتجاز  
 األشخاص.

إعطاء تعريف  -
اصطالحي لبعض  

األعمال املرتبطة  
ابإليقاف،الشخص 

املوقوف واحملتجز  
 والسجني، و املس

اجلسدي، مع التوقف عند  
بعض السلوكات  اخلاطئة  

 أثناء املمارسة. 
الوقوف على موضوع   -

مسؤولية ضباط الشرطة 
القضائية الثالثية: 

اجلنائية واملدنية 
 .والتأديبية

 
 
 
 
 
 
 
 د 115

مبا فيها  
د   15

اخلاصة 
 ابالسرتاحة

 PPTجلسة عامة  .تقدمي املدرب لعرض يف املوضوع - د 25

فتح حوار عام حول األسباب الكامنة وراء تبين هذه املعايري   - د 20
 والقواعد الدولية.

الورشات ختتار كل ورشة أشغال 
 مقررا من اجلنسني 

 د 35 

توزيع املشاركني و املشاركات إىل جمموعة عمل قصد االشتغال   -
حول قراءة بعض   03يف ورشات على النشاط التطبيقي رقم  

مواد الدستور املغريب واستخراج القواعد واملعايري الدولية اليت 
 مت إدراجها يف الوثيقة الدستورية.  

الدستور   - د 15 لعرض مقتضب حول مدى مالءمة  املدرب  تقدمي 
 .املغريب ملقتضيات القانون الدويل حلقوق اإلنسان

 تقدميات بتقنية 
PPT 

 بطاقة التقييم اليومي تقييم يومي. إجراء  - د 05
 

 د 25
إجراء حوار عام حول خمتلف األعمال اليت تدخل يف صميم   -

حقوق   مع  واملتقاطعة  القضائية  الشرطة  ضباط  اختصاص 
 اإلنسان.

 عصف ذهين 
 

املتعلقة  - د 30 اإلنسان  حقوق  معايري  ملوضوع  املدرب  تقدمي 
 ابإليقاف واالحتجاز…

 بتقنية تقدميات 
PPT 
 

 د 15
إجناز نشاط تطبيقي مجاعي حول استخراج الضماانت الواردة   -

 يف بعض فصول قانون املسطرة اجلنائية فيما يتعلق ابحملتجز.  
 .حوار عام حول أنواع مسؤولية ضباط الشرطة القضائية -

 جلسة عامة

 بطاقة التقييم اليومي . إجراء تقييم يومي - د05
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 11منوذج  اثن : سيناريو بيداغوجي حول موضوع النظام األساسي اخلاص مبوظفي األمن 

 
، مبناسبة الربانمج اجملرى ابملعهد امللكي للشرطة  حول موضوع »النظام األساسي اخلاص مبوظفي األمن« (،عميد شرطة ممتاز) ،من البحث املقدم من طرف حسن معروف -  11

 . 2014يونيو  27-26اريخ ابلقنيطرة، بت

الوقت  أهداف احلصص التدريبية احلصةموضوع  اليوم 
 املخصص 

 الفضاء واألدوات املعينة  املنهجية وتقنيات التنشيط 

 األول

 احلصة األوىل:
 

االفتتاح وانطالق  
 التدريب 

 التعارف.  -
 معرفة انتظارات املتدربني.  -
 تقدمي الربانمج العام. -
 إجراء تقييم أويل للمعارف. -

 
 ساعات  3

مع ختصيص  
 اسرتاحة د15

 استقبال املتدربني. -
 تقدمي شخصي لكل متدرب.  -
 إعطاء حملة حول املديرية العامة لألمن الوطين.  -
 توزيع واثئق التدريب:  -

نسخة من الظهري املتعلق ابملديرية العامة لألمن  ✓
 الوطين. 

نسخة من النظام األساسي اخلاص مبوظفي   ✓
 األمن الوطين. 

 نسخ من املواثيق الدولية:  ✓
 اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان.  •
 العهدين الدوليني. •
 كتابة عنوان املادة على السبورة. •

 طرق العمل:  -
 االستفهامية.  ✓
 التشاركية. ✓
 االستعراضية.  ✓

   Uقاعة الدرس، على شكل  -
 .... Oأو
 واثئق احلصة.  -
 السبورة الورقية أو املمغنطة.  -
 األقالم اللبدية. -
 املسالط. -

 احلصة الثانية:
 

الظهري  -
املتعلق ابملديرية 

العامة لألمن 
 الوطن. 

النظام  -
األساسي 

اخلاص مبوظفي  
األمن الوطين يف 

عالقتهما  
 حبقوق اإلنسان. 

إطالع املتدربني على أمهية   -
 هذين النصني. 

متكني املتدربني من القراءة  -
املتأنية واملعمقة للنصني قصد  

ضبط مجيع املفاهيم ذات الصلة  
 اإلنسان. حبقوق 

 

 د 25
تقدمي حول السياق العام للنصني املتعلقني ابملديرية  

العامة لألمن الوطين والنظام األساسي ملوظفي األمن 
 الوطين. 

- 

 
 د5

ابالشتغال  تكليف كل متدرب بتحليل وحترير اجلواب 
 على مادة من مواد الظهري. 

 الواثئق املسلمة سابقا. -
املتدربني مراقبة وتتبع لكل  -

 تقدمي املتدربني لألجوبة.  د 20 أثناء إعداد اجلواب.

 د 15
 صياغة اجلواب بصفة مجاعية بعد املناقشة؛ -
 كتابة مجيع األجوبة على السبورة. -

سرد مجيع املفاهيم والعبارات اليت مت التوصل إليها وعلى  
صلة حبقوق اإلنسان )إشراك اجلميع يف عملية  

 الصياغة(.

بطائق ملونة من أجل حترير   -
 اجلواب. 

 السبورة الورقية. 
 د 25

 بطاقة التقييم اليومي. - إجراء التقييم اليومي. 
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 أهداف احلصص التدريبية موضوع احلصة اليوم
الوقت 
 وتقنيات التنشيط املنهجية  املخصص

الفضاء واألدوات 
 املعينة 

 الثاين 

 :الثالثةاحلصة 
دراسة النصني 

املتعلقني ابملديرية 
العامة لألمن الوطين  
والنظام األساسي 

ملوظفي األمن  
وربطهما ابملواثيق 

 الدولية

 حتليل مضامني النصني من أجل:
معرفة طبيعة العمل الشرطي  -

 الدولية ومدى مسايرته للمواثيق 
توضيح الضماانت املمنوحة  -

 للشرطيني. 
وعي الشرطيني والتزامهم  -

ابحرتام حقوق اإلنسان أثناء  
 أدائهم لواجباهتم املهنية.

القدرة على ضبط عناصر  -
املالءمة بني املواثيق الدولية 

والنصوص الوطنية يف جمال محاية  
 واحرتام حقوق اإلنسان

ساعات   3
ونصف مع 

د   15ختصيص 
 اسرتاحة

 التذكري ابملكتسبات السابقة -
نقاش عام حول التعديل األخري الذي هم   -

)الظهري  نصوص موظفي األمن الوطين 
الشريف احملدث للمديرية العامة لألمن  

الوطين والنظام األساسي اخلاص مبوظفي  
 األمن الوطين. 

كتابة أوجه التشابه والتباين بني النصوص   -
 وطنية والدولية. ال
توزيع املتدربني إىل جمموعات قصد العمل   -

على استخراج املكتسبات الواردة يف النصني  
اخلاصني مبوظفي األمن الوطين )عمل  

 اجملموعات(. 
 تقدمي نتائج كل جمموعة. -
 إجراء مقارنة للنتائج املتحصل عليها. -
إجناز النشاط بشكل مجاعي، مع تفادي ما   -

 سبق ذكره. 
ملتدربني بكتابة النشاط على  تكليف أحد ا -

 السبورة الورقية أو البيضاء.
 إجراء التقييم اليومي.  -

 قاعة التدريب.  -
الواثئق املسلمة  -

 سابقا.
 السبورة. -
 األقالم اللبدية. -
 بطائق ملونة.  -
 قاعة التدريب.  -
ورقة التقييم  -

 اخلتامي. 

 الثاين 

 احلصة الرابعة : 
إجراء مقارنة بني  
الظهري الشريف 

للمديرية العامة  احملدث 
لألمن الوطين والنظام  

األساسي اخلاص 
 . مبوظفي األمن الوطين

حتليل مضامني الظهري واملرسوم  
 اخلاصني مبوظفي األمن الوطين: 

 بيان األسباب  -
 األحكام العامة  -
 الوضعيات -
 احلقوق والضماانت -
 الواجبات وااللتزامات -
 التأديب  -
 األحكام املختلفة -

 ساعات  3
  د15مع ختصيص 
 اسرتاحة

 جلسة عامة. - التذكري ابملكتسبات السابقة بصفة مشرتكة.  -

 أشغال الورشة.  - قراءة املتدربني للنصني بطريقة معمقة.  -

توزيع املتدربني إىل جمموعات ملباشرة حتليل   -
مضمون النشاط التطبيقي اخلاص بكل 

 جمموعة. 
 أشغال الورشة.  -

 عامة.جلسة  - عرض نتائج أشغال الورشات.  -

 اعتماد النتائج بعد االتفاق عليها 
 إجراء التقييم اليومي -

بطاقة التقييم   -
 اليومي 
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 احلصة اخلامسة:
إىل   14:00من 

16:30 
عالقة النصوص  

اخلاصة مبوظفي األمن 
الظهري املتعلق  (الوطين 

ابملديرية العامة لألمن 
الوطين والنظام  

األساسي اخلاص 
 مبوظفي األمن 

حبقوق  )الوطين 
 اإلنسان

 
إطالع املتدربني على أمهية   -

 هذين النصني 
متكني املتدربني من القراءة املتأنية  -

واملعمقة للنصني قصد ضبط  
مجيع املصطلحات واملفاهيم اليت  

 هلا صلة حبقوق اإلنسان.
 حتليل النصني من أجل: -

معرفة طبيعة العمل الشرطي   ✓
ومدى مسايرته للمواثيق 

 الدولية. 
توضيح الضماانت املمنوحة  ✓

 للشرطيني. 
وعي الشرطيني والتزامهم  ✓

ابحرتام حقوق اإلنسان  
أثناء أدائهم لواجباهتم  

 املهنية. 
القدرة على ضبط عناصر   ✓

املالءمة بني املواثيق الدولية 
والنصوص الوطنية يف جمال 

محاية واحرتام حقوق 
 اإلنسان.

 

 د 135

 جها. التذكري ابحلصة السابقة ونتائ -
طرح أسئلة من خالل تقنية العصف الذهين   -

قبل تكليف كل متدرب بتحليل وحترير 
األفكار املستخرجة حول مادة من مواد 

 الظهري. 
 تقدمي املتدربني لنتائج العمل الفردي.  -
تقدمي األعمال املنجزة بعد املناقشة مع   -

 ترتيبها حسب طبيعتها.
تسجيل مجيع املصطلحات واملفاهيم اليت مت   -

التوصل إليها واليت هلا صلة حبقوق 
 .)بصفة مجاعية(اإلنسان

إعادة صياغة األفكار املستخرجة وتضمينها   -
 يف جدول.

 إجراء التقييم اليومي.  -
 

تكليف أحد   -
املشاركني للقيام  

 هبذا التذكري.
 الواثئق املسلمة.  -
تتبع املتدربني إجناز   -

 النشاط.
بطائق ملونة من  -

 أجل حترير النتائج.
 السبورة. -
 بطائق التقييم. -
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 برانمج التدريب :  الثالثالفرع  

 برانمج التدريب  طبيعة -أوال 
فبوصفه خارطة طريق    أمهية حامسة.  ييكتسابلتايل  يعد الربانمج آلية أساسية "وسرا كبريا" يف جناح الدورة التدريبية، و 

ضابط موجه ألشغاهلا وأساس لتنسيق فقراهتا ومواصلتها، ويف هذا الصدد، يتعني    إذ هو؛  ايمعيار   االدورة التدريبية أيخذ طابع
 :  على املدرب واملدربة ابستمرار

هلا، بطريقة منسجمة  استحضار وحدات الربانمج )الفقرات( ومواضيعه يف نطاق احلـصص )احملاور( اليت يتم التخطيط   -
 وسلسة.

 النتقال من موضوع إىل آخر.لالتدرج يف فقرات الربانمج وحماوره املبنية على االنسجام ويسر  -
 التوازن املعقول بني تنشيط اجللسات العامة ومرافقة أشغال الورشات. -
 .التدبري اجليد للزمن، ضماان إلمتام مواد الربانمج املوزعة بصفة دقيقة وحمسوبة زمنيا -

 مناذج لربامج التدريب   -اثنيا 

 حول األمن وحقوق اإلنسان/ مرجعية دولية  : منوذج أول -

 اليوم األول : 

 االفتتاح وانطالق أشغال الدورة احلصة األوىل 
 استقبال املشاركني واملشاركات. − 10:30  إىل 9:00

 االفتتاح وإجراء التعارف. −
 العمل.تقدمي أهداف الدورة والربانمج ومنهجية  −

 اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان  احلصة الثانية                          
 اسرتاحة شاي. − 10:45 إىل 10:30
 حوار حول منهجية قراءة اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان. − 11:30 إىل 10:45
 قراءات يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان. − 13:00 إىل 11:30
 .اسرتاحة − 13:15 إىل 13:00
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 مدخل إىل اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة  احلصة الثالثة
 قراءة يف ديباجة االتفاقية. − 14:00 إىل 13:15
 قراءة يف مفهوم التمييز. − 14:30إىل  14:00
 قراءة يف موضوع تدابري إعمال االتفاقية. − 15:20إىل  14:30
 استخراج مستخلصات منهجية. −               15:30إىل  15:20

 تقييم أشغال اليوم األول. − 

 اليوم الثاين :

 اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل  احلصة الرابعة    
 تذكري أبشغال اليوم األول. − 09:15إىل  09:00
 قراءة يف منظومات احلقوق. − 10:30 إىل 09:15
 اسرتاحة  −    10:45 إىل 10:30
 قراءة يف مقتضيات خاصة. −             12:00 إىل 10:45
 لتزامات وتتبع إعماهلا.قراءة يف إعمال اال −                 13:00 إىل 12:00
 اسرتاحة شاي. − 13:15 إىل 13:00

 قراءات يف مفاهيم حقوقية  احلصة اخلامسة     
 قراءات يف مفاهيم. − 14:00إىل 13:15
 مستخلصات وتقييم أشغال اليوم الثاين  السادسةاحلصة 
 مستخلصات حول تقنيات تنشيط اليوم األول والثاين. −   15:20 إىل 14:00
 تقييم أشغال اليوم الثاين. −   15:30إىل  15:20

 اليوم الثالث :

 مدونة قواعد سلوك املوظفني املكلفني إبنفاذ القوانني )وثيقة دولية( احلصة السابعة
 استحضار وتذكري أبشغال اليوم األول. −   09:10 إىل 09:00
 حتديد إطار وطبيعة وثيقة قواعد سلوك املوظفني املكلفني إبنفاذ القوانني. −   09:45 إىل 09:10
 استخراج موضوعات املدونة ابلعالقة مع القواعد الوطنية ذات الصلة. −   10:30 إىل 09:45
 اسرتاحة. −   10:45إىل  10:30
 مواصلة حتليل الوثيقة  −    11:30 إىل 10:45
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 مبادئ أساسية بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية من جانب املوظفني )وثيقة دولية( احلصة الثامنة
 حتديد إطار وطبيعة وثيقة مبادئ أساسية /جلسة عامة. −   12:00إىل  11:30
 مبادئ أساسية ابلعالقة مع القواعد الوطنية ذات الصلة.استخراج موضوعات من ديباجة وثيقة  −   12:30 إىل 12:00
 بلورة قواعد توجيهية انطالقا من املوضوعات املستخرجة. −   13:15 إىل 12:30
 اسرتاحة. −   13:30إىل  13:15

 تقدميات حول التدريب احلصة التاسعة 
 مفهوم التدريب وخاصيات أساسية. −   14:30إىل  13:30
 مستخلصات منهجية حول أشكال تنشيط اليوم الثالث. −   15:15 إىل 14:30
 تقييم أشغال اليوم الثالث. −     15:30 إىل 15:15

 12برانمج حول موضوع محاية حقوق النساء مبناسبة االستماع والتحري والبحث  :منوذج اثن -

 اليوم األول

   االفتتاح وانطالق أشغال اخلطة التدريبية  احلصة األوىل 

 10:30 إىل 09:00

 استقبال املشاركات واملشاركني. −
 االفتتاح وإجراء التعارف. −
 تقدمي أهداف اخلطة التدريبية والربانمج ومنهجية العمل. −

 اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة/ جلسة عامة  احلصة الثانية                          
 اسرتاحة. −   10:45إىل  10:30
11:30إىل  10:45

  
 استخراج موضوعات االتفاقية. −

 قراءة يف موضوع تدابري إعمال االتفاقية. −   12:15إىل   11:30
 وجبة الغذاء. −  13:55إىل   12:30

 
 

 
، مبناسبة الربانمج التدرييب اجملرى ابملعهد  حول موضوع »محاية حقوق النساء مبناسبة االستماع والبحث والتحري«(، عميد شرطة ممتاز) ،من البحث املقدم من طرف طارق البازي 12

 . 2014يونيو  27- 26امللكي للشرطة ابلقنيطرة، بتاريخ 
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قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة حول تكثيف اجلهود للقضاء على مجيع أشكال العنف    احلصة الثالثة

 ضد املرأة 
             14:45  إىل  14:00

 
قراءة وتعليق حول قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة خبصوص تكثيف اجلهود للقضاء   −

 أشغال الورشات./ على مجيع أشكال العنف ضد املرأة  
 جلسة عامة. /تقدمي نتائج الورشات −   15:30   إىل 14:45

 تقييم أشغال اليوم األول. − 
 اليوم الثاين :
 الدستور والتزامات املغرب االتفاقية يف جمال احلقوق الفئوية )حقوق املرأة(  احلصة الرابعة 

 جلسة عامة. /تذكري أبشغال اليوم األول   −  09:15 إىل 09:00
10:30 إىل 09:15

  
 

ما   يف نشاط تطبيقي/ حتليالت ومقارانت للحقوق اليت أقرها دستور اململكة ابلعالقة −
 ورد ابملواثيق الدولية ذات الصلة / جلسة عامة.

 اسرتاحة. −  10:45 إىل 10:30
 توصيف واقع الظاهرة ابملغرب والتدابري املتخذة ملواجهتها / أشغال الورشات احلصة اخلامسة 

 ورشات.ظاهرة العنف ضد النساء يف املغرب، قراءة وتعليق إحصائيات وأرقام/  −    11:30 إىل 10:45
 التدابري القانونية واملؤسساتية ملناهضة العنف ضد النساء/ ورشات. −   12:15 إىل 11:30
 تقدمي نتائج الورشات. −   13:00 إىل 12:15
 اسرتاحة غذاء. −   14:00 إىل 13:00

 تقدمي جهود املديرية العامة لألمن الوطين ملناهضة العنف ضد النساء   احلصة السادسة
 االخنراط يف تنفيذ االسرتاتيجية الوطنية / جلسة عامة. −  14:45 إىل 14:00
 تكوين الشرطيني / جلسة عامة. − 15:30 إىل 14:15

 تقييم أشغال اليوم الثاين. −
 اليوم الثالث :
 تقدمي املقتضيات املنظمة لعمليات االستماع وتقنيات تلقي التصرحيات احلصة السابعة

 جلسة عامة./ أبشغال اليوم الثاينتذكري  −   09:15 إىل 09:00
 حماضر االستماع: الشكليات، التقنيات و األطر القانونية / جلسة عامة. −   10:30 إىل 09:15
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 اسرتاحة. − 10:45إىل  10:30
 

التمهيدية )املنجزة من طرف  الضماانت القانونية املخولة لألشخاص موضوع األحباث                                   احلصة الثامنة
 الشرطة( جلسة عامة

 .تقدمي الضماانت − 11:45إىل  10:45
 الشرطة وحماربة العنف األسري احلصة التاسعة                  

 الشرطة والتعامل مع حوادث العنف األسري. − 12:30إىل  11:45
 وجبة الغذاء. −   13:30إىل  12:30

 التعامل مع النساء أثناء االستماع، التحري والبحث  خصوصيات احلصة العاشرة 
 ورشة عملية اإليقاف. −   15:00 إىل 14:00

 ورشة تلقي التصرحيات واالستجواابت. −
 تقدمي نتائج الورشات. −

 .تقييم الدورة التدريبية − 15:45إىل  15:30

 تقدمي برانمج التدريب  لمناذج   -اثلثا 
وضع املشاركني  هو  والغرض منه    .العرض املركز الذي يقدمه املدرب يف أول حصة   " بتقدمي برانمج التدريب"يقصد  

واملشاركات يف الصورة العامة املؤطرة للدورة التدريبية من حيث املوضوعات واحلصص والتوزيع الزمين ومنهجية العمل واملناهج 
 املعتمدة يف التحليل.  

 ويقدم هذا احملور مناذج لربامج تدريبية.

 13ول :   تقدمي برانمج تدريب حول موضوع احلرايت والضماانت القانونيةمنوذج أ

،  (احلرايت والضماانت القانونية)  :ينقسم الربانمج التدرييب إىل يومني، وتبعا ملكوانت املوضوع املركب من مفهوميو 
سيتم االنكباب على دراسة  ستجرى قراءة منهجية لبنية نصوص قانونية منظمة وذلك بتفكيك عناصرها؛ ويف ضوء ذلك،  

 ويف هذا اإلطار فإن اليوم األول سيتم إجناز برانجمه، على الشكل التايل : .  املفهومني

 
، مبناسبة الربانمج التدرييب اجملرى ابملعهد امللكي للشرطة »الضماانت القانونية ضد األعمال التحكمية«موضوع  حول(، عميد شرطة،)طرف خالد حساممن البحث املقدم من . 13

 . 2014يونيو  27-26ابلقنيطرة، بتاريخ 
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، سيتم التطرق  )حتليل بنية النص(بعد االفتتاح وإجراء التعارف بني املدرب واملتدربني، ودائما وفق املنهجية ذاهتا   -
 وخاصياهتا.ملفهوم احلرايت وتصنيفها حسب طبيعة جماالهتا 

 استنباط الضماانت القانونية واملؤسساتية الكفيلة بتوفري احلماية الالزمة هلما. -
ومن أجل تفعيل واعتماد مقاربة تشاركية يف احلوار، سيتم تقسيم املشاركني واملشاركات إىل جمموعات مؤلفة من ثالثة  

 سيوزع نص الربانمج. إىل أربعة مشاركني ومشاركة لالشتغال على أنشطة تطبيقية. وبعد ذلك

 منوذج اثن : تقدمي برانمج تدريب حول مدونة قواعد السلوك 

 حصص برانمج اليوم األول  -
التحليل من حيث  مدونة قواعد سلوك املوظفني املكلفني إبنفاذ القوانني وستعاجل من زاوية، احلصة األوىل :   -

 إطارها وطبيعتها واستخراج موضوعاهتا ابلعالقة مع القواعد ذات الصلة.                             
الثانية :   - مبادئ أساسية بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية من جانب املوظفني وستحلل من  احلصة 

قة مع القواعد الوطنية ذات الصلة وبلورة قواعد حتديد إطارها وطبيعتها، مع استخراج املوضوعات ابلعال حيث،
 توجيهية يف هذا الصدد.

 :حصص اليوم الثاين -

   أحكام الدستور ذات الصلة و التشريعات الوطنية ذات الصلة ابملوضوع.احلصة الثالثة :  -
اجلنائية والنظام    وختص قانون احلرايت العامة والقانون اجلنائي وقانون املسطرة   القوانني الوطنيةاحلصة الرابعة :   -

 األساسي ملوظفي األمن والدورايت واملذكرات الصادرة عن املديرية العامة لألمن الوطين.

   14منوذج اثلث : تقدمي برانمج تدريب حول موضوع مناهضة التمييز ضد املرأة 

مجيع أشكال التمييز ضد النساء،  يتم ختصيص احلصة الصباحية، يف مرحلة أوىل، إلجراء قراءة حتليلية التفاقية مناهضة  و 
مث يتم االنتقال للقراءة والتعليق على مقتضيات الدستور اليت تؤصل للمقاربة اإلجيابية والفاعلة، يف التعامل مع العنف املمارس 

اثلثة،  ويف حصة  .ضد النساء وكذا املؤسسات اليت أحدثها واليت ميكنها أن تدفع يف اجتاه تعزيز محاية النساء ضحااي العنف
 ستجرى قراءة حتليلية لديباجة مدونة األسرة.

 
، مبناسبة الربانمج التدرييب اجملرى ابملعهد  حول موضوع  »محاية النساء مبناسبة االستماع و البحث و التحري« (،عميدة شرطة ممتازة،)من البحث املقدم من طرف بثينة الفارسي. 14

 . 2014يونيو  27-26امللكي للشرطة ابلقنيطرة، بتاريخ 
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اجلنائي، القانون  تعديالت  وتعليق حول  قراءة  الزوالية: إلجراء  احلصة  املقتضيات   وستخصص  واليت تضمنت بعض 
   اإلجيابية املتعلقة مبجال مناهضة العنف ضد النساء.

  15وحقوق اإلنسانمنوذج رابع : تقدمي برانمج تدريب حول النظام العام 

 احلصص :   -
احلصة األوىل : االفتتاح واستقبال املشاركني واملشاركات وإجراء التعارف وانطالق األشغال مع التعريف ابلدورة  -

 وأبهدافها.
 احلصة الثانية : حوار حول مفهوم النظام العام وحقوق اإلنسان. -
 اإلنسان من اختصاص الدولة.احلصة الثالثة : احملافظة على النظام العام وصون حقوق  -
 احلصة الرابعة : جتربة املديرية العامة لألمن الوطين.   -

 التقنيات املعتمدة يف تنشيط احلصص  -
 سيتم تنشيط اليوم التدرييب من خالل التقنيات اآلتية : 

 احلصة األوىل : تقدميات مركزة يف اجللسة العامة. -
حول املوضوع واستخراج األفكار املبلورة وتسجيلها على الورقة احلصة الثانية : االنطالق إبجراء عصف ذهين   -

 القالبة، وبعد ذلك، إجراء ترتيب وتصنيف هلا، مع تدقيق الصياغة.
 احلصة الثالثة : إجراء نشاط تطبيقي يف الورشات وتقدمي النتائج يف اجللسة العامة. -
 من الوطين.احلصة الرابعة : تقدمي عرض من طرف مسؤول ابملديرية العامة لأل -

  16منوذج خامس : تقدمي برانمج تدريب حول موضوع اجلرمية اإللكرتونية وحقوق اإلنسان 

 : اليوم األول

 
، ابلـمناسبة الربانمج التدرييب اجملرى ابملعهد امللكي للشرطة  اإلنسان«حول موضوع »النظام العام و حقوق (، عميدة شرطة ممتازة ،)الطلحاوي . من البحث املقدم من طرف سومية15

 . 2014يونيو  27- 26ابلقنيطرة، بتاريخ 

، مبناسبة الربانمج التدرييب اجملرى ابملعهد امللكي للشرطة حول موضوع »اجلرمية اإللكرتونية و حقوق اإلنسان« (،عميد شرطة ممتاز ، )من البحث املقدم من طرف عبد هللا خملص.16
 . 2014يونيو  27- 26ابلقنيطرة، بتاريخ 
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ختصص للتعارف بني املشاركني واملشاركات، مع إعطاء حملة سريعة عن التجارب امليدانية والشخصية  احلصة األوىل :   -
)ثالث دقائق لكل   وكذا معرفة تطلعات كل مشارك   بدءاً من املنشط.لكل واحد منهم وطبيعة تكوينه األكادميي،  

 .مشارك، وإذا كان عدد املشاركني واملشاركات عشرين شخصا، فإن هذه العملية ستستغرق ستني دقيقة(

ستخصص ملناقشة اإلطار العام الذي يندرج فيه هذا املوضوع، اعتبارا لألمهية اليت يكتسيها يف الوقت  :  احلصة الثانية   -
احلايل، والتعرض إىل ماهية وتعريف اجلرمية اإللكرتونية على املستوى الدويل. كما ستتم خالل هذه احلصة، عملية  

موضوعه:  ة اإللكرتونية. وبعد ذلك، يتم التطرق إىل  حتليل الواثئق الدولية اليت عاجلت، من قريب أو من بعيد اجلرمي 
. كما سيتم ابملناسبة، استعراض وحماولة حصر صور اجلرمية  ؟( املغريب تعريفا للجرمية االلكرتونية أم ال)أعطى املشرع  

 دقيقة(  15دقيقة، تتخللها فرتة اسرتاحة، مدهتا  120اإللكرتونية ابملغرب)خالل مدة 

عد طفرة تشريعية نوعية يف  لدراسة اخلطوط العريضة ملشروع "املدونة الرقمية" الذي يُ  ستخصص: احلصة الثالثة  -
جمال التصدي "للجرمية االلكرتونية"، وسيتم خالهلا، إاثرة انتباه املشاركني واملشاركات للنصوص القانونية واملدوانت  

  10دقيقة تتخللها اسرتاحة مدهتا  90) اليت تتناول، بشكل مباشر أو غري مباشر، موضوع "اجلرمية اإللكرتونية" 
 دقائق(.

 :اليوم الثاين
ستخصص الستعراض الواثئق الدولية األساسية املتعلقة حبقوق اإلنسان )اإلعالن العاملي حلقوق    : احلصة الرابعة -

اتفاقية حقوق الطفل(، من خالل الرتكيز على احلقوق    -اإلعالن بشأن القضاء على العنف ضد املرأة    -اإلنسان  
  90احلق يف احلياة اخلاصة( ) - ية املراسالت احلق يف سر  -األساسية اليت تنتهكها اجلرمية اإللكرتونية )احلق يف احلياة 

 دقيقة(.
الدولية اليت صادق عليها   كما سيخصص، خالل هذه احلصة، حيز زمين للتذكري مببدأ مسو االتفاقيات واملعاهدات 

ألن هذا املبدأ جيب أن يصبح من املعلومات اليت ،  2011املغرب على القانون الوطين، كما نص على ذلك دستور
ثار خالل احلصة احلديث عن الواثئق الدولية، خصوصا تلك املتعلقة منها كري هبا يف كل مناسبة، كما سيُ جيب التذ 

 حبقوق اإلنسان.
التشريعية واملهنية والواقعية اليت تعرتض ضباط الشرطة يف تصديهم    جُ ـال  ع  تُـ س    :احلصة اخلامسة   - خالهلا التحدايت 

للجرمية اإللكرتونية للوقوف على التشعبات واألبعاد الدولية واإلقليمية للجرمية اإللكرتونية، وما تشكله من هتديد  
احلق يف السالمة    -حلق يف احلياة كا)حقيقي للسلم واألمن الدوليني، وما تتضمنه من مس حبقوق اإلنسان األساسية  

الدعاية والتحريض على اإلرهاب    (،اجلسدية والنفسية وتتم اإلشارة خصوصا، الستعمال الوسائل اإللكرتونية يف 
وقتل األبرايء )املس ابحلق يف احلياة( واستعمال الوسائل اإللكرتونية يف عمليات املساومة بعد خطف الرهائن )احلق  
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واالذين يتمان  ابألفكار اإلرهابية املتطرفة،    يف السالمة اجلسدية والنفسية وحرية التجول والتنقل( والتجنيد واإلقناع
 وتبقى منطقة الساحل والصحراء مثاال حيا على ذلك. ن طريق الوسائل اإللكرتونية،ع

وبوصفها احلصة اخلتامية، سيتم خالهلا التذكري بكل ما سبق التطرق إليه سلفا والقيام بتقييم    :احلصة السادسة   -
أن تتضمن مقرتحات عملية مساعدة   شأهنا كذلك اخلروج خبالصات من  لألشغال واحلصص السابقة، كما سيتم  

 دقيقة(. 60على  التصدي للجرمية اإللكرتونية )

األنشطة التطبيقية :  الرابع الفرع    

 املقصود ابألنشطة التطبيقية -أوال 
"محولة االمتحاانت" و"التنقيط".  بدال من التمارين اليت حتيل على    ةيتنحاز الورقة املرجعية إىل فكرة األنشطة التطبيق

أنشطة ذهنية ذات طابع معريف الغرض منها، يف جمال برانمج األمن وحقوق  "  :وعلى هذا األساس، يقصد ابألنشطة التطبيقية 
 أفضل. حنواإلنسان، حتقيق مستوى عال من حيث االستيعاب األمثل ملعايري حقوق اإلنسان بغاية استعماهلا على 

عي ابلقيمة املعرفية لألنشطة التطبيقية، كلما استحضران أن التدريب موجه يف األصل إىل فئات الكبار  وتزداد أمهية الو 
الوسطني الرتبوي واألكادميي وابحتفاظهم بذكرايت بعيدة عنه. وعلى هذا  عن الذين يتسمون، يف اإلمجال ابنقطاع صالهتم 

الورقة املرجعية على مقومات توجيهية مفاد   .ها أن نصوص حقوق اإلنسان إبداع معريف رفيع املستوىاألساس، تتأسس 
صاغ بطريقة مكثفة  وهو مُ   والقانونية،  الدينية والثقافيةوبوصفه املثل األعلى، فهو مستوحى من خمتلف املنظومات واملذاهب  

ساس، تعد األنشطة  يتطلب استيعاب معايري حقوق اإلنسان. وعلى هذا األ  استيعابه يف إطار التدريبومركبة، وابلتايل فإن  
 التطبيقية من بني اآلليات اليت متكن من حتقيق ذلك.

 :لتتخذ صيغا كالتايلتعتمد الورقة املرجعية أشكاال متعددة من األنشطة التطبيقية، تتنوع  و 

 .بشكل فرديفردية، وينجزها املشارك أو املشاركة  -
 ثنائية، وينجزها مشاركان اثنان. -
 يف إطار احلوار على صعيد اجللسة العامة. ىمجاعية، وجتر  -
 من خالل أشغال الورشات. ،مجاعية -

  ابإلضافة إىل ما ورد ذكره، و تدعيما لدينامية اجلماعة وتعزيزا للتواصل فيما بينها،    تندرج يف أشكال التنشيط  وميكن أن 
أو مساعد   شة أو مقررها أو مقدم نتائجهامسري ور   توزيع األدوار ابلتناوب بني املشاركني واملشاركات فيما خيص مهمة  ميكن

 تنشيط اجللسات العامة أو إدارة احلوار خالهلا. يفللمدرب 
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وتبقى األنشطة التطبيقية من أروع حلظات تفاعل اجلماعة يف جمال التدريب على املعارف. ومن هنا، يربز احنياز  
إىل   املرجعية  التطبيقية"،    تسميةالورقة  تسمية "األنشطة  العقل  "ارينالتم"  أو  واشتغال  والتفكري  التأمل  على  ألهنا حتيل   ،

 اإلنساين.  

وعلى استيعاب املواد املرجعية    الذي تقدم فيه األنشطة التطبيقية، مغراي ومساعدا على التفكري   ، وجيب أن يكون اإلطار
نص وإجراء املقارانت  الإجراء التعليقات واستخراج مكوانت    :يف إطار برانمج األمن وحقوق اإلنسان. ويدخل يف عداد ذلك

 وحتليل املفاهيم واستخراج مبادئ موجهة وغريها من العمليات التحليلية.  

 ممارسات جيدة يتعني استحضارها ابستمرار -اثنيا 
أن  التدريب  يستحضر    جيب  أهداف  الدورة،  أطوار ومراحل  واملـدربة، يف سائر  املهارات  املـدرب  تطوير  الرامية إىل 

 اإلنسانية واملعرفية والتنظيمية، اليت تتمثل غاايهتا يف : 

حتقيق مستوايت تعزز دينامية اجلماعة من خالل اإلشراك الفعلي للمشاركني واملشاركات يف كافة الفقرات، بصفة   -
 فردية وثنائية ومجاعية.

وخمزوهنم الشخصي، مما   معارفهم املكتسبةمن  ينبعث أوالعرفية إشعار املشاركات واملشاركني أبن حتقيق املهارات امل  -
 يضع على عاتقهم وعاتقهن مسؤولية املشاركة يف عملية تكوينهم وتكوينهن الذايت.

 توفري أجواء االرتياح والتلقائية، وتثمني األمور اإلجيابية وتعزيز الثقة يف النفـس والقدرة على التفاعل مع اآلخر. -
 مقارابت إاثرة االنتباه واستعمال التفكري والتحليل والتعقيب، بدال من مقارابت اإلمالء وشحن األذهان.اعتماد  -
 التنويع يف أشكال وتقنيات التنشيط. -

، ميكن أن  فإنهالوعي ابألشكال املتعددة للتنشيط واستحضارها يساعد إىل حد بعيد يف تطوير مهارات املعرفة.    وألن 
 ستعمل :  تُ 

 لالستفسارات وطرح اإلشكاليات وإجراء التعقيبات والتعقيبات املتبادلة.لعامة اجللسات ا -
 املناقشات، تبعا للمواضيع واألسئلة املثارة.ورشات العمل إلجراء  -

كل حني،    تليب، ويف  بطريقة ميسرة وممتعةومن هذا املنطلق، تساعد األنشطة التطبيقية، على تطوير املهارات املعرفية،  
 ملعارفهم املكتسبة ابلتعليم أو ابخلربة أو بتجارب احلياة. ،املشاركني واملشاركات ،وتطوير حتينيهدف 

  دفعهم الكتساب    وإمجاال، تستهدف األنشطة التطبيقية يف جمال حتليل منظومة حقوق اإلنسان، املتدربني من خالل
من خالل    يتم ذلكملواثيق الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، وميكن أن  وتطوير آليات حتليل النصوص والتعامل معها وربطها اب

 ورشات. ضمنعمل فردي أو من خالل عمل جمموعات 
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 : وبصفة عامة، ميكن تقسيم أسئلة األنشطة التطبيقية إىل نوعني رئيسيني  

للجلسات العامة الرتباطه   ،من حيث املبدأ ،وينطلق من عناوين عامة وأخرى فرعية تفصيلية، ويصلح :النوع األول  -
 .ي هحبوار شف

وتقدم  ويتميز بطابعه الرتكييب ويكون مناسبا للورشات، لتعلقه مبادة سيتم اجلواب عنها بصفة كتابية.    :والنوع الثاين -
 يقية.احملاور املوالية مناذج عن أسئلة األنشطة التطب

 مناذج أسئلة ألنشطة تطبيقية يف إطار اجللسة العامة   -اثلثا 
  17ول : اإلطار املرجعي لألسئلة / موضوع الضماانت القانونية ضد األعمال التحكمية األنموذج ال

الفردية   الضماانت القانونيةيعاجل موضوع   • القضائية  قصد محايتها من االنتهاك أثناء قيام    املتعلقة ابحلرية  الضابطة 
 مبهمتها خالل البحث التمهيدي أو التلبسي.

املتعلقة ابحلماية من األعمال التحكمية بغاية استخراج املفاهيم املكونة للموضوع، ويف هذا    العناصر  هذه  دراسة -
 اإلطار، ميكن الوقوف عند :  

 لصيانة احلرايت من األعمال التحكمية.احلماية : وختص اآللية أو اآلليات املتوفرة عن طريق التشريعات الوطنية  -
من القانون اجلنائي، ابعتباره يشري صراحة إىل عبارة العمل التحكمي املاس حبرايت  (  225الفصل  )دراسة آلية   -

العنصر املادي، إعطاء األمر أو مباشرة العمل التحكمي، وصفة الفاعل  )املواطنني ومناقشة مكوانته على أساس :  
 .(وغياب املربر الشرعي لالعتقال أو املس ابحلريةبكونه موظف عمومي،  

: ويتعلق ابنصراف إرادة الفاعل إىل حرمان الشخص من حرايته بدون وجه حق أو اعتقاله    القصد اجلنائي  معاجلة -
 يف مكان غري نظامي أو استمرار اعتقاله بعد صدور عفو.

للوقوف على موضوع املسؤولية، من حيث اعتبار  : استخراج الضماانت القانونية من داخل الفصل  املسؤولية   -
 االعتقال التحكمي جرمية معاقب عليها.

 .(املدنية أو اجلنائية منها أو  اإلدارية)سواء ترتيب املسؤولية على املتورط يف ارتكاب جناية االعتقال التعسفي:   -
 الرقابة القضائية واإلدارية على أعمال الضابطة القضائية. -

 
مج التدرييب اجملرى ابملعهد امللكي للشرطة ، مبناسبة الربانحول موضوع »الضماانت القانونية ضد األعمال التحكمية« (،عميد شرطة) ،من البحث املقدم من طرف خالد حسام -  17

 . 2014يونيو  27- 26ابلقنيطرة، بتاريخ 
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 18األسئلة الرئيسة والفرعية / موضوع اجلرمية اإللكرتونية وحقوق اإلنسان : ثاينالنموذج ال

 ضرورة حتديد اإلشكالية أو اإلشكاليات اليت يثريها املوضوع. -
 يطرح موضوع اجلرمية اإللكرتونية وحقوق اإلنسان إشكالية أو إشكاليات أساسية تنبثق عنها إشكاليات فرعية. -
 ستشكل مادة العصف الذهين ابلنسبة هلذا املوضوع.هذه اإلشكاليات هي اليت  -

 اإلشكاليات األساسية 
 ماهية اجلرمية اإللكرتونية دوليا ووطنيا؟ -
 هل هناك من عالقة بني اجلرمية اإللكرتونية وحقوق اإلنسان؟ وما هي حدود تقاطعهما؟  -

 اإلشكاليات الفرعية 
 والتمظهرات اجلديدة للجرمية اإللكرتونية؟ هل حيتوي التشريع املغريب على التطورات  -
 ما مدى مالءمة التشريع الوطين مع املعايري الدولية يف التصدي للجرمية اإللكرتونية؟  -
 ما هو واقع اجلرمية اإللكرتونية ابملغرب وما مدى مساسها حبقوق اإلنسان ؟ -

لنا جليا فرضية أو فرضيات هذا املوضوع،  : من خالل التفاعل وحماولة اإلجابة على هذه التساؤالت، ستتضح مالحظة 
 علما أن الفرضية هي إجابة مفرتضة عن اإلشكالية.  

ثالث : أسئلة نشاط تطبيقي / إجراء حوار يف اجللسة العامة / موضوع نظام االستقبال وحقوق  النموذج  ال
 19اإلنسان

 املغرب؟ ملاذا تتسم حقوق اإلنسان أبمهية ابلغة وتعترب أساسية يف  -
 بوصفكم شرطيني، كيف تنظرون إىل دوركم كجهة تعزز وحتمي حقوق اإلنسان أثناء ممارستكم ملهامكم اليومية؟  -
هل واجهتم، أثناء ممارستكم ألنشطتكم املهنية كضباط للشرطة القضائية، واقعة مفادها أن شخصا مشتبها به يزعم   -

 أن حقوقه قد انتهكت؟ 
 ماذا كان ردكم ؟  -

 
 

، مبناسبة الربانمج التدرييب اجملرى ابملعهد امللكي للشرطة حول »موضوع جلرمية اإللكرتونية وحقوق اإلنسان« (،عميد شرطة ممتاز) ،من البحث املقدم من طرف عبد هللا خملص - 18
 . 2014يونيو  27- 26يخ ابلقنيطرة، بتار 

، مبناسبة الربانمج التدرييب اجملرى ابملعهد امللكي للشرطة  حول موضوع  »نظام االستقبال وحقوق اإلنسان«  (،عيد شرطة)  ،من البحث املقدم من طرف عبد الرحيم آيت عدي  -   19
 . 2014يونيو  27- 26ابلقنيطرة، بتاريخ 
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 هل كنتم على علم أبن القانون الدويل حلقوق اإلنسان كما التزمت به اململكة يعاجل هذا املوضوع؟   •
 هل كنتم تعلمون أنه إبمكان الضحية أن يعرض مظامله على جهاز رصد دويل؟   -

   تذكري :

 الورشات. كمادة لعمل  أسئلة مركبة يف صيغة الواردة أعاله  األسئلة  استعمال ميكن  •
 دراسة احلاالت".  اعتماد األسئلة واألجوبة الواردة يف الفرع الرابع لصياغة مادة " ميكن  •

 مناذج ألنشطة تطبيقية يف الورشات   - رابعا 
 ول : قراءات حتليلية يف نصوص  األنموذج ال

 تعليقات وتوصيات صادرة عن جلنة حقوق الطفل 

"إن اللجنة منزعجة حبق، بسبب اإلساءة إىل األطفال )ومنها اإلساءة اجلنسية( و اإلمهال داخل األسرة،   ول :األنص ال
وهو األمر الذي يؤدي غالبا إىل هجر/ التخلي عن األطفال أو هروهبم، مما يعرضهم ملخاطر أخرى متمثلة يف انتهاك  

 20حقوقهم اإلنسانية "  

:النص  ال األطفال بشك  ثاين  البدين "يقع صغار  العنف  ذلك  مبا يف  املعاملة واإلساءة،  اإلمهال وسوء  ل متكرر ضحااي 
والعقلي، وغالبا ما حتدث اإلساءة داخل األسرة، وهذا مدمر إىل حد كبري.وصغار األطفال، هم األقل قدرة على مقاومة ما  

ل قدرة على طلب احلماية من حيدث هلم من إساءة و تفادي حدوثها، وهم أيضا األقل قدرة على فهم ما حيدث. واألق
اآلخرين، وهناك أدلة دامغة على أن الصدمة اليت تنجم عن اإلمهال واإلساءة هلا أتثريات سلبية يف النماء. ومن هذه التأثريات  

لة  اليت تطال صغار األطفال األضرار الكبرية اليت تؤثر يف عمليات نضج الدماغ، ونظرا إىل انتشار اإلساءة واإلمهال يف الطفو 
الضرورية حلماية   التدابري  اختاذ مجيع  األطراف  الدول  يسبباهنا، و على  اليت  املدى  بعيدة  الوخيمة  العواقب  املبكرة. وعلى 
األطفال املعرضني للخطر، وتوفري احلماية لضحااي اإلساءة، واختاذ خطوات إجيابية لدعم تعافيهم من الصدمة، مع حتاشي  

 21يت تعرضوا هلا." وصمهم ابلعار بسبب االنتهاكات ال

 

 

 
 )أ( 63الفقرة  REV/V/CRC/ C/ GC/.1 2005على إعمال حقوق الطفل يف الطفولة املبكرة   7جلنة حقوق الطفل / التعليق العام رقم  - 20

 نفس املرجع السابق. -  21
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 إجراء تعليقات حرة استخراج األفكار 

 
 

 

 

 

"... تشعر اللجنة بقلق عميق من التقارير العديدة عن التعذيب و سوء املعاملة اليت تطال األشخاص دون    ثالث :النص  ال
عاما، وكذلك عما ورد من نقص جهود الدولة يف التحقيق يف ادعاءات التعذيب ومالحقة اجملرمني املزعومني.كما   18سن  

السلطات   أمام  اجملال  يفتح  أنه  يبدو  والذي  الدولة الطرف،  اجلنائي يف  القانون  التعذيب يف  تعريف  من  قلقة  اللجنة  أن 
 القضائية وإنفاذ القانون، ابعتماد تفسريات كثرية.

 حتث اللجنة الطرف على ما يلي : و 

القضائية   - السلطات  تتفق عليه  للتعذيب،  تفسري  اجلنائي هبدف ضمان  قانوهنا  الصلة يف  ذات  التشريعات  تعديل 
 وسلطات إنفاذ القانون حسب توصية جلنة مناهضة التعذيب وجلنة حقوق اإلنسان.

مجيع العاملني مع األطفال أو ألجلهم... وكذلك اللجان وضع برامج تدريب على املستوى الوطين واحمللي موجهة إىل   -
 " احمللية " اخلاصة مبكافحة ومناهضة مجيع أشكال سوء املعاملة والوقاية منها.

عاما وسوء معاملتهم واختاذ مجيع التدابري لتقدمي مجيع    18التحقيق يف االدعاءات عن تعذيب األشخاص دون سن   -
 مرتكيب هذه األفعال إىل العدالة.

 22" تطبيق خطة عمل وطنية لتطبيق اتفاقية مناهضة العنف واالنتباه بشكل خاص إىل اإلجراءات املرتبطة ابألطفال -
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"تالحظ اللجنة أن دستور الفلبني حيظر التعذيب و أن أحكام قانون رفاه ورعاية األطفال والشباب يوفر   رابع :النص  ال
احلماية لألطفال من التعذيب وسوء املعاملة. وأن مجيع املستشفيات والعيادات واملؤسسات ذات العالقة واألطباء املختصني  
ملزمون ابإلبالغ اخلطي عن مجيع حاالت تعذيب األطفال وسوء معاملتهم. ورغم ذلك فإن اللجنة تشعر بقلق عميق ألن  

ملة القاسية والالإنسانية لألطفال، خصوصا األطفال احملتجزين، وتكرر اللجنة  عددا من حاالت اإلبالغ عن التعذيب، واملعا
من   األطفال مبستوى كاف  تزود  احلالية ال  التشريعات  أن  القانون. وترى  بنص  التعذيب وجترميه  السابقة بشأن  توصياهتا 

 احلماية من التعذيب وسوء املعاملة.

مراجعة تشريعاهتا لتوفري محاية أفضل لألطفال من التعذيب وسوء املعاملة  " .... حتث اللجنة الدولة الطرف على  
الدولة الطرف ابلتحقيق   اللجنة  القانون وتوصي  التعذيب مبوجب  العامة واخلاصة، وجترمي  املؤسسات  املنزل ويف مجيع  يف 

إلجراءات القانونية، ومحاية  واملالحقة يف مجيع حاالت تعذيب األطفال وسوء معاملتهم، مع عدم وقوع الطفل ضحية يف ا 
 23خصوصيته. وعلى الدولة الطرف ضمان تزويد األطفال الضحااي ابخلدمات املالئمة من رعاية وتعاف وإعادة إدماج...." 

 

" توصي اللجنة الدولة الطرف ابختاذ مجيع التدابري املالئمة، مبا يف ذلك التعاون الدويل، إذا ما دعت احلاجة  :امساخلنص  ال
إىل ذلك، لتلبية حاجات التأهيل البدين والنفسي واالجتماعي لألطفال املتأثرين  ابلنزاعات... وتوصي اللجنة الدولة الطرف  

سولني وحاجاهتم و تسهيل إعادة اندماجهم يف اجملتمع عن طريق تطوير وتنفيذ  إبعمال حقوق أطفال الشوارع واألطفال املت
حنو   للتوجه  جنب،  إىل  جنبا  احلكومية  غري  واملنظمات  املتسولون  واألطفال  الشوارع  أطفال  فيها  يشرتك  شاملة،  سياسة 

ملتسولني ابحلماية الضرورية،  تسول األطفال ومنعه وخفضه، ولتزويد أطفال الشوارع واألطفال ا  إلحباطاألسباب اجلذرية  
 وخدمات الرعاية الصحية املالئمة، وخدمات التعليم وإعادة االندماج االجتماعي.
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كما توصي اللجنة الدولية املعنية بتعزيز اإلجراءات القانونية حلماية األطفال ضحااي االستغالل اجلنسي الذي يشمل  
اجل والسياحة  والدعارة  الداعرة،  والعروض  هؤالء  االجتار،  تلقي  التأهيل وضمان  على  للمساعدة  األولوية  وإبعطاء  نسية، 

 .الضحااي خدمات التعليم والتدريب إضافة إىل املساعدة النفسية واملشورة 

األطفال   بني  واملخدرات  الكحول  تعاطي  نسبة  من  للحد  إجراءات  ابختاذ  أيضا  الطرف  الدولة  اللجنة  وتوصي 
 24.ادة االندماج االجتماعي لألطفال ضحااي تعاطي الكحول واملخدرات"وختفيضها، وبدعم برامج التأهيل وإع

 

 

تعرب اللجنة عن قلقها العميق إزاء التدابري املتخذة حتت ما يسمى "خبطة القبضة الصارمة" املتبناة يف عام   سادس :النص  ال
اللجنة قلقها إزاء جمموعة من األشياء، ومنها فكرة "  2003 العصاابت اليت تعد خرقا لالتفاقية. وتبدي  ، وقوانني حماربة 

أو أكرب كشخص راشد، وتبدي اللجنة قلقها   12طفل صغري يف سن  القاصر القادر" واليت تدور حول إمكانية مقاضاة  
أيضا إزاء األعداد الكبرية لألطفال الذين يتم احتجازهم نتيجة لتطبيق " خطة القبضة الصارمة" وقوانني حماربة العصاابت.  

العصاابت   االخنراط يف  مع مشكالت  التعامل  والتعليمية يف  االجتماعية  يف    عنف واجلرمية والوأتسف لضعف السياسات 
 صفوف اليافعني.

وحتث اللجنة الدولة الطرف وبشكل فوري على إلغاء قانون حماربة العصاابت. وتكرر اللجنة أتكيدها من جديد أن  
التزام الدولة الطرف بضمان أن تكون التدابري املتخذة ملنع اجلرمية وحماربتها متوافقة توافقا اتما مع املعايري الدولية حلقوق 

 سان و أهنا تستند إىل مبدأ مصاحل الطفل الفضلى.اإلن

الدولة الطرف بتبين اسرتاتيجيات شاملة ال تقتصر فقط على اختاذ تدابري جزئية. لكنها تتصدى   اللجنة  وتوصي 
االجتماعي   اإلدماج  فيها سياسات  مبا  أيضا.داخل العصاابت وخارجها،  اليافعني  للعنف واجلرمية بني  اجلذرية  لألسباب 
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عني املهمشني وهي تدابري لتحسني احلصول على التعليم والتشغيل مع استخدام املرافق الرتفيهية والرايضية، وبرامج إعادة للياف
 . 25االندماج لألحداث" 

 : قراءات ومقارانت   ثاينالنموذج ال

 نصوص ملنظمة العفو الدولية خبصوص استعمال القوة 
 

 
 معايري دولية مبلورة من طرف منظمة العفو الدولية 

استخراج مقتضيات مرجعية داعمة  
من نصوص القانون الدويل حلقوق  

 اإلنسان

 استخراج مقتضيات مرجعية مماثلة 
 يف القوانني الوطنية 

من حق كل إنسان أن يتمتع حبماية القانون، على قدم املساواة. ودون متييز على  
وخصوصا احلماية من العنف أو التهديد. وجيب السهر بصفة خاصة  أي أسس، 

على محاية اجلماعات اليت قد تتعرض لألذى دون سواها مثل األطفال واملسنني 
 والنساء  والالجئني والنازحني وأفراد األقليات.

  

جيب إبداء الرتاحم واالحرتام يف معاملة مجيع ضحااي اجلرمية، والبد بصفة خاصة  
 احلفاظ على سالمتهم وخصوصيتهم. من 

  

جيب عدم استعمال القوة إال يف حالة الضرورة القصوى، وإىل أدىن حد تقتضيه 
 الظروف. 

  

جيب حتاشي استخدام القوة عند مراقبة الشرطة للتجمعات غري املشروعة واليت ال  
 يلجأ اجملتمعون فيها إىل العنف.

أال تستعمل يف تفريقهم إال أدىن حد  فإذا جلأوا إىل العنف، فيجب على الشرطة 
 ممكن من القوة.   

  

جيب عدم استخدام القوة املفضية إىل املوت إال حني يكون ذلك حمتوما بصورة  
 صارمة إما للدفاع عن النفس أو محاية ألرواح اآلخرين.

  

جيب أال يقبض على أي شخص إال إذا توافرت األسباب القانونية للقبض عليه،  
يكون إلقاء القبض عليه وفقا لإلجراءات القانونية للقبض على  وجيب أن 

 األشخاص.

  

جيب ضمان متكني مجيع احملتجزين من االتصال فورا عقب القبض عليهم أبفراد 
 أسرهتم وممثليهم القانونيني واالنتفاع أبي مساعدات طبية قد حيتاجون إليها 
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إنسانية. وجيب حتاشي ارتكاب أي عمل من  جيب معاملة مجيع احملتجزين معاملة 
أعمال التعذيب أو سوء املعاملة، أو احلض عليه أو التغاضي عنه مهما تكن  
 الظروف، و جيب عصيان أي أمر ابرتكابه أو ابحلض عليه أو ابلتغاضي عنه.

  

جيب حظر إعدام أي شخص خارج نطاق القضاء أو " إخفائه"، أو إصدار األمر  
 و التسرت على أيهما، و جيب رفض إطاعة األمر بفعل هذا أو ذاك. هبذا أو ذاك، أ

  

جيب على كل مرؤوس أن يبلغ رئيسه و النيابة العامة عن أي انتهاك هلذه املبادئ  
األساسية، و أن يبذل قصارى جهده ليكفل اختاذ اخلطوات الالزمة للتحقيق يف  

 هذه االنتهاكات. 

  

 ثالث :  قراءات ومقارانت      النموذج ال

 26نصوص حول معايري دولية و أحكام دستورية 

 استخراج املعلومات املتعلقة ابجلدول اآليت : 

رقم املادة يف العهد  
الدويل اخلاص ابحلقوق  

 املدنية و السياسية 

 

املوضوع أو احلق يف  
 العهد 

 
 االلتزام الوارد يف العهد 

 املقتضى يف الدستور

 املنطوق الدستوري  الفصل

   
 
 
 
 

  

 

 تبيان أوجه العالقة بني األمن و حقوق اإلنسان  استخراج العناصر املشرتكة بني الوثيقتني 

 
 
 
 

 
 

 

 
ساهم  . (2012) الرابط، املندوبية الوزارية املكلفة حبقوق اإلنسان، ، سلسلة دالئل، منشوراتالضماانت الدستورية واآلليات املؤسساتية حلماية حقوق اإلنسان والنهوض هبا« دليل حول» - 26 - 26
 . ، ذ/ أمحد شوقي بنيوبهذه الوثيقة إعداد يف 
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 رابع : مقارانت بني نصوص دولية ونص وطين النموذج ال

 مدونة قواعد سلوك املوظفني املكلفني إبنفاذ القوانني / الوثيقة الدولية  .1

 ما هي األفكار التوجيهية موضوع املدونة ؟ حتديد عنوان ملوضوع املادة  املادةرقم 

 
1 

 
 

 
2 

  

 
3 

  

 
4 

  

 
5 

  

 
6 

  

 
7 

  

 
8 

  

 

 وثيقة مبادئ أساسية بشأن استخدام القوة / الوثيقة الدولية  .2

 األحكام العامة يف الوثيقة / أي املقتضيات املؤسسة للوثيقة  .أ

 كيف مت التأسيس هلا ؟  التوجيهية املؤصلة لألحكام العامة؟ ما هي األفكار 
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 األحكام اخلاصة يف الوثيقة   .ب

 كيف مت التأسيس هلا ؟  ما هي األفكار التوجيهية املؤصلة لألحكام اخلاصة؟

 
 

 
 
 
 
 

 

 ومدونة قواعد سلوك موظفي املديرية العامة لألمن الوطين  )الدولية(وثيقة قواعد السلوك  .3

 تبيان أوجه اإلضافة الوطنية استخراج العناصر املشرتكة بني الوثيقتني 
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 أسئلة العصف الذهين :  اخلامس الفرع  
 

 أسئلة العصف الذهينطبيعة  - أوال 
وإطالق جو ودي بني املشاركني واملشاركات، استخراج  تستهدف أسئلة العصف الذهين املساعدة على التفكري احلر  

 أفكار تصبح بدورها مدخال إلجراء قراءات معمقة على صعيد اجللسة العامة أو الورشات.
ميكن طرح أسئلة العصف الذهين، ابعتبارها أداة للتنشيط، يف أي مرحلة أو يف أي مستوى من مستوايت العملية  و 

اجللسات العامة يف إطار فقرات الربانمج ويف إطار التحضري ألشغال الورشات أو مبناسبة    : التدريبية. وهكذا ميكن طرحها يف
 إدارة احلوار....  

وتقدم النماذج، موضوع هذا اجلزء، جمموعة من األمثلة اليت ختص موضوعات وتقنيات أسئلة العصف الذهين ذات  
الربانمج التدرييب حول األمن وحقوق اإلنسان يف مرحلته  يف    الصلة.  وهي مناذج مبلورة من طرف املشاركني واملشاركات

 األوىل.  
عن أسئلة األنشطة التطبيقية، ذلك أن األوىل تساعد على إاثرة   من حيث الطبيعة  أسئلة العصف الذهين  وختتلف

املقارانت والقيام  التفكري واحلوار، أو التفكري بصوت عال، بينما تستهدف الثانية تعميق التفكري من خالل التحليل وإجراء 
 ابلتعقيبات. 

أسئلة العصف الذهين وأسئلة األنشطة التطبيقية   : من خالل املقارنة بني نوعية كل من أوجه هذا الفرق  وميكن تلمس
 الواردة يف هذه الورقة املرجعية.  

 :نهاعوللوقوف على أسئلة العصف الذهين، بوصفها آلية تنشيطية حيوية، تقدم األمثلة املوالية مناذج 

 ذهين مع إطارها وآاثرها  ال عصف المناذج أسئلة  - اثنيا 
 27ول : أسئلة عصف ذهين مع أجوبة هلا حول موضوع الشرطة املواطنةاألنموذج ال

 ؟  ملاذا "الشرطة املواطنة" يف خدمة املواطن -
   : ألهنا -

 
، مبناسبة الربانمج التدرييب اجملرى ابملعهد امللكي للشرطة ابلقنيطرة، بتاريخ  »الشرطة املواطنة« حول موضوع  (،عميد شرطة ممتاز، )حمد ملزايبـمن البحث املقدم من طرف م - 27

 . 2014يونيو  27- 26
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 هتتم أبمنه وسالمته. -
 حترتم حقوقه وكرامته اإلنسانية. -
 االقتصادية.تساهم يف التنمية  -
 .للشرطة جيابيةاإل صورة التعكس  -
 تقوم بتغيري الصورة النمطية والرتيبة عن الشرطة. -
 تتفاعل مع القضااي ذات الطابع الوطين بصورة إجيابية.   -
 شرطة يف خدمة التزامات املغرب الدولية.ال -

 28الشرطة :   أسئلة عصف ذهين مع توضيح إطارها حول مفاهيم ختص ثاينالنموذج ال

   :منطلقات وأبعاد مرجعية مساعدة على التفكري -
 حنن بصدد إدماج جمموعة من املفاهيم احلديثة يف عمل املديرية العامة لألمن الوطين كمفهوم املوارد البشرية، 

 ؟ أين وصلنا؟ من خالل جتليات الشرطة املواطنة حلد اآلن
 هناك حموران يساعدان على التفكري: 

يعتمد على إجراءات قانونية وتنظيمية تؤسس لشرعية العمل الشرطي انسجاما مع اإلصالحات القانونية  :   األول -
 الوطنية ومع التزامات املغرب يف جمال حقوق اإلنسان عموما.

نجاعة يف العمل الشرطي ونوعية جيدة للخدمات ال: يعتمد على إجراءات تدريبية تقنية وفنية للوصول إىل   الثاين -
 .األمنية

 : وميكن يف هذا اإلطار التساؤل
 ما هو مفهوم شرطة القرب؟  -
 ما مفهوم الشرطة املواطنة؟  -
 ما هو مفهوم الشرطة اجملتمعية؟  -
 كيف ميكن االعتماد على الدليل بدل االعرتاف وحده؟  -
 كيف ميكن االنفتاح على احمليط؟  -
 ما شروط رفع مستوى املوارد البشرية؟  -

 مع أجوبة وانطالقة حوار حول موضوع حمدد ثالث :   عصف ذهين النموذج ال

 
- 26، مبناسبة الربانمج التدرييب اجملرى ابملعهد امللكي للشرطة ابلقنيطرة، بتاريخ حول موضوع »الشرطة املواطنة« (عميد شرطة ممتاز) ،حمد ملزايبـمن البحث املقدم من طرف م - 28

 . 2014يونيو  27
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 املوضوع : األمن وحقوق اإلنسان.   .1
 :  مناذج من األسئلة اليت ميكن أن تثار يف إطار العصف الذهين .2

 ما الذي يتبادر إىل الذهن عندما نثري أو نطرح موضوع األمن وحقوق اإلنسان؟ -
 ما هي األفكار اليت تتبادر إليكم عندما يطرح سؤال األمن وحقوق اإلنسان؟  -
 األمن وحقوق اإلنسان؟ أية عالقة؟  -

 مناذج من أجوبة مقدمة من طرف املشاركني واملشاركات .3
 احلق يف السالمة الشخصية وسالمة األقرابء.   -
   .محاية املمتلكات -
 مسؤولية السلطات العمومية إزاء سالمة السكان.   -
 إطار احرتام احلرايت واحلقوق األساسية املكفولة أثناء السهر على سالمة األشخاص واملمتلكات.   -
   .احلق يف السالمة الشخصية  -
 احلق يف األمن ضد كل اعتداء.    -
 أتمني املمتلكات ضد كل اعتداء.   -
 مسؤولية السلطات العمومية   -
 رجل األمن.  مسؤولية   -
   .إطار احرتام احلرايت العامة واحلقوقية األساسية -
 املمارسة األمنية كواجب مشروط ابحرتام احلقوق داخل املقتضيات القانونية واحلرايت. -

 مواصلة التفكري حول املوضوع من خالل طرح سؤال جديد .4
 ما عالقة األفكار املذكورة ابملنطوق الدستوري املغريب ؟

 :   املقدمةاألجوبة  .5
 احلق يف األمن وحقوق اإلنسان مكفول مبوجب أحكام الدستور.   -
 واجب احملافظة على األمن و احرتام حقوق اإلنسان من مسؤولية املؤسسة األمنية ويفرضه الدستور.   -
 احرتام احلرايت واحلقوق األساسية املكفولة دستوراي، أثناء ممارسة الواجب املهين. -
العالقة اجلدلية بني واجب احملافظة على األمن يف إطار احرتام حقوق اإلنسان عالقة تفاعلية أساسها الوعي   -

 ابملسؤولية أثناء ممارسة األمن والتقيد ابإلطار القانوين.  

 ذهين حول مواضيع متنوعةالعصف الأسئلة  - اثلثا 
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 ول : أسئلة عصف ذهين حول موضوع احلراسة النظرية األنموذج ال

 ما هي احلراسة النظرية ؟  -
 ما طبيعتها القانونية ؟  -
 ما هي احلقوق اإلنسانية اليت ميكن أن تتعرض لالنتهاك خالل احلراسة النظرية ؟  -
 من يراقب الوضع حتت احلراسة النظرية ؟  -
 ؟  النظرية ما هي حقوق الشخص املوضوع حتت احلراسة  -

 29:  أسئلة عصف ذهين حول موضوع املرأة يف صفوف األمن  ثاينالنموذج ال

 ما هي يف نظركم املهام اليت ميكن أن تناط ابملرأة الشرطية ؟ -
 ما هي اجملاالت اليت تلعب فيها املرأة الشرطية دورا أساسيا ؟  -
 اجملاالت األمنية اليت ال زالت فيها مشاركة املرأة حمدودة ؟  ،رأيكم ، يفما هي -
 ما هي اجملاالت األمنية اليت مل تلجها بعد املرأة الشرطية ؟   -
 ماهي املكتسبات والتحدايت ابلنسبة للمرأة الشرطية ؟    -

 30ثالث : أسئلة عصف ذهين حول موضوع النظام العامالنموذج ال

 ما معىن النظام العام؟  -
 املقصود ابلتوازن بني النظام العام ومصاحل اجملتمع واملواطنني وحرايهتم؟ ما هو  -
 ما هي احلرايت اليت ميكن أن تكون موضوع التوازن بني النظام العام ومصاحل اجملتمع واألفراد وحرايهتم؟   -

 31رابع : أسئلة عصف ذهين حول موضوع  اإليقاف و االحتجازال النموذج

 املساس هبا عند اإليقاف أو االحتجاز ؟  اليت قد يتم ما هي احلقوق -

 
للشرطة ابلقنيطرة، بتاريخ   ، مبناسبة الربانمج التدرييب اجملرى ابملعهد امللكي»املرأة يف صفوف األمن« حول موضوع  (عميدة شرطة) ،بوروين من البحث املقدم من طرف خدجية - 29

 . 2014يونيو  27- 26

، مبناسبة الربانمج التدرييب اجملرى ابملعهد امللكي للشرطة  حول موضوع» النظام العام وحقوق اإلنسان«   (عميدة شرطة ممتاز)  ،الطلحاوي  من البحث املقدم من طرف سومية  -   30
 . 2014يونيو  27- 26ابلقنيطرة، بتاريخ 

، مبناسبة الربانمج التدرييب اجملرى ابملعهد امللكي للشرطة »الشرطة القضائية وحقوق اإلنسان« حول موضوع (،عميد شرطة ممتاز) ،املقدم من طرف عبد الواحد املازوينمن البحث  - 31
 . 2014يونيو  27- 26ابلقنيطرة، بتاريخ 
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 ما املقصود ابإليقاف التحكمي؟  -
 ما هي شروط االحتجاز ؟  -
 ما هي املتطلبات اخلاصة ابلنساء رهن االحتجاز؟  -
 ما هي املتطلبات اخلاصة ابألحداث املوضوعني رهن املراقبة ؟   -

 32املوظفني املكلفني إبنفاذ القوانني امس : أسئلة عصف ذهين حول موضوع مدونة قواعد سلوك اخلنموذج ال

 أية عالقة حلقوق اإلنسان ومدونة السلوك ابلنسبة لكم كشرطيات وكشرطيني؟ -
 ما أمهية املدونة يف ضوء ذلك؟   -
 ما هي العوامل اليت تدفع إىل وضع مدونة سلوك ؟  -
 الواردة مبدونة قواعد السلوك؟ ما تصوركم لطبيعة اجلزاءات الواجب تطبيقها يف حالة خمالفة االلتزامات  -

 تدوين اخلالصات اخلتامية والرتكيبية :  السادس الفرع  
 

حوار    خالل ترصيدها أي كتابتها وتوثيقها ابعتبارها نتاجا لتفكري جرى،    يقصد بتدوين اخلالصات اخلتامية أو الرتكيبية 
 اجللسات العامة أو ورشات بني املشاركني واملشاركات.  أثناء  مجاعي

وعلى  ، بصفة منتظمة خالل النشاط التدرييب تسجيل األجوبة والتعليقات على الورقة القالبة  ،يتوىل املدرب واملدربةو 
املنجزة من   من حيث دوره املهين، يف ترصيد األعمال  هذا األساس يتحمل مسؤولية أخالقية ومعنوية مبناسبة قيامه بذلك.

   طرف املشاركني واملشاركات بتثمينها وتوثيقها. 

 ويقدم هذا احملور، منوذجني اثنني لتدوين اخلالصات اخلتامية أو الرتكيبية.

 ول : مميزات  ومسات خطاب حقوق اإلنساناألنموذج ال

 :  خطاب حقوق اإلنسان -
 السلبيات وأوجه اخلصاص.يسائل ابملقابل "خطاب منفتح على املستقبل يعرتف ابملكتسبات والرصيد احلقوقي   -

 
، مبناسبة  »مدونة قواعد سلوك املوظفني املكلفني إبنفاذ القانون«(، حول موضوع مة لألمن الوطينمتصرف ابملديرية العا ، )من البحث املقدم من طرف حممود خالد األحيان - 32

 . 2014يونيو  27- 26الربانمج التدرييب اجملرى ابملعهد امللكي للشرطة ابلقنيطرة، بتاريخ 
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 نقدي موضوعي يستند إىل التشخيص. -
 يتميز بلغة دقيقة. -
 توثيقي توجيهي. -
 يستند إىل سياسة حقوق اإلنسان. -
 يعتمد مرجعية قانونية دولية ووطنية. -
 لتحفظات واالعرتاضات إزاء االنتهاكات وجوانب النقص.يثمن املنجزات ويعرب عن القلق وا -
 يتأسس على التوصيات. -
 تفاعلي إجيايب ينظر إىل املخاطب كشريك ال كخصم. -
 يستند إىل مرجعية كونية ويتوجه إىل األفراد واجلماعات والفئات اليت تؤجر يف أوضاع صعبة أو هشة. -
 يصوغ االستنتاجات ويقف على االختالالت. -
 ي يشخص األوضاع والتحدايت واجلهود املبذولة.وصفي تقرير  -
 يتميز ابحلرفية حيث يستند إىل جمموعة من األدلة واألمثلة. -
 يتأسس على تصور مشويل حلقوق اإلنسان يف موضوعاهتا وحقوقها وأصنافها. -
 33ذو قوة أخالقية ومعنوية قوية". -

 للدستور مع العهد الدويل: مستنتجات يف ضوء قراءة مقارنة  ثاينالنموذج ال

للنص الدستوري ابملقارنة مع مقتضيات العهد الدويل   ،اجملراة من طرف مهنيي األمن   ،لقد أفضت القراءات التقدميية 
 :   اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية إىل االستنتاجات التالية

 .""تقاطع النص الوطين مع النص الدويل يف مسألة عدم التمييز •
يُز تصدير الدستور املغريب ابألخذ بكل املقتضيات اليت جاءت هبا   • من العهد الدويل، بل إن الدستور    ( 2املادة  )مت 

ما يتعلق مبقتضيات واردة يف معاهدات واتفاقيات حديثة، وبذلك مل حيصر مفهوم عدم التمييز يف    كل   املغريب أدمج
 اقة أو أي وضع شخصي مهما كان.اجلنس واللغة واللون واملعتقد بل جتاوزه إىل اإلع

 الصياغة القوية للنص الوطين ابلتنصيص على مبدأ عدم التمييز من خالل عبارة"حظر"، مقارنة ابلنص الدويل. •
 الوضوح والتفصيل ابلنسبة ملفردات ومعايري التمييز ابلنسبة للنص الدويل مقارنة ابلنص الوطين. •
 احلقوق املدنية والسياسية الواردة يف النص الدويل.تكريس النص الوطين ملبدأ املساواة من حيث  •

 
 . 36ص  2015يناير 14-13-12لعمداء املركزيون ورؤساء املصاحل والدوائر/ العيون أايم من التقرير الرتكييب املوضوعايت الدورة التدريبية الثانية لفائدة رؤساء املناطق وا -33
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التزام النص الوطين مببدأ املساواة االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية، كما هو منصوص عليه يف العهود واملواثيق   •
 الدولية ذات الصلة.

الوطنية يف ن • القوانني  املتعلقة ابملساواة على  الدولية  طاق أحكام الدستور وثوابت اململكة تكريس مسو االتفاقيات 
 وهويتها بعد املصادقة والنشر.

 التنصيص على مبدأ املناصفة كمظهر للمساواة. •
 وضع آلية مؤسساتية حلماية املناصفة. •
جتاوب النص الوطين مع النص الدويل بوضع اآلليات الكفيلة بتفعيل هذه املبادئ وجعلها قابلة للتطبيق دون التعارض   •

 . 34مة وقيمها"  مع ثوابت األ
 .35"اعتبار املكتسبات يف جمال حقوق اإلنسان من مقومات النظام الدستوري، وهبذه املاهية فتعد أقوى من لفظ مسو" •

 
 تقييم التدريب :  السابعالفرع  

 تقييم التدريب  - أوال 
أمهية تقييم الدورة يف كونه وقفة تفكري يف املناهج املتبعة والتقنيات املعتمدة لبلوغ أهدافها، ويف هذا   تتجلى

 اإلطار : 
للمعارف • العام  األويل  التقدير  الدورة وعناوينها   يستهدف  واملشاركات من مضامني  املشاركني  اقرتاب  معرفة مدى 

 العامة.
 التدرجيي من بلوغ مضامني حصصها.يستهدف التقييم اليومي التحقق  •
 :رصد يساعد التقييم اخلتامي للدورة على •

 مدى مالءمة التنظيم املادي واإلداري للدورة. -
 مدى مالءمة األنشطة للتوقعات واألهداف. -
 مدى فعالية التأطري والتنشيط. -
 درجة مشاركة املستفيدين واملستفيدات. -

 
 . 5ص  2015يناير 08-07-06العيون أايم  من التقرير الرتكييب املوضوعايت اخلاص الدورة التدريبية األوىل لفائدة رؤساء املناطق والعمداء املركزيون ورؤساء املصاحل والدوائر/ -  34

 .6نفس املرجع السابق، ص  - 35
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 درجة متثل واستيعاب املعارف. -
 فعالية األنشطة التطبيقية.مدى  -
 املقرتحات املعرب عنها للمساعدة على تطوير التدريب. -

، وميكن االستئناس بفكرة هذه الشبكات  وتساعد شبكات تقدير املعارف والتقييم على بلوغ الغاايت السالفة الذكر
 لوضع شبكات أخرى.

 مناذج من بطائق تقييم التدريب  - اثنيا 
 بطاقة التقييم اليومي .أ

 ما هو املوضوع أو املواضيع اليت مت استيعاهبا؟
 

إىل   حتتاج  اليت  املواضيع  أو  املوضوع  هو  ما 
 توضيحات إضافية؟

 

  مالحظات أخرى

 بطاقة تقييم الدورة .ب
 املرجو وضع عالمة × يف اخلانة املناسبة 

 ظروف التدريب 
 متوسط حسن جيد  جيد جدا   

     وضوح األهداف 
     مستوى التنشيط 
     منهجية التدريب 

     املدة الزمنية للتدريب 

 املضامني من حيث مستوى االستيعاب  .ج

 متوسط حسن  جيد جيد جدا موضوعات الدورة
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 ارتسامات وتعقيبات أخرى : 
............................................................................................................................. ......................................

............................................................................................. .................................................................... 

 واحتياجاتكن املقبلة :   احتياجاتكم
............................................................................................................................. ......................................

............................................................................................. .................................................................... 

 اقرتاحات :
............................................................................................................................. ......................................

 .......................................................................................................................................... ....................... 

 
 

 36تقييم املدرب . د
 متوسط كفء  متميز  املدرب 

 اإلملام ابملوضوع/ املواضيع
   

    مهارات التواصل 

 التفاعل مع املشاركني
   

 املنهجية املعتمدة 
  

 

 

  

 
، مبناسبة الربانمج التدرييب اجملرى ابملعهد امللكي  حول موضوع »محاية النساء مبناسبة االستماع  البحث والتحري«  (عميد شرطة ممتاز)من البحث املقدم من طرف طارق البازي  -36

 . 2014يونيو  27- 26للشرطة ابلقنيطرة، بتاريخ 

 

 

file:///H:/PC-2%20ZINEB/BASE%20DE%20DONNES/CONVENTIONS%202014/DIRECTION%20GENERALE%20DE%20LA%20SURETE/برنامج%20الامن%20و%20حقوق%20الإنسان%20.%20البحونث%20الفريدة/بطاقة%20تقييم%20المدرب.docx


2022-10-25  

48 
 

 تقييم أهداف اخلطة التدريبيةبطاقة 

 التعليقات  مضامني التكوين 

 ما هي القيمة املضافة ملعارفك بعد هذه الدورة التدريبية؟ 
 

ما هو املوضوع أو املواضيع اليت حتتاج إىل املزيد من  
 الوقت لإلحاطة هبا بشكل جيد؟ 

 

 ما رأيك يف الفرتة الزمنية اليت خصصت هلذا املوضوع؟ 

 غري كافية مناسبة/ كافية  مبالغ فيها

   

 اقرتاحات/ مالحظات/ تعليق حر 
 

 

 التقرير الرتكيب املوضوعايت :  الثامنالفرع  
يتحمل املدرب واملدربة مسؤولية أخالقية وأدبية ومهنية يف إعداد وثيقة ترصد حلظات الدورة ومكتسباهتا وإنتاجات  

 املشاركني واملشاركات أثناءها. 

مادة مرجعية توثق للدورة التدريبية، من حيث املنهجية املعتمدة واملوضوعات املعاجلة    التقرير الرتكيب املوضوعايت  ويعد
األنشطة    خالل واإلنتاجات املبلورة مبناسبتها. وهذه األخرية، هي جمموع األجوبة املقدمة من طرف املشاركني واملشاركات،  

 تدريبية.الدورة ال طيلةالتطبيقية اليت تشمل جممل املوضوعات املتطرق إليها 

املعيارية،    تدعيمميكن   من    بتدقيقاتاألجوبة املقدمة من طرف املشاركني واملشاركات، خبصوص اجلوانب املرجعية 
 طرف مؤطر الدورة ومنشطها.
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 تنبيهات وقواعد :  التاسعالفرع  

 تنبيهات أساسية  - أوال 

 حول التعامل مع ثقافة حقوق اإلنسان مبناسبة التدريب  .1

ترتكز الورقة املرجعية على خلفية منهجية تتوخى قراءة وحتلـيل اتفاقيـات حقـوق اإلنسـان، بوصفها ثقافة مستوحاة 
من مشرتك إنساين عميق أصيل ونبيل مت إقراره دوليا وشكل أساسا متينا من أجل إعماله وتفعيله على صعيد الدول 

 ت والتزامات، تتميز بكوهنا : ولذلك، فإن هذه الثقافة اليت أنتجت تعهدااألطراف. 
 .يف صيغة واثئق قانونية جمرد نصوص تتضمن مواد أو فصول مرتبة ومرقمةأكرب من  •
رمسيا على الصعيد الدويل، مع جذور   ،اتفاقيات حلقوق إنسانية عاملية، متت بلورهتا يف مسرية طويلة ومعقدة، ابتدأت •

املتحدة،   األمم  العاملي    ،وفعلياميثاق  اإلعالن  بعد يف شكل إعالانت خاصة  مع  فيما  اإلنسان وتطورت  حلقوق 
واتفاقيات وبروتوكوالت وتوصيات وقرارات...تفصل وتعمق وتدقق ما يتعلق ابحلقوق واحلرايت واملسؤوليات، ابلنسبة  

 .لألفراد واجلماعات وسلطات ومؤسسات الدول 
اب • اإلنساين،  املشرتك  من  وترصيدها  بنائها  عمليات  متت  عاملية  مت ثقافة  الذي  اجلماعي  احلضاري  القاسم  عتباره 

استخراجه من خمتلف الدايانت واحلضارات واملذاهب واملنظومات املعرفية الفلسفية والقانونية واالجتماعية والثقافية  
 واالقتصادية...، بعد اتريخ طويل من املآسي ومن إهدار للكرامة اإلنسانية وحقوقها...

 يف أي زمان.و بادئ والقيم واحلقوق اإلنسانية الصاحلة للبشر أينما وجدوا الذي يرصد امل  املشرتك اإلنساين •
 .وألهنا كذلك، فقد أصبحت معايري والتزامات وتعهدات، ملقاة على عاتق األفراد واجلماعات والدول 
مستوايت وجماالت عدة يتم تفعيلها وجتسيدها يف  إذتفعيل التزامات اململكة املغربية ابالتفاقيات املصادق عليها  •

 تشمل : 
 اإلرادة السياسية العليا للدولة. -
 الدستور. -
 التشريع. -
 اختصاصات السلط الدستورية: الربملان، القضاء، احلكومة. -
 وظائف وأدوار املؤسسات الوطنية الدستورية. -
 االسرتاتيجيات الوطنية. -
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 السياسات العمومية. -
 املخططات الوطنية. -
 الربامج الوطنية. -

 مهارات تَُطورها العملية التدريبية  .2

 يساعد التدريب على تطوير املهارات اإلنسانية واملعرفية والتنظيمية.
 يطور التدريب املهارات اإلنسانية املتعلقة بــــ :  -

 .االستماع اجليد -
 .تشجيع املشاركة -
 .التعايش مع اجلماعة -
 الثقة ابآلخرين. -

 املتعلقة بــــ :يطور التدريب املهارات املعرفية  -
 .تطوير املعارف املكتسبة -
 .تنمية روح التكوين الذايت  -
 اكتساب منهجيات ومقارابت جديدة ختص التحليل والبناء وحل املشكالت. -

 يطور التدريب املهارات التنظيمية املتعلقة بــــ :  -
 .التخطيط ووضع برامج  -
 .إدارة الوقت -
 .القدرة على حتقيق النتائج -
 والتنظيم.التنظيم والتنظيم  -

 قواعد أساسية  -اثنيا 

 التحضري للدورة التدريبية .1
 يقوم املدرب أو املدربة، عند التكليف بتأطري وتنشيط دورة تدريبية، مبا يلي : 

التدريبية بغاية معرفة أو تدقيق االتفاق   - املنظمة للدورة  على    -عند الضرورة -عقد جلسـة عمـل أو أكثـر مع اجلهة 
 أهدافها ومضامينها والفئة املستهدفة وبرانجمها.
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الصفة املهنية    : طلب املعلومات األساسية املتعلقة ابألعضاء والعضوات املستفيدين واملستفيدات من الدورة، من حيث -
 واملستوى التعليمي.

 جتديد االتفاق على اجلوانب املعرفية اخلاصة مبضامني ومواضيع الدورة، تبعا للورقة املرجعية ذات الصلة. -
والواثئق    السيناريو البيداغوجي والربانمج واألنشطة التطبيقية  :جتديد االلتزام ابخلطة التدريبية ومشتمالهتا، من حيث  -

 قديرات والتقييمات القبلية واليومية والبعدية والنهائية للدورة.املرجعية والت

 احرتام الربانمج : سر كبري يف جناح الدورة التدريبية  .2
 فهو،  ايمعيار   اجناح الدورة التدريبية، فبوصفه خارطة طريق الدورة أيخذ طابع مساعدة على  يعد الربانمج آلية أساسية  

 : على ابستمرار    العمل   ، ويف هذا الصدد، يتعني على املدرب واملدربةمتابعتهالتنسيق فقراهتا و موجه ألشغاهلا وأساس  و ضابط  
استحضار وحدات الربانمج )الفقرات( ومواضيعه يف نطاق احلـصص )احملاور( اليت يتم التخطيط هلا بطريقة منسجمة   -

 .وسلسة
 .االنسجام ويسر االنتقال من موضوع إىل آخر التدرج يف فقرات الربانمج وحماوره املبنية على  -
 .التوازن املعقول بني تنشيط اجللسات العامة ومرافقة أشغال الورشات -
 زمنيا. حمسوبةالتدبري اجليد للزمن، ضماان إلمتام مواد الربانمج املوزعة بصفة دقيقة   -

 مكان انعقاد الدورة التدريبية  .3
جلسة إعداد الدورة مع اجلهة املنظمة، ابلتأكد من توفر مكان التدريب على املواصفات   خالليقوم املدرب أو املدربة،  

 على وجه اخلصوص :  هاالضرورية. ومن
 مدى توفر قاعة التدريب على إضاءة جيدة وشبكة كهرابئية صاحلة ومصانة. •
 .Uاجللوس على شكل  أماكن  تنظيم •
 .قدرة املكان على احتضان أشغال الورشات •
 .السبورة القالبة...و املسالط و األقالم اللبدية و األوراق البيضاء و  سوبتوفر احلا •
ملف الدورة ومشتمالته والنسخ الكافية لواثئقه )من برانمج ووثيقة مرجعية وبطائق تقدير املعارف والتقييم...( ابلنظر   •

 لعدد املشاركني واملشاركات.

 افتتاح أشغال الدورة .4
أول شخص يصل إىل مكان الدورة التدريبية قبل وقت انطالقها يف اليوم  أن يكون املدرب أو املدربة،  جيب أن حيرص 

 األول بنصف ساعة على األقل، ويف ابقي األايم بعشر دقائق على األقل.
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واملشاركات،  و  املشاركني  بعد وصول  املدربة،  أو  املدرب  التدريبيةيقوم  الدورة  اجل  افتتاح  أو  اجلهة  هات  من طرف 
 املنظمة، بـــــ : 

 .تقدمي نفسه -
 .تقدمي املشاركني واملشاركات -
 .تسجيل توقعات املشاركني واملشاركات -
 تقدمي احملاور وحتديد األهداف من التدريب. -
 .تقدمي الربانمج -
 .إبراز املناهج وأشكال العمل  -
 .االلتزام مبواعيد الربانمج، إغالق اهلاتف النقال،...كالتذكري ببعض الضوابط،   -
 توزيع بطاقة تقدير املعارف قصد تعبئتها. -

 PPTالتقدمي بتقنية  .5

 تنبيه وحتذير   5.1
اللذين ينهجان أو يستعمالن يف إجناز فقرات برانمج    إن املدربة واملدرب يف اجملال املعريف املتعلق حبقوق اإلنسان، •

 على تدريبهما. أجواء امللل والكسل والنفورحتما سيضيفان، دون وعي وشعور منهما، ، PPTتقنية التدريب 
سياق أو التذكري بنتائج ما مت التوصل  الوضوع أو  امل ، على تقدمي  ال أقل وال أكثرتساعد املدرب واملدربة،    PPTتقنية   •

 .إليه
هذه    ال سيما وأن موضوع حمدد ولوقت قصري.  إىل   تكمن فقط، يف إاثرة االنتباه ومن هنا أمهيتها وفائدهتا  PPTقيمة   •

يف األصل يف جمال تقدمي الربامج واملشاريع الفنية أو التقنية أو مبناسبة افتتاح مؤمترات أو جتمعات  اعتمدت  التقنية  
   .كربى

من خمتلف الدايانت واحلضارات   هنلت كثقافة إبداع رفيعة املستوى وكمشرتك إنساين،  إن نصوص حقوق اإلنسان، •
وألهنا كذلك،    كما مت التنبيه إىل ذلك سابقا.  ملذاهب الفلسفية والفكرية والقانونية وسائر فروع العلوم اإلنسانية،وا

، ولذلك فإن حتليلها والوقوف على أسباهبا ومقاصدها  أحياان  شكل قانوينوبفقد صيغت بطريقة تركيبية مكثفة،  
 .القيام به   PPTتدرج؛ وهو األمر الذي ال ميكن لتقنيات واعتباراهتا ال ميكن أن يتم إال بواسطة التحليل امل 

لتقدمي ملخصات   PPTبتقنية  اميكن للمدرب واملدربة، بعد استكمال عمليات التحليل والدراسة، أن يستعين ! نعم •
 أو مفاهيم واردة ابلوثيقة املرجعية حول املواضيع اليت متت معاجلتها.

 PPTشكليات مستحبة عند التقدمي بتقنية   5.2
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 .شرائح يقوم املدرب إبعدادها وتؤخذ من الوثيقة املرجعية  -
 .استخدامها يتطلب توفر جهاز حاسوب  -
 .على شاشة أو على حائط جيب أن تظهر الصورة  -
 .التلقي أو االستقبال  صياغة األسلوب بطريقة تسهل  -
 .تصنيفها إىل صنفني : شفافات حتتوي على عناوين وشفافات حتتوي على فقرات إمكانية -
 .أسطر 6كلمات ×  6قاعدة وفق أقل عدد ممكن من الكلمات، استعمال  -
 .م على األقلنتس 2/1ارتفاع احلرف،  -
 .تعزيزها بصور أو جداول أو رسوم أو ألوان  إمكانية -

 Flipchartالسبورة الورقية القالبة  .6

 .وجود حامل تثبت عليه جمموعة من األوراق -
 .أوراق بيضاء تتم الكتابة عليها -
 .سنتم 5و 2,5كتابة احلرف بني   -
 .سنتم بني كل سطر والذي يليه 5ترك  -
 .اللوحة العلويني 3/2استخدام  -
 .ممكن من الكلماتاستخدام أقل عدد  -
 حتديد النقاط اهلامة ابالستعانة بــــــ :  -

 * املربعات * األشكال    األلوان  *
 * الرسومات * اخلطوط   * الصور

 إمكانية قراءة اللوحة من املواقع املختلفة داخل القاعة. -

 لغة التدريب  .7
واضحة   أي أن تكون  إعداد خطته التدريبية، تقدميها وفق لغة سهلة االستقبال، خالليتعني على املدرب املشرف،  -

 يف أفكارها ويف متناول املتدربني.
الدورات التدريبية، إىل مشاركة أعضاء ال يتقنون اللغة العربية من حيث الكتابة    خاللاالنتباه أيضا،    عليه  يتعني -

والتحرير ولكنهم يفهمون دالالهتا وخطاهبا. ومن الضروري، يف هذه احلالة، أن حيرص املدرب على أن جُيْلس إىل  
 .ني جانبهم أعضاء متعلم
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كل غموض أو لبس قد    إزاءعلى عاتق املدرب أو املدربة، مسؤولية أخالقية وأدبية ومهنية  أبنهالتذكري، يتعني لزوما  -
 .  ، مما يتطلب منهما معاجلة ذلك حيصل لدى املشاركني واملشاركات

 نه الذايت يف جمال حقوق اإلنسان.ويبقى مطروحا وابستمرار، على املدربة واملدرب املتدخل يف هذا اجملال، أن يواصل تكوي
 

  التأويل املتطور للبعد احلقوقي يف الثقافة األمنية الفرع العاشر: 
تقدم الفقرات املوالية مناذج دالة عن نوعية التفاعالت لإلطار األمين مع منظومة محاية حقوق اإلنسان، اليت يعترب  

من القومي واألخالق  فاعال يف معادلتها، إذ ال يتصور محاية حقوق اإلنسان يف غياب حفظ النظام العام وصيانة األ
املكونني، عالقة   بني  العالقة  إن  األوىل.  عن  مبعزل  األخرية،  واملهام  األعمال  القيام هبذه  يتصور  ال  العامة، كما 

 ديناميكية، تفاعلية وذات أتثري قوي. 

العليا للدولة  كنماذج دالة نوعية، ثقافيا، االرتباطات احلاصلة لدى اإلطار األمين، يف ضوء اإلرادة    تُبطن، الفقرات،
وتفاعله تبعا لذلك مع عدة مصادر وروافد موجهة ومؤطرة، حيث الدستور، التزامات حقوق اإلنسان، القانون،  

 العقيدة األمنية، مدونة قواعد السلوك، املذكرات األمنية املرفقية....

الدقيق مع مرجعية حقوق    تتضمن الفقرات موضوع هذا احملور تفسريات مبلورة من طرف أطر أمنية مبناسبة التفاعل
اإلنسان، وهي تفسريات مت التفكري فيها وصياغتها خالل تنفيذ الربانمج التدرييب. وقد كانت أجوبة عميقة على  

 اآلتية:  37أسئلة دقيقة وميكن تلمسها، تبعا للمستوايت 

 منوذج أول: مميزات ومسات خطاب حقوق اإلنسان 

 ابملكتسبات والرصيد احلقوقي يسائل ابملقابل السلبيات وأوجه اخلصاص/"خطاب منفتح على املستقبل يعرتف  
 يستند إىل سياسة حقوق اإلنسان/ يتميز بلغة دقيقة/ توثيقي توجيهي/ نقدي موضوعي يستند إىل التشخيص/

 يعتمد مرجعية قانونية دولية ووطنية/

 
ء املناطق والعمداء مجيع األمثلة املستدل هبا، مستقاة من التقارير الرتكيبية املوضوعاتية يف إطار الربانمج التدرييب األمن وحقوق اإلنسان، لفائدة رؤسا  37

كية واسناد واثئقية، إعداد وتنسيق،  املركزيون ورؤساء املصاحل والدوائر. الواردة يف املصوغة املرجعية: األمن وحقوق اإلنسان، إطار معريف، دعامات ديداكتي
يد إقليمي  أمحد شوقي بنيوب خبري يف جمال حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية املكلف ابلتدريب يف برانمج األمن وحقوق اإلنسان/ أمحد بن دمحان عم

والقسم السادس والقسم السابع والقسم الثامن( إصدار.    املكلف ابلتنسيق والتواصل مع برانمج األمن وحقوق اإلنسان. )األمثلة مأخوذة من القسم الثالث
 . 2019MO1988، اإليداع القانوين  2019املديرية العامة لألمن الوطين الطبعة األوىل ماي 
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 يتأسس على التوصيات/ اكات وجوانب النقصيثمن املنجزات ويعرب عن القلق والتحفظات واالعرتاضات إزاء االنته 
ال كخصم/ املخاطب كشريك  إىل  ينظر  إجيايب  واجلماعات  تفاعلي  األفراد  إىل  ويتوجه  مرجعية كونية  إىل  يستند 

وصفي تقريري يشخص   يصوغ االستنتاجات ويقف على االختالالت/ والفئات اليت تؤجر يف أوضاع صعبة أو هشة/
يتأسس على   يتميز ابحلرفية حيث يستند إىل جمموعة من األدلة واألمثلة/ املبذولة/  األوضاع والتحدايت واجلهود

 ذو قوة أخالقية ومعنوية قوية".  تصور مشويل حلقوق اإلنسان يف موضوعاهتا وحقوقها وأصنافها/

 مستنتجات يف ضوء قراءة مقارنة للدستور مع العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية  :منوذج اثن

القراءات التقدميية، اجملراة من طرف مهنيي األمن، للنص الدستوري ابملقارنة مع مقتضيات العهد الدويل    أفضت
   :اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية إىل االستنتاجات التالية

يُز تصدير الدستور املغريب ابألخذ بكل املق "تقاطع النص الوطين مع النص الدويل يف مسألة عدم التمييز"/ تضيات  مت 
( من العهد الدويل، بل إن الدستور املغريب أدمج كل ما يتعلق مبقتضيات واردة يف معاهدات  2اليت جاءت هبا )املادة  

واتفاقيات حديثة، وبذلك مل حيصر مفهوم عدم التمييز يف اجلنس واللغة واللون واملعتقد بل جتاوزه إىل اإلعاقة أو أي  
للنص الوطين ابلتنصيص على مبدأ عدم التمييز من خالل عبارة "حظر"،  الصياغة القوية   وضع شخصي مهما كان/

مقارنة ابلنص الدويل/ الوضوح والتفصيل ابلنسبة ملفردات ومعايري التمييز ابلنسبة للنص الدويل مقارنة ابلنص الوطين/  
دويل/ التزام النص الوطين  تكريس النص الوطين ملبدأ املساواة من حيث احلقوق املدنية والسياسية الواردة يف النص ال

ذات   الدولية  واملواثيق  العهود  عليه يف  منصوص  هو  والبيئية، كما  والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  املساواة  مببدأ 
الصلة/ تكريس مسو االتفاقيات الدولية املتعلقة ابملساواة على القوانني الوطنية يف نطاق أحكام الدستور وثوابت  

د املصادقة والنشر/ التنصيص على مبدأ املناصفة كمظهر للمساواة/ وضع آلية مؤسساتية حلماية  اململكة وهويتها بع 
املناصفة/ جتاوب النص الوطين مع النص الدويل بوضع اآلليات الكفيلة بتفعيل هذه املبادئ وجعلها قابلة للتطبيق  

ق اإلنسان من مقومات النظام الدستوري،  دون التعارض مع ثوابت األمة وقيمها"  /"اعتبار املكتسبات يف جمال حقو 
 وهبذه املاهية فتعد أقوى من لفظ مسو". 

 منوذج اثلث: قراءات تفسريية لنظام املساطر اخلاصة  

"منظومة من اإلجراءات والتدابري يباشرها خرباء أمميون بصفة ميدانية بغاية التوقف على مستوى احلقوق واحلرايت 
 نطاق القانون الدويل حلقوق اإلنسان/نظام للتفاعل بني الدولة الطرف واخلرباء موضوع التزامات الدولة الطرف يف

 وهي عملية جتري يف إطار التنسيق مع اإلطارات احلكومية واملؤسسات الوطنية املعنية حبقوق اإلنسان/ آلية  نياألممي
اإلنسان/ آلية ملراقبة مدى االلتزام والتقييد  معتمدة ملسايرة وتتبع مدى التزام واخنراط الدولة فيما خيص محاية حقوق  
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مبا ورد يف االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان، ويباشرها خرباء دوليون خمتصون/ جمموعة من اإلجراءات تنصب 
على جمال أو موضوع حمدد وهي مستوى متقدم والحق لعمليات االنضمام اليت جترى يف إطار اتفاقيات حقوق 

الت امللحقة هبا. كما جتري بصفة ميدانية من خالل زايرات املراكز املعنية حبقوق اإلنسان ومن  اإلنسان والربوتوكو 
خالل االتصال واالستماع لألفراد واجلهات املعنية/ منظومة من اإلجراءات ذات الطابع الدوري تستهدف تتبع  

عوثني اخلاصني واخلرباء املنتدبني  مدى التفاعل اإلجيايب مع منظومة حقوق اإلنسان وتتجلى من خالل زايرات املب
والتعاون مع   التنسيق  إطار  نظام املساطر اخلاصة يف  ميدانية/ جيري  ولقاءات وزايرات  وتتخذ شكل اجتماعات 
القطاعات احلكومية املعنية من قبل خرباء ومقررين خاصني منتدبني يف إطار االلتزامات االتفاقية لدولة طرف يف 

د عمل املقررين اخلاصني واخلرباء، من حيث املرجعية، على االلتزامات الواردة يف جمال  جمال حقوق اإلنسان/ يستن
اتفاقية القانون الدويل حلقوق اإلنسان وعلى املبادئ التوجيهية املتعلقة مبساطر العمل امليداين/ تقدم الدولة الطرف،  

علقة ابلتقدم احملرز والتحدايت اليت تواجهها يف نطاق نظام املساطر اخلاصة، التسهيالت واملعلومات والبياانت املت
 ". يف جمال حقوق اإلنسان

 منوذج رابع: خصائص املذكرات األمنية عالقة حبقوق اإلنسان.  

املذكرات  "   :وقد جاء يف إطار التفسري  شكل التفكري املعمق، حول موضوع املذكرات األمنية، حلظة ثقافية هامة، 
ة، وإن كانت ال ختص سوى املديرية العامة، فإهنا من الناحية السياسية تعين  أدوات عمل داخلي  األمنية املصلحية

كافة املتدخلني واملهتمني املعنيني ابلسياسة األمنية وبثقافتها على صعيد احلكومة واجملتمع واملؤسسات الدستورية  
والوقائع وسري احلوار ا يتتبع األحداث  يتوىل إعدادها فريق  الغرض،  لعمومي بشأن قضااي األمن  واإلعالم. وهلذا 

وحقوق اإلنسان وسيادة القانون. وعلى هذا األساس تتوخى هذه املذكرات عملية اإلعداد الستخراج حلول للقضااي  
 الطارئة ابنسجام مع املرجعيات املعتمدة بغاية وضع قواعد وتوجيهات داعمة للعمل املهين.

 املذكرات تبعا لدورية صدورها وللحقوق واجملاالت اليت تتعاطى معها، ولذلك فإن مواضيعها متعددة ومتنوعة.   تتنوعو 

وعلى هذا األساس، تتلقى األوساط املشتغلة يف الدبلوماسية احلقوقية على وجه اخلصوص هذه املذكرات إبجيابية  
 وتتفاعل معها.  

لية مشاورات من قبل املختصني، يف إطار حتليل يشمل عدة مستوايت  إعداد املذكرات األمنية املصلحية لعم  خيضع
البعد   يتجلى  هنا،  ومن  العمومي(  احلوار  يف  املثارة  القضااي  مع  والتفاعل  املهنية  املمارسات  )ترصيد  بينها:  من 

بضماانت  االستباقي يف التحضري، وبذات الدرجة، بلورة ما يتصل حبسن إعمال وتفعيل القواعد والضوابط املتصلة  
 احلقوق واحلرايت.
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، فهي تكتسي  ومن هذه الزاوية  قيمة املذكرات يف كوهنا أدوات تفسري للمقتضيات املنظمة لعمل الشرطي.   تتجلىو 
طابع مادة تفسريية مكملة، يف ضوء اإلرادة العليا وأحكام الدستور ومقتضيات القانون وسياسة احلكومة، ويقتضي  

جية، أن يكون واضحا ومنسجما مع املادة اليت يتوخاها. ومن هذا املنظور، فإهنا أقل التفسري طبعا من الناحية املنه 
وقد كانت    38. من التشريع العادي. وحترص املديرية العامة على أن تكون صياغتها واضحة ودقيقة وال لبس فيها"

 جوبة املبلورة من طرف األطر األمنية، وعلى سبيل املثال، كما يلي: األ

وأتخذ بعني االعتبار الرتاكم الذي يتحقق على صعيد املؤسسة األمنية يف جمال    ذكرات تقييمية:"م   /مثال أول
احرتام حقوق اإلنسان واحلرايت الفردية واجلماعية. فهي ال تنطلق من فراغ بل تستند إىل مذكرات مرجعية سابقة  

للسلوك املهين املسؤول عن   مطور ذات طابع أتسيسيوجتسد نوعا من التكامل املؤسس لثقافة حقوق اإلنسان. 
أحدث األدوات  التدبري األمين للحرايت من قبيل التظاهر وحرمة املسكن والسالمة اجلسدية والكرامة اإلنسانية.  

ذات  للنصوص القانونية.  ذات طابع تفسريي  يف تنفيذ اسرتاتيجية املديرية يف اجملال احلقوقي. والوسائل املعتمدة  
، ابلنظر لقيمتها املعرفية ولدورها الوقائي الذي يستهدف سلوك موظفي األمن  بيداغوجيطابع حتسيسي وتوعوي و 

مذكرات  فهيذات طابع تتسم ابلتعميم: الوطين، وبذلك تساهم يف إشاعة الثقافة احلقوقية يف األوساط األمنية.  
واالختصاصات املسندة    ختاطب مجيع املصاحل الشرطية، وتستهدف مجيع الشرطيني كيفما كانت مواقعهم ومهامهم

، وفق فلسفة التواصل الداخلي العمودي واألفقي،وعرب  تنهج يف تبليغ مضامينها طريق الرتاتبية اإلداريةإليهم.  
ذات  عقد االجتماعات الدورية اإلخبارية لشرح مضامينها على أوسع نطاق وإعداد التقارير واحملاضر ذات الصلة.   

األمنية غالبا ما أتيت يف صيغة توجيهات أو تعليقات أو أوامر، جيب تنفيذها  املذكرات    : حيث إنطبيعة إلزامية
املأمور بتنفيذها. وتضع املوظفني املخالفني هلذه التوجهات واألوامر حتت طائلة املسطرة   وفق الكيفيات والصيغ 

 39". التأديبية الختاذ عقوابت يف حقهم

املصلحية مرجعية يف تدبري الشأن األمين بشقيه القانوين واحلقوقي، وكذا ماخيص  "تشكل املذكرات األمنية    /مثال اثن
وتعترب التزاما ضمنيا بنوعية موضوعاهتا، كما تتضمن مقتضيات آمرة وانهية يف    اجلانب امليداين واملهين واإلداري. 

اعها والتقيد مبضامينها  نفس الوقت، مع توصيات ومالحظات توجيهية منبهة وآمرة، وتوجيهات تلزم اجلميع ابتب

 
أبريل    21إلنسان،  العميد اإلقليمي، يف الدورة التدريبية ابلعيون يف إطار برانمج األمن وحقوق االسيد أمحد بن دمحان،    من املداخلة املقدمة من طرف  38

 .  33، ص 2016أبريل  21-20- 19-18/ التقرير الرتكييب املوضوعايت اخلاص ابلدورة التدريبية، املرحلة الثانية،العيون  2016

احملور الثاين ومابعده.  /2016ماي -مادة مأخوذة من التقارير الرتكيبية املوضوعاتية للربانمج التدرييب يف املرحلة الثانية، العيون/ كلميم/ الداخلة/ أبريل 39
 ، مرجع سابق.126-125املصوغة املرجعية األمن وحقوق اإلنسان، ص
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  وترتكز هذه املذكرات على مبادئ أساسية تنظم السري العادي للعمل داخل املنظومة األمنية للبالد.   وتنفيذ حمتوايهتا.
وانسجاما مع اخنراط اململكة بشكل كبري يف جمال األمن وحقوق اإلنسان، فقد ظهر جيل جديد من املذكرات 

   بنربة حقوقية مع ضماانت احلرايت الفردية واجلماعية. املصلحية املديرية اليت تتعاطى 

وامللفت للنظر يف التوجه اجلديد للمديرية العامة لألمن الوطين أهنا غريت طريقة وأسلوب مذكراهتا الداخلية، وأخذت  
،  مواضيع توجد على خط التماس مع حقوق وحرايت األفراد متبنية خطا حتريراي حقوقيا يف صياغة هذه املذكرات

ويف املواضيع املعاجلة، خاصة تلك اليت تنطوي على تقييدات قانونية للحرايت واحلقوق الفردية واجلماعية. وهذا 
يوضح بشكل جلي، أن املديرية العامة لألمن الوطين قطعت أشواطا كبرية يف جمال التقنني اإلداري ملسألة محاية  

 حقوق اإلنسان وحرايته األساسية". 

رات املصلحية وسيلة مثلى للتواصل بني املديرية العامة لألمن الوطين وابقي املوظفني التابعني هلا، "املذك  /مثال اثلث
مبختلف املصاحل عرب ربوع اململكة. ويتبني من تسليط الضوء على كنه وجوهر هذه املذكرات من حيث الطبيعة  

 واملكوانت واخلصائص ما يلي: 

حة وموضحة وملزمة وشارحة وموحدة للمفاهيم ومفصلة ومنورة  مرجعية ومؤطرة ومصح  فهيمن حيث الطبيعة:  
 ومذك ِّرة ومنبهة وداعمة وحمفزة. 

تعاجل اإلشكاالت املطروحة  املكوانت:   أمنية سليمة  لعقيدة  إلزامية حفظ احلقوق وتؤسس  ثقافة  ترسخ املذكرات 
 ابسم املدير العام لألمن الوطين.   وتوحد الرؤى واملواقف إزاء بعض اإلشكاالت لدى األجهزة األمنية، وتكون صادرة 

تتناول املذكرات مواضيع وإشكاالت تتعلق ابألمن وحقوق اإلنسان/ تذكر بواجبات والتزامات رجال اخلاصيات:  
األمن: )رؤساء أو مرؤوسني( إزاء اهليأة اليت ينتمون إليها وإزاء املواطنني/ تدعو إىل حتسني وجتويد األداء األمين/  

ن املعاملة مع املرتفقني/  تؤسس للممارسات الفضلى يف جمال  تؤنسن العالقة ب ني رجل األمن وابقي املواطنني/  حُت س ِّ
للتدخالت األمنية وتؤسس حلل بعض اإلشكاالت احملتملة/   األمن وحقوق اإلنسان/  تستشرف اآلفاق ابلنسبة 

ه الداخلي للمديرية العامة لألمن  تضمن ممارسة وتعزيز آليات محاية حقوق اإلنسان/ تعكس هذه املذكرات الوج
 الوطين، وتعرب عن توجهاهتا ومدى اخنراطها يف ديناميكية محاية حقوق اإلنسان ابملغرب". 

املذكرة املصلحية لرتسيخ التوجهات العليا واملبادئ األساسية للمملكة يف جمال حقوق اإلنسان،    جاءت "  /مثال رابع
قوق واحلرايت األساسية. ويف هذا اإلطار، اخنرطت املديرية العامة لألمن وملواكبة املستجدات احلاصلة يف جمال احل

الوطين يف هذا الورش احلقوقي الكبري حيث حرصت على إعداد آليات وتدابري لتعزيز تكوين ممنهج ملوظفي املديرية  
قوق واحلرايت  مقتضيات آمرة حتظر املساس ابحل  تتضمن   العامة لألمن الوطين يف جمال احرتام حقوق اإلنسان.  
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وتدعم ضماانت األفراد واجلماعات، انهيك عن اندراجها يف مباشرة اإلصالحات اهليكلية يف األماكن املخصصة 
إليداع األشخاص املوضوعني حتت احلراسة النظرية أو حتت املراقبة، وذلك بغية أنسنة ظروف االحتفاظ واالحتجاز  

وتط قبل احملاكمة، زايدة على حتديث  ما  العلمية  لفرتة  الشرطة  البحث اجلنائي، وكذا جتهيز خمتربات  وير تقنيات 
 والتقنية، بوسائل وآليات متكن من إثبات اجلرمية يف حق مرتكبيها دون الوقوع يف انزالقات شخصية مفرتضة. 

وحفظ    وعليه،  احلقوق  وصيانة  العامة  اخلدمة  مبفهوم  للسلطة  اجلديد  املفهوم  لربط  أتت  املصلحية  املذكرات  فإن 
 ."املصاحل والتزام احرتام احلرايت والقوانني  

 منوذج خامس: من القراءات اجملراة ملدونة قواعد السلوك 

نة قواعد السلوك. وقد جاء فيها: "صدرت  قدمت للمشاركني واملشاركات يف الربانمج التدرييب، قراءة تفسريية ملدو 
 تطبيقا  وثيقة مدونة قواعد سلوك موظفي املديرية العامة لألمن الوطين، يف سياق التحول واملسار الدميقراطي لبالدان، 

للمفهوم اجلديد للسلطة، الذي أقره جاللة امللك وتفعيال لتوصية هامة من توصيات هيأة اإلنصاف واملصاحلة،  
مة األمنية اجليدة، وانسجاما مع الوثيقة الدولية حول سلوك موظفي إنفاذ القانون. ومن هذا املنظور،  خبصوص احلكا

أتت مدونة قواعد سلوك موظفي املديرية العامة، للمسامهة يف مأسسة ضوابط احلكامة األمنية، وهبذا املعىن، فهي  
نطاق تدخله امليداين. وعلى هذا األساس، فهي  تتوجه للشرطي بوصفه املكلف إبنفاذ القانون، متعاطية بذلك، مع  

الدويل، وقبل ذلك، من  وثيقة ذات قيمة أخالقية ومعنوية، مستمدة من القانون الوطين ومن روحه ومن القرار 
احرتام الكرامة اإلنسانية املستمدة يف األصل من التكرمي اإلهلي لإلنسان. وتتميز املدونة بتأطريها ملهام العمل األمين  

شرطي، ومن ذلك ما يهم السر املهين واستعمال القوة يف نطاق التناسبية والضرورة وبعد استنفاذ احللول السلمية.  وال
بالدان،   عليها  اليت صادقت  الصلة  ذات  االتفاقية  نطاق  التعذيب، يف  مبنع  يتعلق  ملا  أمهية خاصة  املدونة  وتويل 

ال مقرر خاص حول املوضوع. وتكرس مدونة قواعد سلوك  واخنرطت يف كافة تبعاهتا اإلجرائية، وصوال إىل استقب
وتقدم الفقرات املوالية مناذج من قراءة األطر   40موظفي املديرية العامة، أبعاد حقوق اإلنسان يف العمل املهين".  

 األمنية، هلذه الوثيقة.  

أساسيةمثال   خاصيات  اإلنساين    وابستقراء"  /أول:  ابلبعد  مطبوعة  أهنا جاءت  يالحظ  املدونة،  هذه  أحكام 
وموسومة ابلطابع احلقوقي، وحمصنة ابلضماانت املقررة حلماية احلرايت الفردية واجلماعية. إذ مت ختصيص الديباجة  

حقوق   مادة(، أي ما يعادل نصف مواد املدونة، اللتزامات موظفي األمن الوطين يف جمال احرتام ومحاية  14و)

 
 .22مرجع سابق، ص  السيد أمحد بن دمحان،  من املداخلة املقدمة من طرف 40
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" ففي الديباجة، مث التذكري مبرجعيات اعتماد قواعد السلوك املتمثلة يف اإلرادة امللكية السامية املعرب    اإلنسان".
 .2008-3-4عنها يف الرسالة امللكية املوجهة للمسؤولني واألطر واملوظفني ابملصاحل األمنية واإلدارية الرتابية بتاريخ  

وذجية لقواعد سلوك خاصة مبوظفي املديرية العامة لألمن الوطين، أوضحت  "وخبصوص اهلدف من وضع مدونة من
(، أن ذلك أييت يف إطار الرغبة امللحة لضمان فعالية املرفق األمين وترسيخ املفهوم اجلديد للسلطة وتدعيم  1)املادة  

ات واضحة جتمع على  مبادئ احلكامة األمنية اجليدة، بينما تضمنت ابقي املواد األخرى مقتضيات صرحية وتوجيه 
 وجوب احرتام حقوق اإلنسان وإشاعة ثقافتها يف الوظيفة الشرطية". 

"تعترب هذه الوثيقة أساسا من األسس اجليدة للعمل األمين اهلادف.  /اثن: األبعاد األمنية وحقوق اإلنسان مثال
ر  مع  انسجاما  تفعيلها  على  الوطين  لألمن  العامة  املديرية  الدولية حلقوق  وقد حرصت، من خالهلا،  املواثيق  وح 

اإلنسان. وتتألف هذه املدونة زايدة على مقتضياهتا العامة، من جمموعة من املبادئ األساسية، جتعل منها مدونة  
منوذجية لسلوك موظفي املديرية العامة لألمن الوطين، وذلك ضماان لفعالية مرفق األمن وترسيخا للمفهوم اجلديد  

كامة األمنية اجليدة. وقد استحضرت املدونة احلقوق واحلرايت املكفولة مبقتضى الدستور  للسلطة وتدعيما ملبادئ احل
واملضمونة قانونيا بطريقة تفيد مفرداهتا واملصطلحات اليت استعملت يف اإلعداد هلا، على صيغة األمر واإللزام ملتلقيها  

ب، ال جيوز". كما جند يف مقابل ذلك  من موظفي األمن الوطين، من قبيل استعمال كلمات " مينع، ينبغي، جي 
تنصيص املدونة وتشديد فقراهتا املتعلقة على واجبات رجال األمن خبصوص احلماية اجلسدية لألشخاص وحظر  
ارتكاب أي عمل من أعمال التعسف وأي شكل من أشكال التعذيب، فضال عن عدم جواز توقيف األشخاص  

حرصت املدونة على التذكري    االقانون. كمجراءات اليت ينص عليها  أو تقييد حريتهم إال وفق احلاالت وطبقا لإل
بدور القضاء، يف شأن كل إمهال أو تقصري أو إخالل لقاعدة من قواعدها اليت تثري املسؤولية الشخصية ملرتكبها،  
وبغض النظر عن املسؤولية اجلنائية أو املدنية. ويف هذا الشأن، فإن مدونة قواعد السلوك تتقاطع بشكل واضح مع 

 بسلوك املوظفني املكلفني إبنفاذ القوانني.نظريهتا الدولية، اخلاصة 

وتتقاطع مقتضيات مدونة قواعد سلوك موظفي املديرية العامة لألمن    /اثلث: يف املقارنة بني الدويل والوطين  مثال
الوطين )الوثيقة الوطنية( مع مرجعية حقوق اإلنسان ومدونة قواعد سلوك املوظفني املكلفني إبنفاذ القوانني ) الوثيقة  

لدولية(، من حيث: وضع أسس وقواعد لسلوك املكلفني إبنفاذ القانون/  جعل استخدام القوة، شكال استثنائيا  ا
وجعله كتدبري   األسلحة  استعمال  تقييد  القانون/  إنفاذ  التناسبية يف  مبدأ  اعتماد  القصوى/  الضرورة  ويف حدود 

فسري املواد يف إطار أكرب محاية ممكنة/ جترمي الشطط  أقصى/ احرتام السر املهين/ منع التعذيب واملعاملة القاسية/ ت
ُد   يف استعمال السلطة/ التضحية ونكران الذات والتحلي بقيم املواطنة/ وبذلك فإن مدونة السلوك الوطنية تـُر ص ِّ
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املسؤولية   وربط  للسلطة  اجلديد  املفهوم  وترسيخ  واحلرايت  احلقوق  ومحاية  النظام  على  ابحملافظة  االلتزام  ألسس 
 41. ابحملاسبة"

 منوذج سادس: من القراءات اجملراة ملوضوع التظاهر السلمي 

مثل التعاطي مع موضوع تدبري االحتجاجات السلمية، نقطة الذروة يف الربانمج التدرييب. وقد عكست القراءات 
موجبات   بني  الفكري،  االشتباك  مستوى  على  قوية،  والورشات، حلظة  العامة  اجللسات  مبناسبة  اجملراة  التحليلية 

، مناذج دالة للتأويل  على سبيل املثالت املوالية،  العقيدة األمنية ومتطلبات محاية حقوق اإلنسان. وتقدم الفقرا
 املتطور للبعد احلقوقي يف الثقافة األمنية. 

"تلخص القراءة املتأنية ألبعاد قرار جملس حقوق اإلنسان   /مثال أول: قراءة يف ضوء قرار جملس حقوق اإلنسان
النشغاالت املنظومة  ،  2012ريل  أب  18محاية حقوق اإلنسان يف سياق التظاهر السلمي والصادر بتاريخ  حول  

  الدولية حلقوق اإلنسان وللحاجة إىل تفكري معمق يف اإلشكاليات اليت تثريها مسألة تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها 
وعدم انتهاكها يف سياق التظاهر السلمي ابعتبارها اختبار ميداين ملدى احرتام احلقوق الفردية واجلماعية. وتساعد  

 على: 

 مبسؤولية الدولة يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان ومنع انتهاكها خالل االحتجاجات السلمية". الوعي 

 وجوب التوفيق بني حفظ النظام العام وعدم املساس ابحلقوق الفردية أو اجلماعية للمحتجني.

 الوعي بضرورة خلق آليات وطنية وتدابري مساعدة على ضمان التظاهر السلمي". 

 املتدخلني يف احملافظة على املوازنة بني النظام العام واحرتام حقوق اإلنسان". "وجوب إشراك مجيع 

أمهية التظاهر السلمي يف ترسيخ مبادئ حقوق اإلنسان واعتبارها من مظاهره وحقا مشروعا، وال تشكل بتاات  "
محاية حقوق  أي هتديد للمجتمع بل تعترب تكريسا للمطالب االجتماعية واالقتصادية والسياسية. لذا وجب  

اإلنسان يف سياق هذه االحتجاجات السلمية العامة، مع جتاوز أشكال العنف والعنف املفرط من طرف جهاز 
الدول املشاركة يف مواصلة   ولذلك وجب على مجيع  إجيايب وحضاري.  والتعامل معها بشكل  القانون،  إنفاذ 

 ي وأسبابه". احلوار الصريح والشامل واجملدي عند التعامل مع التظاهر السلم 

 
عمداء  41 لفائدة  التدريبية/  ابلدورة  اخلاص  املوضوعايت  الرتكييب  أمن، كلميم،    -مقدمون  -ضباط  -التقرير  )حراس  فرباير  24-23-22-21أايم   )
 . 25، ص (2015)
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"وخيلص التقرير إىل اعتبار التظاهر السلمي شكال من أشكال ممارسة احلق يف التظاهر السلمي ألهنا تساهم يف  
 املمارسة الكاملة للحقوق وجتعل الفرد قادراً على التعبري عن مظامله. 

وق اإلنسان الدولية،  إخضاع احلق يف التظاهر السلمي لتدابري قانونية، على أساس عدم تناقضها مع صكوك حق"
مع اعتبار أن الدول جيب أن تبقى الراعي األساسي حلرية التظاهر وضمان ممارستها السلمية دون تعرض أفرادها 

 ألي شكل من أشكال االنتهاكات أو حتريك املساطر القانونية بشكل سيئ. 

ت اجملتمع املدين املعنية مبجال التشجيع على فتح احلوار مع احملتجني سلميا بوساطة املؤسسات الوطنية ومؤسسا
 حقوق اإلنسان وعدم اللجوء إىل استخدام القوة إال عند الضرورة. 

 أتهيل أجهزة إنفاذ القانون يف جمال حقوق اإلنسان والقانون الدويل ذي الصلة". 

اهر  "يتضح من خالل دراسة قرار جملس حقوق اإلنسان حول التظاهر السلمي، وكذا إشكالية تدبري حرية التظ
السلمي وحرية التعبري، أبن الدول األطراف ملزمة بوضع آليات، يف إطار الشراكة، مع خمتلف مكوانت اجملتمع املدين  
لتعزيز احرتام حقوق اإلنسان واحلرايت األساسية، ونظرا ألن االحتجاجات السلمية من آليات التعبري احلر يف الدول  

ممارسة احلقوق ولبلوغ هذه    الدميقراطية وشكال من أشكال  والثقافية،  واالجتماعية  واالقتصادية  والسياسية  املدنية 
 الغاايت وجب تقييد وتقنني التظاهر السلمي وفق التزامات الدول يف االتفاقيات والقوانني. ". 

"يف االحتجاجات املنظمة من    /مثال اثن: قواعد أساسية مستخلصة من التجربة الوطنية على مستوى اإلعداد
بعض اهليئات، يكون التدخل األمين من أجل محاية هؤالء املتظاهرين ولضمان السري ابلشارع العام/ أمهية  طرف  

جتاوز القوات العمومية لبعض املمارسات االستفزازية الصادرة عن بعض فئات احملتجني خصوصا يف التجمهرات 
ض التظاهرات املعربة عن أفراح/ امتصاص غضب  غري املهيكلة أو الفجائية/ التعامل اإلنساين واملهين العايل مع بع 

بعض التظاهرات العالية التوتر/ التعامل برزانة وبيقظة وجتنب العنف املادي أو اللفظي الذي ميس ابلكرامة اإلنسانية/  
احرتام بعض خصوصيات املنطقة من حيث العادات والتقاليد. عدم اعتبار املتظاهر خصما، بل مواطنا له أسباب  

 فعته للتظاهر، وتفعيل آلية احلوار كوسيلة أوىل لتفريق التجمهرات ابلشارع العام. معينة د

تعامل املرفق األمين مع حرايت التعبري والتجمهر بذكاء وبطريقة جتعله ال خيرج عن اإلطار القانوين املسموح به  
 وميكن تفعيل ذلك من خالل ما يلي: 

املرفق األمين حياول فقط تنظيم ذلك التجمهر مادام أنه حيرتم مبادئ  "تكوين اقتناع لدى املشاركني يف التظاهر أبن  
القانون/ حتلي القوات العمومية ابلصرب ونكران الذات وعدم االنسياق وراء أي استفزاز قد يصدر عن املتجمهرين/ 

لقانون/  التجرد عن احلساابت الشخصية وتقدمي املساعدة يف حينها لكل شخص أثناء تدبري التجمهر يف حدود ا
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عدم التسرع يف استعمال أي شكل من أشكال العنف أثناء تدبري أي جتمهر/ التعامل بضبط النفس مبناسبة تفريق  
االحتجاجات السلمية ابلشارع العام/ التحلي ابملهنية والعمل ابحرتافية دون االنسياق الستفزازات املتجمهرين/ بذل 

نفسية للمتجمهرين/ التضحية ونكران الذات لضمان خدمة أمنية مثلى  اجلهود املضنية لضمان السالمة اجلسمانية وال
لضمان احلق يف احلياة واألمن/جتنب استعمال القوة ما أمكن/ عدم اعتبار االحتجاجات هتديدا لألمن واستقرار  

 البلد والتعامل معها بكل حرية." 

اآلخر/ احرتام التقاليد واألعراف/ احرتام منط  "احرتام لغة وهلجة اآلخر/ احرتام ثقافة  وأيضا من خالل ما يلي:  
العيش/ االبتعاد عن االستفزاز/ إشراف ضابط شرطة قضائية ينتقل إىل عني املكان، على القيام بتحرير تقرير يف  
التطبيق   القانون/  ترسيخ مبقتضى  إدارية وعرفية، فهي حتتاج إىل  ممارسة  العامة. ابعتبارها  النيابة  إىل  يرفع  املوضوع 

لتدرجيي للقانون من خالل توجيه اإلنذارات القانونية خبصوص التظاهرات غري املرخص هلا/ التنسيق التام بني خمتلف  ا
املصاحل األمنية أثناء تدبري التظاهر سواء كان سلميا أو غري سلمي مصرحا به أو غري مصرحا به/ توثيق عمليات  

اءات قد تكون غري سليمة خبصوص حصول استعمال  التدخل امليداين عن طريق التصوير هبدف وضع حد إلدع
مفرط للقوة/ استعمال تقنيات التفاوض مع متزعمي أو منظمي التظاهرات للخروج من الوضعيات املشوبة بعدم  

 الشرعية". 

"وإعماال للمبادئ    /مثال اثلث: مستخلصات حول تدبري احلق يف حرية التجمهر والتظاهر السلمي .1
بري احلق يف حرية التجمهر والتظاهر السلمي من طرف املصاحل املختصة التابعة للمديرية  والقواعد اآلمرة، يتم تد

العامة لألمن الوطين وفق ممارسة حقوقية ومكتسبات فضلى ميكن رصد بعض متظهراهتا وجتلياهتا من خالل العناصر  
 التالية: 

يح هبا لدى السلطات اإلدارية وفق الكيفيات  اختاذ اإلجراءات والتدابري املتعلقة بتأمني التظاهرات اليت مت التصر  -
اليت جتعل من التتبع واملواكبة واحلضور والتموقع والتوزيع امليداين للقوات العمومية أمر مقبوال لدى املشاركني  
يف التظاهرات ومقبوال من حيث املعايري الدولية وذلك حىت ال تُفهم االحتياطات األمنية الرامية إىل احلفاظ 

 ام العام مبثابة إنزال أمين يستهدف التضييق على حرايت التظاهر. على النظ

بتدبري   - املتعلقة  األمنية  االجتماعات  يف  للمنظمني  القبلي  اإلشراك  طريق  عن  السلمية  التجمعات  رعاية 
للتظاهرات االحتفالية بعيد الشغل األممي )فاتح ماي(، وتعزيز   التظاهرات املتزامنة كما هو الشأن ابلنسبة 

 فة التعامل مع املنظمني أو اللجان التنظيمية من أجل حسن سري التجمع. ثقا
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ملتزعمي   - ابلنسبة  الشرعية  بعدم  املشوبة  الوضعيات  من  للخروج  الوساطة  أو  التفاوض  إىل  العريف  اللجوء 
املظاهرات غري املصرح هبا أو التجمهرات اليت من شأهنا املساس ابألمن والنظام العامني من خالل العمل 

لى اإلشعار الفوري ملسؤويل السلطات اإلدارية احمللية ومسؤويل اإلدارات واملصاحل املعنية مبطالب املشاركني  ع
للحضور إىل عني املكان قصد مباشرة حوار مع املتظاهرين أو احملتجني مما من شأنه أن يقي ويساعد على  

 رة. جتنب استخدام القوة ابعتباره اختيار يتم اللجوء إليه عند الضرو 

يف احلاالت اليت يكون فيها استعمال القوة ضروراي، جيري التقيد التام ابألحكام القانونية خصوصا املقتضيات   -
مبدأ   احرتام  مع  الشرعية  ملبدأ  جتسيدا  القانونية  واإلنذارات  التجمهر  بفض  واألوامر  الشارة  حبمل  املتعلقة 

ملشروع املرجو حتقيقه مع جتهيز مصاحل حفظ النظام  التناسبية يف استعمال القوة مبا يتماشى وحتقيق اهلدف ا
وقوات التدخل السريع ابلوسائل التقنية ووسائل التدخل مبا فيها معدات الدفاع عن النفس والدروع واخلوذات  

 واملالبس الواقية وتقنيات اليد املفتوحة اليت متكن من إعطاء مبدأ التناسبية معناه احلقيقي والواقعي.

النياابت  حتديد املسؤول - إىل  واملظاهرات  التجمهرات  التدخالت األمنية لفض  يات عرب توجيه تقارير بشأن 
العامة ابحملاكم االبتدائية  مبا يضمن رقابة قضائية على مثل هذه العمليات واالحتفاظ بكل ما يوثق لقرارات 

رية، ابإلضافة إىل التقارير  التدخل أو اللجوء إىل القوة، خاصة احملاضر القانونية والتسجيالت السمعية البص
واإلشعارات والتباليغ  ومقررات املنع املكتوبة الصادرة عن السلطات احمللية يف حاالت املس ابلنظام العام،   
واملراسالت املتصلة هبذا الشأن، وذلك من أجل الرجوع إليها مبناسبة إجراء حبث أو حتقيق إداري أو قضائي  

 ة تتجه تدرجييا حنو القطع النهائي مع التعليمات الشفوية من جهة أخرى . من جهة، والتأسيس لثقافة إداري

التعاطي االجيايب مع تدخالت اللجان اجلهوية حلقوق اإلنسان ومن خالهلا مع اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان  -
إلنسان  ابعتباره مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان عند مباشرة التحرايت بشأن املزاعم حبصول انتهاكات حلقوق ا

 أثناء التظاهرات والتجمهرات السلمية.

الورشات   - املدنية يف  والوقاية  والقوات املساعدة  امللكي  والدرك  الداخلية  وزارة  املسامهة إىل جانب مسؤويل 
املوضوعاتية اليت يشرف عليها اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، واعتبار اخلالصات الصادرة عن هذه الورشات  

 ملرجعية ملذكرة حول التجمعات العمومية سبق أن أعدها اجمللس املذكور.من بني اإلطارات ا

املنظومة   - متلك  يستهدف  ومستمرا  وختصصيا  أساسيا  تكوينا  الوطين  األمن  ورجال  لنساء  املمنهج  التكوين 
بطر  املنظومة  واملواكبة املستمرة ملستجدات هذه  والوطنية حلقوق اإلنسان،  الدولية  واملؤسساتية  يقة  القانونية 

جتعل حقوق اإلنسان مرتسخة يف عقول وأفئدة الشرطيني والشرطيات، سواء تعلق األمر يف حياهتم املهنية أو 
 الشخصية".
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األمنية .2 لألجهزة  فضلى  مـمارسات  رابع:  حقوق    /مثال  وصون  العام  النظام  على  احملافظة  مسألة  "إن 
اإلنسان مكوانن ال ينفصالن عن السياسات واألهداف األمنية اجملتمعية لألجهزة األمنية، وذلك ألجل حتسني  
إنتاج عالقات جديدة بني السلطة واملواطنني تتالءم مع احرتام حقوق اإلنسان، مع الربط بني املسؤولية يف حفظ  

يف مهنيتها   2011ام وحتقيق األمن، فقد أابنت األجهزة األمنية منذ صدور الدستور اجلديد لفاتح يوليوز  النظام الع
يف التعامل مع مجيع األشكال االحتجاجية ابلشارع العام، إذ أن تدخلها يف غالب األحيان يكون من أجل محاية  

خصما بل مواطنا له أسباب معينة دفعته للتظاهر،  املتظاهرين ولضمان السري ابلشارع العام، وعدم اعتبار املتظاهر  
وتفعيل آلية احلوار كوسيلة أوىل لتفريق التجمهرات ابلشارع العام، والتعامل برزانة وبيقظة وجتنب العنف املادي أو  

هذا   اللفظي الذي ميس الكرامة اإلنسانية، والتعامل اإلنساين واملهين والعايل مع بعض التظاهرات املعربة عن أفراح،
ابإلضافة إىل جتاوز القوات العمومية لبعض املمارسات االستفزازية الصادرة عن بعض فئات احملتجني خصوصا يف  

 التجمهرات غري املهيكلة أو الفجائية". 

 

 
 
 

 
 

 


