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   مرشوع
  " مجعيات م�فا�� مع املنظومة أ�ممية حلقوق إال
سان" 

  حول: أ�وىل التدري,+ة
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    2019يونيو  30 – 29 – 28"،  ا�ٓليات أ�ممية حلقوق إال
سان و7يف+ة اش6تغالها"  
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  تقدمي امجلعية Mام� املرشوع: .1
  

بtٔم  2005غشت  17 ارخيمIظمة vري حكوم+ة تtٔسس بت يه مجعية �اqشة pلتمنية عن قرب وjه`م gلبdeة
دمع اخنراط املواطنات واملواطنني يف احملافظة �ىل البdeة واملسامهة يف التمنية افeس لكممي، من ٔ"~ل املسامهة يف 

  jق�صادية وjج`عية.
 ٔ"هدافIا: •

 يتtٔسس معل امجلعية �ىل أ�سس jسرتاتيجية التالية:
  pلساكن:البي�+ة  احلقوق دمعاحملور jسرتاتيجي أ�ول: 

 الرتبية �ىل البdeة و غرس ثقافة غرس أ�جشار؛ .1
 التحسeس gلتغريات املناخ+ة وأ�من الغذايئ؛  .2
 ؛واملهن اخلرضاء الفال� العائيل التضامين و وضع �رامج لتمنية jق�صاد .3

  التمنية وحقوق إال
سان:احملور jسرتاتيجي الثاين: 

رش ثقافة املواطنة وحقوق إال
سان، .1 
 منية jج`عية وjق�صادية لساكن اجلهة، ¡اصة ساكن ا�ال القروي؛دمع الت  .2
 ؛ ©ٓلية لتحسني س6بل العeش لش6باب وال§ساءواملشاريع املدرة p¦¡ل لفائدة ا دمع ال¥شغيل ا¤ايت .3
 ؛واملهن اخلرضاء الفال� العائيل التضامين و وضع �رامج لتمنية jق�صاد .4

 :ون والتطوع ا¬ويلالتعااحملور jسرتاتيجي الثالث: 

رش ثقافة التطوع إال
ساين وتطو$ر التعاون ا¬ويل بني اجلهات؛ .1 
 تقوية قدرات مIظامت ا�متع املدين وامجلا�ات الرتابية؛ .2
 املشاركة يف بلورة وت¥\ع وتق+مي الس6ياسات العموم+ة �ىل مس6توى امجلا�ات الرتابية واملؤسسات العموم+ة gجلهة؛ .3
اث م+دانية مر³كزة �ىل التمنية املس6تدامة، حقوق إال
سان، النوع jج`عي، البdeة الق+ام بدراسات ؤ"حب .4

 والش6باب؛
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  تقدمي املرشوع: .2
  مجعيات م�فا�� مع املنظومة أ�ممية حلقوق إال
سانامس املرشوع:  •

 ¸ة لكممي واد نون املرشوع:/ مواقع ٕاجناز موقع •
 

 :أ��
	�ا���وع


سان جبهة لكممي واد $ك¥يس �رJمج " تقوية قدراj ل مع املنظومة أ�ممية حلقوق�ت امجلعيات يف جمال التفا
نون " ٔ"مهية ¡اصة gل§س6بة pلجمعيات احمللية، ٕاذ ٔ"نه س6ميكهنا من ت¥\ع الس6ياسات الوطنية وا¬ولية يف جمال 

نون ¡اصة فÀ حقوق إال
سان، كام س6ميكهنا من توح+د تد¡لها كقوة اقرتاح+ة �ىل مس6توى ¸ة لكممي واد 
 يتعلق Mgرتام املق�ضيات ا¬ولية والوطنية حلقوق إال
سان.

 :أ��اف�ا���وع

 الهدف العام:  •

سان جبهة لكممي واد نون. 31املسامهة يف تtٔهيل j ل مع املنظومة أ�ممية حلقوق�  مجعية pلتفا

  أ�هداف اخلاصة: •
 ٕال
سان و7يف+ة اش6تغالها؛خشص من ٕادراك ومتÃ أ�ليات أ�ممية حلقوق ا 31متكني  .1
 مجعية من ٔ"ليات ال¥ش,+ك امجلعوي؛ 31متكني ممثيل  .2
 خشص من متÃ تقIيات وخطوات ا�داد التقار$ر املوازية؛ 31متكني  .3

 �����ت�ا���وع:

  التالية: ت)، تتعلق �gزوءاÊ"ٔ9م، يف مدة ٔ"قصاها Éسعة ٔ"شهر( 8تنظمي ثالث دورات ³كوي§+ة ¡الل  
  كوي§+ة حول ا�ٓليات أ�ممية حلقوق إال
سان و7يف+ة اش6تغالها؛تنظمي دورة ³ – 1
 تنظمي دورة ³كوي§+ة حول ال¥ش,+ك امجلعوي؛ – 2
  تنظمي دورة ³كوي§+ة حول تقIيات وخطوات ا�داد التقار$ر املوازية؛ – 3

   ���اف�ا���
	������وع

 

  مجعية جبهة لكممي واد نون. 31
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  :تقدمي الورشة .3
p ورة:إالطار املنطقي¦ 

 ٔ"هداف ا¬ورة التدري,+ة: .1
  أ�هداف العامة:  .1.1

  ؛واملصطلËات يف جمال حقوق إال
سانالتعرف �ىل املفاهمي  )1
  ؛الواردة يف معاهدات حقوق إال
سانمعرفة املعايري ا¬ولية  )2
  ؛لية املعنية حبامية حقوق إال
سانمعرفة ا�ٓليات ا¬و  )3
  ؛يف �القة حبقوق إال
سان املغريب،التعرف �ىل املق�ضيات الواردة يف ا¬س6تور  )4
  ؛ل¥رشيعية يف �القة حبقوق إال
سانالتعرف �ىل الب§+ة ا )5
  ؛مهنا يف جمال حامية حقوق إال
سانالتعمق يف ا�ٓليات الوطنية ذات الِص� حبقوق إال
سان، و7يف+ة jس6تفادة  )6
7( Îىل املؤسسات الوطنية، ؤ"دوارها، و�  ؛اÎا يف جمال حامية حقوق إال
سانالرتكزي 
  .ان و7يف+ة معلهاعرفة ٔ"دوار ا�ٓليات ا¬ولية محلاية حقوق إال
سم )8

  أ�هداف اخلاصة: .1.2
  ؛صطلËات ذات الِص� حبقوق إال
سانات من ضبط وفهم امل/متكني املشاركني )1
  ؛ا¬ولية واملعايري الواردة فهيا متكني املشاركني/ات من املعرفة ا¬ق+قة pلمعاهدات )2
  ؛ةامات ا¬وÔ ¬ى املصادقة �ىل املعاهدات ا¬ولي املشاركني/ات من معرفة ٕالزت نيمتك )3
  ؛س6تورية ذات الِص� حبقوق إال
سانمتكني املشاركني/ات من فهم املق�ضيات ا¬ )4
  ؛/ات من معرفة ال¥رشيعات الوطنيةمتكني املشاركني )5
  ؛دارية ذات الِص� حبقوق إال
ساناÕمتكن من معرفة الس6ياسات العموم+ة والتدابري وإالجراءات االٕ  )6
  ؛ا¬ولية ذات الص� حبقوق إال
ساناك¥ساب Îارات يف جمال ربط ا�ٓليات واملعايري الوطنية �gٓليات واملعايري  )7
  .يات ا¬ولية محلاية حقوق إال
سانمتكني املشاركني/ات من املعارف واملعلومات والتقIيات املتص� بعمل ا�ٓل  )8

 موضو�ات التدريب: .1.3
  ؛حقوق إال
سانيات ا¬ولية محلاية املعايري وا�ٓل  )1
  ؛يات الوطنية محلاية حقوق إال
سانالتدابري ال¥رشيعية وا�ٓل  )2
 7يف+ة معل ا�ٓليات ا¬ولية محلاية حقوق إال
سان. )3

  :والتقIيات 
شطةا�ٔ  .1.4
 معل ا�مو�ات. نقاشات تفا�لية؛ عروض نظرية؛العصف ا¬هين؛    
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 الربJمج: .1.5
  

  ا�����
  وا���ر	�� ا���ر	�ت ا�����ل �-�9:00

  ا���رف - �9:30–�0009:

�  ��ا�� – ا�ھ�اف ����� – ا�����ت ر�� -��  وا�"!و��ت ا� �م ����� –ا

  ا2("1 ا�و0: ,.�ھ�- و,+*(��ت )��ق ا&%"�ن.  �11:00–�9:30

  ا��3ا)1  �11:20–�11:00

11:20–12:30   :1�%�4  ا3�8 ا����ر�1 وا��%�%�1"ا��1�5 �8���1 )��ق ا&%"�ن " ا��ا�����3ت ا�ط1�5 ا2("1 ا

  ا��3ا)1   �12:45–�12:30

�414: ا9��ت ا�ط1�5 ا��1�5 �8���1 )��ق ا&%"�ن.   �13:45–�12:45  ا2("1 ا

   ا��3ا)1  ��14:15- 13.45

14:15�–�15:45   1")2+ , �م  ا9��ت ا������1 ا��1�5 �8���1 )��ق ا&%"�ن " ,��,1 �� ا(�2ن ا������1: ا3ا1�8ا
  ا(�2ن".

  ����- أ>;�ل ا��م ا�ول  15:45

  ا�	�ت
9:00 –�30:9   3�	>�  

30:9 –�00:11   1")2ا9��ت ا������1 ا��1�5 �8���1 )��ق ا&%"�ن " ,��,1 �� ا(�2ن ا������1 + , �م ���1  ا?�,"1:ا
  ا(�2ن".

  ا��3ا)1  �30:11– 00:11

� )�ل ا9��ت ا������1.ا2("1 ا"�د�1: ور  �013:3– 30:11�� 1<  

  ا��3ا)1  �30:14– 30:31

14:30�–�16:00  1")2�2(D )��ق ا&%"�ن: آ�1 ا&3Cاءات ا?��1 + آ��ت  ا"�1�8: ا 1 " ,��,1������ا9��ت 3�E ا
  ا"1�3. ا��Gوى

  ا��د

9:00 –�30:9   3�	>�  

30:9 –�00:11  �,��  آ�1 ا&���3اض ا�وري ا

  ا��3ا)1  �30:11– 00:11

03:11 –�3:001  �,��� )�ل آ�1 ا3���Jاض ا�وري ا��  ا2("1 ا"�د�1: ور>1 

  ا��3ا)1  �30:14– 30:31

  ا?��م    �14:30
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 املشاركني واملشاراكت: .1.6
 : املشاركني يف ا¬ورة التدري,+ة أ�وىل01اجلدول رمق 
  ا�ذ�ور  ا���ث  �دد ا����ر��ن  ا��وم

28  ��%��2019  25  08  17  

29  ��%��2019  20  07  13  

30  ��%��2019  21  07  14  

 املصدر: لواحئ احلضور

 رسد جمرÊت التدريب: .1.7
 متجرد$ن �اطفة اف�تحت ا¬ورة أ�وىل مبشاركة الس6يدة

 ثت، واليت حتدفة حبقوق إال
سانوزارة ا¬وÔ امللكٕاطار ب
بتفصيل عن مشاريع املنذوبية وعن إالطار العام 

وعن دور  رهاJت اليت تتو¡اها املنذوبية من املرشوعوال
  .مجعيات ا�متع املدين يف املنظومة أ�ممية حلقوق إال
سان

ومن ٔ"~ل بناء Éشاريك pلورشة معل املدرب الس6يد 
�ىل رصد توقعات وانتظارات املشاركني  منيا�ٔ رفعت 

ذات الص� حبقوق  معرفة املفاهمي واملصطلËاتواملشاراكت من ا¬ورة، واليت احنرصت يف مجملها يف الرغبة يف 
ري ا¬ولية يف جمال حقوق التعرف �ىل االتفاق+ات واملعايإال
سان، 

دور ، التعرف �ىل ا�ٓليات ا¬ولية، اس6تæداÎا إال
سان و7يف+ة
احلكوم+ة يف حامية حقوق إال
سان والتعبري عن الرغبة يف  املنظامت vري

ص ذوي بعض الفdات اكٔ�شæامعرفة معلومات ٔ"معق حول حقوق 
إال�اقة والعامل املهاجر$ن، و³متة لبناء الورشة قدم املدرب اس6`رة 

 لتËديد مس6توÊت املشاركني و³ك+ف العروض معها.
 العمل ~لسةوبعد العرض الشامل ا¤ي قدمه املدرب، مت تنظمي 

مفاهمي ومصطلËات حقوق إال
سان، اكن الرتكزي واليت تناولت  أ�وىل
�ىل معرفة املعايري امللزمة p¦وÔ يف جمال حقوق إال
سان، وعن فهيا 

أ�ساس امل§شئ لهذه jلزتامات، مع تقدمي ¡لف+ة عن إال�الن العاملي 
  +ة.قوق احل نظومةامل حلقوق إال
سان، بوصفه وثيقة لها قمية معنوية 7برية يف 
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التفاق+ات ا¬ولية يف جمال حقوق إال
سان، ومجيع مت jنتقال pلتعريف gملعاهدات ا¬ولية، مع ذ7ر مجيع ا بعدها
jخ�يارية امللحقة ببعضها، ومتكن 7والت الربوتو

الفرق بني التوق+ع والتصديق ادراك املشاركني من 
وjنضامم، ومىت ³كون ا¬وÔ ملزمة ب¥Iف+ذ املق�ضيات 

يت ³كون قد صادقت ٔ"و الواردة يف املعاهدات ا¬ولية ال
ï التعريف gلتحفظ، ؤ"نوا�ه، و"íٓره وكذانضمت ٕاÕهيا، 
.Ôو¦p ل§س6بةg 

 ïقدم املدرب عرضا مفصال حول ومن بعد ذ
j Ôىل ا¬و�ا Mال مصادقهتيف لزتامات التعاقدية املرتتبة 

اجللسة بتقدمي معلومات عن االتفاق+ات والربوتو7والت اليت هده اخ�متت ٔ"و انضامÎا pلمعاهدات ا¬ولية، و 
ة املغربية طرفًا فهيا، فضًال عن تقدمي معلومات حول التحفظات اليت ٔ"بدهتا ا¬وÔ حول بعض د¡لت اململك

  املعاهدات ا¬ولية.
�ىل مواد ~لسة العمل ا óسان، ، اليت مهت لثانيةومعل املدرب يف اش6تغا
التدابري ال¥رشيعية يف جمال حقوق إال

  لق+ام gملهام التالية:واMدة g لك مجمو�ات معل، لكفت 4توزيع املشاركني/ات ٕاىل �ىل 

مت فهيا تناول العهد$ن  احلقوق العامة وقد �
  ا¬وليني؛

احلقوق الفdوية وقد مت فهيا تناول معاهدات  �
حقوق الطفل وحقوق أ�شæاص ذوي إال�اقة 

  ملهاجر$ن ؤ"فراد ٔ"رسمه؛وحقوق العامل ا

احلقوق املوضو�اتية، وقد مت الرتكزي فهيا �ىل  �
االتفاق+ات ا�ٓتية: القضاء �ىل مجيع ٔ"شاكل 
اÕمتيزي ضد املرٔ"ة، واتفاق+ة القضاء �ىل مجيع 

 مجيع أ�شæاص من jخ�فاء القرسي؛ٔ"شاكل اÕمتيزي العنرصي واتفاق+ة مIاهضة التعذيب واتفاق+ة حامية 

 ق إال
سان.مد¡ل ل÷ٓليات التعاقدية محلاية حقو  �
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�ىل تبادل معارفهم وÎارهتم لٕالMاطة الشام� gملوضو�ات املس6ندة هلم، حتت ارشاف  املشاركني/اتوقد معل 
  املدرب ا¤ي تد¡ل gس6مترار لتوج+ه معل ا�مو�ات.

يف  تداوó مبراجعة ملا متاملدرب بدٔ" يف اليوم املوايل 
يات ، وúبع دراسة وتقدمي عرضه حول ا�ٓل اليوم أ�ول

مجمو�ات  4تقس6مي ا�مو�ة ٕاىل التعاقدية، معمتدا �ىل 
  اتفاق+ات يه : 4 ¬راسة ونفاشمعل 

  حقوق أ�شæاص ذوي إال�اقة؛ .1
  ٕالق�صادية وjج`عية والثقاف+ة؛احلقوق ا .2
3. �  ىل مجيع ٔ"شاكل اÕمتيزي ضد املرٔ"ة؛القضاء 
 حقوق الطفل. .4

أ�ساس القانون امل§شئ لهيئات  " �ىلمحلاية حقوق إال
سانا�ٓليات التعاقدية "لسة كام ركز املدرب يف هذه اجل 
املعاهدات، ورشح pلýان التعاقدية، وممن تتكون، فضًال عن دورها يف رصد تنف+ذ املعاهدات، وأ�دوار اليت 

 تقوم هبا من ٔ"~ل رصد التنف+ذ.
الس¥Iاد ٕاىل املعلومات ٕا�داد مسودة ٔ"ولية pلتقر$ر gومدمه بتقIيات  املشاركني/اتومن ٔ"~ل ضبط Îارات 

أ�ولية املتحصل �لهيا يف البحث حول ال¥رشيعات 
�ىل توج+ه  الص�، فقد اعمتد املدرب  الوطنية ذات

 بني املشاركني/ات. التفا�ل واس¥�ر
وفÀ يتعلق �gٓليات vري التعاقدية فقد مت التطرق ف+ه 

الهيئة املرشفة �ىل  gعتبارهىل جملس حقوق إال
سان إ 
يات vري التعاقدية، فضًال عن تقدمي ل÷ٓليات vري ا�ٓل 

  التعاقدية.
من ٔ"~ل تعز$ز مك¥س6بات  ، وويف اليوم الثالث

ن ضبط وفهم املعلومات اليت املشاركني ومتك+هنم م
مشاركة ومشارك  ه من طرفتقدميا¤ي مت  مبراجعة ٔ�عامل اليوم الثايناملدرب بدٔ"  ،وردت يف ا¬ورة التدري,+ة

  عرض مرس�.�ىل شلك  يف قالب فين



Association AICHA pour le développement de proximité et environnement 

Oasis OUMIFISS GUELMIM MAROC, N° National : 16640, CNSS : 5347051   PC (Union Européenne ) : 918348859   

Tel :  +212 666 939 857   Site web: http://oumifiss.org  Email :  oumifiss2@hotmail.com  

facebook et Skype : association.aicha@outlook.fr   

Agence Bancaire CIH : RIB: 230 320 295349022101380035 N° Swift: CIH M.M.A.M.C  

  

10 

معلومات عن "ٓلية التعاقدية وÎاÎا، وركز فهيا �ىل تقدمي ا�ٓليات vري  معل حول ~لسةنظم املدرب  هابعد
إالجراءات اخلاصة، والوالÊت املوضو�اتية والُقطرية 

ا وÎاÎا يف حامية حقوق إال
سان، كام قدم ؤ"دوره
Mها حول "ٓلية الشاكوى الرسية ؤ"دوار  مفصال ارش

  ورشوط اpلجوء ٕاÕهيا.
ول "ٓلية ح قدم املدرب عرضا الثانية العمل ~لسةويف 

مت الرتكزي �ىل  jس6تعراض ا¬وري الشامل، ٕاذ
التعريف �gٓلية، ودور$هتا، و7يف ³راجع MاÔ حقوق 
إال
سان يف مجيع ب¦ان العامل، والوíئق أ�ساس6ية اليت 

j هيا، فضًال عن معلومات عن ~لسةÕد ٕاI¥سÉ لنتاجئ اخلاصةg اطة ا¬ولMس6تعراض، ومعلومات عن 7يف+ة ٕا
 gملناقشة، فضًال عن معلومات ~لسة jع`د.

  ورة اع`دا �ىل اس6`رة التق+مي.تق+مي ا¬قام املشار7ون/ات يف ا¬ورة التدري,+ة، ب¥سجيل ب ويف هناية ا¬ورة 
  ¦ورة التدري,+ة أ�وىلpاملشاركني تق+مي : 02اجلدول رمق 

  املصدر: بطائق التق+مي

  ابط ا�الم+ة:رو .4
1. https://www.tanmia.ma/event/%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%8a%d8%a9-

%d8%b9%d8%a7%d8%a6%d8%b4%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9-

%d8%b9%d9%86-%d9%82%d8%b1%d8%a8-

%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%87%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%a8/ 
 

2.  http://nountoday.com/news6472.html 

  ����ز 

 
�ف ��و
ط  ��د�    

 ا�����  1 0 0 24

 ا�����زات 0 0 0 25

 ا���ذ��  0 10 0 15

 ا��دة ا�ز���� 0 0 0 25

 ��ط ا�و�ت 0 0 0 25

 ا���دة ا��در����  0 0 0 25

 ا��� �ط (ا��درب) 0 0 0 25

 و 
�$ل ا��"و�ن  0 0 0 25

 ا���ظ�م  0 0 0 25



Association AICHA pour le développement de proximité et environnement 

Oasis OUMIFISS GUELMIM MAROC, N° National : 16640, CNSS : 5347051   PC (Union Européenne ) : 918348859   

Tel :  +212 666 939 857   Site web: http://oumifiss.org  Email :  oumifiss2@hotmail.com  

facebook et Skype : association.aicha@outlook.fr   

Agence Bancaire CIH : RIB: 230 320 295349022101380035 N° Swift: CIH M.M.A.M.C  

  

11 

 :املالحق .5
  

��4 ور�2 �1غ /.-*:  -1� ��	��	� �' &�ب وا#ھ!��م ���!�� ����� �	���

9ل ا>�	�ت ا��و�	� و ا�9ط�	� �.�9ق ا,+��ن و6	-	� ا2!��5(� 

 

كلفة بحقوق اإلنسان و جمعية عائشة للتنمية عن قرب واالهتمام في إطار االتفاقية المبرمة بين المندوبية الوزارية الم
جمعية بجهة كلميم واد نون في مجال التفاعل مع االليات األممية لحقوق  30بالبيئة، والتي تهدف إلى تقوية قدرات 

»  فية اشتغالها اآلليات الدولية والوطنية لحقوق اإلنسان وكي»   االنسان، سيتم تنظيم الدورة التكوينية األولى حول 
 بمنتجع الغزالن جماعة القصابي تكوست باقليم كلميم. 2019يونيو  30.29.28وذلك ايام 

  وسيشرف على تنشيط الدورة الدكتور رفعت األمين المدير التنفيذي لألكاديمية السويسرية لحقوق اإلنسان.
واد نون من التعرف على اآلليات الدولية وتهدف الدورة إلى تمكين العاملين في مجال حقوق اإلنسان بجهة بكلميم 

والوطنية لحقوق اإلنسان وضبط آليات اشتغالها، كمدخل رئيسي لتتبع السياسات العمومية الدولية والوطنية في مجال 
  حقوق االنسان، وأيضا كأساس علمي وعملي إلعداد التقارير الموازية.

  عبد الرحيم العكزي
  منسق جمعية عائشة

 

  ���ي &�* // ا@!��رة &	�س -2
   .............................................................................................  : االسم

  ............................................................................ :حقوق اإلنسان هي  – 1
  لحقوق اإلنسان صفة إلزامية ؟ أجب ( نعم ) أو ( ال )لإلعالن العالمي  – 2
  تتكون الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان من عدد من الصكوك ... كم عددها وما هي ؟ -3
  ما هو الفرق بين التوقيع والتصديق ؟ -4
  هل يجوز التحفظ علي مادة باالتفاقيات وماهي شروط التحفظ إذا كان جائزاً ؟ -5
  فضالً اإلجابة بنعم أو ال  -6

  :س حقوق اإلنسان من أجهزة االمم المتحدة الرئيسيةيعتبر مجل -

 مجلس حقوق االنسان ألية تعاقدية: -

  :المقررين الخواص يزورون البلدان دون دعوة متى حدثت انتهاكات لحقوق االنسان -

 طفل بمجرد التوقيع علي االتفاقية:تلتزم الدول بتقديم تقارير للجنة المعنية بحقوق ال -
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  :الدوري الشامل  كل خمسة سنوات يقدم تقرير االستعراض -

  :للمنظمات غير الحكومية كافة عمل مداخالت شفوية بدورات االستعراض الدوري الشامل -

 آليات: 10سية وعددها اآلليات التعاقدية هي المنشأة بموجب المعاهدات األسا -

 :ال يجوز للدول تعليق التزاماتها في مجال حقوق اإلنسان في حاالت الطوارئ  -

    :سسات الوطنية هي المؤسسات المنشأة بموجب مبادئ باريسالمؤ  -

           .تعتبر جزء من اآلليات الحكومية:المؤسسات الوطنية  -
  

 ا����ر6	' ���ورة ا�!��9�	� اAول ��		� -3
  

  تقييم موضوعي للدورة  لفي الخانة التي تراها  مناسبة ألج X الرجاء و ضع عالمة 
  

�ف ��و
ط  ��د ����ز �  
 القاعة     

 التجهيزات    

 التغذية     

  المدة الزمنية    
  ضبط الوقت    
 المادة التدريبية (المحتوى المعرفي)    

 التنشيط (المدرب)    

 و سائل التكوين     

 التنظيم     

�()ظ�ت وا��را)�ت:       

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

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

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

 


