
  

 :مقدمة

  .والقانون احلق دولة إىل بناء وتسعى اإلنسان، حبقوق تم مؤسسات عدة باملغرب توجد

  املؤسسات؟ هذه هي فما 

 تقوم به؟ الذي الدور وما 

 :هلا زيارة وإعداد اإلنسان حبقوق املهتمة املؤسسات

 :اإلنسان حبقوق املهتمة املؤسسات  تتعدد

 :بني ما وختتلف باملغرب، اإلنسان حبقوق املهتمة املؤسسات تتعدد           

 .املظامل كديوان رمسيا، طابعا وتكتسي احلكومية بالسلطة مرتبطة: حكومية مؤسسات �

 .اإلنسان حلقوق االستشاري كالس رمسي غري هو وما رمسي هو ما منها متنوعة فعاليات من تتشكل: خمتلطة مؤسسات �

 املغربية اإلنسان، والعصبة حلقوق املغربية كاجلمعية املدين اتمع فعاليات من تتشكل السلطة، عن مستقلة: حكومية غري مؤسسات �

 .اإلنسان حلقوق املغربية حلقوق اإلنسان، واملنظمة

 :خطوات حقوقية عدة مؤسسة زيارة تتطلب

 ،)… النقل وسيلة الرخصة،( الضرورية بالترتيبات تاريخ الزيارة، والقيام حتديد اإلنسان حبقوق مهتمة ملؤسسة زيارة إعداد يتطلب

 تنفيذها أما ،الزيارة بآداب وااللتزام، الوقت وتدبري املهام، حتديد على واحلرص ،)منهجية مادية،( بلوغها ووسائل الزيارة أهداف وحتديد

 عن للمسئولني الشكر بإبداء وختمها املؤسسة، أرشيف على واالطالع الصور، والتقاط الوثائق عن والبحث اللقاءات، إجراء فيتطلب

 .لتعاوم املؤسسة

 :تقرير وكتابة مقابلة إجراء

 :إجرائها ومواصفات املقابلة أنواع تتعدد

 مغلقة، أسئلة ذات مقابلة إىل وتنقسم ،أشخاص جمموعة أو شخص مع حديث بإجراء والبيانات، املعلومات جلمع تقنية املقابلة

 ،واضحة أسئلة وصياغة وحماوره، املقابلة موضوع حتديد إعدادها ويتطلب ،مفتوحة أسئلة ذات ومقابلة ومفتوحة، مغلقة أسئلة ذات ومقابلة

 ردود تسجيل على احلرص مع املقابلة، حماور تدرج واحترام األسئلة، طرح يف التسرع وجتنب املقابلة، أدوات مراجعة يستلزم إجرائها أما

 .بأمانة املستجوب

 :اخلطوات من جمموعة تقرير كتابة تستوجب

 فتتم التقرير كتابة أما ،الزيارة وتقييم الصعوبات، وحصر األجوبة، وحتليل الوثائق، وترتيب انتقاء مجاعي إطار يف التقرير اجناز يتم

 االجناز وكيفية أجنزت اليت باملهام والثانية ،عليها واملشرفني الزيارة وأهداف وتاريخ مكان بتحديد األوىلاخلطوة  تم خطوات، ثالث عرب

 .األنشطة هذه مثل تفعيل بشان توصيات وإصدار الزيارة، بقيمة والثالثة ،والصعوبات

 :خامتة

 وهل وجودها؟ من الغاية حتقيق املؤسسات هذه استطاعت حد أي فإىل اإلنسان، حبقوق املهتمة املؤسسات من العديد املغرب يضم

 بالبالد؟ اإلنسان حقوق ثقافة نشر من متكنت

 الإنسان بحقوق مهتمة مؤسسة زيارة

https://moutamadris.ma/

