
 منتدى حقوق االنسان لشمال المغرب و أوروبا

 تنسيقية بلجيكا

 

 بالغ
 

نرُغٛمٛح تهجٛكا نًُرذٖ حمٕق  اإلداسٚحػمذخ  انهجُح  ،يٍ اَرخاتٓا أعاتٛغتؼذ شالشح 

ع نٓا تثشٔكغٛم، ٕٚو  انغثد  أٔل اجرًااإلَغاٌ نشًال انًغشب ٔ أٔسٔتا 

، العركًال ْٛاكم انرُغٛمٛح ٔ انرذأل فٙ شاٌ انثشَايج انُضانٙ انجاس٘ ثش11ََٕ

.نرُغٛمٛح انًُرذٖ  تهجٛكا اإلشؼاػٙٔ   

اإلجشاءاخ انمإََٛح ، ٔ انثس  فٙ كم األػًال انًمرشحٔ تؼذ انًصادلح ػهٗ جذٔل 

ذُغمٛح  /  انًغٛشًكرة انيا ٚرطهثّ انمإٌَ انثهجٛكٙ، ذى ذشكٛم  ٔفك انرُظًٛٛح ٔ

:انرانٙ انشكمٔ فك تُٛٓى انًٓاو  ٔ لغًد ،ضٕاػ 11يٍ  يكٌٕ ،تهجٛكا  

يانٍٛ/  يُغما ػايا: األحًذ٘ذ يحً  

أَفٛظ/  نهًُغك انؼاو األٔل انُائة: انفشعؼٛذ   

تشٔكغٛم/  انصاَٙ نهًُغك انؼاو انُائة: َؼٛى انشحًَٕٙ  

تشٔكغٛم/ كاذثا ػايا : عؼٛذ انؼًشاَٙ  

يانٍٛ/ انُائة األٔل نهكاذة انؼاو  :حكٛى اصسلاٌ  

فٛظأَ/ انُائة انصاَٙ  نهكاذة انؼاو : يجٛذ تٛٓٙ   

تشٔكغٛم/ نهًال  أيُٛا: يُؼى ذذيٕس٘  

تشٔكغٛم/ انُائة األٔل  اليٍٛ انًال : ػثذ انخثٛش تٕشرٗ  

يانٍٛ/ انُائة انصاَٙ  اليٍٛ انًال : كًال ََٕٕح  

يانٍٛ/ يغرشاس : انًشاتظفٕص٘   

تشٔكغٛم/ يغرشاس : َٕسانٍٛ ػضٔص٘  

 

:يُغمٍٛ نهًذٌ ٔ ْى هٙكًا صادق االجرًاع ػ  

يُغما نًذُٚح نٕفٍ: يحًاد٘ تٕعحاح  

يُغما نًذُٚح عاَٙ كالط: َٕسانذٍٚ انغكاكٙ  

ح أَفٛشطيُغما نًذُٚ: عؼٛذ انفش  



يُغما نًذُٚح يانٍٛ: أصسلاٌحكٛى   

يُغما نًذُٚح تشٔكغٛم: ػثذ انخثٛش تٕشرٗ  

.ٔ ذى ذأجٛم انثس فٙ يُغك يذُٚح نٛٛج  

 

حذد  ، ٔانٛح نهرُغٛمٛحلشس ذغٕٚح انٕضؼٛح انًهف انًانٙ، إر ًٔذُأل االجرًاع  ان

.نجًٛغ انًُخشطٍٛ سعًٛا يثهؾ االَخشاط انشٓش٘  

:كُٕٚٛرٍٛذ َذٔذٍٛ ذُظٛىكًا لشس   

يوم 01 دجنبر : ذخهٛذا نهٕٛو انؼانًٙ نحمٕق، ذُظٛى َذٔج  حٕل حمٕق اإلَغاٌ 

.نهصٕس يؼشضا ٔذُظٛى، خثشاء فٙ ْزا انًٛذاٌ تحضٕس ،اإلَغاٌ  

يناير 2102: ذُظٛى َذٔج داخهٛح  حٕل انؼًم انجًؼٕ٘ ٚؤطشْا عؼٛذ انفش، ػضٕ 

.انرُغٛمٛح  

 6 فبراير: ذخهٛذ ركشٖ ػثذ انكشٚى انخطاتٙ.

ػٙ نغُح حٕل انثشَايجٍٛ انُضانٙ ٔ االشؼااعركًال انُماػ ٔكهفد انرُغٛمٛح ت

2011/2012.  

حس انًُرذٖ جًٛغ  إرتثهجٛكا،  فثشاٚش 20فٙ طشٚمح انرؼايم يغ حشكح  انثسكًا ذى 

ٛة يُطك انٕحذج ٔ يصهحح فٙ َضاالخ انحشكح ٔ ذغه حتاٚجاتّٛٛ نالَخشاط يُاضه

.انحشكح  

فثشاٚش تًذُٚح  20َشطاء حشكح  انكهًح نًُؼى انًٕعأ٘ احذ أػطٛدٔ فٙ انخراو 

فثشاٚش ٔ أْى انًشاحم انرٙ لطؼرٓا  20حٕل ٔضؼٛح حشكح  ، حٛس ذحذز حطُج

.ذُرظشْاحذٔد انٕٛو ٔ انرحذٚاخ انرٙ  إنٗ  

 

 

ادس ػٍ انًجهظ اإلداس٘ نرُغٛمٛح تهجٛكا نهًُرذٖص  

يحًذ األحًذ٘: انًُغك انؼاو  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ٔ لشسخ انهجُح انرحضٛشٚح تأٌ أشغال انجًغ انؼاو عركٌٕ يفرٕحح أياو انًرؼاطفٍٛ 

ٔ ٔعائم اإلػالو ٔ كم انًُضًاخ انحمٕلٛح ٔ انذًٚمشاطٛح انشٚفٛح ٔ انًغشتٛح ٔ 

.انثهجٛكٛح انصذٚمح  

ٚفد االجرًاع  انٕلٕف ػُذ أْى انرطٕساخ انرٙ ٚشٓذْا انًغشب ػايح ٔ نى 

ٔانشٚف انكثٛش ٔ خاصح تؼذ انمًغ انز٘ ذؼشض نّ يُاضهٙ انجًؼٛح حًهح 

انشٓاداخ انًؼطهٍٛ تانحغًٛح، حٛس جذد إداَرّ انشذٚذج نهرذخم انًٓجٙ نشجال 

الخ األيٍ فٙ حك االػرصاو انغهًٙ نهًؼطهٍٛ ٔ دػًّ انال يششٔط نُضا

انًؼطهٍٛ ٔ يطانثٓى انؼادنح ٔ انًششٔػح ٔ يؤاصسج ضحاٚا ْزِ انحًهح انمًؼٛح 

.انجذٚذج  

فثشاٚش حرٗ ذحمٛك  20كًا أكذ ػهٗ اعرًشاسِ فٙ االَخشاط فٙ  َضاالخ حشكح 

انحشٚح ٔ انكشايح ٔ انؼذانح االجرًاػٛح نكافح انًغاستح فٙ يغشب يرؼذد انجٓاخ ٔ 

.انهغاخ ٔ انصمافاخ  

.ْزا انثالؽ تًصاتح دػٕج نكم يٍ ًّٚٓ األيش ٔ ٚؼرثش  

 

2011أكرٕتش  1تشٔكغٛم   

 ػٍ انهجُح انرحضٛشٚح
 


