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بعد� تعذر اقامة دورة� تكوينية بالجزائر لظر�وف خارج عن� ارادة جمعيتنا،ومع� استنفاذ� جميع� السبل ،تقرر اجرا�ء الد�ورة التدريبية التالثة و�الخيرة ببني
ملل الغربية،  تنفيذا للتفاق� البرم بين� اتحاد الشباب الورومغاربي الغرب و�التنسيقية الغاربية لنظمات حقوق� النسان،من أجل تكوين� وتدريب

 شاب وشابة بما ينص عليه  العقد� الذكور،�والتي كللت ه�ي الخرى بنجاح كسابقاتها100
وقد� كان هذا� اليوم التكويني كالتالي 

الداخلة� الولى� للسيد� علل البصراوي،  محام بهيئة بني ملل و� رئيس اللجنة� الجهوية� لحقوق� النسان لبني ملل خنيفرة.  " العلم البديل في� خدمة
حقوق� النسان"� وا�لذي حاول من خلل مداخلته حول موضوع الوقوف� على الدور الذي أصبح� يلعبه ال�علم البدي�ل في� الوقت� الراهن،من� خلل� القيام

بالتعريف الع�لم البديل� آليات ووسائلة ثم الدور ال�كبير الذي أصبح يطلع� به في التعريف بقضايا حقوق� النسان،� وتغيير ا�لفهوم النمطي ،إضافة إلى�
دوره� في فضح مجمو�عة من القضايا التي كانت خلل المس القريب مسكوتا عنها،  هذا وقد� اعطى� البصراوي لحة عن تطور العلم، و ع�زز مداخلته

با�لقارنة بين العلم الؤسساتي� و� العلم الرسمي ثم الع�لم البديل� الذي يتجسد في� مواقع� التواصل الجتماعي،� البوابات اللكترونية� الدوني�ن،
وفضاءات الحوار  سواء كان� ذلك مكتوبا ا�و سمعيا بصريا، وما يتميز به هذا الع�لن بالسرعة� في إعطاء العلومة و�النتشار الواسع� والحرية� في إبد�اء

الرأى والتفاعل� الباشر مع  صاحب ا�لعلومة� وفي� القابل نبه ع�لل البصراوي� إلى الشكل السلبي الذي قد� يلعبه� هذا ال�علم من خلل إعطاء معلومات
.مغلوطة و�  تناول الحياة الخاصة للشخاص وكذ�ل بعض التدوينات الجارحة في� الشرف�
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من جهته الستاذ� صالح زرود محام    و� ممثل� جمعية الحامين الشباب بني ملل خلل عرضه حول ا�لفاهيم الساسية و�العايير الدو�لية لحقو�ق
النسان. . فق�د   قام   باعطاء�  شروحات  حول تطور حق�وق النسان النشأة  و�التطور عبر التاريخ مئكرا بعد�د من الحطات من تاريخ النسانية  مركزا�

على وضع� حقو�ق النسان  خلل هئه الحطات و� خلل مجموعة� من الحضارات ،  و� البادئ  الساسية  التي د�فعت   الى  تطوير بنوده�  وص�ول إلى
العلن� العالي� لحقو�ق النسان بصيغته الحالية�

 
هذا و�قام الزرود� أيضا بشرح� تفصيلي لختلف بنود العلن العالي� لحق و�ق النسان في� صيغته الحالية، و�كما ركز حديثه على القاربات الحقو�قية
وسرد� مجموعة� من ا�لؤسسات و�النظمات العاملة على حفظ وصو�ن حق�وق النسان ومتابعة على تتب�ع ومراقبة� حسن�  تطبيق� بنود العلن العالي�

لحقوق� النسان، كحقو�ق الطفل ،حقو�ق الشخاص في�  وضعية صعبة ،حقوق� القليات، حقوق� الرأة. ..إلخ. الى� ذلك كانت ورشة بني ملل التي القى
خللها رئيس اتحاد الشباب الورو مغاربي  -ا�لغرب-  السيد� خليل� البوزيدي كلمة ا�فتتاحية� عرج� خللها� عاى أهد�اف الد�ورة  و�الغاية من اجراءها مذكرا

بالد�ورات السابقة لتونس و�وجدة ، كما قام  بالتعريف التحاد  و� التذكير بالنشطة البرامج  التي سبق ان� انجزتها و�التعريف بالشركاء بهذه� الدورة�
التكوي�نية. وخلل تساؤلت� الشاركين�  التي اشرف  ابراهيم دهباني نائب على تسييرها،فكلها جاءت اما باضافات تكميلية للمداخلتين� حول� الدو�ار التي
يكمن ان يلعبها الع�لم البديل،�  وبين� تسا�ؤلت حول معرفة� مآلت هذا الوع من ال�علم الجديد، ومدى تاقلم� الجتمع� معه،ثم تأطيره حتى يلعب الدور

النوط به،ود�عا اغلب التدخلين إلى� اعتماد مقاربة التكوين� منذ الدرسة حو�ل ال�علم البدي�ل ،حتى نتمكن� من خلق جيل جديل يتفاعل بايجابية مع
هذا النوع من العلم، ولم� يخف البعض تخو�فه�  من الخطاء� القاتلة التي قد يحدثها التعلم البديل خاصة بالنسبة لحياة الشخاص والسر. كما

اوصىى أغلب ا�لستفيدين� من الدورة� التكوي�نية بضرورة اجراء� دورات� مماثلة بصفة دورية وتناول� مواضيع� مختلفة  للو�قوف� اكثر على تفاصيل جوانب
.ال�علم الجدي�د و�علقته بحق�وق� النسان
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اما بالنسبة للفترة ا�لساىية تم تنظيم ورشتين الولى حول موضوع :الجمعيات الحقو�قية وا�لعلم البديل� اية ع�لقة؟ قامت بتنشيطها نورة منعم ع�ن 
رابطة فيدرالية� الرأة بالفقيه بن� صالح. واعتمدت� خلل تاطيرها لهجية عاصفة دماغ للمكونين من خلل طرح� اوجه� العلقات� المكنة بين� الجمعيات

الحقوقية العلم كل حسب دوره،� من التأطير و تو�فير العلومة  الى النشر� و الشعاع، وتمت الشارة الى� ايجابيات  وسلبيات  العلقة التي تربط
الجمعيات الحقوقية بالع�لم البديل� هذا وكانت مؤطرة الورشة ق�د بدأتها بطرح� أرضية  حول� تعريف للجمعيات� الحقوقية ومجالت تدخلها ونماذج�

.من الجمعيات الحقوقية مر�ورا بمدى تفاعلها مع� العلم البديل� الى اع�داد� بلغات وتقارير� توجه الى ال�علم قصد النشر�  والتنوير�
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 "� فبعد�24اما بخصوص� الورشة الثانية� حول دور ال�علم في� التعريف بقضايا حقو�ق النسان من تنشيط ابراهيم دهباني� صحفي اطلس "ومدير� موقع� 

الحديث عن� دور� العلم وع�لقته بالتعريف بقضايا حقوق� النسان،� تطرق� منشط الورشة أيضا لسار تطور الع�لم في� علقته مع حقوق� النسان مع
بروز� وسائل� بديلة� للعلم ال�كلسيكي الى� ظهور اعلم يعتمد على� السرعة� و حرية الراي و� التطور التكنولوجي ،وكيف اصبح� العلم الحديث يتعامل� مع

قضايا حقو�ق النسان ، في� ظل وجود� اع�لم  متخصص في قضايا متنوعة� تمس الحقوق� الساسية لصو�ن كرامة النسان. و� كمنهجية العمل أعتمد�
  في� تحديد� نقط قوة� القطاع ونقط ضعفه ثم الكراهات التي  يواجهها،ثم الفرص ا�لتاحة التي يجب استغللها لتطويرالنشط على تقنية ''سووب''�

القطاع. ورشة تفاعل� معها الشاركو�ن و�ابانوا على� مجموعة� من التشخيصات لواق�ع الحال . هذا� وبعد رصد نقط القوة والضعف وكذا� الكراهات
والفرص� التاحة ،عمل� الجميع على بلورة افكار وتوصيات وطرق�  عمل عن كيفية تحوي�ل نقط الضعف الى� نقط للقوة وكذلك� جعل� من تلك

الكراهات فرص في� خدمة قضايا حق�وق النسان. الى� ذلك و� في� ختام هذه� الورشة التي عبر عن�ها الجميع� بانها ناجحة� من خلل تقييم نهاي الورشة
والكلمات التي تناول�ها بعض التدخلين من الكونين� والتي ابانوا من خللها على اهمية ا�لوضوع وا�لداخلت و� طريقة تدبير الوقت  وال�تسا�ؤلت وكذا�

 و�في الخير  وزعت شواهد� الشاركة على الشاركين� في الدورة التكوينية الثالثة التي احتضنتها بني ملل يوم  مشارك28منهجية الورشات. مايو 
 اضافة الى� التدخلين و منشطي�2017 من الساعة الحادية� عشر صباحا الى الساعة� الخامسة بعد ال�زوا�ل و�التي شارك فيها� حوالي 30ومشاركة 

.الورشات و�النظمين. و في الختام  كان الجميع مع فطور جماعي باحد فضاءات� الستراحة� ضواحي بني ملل�

 وفي� ختام هذه الد�ورة التالثة� والخيرة  من مشروع� خطوة�  ببني ملل،تم تسليم شواهد ا�لشاركة على كل� الشاركات وا�لشاركين ،وكذا� الؤطرين� الذين�
 أخد ارتسامات وتوثيقاتهنؤوا بدورهم القائمين� على هاته الد�ورات على� أمل الستمرار في العمل على� نشر ثقافة حق�وق� النسان� بصفة� عامة 

 للمؤطرين� على غرار كل الد�ورات
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