Etablissement : كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية –طنجةDiplôme : الماستر
Filière :d  حقوق اإلنسانConseil et Encadrement
Supérieur
ASTER SPECIALISE Métiers du Conseil et

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Objectifs Généraux de la Formation :

 تزويد سوق الشغل سواء بالنسبة لإلدارات العمومية أو المجتمع الم;;دني أو القط;;اع الخ;;اص ب;;أطر علي;;امتخصصة في مجاالت حقوق اإلنسان قادرة على التفاعل اإليجابي مع المجتمع
 المس;;اهمة في نشر ثقافة حق;;وق اإلنس;;ان لتعزيز مب;;ادئ المواطنة والحكامة بفضل تك;;وين األطر في ه;;ذاالمجال.
 خلق و تكوين موظف حقوق اإلنسان يتماشى والخطة الوطنية للنهوض بحقوق اإلنسان توفير متخصصين مهنيين وخبراء في مجاالت حقوق اإلنسان. يندرج هذا الماستر في إطار مساعي المؤسسة لخلق تكوين;;ات تس;;تجيب لرغب;;ات الطلبة ومتطلب;;ات س;;وقالشغل
 تنويع مجاالت البحث العلمي بالمؤسسة والمساهمة في تعميق البحث العلمي في مجاالت حق;;وق اإلنس;;انأي التعمق والتخصص والتهييئ للبحث
 تعميق جس;;ور التواص;;ل واالنفت;;اح المتب;;ادل بين الجامع;ة ومحيطه;ا المجتمعي من أج;ل تحقي;ق الفعالي;ةالعلمي;;ة واالس;;تفادة المباش;;رة من الخ;;برة والتج;;ارب ال;;تي توفره;;ا ه;;ذه العالق;;ات أي تعزيز االن;;دماج بين
الجامعة ومحيطها.
 جعل حقوق اإلنسان في خدمة المجتمعCOMPETENCES VISEES ET DEBOUCHES

 القدرة على العمل داخل منظمات حقوق اإلنسان القدرة العملية على نشر ثقافة حقوق اإلنسان اكتساب مهارات عملية ومعارف أكاديمية في مجاالت حقوق اإلنسان تحصيل مهارات التعامل م;;ع الهيئ;;ات المهتم;;ة بمج;;ال حق;;وق اإلنس;;ان س;;واء فيالقطاع; العام أو الخاص أو المجتمع المدني
 تمكين الط;;;الب من اكتس;;;اب المع;;;ارف الالزم;;;ة لحق;;;وق اإلنس;;;ان والم;;;ؤهالتوالكفايات المطلوبة في مجاالت حقوق اإلنسان
 تمكين الطالب من اكتساب معارف ومؤهالت وكفايات عملية تِؤهله لولوج سوقالشغل ،وعلمية تؤهله للبحث العلمي في إطار التحضير للدكتوراه
 اإلدارات العمومية القطاع; الخاص المجتمع المدني المنظمات الدولية واالقليمية والوطنية المهتمة بمجاالت حقوق اإلنسانمتابعة الدراسة والبحث في سلك الدكتوراه -
تزويد سوق الشغل بأطر لها معارف ومؤهالت وكفايات خاصة بحقوق اإلنسان -
:باإلضافة إلى ذلك فإن التكوين في مجال حقوق اإلنسان يهدف إلى -
 الرفع من مؤش;;رات التنافس;;ية لجامعة عبد المالك الس;;عدي في مي;;دان البحث
العلمي.
 جعل الجامعة فضاء مساير لألوراش المؤسساتية ،و آلية مدعمة لالختي;;ارات

الوطنية.
 تقوية اإلش;;عاع العلمي للماس;;تر في فض;;ائه الجه;;وي ،و في الحي;;اة الوطنية.
وحتى على المستوى األوررالمتوسطي و الدولي
تعزيز و تدعيم الشراكة مع مركز الدكتوراه في القانون و االقتصاد و التدبير.
PUBLIC CIBLE ET CONDITIONS D’ADMISSION
Public cible :

اإلجازة في العلوم القانونية أو مايعادلها
Pré-requis pédagogiques :

المعرفة القانونية  /المعرفة المرتبطة; بحقوق اإلنسان والحريات العامة /المعرفة المرتبطة
بالقانون الدولي اإلنساني /المعرفة المرتبطة بالنظم الدولية واإلقليمية; لحقوق اإلنسان/
الحريات األساسية /المعرفة المرتبطة بالشرعية الدولية لحقوق اإلنسان/اآلليات التعاقدية
وغير التعاقدية /مؤسسات حقوق اإلنسان/العدالة االنتقالية
Procédures de sélection en conformité avec les décisions du conseil d’université :

 دراسة الملف
(توضيح معايير االنتقاء  :الميزات ،عدد السنوات الدراسية ،نقط المواد األساسية ،إلخ …)
دراسة الملف العلمي للطالب مع االستئناس بالمعايير التي صادق عليعا الجامعة – انظرملحق محضر الجامعة-

تعتمد دراسة الملف على معايير االختيار بسلك الماستر المعتمدة في مجلس الجامعة بتاريخ 9
يوليوز  –2013راجع الملحق محضر :الجامعة-
المترشحون المقبولون في االنتقاء األولي سيتم استدعاؤھم الجتياز االختبارين الكتابي والشفوي

 اختبار كتابي  :في مواضيع ذات عالقة بحقوق اإلنسان
مقابلة  :اجتياز مقابلة شفوية مع اللجنة البيداغوجية ،بالنسبة للطلبة الحاصلين

على األقل على  10/20في االمتحان الكتابي لمناقشة معطيات أكاديمية مرتبطة بحقوق اإلنسان
والتأكد من توفر المرشح على مستوى أدنى من القدرات اللغوية المرتبطة بالتدريس بماستر
حقوق اإلنسان خصوصا اللغة العربية واللغة الفرنسية

-

PARTENAIRES
جامعات مغربية من خالل بعض األساتذة كلية الحقوق مكناس /كلية الحقوق سال
جامعات أجنبيةsevilla-
جامعة السربون الجديدة باريز 3جمعية خريجي ماستر حقوق اإلنسان
 اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان-جهة طنجة تطوان- المجلة المغربية لألنظمة القانونية والسياسيةالمفوضية العليا لالجئين التابعة لألمم المتحدة
مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية
جمعية دعم وحماية الطفولة
المرصد المتوسطي للتنمية :والمواطنة وإدماج الجماعات
جمعية السيدة الحرة من أجل المواطنة والمساواة في الفرص بتطوان
 -وزارة الدولة المكلفة بحقوق اإلنسان والمندوبية الوزارية لحقوق اإلنسان

DESCRIPTION DU STAGE OU/ET DU PROJET PROFESSIONNEL

 معرفة إمكانيات الطالب العلمية والعملية ومدى قدرته على االندماج في الحياة العملية التأكد من كفاءة الطالب وقدرته على إنجاز بحث متكامل التهييئ; للبحث وللحياة العملية -التأكد من تمكن الطالب من اكتسابه للمعارف والمؤهالت والكفايات

CONTACT
مساعد عبد القادر Coordonnateur de la Filière :
Tel.: 05.39.39.39.32 / 18
Email : moussaid96@gmail.com

PROGRAMME
Coordonnateur

Volume
)horaire (h

Eléments de module

Semestre Module
حقوق اإلنسان

النعيمي مليكة

50

مساعد عبدالقادر

50

حميد النهري

50

لزرق :عبدالسالم

50

إدريس جردان

50

جواد الملهوف

50

جواد ملهوف

50

غربي محمد

50

العدالة الجنائية الدولية
النظم اإلقليمية لحقوق
اإلنسان

مساعد عبدالقادر
مبعوث عبدالواحد

50
50

مليكة النعمي

50

حميد النهري

50

ضمانات حقوق اإلنسان
ااالنتقال الديمقراطي
التدرب على كيفية تحرير
االتفاقيات والمعاهدات
التواصل

لزرق :عبدالسالم

50

جواد الملهوف
النعيمي مليكة
غربي محمد
إدريس جردان

50
50
50
50

مساعد عبدالقادر

50

الحريات العامة والحريات
األساسية

S1

القانون الدولي لحقوق
اإلنسان
المؤسسات الدولية لحقوق
اإلنسان
المؤسسات الوطنية لحقوق
اإلنسان
مناهج العلوم االجتماعية

اآلليات التعاقدية وغير
التعاقدية
االستعراض الدوري الشامل
العدالة االنتقالية
القانون الدولي اإلنساني
الحقوق االجتماعية
التمرن على كيفية تحرير
التقارير ورصد الخروقات
في مجال حقوق اإلنسان

S2

S3

300

مساعد عبدالقادر

التدريب أو الرسالة

S4

