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 .المغرب/ طوانت/ دجنبر 10 -

 .أم لطفلین -

  الحالیة المھمة

 .لحقوق اإلنسان الوطنيالمجلس  ةرئیس -

  السابقة المھام

 ).لیتوانیا( صاحب الجاللة في السوید والتفیاة سفیر -

في ماي  اتم انتخابھ(لحقوق اإلنسان  ةالدولی للفدرالیة ةعام كاتبة -

 .)فرنسا-باریس/2013

عادة إدماج إإلعداد ومجلس إدارة مؤسسة محمد السادس  ة فيعضو -

 .السجناء في الحیاة العامة

 .2011 لسنةالدستور المغربي  لمراجعةاللجنة االستشاریة في  ةضوع -

مكافحة المدنیة للشرطة و للمراقبةمجلس إدارة المنتدى األفریقي في  ةعضو -

 .)فریقیاإجنوب -كیب تاون( (APCOF) العنف

لتصدیق على البروتوكول الشرق األوسط وشمال إفریقیا لفي منتدى  ةعضو -

وغیره من ضروب  التعذیب لمناھضةاالختیاري التفاقیة األمم المتحدة 

ورصد ) OPCAT( المعاملة أو العقوبة القاسیة أو الالإنسانیة أو المھینة

التصدیق  بین أھداف ھذا المنتدى، ومن )2012منذ أبریل ( مراكز االحتجاز



 ةوتشجیع إنشاء آلی التعذیب،على البروتوكول االختیاري التفاقیة مناھضة 

 .التعذیبللوقایة من 

 .)2013ماي -2007أبریل (لحقوق اإلنسان  ةالدولی الفدرالیةرئیس  ةنائب -

انتخبت لوالیة أولى في  ،(OMDH)المنظمة المغربیة لحقوق اإلنسان ةرئیس -

 2009 من سنة ا لوالیة ثانیة امتدت من مارسوأعید انتخابھ 2006أبریل 

حقوق أول امرأة مغربیة تترأس منظمة وطنیة ل وتعتبر ، 2012إلى سنة 

 .اإلنسان

 .)مصر-القاھرة (مجلس المنظمة العربیة لحقوق اإلنسان  ةضوع -

في لجنة المنظمات غیر الحكومیة إلصالح جامعة الدول العربیة  ةعضو -

 ).2012منذ مارس (

 2009 سنةالذي تم إنشاؤه في الرباط  ،"الكواكبي"لمركز  ةسسؤمُ  ةعضو -

حالیاً في یوجد مكتبھ (بغرض تتبع االنتقاالت الدیمقراطیة في العالم العربي 

 .)تونس

االنتھاكات  حولالوطنیة  المناظرةتنفیذ توصیات  متابعةلجنة  في  ةعضو -

 .الجسیمة لحقوق اإلنسان

اإلنسان متوسطیة لحقوق -مجموعة العمل التابعة للشبكة األوروة في عضو -

 ).2011-2009" (تحریة تكوین الجمعیا"حول 

المدافعین عن حقوق اإلنسان في وضعیة "بـ ةالمعنیة مجموعة العمل مقرر -

 .)2006 أوغندا،( "المسلح في أفریقیاحاالت النزاع 

 ).الشیلي-2013(ات الدیمقراطیالعامة لمنظمة مجتمع األمانة  ةعضو -



في مجال  ةطة العمل الوطنیاإلشراف المكلفة بإعداد خجنة لأمین عام  ةائبن -

توصیات ھیئة  وتفعیل، )2010-2008(الدیمقراطیة وحقوق اإلنسان 

 .اإلنصاف والمصالحة

  .اإلنسانيالدولي لقانون ل الوطنیة لجنةالفي  ةعضو -

  ترافعتنسیق المشاریع وأنشطة ال

 :لى المستوى الوطنيع -

تجاه لمواطنین اجمعیة لیقظة لتأسیس التنسیق من أجل نشر دلیل  •

الیونسكو كرسي بالتعاون مع الیونسكو ومومیة، وسائل اإلعالم الع

 ؛لالتصال العمومي والجمعوي

لتتبع البرامج في وسائل اإلعالم جمعیات إلى تأسیس مشروع ھَدَفَ ال
 عرض، وقد تم من أجل ضمان مبادئ وقیم حقوق اإلنسانالعمومیة 

  .لیونسكومنظمة احضور المدیر العام لالمشروع ب

وضعیة النساء في القوانین المتعلقة بنشر دلیل متعلق بتبسیط تنسیق  •

 ؛المغرب

ألحوال المقتضیات القانونیة الواردة في مدونة اتبسیط  یھدف الدلیل إلى

، لمرأة في المغرب وفي أماكن أخرىفیما یتعلق با 1993 سنةالشخصیة ل

  .األحوال الشخصیةساھم في إطالق مسلسل مراجعة مدونة كما 

 لتبسیطعلى شبكة اإلنترنت إلكتروني التنسیق من أجل إنشاء موقع  •

شراكة مع انة یھودیة، بات ومن دیالمسلم النساء المغربیاتحقوق 

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي؛



تحسیس حقوق المرأة من خالل لنھوض باالمشروع في إطار دخل ی
التزامات المغرب الدولیة والتشریعات الوطنیة المتعلقة بحقوق النساء ب

  .ةالمعلومات الجدید تكنولوجیامن خالل ات والیھودیات، مسلمالنساء ال

منظمة غیر حكومیة مغربیة  20المكونة من  المجموعة الوطنیة ةمنسق •

 تصدیق على البروتوكول الملحق باتفاقیة مناھضة التعذیبلل

)OPCAT( ،عن نشر الوثیقة المرجعیة إلنشاء آلیة وقائیة ولة مسؤوال

في سیاق تنفیذ توصیات ھیئة ، وذلك )2010 دجنبر-ینایر(ضد التعذیب 

 ؛اإلنصاف والمصالحة

مسلسال لصیاغة ع حملة للتصدیق على البروتوكول والمشروأطلق 

  .وجھات نظر المجتمع المدني حول اآللیة الوطنیة

تم إیداع وثائق التصدیق فیما  2012سنة تم التصدیق على البروتوكول 

  .2014سنة  من طرف المغرب

غیر الحكومیة من أجل حملة التصدیق  حقوق اإلنسان منظماتمنسقة  •

تنفیذ في إطار  ،)2010أكتوبر(على اتفاقیة مكافحة االختفاء القسري 

 ؛توصیات ھیئة اإلنصاف والمصالحة

  2011سنة تم التصدیق على االتفاقیة 

 .تم إطالق حملة لھذا الغرض مرفوقة بعدد من عملیات الترافع

 ؛االنتخابات مالحظةتنسیق فرق عملیات  •

 2007شتنبر في االنتخابات التشریعیة  -1



دائرة واحدة و) حضریة(خضعت دائرتان انتخابیتان في الدار البیضاء 

 30لعملیة المالحظة بمشاركة فریق مكون من ) قرویة(تیفلت في 

  .مُشرفینخمسة ومالحظا 

  .تم نشر تقریر في نھایة العملیة

 2009في یونیو  الجماعیة االنتخابات  -2

  والعیون؛اختیار مدینتین ھما الرباط  تم

ا لھذا الغرض و 40فریق مكون من  خصیصتو في  2( مشرفین 4شخصً

 )كل مدینة

  .المالحظةعملیة تقریر بعد نھایة صدر 

  2011 سنةاستفتاء  -3

 زیولیو(لدستور الجدید في المغرب على ااالستفتاء  مالحظةتنسیق فریق 

2011(  

لمختلف التعبیر والتجمع والرأي ركزت العملیة على مالحظة حریات 

  .2011دستور من بمواقفھم فیما یتعلق الفاعلین 

قامت العملیة على التفاعل بین أعضاء المنظمة المغربیة لحقوق اإلنسان 

)OMDH (على المستوى المحليین الجمعویین الفاعلو.  

  .في عملیة التتبع لمباشراالتواصل الرسائل القصیرة واعتماد تم وقد 

  2011التشریعیة في نونبر النتخابات ا -4

طریقتھا في تجدید  )OMDH(المنظمة المغربیة لحقوق اإلنسان قررت 

األخذ بعین ، مع ھیاكلھابین وتشاور داخلي  بعد مناقشةذلك والمالحظة، 

 الحركیة االجتماعیة فيودور الشبكات " الربیع العربي"االعتبار آثار 



 .ةالعام

 2011لشھر نونبر اتسمت مراقبة االنتخابات التشریعیة المغربیة 

المالحظة التي تجمع بین  المواطنة المالحظةأسلوب  اعتمدت بمقاربة

 مفتوح للمواطنین وشبكاتع إلكتروني قالمیدانیة، وبین إطالق مو

  .التواصل االجتماعي والصحافة المكتوبة

 على المستوى مرةوألول قامت منظمة غیر حكومیة، الغرض،  لھذاو

  یحمل اسم  موقعبإطالق  ،العالمي

، وھي مالحظات شكلت جزءا كل مواطن ومالحظات تعلیقاتالستقبال  

  .مالحظة االنتخاباتر العام لمن التقری

تم تنظیم على طلب من سفراء دول االتحاد األوروبي في المغرب،  وبناء

  .المغربیة لحقوق اإلنسان خاص لھم في مقر المنظمةعرض 

  

  :وشمال إفریقیا على مستوى منطقة الشرق األوسط -

، وقد )2010و 2009و 2004(لمنتدى المستقبل المنتدى الموازي  ةمنسق •

المنظمات غیر الحكومیة في المنطقة باإلضافة إلى ممثلي دول اتخذت 

تقدیم لزمام المبادرة ألول مرة في المغرب،  )G20(العشرین مجموعة 

دول  بشأن عملیة التحول الدیمقراطي والتزام نظرھاجھات وو امقترحاتھ

حقوق لواحترام رؤیة سیاسیة المنطقة من أجل  ودولمجموعة العشرین 

  اإلنسان؛

 السیاسيللترافع مجموعة من المنظمات غیر الحكومیة األفریقیة  ةمنسق •

  ؛)2014قمة ینایر (حكومات االتحاد األفریقي في أدیس أبابا لدى 



مارس (في ندوة جامعة الدول العربیة حول المواطنة والتمییز  مداخلة •

  ؛)2014

مشروع قانون المحكمة  حولتنسیق موقف المنظمات غیر الحكومیة  •

  اإلنسان؛حقوق العربیة ل

تنسیق اجتماع الخبراء المسؤولین عن صیاغة تقریر حول إصالح  •

ما یتعلق تنفیذ العدید من اإلجراءات سواء فی، والذي تاله الجامعة العربیة

 .مشروع المحكمة العربیة لحقوق اإلنسانبالنظام األساسي للجامعة أو ب

  :متوسطیة-على مستوى المنطقة األورو -

 لفائدةفي البرلمان األوروبي خالل مناقشة الوضع المتقدم  مداخلة •

  المغرب؛

لموقفھا فیما تنسیق نشر منظمات غیر حكومیة مغربیة في المشاركة  •

 ؛قییم سیاسة الجوار األوروبیةیتعلق بت

 ؛اإلنسانعرض توصیات المنظمات غیر الحكومیة لضمان حقوق  •

اجتماعات بینیة مع االتحاد األوروبي بشأن حالة حقوق اإلنسان في  قدع •

  ؛)2009(المغرب 

منظمة من طرف المدرسة السیاسیة لبلغاریا،  مداخلة خالل ندوة تكوینیة •

نتقال االفي عملیة  ینالسیاسیفاعلین منظمات غیر الحكومیة واللفائدة ال

  ؛سیاسيال

برلمان في االتحاد األوروبي و المشاركة في التبادالت مع المسؤولین •

في إطار الشبكة قضایا حقوق اإلنسان والدیمقراطیة االتحاد حول 

حریة تكوین من أجل  )REMDH(لحقوق اإلنسان  متوسطیة-األورو

  ؛الجمعیات



حول المدافعین عن االتحاد األوروبي  منظمة من طرفندوة في  مداخلة •

عمل في الحقوق اإلنسان في مناطق النزاع وتقدیم توصیات ورشة 

  .)2014جنبر د(الجلسة العامة 

  دراسات

  .أكدال-كلیة الحقوق بالرباطإجازة في العلوم االقتصادیة من  -

  اللغات

  ؛)وكتابةً  ، تحدثاً قراءةً : ممتازة(لعربیة ا -

  ؛)وتحدثاً  ، كتابةً قراءةً  :جداجیدة (الفرنسیة  -

  ؛)حسینوتخضع لمزید من الت وتحدثا، قراءةً : ال بأس بھا(اللغة اإلنجلیزیة  -

  .)وتحدثاً  قراءةً : جیدة(االسبانیة  -

  تمت ممارستھامھام 

- 1998(عبد الرحمان الیوسفي السید الوزیر األول لدى تواصل المكلفة ب -

  ؛)2002

  ؛عمومیةفي مؤسسة  العامةالعالقات  ةمدیر -

  مغربیتین؛أسبوعیتین بافیة صح -

  .مجال التواصل المؤسساتيفي مستشارة  -

  مھام أخرى 

  ؛)1994-1977( حركة المعتقلین السیاسیین في المغربة عضو -

-1988(ة مالیتھا لحقوق اإلنسان وأمینة للمنظمة المغربیة مؤسس ةعضو -

  ؛)1998



  ؛)2006- 2003(المنظمة المغربیة لحقوق اإلنسان رئیس  ةنائب -

 لكراھیة والعنصریةلمكافحة االھیئة التنفیذیة للمنظمة المغربیة  ةئیسر -

  ؛)2003-2006(

  ملتقى النساء المغربیات؛-رسولجمعیة ج ةمؤسس ةعضو -

  ؛في مجموعة البحوث حول المرأة واألسرة والطفل ةعضو -

  .الحسیمةمدینة لجمعیة تنمیة المنطقة الشمالیة بعد زلزال  ةمؤسس ةعضو -

  المنشورات

  ؛)في المغرب وإسبانیا وفرنسا( نساءحقوق ال حولمقاالت عدیدة  -

  اإلنسان؛الدیمقراطیة وحقوق حول  عدیدة مقاالت -

  ؛للنساءالوضع القانوني بحث حول المشاركة في إجراء  -

مھدي بن ال(شخصیتین مغربیتین حول  :فیلم وثائقيإخراج المشاركة في  -

  ؛)عبد الرحمن الیوسفي بركة،

 2003حول المنظمة المغربیة لحقوق اإلنسان سنتي إعداد فیلمین وثائقیین  -

  ؛2006و

  اإلسبانیة؛العالقات المغربیة حول كتاب جماعي  -

  ؛"التغییر في المغرب سرد"المشاركة في كتاب جماعي  -

  ،زقیمر صطفىملمؤلفھ السید  "شھادة عن سنوات الرصاص"مقدمة كتاب  -

 ثورة-الشبكات االجتماعیة"بعنوان مقدمة كتاب السید منیر بن صالح  -

سیاق الطفرات التي  منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا فيحول " ؟عربیة

  ؛تعرفھا المنطقة

 .لمعتقلین السیاسیین السابقینلالسیر الذاتیة كتب لعدید من امقدمة  -



  

  الندوات والمؤتمرات

في العدید من الندوات حول حقوق المرأة وحقوق اإلنسان  المشاركة -

  ؛والدولیة والدیمقراطیة على المستویات الوطنیة واإلقلیمیة

اجتماع المنظمات غیر الحكومیة بشأن أعمال المؤسسات الوطنیة في  ةمقرر -

  الوطنیة؛الجلسة العامة للمؤسسات خالل وعرض التقریر ) 2010(اسكتلندا 

التي " دور المؤسسات الوطنیة لحقوق اإلنسان"الندوة اإلقلیمیة حول  ةمقرر -

بالشراكة مع جامعة بریستول المصري  نظمھا مجلس حقوق اإلنسان

  .)2012مارس ( ةبریطانیال

، 2012في القاھرة سنة اإلقلیمیة التي نظمتھا مداخلة في الندوة الدراسیة  -

الطفرات  موضوعحول ، مفوضیة األمم المتحدة السامیة لحقوق اإلنسان

  .سط وشمال أفریقیاق األوالشرالتي حدثت في منطقة 

بشأن وشمال إفریقیا األوسط  الندوة الدراسیة لمنطقة الشرق  ةمقرر -

 ةنماذج اآللیالملحق باتفاقیة مناھضة التعذیب و لعلى البرتوكو تصدیقال

  .لوطنیةا

 سنة اإلعدام في جنیفالمؤتمر العالمي لمناھضة عقوبة مداخلة أمام  -

  ؛اإلعداملتحالف ضد عقوبة من أجل الترویج ل ،2010

االتحاد دفع ل) إثیوبیا(السیاسیة في أدیس أبابا  المرافعةالمشاركة في  -

أكتوبر (اء عقوبة اإلعدام لبروتوكول المتعلق بإلغالعتماد ااألفریقي 

  ؛)2012



حول  أفریقیاشمال الھشة خالل مشاورات  الفئاتحقوق مداخلة بشأن  -

 بالنسبة للدولمشروع القانون النموذجي بشأن الوصول إلى المعلومات 

  ؛)2012یونیو  17-16 العاصمة،تونس (األعضاء في االتحاد األفریقي 

جلسة حول تحدیات عمل المنظمات غیر الحكومیة لحقوق اإلنسان تسییر  -

 دجنبر(" الربیع العربي"في منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا بعد 

  ؛)تونس-2012

األمنیة واحترام حقوق  حكامةالفریقیة حول اإل مداخلة في الندوة الدراسیة -

  ؛)2012تونس (اإلنسان 

الجلسة االفتتاحیة للحلقة الدراسیة الدولیة حول التجارب الدولیة  ةرئیس -

  ؛)2013الرباط (للعدالة االنتقالیة 

المؤتمر ( الجلسة حول عقوبة اإلعدام في الدول اإلسالمیة والعربیة ةرئیس -

  ؛)مدرید/2013العالمي في یونیو 

المؤتمر اإلقلیمي حول حركة حقوق اإلنسان في الشرق  ة جلسةرئیس -

  ؛األوسط وشمال أفریقیا

الرباط (الندوة اإلقلیمیة حول الربیع العربي والحقوق الطبیعیة  مداخلة في -

  ؛)2014

بشأن سالمة النساء في حاالت  تیاالفرنكوفوننساء في مؤتمر الة مداخل -

  ؛)2014كینشاسا ( النزاع

 Oversight(الرقابة على الشرطة كآلیة للحكامة  التدخل في ندوة -

Policing as Mechanism of Governance ( المنظمة من طرف

IPOA وAPCOF. 



   البحث والتقصيمھام  

ونشر  اإلنسان،بعثات تقصي الحقائق لحمایة حقوق  مھمات د منتنسیق عد

  :المتعلقة بھا التقاریر

  على المستوى الوطني -

  عموم؛بعد احتجاجات ال) 2005 زیولیو(؛ جنوب المغرب العیون، •

تدخل  إثربعد وفاة شاب  ،)2006یونیو ( المغرب؛شمال غرب  سال، •

  ؛قوات األمن

ارتفاع تكالیف  ا علىضد ،)2007أكتوبر ( ؛احتجاجیةأحداث  ،صفرو •

  ؛المعیشة

المزعوم " زواج المثلیین"على  العمومفعل بعد ردود  الكبیر،قصر ال •

  ؛)2008مارس (

 األمنعقب تدخالت قوات ) 2008یونیو (المغرب جنوب  ،سیدي إیفني •

 .المحتجینبعد احتالل المیناء من قبل 

  

  على المستوى اإلقلیمي والدولي -

بعد  ،)2006ماي (لحقوق اإلنسان  ةالدولیلفدرالیة ل مھمة تابعة: دمشق •

إلقاء القبض على عدد من المدافعین عن حقوق اإلنسان والمعارضین 

  ؛السیاسیین

بعد نشر الرسوم الكاریكاتوریة ) 2006 غشت( ):الدنمارك( كوبنھاغن •

  د؛محمعن النبي 



على البروتوكول األفریقي بشأن لتصدیق من أجل : )النیجر( نیامي •

  ؛)2007برایر ف(حقوق المرأة 

مُنعت من . (2008 لسنةالتحضیر لمراقبة االنتخابات الرئاسیة  :تونس •

  ؛)إلى األراضي التونسیةالدخول 

لحقوق الجسیمة نتھاكات االفي  لتقصي الحقائقبعثة دولیة  ةعضو •

المنظمة العربیة لحقوق اإلنسان  رفقة) 2011 نبرنو(اإلنسان في لیبیا 

  ؛)ستوكھولم(للقانونیین الدولي تحالف الو) القاھرة(

البحرین دولة حالة حقوق اإلنسان في مھمة لالستعالم حول  :البحرین •

 دجنبر(القضائیة لمحاكمة المدافعین عن حقوق اإلنسان مالحظة الو

  ؛)2011

  ؛)2011یونیو (ق اإلنسان في موریتانیا تقییم حالة حقو •

  )2014ینایر (في تونس مھمة لربط االتصال  •

  .2014مصر في فبرایر مھمة لالستعالم وربط االتصال في  •

المغرب لمتابعة توصیات المقرر الخاص  فيلتقصي الحقائق  مھمة •

  .المھمةوتنسیق تقریر  2014سنة المعني بالتعذیب 

 ونشر التقاریرإعداد و عملیاتھا تنسیقشراف على اإل االنتخابات، مالحظة

  على المستوى الوطني -

 .1997سنة لاالنتخابات  مالحظةالمشاركة في فریق  •

 2007شتنبر -تشریعیةالنتخابات الل النوعیة ةالمالحظتنسیق فرق  •

 ودائرة انتخابیة قرویة في-البیضاءالدار  دائرتان انتخابیتان في مدینة(

  ؛)تیفلت



في ( 2009 یونیو-الجماعیةالنوعیة لالنتخابات  المالحظةتنسیق فرق  •

  ؛)مدینتي العیون والرباط

یولیو (االستفتاء حول الدستور الجدید في المغرب  مالحظةتنسیق فریق  •

  ؛)2011

التي جرت في نونبر النتخابات التشریعیة المغربیة مالحظة اتنسیق  •

على المستوى  مرةقامت منظمة غیر حكومیة، وألول ، حیث 2011

ا إلكترونیا منفتحا موقع، بإطالقھا المالحظة المواطنة، باعتماد العالمي

 .على المواطنین وشبكات التواصل االجتماعي والصحافة المكتوبة

  على المستوى اإلقلیمي -

في تونس  المجلس الوطني التأسیسيانتخاب  مالحظةالمشاركة في  •

  )2011أكتوبر (

  حقوق اإلنسانمتعلقة بمبادرات  متقیی

حقوق اإلنسان في  لمبادراتدعم الحكومة الھولندیة  خاص بتقییم تقریر  -

 ؛)2014ینایر - 2013 دجنبر(المغرب 

  ).الھولندیةوزارة الشؤون الخارجیة  تقریر بتكلیف من(

  موضوعاتیةریر النشر تق تنسیقال

 تحلیل المقاالت المنشورة المتعلقة بأحداث سیدي إفني بعد االحتجاجات •

  ؛)2008(

 عشرة تعلیقات على األحكام ضد المعتقلین ذوي اآلراء السیاسیة •

 ؛)2010(



  ؛)2011" (مكافحة التعذیب إلى الوقایة منھمن "وثیقة مرجعیة  •

  ؛العمل ضد اإلفالت من العقاب استراتیجیة •

 منظمة غیر حكومیة من أجل إنشاء آلیة وطنیة 20لـوثیقة مرجعیة  •

 للوقایة؛

 ؛ملف للتصدیق على اتفاقیة مكافحة االختفاء القسري •

برنامج األمم بالتعاون مع  تم إطالقھ، موقع )WARAKATI(ورقتي  •

النساء المغربیات المسلمات والیھودیات، حقوق  لتبسیطالمتحدة اإلنمائي 

  .ةالوطنیات تشریعوفي ال االلتزامات الدولیة للمغربفیما یتعلق ب

  وسمةاأل

وسام ب، 2011، في یولیوز من سنة جاللة ملك المغربتوشیحھا من قبل  -

في اللجنة االستشاریة  ةكعضوإلسھاماتھا ، العرش من درجة فارس

 ؛)2011 زیولیو(الدستور  لمراجعة

حمایة حقوق اإلنسان من درجة ضابط اللتزامھا في مجال عرش الوسام  -

  ؛)2013یولیو (

رئیس الجمھوریة رف طمن  الوطني برتبة فارس وسام جوقة الشرف -

  .)2014دیسمبر (الفرنسیة 

  التي حصلت علیھاالجوائز 

 ةالدیمقراطی اتإلصالحاعترافا باألعمال المنجزة من أجل امركز الكواكبي  -

  ؛االنتھاكات الجسیمة لحقوق اإلنسانفي مجال في العالم العربي والعمل 

من أجل حقوق اإلنسان في  لنضاالتھا "بین الثقافات" یةاإلسبان الجمعیة -

  ؛المغرب



ر كثالناشطة األك والدولیة،من قبل الصحافة المستقلة  مرات،عدة  اختیارھا -

  ؛اً في مجال حقوق اإلنسانتأثیر

  ؛حقوق اإلنسان ة في مجالأفضل ناشط 2013سنة  تانتخب -

  التحكیم انلج یةعضو

لجنة تحكیم جائزة الثقافة األمازیغیة التي نظمھا المعھد الملكي للثقافة  ةرئیس -

  ؛2011 سنةاألمازیغیة 

  ؛)2010" (السینما وحقوق اإلنسان"لجنة تحكیم المھرجان الدولي ة عضو -

  ؛)2009(لكتاب الوطنیة لجائزة ال -

  ؛)2011( لجنة تحكیم جائزة الشفافیة في المغرب ةعضو -

لمھرجان السینمائي في ا" األفالم الوثائقیة"ضمن فئة لجنة التحكیم  ةرئیس -

 سنة ورظالنا  مدینة في" الھجرة وحقوق اإلنسان والتنوع الثقافي"الدولي 

2013.  

  تكریمات

 والدولیة؛من قبل العدید من المنظمات الوطنیة واإلقلیمیة عالٍ تكریم  -

من سنة  محكمة النقض في مارسنظمتھ " مسار متمیز"من أجل  تكریم -

2013.  


