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تـقــــــدمي

يعد املجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإن�سان موؤ�س�سة وطنية م�ستقلة لها اخت�سا�سات 

من  الأوىل  للمادة  طبقا  وحمايتها،  الإن�سان  بحقوق  النهو�س  جمال  يف  وا�سعة، 

الظهري ال�رشيف رقم 350. 00. 1 املتعلق باإعادة تنظيم املجل�س ال�ست�ساري حلقوق 

الإن�سان، ال�سادر يف 10 اأبريل 2001.

ماي   8 يف  الثاين  احل�سن  له،  املغفور  امللك،  جاللة  طرف  من  املجل�س  اأحدث 

1990، ومبنا�سبة حلول 8 ماي 2010، يكون املجل�س قد ا�ستكمل ع�رشين �سنة من 

الوطني.  املوؤ�س�ساتي  الن�سيج  متميزة يف  مبكانة  اأ�سبحت حتظى  كموؤ�س�سة  عمره 

ببالدنا،  احلقوقية  واملنجزات  الأعمال  بح�سيلة  فقط  تقا�س  ل  زمنية  فرتة  وهي 

بل كذلك بح�سيلة التطورات ال�سيا�سية والتاريخية، التي اأفرزت م�سارات وا�سعة 

جمالت  يف  خالقة  مبادرات  واأطلقت  والت�رشيعية،  الد�ستورية  الإ�سالحات  من 

التنمية امل�ستدامة والتحديث املوؤ�س�ساتي والبناء الدميقراطي، وهي موؤ�رشات تعرب 

الثاين،  احل�سن  له  املغفور  امللك،  اأطلقها جاللة  التي  والإ�سالحات  التحولت  عن 

والتي حر�س جاللة امللك حممد ال�ساد�س، حفظه اهلل، على موا�سلتها وتوطيد 

املكت�سبات املرتتبة عنها يف جمالت حقوق الإن�سان.

لقد مكن بالفعل اإحداث املجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإن�سان �سنة 1990، وتقوية 

اخت�سا�ساته وتعزيز تعدديته وا�ستقالليته �سنة 2001، طبقا ملبادئ باري�س الناظمة 

لهذا النوع من املوؤ�س�سات، من مواكبة حتولت الألفية الثالثة، والنخراط يف اأورا�س 

باحلقوق  التمتع  تعزيز  خا�س، يف  ب�سكل  جتلت،  الوطني  امل�ستوى  على  مهيكلة 

وعودة  ال�سيا�سيني  املعتقلني  عن  امللكي  العفو  خالل  من  وال�سيا�سية،  املدنية 

املنفيني، خالل عقد الت�سعينيات، وامل�ساهمة يف ت�سوية ما�سي النتهاكات اجل�سيمة 
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�سحايا  لتعوي�س  امل�ستقلة  التحكيم  هيئة  اإحداث  طريق  عن  الإن�سان،  حلقوق 

الإن�ساف  هيئة  واإحداث   ،1999 �سنة  يف  التع�سفي  والإعتقال  الق�رشي  الختفاء 

وامل�ساحلة �سنة 2004.

اإحداث  املنبثقة عن  الدينامية  اأفرزتها  الإ�سالحات  م�سارات متعددة ومتنوعة من 

لت�سوية  النتقالية  العدالة  منهاج  واعتماد  الإن�سان،  حلقوق  ال�ست�ساري  املجل�س 

بارزة  مكانة  احتالل  من  املغرب  الإن�سان، مكنت  اجل�سيمة حلقوق  النتهاكات  ما�سي 

على امل�ستوى الوطني والإقليمي والدويل يف جمال حقوق الإن�سان.

ومنذ اإحداثه عمل املجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإن�سان على امل�ساهمة يف هذه 

الديناميات وامل�سارات، من خالل  النخراط يف م�سار العدالة النتقالية واإبداء الراأي 

واملوؤ�س�سات  اجلنائية  باملنظومة  املتعلقة  تلك  ل�سيما  الت�رشيعية،  الإ�سالحات  يف 

بينها  من  ومتعددة  متنوعة  جمالت  يف  واقرتاحات  تو�سيات  واإعداد  ال�سجنية، 

الهجرة واللجوء وال�سحافة وخادمات البيوت والتنمية الب�رشية واملراأة والطفولة، 

وغريها من الق�سايا التي �سغلت اهتمامات املجل�س يف تقاريره ال�سنوية واملو�سوعاتية، 

اأو يف مذكراته وتو�سياته واآرائه ال�ست�سارية. 

وقد حر�س املجل�س على اعتماد ف�سائل احلوار والنقا�س احلر والر�سني واملعمق، 

�سواء يف اجتماعاته اأو داخل جمموعات عمله وجلانه اخلا�سة، اأو من خالل اإ�رشاك 

والتطوير  للتحديث  وم�سارا  وطنيا  حوارا  يعك�س  مبا  املعنيني،  الفاعلني  باقي 

املجتمعي يف جمالت حقوق الإن�سان.

كما عمل املجل�س على امل�ساهمة يف تعزيز انخراط املغرب يف املنظومة الدولية 

حلقوق الإن�سان، ويف تطوير املمار�سة التفاقية للمملكة، وامل�ساهمة يف تقوية دور 

املوؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان يف حماية حقوق الإن�سان والنهو�س بها.  

بالذكرى الع�رشين  الكتاب، الذي ي�سدره املجل�س، مبنا�سبة الحتفال  ويعد هذا 

اأن�سطة املجل�س وتدخالته يف جمالت اخت�سا�سه من  توؤرخ لأهم  اأداة  لتاأ�سي�سه، 

التي  ال�سامية  امللكية  اخلطب  جتميع  وكذا  اأن�سطته،  ملجمل  مركز  توثيق  خالل 

اإىل  اإ�سافة  الإن�سان،  حقوق  جمال  يف  وال�سيا�سية  الفل�سفية  التوجهات  حتدد 
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الن�سو�س التنظيمية للمجل�س، ف�سال عن التو�سيات والآراء ال�ست�سارية ال�سادرة 

عن املجل�س. كما يت�سمن كلمات روؤ�ساء املجل�س، التي تعد مبثابة تاأطري لأ�سغاله 

وتذكري مبنجزاته وحتديد لآفاق عمله.

وبناء عليه، ميكن اعتبار هذا الكتاب مرجعا �سامال يت�سمن اأهم املعلومات واملعطيات 

حقوق  جمال  يف  بالدنا  تعرفها  التي  التطورات  وكذا  املجل�س،  بعمل  املرتبطة 

والق�سايا  املجل�س  عمل  تطور  بخ�سو�س  موؤ�رشات  على  يحتوي  اأنه  كما  الإن�سان، 

التي ان�سغل بها خالل مدة ع�رشين �سنة. وناأمل اأن يكون اأداة ل�ستكمال جتميعها 

وحتليل  تقييم  مهمة  وت�سهيل  واحلقوقيني،  والباحثني  املوؤرخني  لفائدة  وتوثيقها 

ع�رشين �سنة من اأ�سغال املجل�س وح�سيلة عمله بالن�سبة للمهتمني. كما نتمنى 

بعمل  املعنيني  للفاعلني  بالن�سبة  م�سافة  بقيمة  ياأتي  مرجعا  كذلك،  ي�سكل،  اأن 

املجل�س، من جمتمع مدين وموؤ�س�سات حكومية وجامعات، ومادة ت�ساعد على اإغناء 

احلوار والبحث العلمي والأكادميي حول املجل�س كموؤ�س�سة وطنية م�ستقلة حلقوق 

الإن�سان. 

اأحمد حرزين 

رئي�س املجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإن�سان





اأول- اخلطب امللكية ال�سامية
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اخلطاب امللكي ال�سامي للمغفور له جاللة امللك 

احل�سن الثاين مبنا�سبة تن�سيب املجل�س ال�ست�ساري 

حلقـوق الإن�سان 

13 �سوال  1410هـ )8 ماي 1990م( 

احلمد هلل وال�سالة وال�سالم على مولنا ر�سول اهلل واآله و�سحبه

ح�رشات ال�سادة،

قائدا  له  اأن قي�س اهلل �سبحانه وتعاىل  الأمني، منذ  البلد  اأن هذا  تعلمون كلكم 

ملهما وحفيدا  خلامت املر�سلني وداعيا اإىل اهلل و�سنة ر�سوله املوىل ادري�س الأول 

ر�سي اهلل عنه اإىل يومنا هذا،  كان طموحا دائما اإىل اأن يتبواأ يف املجتمع الدويل 

ويف م�ساف الأمم، املكان املرموق والدرجة  ال�سامية.

وقد دل تاريخنا، وما اأتى به من خلق وابداع ومن م�ساهمة جبارة يف العلوم والفنون 

واحل�سارة والفقه والقانون، على اأن بلدنا كان دائما يعترب نف�سه يعي�س يف جمتمع 

راق وبني الدول والأمم الراقية واملتقدمة. لذا كان بلدنا املغرب ي�سع دائما �سيا�سته 

وبراجمه يف اإطار كتاب اهلل و�سنة ر�سوله �سلى اهلل عليه و�سلم. وكل منا يعرتف 

ويوؤمن باأن كتاب اهلل هو الفا�سل اأوالفي�سل بني احلق والباطل، وان �سنة ر�سوله �سلى 

اهلل عليه و�سلم هي املحجة البي�ساء الأخرى التي ليزيغ عنها ال هالك، ملا فيها 

الأخالق  �سيانة  من  فيها  وملا  الأفراد،  وحقوق  اجلماعات  حقوق  على  حفاظ  من 

والف�سيلة، تلك الف�سيلة التي تطبع تاريخ الأمم و�سرية املواطنني.

للمغرب،  والأكرب  الأول  املوؤ�س�س  ملوكنا رحمة اهلل عليهم على �سرية  �سار  وقد 

وباخل�سو�س �سار والدنا املنعم طيب اهلل ثراه يف هذا الطريق وعلى هذه ال�سنة.

اأن  تريد  ماذا  وقال يل:  �ساألني  الثانية،  الباكالوريا  اأنني حينما جنحت يف  واأتذكر 

بالتاريخ فقلت له، نعم �سيدي �ساأختار  تختار يف تكوينك العايل .. كنت �سغوفا 

التاريخ.
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التاريخ ميكن لكل  القانون، لن  اأن تدر�س  : ل، الختيار يل فعليك  فكان جوابه 

اأحد غريك اأن يكتبه، اأما حقوق بلدك ومواطنيك فال يدافع عنها اإل من هو م�سوؤول 

بها.

يف  �سيلينا  ومن  و�سعبنا  اأمتنا  نربي  اأن  نريد  وهكذا  ن�ساأنا  وهكذا  تربينا  فهكذا 

الأحقاب املتوالية اإىل اأن يرث اهلل الأر�س ومن عليها لذا قررنا اأن تكون جل�ستنا 

هذه جل�سة خم�س�سة ل خللق دولة القانون ولكن ل�ستكمال دولة القانون، الدولة 

التي تريد قبل كل �سيء اأن ت�سع حدا للقيل والقال فيما يخ�س حقوق الإن�سان كي 

ننهي هذه امل�ساألة. والنقطة الثانية لإعطاء املواطنني الو�سيلة القانونية وال�رشيعة 

واجلدية وذات الفعالية للدفاع عن حقوقهم كمواطنني اإزاء الإدارة اأو ال�سلطة اأو 

الدولة نف�سها.

الذين  الأع�ساء  تلقى عليكم لئحة  باأن  الأمر  �ساأعطي  ال�رشوع يف كلمتي  وقبل 

عيناهم ليكونوا اأع�ساء يف املجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإن�سان الذي يكون بجانبنا، 

والذي اخرتنا اأع�ساءه اإما بكيفية مبا�رشة اأو غري مبا�رشة، الكيفية غري املبا�رشة هي 

ثالثة  تقرتح علينا  باأن  واملهنية  والنقابية  ال�سيا�سية  الهيئات  اأننا طلبنا من جميع 

اأ�سماء اأو مر�سحني حتى نختار اأع�ساءها من بينهم.

كل  لن  واملهنية،  والنقابية  ال�سيا�سية  الهيئات  بتلك  لأنوه  املنا�سبة  بهذه  واإنني 

بال�ستقامة،  احلمد  وهلل  تتميز  اختيارنا  على  وعر�ستها  لنا  قدمتها  التي   الأ�سماء 

وال�سمري املهني، والوطنية  احلقة. اأما الأ�سخا�س الآخرون الذين اخرتناهم مبا�رشة 

فقد اخرتناهم ل�سخ�سيتهم، ومل�سداقيتهم، وخلربتهم، ولغريتهم على وطنهم.

وبعد تالوة اأ�سماء اأع�ساء املجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإن�سان تابع جاللته خطابه 

اأنف�سنا  اأن نحيط  اأننا حاولنا  العزيز  ال�سادة و�سعبي  : وهكذا ترون ح�رشات  قائال 

واختياراتنا وراأينا وقرارنا باأكرث ما ميكن من ال�سمانات ، فكل هوؤلء الأ�سخا�س الذين 
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�سمعتم اأ�سماءهم اأول برهنوا ويربهنون وهلل احلمد على وطنيتهم، وثانيا لهم غرية 

على �سمعة بلدهم، وثالثا ليخافون يف اهلل لومة لئم.

و�سن�سع طابعنا ال�رشيف على الظهري املوؤ�س�س لهذا املجل�س. واخلطوط العري�سة 

لهذا املجل�س هو اأنه �سيكون له رئي�س، وقد �سمعتم ا�سم رئي�سه، و�سيكون له اأمني 

، القا�سي املعروف املحرتم 
2

عام، وقد قررنا اأن نعني على راأ�س الأمانة ال�سيد ميكو

النزيه. وتقرر اأن يجتمع هذا املجل�س على الأقل مرتني يف ال�سنة وكلما اقت�سى 

اإذا قرر الجتماع بن�ساب الثلثني من  اإذا نحن طلبنا منه الجتماع، واإما  اإما  احلال، 

اأع�سائه للنظر يف الق�سايا املعرو�سة على نظره.

اأنا�سا  املغرب  يف  اأن  ت�سمع  اأن  من  وكلت  ملت  قد  كلهم  املغاربة  واآذان  اآذاننا  اإن 

م�سجونني لأ�سباب �سيا�سية. فاإذا كان امل�س باهلل، و ا�ست�سمح اهلل، اأو امل�س بالوطن، 

اأو امللك، اأو مبعتقداتنا  ووطننا ود�ستورنا، يعترب كجرمية �سيا�سية، فاأنا اأقول ح�سب 

مفهومي، ول اأريد اأن اأكيفكم، اأن من من امل�سلمني اأ�سبح يخرج يف البالد ويقول 

حتى  اأطباء  هيئة  على  يعر�س  ي�ستتاب  اأن  فقبل  الإ�سالم  دين  غري  دينا  اعتنقوا 

يروا هل هو ثابت العقل اأم ل. فاإذا ا�ستتيب وبقي م�ستمرا وم�رشا على الدعوة اإىل 

دين غري دين اهلل، دين الإ�سالم، فيحكم عليه. وكيفما كان احلكم اأو ال�سجن، ل 

ميكن اأن يعطى لهذا الرجل �سفة م�سجون �سيا�سي، واإذا �سمعنا اأو قراأنا يوما ما اأن 

مغربيا ما قال اأن اجلزء الفالين لي�س داخال يف وحدة الرتاب املغربي، اأعتقد اأن 

هذا زندقة ول ميكن اأن يدخل يف اإطار القانون حتى يطلق عليه اأنه معتقل اأو 

م�سجون �سيا�سي.

ومن نادى من خالل لفتة اأو �سحيفة اأو خطاب اأن هناك نظاما اآخر من غري نظام 

امللكية  الد�ستورية ، فال اأعتقد اأنه عمل عمال �سيا�سيا، بل قام بعمل تخريبي م�ساد 

لإرادة ال�سعب  وللد�ستور. فاأظن �سخ�سيا اأن �سمري هذا املجل�س ال�ست�ساري �سوف 

2 عني ال�سيد حممد ميكو رئي�سا اأول للمجل�س الأعلى، رئي�سا للمجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإن�سان، يف 26 يناير 

1994؛ وبعد وفاته يف 15 �ستنرب 1996، مت تعيني د. اإدري�س ال�سحاك خلفا له على راأ�س املوؤ�س�ستني املذكورتني 

بتاريخ 7 اأكتوبر 1996.
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يكون يف حل   اإذا هو اعترب ان الثافى الثالث املقد�سة لهذا البلد هي اهلل والوطن 

وامللك   من اأن يقول باأن هناك �سجناء  �سيا�سيني.

اأن يكونوا يف  اأن للمواطنني حقوق، وحتى من ادينوا يف املحاكم يجب  ومعلوم 

مع  الرحم  ب�سلة  يتمتعوا  اأن  ويجب  التع�سفات،  ومن  املر�س  ومن  اجلوع  من  ماأمن 

على  يجب  بل  احلال،  اقت�سى  اذا  الطبيب  وزيارة  الدواء  من  يتمكنوا  واأن  ذويهم، 

النظام الق�سائى وعلى الدولة اأن حتيطهم بكل ما من �ساأنه اأن ميكنهم من الكرامة، 

وموؤخرا يف رم�سان كان در�س كامل مبني على »وقد كرمنا بني اآدم«.

فلهذا اأريد ح�رشات ال�سادة اأن تنظروا يف جميع امللفات التي �ستعر�س عليكم 

اأن يخلطوا بني  املغاربة  بالطبع على  بكامل احلرية والنزاهة والف�سيلة، ولينبغي 

اأنا  ولكن  بكم.  اخلا�س  ال�ست�ساري  واملجل�س  الأعلى  واملجل�س  ال�سكاوى  مكتب 

ولي�س  كل خرب،  ايل  ي�سل  اأن  امكاين  فـي  ولي�س  �سيء،  كل  اأعلم  اأن  لميكنني 

بامكاين اأن اأعرف ما هي احلالــة يف ال�سجن الفالين اأو يف ال�سجن الفالين، ولكن 

فاأنتم �ستكونون  اأن�سف املظلوم.  اأقوم العوجاج، واأن  اأن  الذي هو واجب علي هو 

مراآة للحقيقة املو�سوعية التي �سوف ترونها وترون اإليها من جميع الزوايا واملقايي�س 

لتعتربوها هل هي داخلة يف اخت�سا�ساتكم ولتعر�سوها علينا يف اأقرب وقت ممكن 

مع تو�سيات وملتم�سات ت�ساير احلق واحلقيقة. وهذه اأمانة على عنقكم حتى ليبقى 

يف هذا البلد رجل ليتمتع، ولو كان حمكوما عليه، بالكرامة ال�رشورية، اأو مل يتم 

له اأن يتمتع بجميع ال�سمانات التي يعطيها القانون وامل�سطرة القانونية واجلنائية.  

وجهه  للمغرب  تغ�سلوا  اأن  هي  ومهمتكم  مهمتكم،  هي  وهذه  عملكم،  هو  هذا 

لأنه لكل �سبب تاأتى منظمة العفو الدولية ومتار�س علينا الرقابة وكاأننا لزلنا حتت 

احلماية.

فيا اأع�ساء هذا املجل�س، اأنا�سدكم اهلل بنزاهتكم ووطنيتكم اأن تعينوين على اإرجاع 

احلق  ملن اغت�سب منه، واأن تعينوين على اأن نرفع جميعا هذا البلد اإىل م�ستوى 

الدول املتح�رشة، دول  القانون. واأنا�سدكم اأخريا اأن تكونوا حقيقة اأنتم املدافعون 

اإما ايجابيا اأو�سلبيا. ايجابيا اأن تقولوا : نعم يف هذا امللف خرقت حقوق الإن�سان، 

اأو�سلبيا. يف هذا امللف لخرق حلقوق الإن�سان وامنا هذا  كذب وتلفيق وزور.
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فالأمانة لميكنني اأن اأتخلى عنها للب�سكم اياها، ولكن اأقول لكم اأن الأمانة نقت�سمها 

واذا حدثت  ال�سنة،  اأنكم جتتمعون مرتني يف  واأنا. فنظام جمل�سكم هو  اأنتم  الآن 

م�ساألة تقت�سى اأن تنظروا فيها، ف�ستجتمعون وت�سوتون، واذا قال ثلثا الأع�ساء على اأن 

الق�سية يجب اأن تدر�س واأنها تدخل يف اإطار حقوق الإن�سان، فعليكم اأن تدر�سوها 

وتاأتوا يل بالأ�سباب وامل�سببات وملتم�ساتكم ونظرياتكم يف هذا الباب بكل ما اأوتيتم 

من نزاهة وكيفما كانت حرفتكم، كنتم قانونيني اأو مهند�سني اأو اأطباء اأو مدر�سني 

اأو ممثلني جلمعيات نكرمها ونحبها. وميكن  اأو ممثلني لهيئات �سيا�سية  جامعيني 

و�ساأعر�س على  فيها.  تنظروا  اأن  منكم  واأطلب  ملفات  اأعر�س عليكم  اأن  �سخ�سيا 

اأريد اأن تنريوا يل الطريق يف ما  نظركم الر�سيد يف ال�سبوعني املقبلني ملفني 

يخ�سهما لن�ساف ما يجب ان�سافه وغ�سل العار الذي حلقنا من خذلن بع�س النا�س 

ل اأريد اأن اأذكر ا�سمهم ول �سخ�سهم.

وقد قررنا اأن يكون مقركم هو املقر الذي كان من قبل لوزراء العدل العرب، بالطبع  

ذلك  املقر تعقد به عدة موؤمترات عربية، ولكن املقر الأ�سا�سي والدائم لكم واأمانتكم 

�ستكون يف  ذلك املقر.

واآمل اأن تعقدوا ان �ساء اهلل يف اأقرب وقت ممكن يف الأ�سبوع املقبل اأول جل�سة 

م�ساريفكم  تكون  اأن  قررنا  فقد  مادي  �سغط  اأي  عليكم  ليكون  وحتى  افتتاحية، 

وتعوي�ساتكم   لأنه قبل كل  �سيء يجب على هذا البلد اأن يعو�س كل من خدمه 

مبا ي�رش اهلل له ولو اأراد اأن يخدمه تطوعا مرتبطة من الآن مب�سالح الق�رش امللكي 

ولي�س بوزارة من الوزارات، حتى تبقى هذه الآ�رشة،  ولوكانت ادارية، �سلة و�سل 

اأخرى بينكم وبيني.

لالن�ساف،  واعتباركم  اختياراتكم  واأرهف  �سمريكم،  واأذكى  التوفيق،  اهلل  الهمكم 

حتى جتعلوا من هذا البلد الذي بنى دولته على اأ�س�س دولة القانون. فاليوم الذي 

ال�رشيف:  النبوي  باحلديث  ر�سوله جاء  و�سنة  اهلل  بكتاب  ادري�س  املوىل  فيه  جاء 

تركتكم على املحجة البي�ساء ليلها كنهار ها ل يزيغ عنها ال هالك وهو كتاب اهلل 

و�سنة ر�سوله والعمل مع اجلماعة ووحدة املذهب: املذهب املالكي. 
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هذا هو د�ستوركم، ويل اليقني اأننا كلنا م�سلمون بالطبع وكلنا موؤمنون اأعترب اأنني 

موؤمن لي�س اأكرث ولي�س اأقل ولكن اأظن اأن فرا�سة املوؤمن لتخطىء، وان اختياري 

لكم لن يكون اختيار املخطىء، ول تن�سوا اأن ال�سمري ل يحتاج ت�رشيفات و لحاجب 

و لديوان. بل ال�سمري يحتاج اإىل ال�سلة املبا�رشة ال�رشيعة، فالأداة عندكم وهي 

اأنتم   .. فليغريه  منكرا  منكم  راأى  من  منكرا فغريوه  راأيتم  اذا  فيما  العامة  الأمانة 

�ستغريونه باأ�سواتكم ومبكاتبكم.

وىل اليقني اأن اهلل �سبحانه وتعاىل �سوف يعطيكم من �سداد الراأي، وعمق ال�سمري، 

واحرتام الوطنية، والغرية على ال�سيادة، ما يجعلنا اإن �ساء اهلل نكون قد قمنا بعمل 

هام.

ال�ست�ساري  املجل�س  اأن فكرة  اأقول  اأن  اأريد  الثانية  النقطة  اإىل  نتطرق  اأن  وقبل 

ال�سحف  اأت�سفح  كنت  رم�سان  �سهر  اأوائل  ففي   .. فكرتي  لي�ست  الإن�سان  حلقوق 

الأوربية، وخا�سة الفرن�سية، فاذا بى قراأت يف �سحيفة لوموند، اأن �سديقنا احلميم 

الرئي�س فران�سوا ميرتان ا�ستدعى املجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإن�سان   قليل حتى 

من الفرن�سيني من كان يعلم باأن هناك جمل�سا ا�ست�ساريا حلقوق الإن�سان  ويف البحث 

عن الف�سيلة والهجرة نحو العلم لي�س هناك اأي مركب ويجب األ يكون هناك اأي 

مركب، فاأقولها : هذه ملكية د�ستورية، وخدميكم اأنتم املغاربة وملككم من �ساللة 

النبي �سلى اهلل عليه و�سلم، ونحن م�سلمون، ومع ذلك اعتربنا بدون اأي مركب اأن 

ذلك املجل�س ال�ست�ساري الذي خلقه الرئي�س فران�سوا ميرتان، الذي كان قبل اأن 

يكون رئي�سا للجمهورية منذ حقبني من الزمن هو الكاتب الأول للحزب ال�سرتاكي 

يف فرن�سا، ولكن العلم هو �سالة املوؤمن، والعدل هو �سالة املوؤمن، فهذا الذي عندكم 

هنا لي�س يل. فقد نقلته تقريبا ف�سال ف�سال على جمل�س ا�ست�ساري و�سعته حكومة  

ورئي�س فرن�سي ا�سرتاكي.

اأية  نف�سي  اأجد يف  ل  بالعدل  وامياين  الد�ستورية،  ملكيتنا  وبف�سل  احلمد،  وهلل 

حزب  فل�سفة  ق�سدنا  فقد  مراجعنا،  ماهي  لكم  لقول  مركب  اأي  ول  عن�رشية 

ا�سرتاكي.
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واأظن اأن هذه من اأرباح املغرب الذي كما قال والدنا جميعا �سيدنا حممد اخلام�س 

اأن  املغرب جاء همزة و�سل ويف منعطف الطرق والتيارات، واننا لنحمد اهلل على 

هذا املوقع  ال�سرتاتيجي واجلغرايف، وعلى مرونة اأفكارنا نحن املغاربة، وعلى قوتنا 

وقدرتنا على اللتئام  والتجان�س مع جميع احل�سارات والثقافات والتيارات الأخرى 

فيما اذا كانت متفقة مع مبادئنا وف�سيلتنا.

والآن اأظن اأنه من الالزم اأن ندخل اإىل النقطة الثانية، ففي النقطة الأوىل تكلمنا 

عن حقوق  الإن�سان. ورمبا اأعطيناها اأكرث مما يلزم ولكن مع الأ�سف ال�سيا�سة كما 

يقولون هي ما يظن ولي�س  ما هو موجود.

للنا�س، وهذا  تبينوا  اأن  اأنتم  يعرفها، بحيث عليكم  قليل من  ال�سيا�سية  فاحلقيقة 

�سغلكم من الآن  ف�ساعدا، ماهي احلقيقة ال�سيا�سية والعدلية والقانونية يف هذا 

البلد.

الآن بقيت النقطة الثانية، اذا اأردنا حقيقة اأن نبنى دولة القانون علينا كذلك اأن 

ناأخذ بعني  العتبار حقوق املواطنني بالن�سبة لل�سلط ولالدارة وللدولة.

وحينما بحثنا وجدنا اأنه يف هذا البلد كجميع الدول الآن حتى غري ال�سرتاكية 

الإقت�سادية  الناحية  ومن  الإجتماعية  الناحية  من  ت�سطر  الليبريالية،  الدول  اأي 

كما يقولون وكما �سمعناه، نحن جيلنا اجلال�سون هنا من اأ�ساتذة القانون، اأنه نظرا 

للتزامات الدولة من الناحية الإجتماعية، ومن ناحية و�سول املاء والكهرباء، ومن 

ناحية التجهيزات لي�س فقط الأ�سا�سية بل حتى التجهيزات التي تو�سل املاء اإىل 

منطقة من املناطق، ا�سطرت الدولة لأن تدو�س يف بع�س املحالت املكتوب عليها 

على  ولكن  اخلا�س  امللك  يف  رجلها  الدولة  ت�سع  اأن  جميل  خا�س.  ملك  هذا 

�رشط اأن تراعى فيه حق ذلك املواطن. فاإىل حد الآن لي�س لنا هنا يف املغرب اإل 

غرفة واحدة يف املجل�س الأعلى للنظر يف امل�ساكل بني املواطنني وال�سلطة، اأو 

املواطنني والإدارة، لأنني اأميز جيدا بني ال�سلطة والإدارة والدولة. فهذه الغرفة 

الإدارية ل ت�ستطيع اأن تنظر وتبت يف كل الق�سايا ول�سيما اأن الدولة اليوم ت�سع 

يدها على كل �سيء، بحيث اأن الكهرباء للدولة واملاء للدولة. اإذن على الدولة 

اأن ت�سع حدا لت�رشفاتها �سواء كانت ت�رشفات ال�سلطة اأو الإدارة اأو ت�رشفات الدولة 
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اأن تكون غرفة ادارية يف كل عمالة من العمالت، وكل  نف�سها. فمطمحنا نحن 

الباب لأن  والكافيني يف هذا  الكفاة  الق�ساة  لي�س لدينا  الأقاليم، ولكن  اقليم من 

ذلك يتطلب تكوينا خا�سا، و�ستعرفون ملــاذا قررنا يف املرحلة الأوىل ونحن ننيط 

ادارية يف جميع  اأن تخلق حماكم  العدل  فـــي  اإىل وزيرنا  بكيفية خا�سة  هذا 

. ولدينا �سبع جهات و�سنبداأ باجلهات، ويجب على ال�سبان يف معهد العلوم 
3

اجلهات 

اأو  واإقليم. وكل عمالة  �سنخلق حمكمة يف كل عمالة  باأننا  يعلموا  اأن  القانونية 

اقليم خلقت مثل هذه املحكمة يلزمها على الأقل خم�سني �سخ�سا، لذا يجب فتح 

الطموح لنه  اأن يحقق هذا  اهلل  واأطلب من  اأطمح  الإداري لأنني  للقانون  �سعبة 

يف غ�سون عامني اأو ثالث �سنوات على اأقل تقدير كل عمالة واقليم يجب اأن تكون 

واذا  ال�ستئناف،  غرف  هي  اجلهوية  الغرف  بعد  من  و�ست�سبح  ادارية،  غرفة  فيه 

مامل يتم التفاق على ا�ستئناف هذه اجلهة ميكن للمتقا�سي اأن يتوجه اإىل غرفة 

اأخرى، وفيما اذا وقع اخلالف فعلى املحاكم الإدارية اأن جتتمع بكاملها حتت ا�رشاف 

الغرفة الإدارية املوجودة باملجل�س الأعلى وتقول كلمتها النهائية، وهذا هو الإطار 

احلقيقي لدولة  القانون. ملاذا؟ لن امل�سكل هو اأن لفظ ال�سلطة، فهناك من يتجاوز 

يتجاوز �سلطـته،  املرحلية، وهناك من  الناحية  يتجاوزها من  ال�سلطة، وهناك من 

وهناك من يحرف ال�سلطة، فال�سلطة املخولة له  ت�سري نحو هدف واحلالة هذه اأنه 

�سار بها لهدف اآخر. وهناك كذلك م�ساكل اأخرى مثال الدعاوى  النتخابية ينظر 

فيها يف الأول يف العمالت والأقاليم اأو اجلهات موؤقتا، بعد ذلك ت�سل اإىل الغرفة  

يكون  اأن  يجب  اجلبائية  امللفات  وهناك  الأعلى.  للمجل�س  والإدارية  الد�ستورية 

لكل مغربي احلق  اأن يلجاأ للغرفة الإدارية باإقليمه ويقول اللهم ان هذا منكر لقد 

فر�سوا علي �رشائب اأكرث ما يلزم،  فلهذا على وزارة العدل كذلك اأن تخلق �سعبة 

للقانون اجلبائي، لأننا قمنا مبجهود كبري فيما يخ�س  النظام اجلبائي وننوى اأن نقوم 

بعفو جبائي ونطلب من امل�ستثمرين اأن ياأتوا لي�ستثمروا عندنا، ولكن اذا مل يعرفوا 

3 �سدر الظهري ال�رشيف رقم 1. 91. 225 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414هـ ) 10�ستنرب 1993م (القا�سي  بامل�سادقة على القانون 

رقم 90-41 املحدث مبوجبه املحاكم الإدارية؛ ج .ر. عـدد 4227 بتاريخ  3 نوفمرب 1993م، �س.595 ؛ واملر�سوم  التطبيقي 

عدد 2. 92. 59 بتاريخ 18جمادى الأوىل 1414هـ ) 3 نوفمرب 1993م(؛ ج . ر. عدد 4229 بتاريخ  17 نوفمرب 1993م، �س. 

 .644
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اخلارج   النظر عن  وبقطع  ياأتوا.  لن  فانهم  اجلبائي  وال�سمان  بال�سلم  تنعم  بالدنا  اأن 

والأجانب علينا على الأقل اأن نن�سف قبل كل �سيء رعايانا ومواطنينا.

يف  طلعت  تنزل،  ومرة  ت�سعد  مرة  الإن�سان  حقوق  تبقى  اأن  حقيقة  ميكن  فال 

يقل  مل  ملاذا  مثال  ليتوانيا  يف  الآن  مايقع  فبخ�سو�س  الآن.  ونزلت  هيل�سنكي 

غوربات�سوف لبو�س ماذا تفعل يف باناما، وملاذا بو�س مل يقل لغوربات�سوف ماذا تفعل 

يف ليتوانيا. ان ق�سية حقوق الإن�سان مل تكن ال بهلوانية باتفاقية هل�سنكي. فدولة 

القانون هي هذه، فال�سلطة لي�س لها احلق يف اأن تتجاوز حدودها، اذ ذاك لزم اأن 

يكون من حق املغربي كيفما كان اأن ي�سكى اما ب�سابط ال�رشطة اأو ب�سابط الدرك اأو 

القائد الذي تع�سف عليه اأو غريهم. وهناك الإدارة. ما هي الإدارة ؟ اإن�سان طرد 

ادارته ل�سبب  القطاع اخلا�س، طرد من  بالطبع ولي�س يف  العمومية  الوظيفة  يف 

امل�سالح املركزية  اإىل  باأنه �سبب ي�ستحق الطرد. �سيبقى يتوجه ب�سببه  ل يعرتف 

بالرباط، وكم يكفى هذه الغرفة الإدارية املوجودة يف املجل�س الأعلى من عمل. 

اأن حقه  التقاعد ويعترب  اإن�سان عمل ملدة وجاءته ورقة تعوي�ساته يف  اأي�سا  هناك 

مه�سوم، لي�س ب�سبب وقوع غلط ول�سيما الآن كل �سيء �سيكون يف الكومبيوتر. 

وقد وقعت لنا حتى يف فاتورات الهاتف قبل مدة. ما وقع يف فاتورة الهاتف ميكن 

اأن يقع كذلك يف ما يخ�س املعا�سات. �سيقول اللهم ان هذا منكر لقد اأعطيت دمي 

وحلمي و�سبابي،  وحينئذ عند من �سيتوجه ؟ هل �سيبقى ي�سري ح�سب قانون 1913 

للم�سطرة املدنية الذي يحكم به يف هذه الق�سايا؟ اأخريا ذكرنا ال�سلطة وذكرنا 

اأر�س  بناء م�سلحة فوق  تاأتى وزارة وت�رشع يف  يوم  الدولة. فذات  الإدارة تبقى 

اأحد اخلوا�س. وزارة التعليم مثال بنت مدر�سة، اأو ال�سبيبة والريا�سة �سيدت ملعبا، 

اأو وزارة الربيد مكتبا. ان هذه الوزارة اأول مل تخرب املعني بالأمر ومل تتذاكر معه 

ومل تت�سل به.

ان القانون يف هذا الباب وا�سح، فحق امللكية م�سمون و�ساأحاول اأن اأقول ول ميكن 

اإطار تنموي  اأو كما قال الد�ستور، يف  اأو يعدل ال اذا كان داخال،  اأن ينق�س منه 

القانون ونحتفظ  نكون دولة  اأن  نريد  الربملان.  خمطط ومدرو�س  و�سوت عليه 

بامللكية اخلا�سة . ناأتي ونت�سلط على اأرا�سي النا�س ونبنى دون اعتماد ل م�سطرة 

لنزع امللكية، ول ات�سال مبحامي هذا وحمامي ذاك كي يقوما الأر�س وثمنها، وبعد 
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اأن يتو�سل مباله تكون  هياط ومياط و�سفاعة من قري�س، وملا يكن لذلك ال�سخ�س 

قد مرت عليه 20 عاما اأو 15 عاما ومل ياأخذ ال ع�رشة يف املائة اأو 2 يف املائة نظرا 

 50 يقب�س  مليون   20 مثال   يقب�س  اأن  فعو�س  للمال،  ال�رشائية  القدرة  لنخفا�س 

مليون ريال عام 90 واحلال هاته اأن 10 ماليني ريال عام 70 كانت �ستجعل منه تاجرا 

وبخري.  اإين ل اأقول باأن الإدارة اأو احلكومة اأو الدولة تفعل ذلك بنية تع�سفية، 

ولكن اأوؤاخذ عليها عدم احرتام  القانون، ل�سيما اأن كل وزارة لها م�سلحة قانونية 

وم�ست�سارين قانونيني يتقا�سون اأجورا، و�سن�سبح كما يقول الفقيه للتالميذ، الن�س 

يف الرا�س واخل�سارة يف الكرا�س، يعرف املرء القاعدة النحوية  وملا ياأتى ليتكلم 

يلحن.

فال ميكن لهذه البالد اأن تكون دولة قانون ال اذا جعلنا كل مغربي عنده الو�سيلة 

عندي يف  فالزالت  مثال  اأعطيكم  خ�سمه.  كان  كيفما  حقوقه  عن  يدافع   كي 

م�ستندات �سيدنا رحمه اهلل اأربعة  اأو خم�سة �سكاوى بالأخ�س من ناحية مراك�س. 

ففي اكفاي عندنا جريان واملاء قليل، وكان حق  املاء وذاك الن�رشاين الذي يت�رشف 

هناك ل يحرتم ذلك اليوم الذي ل يكون فيه حق �سيدنا رحمه اهلل يف املاء يبقى 

هو يتمتع يف املاء. جاءوا و�سكوا به عدة مرات وقال لهم �سيدنا رحمه اهلل ارفعوا 

عليه دعوى.

وجاء امللف اإىل ال�ستيناف يف دار املخزن. فجاء ال�سيد املدين بلح�سني رحمه 

اهلل  وحل عند �سيدنا فطلب املقابلة. فقال له : يا�سيدي ان ال�سكوى رفعت �سدك 

ماذا نفعل. فقال له اأنا  الذي قلت لهم كي يرفعوا ال�سكوى فاحكموا لكي تنتهى 

هذه الق�سية. ان عندي اأربعة اأحكام واأعتز  بها وكلها نفذت والكل بقي على خري 

لننا كلنا اأمام اهلل �سنكون �سواء واأمام القانون يجب اأن نكون �سواء.

هذه �سعبي العزيز وح�رشات ال�سادة هي اخلطوط العري�سة ملا قررناه، منها ما ميكن 

اأن  ينفذ من الآن وهو املجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإن�سان، ومنها ما جتري �سياغته 

وزاري،  علينا يف جمل�س  �سيعر�س  ثم  احلكومة،  على جمل�س  و�سيعر�س   الآن 

واأملنا اأن تتم املوافقه عليه اأو تدخل  عليه التعديالت، املهم هو اأن مير يف دورة 

الربيع الربملانية. فما وجده الربملانيون ناق�سا فينبغى  اأن يزيدوا فيه وهذا عمل 
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الربملانيني، ل�سيما ان مكتب الربملان معنا هنا، غري اأنكم اذا متكنتم من  اأن تخرجوا 

الن�سو�س ف�ستكون دورتكم مهمة جدا، لنكم �ستكونون قد بنيتم طرفا  لنا هذه 

كبريا من هذا املغرب، دولة القانون التي نريدها ونريد اأن ل تكون اإل هي.

واأملى يف اهلل �سبحانه وتعاىل اأن يبقى هذا البلد بلدا مبنيا على القانون وان كنت 

اأن املناخ الدويل �سيوؤثر على مناخ كل دولة دولة. فالآن احلزب  اأعترب  �سخ�سيا  

الوحيد اأ�سبح كاأنه ال�سيدا، والدكتاتورية الكل يهرب منها كاأنها مر�س جن�سي ل 

قدر اهلل. بحيث ل اأرى اأنه يف يوم ما ميكن اأن ياأتى مدين اأو ع�سكري يف دولة فيها 

دميقراطية وفيها برملان وي�سجن الكل وي�رشب �سفحا عن  كل �سيء. اأظن اأنه على 

الأقل هناك �سلم دولية �سيعرفها العامل. واذا مل يغتنم املغرب هذه ال�سلم  الدولية 

كي ي�سع قوانني بكل اطمئنان وطماأنينة ل لينقل عن هذا اأو ذاك ل. بل لينظر يف 

حقيقة  م�ساكله ورد فعل مواطنيه، لن لكل �سعب ردود فعله. ف�سنكون حقيقة 

قد اأ�سعنا الوقت. اأظن اأن  هذه ال�سنوات املقبلة هي لإر�ساء القواعد، فهناك عندنا 

هدنة دولية واأقولها للوزراء واأقولها  للربملانيني. جاء الوقت لأن نبنى من الناحية 

بناء �رشيعا وحمكما. ولي�س ذلك على  بيتنا  القانونية  الناحية  الإجتماعية ومن 

همتنا جميعا بعـزيـز.                                          

ولميكنني اأن اأختم هذه الكلمة ال باآية من القراآن .. يقول اهلل �سبحانه وتعاىل »ان 

تن�رشوا اهلل ين�رشكم« �سدق اهلل العظيم. وال�سالم عليكم ورحمة اهلل. 
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اخلطاب امللكي ال�سامي للمغفور له جاللة امللك 

احل�سن الثاين مبنا�سبة ا�ستقبال اأع�ساء جلنـة البحث 

والتق�سي املنبثقة عن املجل�س ال�ست�ساري            

4
حلقوق الإن�سان

مراك�س 17 جمادى الثانية 1412هـ )24 دجنرب 1991م(

وم�ساعر  حتياتي   ال�ست�ساري  املجل�س  اأع�ساء  كافة  تبلغوا  اأن  منكم  اأطلب  »اأول 

اأو كاأ�سخا�س. ان هذا  اإما كمجل�س  التي قام  بها املجل�س   بالأعمال   العتزاز  

املجل�س عزيز علينا بكيفية  خا�سة لأنه اأول هو جمل�س ا�ست�ساري لنا ول يدخل 

اأتابع  واأنا  عمله،  اأثناء  اأظهر  لأنه   وثانيا  التنظيمية،  الهياكل  من  هيكل  اأي  يف 

نزاهة  والنتماءات  ال�سيا�سية  النزاعات  الختالف يف  من  الرغم  على   عملكم، 

و�رشاحة وعمال ايجابيا يف جميع خطواته، مما جعل  البع�س يقول اإنه اإذا بقينا 

�سائرين يف هذه الطريق فيمكن يف يوم من الأيام األ نبقى يف حاجة اإىل هذا 

املجل�س ال�ست�ساري.

ملاذا، لن البع�س كان يظن اأن املغرب يغفل حقوق الإن�سان ول يعريها اأي اهتمام. 

ولكن  احلقيقة اأنه من اأ�سباب الغلط والزلل جهل احلالت املزرية اأو عدم املعرفة 

احلقيقية اليومية ببع�س القوانني وامل�ساطر.

4 القي اخلطاب امللكي ال�سامي بتاريخ 17 جمادى الآخرة 1412هـ )24 دجنرب 1991م(، من الق�رش امللكي العامر  مبراك�س 

عند ا�ستقبال جاللة امللك احل�سن الثاين لأع�ساء جلنة البحث والتق�سي املنبثقة عن املجل�س، واملكونة من ال�سادة: 

حممد ميكو  رئي�سا، حممد زيان، اأحمد الع�سكي، م�سعود املن�سوري، في�سل اخلطيب، حممد بوزبع، حل�سن كبون، 

جالل  حممد  ال�سديقي،  حممد  بنعمو،  اأحمد  احلامتي،  حممد  الوا�سيني،  اجلبلي  عبدال�سالم  اخلياري،  التهامي 

ال�سعيد، حبيب املالكي، واأحمد اأفزاز. واأن�سئت هذه اللجنة عقب الأحداث التي عرفتها مدينة فا�س يف دجنرب 

 9 بتاريخ  اهلل  ن�رشه  الثاين  احل�سن  امللك  اجلاللة  ل�ساحب  ال�سامية  العناية  اإىل  املوجهة  املذكرة  بعده  اأنظر   .1990

جمادى الآخرة 1411هـ )27 دجنرب 1990م(، يف نهاية الجتماع الثاين للمجل�س.
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ولكن مبجرد ما اأ�سار علينا املجل�س بال�ست�سارة، التي هي يف احلقيقة  الن�سيحة 

الواجبة لئمة امل�سلمني وعامتهم، فبمجرد ما اأ�سار علينا باتخاذ تدابري اما ادارية اأو  

قانونية مل يجد عندنا التلبية فقط، بل ال�رشاع واحلما�س لتغيري ما يجب اأن يغري، 

اأو تنقيح ما يجب  اأن ينقح.

كما اأن جمل�سكم، مبا فيه من اأع�ساء يف احلكومة اأويف الأجهزة الأخرى، اتفق على 

تلقني  تربية وتكوين ياأخذان بعني العتبار ماهو جائز يف حقوق الإن�سان وماهو 

غري جائـز.

ومن جهة اأخرى بلغنا، من جملة ما بلغنا عن جمل�سكم هذا، اأن اجلميع يعرتف 

باأن العقلية  بداأت تتغري �سيئا ف�سيئا. ال�سيء الذي جعلني اأقول يف الأول انه اذا 

تغريت العقلية، ونقحت القوانني،وتغريت القوانني، رمبا لن ن�سبح عما قريب يف 

اأنه بال�سافة اإىل حقوق  حاجة اإىل هذا املجل�س، وان كنت اعترب �سخ�سيا على 

الإن�سان هناك حقوق اأخرى من الالزم   وان مل تكن ممثلة يف  اأجهزة يف جهات 

احلقوق  ال وهي  الإن�سان،  لأنها تدخل �سمن حقوق  املرء،  فيها  ينظر  اأن  اأخرى   

الإجتماعية، اأي احلق الأدنى للم�ستوى الإقت�سادي، واحلق الأدنى لكل ما من �ساأنه 

اأن يجعل من املغربي رجال كرميا حرا كل احلرية حينما يذهب اإىل النتخابات، لأن 

بطاقة الت�سويت ل تغني ولت�سمن من جوع. 

فعندما يذهب الإن�سان لالقرتاع ولي�س لديه القدر الكايف من الدراهم لعالة عائلته، 

فانه  انذاك �سيفقد تلك احلرية، ويفقد كذلك تعلقه بالدميقراطية وبالنتخابات. 

فمجل�سنا، ولو اأننا اإن �ساء اهلل نكون قد طوينا �سفحة حقوق الإن�سان فيما يخ�س 

تعامل الإدارة مع الأ�سخا�س اأو القوانني العدلية، يبقى لديه ان �ساء اهلل ما يعمله 

والإقت�سادية  الإجتماعية  الكرامة   ل�سمان  الإن�سان وكرامته، وذلك  لإثبات حقوق 

لكل مغربي. وهذا �سيتطلب منكم املعرفة بالإقت�ساد والفالحة، وبال�سناعات ال�سغرية 

واملتو�سطة، واملعرفة بو�سعية الت�سغيل. فالبطالة من اأكرب الأخطار على  الب�رشية 

يف كل دولة دولة، �سواء املتقدمة اأو التي ت�سري يف طريق النمو.
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اأ�سكركم على عملكم. ويل اليقني ان ما قدمتموه يف ظرف وجيز  اأخرى  ومرة 

كان عند ح�سن الظن وا�ستجاب لرغبتنا، لأننا �سئمنا من اأن يتعر�س بلدنا العزيز  

الكرمي اإىل اختالقات واأكاذيب  وا�ساعات كادت ت�سود �سمعته يف اخلارج.

فجازاكم اهلل عن هذا البلد وعن وطنكم خريا، لأنكم ارجعتم الأمور اإىل ن�سابها 

واحلقيقة  اإىل حملها.

وال�سالم  عمل  من  به  قمتم  ما  على  خريا  وجازاكم  خطاكم  و�سدد  اهلل  واأعانكم 

عليكم.
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مقتطف من اخلطاب امللكي ال�سامي للمغفور له 

جاللة امللك احل�سن الثاين  يف الذكرى اخلام�سة 

وال�ستني لعيد ميالده 

اجلمعة 2 حمرم 1415هـ )8 يوليوز 1994م(

امل�ستقبل  يف  �ستجتمع  املا�سي  يف  كلمتكم  اجتمعت  كما  اأنه  اليقني  »...ويل 

القريب جدا حتى يتعلم اأبناوؤنا وحفدتنا كيف يقوموا بالعمل اجلماعي وحتى يروا 

يلقنوها در�سا لأبنائهم وحفدتهم  اأن  اأنف�سهم بعدنا  اأ�سوة ح�سنة ميكنهم هم  فينا 

فهذا نداء امل�ستقبل ونداء امل�سوؤولية ونداء ال�سفافية ونداء الوطنية ولكن –كما 

العمل  اأن يوجد له مناخ حتى يكون ذلك  العزيز- كل عمل يجب  تعلم �سعبي 

عمال مثمرا وحتى يقوم يف اإطاره الرجال امل�سوؤولون بعملهم يف جو من املرح ويف 

جو خال من كل ما من �ساأنه اأن ي�سوبه. لذا قررنا اأن نطوي نهائيا �سفحة على ما 

واهلل يعلم �رشيرتي وطويتي- ل   – ال�سيا�سيني. �سخ�سيا  باملعتقلني  ي�سمى عندنا 

ميكنني اأن اأقول اأن فالنا �سجني ل�سبب �سيا�سي اأو ل�سبب اإجرامي ولكن يل الرغبة 

يف اأن يت�سح هذا الأمر نهائيا حتى ل نبقى عر�سة للحرية والت�سكك يف الداخل 

اإذا قال  وعر�سة لأن يلمزنا املغر�سون والأعداء يف اخلارج وحتى ميكن للمغرب 

اأنا دولة القانون – كيفما كان الرجل الذي قالها– اأن يكون �سادقا يف قوله ويكون 

كذلك ما عمله يدل على �سدقه.

امل�سكلة  اأعر�س هذه  اأن  اأجد حال �سوى  الفرز مل  اإىل هذا  اإذن كيف �سنتو�سل 

على املجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإن�سان ذلك املجل�س الذي نحرتمه كلنا والذي 

ي�سم جميع الأحزاب ال�سيا�سية والهيئات النقابية وجميع �رشائح املجتمع املغربي 

والذي يعرتف له اجلميع بالنزاهة وال�ستقامة فاأعطينا اأوامرنا ليجتمع هذا املجل�س 

�سباح يوم الثالثاء القادم وينظر يف جميع اللوائح التي هي لديه وان يعطينا جوابه 

يف اأجل ل يتعدى 48 �ساعة وكما يف علمك �سعبي العزيز عادة ما يتخذ هذا 
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املجل�س قراراته اإما بالرتا�سي اأو بالإجماع ولكن يف هذا الباب وحتى اأظهر عزميتي 

وعزمي ورغبتي يف اأن يكون الإي�ساح والتو�سيح اأكرث ما ميكن حرية و�س�ساعة طلبت 

من املجل�س اأن يتخذ قراره باأغلبية ثلثي اأع�سائه.

وهكذا مبجرد ما اأتو�سل بالالئحة التي يكون قد و�سعها ذلك املجل�س – اأ�سع الطابع 

ال�رشيف وي�سبح منذ ذلك الوقت كل من كان �سجني معتقدات �سيا�سية حرا-  واهلل 

اإجرامي- ولكن  اأو �سجني  باأن فالنا �سجني �سيا�سي  اأقول  اأن  اأنني ل ميكن  ي�سهد 

قرار اأو عمل املجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإن�سان �سيلزمني و�سوف اأكون م�رشورا 

اإذا هو اأتاين بالئحة كثرية الأ�سماء علما مني ومنه اأنه هناك ا�ستثناء اإذ ل ميكن 

لبع�س  وقع  لقد  ال�سحراء  مبغربية  يعرتف  ل  من  الالئحة  هذه  يف  يدخل  اأن 

اأبناء هذا البلد اأن غرر بهم وقالوا تلك املقولة منذ �سنني ولكن تابوا ورجعوا اإىل 

جادة ال�سواب واأعربوا عن توبتهم فاأطلق �رشاحهم فاإذا كان هناك اإما يف الداخل 

اأو يف اخلارج اأ�سخا�س �سدر منهم اأنهم قالوا اإن ال�سحراء لي�ست مغربية واأرادوا اأن 

يتمتعوا بهذا العفو ال�سامل فال باب لهم اإل اأن يتوبوا اأمام اهلل واأمام بلدهم ومواطنيهم 

التوبة الن�سوح التي ل رجعة فيها واأن يوؤكدوا مغربية ال�سحراء. واأنذاك لن يبقوا 

اآتي بهذه الب�سارة يف عيد  اأن  م�ستثنني من هذه الالئحة. وددت �سعبي العزيز 

ال�سباب لأن عيد ال�سباب هو عيد امل�ستقبل وعيد البت�سام وعيد التفاوؤل فهنيئا لك 

العيد الذي اأنت عيده يا �سبابي العزيز«.
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مقتطف من اخلطاب امللكي ال�سامي للمغفور 

له جاللة امللك احل�سن الثاين مبنا�سبة افتتاح             

ال�سنة الت�رشيعية 1999-1998 

جمادى الآخرة 1419 هـ )9 اأكتوبر 1998م(

»...اإن املغرب اختار اأن يكون ملكية د�ستورية بكل ما يف هذه الكلمة من معنى، 

اأن  اأكيد ـ  واأ�سا�س هذا املعنى هو: العدل واحرتام احلقوق، واإننا لرنيد ـ وعزمنا 

نطوي نهائيا يف غ�سون ال�ستة اأ�سهر املقبلة ملف حقوق الإن�سان، وقد تو�سلنا من 

رئي�س املجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإن�سان مبلتم�سات، نقول هنا اأننا قبلنا ال�ستجابة 

اتفق عليها  التي  الآليات  ال�سامية لأن تتحرك  اأوامرنا  امللتم�سات معطني  اإىل تلك 

اأع�ساء جمل�س حقوق الإن�سان حتى تنظر يف امللفات وحتى ت�سفي هذا املو�سوع 

مطابقة  ولي�ست  احلقيقة،  لي�ست هي  �سمعة  ورائه  املغرب جارا من  يبقى  لكي ل 

ملا�سيه ول لواقعه ول تفيده يف م�ستقبله«.
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مقتطف من اخلطاب امللكي ال�سامي ل�ساحب 

اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س مبنا�سبة ذكرى          

ثورة امللك وال�سعب

8 جمادى الأوىل 1420هـ )20 غ�ست 1999م(

الأمانة  علينا  تفر�سها  التي  اجل�سيمة  امل�سوؤوليات  لهذه  منا  تقديرا  فاننا  لذا   ...«

املوؤ�س�سات  تدعيم  على  وحر�سا  والوطنية  الدينية  باملقد�سات  وت�سبثا  العظمى 

وتقويتها ندعو اجلميع بحزم و�رشامة وبدون لني او هوادة اإىل لزوم مقت�سيات دولة 

احلق والقانون يف اإطار احلريات التي ي�سمنها الد�ستور لالأفراد والهيئات ويف نطاق 

القوانني الجرائية التي ت�سبط ممار�سة هذه احلريات والتمتع ب�سائر احلقوق والتي 

يف�سي خرقها او الإخالل بها اإىل التعر�س ملا تقت�سيه القوانني اجلاري بها العمل.

�سعبي العزيز ،

لقد حقق املغرب يف العهد احل�سني الزاهر مكا�سب جليلة يف هذا املجال املتعلق 

التي  الإ�سالمية  املرجعية  على  املعتمدة  املنعم  والدنا  ارادة  من  حتفزا  باحلقوق، 

كرمت بني ءادم والتي حثت على الن�سمام اإىل العالن العاملي حلقوق الإن�سان وما 

تفرغ عنه من مواثيق دولية.

وزاد - نور اهلل �رشيحه - فعمل على تنمية هذه احلقوق وتو�سيع دائرتها �سواء على 

ال�سعيد التنظيمي او اقامة املوؤ�س�سات، وكذا على م�ستوى الن�سو�س التي حتميها 

والجراءات التي اتخدت ل�ساحلها وما اإىل ذلك مما ي�سعب ح�رشه او التمثيل. له 

وهو ما اأهل املغرب لكي يعتلى موقعا مرموقا بني الدول املتقدمة يف هذا امل�سمار.

ال�ست�ساري  املجل�س  جانب  اإىل  م�ستقلة  حتكيم  هيئة  احدثنا  ال�سياق،  هذا  ويف 

تعر�سوا  ممن  احلقوق  وا�سحاب  �سحايا  تعوي�س  حتديد  بهدف  الإن�سان  حلقوق 

لالختفاء والإعتقال التع�سفي، وا�سدرنا تعليماتنا بان ت�رشع هذه الهيئة يف مبا�رشة 

اعماله«.
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اخلطـاب امللكي ال�سامي ل�ساحب اجلاللة امللك 

حممد ال�ساد�س مبنا�سبة ا�ستقبال اأع�ساء املجل�س 

ال�ست�ساري حلقوق الإن�سان واأع�ساء هيئة التحكيم امل�ستقلة 

5
للتعوي�س وذكرى الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان

12 رم�سان 1421هـ )9 دجنرب 2000م(

احلمد هلل وال�سالة وال�سالم على مولنا ر�سول اهلل واآله و�سحبه

ح�رشات ال�سيدات وال�سادة،

لقد عاهدنا �سعبنا الويف منذ اعتالئنا عر�س اأ�سالفنا امليامني بال�سري على نهجهم 

القومي يف جعل العدل قوام نظام حكمنا ومبتغاه، وبا�ستكمال بناء الدولة الع�رشية 

للحق والقانون واملوؤ�س�سات، التي اأجمعت الإرادة امل�سرتكة لكل من جدنا ووالدنا 

املنعمني امللكني حممد اخلام�س واحل�سن الثاين قد�س اهلل روحيهما وكافة مكونات 

ت�سييدها يف نطاق ملكية د�ستورية دميقراطية واجتماعية،  املغربية على  الأمة 

قائمة على الت�سبث بحقوق الإن�سان كما هو متعارف عليها عامليا. 

واعتبارا لكون �سيانة حقوق الإن�سان وحريات املواطنني واجلماعات والهياآت و�سمان 

نف�سنا  على  اآلينا  فقد  ال�سامية،  مهامنا  �سميم  من  د�ستورية  اأمانة  تعد  ممار�ستها 

موا�سلة العمل على النهو�س بحقوق الإن�سان وتعزيز كرامة املواطن �سمن مفهوم 

�سمويل حلقوق الإن�سان باعتبارها رافعة قوية للتنمية مرتابطة يف اأبعادها ال�سيا�سية 

والإقت�سادية والإجتماعية والثقافية.

الختفاء  اأ�رشار  تعوي�س  انكبت على  للتحكيم  م�ستقلة  هياأة  اأحدثنا  اأن  لبثنا  وما 

الق�رشي والإعتقال التع�سفي.

5 اأعلن جاللته يف هذه املنا�سبة باإعادة هيكلة املجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإن�سان واإحداث جائزة حممد ال�ساد�س 

حلقوق الإن�سان.
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ونود بهذه املنا�سبة اأن نعرب عن كبري تنويهنا مبا حتلى به اأع�ساوؤها من حكمة وجترد 

الرا�سخ على تعزيز هذه  ومو�سوعية يف معاجلتهم لق�سية �سائكة، موؤكدين عزمنا 

العادل واملن�سف  النهائي  اأجل الطي  املادية والب�رشية، من  الو�سائل  الهياأة بجميع 

واحل�ساري لهذا امللف، وتعبئة كل الطاقات ل�ستكمال بناء دولة احلق والقانون الذي 

يعد خري ح�سانة �سد كل اأ�سكال التجاوزات.

ح�رشات ال�سيدات وال�سادة،

لقد �ساهم املجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإن�سان الذي ن�سعد با�ستقبال اأع�سائه واأع�ساء 

املنعم  والدنا  قبل  من  اإحداثه  منذ  املبارك،  اليوم  املنبثقة عنه يف هذا  الأجهزة 

قد�س اهلل روحه قبل ع�رش �سنوات خلت من خالل اأرائه ال�ست�سارية النابعة من 

ف�سائل احلوار والنزاهة والتم�سك باحلق والإن�ساف، يف م�ساعدة خدمي املغرب الأول 

على �سون احلقوق املدنية وال�سيا�سية، واأ�سحى لبنة اأ�سا�سية يف الن�سيج املوؤ�س�ساتي 

الوطني وموؤ�س�سة حمرتمة على ال�سعيد الدويل. واإننا لنعرب جلميع اأع�سائه عن 

�سابغ ر�سانا وعظيم م�رشتنا مبا راكمه من ر�سيد اإيجابي يف هذا ال�ساأن.

املوؤ�س�سات وتاأهيلها لرفع حتديات  ويف نطاق �سعينا الدائب لتحديث وعقلنة كل 

مغرب القرن احلادي والع�رشين، وتفعيال ملا اأعلنا عنه يف خطاب العر�س من اإعادة 

النظر يف الظهري ال�رشيف املوؤ�س�س للمجل�س، فاإننا نغتنم منا�سبة تخليد ذكرى 

الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان كي نربز التوجهات الكربى التي ا�ستقر عليها نظرنا، 

يف ما نحن مقبلون عليه من اإ�سالح يتوخى تو�سيع اخت�سا�سات املجل�س وجتديد 

املدنية  احلقوق  لرت�سيخ  اأف�سل  نحو  على  وتاأهيله  عمله  طرق  وعقلنة  تركيبته 

وال�سيا�سية، واإيالء الأهمية الكربى للحقوق الإقت�سادية والإجتماعية والثقافية.

التي  الق�سايا  الغاية يتعني تو�سيع �سالحيات املجل�س لت�سمل عالوة على  ولهذه 

نعر�سها عليه لال�ست�سارة الت�سدي حلالت خرق حقوق الإن�سان، وتقدمي تو�سيات 

ب�ساأنها، وبحث مالئمة الت�رشيع الوطني مع املواثيق الدولية حلقوق الإن�سان ون�رش 

العتناء  عن  ف�سال  املجال،  هذا  يف  للمملكة  الدويل  التعاون  وتي�سري  ثقافتها، 

مع  والتن�سيق  عنهم،  احل�سار  ورفع  بتندوف  املحتجزين  الأوفياء  رعايانا  بحقوق 

املهاجرين، ومن  املغاربة  اأجل �سيانة كرامة  الأجنبية من  املخت�سة  املماثلة  الهياآت 
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�ساأن تخويل املجل�س رفع اآراء ا�ست�سارية وتو�سيات وتقريرا �سنويا اإىل جاللتنا عن 

حالة حقوق الإن�سان، اأن ميكننا من اأخذ �سورة مو�سوعية عن مكامن الختاللت 

والنقائ�س لتناولها بالإ�سالح ومن الوقوف اأي�سا على مكامن التقدم لتعزيزها والدفع 

بها اإىل الأمام، وت�سجيعا منا للعمل النبيل يف هذا املجال فقد اأبينا اإل اأن نحدث 

الهياأة  اأو  ال�سخ�سية  اأن يتوىل املجل�س اقرتاح  الإن�سان علة  جائزة �سنوية حلقوق 

الوطنية اأو الأجنبية املوؤهلة لنيلها.

وحتى يت�سنى للمجل�س النهو�س بهذه املهام اجلليلة فاإن الإ�سالح املن�سود ينبغي 

اأن يتناول اإعادة النظر يف تركيبته ويف �رشوط الع�سوية، مراعيا يف ذلك جعل 

ت�سم  الإن�سان،  والنهو�س بحقوق  امل�سورة  بالتفكري وتقدمي  هياأة خمت�سة  املجل�س 

نخبة من ال�سخ�سيات يراعى يف اختيارها واقرتاحها اأن يكون م�سهودا لها بالتجرد 

والعطاء  الإن�سان  بحقوق  املخل�س  والت�سبث  الفكرية  والكفاية  اخللقية  والنزاهة 

املتميز يف �سبيل تعزيزها.

ح�رشات ال�سيدات وال�سادة،

ل �سك اأن اإ�سالحا من هذا القبيل مدعوما بعقلنة اأجهزة املجل�س وطرق عمله 

�سيجعل بلدنا يف �سلب دينامية ع�رشه من�سجما مع اللتزامات الدولية يف جمال 

حقوق الإن�سان يف وئام تام مع تراثه اخلالد القائم على التكرمي الإلهي لالإن�سان.

وجمهود  النف�س  طويلة  معركة  الواقع  اأر�س  على  الإن�سان  حقوق  تـج�سيد  اإن 

�سخم يتعني على اجلميع الإ�سهام فيه -على اختالف النتماءات وامل�سارب الفكرية 

الإن�سان يف  الق�سايا وتعقدها- من منطلق عدم اختزال حقوق  وال�سيا�سية ودقة 

ت�سفية خملفات بع�س الظروف املرحلية ومن منظور ال�سمو بها ملنزلة اعتبارها ثقافة 

يتطلب تر�سيخها جهادا يوميا وبناء مو�سول احللقات.

وحتى يت�سنى للمجل�س برتكيبته و�سالحياته اجلديدة اأن يكون خري معني لنا على 

�سون كرامة الإن�سان واإحقاق احلق ورفع الظلم وا�ستكمال بناء جمتمع دميقراطي 

ل جمال فيه ملظلوم اأو حمروم، فاإننا نهيب بكافة الهيئات املدعوة لتقدمي اقرتاحات 

امل�سار  للموا�سفات  القرتاحات  هذه  ا�ستجابة  مدى  تراعي  اأن  باملجل�س  الع�سوية 
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ال�رشيف  الظهري  عليها  �سين�س  والتي  عنها،  اأعلنا  التي  العامة  والتوجهات  اإليها 

و�ستجدون جاللتنا  اهلل،  �ساء  اإن  العاجل  القريب  بلورته يف  �سن�سهر على  الذي 

على الدوام يف طليعة املدافعني عن تعزيز حقوق الإن�سان واملالذ الأمني ل�سونها 

وال�سامن لتفعيل الآراء ال�ست�سارية للمجل�س من خالل القوة الإلزامية التي ت�سفيها 

م�سادقتنا عليها.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.
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اخلـطاب امللكي ال�سامي ل�ساحب اجلاللة امللك 

حممد ال�ساد�س عند تعيني وتن�سيب الأع�ساء اجلدد 

يف املجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإن�سان ووايل ديوان 

املظامل بالق�رش امللكي بالرباط

الثالثاء 5 �سوال 1423هـ )10 دجنرب 2002م(

احلمد هلل وال�سالة وال�سالم على مولنا ر�سول اهلل واآله و�سحبه

ح�رشات ال�سيدات وال�سادة،

اإننا بتن�سيبنا لكل من ديوان املظامل واملجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإن�سان، ل ن�ستهدف 

فقط تعزيز الأجهزة املكلفة مب�ساعدة جاللتنا على حماية حريات املواطنني واإمنا 

نرمي اإىل تزويد بالدنا مبوؤ�س�سات كفيلة بتقومي الختاللت، وردع النتهاكات التي 

قد مت�س حقوقهم، م�ساهمة باقرتاحاتها العملية يف الإ�سالح الت�رشيعي والق�سائي 

والإداري.

العالقة يف  الق�سايا  كر�س جهوده حلل  قد  الأوىل،  هياأته  املجل�س يف  كان  واإذا 

الذي  امل�ستقبل،  مغرب  نحو  يتوجه  اجلديدة،  تركيبته  فاإنه، يف  الإن�سان،  حقوق 

نريد له اأن يكون مغرب الرت�سيخ النهائي حلقوق الإن�سان.

لذلكم راعينا يف التغيري النوعي لهياأته، واختيارنا للمجموعة الأوىل من اأع�سائه، 

�سبيل  املتميز يف  والعطاء  الإن�سان،  بحقوق  املخل�س  والت�سبث  بالتجرد  التحلي 

تعزيزها.

ونود اأن ن�سيد بكل الهياآت والأ�سخا�س الذين جتاوبوا مع توجهنا ب�سدق وحما�س، 

موؤكدين باأن املجل�س �سيظل مفتوحا اأمام كل الفاعلني الذين يربهنون على ح�سن 

ا�ستعدادهم لالنخراط يف دينامية الإ�سالح، وا�ستكمال بناء دولة القانون.
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وقد اخرتنا لرئا�سة هذا املجل�س ال�سيد عمر عزميان ملا عهدناه يف �سخ�سه من 

توافر للخ�سال التي تقت�سيها هذه امل�سوؤولية كما عينا ال�سيد اإدري�س بنزكري يف 

من�سب الأمني العام للمجل�س، لتحليه باملوا�سفات الالزمة للنهو�س بهذه املهمة.

واإننا لننتظر من كل مكونات املجل�س اأن تن�سهر يف عمل جماعي خمل�س، من �ساأنه 

تعزيز املكت�سبات التي حققتها هذه املوؤ�س�سة، منذ اإحداثها على يد والدنا املنعم، 

جاللة امللك احل�سن الثاين، خلد اهلل يف ال�ساحلات ذكره.

وعندما نقول املكت�سبات، فاإن تقديرنا لأهمية ما حققه املغرب، خالل العقد الأخري، 

من تقدم كبري، م�سهود به وطنيا ودوليا، ل ينبغي اأن ين�سينا اأن الدميقراطية معركة 

دائمة ون�سال يومي، واأن م�سار حقوق الإن�سان لنهاية له، ول حد لكماله وهذا ما 

يقت�سي اأن نكر�س جهودنا ملا يجب حتقيقه، بقدر ما كر�سناها ملا حتقق بالفعل.

ذلكم اأن مابلغناه اليوم، ي�سكل ر�سيدا ح�ساريا، يوؤ�س�س لتجربة مغربية متميزة يف 

النهو�س بحقوق الإن�سان، �سواء على م�ستوى الطريقة التي متت بها ت�سوية ق�سية 

املعتقلني ال�سيا�سيني واملنفيني، اأو على �سعيد ما اتخذ من تدابري وقائية لتح�سني 

بالدنا من اأي انتهاك حلقوق الإن�سان، ف�سال عن اإدماج الرتبية على هذه احلقوق يف 

منظومة التعليم والتكوين.

وهذا ما مكن املغرب من اأن ي�سبح قدوة يف جمال معاجلة ق�سايا حقوق الإن�سان، يف 

جانبها الأكرث ح�سا�سية و�سعوبة وتعقيدا، وت�سوية ملفاتها ال�سائكة، مبا يكفل احلق 

والإن�ساف وجرب ال�رشر.

لإحقاق  وواقعية  حكيمة  مقاربة  ابتكار  يف  الجتهاد  اإىل  ملدعو  جمل�سكم  واإن 

احلقوق، جتعل منه ف�ساء رحبا للتفاعل الإيجابي، بني املجتمعني ال�سيا�سي واملدين 

اآرائه ال�ست�سارية، النابعة من  وال�سلطات العمومية، من اأجل م�ساعدتنا، من خالل 

اأمام  جديدة  �سفحة  وفتح  والإن�ساف،  احلق  ن�رشة  على  والنزاهة،  احلوار  ف�سائل 

اندماج كل الطاقات يف بناء مغرب دميقراطي. وبالنظر ملا حلقوق الإن�سان من وزن 

متزايد يف العالقات الدولية، فاإننا ندعو املجل�س، بتعاون مع الهياآت ال�ست�سارية 

املماثلة، التي يتوىل املغرب رئا�ستها العاملية، اإىل العتناء بحقوق رعايانا الأوفياء، 
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املحتجزين بتندوف، �سدا على كل املواثيق الدولية، وكذا التن�سيق مع الهيئات 

املماثلة من اأجل �سيانة كرامة املغاربة املقيمني باخلارج.

وتفعيال ملفهومنا لل�سلطة، فقد قمنا باإحداث ديوان املظامل، ليج�سد بدوره حر�سنا 

والإن�ساف،  القانون  �سيادة  ب�سوابط  تام  التزام  املواطن، يف  مع  توا�سلها  تنمية  على 

منوهني يف هذا ال�سياق باجلهود التي بذلها وزيرنا الأول ال�سابق، ال�سيد عبدالرحمان 

اليو�سفي، من اأجل انبثاق هذه املوؤ�س�سة.

وقد عينا مولي �سليمان العلوي واليا للمظامل، اعتبارا ملا يتوافر له من موؤهالت 

لأداء هذه الأمانة، داعني اإياه األ يدخر جهدا يف اإقامة هذه املوؤ�س�سة، يف اأقرب 

من  اإليه  يرفع  فيما  الإن�ساف،  بكامل  للنظر،  موؤهلني  مب�ساعدين  حماطا  الآجال، 

تظلمات، ومدعوما بتعاون كل ال�سلطات، ويف مقدمتهم وزيرنا الأول، وكافة اأع�ساء 

حكومتنا.

واإننا لننتظر منكم اأن تكونوا خري من يعمل على حماية حقوق الإن�سان، واإ�ساعتها، 

ثقافة وممار�سة، �سمن م�سار طويل و�ساق، مدعوم بعزمنا القوي على امل�سي به لبلوغ 

وفتح  املواطنة،  بالتزامات  والوعي  والإن�ساف،  العدل  تر�سيخ  النبيلة، يف  مقا�سده 

جمال اأرحب اأمام امل�ساركة الدميقراطية.

وعمال على جت�سيد تطلعنا اإىل النخراط الوا�سع لل�سباب املغربي يف اإجناز م�رشوعنا 

ثماين  اإىل  الت�سويت  �سن  تخفي�س  قررنا  فقد  احلداثي،  الدميقراطي  املجتمعي 

ع�رشة �سنة، داعني احلكومة اإىل اإعداد كل التدابري الالزمة لذلك.

تطلعاته،  حتقيق  على  ونعمل  ان�سغالته،  ن�ساطره  الذي  �سبابنا،  باأن  اليقني  ولنا 

�سينه�س بهذه الأمانة، مبا هو معهود فيه من مثالية وحما�س، واثقني باأن ال�سباب 

للممار�سة  جديد  ودم  امل�سوؤولة،  للمواطنة  قوية  �سحنة  مبثابة  �سيكون  املغربي 

الدميقراطية، التي �ستجدون جاللتنا، على الدوام، يف طليعة حماتها.

والـ�سـالم عليكم ورحمة اللـه تعاىل وبـركـاتـه.
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 اخلـطاب امللكي ال�سامي ل�ساحب اجلاللة امللك 

حممد ال�ساد�س مبنا�سبة تن�سيب هياأة الإن�ساف وامل�ساحلة

اأكادير 14 ذو القعدة 1424هـ )7 يناير  2004م(

ح�رشات ال�سيدات وال�سادة، 

جت�سيدا لإرادتنا امللكية الرا�سخة يف حتقيق املزيد من املكا�سب للنهو�س بحقوق 

الإن�سان ثقافة وممار�سة ها نحن اليوم بتن�سيب جلنة الإن�ساف وامل�ساحلة ن�سع اللبنة 

الأخرية للطي النهائي مللف �سائك �سمن م�سار انطلق منذ بداية الت�سعينات والذي 

�سكل تر�سيخه اأول ما اتخذناه من قرارات غداة اعتالئنا العر�س.

اأقدم  قد  املغرب  فان  املجال  هذا  يف  الدولية  التجارب  اختالف  ا�ستح�سار  ومع 

هامة  مكا�سب  يحقق  الذي جعله  اخلا�س  ابتكار منوذجه  على  و�سجاعة  بحكمة 

يف نطاق ا�ستمرارية نظامه امللكي الد�ستوري الدميقراطي ال�سامن حلرمة الدولة 

املعتقلني  عن  العفو  يف  خا�سة  جتلى  مما  وكرامته  الإن�سان  وحريات  واملوؤ�س�سات 

ال�سيا�سيني وت�سوية اأو�ساعهم املهنية والإدارية وعودة املنفيني واملغرتبني وتعوي�س 

�سحايا الإعتقال التع�سفي اأو الختفاء الق�رشي والبحث يف م�سريهم.

ونود يف هذا ال�سدد الإعراب عن بالغ اإ�سادتنا ب�سانعي هذه املكا�سب دولة وجمتمعا 

امللك  املنعم جاللة  والدنا  امل�سل�سل  رائد هذا  اإجالل وخ�سوع  بكل  م�ستح�رشين 

احل�سن الثاين خلد اهلل يف ال�ساحلات ذكره ومنوهني اأي�سا مبن �ساهموا يف هذا البناء 

اأو على م�ستوى الهيئات ال�سيا�سية والنقابية  ان على م�ستوى ال�سلطات العمومية 

واجلمعوية.

كما نود الإ�سادة مبا قامت به الهياأة امل�ستقلة للتحكيم من اأعمال جليلة للتعوي�س 

وطنيا  به  م�سهودا  غنيا  ر�سيدا  بذلك  موؤ�س�سة  واملعنوية  املادية  الأ�رشار  عن 

ثابتة  اأر�سية  على  النطالق  من  وامل�ساحلة  الإن�ساف  جلنة  �سيمكن  ما  وهو  ودوليا 

ل�ستكمال عمل الهياأة ال�سابقة، و�سنظل حري�سني على الطي النهائي لهذا امللف 

بتعزيز الت�سوية العادلة غري الق�سائية وت�سميد جراح املا�سي وجرب ال�رشر مبقاربة 
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�سمولية جريئة ومتب�رشة تعتمد الإن�ساف ورد العتبار واإعادة الإدماج وا�ستخال�س 

العرب واحلقائق مل�ساحلة املغاربة مع ذاتهم وتاريخهم وحترير طاقاتهم لالإ�سهام يف بناء 

املجتمع الدميقراطي احلداثي الذي يعد خري �سمان لعدم تكرار ما حدث.

�ستنجزونه من  الذي  النهائي  والتقرير  ال�سابقة  اللجنة  به  قامت  الذي  العمل  ان 

اأجل الإحاطة بوقائع يف اأجل حمدود يجعلنا نعترب هياأتكم مبثابة جلنة للحقيقة 

املوؤرخ  التي متتنع حتى على  الكاملة  والإن�ساف م�ست�سعرين ن�سبية بلوغ احلقيقة 

النزيه علما بان احلقيقة املطلقة ل يعلمها اإل اهلل �سبحانه م�سداقا لقوله تعاىل.. 

»يعلم خائنة الأعني وما تخفي ال�سدور«.

ملا  ال�سامية  الرعاية  جاللتنا  لدى  �ستجد  اللجنة  هذه  فان  الأ�سا�س  هذا  وعلى 

ولكافة  بنزكري  اإدري�س  ال�سيد  لرئي�سها  م�سهود  هو  وملا  مهام دقيقة  من  ينتظرها 

اأع�سائها من جترد ونزاهة اأخالقية وت�سبث �سادق بحقوق الإن�سان ومن كفاية عالية 

بتكوينها  انفتاحها  التي حر�سنا على  اللجنة  الوا�سع لخت�سا�س هذه  املجال  يف 

متنوعة  كفاءات  ومن  الإن�سان  حلقوق  ال�ست�ساري  املجل�س  اأع�ساء  من  بالت�ساوي 

امل�سارب والخت�سا�س موحدة املقا�سد يف الدفاع عن هذه احلقوق.

الهيئة معربني  تقديرنا لأع�ساء هذه  �سكرنا وعميق  ان نعرب عن جزيل  نود  كما 

عن �سادق ابتهاجنا لنخراطهم جميعا بروح عالية من الثقة يف مبادرتنا هاته بكل 

حما�س وا�ستعداد تام لالإ�سهام يف اجناح هذه املهمة النبيلة.

واننا ملقتنعون بان هياأتكم امل�سكلة من �سخ�سيات مرموقة �ستتو�سل بعون اهلل وتوفيقه 

يف الجال املحددة اإىل اإعادة العتبار لكرامة ال�سحايا وموا�ساة عائالتهم وحتقيق 

الكا�سمة للغيظ. و�ستتمكن من ال�ستفادة الإيجابية مما حتقق  امل�ساحلة ال�سمحة 

من مكت�سبات وتر�سيخها لتحقيق ت�سوية عادلة ومن�سفة اإن�سانية وح�سارية ونهائية 

بقرار  النبيلة  مبهامها  ونهو�سها  الداخلي  لنظامها  و�سعها  ملتزمة يف  امللف  لهذا 

ال�سماحة  يف  املثلى  الإ�سالم  وبقيم  الإن�سان  حلقوق  الدولية  وباملواثيق  اإحداثها 

والعفو وال�سفح اجلميل.
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الدميقراطية  وجعل  الإيجابية  املواطنة  روح  لرت�سيخ  القومي  ال�سبيل  هي  وتلكم 

من  ملجتمعنا  حت�سني  خري  الإن�سان  وواجبات  حقوق  ثقافة  واإ�ساعة  الوطن  وحب 

نزعات التطرف والإرهاب التي نحن م�سممون على مواجهتها بحزم ال�ساهرين على 

بجعل  الكفيلة  الطاقات  وحترير  القانون  �سيادة  ظل  يف  وال�ستقرار  الأمن  �سيانة 

حتديات  من  يواجهه  ما  ورفع  وطنهم  تطلعات  مع  تام  ان�سجام  يف  قاطبة  املغاربة 

داخلية وخارجية.

واننا لنعترب هذا الإجناز تتويجا مل�سار منوذجي وفريد من نوعه حققناه جميعا يف 

ثبات وثقة بالنف�س وجراأة وتعقل يف القرار وت�سبث بالدميقراطية من لدن �سعب 

اإىل م�سدر قوة  ل يتهرب من ما�سيه ول يظل �سجني �سلبياته عامال على حتويله 

حقوقهم  املواطنني  كل  فيه  ميار�س  وحداثي  دميقراطي  جمتمع  لبناء  ودينامية 

وينه�سون بواجباتهم بكل م�سوؤولية وحرية والتزام.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل و بركاته.
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اخلـطاب امللكي ال�سامي ل�ساحب اجلاللة امللك 

حممد ال�ساد�س مبنا�سبة انتهاء مهمة هيئة الإن�ساف 

وامل�ساحلة وتقدمي الدرا�سة حول التنمية الب�رشية باملغرب

الرباط يف 24 ذي القعدة 1425هـ )6 يناير 2005م(

احلمد هلل وال�سالة وال�سالم على مولنا ر�سول اهلل واآله و�سحبه،

ح�رشات ال�سيدات وال�سادة املحرتمني،

�سعبي العزيز،

لقد عاهدتك على خماطبتك، كلما قطعنا مرحلة من مراحل م�سريتك احلثيثة، 

على درب التقدم. وا�ستقبلنا اأخرى باملزيد من التعبئة والثقة والأمل. بف�سل ت�سافر 

جهودك، والتفافك حول خدميك الأول.

فنحن  فا�سلة.  تاريخية  بلحظة  يتعلق  الأمر  فالأن  اليوم،  اإليك  اأتوجه  وعندما 

نودع ن�سف قرن من ال�ستقالل، بنجاحاته واإخفاقاته وطموحاته، يف بناء الدولة 

احلديثة. كما نقدم، بعون اهلل، على خو�س معركة ا�ستكمال بناء مغرب الوحدة، 

والدميقراطية والتنمية.

واإذ ن�ستح�رش اخلم�سينية املن�رشمة، فاإننا ل نريد اأن جنعل من اأنف�سنا حكماً على 

التاريخ. الذي هو مزيج من الإيجابيات وال�سلبيات. فاملوؤرخون هم وحدهم املوؤهلون، 

لتقييم م�ساره، بكل جترد ومو�سوعية، بعيدا عن العتبارات ال�سيا�سية الظرفية.

وهذا ل يعني اأننا ننظر اإىل هذه املرحلة كما�س طواه الزمن. ول اأن نبقى �سجناء 

يظل  اأن  على  حري�سون  فنحن  العريق.  اأمتنا  �سجل  من  جزءاً  نعتربها  واإمنا  له. 

احلا�رش،  وفهم  املا�سي،  ملعرفة  ناجعة  و�سيلة  جميعاً،  للمغاربة  بالن�سبة  التاريخ، 

والتطلع للم�ستقبل، بكل ثقة.
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الإن�ساف  لهياأة  اخلتامي،  التقرير  من  كل  بن�رش  قرارنا  اأ�سدرنا  املنطلق،  هذا  ومن 

وامل�ساحلة، والدرا�سة حول ح�سيلة واآفاق التنمية الب�رشية ببالدنا، ومتكني الراأي 

العام من الإطالع عليهما.

وعلى هذا الأ�سا�س، يتعني علينا جميعا، عالوة على حفظ هذه احلقبة يف ذاكرة 

الأمة، باعتبارها جزءا من تاريخها، ا�ستخال�س الدرو�س الالزمة منها. وذلك مبا يوفر 

اأن  ما فات. بيد  ما جرى، وا�ستدراك  الكفيلة بتح�سني بالدنا من تكرار  ال�سمانات 

الأهم، هو التوجه امل�ستقبلي البناء. ذلكم التوجه الإيجابي الذي يقوم على تعبئة 

كل طاقاتنا لالرتقاء ب�سعبنا، والنكباب على ق�ساياه امللحة. فما اأكرث ما ينتظرنا اإجنازه. 

ل�سيما وقد عملنا على اأن ياأخذ قطار التنمية الب�رشية �رشعته الق�سوى. غايتنا 

امل�سوؤولة  واملواطنة  الكرامة  يكفل  الذي  الت�سامني،  املجتمع  دعائم  تر�سيخ  املثلى 

لكافة اأبنائه، يف تالزم بني ممار�سة احلقوق واأداء الواجبات. وبدون ذلك، لن نكون 

متجاوبني مع �سبابنا، ول مواكبني لتطور الع�رش.

وبل�سان حال اأجيالنا ال�ساعدة اأقول : كفى من الأنانية، والنطواء على ذواتنا. وهدر 

الفر�س الثمينة، وا�ستنزاف الطاقات يف معارك وهمية. وقد اآن الأوان لتدبر حا�رش 

للعي�س  امل�رشوعة  يتفهموا عدم حتقيق تطلعاتهم  ف�سبابنا لن  اأبنائنا وم�ستقبلهم. 

احلر الكرمي. ولن يتاأتى لنا ذلك اإل بالت�سمري عن �ساعد اجلد، وموا�سلة ت�سحيات 

جيل ال�ستقالل، وامل�سرية اخل�رشاء. وامل�سي قدما يف اإ�سالح �سامل، عماده اجليل 

والوحدة  الوطنية،  بالهوية  والتم�سك  الب�رشية،  التنمية  حتقيق  جيل  ال�ساعد. 

الرتابية، والت�سبث بامللكية املواطنة.

�سعبي العزيز،

ملا�سي  املن�سفة  الت�سوية  ا�ستكمال  وثبات، على  �سجاعة وحكمة  بكل  اأقدمنا،  لقد 

انتهاكات حقوق الإن�سان، التي اأطلق م�سارها الرائد، منذ بداية الت�سعينيات، والدنا 

املنعم، جاللة امللك احل�سن الثاين، قد�س اهلل روحه. واإننا لن�ستح�رش، بكل خ�سوع 

واإجالل، اإحلاحه، اأكرم اهلل مثواه، من اأعلى منرب الربملان، يف اآخر افتتاح له، للدورة 

النيابية لأكتوبر1998، على الطي النهائي لكل امللفات العالقة. كما جاء يف نطقه 

ال�سامي. حتى »ل يبقى املغرب جارا من ورائه �سمعة لي�ست هي احلقيقة، ولي�ست 
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مطابقة لواقعه، ول تفيده يف م�ستقبله«. »وعندما اختاره اهلل تعاىل اإىل جواره، 

امللفات  ت�سوية  م�سار منوذجي وفريد، متت فيه  الأمانة. �سمن  وا�سلنا حمل هذه 

امللكي.  التي تطبع نظامنا  التغيري داخل ال�ستمرارية،  اإطار  ال�سائكة. وذلكم يف 

واإين كوارث ل�رش والدي املنعم، اأحمد اهلل على اأن وفقنا للنهو�س بهذه الأمانة. 

وبا�سم ال�سعب املغربي قاطبة، فاإين اأرفع هذه الب�رشى، لتزفها مالئكة الرحمان، اإىل 

روحه الطاهرة. وتثلج بها قلبه، واأفئدة جميع ال�سحايا واملت�رشرين، وكل الأ�رش 

املكلومة، التي هي حمط عطفنا وعنايتنا.

نكلف  فاإننا  واأع�ساء،  رئا�سة  وامل�ساحلة،  الإن�ساف  لهياأة  املخل�سة  باجلهود  ن�سيد  واإذ 

ال�سلطات  كافة  ندعو  تو�سياتها. كما  بتفعيل  الإن�سان  ال�ست�ساري حلقوق  املجل�س 

العمومية، اإىل موا�سلة التعاون املثمر مع املجل�س، لتج�سيد حر�سنا الرا�سخ على 

تعزيز احلقيقة والإن�ساف وامل�ساحلة.

واإين لواثق اأن هذه امل�ساحلة ال�سادقة التي اأجنزناها، ل تعني ن�سيان املا�سي، فالتاريخ 

ل ين�سى. واإمنا تعترب مبثابة ا�ستجابة لقوله تعاىل : »فا�سفح ال�سفح اجلميل«. واإنه 

ل�سفح جماعي، من �ساأنه اأن ي�سكل دعامة لالإ�سالح املوؤ�س�سي. اإ�سالح عميق يجعل 

بالدنا تتحرر من �سوائب ما�سي احلقوق ال�سيا�سية واملدنية. وبذلكم نعبد الطريق 

امل�ستقبلي، اأمام اخلم�سينية الثانية لال�ستقالل، لرتكيز اجلهود على الور�س ال�ساق 

مواطنينا.  لكافة  والثقافية،  والإجتماعية  الإقت�سادية  باحلقوق  للنهو�س  واحلا�سم، 

ول�سيما منهم الذين يعانون مع�سالت الفقر والأمية، والبطالة والتهمي�س.

ومنظورنا  الإن�سان،  حلقوق  ال�سمويل  مفهومنا  تفعيل  �سياق  ويف  ثمة،  ومن 

من  بنخبة  اأنيط  فقد  الدولة،  عمل  وتنا�سق  تكامل  على  القائم  ال�سرتاتيجي، 

من  �سنة  خم�سني  واآفاق  ح�سيلة  عن  �ساملة،  درا�سة  اإعداد  واخلرباء،  املفكرين 

التنمية الب�رشية. ونود التنويه بالذين اأ�رشفوا على هذا الإجناز الهام، وبالكفاءات 

الوطنية التي �ساهمت فيه.

كما نتطلع اإىل اأن ت�سكل هذه الدرا�سة، باجتهاداتها اجلماعية والفردية، خري حمفز 

على ا�ستعادة النخبة، مبختلف م�ساربها، لدورها التنويري، يف نه�سة الأمة، وانبثاق 

جمتمعية  م�ساريع  حول  وبناء،  تعددي  نقا�س  فتح  عن  ف�سال  ا�سرتاتيجي.  فكر 
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متمايزة ووا�سحة. هذه امل�ساريع التي تظل الهياآت الد�ستورية وال�سيا�سية، والنقابية 

واجلمعوية، هي امل�سوؤولة عن بلورتها وتنفيذها، وفق الإرادة ال�سعبية احلرة.

مع�رش احل�سور املوقر، �سعبي العزيز،

لقد ارتاأيت اأن اأركز خطابي حول التوجه امل�ستقبلي، ل�ستكمال املواطنة الكرمية، 

التعبئة  وعلى  الب�رشية.  للتنمية  امل�ستدمي  الور�س  اإجناز  على  العهد  بتجديد 

ال�ساملة لطاقات �سبابنا، وف�سح املجال اأمام كل املبادرات املنتجة للرثوات الإقت�سادية، 

اأو املبدعة يف كل جمالت العلوم والفنون، داخل املغرب وخارجه. غايتنا املثلى 

بناء مغرب تكافوؤ الفر�س وامل�سوؤولية.

و�سنظل حري�سني على اأن تبذل الدولة ق�سارى جهودها يف هذا ال�ساأن. �ساهرين 

على حتقيق الكرامة والعي�س الالئق لكل املغاربة. يف ت�سافر للجهود بينها وبني 

وجماعات.  اأفراداً  و�سلطات،  هياآت  مدنياً،  وجمتمعاً  خا�سا  قطاعاً  الفاعلني،  �سائر 

�سبيلنا اإىل ذلك تر�سيخ ف�سائل الجتهاد وال�ستقامة وال�ستحقاق. وتفعيل اآليات 

املراقبة واملحا�سبة وال�سفافية، يف ظل �سيادة القانون، واملواطنة الفاعلة.

و�سنوا�سل قيادة �سفينة املغرب، يف وجهتها ال�سحيحة، اإىل مر�سى الأمان وال�ستقرار، 

م�سارها،  توازن  على  �ساهرين  واملتوالية.  العميقة  بالإ�سالحات  والزدهار،  والتقدم 

و�سالمة اإبحارها، يف املحيط العاملي، بكل ثقة والتزام، وعزم واإقدام. وال�سالم عليكم 

ورحمة اهلل تعاىل وبركاته«.
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مقتطف من اخلطاب امللكي ال�سامي ل�ساحب 

اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س مبنا�سبة عيد العر�س 

الرباط يف رجب 1427هـ )30 يوليوز 2006م(

بكل  نقف،  اأن  على  حر�سنا  بلدنا،  م�ستقبل  ويف  ذاتنا،  ثقتنا يف  من  »...انطالقا 

اأ�سا�ساً، ر�سد  �سجاعة ومو�سوعية، لقراءة ما�سينا بكل �سفحاته، قراءة توخينا منها 

مواطن القوة، ومكامن ال�سعف، يف م�سريتنا التنموية، ل�ستخال�س العرب، من اأجل 

تر�سيخ توجهاتنا امل�ستقبلية، بكل ثقة وو�سوح.

وامل�ساحلة،  الإن�ساف  لهياأة  اخلتامي  التقرير  ن�رش  على  وافقنا  التوجه،  هذا  و�سمن 

اأنطنا باملجل�س ال�ست�ساري حلقوق  غايتنا من ذلك توطيد الثقة يف الذات. وقد 

الإن�سان متابعة وتفعيل تو�سيات هذا التقرير، واأمرنا ال�سلطات العمومية بتي�سري اإجناز 

هذه املهمة، كل يف جمال اخت�سا�ساته، مبا ميكننا من تر�سيخ دولة القانون، وحتقيق 

الإن�ساف«.

متعارف عليها عاملياً،  الإن�سان، كما هو  ال�سادق بحقوق  املغرب  ت�سبث  اأن  »...كما 

الدويل،  بالعرتاف  حظيت  قد  املجال،  هذا  يف  حققها  التي  الكبرية  واملكا�سب 

من خالل انتخاب بلدنا يف جمل�س حقوق الإن�سان اجلديد، التابع لالأمم املتحدة، 

واختياره نائباً لرئا�سة هذا املجل�س، با�سم قارتنا الإفريقية...«.





ثانيا- الر�سائل امللكية ال�سامية
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الر�سالة امللكية ال�سامية املوجهة لل�سيد حممد العربي 

املجبود رئي�س املجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإن�سان

5 �سعبان  1411 هـ )20  فرباير 1991م(

احلمد هلل وحده وال�سالة وال�سالم على ر�سول اهلل واآله و�سحبه

خدمينا الأر�سى رئي�س املجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإن�سان ال�سيد حممد العربي 

املجبود، حفظك اهلل ورعاك، و�سالم عليك ورحمة اهلل.

وبعد، لي�س بخاف عليك الأهمية التي يحظى بها املجل�س لدى جاللتنا ال�رشيفة، 

نتتبع اأعماله عن كثب، وندر�س مقرتحاته مبا يليق من العناية والرعاية.

لقد اطلع جنابنا العايل باهلل على املذكرات املرفوعة اإىل جاللتنا ال�رشيفة 

ال�سادرة عن الجتماع الثالث. واعتبارا منا لوجاهة املقرتحات التي ت�سمنتها، 

لن�سيد  فر�سة  وهي  وتف�سيال،  جملة  عليها  باملوافقة  املنيف  اأمرنا  اأ�سدرنا 

بالطريقة التي تنهجها هذه املوؤ�س�سة، تعمل بجانبنا وحتت توجيهاتنا مبا�رشة، 

ال�سيء الذي يبووؤها منزلة عالية ومقاما رفيعا، تدر�س ما يحال اإليها باعتدال 

لدولة  وا�ستكمال  العدل،  ل�سيادة  حتقيقا  احلوار،  بف�سيلة  وتتحلى  ووقار، 

القانون.  

ولنعرب لكافة اأع�سائها عن عطفنا ور�سانا. فجاللتنا ال�رشيفة فخورة باأع�ساء املجل�س 

الذي  الالحب  والطريق  ر�سمناه،  الذي  امل�ستقيم  املنهج  على  ي�سريون  لكونهم 

يوم  التاريخي  الر�سيدة يف خطابنا  واختياراتنا  الرائدة  توجيهاتنا  �سمن  حددناه 

تن�سيب املجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإن�سان بتاريخ 13 �سوال 1410هـ )8 مايو 1990م(، 



54
ع�رشون �سنة يف خدمة حقوق الإن�سان 

املتني وال�سدى احل�سن  الأمني وال�سند  الرائد  اأع�ساء املجل�س فينا دائما  و�سيجد 

لكل ما تقرتحونه ل�سالح حقوق الإن�سان.

وناأمرك بتوزيع كتابنا هذا على ال�سادة اأع�ساء املجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإن�سان  

املوقـر.

وفقك اهلل و�سدد خطاك، واألهمك ال�سواب، وال�سالم.

وحرر بالق�رش امللكي بالرباط

يف يوم الأربعاء 5 �سعبان 1411هـ،

موافق 20 فرباير 1991م.

احل�سن الثاين

ملك املغرب
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الر�سالة امللكية ال�سامية املوجهة اإىل امل�ساركني    

يف امللتقى الأول للموؤ�س�سات الوطنية حلماية وتطوير  

حقوق الإن�سان بحو�س البحر الأبي�س املتو�سط

  26 ذي احلجة  عام 1418هـ )24 اأبريل �سنة 1998م(  

احلمد هلل وحده وال�سالة وال�سالم على مولنا ر�سول اهلل واآله و�سحبه

ح�رشات ال�سيدات وال�سادة، 

اأن حتت�سن مملكتنا امللتقى الأول للموؤ�س�سات الوطنية لتنمية  ي�رشنا بالغ ال�رشور 

اأن  ي�سعدنا  كما  املتو�سط،  الأبي�س  البحر  حو�س  بدول  الإن�سان  حقوق  وحماية 

ن�سمل اأ�سغاله ب�سابغ رعايتنا، ونحيط امل�ساركني فيه ب�سادق ترحيبنا وموفور  عنايتنا، 

الإن�سان يف  التي يحتلها مو�سوع حقوق  الرفيعة   املكانة  تعبريا من جاللتنا عن 

التجاوب  الإن�سان  مافتئنا نتجاوب مع كل نداء يتعلق بحقوق  اإذ  فكرنا و�سيا�ستنا، 

اأ�سالفنا  ورثناها عن  �سجايانا  من  �سجية  وهي  املن�سود.  بالدعم  ونحيطه  التلقائي 

العناية  هذه  ترجمنا  وقد  والروحية.  الثقافية  ومكوناتنا  العريقة  ح�سارتنا  وقيم 

ال�سابغة بحقوق الإن�سان يف د�ستور مملكتنا ويف خمتلف ت�رشيعاتنا ومواقفنا ومنها 

التي  الإن�سان  بحقوق  املتعلقة  املواثيق  اأو  عليها  �سادقنا  التي  الدولية  اللتزامات 

ان�سممنا اإىل العديد منها.

ومما يبعث على الرتياح اأن يبادر املجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإن�سان الذي يعمل 

حتت الإمرة املبا�رشة جلاللتنا اإىل جت�سيد روح الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان الذي 

الأول  املتو�سطي  امللتقى  هذا  بتنظيم  وذلك  اخلم�سني،  بذكراه  العامل  يحتفل 

للموؤ�س�سات الوطنية بتعاون مع اللجنة الوطنية ال�ست�سارية حلقوق الإن�سان بفرن�سا، 

وم�ساهمة املندوبية ال�سامية لالأمم املتحدة املكلفة بحقوق الإن�سان، وكلها موؤ�س�سات 

منها  تعزيزا  املتو�سطي  الف�ساء  الإن�سان يف  لتنمية حقوق  الوثيق  العزم  يحدوها 

للموؤ�س�سات الدولية العاملة على حماية تلك احلقوق وتنميتها.



56
ع�رشون �سنة يف خدمة حقوق الإن�سان 

اإن بلدنا الذي يحتل موقعا مهما على �سفاف البحر الأبي�س املتو�سط كان وما يزال 

وفيا  ملبادئ حقوق الإن�سان وكرامته. وقد نا�سل ن�سال مرموقا من اأجل ا�ستقالله 

وا�ستعادة حقوقه بقيادة رائد التحرير والدنا املغفور له جاللة حممد اخلام�س. 

وما اإن اأحرز املغرب على ا�ستقالله حتى األقى جاللته مهام و�سع اأنظمة دميقراطية 

على كاهل حكومته. فكان املغرب �سباقا اإىل تكري�س احلرية النقابية وو�سع قانون 

ال�سيا�سية والثقافية  والدينية، واإحاطة  التعددية  العامة والأخذ مببداأ  احلريات 

كل الفئات اجلديرة برعاية الدولة بال�رشوط الالزمة لتوفري كرامتها. وا�ستمرارا يف 

هذا النهج القومي، قمنا منذ اعتالئنا عر�س مملكتنا بتطوير الت�رشيعات وتدعيم 

ن�س  التي  احلقوق  هذه  رعايانا،  بتاأمني حقوق  الكفيلة  الآليات  وو�سع  املوؤ�س�سات 

كل  يف  خا�سة  بعناية  د�ستوريا  عليها  التن�سي�س  وحظي    1962 د�ستور  عليها  

مراجعة د�ستورية.

الذي  اأي دولة احلق  القانون،  نقيم �رشح دولة ع�رشية هي دولة  اأن  اأردنا  لقد 

مع  يتنافى  ما  وت�ستبعد  احلريات  التي حتمي  الدولة  وهي  عليه،  يعلى  ول  يعلو 

حقوق الإن�سان من ت�رشيعات وممار�سات. وهكذا اأخذت تلك احلقوق يف د�ستور 

بحقوق  املغربية  اململكة  ت�سبث  على  الد�ستور  ن�س  عندما  العاملي  البعد   1992

الإن�سان املتعارف عليها عامليا، واأناط بنا بو�سفنا اأمريا  للمومنني اأمانة �سيانة حقوق 

وحريات املواطنني واجلماعات والهياآت. فمكنا رعايانا من الو�سائل  القانونية ل�سون 

واإمعانا  نف�سها.  الدولة  اأو  ال�سلطة  اأو  الإدارة  اإزاء  كرامتهم والدفاع عن حقوقهم 

منا يف حت�سني تلك احلقوق واحلريات من كل انتهاك ممكن اأن�ساأنا �سمن حكومتنا 

كما  املعاقني،  بالأ�سخا�س  مكلفة  اأخرى  ووزارة  الإن�سان،  بحقوق  مكلفة  وزارة 

اأن�ساأنا املحاكم الإدارية ل�سمان  حقوق املواطنني جتاه الإدارة، وا�سعني ن�سب اأعيننا 

�سمان حقوق الإن�سان، طبقا ملا ميليه علينا ديننا احلنيف وقيم ح�سارتنا العريقة، 

املجل�س  تاأ�سي�س  جاء  ال�سياق  هذا  ويف  واملدنية.  القانونية  املوؤ�س�سات  كل  عرب 

ال�ست�ساري حلقوق الإن�سان. وهو موؤ�س�سة م�ستقلة عن احلكومة، متثل �سائر �رشائح 

املجتمع املغربي، وتتمتع بال�سخ�سية املعنوية الالزمة، لكي تكون و�سيلة قانونية 

فعالة للدفاع عن  حقوق املواطنني �سد اأي خروقات ترتكب من جهة الإدارة اأو 

ال�سلطة. وقد جعلنا ت�سيري هذا  املجل�س منوطا بجاللتنا ليتبواأ املكانة العالية 

عنها،  والدفاع  احلقوق  اإحقاق   على  م�ساعدتنا  اأمانة  وحملناه  له،  نريدها  التي 
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النتهاكات  اأ�سكال  من  عليه  يعر�س  ما  كل  يف  التحقيق  م�سوؤولية  عليه  ملقني 

لو�سع احلقوق امل�رشوعة يف ن�سابها بكل نزاهة و�سفافية وو�سوح. وقد كان هذا 

املجل�س يف م�ستوى هذه امل�سوؤولية، فتحلى بف�سيلة احلوار، وانكب على الق�سايا 

املو�سوعة بني يديه، يدر�سها  بكل جترد ونزاهة، تطبيقا لتوجيهاتنا وحتقيقا لهدفنا 

املاأمول، وهو  ا�ستكمال كل مكونات دولة  القانون. ويف هذا ال�سياق غرينا باقرتاح 

من هذا املجل�س الت�رشيعات املتنافية مع مقت�سيات حقوق الإن�سان امل�سمونة يف 

املواثيق الدولية.

ومن املعلوم اأن هناك من النتهاكات للحقوق ما يرجع اإىل ت�رشفات الأفراد واإىل 

اأو روح عدوانية. وهنا  اإىل العنف  اأو ميل  اأنانية واأثرة  ما جبل عليه البع�س من 

يكون للثقافة والرتبية  الدور الفعال يف دعم ثقافة حقوق الإن�سان وتر�سيخها يف 

املجتمع. واإنها مل�سوؤولية اجلميع. فكلنا راع  وكل منا م�سوؤول عن رعيته يف حميطه 

املبا�رش، كما روى عن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم.

ح�رشات ال�سيدات وال�سادة،

احلقوق  بتاأمني  رهني  املتعددة  مظاهرها  يف  احلقوق  حت�سني  اأن  فيه  مراء  ل  مما 

الإقت�سادية والإجتماعية والثقافية. والتنمية هي املنهج الكفيل بتحقيق ذلك، اإذ 

بدونها لن يكون لالإن�سان اأي اأمل يف ممار�سة تلك احلقوق. وها نحن نرى مناطق 

من العامل تع�سف بها ال�رشاعات العرقية  املتاأججة بفعل الفقر واجلهل والبطالة، 

بحيث ي�ستع�سي اإر�ساء دولة القانون وتوفري احرتام حقوق الإن�سان يف مناخ حمروم 

وال�سلم.  الأمن  ظالل  ال�سليم يف  التوجيه  وتوجيهها  الب�رشية  طاقاته  تنمية  من 

ما  كثريا  اإذ  خا�سا،  طابعا  هذا  الأول  لقاوؤكم  يكت�سي  ال�رشورة،  بهذه  الإقرار  ومن 

اإمكانات احلكومات واجلماعات. من هنا  تكون معوقات توفري حقوق الإن�سان تتجاوز 

على  تتعزز  اأ�سبحت  والتي  الإن�سان،  حقوق  لتنمية  الوطنية  املوؤ�س�سات  ت�سبح 

امل�ستوى الوطني واجلهوي اأداة فعالة  يف ترجمة تطلعات املنظمات احلكومية وغري 

احلكومية اإىل واقع ملمو�س، باعتبارها متثل كل �رشائح املجتمع املدين، لأنها قادرة 

على تقدمي كل ما يحتاج اإليه من اآراء ا�ست�سارية واآليات للحوار املو�سول يف هذا 

ال�ساأن.
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لتنمية  الوطنية  املوؤ�س�سات  اأن  اإذ  الأول؛  لقائكم  اأهمية  تكمن  املنطلق  هذا   من 

اأ�سبحت حتتل مركزا مرموقا على ال�ساحة الدولية  وحماية  حقوق الإن�سان التي 

اأداة فاعلة يف ترجمة  با�سرت�سال، تعترب  الوطني واجلهوي  امل�ستوى  وتتعزز على 

تطلعات املنظمات غري احلكومية وغريها اإىل واقع ملمو�س، باعتبارها ممثلة لكل 

�رشائح املجتمع، وملا تتوفر عليه من اآليات حوارية وما تقدمه من اآراء ا�ست�سارية وما 

تزخر به من طاقات ب�رشية ت�ساهم عن طريق القناع والقتناع يف خدمة  حقوق 

الإن�سان.

واإن حو�س البحر الأبي�س املتو�سط خلري منبت  لكل جتربة يف التعاون املثمر واحلوار  

اجلاد من اأجل تطوير حقوق الإن�سان وحمايتها؛ اإذ اأن جناح التعاون بني موؤ�س�ساته 

يعترب منوذجا  ملا يجب اأن يكون عليه العامل، �سماله وجنوبه، غنيه وفقريه؛ وان له 

من املعطيات ما يوؤمن هذا النجاح، فعلى �سفافه ت�ستقر دول ذات ح�سارات عريقة، 

وداخل ف�سائه ترعرع ومنى كثري من اأمناط حقوق الإن�سان الإقت�سادية والإجتماعية؛ 

وكانت حرية التنقل لالأ�سخا�س والب�سائع اأحد املوؤثرات الرئي�سية يف هذا النمو، 

واأنتم  وناأمل  ب�سمانات عملية مهمة يف ممار�سة حقوقهم،  �ساكنيه  مما �سهل متتع 

تعاجلون هذه املوا�سيع �سمن لقائكم هذا اأن ي�سرتجع هذا احلو�س ما عرفته �سعوبه 

يف ال�سابق من ازدهار ورفاهية، ومن طماأنينة واأمن و�سالم.

اأخرى   �سخ�سيات  وعدة  الوطنية،  املوؤ�س�سات  م�ساركة ممثلي  اأن  يقني  لعلى  واإننا 

تكرمي   يف  املتمثلة  ال�سامية  للمهمة  وحتملها  النبيلة  بالر�سالة  بالتزامها  عرفت 

الإن�سان بحماية حقوقه  وتطويرها كاملندوبة ال�سامية لالأمم املتحدة حلقوق الإن�سان  

ال�سيدة ماري روبن�سون  وغريها  من  منا�رشي ق�سية حقوق الإن�سان لكفيلة باأن 

تعطي لهذا اللقاء كل �سبل النجاح والتوفيق.

تاريخية حققتها مملكتنا متيزت مب�سرية  مبا�رشة بعد طفرة  ياأتي  لقاءكم هذا  اإن 

دميقراطية  رائدة، ارتكزت على ترا�سي وتوافق كل الفعاليات ال�سيا�سية يف البالد 

وتوقيع  وتطويره،  الد�ستور  بتعديل  تتعلق  اقرتاحات  من  عليها  طرحنا  ما  حول 

عدد من املواثيق الإجتماعية والإقت�سادية وال�سيا�سية بني اأطراف النتاج والأحزاب 
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ال�سيا�سية من جهة وبني احلكومة من جهة اأخرى، واقرتاح العديد من الن�سو�س 

الت�رشيعية والتنظيمية املنظمة لال�ستحقاقات ال�سيا�سية واإجراء النتخابات اجلماعية 

واملهنية والت�رشيعية كانت نتيجتها حتقيق جتربة التناوب، وتكري�س حقوق الإن�سان 

يف اختيار من ميثله، ويتوىل تدبري �سوؤونه العامة؛ واإنه لي�سعدنا اأن تعي�سوا معنا 

نتائج هذه الختيارات الدميقراطية املكر�سة حلقوق الإن�سان يف بلدنا.

وفقكم اهلل وكلل م�ساعيكم بالنجاح.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

وحرر بالق�رش امللكي بالرباط

يف يوم اجلمعة 26 ذي احلجة  عام 1418 هـ،

موافق 24 اأبريل �سنة 1998 م.

احل�سن الثاين

ملك املغرب
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الر�سالة امللكية ال�سامية املوجهة اإىل ال�سيد اإدري�س 

 رئي�س املجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإن�سان
6
ال�سحاك

28 ذي احلجة 1419هـ )15 اأبريل 1999م(

احلمد هلل وال�سالة وال�سالم على مولنا ر�سول اهلل واآله و�سحبه

خدمينا الأر�سى رئي�س  املجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإن�سان 

ال�سيد ادري�س ال�سحاك

حفظك اهلل ورعاك، واأمنك و�سـدد خطاك،

الذي  الثالث ع�رش،  نتائج الجتماع  بابتهاج وافر، وارتياح غامر،  تلقينا  وبعد، لقد 

الفح�س  بعد  فيه  تو�سل  والذي  الإن�سان،  حلقوق  ال�ست�ساري  املجل�س  عقده  

املمح�س الدقيق، والإجماع التلقائي الوثيق، واللتزام ال�سادق العميق، اإىل الطي 

النهائي ملا تبقى يف جمال حقوق الإن�سان من ملفات، تنفيذا لالأمر ال�سامي الذي كنا 

اأ�سدرناه وحددنا لإجنازه اأ�سهرا معدودات.

واإننا اإذ نبلغك �سابغ ر�سانا، م�سفوعا بتمام �سعادتنا، وعظيم م�رشتنا، لنعرب لك عن 

وتباين  التوجهات  اختالف  -على  املجل�س  اأع�ساء  و�سائر  اأبديته  مبا  تنويهنا  كبري 

النتماءات-  من �سدق ووطنية وتب�رش، وما حتليت به من حكمة واأناة وتدبر، واأنت 

يكونا  اأن  اأردنا  اللذين  والنقا�س  احلوار  لف�سيلة  الق�سايا، جت�سيدا  تت�سدى ملختلف 

مو�سولني لتحقيق كرامة الرعية، واأن يكون املجل�س موؤ�س�سة لهما �ساخمة علية، 

دائما  ن�سفيها  اأن  نرغب  التي  الإلزامية  القوة  وبفعل  ال�سامية،  لتوجيهاتنا  تطبيقا 

على اآرائه ال�ست�سارية، وتوخيا لالأهداف التي بها ن�سعى اإىل تر�سيخ �رشح دولة 

احلق والقانون الع�رشية، بان�سجام تام مع مبادئنا الإ�سالمية، وف�سائلنا احل�سارية وقيمنا 

6 وجهت نف�س الر�سالة امللكية ال�سامية ب�سفة �سخ�سية لكل ع�سو من اأع�ساء املجل�س. 
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الثقافة، و�سريا على نهج اأ�سالفنا امليامني، الذين �سيدوا على العدل واحلق ملكهم 

املكني، وكانوا دائما لتظلمات الرعية م�سغني.

�رشوحها  اأقمنا  التي  املوؤ�س�سات  لدولة  با�ستمرار  املتجدد  التطوير  �سياق  ويف 

الد�ستورية  القوانني  يف  الإن�سان  حلقوق  احلديث  املفهوم  جتلي  ومع  العتيدة، 

والدولية لعامل ما بعد احلرب الباردة، األهمنا اهلل �سبحانه وتعاىل اأن منكن بالدنا من 

موؤ�س�سة متميزة لبلورة هذا املفهوم، مطابقة ملقوماتنا الدينية، ومن�سجمة مع قيمنا 

الوطنية؛ فاأحدثنا بجانبنا املجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإن�سان، كموؤ�س�سة تكون يف 

نف�س الآن، ممثلة جلميع امل�سارب احلزبية والنقابية، وخمتلف التوجهات الإجتماعية 

والفكرية، وبعيدة عن اجلدل العقيم واملزايدات، وما قد يثري احل�سا�سيات اأو يف�سي 

اإىل  ال�سلبيات.

و�سيادة  الإن�سان  معركة حقوق  باأن  لإمياننا  ال�سبيل،  لكبري يف هذا  واإن طموحنا 

القانون وال�رشعية ل تنح�رش يف معاجلة خملفات بع�س الظروف املرحلية، واإمنا هي 

مذهب علينا اأن جنعله، قوام �سيا�ستنا الداخلية واخلارجية القائمة على التم�سك 

باحلق وامل�رشوعية دون اأن نتدخل  يف �سوؤون الدول الداخلية، ناهيك عن كونها 

جهادا يوميا ل�سمان الكرامة، وتوفري ال�رشوط الالزمة لها بحزم وا�ستقامة.

وقد برهنت ال�سنوات التي امتدت نحوا من العقد منذ التاأ�سي�س اأن كل اأع�سائه قد 

اأتوا مبا يوافق ح�سن ظننا بهم اأجمعني، حني نا�سدتهم جاللتنا يوم  تن�سيب املجل�س 

باأن يكونوا عن احلق مدافعني، وجلنابنا ال�رشيف على اإحقاقه معينني نا�سحني، مما 

اأتاح لهذا املجل�س اأن يتقدم، حتت رعايتنا ال�سامية، بخطى ثابتة يف هذا امل�سمار، مما 

جتليه ح�سيلة اأعماله وما له فيها من معامل واآثار، بها غدا ملقتفيه النموذج والقدوة، 

واملثال والأ�سوة.

و�سيظل  يزال  ول  كان  الذي  املوؤمنني،  اأمري  مللكك  معني  خري  اهلل  حفظك  فكن 

حامي حمى حقوق الإن�سان، املوؤمتن الأ�سمى عليها، والراعي الأمني حلريات الأفراد 

الأوفياء.  رعاياه  قبل  من  امل�سوؤولة  ممار�ستها  على  ال�ساهر  وال�سامن  واجلماعات، 

ولتوا�سل حتاورك مع اأع�ساء املجل�س كافة، وتعاونك معهم للنهو�س بالأمانة امللقاة 
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على عاتقكم جميعا، حتى تظل مملكتنا، الرافلة يف ال�سعادة والأمان، منارة م�سعة 

للحرية وحلقوق الإن�سان، ومنوذجا ت�سيد به املحافل الدولية وحتتذيه الأوطان.

اأ�سمى اهلل قدره، مقرونا مبوفور ر�سانا، عما قدمت من  وليكن م�سمون كتابنا هذا 

منجزات، اآملني اأن ت�سلها، مع زمالئك الأع�ساء باأخريات، تبعث على مزيد من املربات 

وامل�رشات؛ توؤكد بها �سالف جهدك، وجتدد ما�سي عزمك.

اأ�سلحك اهلل، وجعلك على التوجه ال�سليم والنهج القومي، ووفقك ملا يعود على 

مملكتنا بعظيم ف�سله وكرمه، ويفي�س عليها من كرمي مننه ونعمه؛ واألهمك ال�سواب 

يف جميع اأعمالك  ومهماتك.

وال�سالم عليك ورحمة اهلل وبركاته.

وحرر بالق�رش امللكي العامر مبراك�س 

يوم 28 ذي احلجة 1419هـ، 15 اأبريل 1999 م.

احل�سن الثاين

ملك املغرب



63
ماي 1990 - ماي 2010

الر�سالة امللكية ال�سامية مبنا�سبة الذكرى الواحدة 

واخلم�سني ل�سدور الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان

فاحت رم�سان 1420هـ )10 دجنرب 1999م(

»احلمد هلل وحده وال�سالة وال�سالم على مولنا ر�سول اهلل 

جديدة  األفية  على  مقبل  والعامل  الإن�سان  حلقوق  العاملي  الإعالن  ذكرى  حتل 

يتوزع الب�رشية فيه اآمال عرا�س وت�ساورها خماوف واأخطار من طبيعة جديدة ثم 

هي ت�سادف بداية خم�سينيتها الثانية وقد ان�رشمت خم�سينية اأوىل حتققت فيها 

مكت�سبات واكبتها حتولت مذهلة وتطورات هائلة يف ميدان احلريات والدميقراطية. 

وحتل ونحن مطوقون بطوق امل�سوؤولية الكربى موؤمتنون على رعاية م�سالح �سعبنا 

و�سون كرامة اأبنائه واحرتام حرياتهم و�سمان حقوقهم مافتئنا ندعو منذ اأن تولينا 

الفردية  بالتزامنا باحرتام حقوق الإن�سان و�سمان احلريات  اأ�سالفنا املنعمني  عر�س 

واجلماعية يف اإطار دولة احلق والقانون وما لبثنا اأن دعونا اإىل مفهوم جديد لل�سلطة 

تكون فيه هذه يف خدمة املواطن قريبة من همومه وحاجاته يف عالقة ل تطبعها 

واملحكومني.  احلاكمني  بني  والتكامل  املتبادل  الحرتام  ولكن  الرهبة  اأو  الرغبة 

فلي�ست العالقة بينهما عالقة تنافر وت�سادم ولكن عالقة ان�سجام وتكامل. كل جتاوز 

القواعد  وفق  القانون  يحكمه  الإدارة  اأو  اجلماعات  اأو  الأفراد  قبل  من  �سطط  اأو 

اجلاري بها العمل. 

لقد انخرطت مملكتنا منذ ح�سولها على ال�ستقالل يف دينامية احرتام احلقوق 

واحلريات بف�سل تب�رش جدنا حممد اخلام�س ر�سوان اهلل عليه وخيار والدنا احل�سن 

الثاين طيب اهلل ثراه من خالل اإر�ساء قواعد امللكية الد�ستورية مبا ي�سمن احلقوق 

ال�سيا�سية وف�سل  للتعددية  الد�ساتري  وتكري�س  والفردية  العامة  احلريات  ويحمي 

الثاين طيب  امللك احل�سن  القانون. ومكن بعد نظر والدنا جاللة  ال�سلط و�سيادة 

اهلل ثراه من جعل هذا التوجه ركنا اأ�سا�سيا يف بناء الدولة احلديثة. وتبلور ذلك 
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يف امل�سادقة على العديد من املواثيق الدولية واإحداث البنيات املوؤ�س�ساتية واتخاذ 

العديد من الإجراءات العملية ملا كر�سه د�ستور اململكة من ت�سبث بحقوق الإن�سان 

كما هي متعارف عليه عامليا. 

ونريد يف هذه املنا�سبة اأن جندد التزامنا بحقوق الإن�سان وبقيم احلرية وامل�ساواة، 

باملواثيق الدولية  اأن احرتام حقوق الإن�سان واللتزام  اإميانا را�سخا  اأننا نوؤمن  ذلك 

البناء  م�ستلزمات  تفر�سها  �رشورة  بل  مو�سة  اأو  ترفا  لي�س  احلقوق  لهذه  املكر�سة 

والتنمية. لقد اعترب البع�س اأن الأخذ بالإعالن العاملي حلقوق الإن�سان قد يعطل 

التنمية والتقدم وقد ي�سطدم بخ�سو�سية ثقافية حقيقية اأو مفرت�سة تتنافى وهذه 

اخل�سو�سية. ونحن نرى من جهتنا اأن ل تنافر بني دواعي التنمية واحرتام حقوق 

الإن�سان ونرى اأن ل ت�سارب بني الإ�سالم الذي كرم بني ادم وبني حقوق الإن�سان. 

من اأجل ذلك كله نرى اأن القرن املقبل �سيكون قرن احرتام حقوق الإن�سان اأو لن 

يكون.

ول جدال اأن من و�سائل احرتام حقوق الإن�سان اللتزام باملواثيق الدولية املرتبطة 

بها وو�سع اآليات لحرتام احلقوق و�سونها بيد اأن تلك الأدوات القانونية واملوؤ�س�ساتية 

تظل قا�رشة اإن مل يكن احرتام حقوق الإن�سان �سلوكا متواترا على جميع امل�ستويات 

اأو بتعبري اآخر اإن مل يكن ثقافة م�سرتكة.

اأو  املوؤ�س�ساتي  اأو  احلقوقي  اجلانب  اإىل  الإن�سان  حلقوق  نظرتنا  تقت�رش  مل  لذلك 

اجلوانب  اإىل  الهتمام  �رشف  يف  كذلك  بل  معينة  واإجراءات  تدابري  اتخاذ  يف 

الإجتماعية التي هي من �سميم �سون كرامة الإن�سان. ومازلنا نويل اهتمامنا باإدماج 

التهمي�س  اأ�سد ظروف  تعاين  التي  القروية  باملراأة  والعتناء  واملعوقني  املحرومني 

اإميانا منا اأن ذلك يندرج يف �سلب حقوق الإن�سان. 

اإن دور املدر�سة يظل  اإ�ساعة نور العلم.  اإ�ساعة ثقافة حقوق الإن�سان تفرت�س  اإن 

مركزيا يف غر�س قيم حقوق الإن�سان لدى النا�سئة حتى ت�سحى حقوق الإن�سان 

جبلة وطبعا ولذلك فان من اأوىل الأولويات التي ت�سغل بالنا هي حماربة الأمية لأن 

الق�ساء على اجلهل هو انت�سار للمعرفة وحلقوق الإن�سان.
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ونهيب مبجتمعنا املدين النغمار يف ق�سايا جمتمعنا والعمل على الرقي مبختلف 

التي  والدينامية  اأبان عنها  التي  امل�سوؤولية  ال�سدر روح  يثلج  �سعبنا. ومما  �رشائح 

اأظهرها. 

م�ستوحى من روح  اليوم هو  به  الذي نحتفل  الإن�سان  العاملي حلقوق  الإعالن  اإن 

واحرتام  اإن�سان  هو  حيث  من  الإن�سان  تكرمي  اإىل  تدعو  التي  ال�سماوية  الديانات 

الآخر. وينبغي هاهنا يف هذا اليوم الأبرك من �سهر رم�سان اأن ن�ستح�رش تلك القيم 

اخلالدة التي يدعو اإليها ديننا احلنيف باجلنوح اإىل الت�سامح وامليل للجدال بالتي 

هي اأح�سن والدعوة اإىل ال�سلم كافة. اإن من تلك القيم الرائعة ال�سفح اجلميل. اإن 

مما ي�سمو بالإن�سان هو الرتفاع عن دواعي الق�سا�س.

بها  يزخر  التي  الفعالة  للطاقات  وتكبيل  للذكاء  هو حجر  والنتقام  الق�سا�س  اإن 

جمتمع ما. 

والقانون  احلق  كرامته يف ظل دولة  و�سون  �سعبنا  تفعيل طاقات  نرومه هو  ما  اإن 

واحرتام حقوق الإن�سان.

واإن اجتماعنا على هاته القيم وتوافقنا حولها من �ساأنه اأن ميهد ال�سبيل لبلدنا نحو 

التقدم والرقي والعي�س مع حميطنا يف �سالم ووئام.وال�سالم عليكم ورحمة اهلل 

تعاىل وبركاته«. 

حممد ال�ساد�س

ملك املغرب
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الر�سالة امللكية ال�سامية املوجهة اإىل امل�ساركني    

يف الور�س الدويل اخلام�س للموؤ�س�سات الوطنية لتطوير 

وحماية حقوق الإن�سان

6 حمرم احلرام 1421هـ )11 اأبريل 2000م(

احلمد هلل وحده وال�سالة وال�سالم على �سيدنا حممد واآله و�سحبه

ح�رشات ال�سيدات وال�سادة،

اإنه ملن دواعي البهجة والرتياح اأن حتت�سن مملكتنا، اأر�س احلرية واحلوار والتفتح، 

الوطنية لتطوير  الدويل اخلام�س للموؤ�س�سات  امللتقى  اأ�سغال  والتعاي�س والت�سامح، 

وحماية حقوق الإن�سان الذي هبت فعالياته اإىل هذا البلد الأمني من ربوع القارات 

نخ�س  كما  رعايتنا  �سامي  عليه  ون�سبغ  قدره،  كامل  نقدره  واإنه حلدث  اخلم�س؛ 

�سيوفنا بجميل ترحيبنا وفائق عنايتنا تقديرا من جاللتنا لتفانيهم يف خدمة الر�سالة 

الإن�سانية النبيلة الهادفة اإىل تدعيم كرامة الإن�سان ب�سون حقوقه وتطويرها؛ واإميانا 

منا اأن من كرم اإن�سانا فكاأمنا كرم النا�س جميعا.

كما نود اأن نعرب عن تقديرنا اخلا�س للمفو�سية الأممية ال�سامية حلقوق الإن�سان 

التي اأبت اإل اأن ت�سارك جمل�سنا ال�ست�ساري حلقوق الإن�سان تنظيم هذا امللتقى الهام، 

منوهني مبا تبذله هذه الهياأة، بتوجيه حكيم من ال�سيدة ماري روبن�سون، من اأعمال 

الإن�سانية  الكرامة  و�سون  كلمته  واإعالء  احلق  لن�رشة  هادفة  وجمهودات  جليلة 

وحماية حقوق الإن�سان والنهو�س باحلريات، ا�ستجابة لن�سغالت املجتمع الدويل 

التواق اإىل الدميقراطية وال�سلم والرفاهية.

اإن رعايتنا للقائكم الدويل هذا، نابعة من املكانة البارزة التي حتظى بها ق�سايا حقوق 

اأنها تثمني  الإن�سان �سمن اهتماماتنا واختياراتنا يف بناء دولة احلق والقانون؛ كما 

للدور الذي ت�سطلع به املوؤ�س�سات الوطنية يف النهو�س بهذه احلقوق. واإنه ملن 

دواعي �رشورنا اأن يتزامن احت�سان هذا امللتقى من طرف املجل�س ال�ست�ساري حلقوق 
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الإن�سان مع احتفاله بالذكرى الع�رشية لإن�سائه من طرف والدنا املنعم جاللة امللك 

احل�سن الثاين طيب اهلل ثراه. اإن امل�سورات البناءة التي قدمها هذا املجل�س لوالدنا 

الرتقاء  اإىل  الهادفة  بلدنا  م�سرية  يف  ايجابي  دور  لها  كان  قد  وجلاللتنا  املنعم 

بحقوق الإن�سان والنهو�س بها اإىل املكانة الالئقة بها يف نظام ملكيتنا الد�ستورية 

والدميقراطية والإجتماعية.

من  نابع  بجانب جاللتنا،  عاملة  موؤ�س�سة  بجعله  عاملية،  مكانة  املجل�س  تبويء  اإن 

كون �سون احلقوق و�سمانها والعمل على تطويرها، اأمانة د�ستورية من �سميم مهامنا 

ال�سامية، ومن الوظائف الأ�سا�سية لالإمامة العظمى، كما اأنه تـج�سيد لأ�س�س ح�سارتنا 

وثقافتنا ولقيمنا الإ�سالمية ال�سمحة، باعتبارها مرجعية اأ�سا�سية اعتمدتها مملكتنا 

اإىل جانب الت�رشيعات الدولية حلماية حقوق الإن�سان و�سونها وتطويرها.

اإن عاملنا اليوم يواجه حتديات ج�سيمة تدعونا جميعا اإىل الت�ساور والتعاون لبلورة 

اأف�سل ال�سبل خدمة لالإن�سان وتوفري للعدل والطماأنينة، واإننا مقتنعون باأن القرن 

املقبل �سيكر�س جهود الأمم يف هذا املنحى، و�سيعزز الختيار الدميقراطي الذي 

نحر�س با�ستمرار على تر�سيخه يف الفكر واملمار�سة، حتى ي�سبح من مكونات ذاتية 

الأفراد واجلماعات، بكل ما  يقت�سيه ذلك من حرية وم�سوؤولية.

ح�رشات ال�سيدات وال�سادة،

الدولة  بناء  املنعمني، على موا�سلة  اأ�سالفنا  تولينا عر�س  العزم، منذ  لقد عقدنا 

ف�سل  على  املبني  احلكم  نظام  ركائز  ويقوي  واحلريات،  احلقوق  ي�سون  مبا  احلديثة 

يوليوز   30 بتاريخ  للعر�س  اأول خطاب  اأكدناه يف  ما  القانون، وهو  ال�سلط و�سيادة 

الد�ستورية  امللكية  بنظام  الت�سبث  يكون  ما  اأعظم  ت�سبثنا  عن  عربنا  حيث   ،1999

والتعددية احلزبية يف اإقامة دولة احلق والقانون و�سيانة حقوق الإن�سان واحلريات 

الفردية واجلماعية. ويف هذا الإطار، حر�ست مملكتنا على الت�سديق على عدد 

من التفاقيات يف ميدان حقوق الإن�سان، وعلى اإحداث املوؤ�س�سات وتطوير القوانني 

واحلر�س  احلريات،  ف�ساء  وتو�سيع  ال�سطط،  من  باحلماية  الكفيلة  ال�سمانات  وتوفري 

على اأمن الأفراد واجلماعات، وفاء لتعهداتنا والتزاماتنا يف جمال حقوق الإن�سان كما 

هي متعارف عليها دوليا.
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باأن هذا الختيار يجعل بالدنا يف طلب دينامية ع�رشها، متفاعلة  واإننا ملقتنعون 

بروح مبدعة مع حتولت حميطها، وموؤهلة ل�سق طريق امل�ستقبل يف وئام مع تاريخها 

وح�سارتها.واإن هويتنا الثقافية والدينية قادرة اليوم، كما كانت عرب التاريخ، على 

الإ�سهام يف اإثراء الكونية بكل مقومات حقوق الإن�سان، وممار�سة احلريات والندماج 

يف م�سريتها دون اأي تناف اأو ت�سارب، ذلك اأن املحافظة على اخل�سو�سية والهوية ل 

يعني النكما�س على الذات بل العمل من اأجل حركية متجددة ملفهوم الأ�سالة 

يف اإطار املعا�رشة، امللتزمة بالقيم املقد�سة التي تدعو اإىل الت�سامح واجلدل بالتي 

هي اأح�سن والدعوة اإىل ال�سلم كافة.

لقد �ساهم املجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإن�سان مبملكتنا، من خالل اآرائه ال�ست�سارية 

التي اأك�سبناها القوة الإلزامية يف �سون احلقوق املدنية وال�سيا�سية وتطويرها؛ واإننا 

حلري�سون على اأن يوىل الهتمام الأوفر للحقوق الإقت�سادية والإجتماعية والثقافية. 

فاحلق يف التعليم وال�سحة والغذاء وال�سكن والبيئة ال�سليمة وغريها من احلقوق 

مظهر اأ�سا�سي ل�سون كرامة الإن�سان ورفعته.اإن الفقر املدقع مبختلف جتلياته ي�سكل 

خرقا لأب�سط حقوق الإن�سان، وامتهانا لكرامته. لذلك لزلنا، كما اأكدنا على ذلك 

مبنا�سبة الذكرى احلادية واخلم�سني لالإعالن العاملي حلقوق الإن�سان يوم 10 دجنرب 

1999، نويل بالغ اهتمامنا لإدماج املحرومني واملعوقني والعتناء باملراأة القروية، التي 

تعاين اأ�سد ظروف التهمي�س، يف �سلب املمار�سات املتعلقة بحقوق الإن�سان. واإن 

قيم الت�سامن والتكافل الرا�سخة يف املجتمع ملن �ساأنها تعزيز البتكار وروح املبادرة 

للنهو�س مبختلف الفئات وال�رشائح، خا�سة تلك التي تعي�س اأو�ساعا �سعبة.

اإنه ملن دواعي العتزاز اأن نالحظ دينامية املجتمع املدين وتعدد جمالت عمله، 

وتنامي اأ�سكال ال�رشاكة والتعاون بينه وبني ال�سلطات العمومية واملوؤ�س�سات املخت�سة، 

مما ي�ساهم يف تعبئة الطاقات وي�ساعد على الرفع من وترية القرتاح والعمل يف 

اإطار احلرية وامل�سوؤولية.

واإذا كان امللتقى الأول للموؤ�س�سات الوطنية حلو�س البحر الأبي�س املتو�سط، الذي 

الهجرة  ملو�سوع  اأعطى  قد  مراك�س،  مبدينة   1998 ربيع  يف  مملكتنا  احت�سنته 

وحرية تنقل الأ�سخا�س كامل اهتمامه، فاإن هذا املو�سوع يطرح من جديد يف اأيامنا 
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ب�سكل اأكرث حدة مل�سا�سه بحقوق الإن�سان، اإذ جتلى ذلك يف العودة لبع�س اأ�سكال 

ينتج عنهما من �سلوكات متطرفة يف جمتمعات  الأجانب وما  العن�رشية وكراهية 

يزال  ل  الذي  املجهود  �سخامة  يف  التفكري  على  يحملنا  ما  وهو  امل�سنع،  العامل 

ينتظر الإن�سانية من اأجل التو�سل اإىل اعمال فعلي وحقيقي حلقوق الإن�سان، باقتناع 

ح�ساري ينبذ كل اأ�سناف املفا�سلة والتمييز. ونغتنم منا�سبة هذا امللتقى الدويل 

الإن�سان  تنامي خروقات حقوق  جراء  من  قلق  من  املغرب  ي�ساور  عما  لكم  لنعرب 

بالن�سبة للعمال املهاجرين يف خمتلف اأنحاء العامل؛ مهيبني، من خالل ملتقاكم، 

الدولية حلماية  التفاقية  اإىل  بالن�سمام  الإ�رشاع  اإىل  العامل  بكل دول وحكومات 

ت�رشيح  مقت�سيات  اعمال  واإىل  عائالتهم.  اأفراد  وجميع  املهاجرين  العمال  حقوق 

مراك�س املوؤ�س�سات الوطنية حلو�س البحر الأبي�س املتو�سط ل�سنة 1998.

اأن  وناأمل  ال�ساأن،  احلميدة يف هذا  امل�ساعي  من  الكثري  تبذل  اإن حكومة جاللتنا 

العام  الراأي  لتعبئة  بارزا  دورا  الإن�سان  بحقوق  املعنية  الوطنية  املوؤ�س�سات  تلعب 

القرن  اأن  خا�سة  الهامة  الدولية  التفاقية  لهذه  الن�سمام  على  احلكومات،  وحث 

حركات  ت�ساعد  العوملة،  �سغط  حتت  �سي�سهد،  عتبته  على  نحن  الذي  اجلديد 

مدعوون،  جميعا  فاإننا  لذلك  والقارات.  املناطق  عرب  والنتقال  الهجرة  وموجات 

يف ال�سمال واجلنوب، اإىل اعتماد مقاربات �ساملة واإرادية لق�سايا الهجرة مبا يقوي 

التوا�سل والت�سامن والتعاون يف ما بني �سعوب الإن�سانية جمعاء.

ح�رشات ال�سيدات وال�سادة،

الكبرية  والتحولت  املجالت،  العامل يف خمتلف  يعي�سه  الذي  الهائل  التطور  اإن 

التي ي�سهدها، ت�ستدعي من اجلميع الإ�سهام يف توطيد التعاون لبناء عامل ي�سوده 

ال�ستقرار والعدل واحلرية وال�سلم. اإن ثقل املديونية وتف�سي الأمية و�سعف وترية 

التنمية ت�سكل معيقات، يف العديد من مناطق العامل، ل�سون كرامة الإن�سان و�سمان 

متتعه بحقوقه الأ�سا�سية.

واإننا على يقني من اأن جمعكم هذا الذي ي�سم ممثلي املوؤ�س�سات الوطنية ومنظمات 

الإن�سان  حقوق  تواجهها  التي  للتحديات  مدرك  ون�سطاء،  وخرباء  غري حكومية 

عرب العامل، وملتطلبات النهو�س بها وحمايتها. فبالرغم من تراكم مكت�سبات كبرية 
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وال�سيا�سية،  الدنية  احلقوق  ميدان  خ�سو�سا يف  العامل.  من  متعددة  جهات  يف 

بفعل التفاقيات الدولية والآليات املحدثة وجهود املنظمات املختلفة؛ فاإن ك�سب 

الفعلية يف ميدان احلقوق  املمار�سة  اإىل تكثيف اجلهود لتحقيق  الرهان يدعونا 

الإقت�سادية والإجتماعية والثقافية، كما يدعونا با�ستمرار اإىل موا�سلة البناء وتوفري 

ال�رشوط ال�رشورية لتح�سني ما حتقق، وعدم تكرار ماآ�سي املا�سي.

ويف هذا ال�سياق، فاإن الرتبية على حقوق الإن�سان واإدماج هذه الثقافة �سمن مناهج 

التعليم و�سمن اأ�سالك تكوين عديد من اأ�سناف املوظفني من املقدمات ال�رشورية 

لتاأمني املناعة ب�سكل قبلي �سد كل اأ�سكال اخلروقات املحتملة.

عامل  نحو  تتوا�سل  الإن�سانية  م�سرية  بالغة يف جعل  اأهمية  يكت�سي  دوركم  واإن 

ي�سوده الإخاء وال�سلم واحلرية وت�سان فيه كرامة الإن�سان.

و�ستجدون يف جاللتنا ويف اململكة املغربية خري ن�سري لكم، انطالقا من حر�سنا 

على جعل بلدنا منارة م�سعة حلقوق الإن�سان.

وفقكم اهلل و�سدد خطاكم وجعل اأعمالكم الإن�سانية النبيلة مرفوقة بالتاأييد والنجاح 

خلدمة الف�سيلة والإن�سانية جمعاء، وال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

وحرر بالق�رش امللكي العامر بالرباط

يف 6 حمرم احلرام 1421هـ

موافق 11 اأبريل 2000م.
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الر�سالة امللكية ال�سامية املوجهة اإىل امل�ساركني      

يف املوؤمتر الدويل الرابع والثالثني للفيدرالية الدولية 

حلقوق الإن�سان

13 �سوال 1421هـ )8 يناير 2001م(

»احلمد هلل وحده و ال�سالة وال�سالم على مولنا ر�سول اهلل واله و�سحبه.

ال�سيدات وال�سادة، 

منا�سبا  مكانا  باختيارها  تف�سلتم  التي  املغربية  اململكة  يف  بكم  نرحب  اأن  ي�سعدنا 

اإ�سافية  لبنة  ي�سكل  اأن  ناأمل  الذي  والثالثني  الرابع  الدويل  موؤمتركم  لحت�سان 

و  اجلديد  القرن  هذا  مطلع  يف  الإن�سانية  تواجهها  التي  التحديات  ت�ستح�رش 

طموحها للعي�س الكرمي واحلرية والنماء املادي و الروحي يف ظل حتولت هائلة 

ي�سهدها النظام الدويل على امل�ستويات الإقت�سادية و املالية والتكنولوجية والثقافية 

وغريها.

وهذه  التحديات  هذه  ي�ستح�رشون  هذا  موؤمتركم  يف  امل�ساركني  اأن  ول�سك 

الأف�سل  نحو  مبجتمعاتهم  الرقي  اأجل  من  املتوا�سل  عملكم  بحكم  الطموحات 

و�سمان كرامة املواطن وحقوقه لتمكينه من امل�ساهمة الفعالة يف البناء، ونعتقد اأن 

هذا امل�سعى يتطلب تظافر اجلهود وتكامل الإرادات الهادفة اإىل النهو�س بحقوق 

ال�رشورية  والعملية  واملوؤ�س�ساتية  القانونية  ال�سمانات  توفر  اإيجابية  بروح  الإن�سان 

لذلك، كما توفر ال�رشوط املو�سوعية الالزمة للتمتع من ا�ستقرار وتنمية وعدالة، 

والتع�سب  والتطرف  ال�سطرابات  ماآ�سي  بتجنيبنا  الكفيل  هو  البعدين  تكامل  لأن 

الوجود  مقومات  لأب�سط  تقوي�سها  مدى  متعددة  بقاع  يف  ن�سهد  التي  والنغالق 

الإن�ساين.

وما انتماوؤكم حلقول ثقافية وف�ساءات جغرافية ودينية ومدار�س متنوعة اإل حلقة 

اإننا  اإ�سافية لهذا الغنى املتوا�سل، وخل�سائ�س التحديات التي تواجهها الب�رشية، و 
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�سبق  ول  ف�سل  ل  جمعاء  لالإن�سانية  ملك  هي  الإن�سان  حقوق  ق�سايا  بكون  نوؤمن 

فيها لأحد، لأنها متخ�ست عن م�سار تاريخي �ساهم الفكر الب�رشي مبختلف ثقافاته 

وح�ساراته يف بنائه، كما اأدت خمتلف �سعوب العامل التواقة للحرية والعدل ثمنا 

واحلروب  الكونية  احلروب  مثلتها  التي  واملاآ�سي  الكفاءات  عرب  اإليه  للو�سول  غاليا 

ال�ستعمارية وموجات العن�رشية والتع�سب والإرهاب والنتهاكات عرب العامل.

وقد ا�ستطاعت هذه امل�سرية اأن تثمر مكت�سبات هامة انت�رشت للدميقراطية وحقوق 

الإن�سان، وفتحت اآفاقا واعدة لالأمل والتب�رش والإميان القوي مب�ستقبل الإن�سان. اإل 

اأن حتديات ج�سيمة لزالت تقف يف طريق هذه امل�سرية وتعرت�س بناء اأ�س�س �سلبة 

لل�سالم والتاآخي يف عدة بقاع من العامل كما تدل على ذلك املاأ�ساة اليومية التي 

يعي�سها ال�سعب الفل�سطيني التواق اإىل احلق يف الوجود واإقامة دولته امل�ستقلة على 

اأر�سه كمدخل ل حميد عنه لل�سالم يف ال�رشق الأو�سط، ومعاناة ال�سعب العراقي 

من جراء ح�سار يح�سد اأرواح اأبناء هذا البلد بالآلف، ويهدم مقومات التمتع باأب�سط 

�رشوط العي�س ال�رشورية للكائن الب�رشي، دون اأن نن�سى الت�سفيات العرقية التي 

ت�سهدها مناطق اإفريقيا واأوربا نف�سها اإ�سافة اإىل موجات العن�رشية ومعاداة الأجانب 

التي تنتع�س هنا وهناك، وحتى يف قلب دول دميقراطية عريقة.

ال�سيدات وال�سادة،

اإن عاملنا يف حاجة اإىل اإقامة اأ�س�س جديدة للتعاون وال�رشاكة والتعا�سد خدمة 

وتر�سيخ  واحلرية  العدل  ي�سوده  ف�ساء  بناء  من  نتمكن  حتى  جمعاء  لالإن�سانية 

الدميقراطية و�سمان حقوق الإن�سان، فكيف ن�ستطيع ربح هذا الرهان ومئات املاليني 

من النا�س ل جتد لقمة عي�سها ول اأب�سط احلاجيات ال�رشورية من �سحة وماء وتعليم 

و�سغل و�سكن و ما اإىل ذلك؟ وكيف ن�سمن احلق يف التنمية امل�ستدمية يف ظل 

عوملة زاحفة ودول اجلنوب ترزح حتت ثقل املديونية وتواجه مناف�سة غري متكافئة 

يف ظل انفتاح ال�سوق العاملي والرثوات التكنولوجية الهائلة يف ال�سمال؟ وكيف 

نبني كونية حقوق الإن�سان دون اأن نفقر ال�سعوب من ذاتيتها الثقافة وارثها احل�ساري 

ومقومات تاريخها الذي اأنبنى على امتداد قرون؟
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باأن القرن اجلديد يدعوننا جميعا اإىل موا�سلة اجلهود لتحقيق العدل  اإننا نوؤمن 

م�سريهم  يقررون  وال�سعوب  الأفراد  الإن�سان حتى جنعل  والتمتع بحقوق  والنماء 

وامل�ستقبل مبا  احلا�رش  بناء  الفاعل وم�سوؤوليتهم يف  وي�سطلعون بدورهم  باأنف�سهم 

يقت�سيه ذلك من وعي ودراية بكامل اأبعاد وحتديات الواقع املحلي والدويل.

منذ تولينا عر�س اأ�سالفنا املنعمني اأعلنا بكل حزم وو�سوح انحيازنا للق�سايا العادلة 

وللدميقراطية واإ�رشاك اأبناء �سعبنا يف معركة التنمية امل�ستدمية وال�ساملة. وقد 

الإجراءات  من  العديد  يف  جت�سدت  الإن�سان  حقوق  لق�سايا  خا�سة  عناية  اأولينا 

من جتاوزات  �سابها  ما  وت�سوية  تاريخهم  مع  املغاربة  م�ساحلة  اإىل  الهادفة  واخلطوات 

وانتهاكات، وكان هدفنا ول يزال هو توفري ال�رشوط ال�رشورية لتاأمني امل�ستقبل عرب 

جرب ال�رشر ورد العتبار لل�سحايا واإعادة التاأهيل واإر�ساء ال�سمانات الكفيلة بالوقاية 

ثقافة  واإر�ساء  ال�سغينة  اإىل جتاوز  اأن دعوتنا  املا�سي، كما  تكرار  واحلماية من عدم 

الت�سامح مع الإن�ساف ملن �ساأنها اأن تفتح اآفاق امل�ستقبل ومتطلبات بنائه بكامل العتزاز 

وامل�سوؤولية، و�سكل هذا الختيار حلقة من م�رشوع متكامل يتوخى تو�سيع ف�ساء 

احلريات واإ�سالح الت�رشيعات وتطوير الآليات وتدعيم الرتبية على حقوق الإن�سان 

وبناء عالقات جديدة بني الإدارة واملواطن قوامها امل�سلحة العامة والثقة املتبادلة 

مكونات  كافة  واإ�رشاك  واملهم�سني  ال�سعفاء  مع  والت�سامن  الأداء  يف  وامل�سوؤولية 

املجتمع املدين يف هذه املعركة املتوا�سلة.

مبتكرة يف عطاءاتهم  اأبانوا عن قدرات خالقة ومبادرات  املغاربة  اأن  اهلل  ونحمد 

اإىل  اأي�سا  يهدف  الفاعلني  بدور جميع  اإمياننا  واإن  للنهو�س مبجتمعهم،  وبذلهم 

تاأ�سي�س ثقافة جديدة تعزز امل�ساركة وتربي على امل�سوؤولية وتر�سخ املبادرة احلرة 

وتقوي قيم الدميقراطية.

ولنا اليقني اأن العناية بالعمل الرتبوي وال�سلوكي ملن �ساأنها اأن ت�سهم يف ن�رش ثقافة 

حقوق الإن�سان مبا حتفل به من ت�سامن وت�سامح وحرية وم�سوؤولية، لأن الت�رشيعات 

والآليات وال�سيا�سات حتتاج بال�رشورة اإىل مواطن ملم باأبعادها ومت�سبع بقيمها ومبلور 

لروحها على م�ستوى ال�سلوكات واملعامالت.
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وان اإمياننا بدور املجتمع املدين وبدوركم كفاعلني يف هذا املجال هو الذي جعل 

مملكتنا ت�ساهم بدور فعال يف احت�سان وتبني اإحداث اآليات دولية حلماية املدافعني 

العمل  تواجه  التي  التحديات  ندري  فاإننا  بذلك  نقوم  واإذ  الإن�سان،  حقوق  عن 

التطوعي خا�سة يف حقول تتنازعها ال�رشاعات واحل�سا�سيات، وناأمل اأن ي�سكل لقائكم 

اإىل جانب  العامل، وتقف  الإن�سان يف  النهو�س بحقوق  هذا حمطة تغني م�سرية 

البناء،  والتعاون  والإخاء  ال�سلم  ي�سوده  بناء عامل  متطلبات  وتعزز  العادلة،  الق�سايا 

وحترتم فيه كرامة الإن�سان وحقوق. 

تعاىل  اهلل  ورحمة  عليكم  وال�سالم  جمعاء،  الب�رشية  خري  فيه  ملا  اهلل  وفقكم 

وبركاته«. 

الدار البي�ساء،

الأربعاء 13 �سوال 1421هـ )8 يناير 2001م(.



75
ماي 1990 - ماي 2010

الر�سالة امللكية ال�سامية مبنا�سبة اليوم العاملي          

7
حلقوق الإن�سان

23 رم�سان 1422هـ )9 دجنرب 2001م(

»احلمد هلل وال�سالة وال�سالم على مولنا ر�سول اهلل اآله و�سحبه

ح�رشات ال�سيدات وال�سادة،

اليوم  لذكرى  ال�سنة  هذه  تخليدنا  يكون  اأن  اعتزازنا  دواعي  ملن  اإنه 

لديوان  املحدث  ال�رشيف،  ظهرينا  بختم  مطبوعا  الإن�سان،  حلقوق  العاملي 

واإحقاق  املظامل  برفع  رعايتنا،  حتت  املكلفة  الأجهزة  به  معززين  املظامل؛ 

املوؤمنني. اأمري  امللك  مهام  اأقد�س  من  تعد  التي  احلريات،  وحماية   احلقوق، 

دوما على  الذين عملوا  امليامني،  اأ�سالفنا  نهج  �سائرون على  كله  هذا  ونحن يف 

اإحداث موؤ�س�سات بجانبهم، تتوىل اإطالعهم على ما قد يلحق رعاياهم من مظامل، 

واإ�سالح ما قد ي�سدر عن بع�س امل�سوؤولني الإداريني من اأخطاء وتع�سفات؛ موطدين 

الثاين، قد�س اهلل روحه، من  احل�سن  امللك  املنعم، جاللة  والدنا  ما حققه  بذلك 

مكا�سب يف جمال �سيانة حريات املواطنني وحقوقهم، بتوفريه حلماية ق�سائية ع�رشية 

ال�ست�ساري  املجل�س  بوا�سطة  �سيا�سية،  وحماية  الإدارية،  املحاكم  خالل  من  لها، 

حلقوق الإن�سان.

كما اأننا نعطي من خالل اإحداثنا ملوؤ�س�سة »ديوان املظامل« بعدا اآخر ملمو�سا ملفهومنا 

لل�سلطة، القائم على جعلها يف خدمة املواطن والتنمية، وعلى قربها منه والتزامها 

ب�سوابط �سيادة القانون والإن�ساف.

بني  التوا�سل  لتطوير  فعالة  اأداة  املوؤ�س�سة  هذه  من  جنعل  اأن  على  حر�سنا  وقد 

املواطن والإدارة، وو�سيلة مرنة، وتوفيقية، ومب�سطة للنظر يف �سكايات وتظلمات 

رعايانا الأوفياء ومالذا اآمنا للذين يعتربون اأنف�سهم �سحايا اأي قرار اأو عمل خمالف 

7 مت الإعالن عن ختم الظهري ال�رشيف املحدث لديوان املظامل. 
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للقانون، اأو م�سوب بعدم الإن�ساف، �سادر عن اأي اإدارة اأو هياأة عهد اإليها مبمار�سة 

عن  الإدارية  ال�سكايات  عبء  تخفيف  م�ستهدفني  العمومية؛  ال�سلطة  �سالحيات 

منه  ننتظر  الذي  الهام،  الدور  مدعمني  الإن�سان؛  حلقوق  ال�ست�ساري  املجل�س 

النهو�س به، من خالل تركيبته املقبلة، يف جمال حماية احلريات واحلقوق.

وان هذا النهج القائم على ا�ستلهام مقا�سد �رشيعتنا ال�سمحة وتقاليدنا احل�سارية يف 

اإيجاد حلول مغربية، لق�سايا مغربية مل مينعنا من النفتاح على القيم املثلى للرتاث 

املعا�رشة،  النظم  يف  مماثلة  موؤ�س�سات  من  يعرفه  مما  والإفادة  امل�سرتك،  الإن�ساين 

�سامنني لديوان املظامل، من خالل و�سعه بجانبنا كل التجرد وال�ستقالل.

وتوخيا لتقريب ديوان املظامل من املواطنني، قررنا اأن يكون له مندوبون لدى وزيرنا 

الأول، و�سائر الوزارات؛ حري�سني على اأن يتوفر م�ستقبال، على مندوبني جهويني، 

ومندوبني خا�سني.

لالإ�سالح  اقرتاحية  قوة  بل  لل�سكايات،  مكتب  املظامل جمرد  ديوان  يكون  ل  وكي 

الت�رشيعي والإداري والق�سائي، الذي نحن فيه ما�سون، فقد خولنا وايل املظامل 

اأن يرفع تقريرا �سنويا جلاللتنا يف هذا ال�ساأن، ف�سال عن تقدمي مالحظاته وتو�سياته 

وتقاريره الدورية، اإىل وزيرنا الأول، واإىل املجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإن�سان.

التي اتخذناها لتحقيق  التدابري  ياأتي يف �سياق  املوؤ�س�سة، الذي  وباإحداثنا لهذه 

م�ساحلة املواطن مع الإدارة، وو�سع حد ل�سعوره بعدم توا�سل ال�سلطة معه واحلد 

املواطنة  العام، نعطي �سحنة قوية ملفهوم  املرفق  البريوقراطية، وتخليق  من ثقل 

�سائلني اهلل تعاىل اأن يوفقنا اإىل اأن نخطو ب�سعبنا العزيز، خطوات متوا�سلة نحو ما 

اإليه من ا�ستكمال بناء دولة احلق والقانون، وحتكيم قيم العدل والإن�ساف،  نتطلع 

ورفع احليف مهما كان م�سدره.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته«.

الرباط، الأحد 23 رم�سان 1422هـ )9 دجنرب 2001م(.
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مقتطف من الر�سالة امللكية ال�سامية املوجهة        

اإىل الجتماع الأول للجنة املتابعة املنبثقة عن 

موؤمتر الهيئات احلكومية املكلفة بحقوق الإن�سان           

يف الف�ساء الفرنكفوين

مراك�س 6 حمرم 1425هـ )27 فرباير 2004م(

»...وبف�سل هذه احلركة الإ�سالحية ذاتها متكنا كذلك من بلورة اأجهزة وهيئات 

حلقوق  الإجتماعية  للممار�سة  وتعميقا  للمواطن  خدمة  جديدة  تنظيمية 

الإن�سان.

وقد حر�سنا يف ال�سياق ذاته على حتديث وتو�سيع �سالحيات وا�ستقاللية املوؤ�س�سات 

التعددية  و�سمان  التعبري  وحرية  الإن�سان  حماية حقوق  تتوىل  التي  والأجهزة 

 - ال�سمعي  لالت�سال  عليا  هيئة  اإحداث  خالل  من  الدميقراطي  امل�سار  وحت�سني 

الب�رشي واإعادة تنظيم املجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإن�سان وتعزيز ح�سور املجتمع 

املدين والعن�رش الن�سوي داخل املوؤ�س�سات الد�ستورية كالربملان واحلكومة واملنا�سب 

بني  و�سيطا  باعتباره جهازا  للمظامل«  »ديوان  اإحداث  عن  ف�سال  للدولة  ال�سامية 

املواطن والإدارة لتنمية توا�سلهما ولإحقاق احلقوق ورفع املظامل يف نطاق القانون 

والإن�ساف.

كما عملنا على اإحداث » هيئة لالإن�ساف وامل�ساحلة« منبثقة عن املجل�س ال�ست�ساري 

حلقوق الإن�سان مفتوحة على خمتلف امل�سارب والتخ�س�سات الأكرث متثيلية وم�سداقية 

وتعددية يقينا منا باأنها �ست�ستفيد اأح�سن ما تكون ال�ستفادة من املنجزات التي مت 

حتقيقها من قبل اللجنة امل�ستقلة للتحكيم جلرب اأ�رشار �سحايا الإعتقال التع�سفي 

وا�ستخال�س  مو�سوعية  بكل  احلقيقة  ا�ستجالء  املثلى  غايتنا  الق�رشي  والختفاء 

العرب بكامل التجرد واإيجاد ت�سوية عادلة ومن�سفة اإن�سانية وح�سارية والطي النهائي 

بكل جراأة وحكمة والتزام للملف ال�سائك لالنتهاكات املا�سية حلقوق الإن�سان.
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واإميانا منا باأن الت�سبع بثقافة حقوق الإن�سان رهني بالرتبية عليها يف خمتلف م�ستويات 

التعليم فقد اعتمدنا يف نطاق امليثاق الوطني الع�رشي للرتبية والتكوين برناجما 

بو�سع  الإن�سان  حلقوق  ال�ست�ساري  املجل�س  كلفنا  كما  ال�ساأن.  هذا  يف  م�سبوطا 

م�رشوع ميثاق وطني حلقوق وواجبات املواطن. واأنطنا بحكومة جاللتنا جعل �سيانة 

وبحقوق  الفاعلة  باملواطنة  واللتزام  الت�سبع  ليكون  عملها  حمور  املواطن  كرامة 

الإن�سان الدرع الواقي من خماطر ما يتجاذب العامل من نوازع الإرهاب بكل مظاهره 

الإجرامية والفكرية املقيتة ومناه�سة كل اأ�سكال التزمت موفرين لبلدنا كل اأ�سباب 

وو�سائل التن�سئة على احرتام الآخر واحلق يف الختالف واإيثار احلل ال�سلمي لكل 

اخلالفات على ما �سواه وذلك يف نطاق تعارف ال�سعوب وتفاعل الثقافات واحل�سارات 

وتاآخي الأمم والديانات.

اعتمد  له  التخطيط  يجري  اأو  اإجنازه  مت  وغريها مما  الإ�سالحات  هذه  كل  ويف 

املغرب دوما مقاربة تقوم على التزامنا الرا�سخ مببادئ حقوق الإن�سان واإ�ساعة الثقافة 

الدميقراطية داخل املجتمع منفتحني على التجارب والت�رشيعات الأكرث تقدما.«
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الر�سالة امللكية ال�سامية مبنا�سبة تخليد الذكرى ال�ستني 

لالإعالن العاملي حلقوق الإن�سان

11 ذي احلجة 1429هـ )10 دجنرب 2008م(

احلمد هلل وحده، وال�سالة وال�سالم على مولنا ر�سول اهلل واآله و�سحبه

ح�رشات ال�سيدات وال�سادة،

يخلد املغرب الذكرى ال�ستني لالإعالن العاملي حلقوق الإن�سان.

الرا�سخ، بحقوق الإن�سان يف كونيتها و�سموليتها،  وهي منا�سبة جندد فيها ت�سبثنا 

جاعلني من جت�سيدها يف مواطنة كرمية لكل املغاربة، مذهبنا يف احلكم.

كما نوؤكد التزام املغرب الثابت بالقيم واملبادئ النبيلة، التي كر�ستها هذه الوثيقة 

التاريخية. اإذ �سكلت م�سدرا ملواثيق دولية واإقليمية، جعلت من حقوق الإن�سان 

الإخاء وال�سلم، والعدل  بناء عامل ي�سوده  اأجل  اإرثا م�سرتكا للب�رشية جمعاء، من 

والكرامة وامل�ساواة.

واإذ نثمن اختيار �سعار »الكرامة والعدالة للجميع« لهذه الذكرى، فاإننا ل نعتربه 

جمرد �سعار يرفع يف منا�سبة، بل مطلبا جوهريا لالإن�سانية جمعاء، ول�سيما منها 

الفئات واجلهات، التي تعاين املهانة والقهر والفقر.

لذا، فاإن جت�سيده على اأر�س الواقع يقت�سي اللتزام الوثيق، والنخراط امللمو�س، 

والن�سال ال�سادق للنهو�س بالإ�سالحات والتغيريات الالزمة، بكل حكمة و�سجاعة 

واإقدام.

ومن هذا املنطلق، حر�سنا على اأن جنعل من تخليد بالدنا لهذه الذكرى ال�ستينية، 

والقانون  احلق  دولة  بناء  ا�ستكمال  درب  على  قدما،  ال�سري  موا�سلة  عن  تعبريا 

واملوؤ�س�سات.
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غايتنا املثلى متكني املغرب، دولة وجمتمعا، من مراكمة املزيد من املكت�سبات، التي 

توؤهله لالرتقاء بانتقاله الدميقراطي، اإىل اأعلى امل�ستويات.

يعد  م�رشفا،  ر�سيدا  خال�سة،  وطنية  باإرادة  التي حققناها،  الإجنازات  لنا يف  واإن 

مبعث اعتزاز وطني جممع عليه، وحمط تقدير دويل.

اإنه ر�سيد غني، اإن مل تكن هذه الر�سالة تت�سع ل�ستعرا�سه، على �سبيل التف�سيل، 

فح�سبنا منه بع�س معامله البارزة.

ويف طليعتها توطيد احلقوق ال�سيا�سية واملدنية، وعلى راأ�سها تعزيز م�ساواة الرجل 

باملراأة، وهو ما ج�سدته مدونة الأ�رشة، التي ما تزال رائدة يف بابها، والتي ما فتئت 

تعطي ثمارها.

موؤكدين حر�سنا املو�سول على تكري�س تو�سيع ف�ساء حرية التعبري والراأي، بجميع 

اأنواعه، وذلك يف نطاق �سيادة القانون.

وياأتي يف املقام املوايل، جناح املغرب يف حتقيق العدالة النتقالية، �سمن جتربة فريدة 

يف حميطنا اجلهوي والقاري، واخلام�سة من نوعها عامليا، ب�سهادة الأمم املتحدة.

احلقيقة،  ا�ستجالء  املتمثلة يف  الكربى،  اأهدافها  اإجناز  من جهة، يف  وفقنا،  وقد 

ومن جهة  واجلماعي.  الفردي  ال�رشر،  الإن�ساف، وجرب  امل�ساحلة، وحتقيق  واإجراء 

تفعيل  لالأمة، يف  احلية  القوى  مع كل  التزام  ُقُدما، يف  ما�سية  بالدنا  فاإن  اأخرى، 

ما فتحته من م�سارات هيكلية، موؤ�س�سية وت�رشيعية وا�سعة، ذات ال�سلة بتح�سني 

وتعزيز حقوق الإن�سان، والبناء الدميقراطي.

التعددية، واحلق يف الختالف،  فاإن عزمنا را�سخ على �سمان  ال�سدد،  ويف هذا 

�سمن دميقراطية ت�ساركية.

البناءة  واملبادرات  اخلالقة،  الطاقات  اأمام  وا�سعا  املجال  بفتح  ت�سبثنا  كان  ثم،  ومن 

العمل  دينامية يف خمتلف جمالت  من  اأبان عنه  مبا  منّوهني  املدين.  للمجتمع 

الوطني.
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تاأمني النهو�س بحقوق الإن�سان وحمايتها، بالن�سبة لكافة املغاربة  كما عملنا على 

على حد �سواء، داخل الوطن وخارجه. وذلك من خالل اإعادة هيكلة واإحداث 

عدة موؤ�س�سات خمت�سة.

باخلارج،  املقيمني  مواطنينا  حقوق  �سيانة  على  حر�سنا  ال�سياق، جندد  هذا  ويف 

وحمايتهم من كل اأ�سكال التمييز.

اإقامة  اأو  ت�رشيعات،  �سن  الكرمية، مبجرد  املواطنة  تر�سيخ  ميكن  ل  باأنه  منا  واإميانا 

على  للرتبية  واعدة  خمططات  بالدنا،  اعتمدت  فقد  اأهميتها،  على  موؤ�س�سات، 

حقوق الإن�سان. باعتبار اأن التن�سئة عليها، والتوعية بها، خري �سمان لإ�ساعتها ثقافة 

وممار�سة، دولًة وجمتمعا.

وبف�سل هذه املكا�سب احلقوقية، فقد متكنت بالدنا، وهلل احلمد، من مالءمة الت�رشيعات 

الوطنية مع التفاقيات الدولية، ذات ال�سلة.

وتعزيزا لهذا امل�سار، نُعلن عن �سحب اململكة املغربية للتحفظات امل�سجلة، ب�ساأن 

اأ�سبحت  التي  املراأة،  �سد  التمييز  اأ�سكال  كافة  على  للق�ساء  الدولية  التفاقية 

متجاوزة، بفعل الت�رشيعات املتقدمة، التي اأقرتها بالدنا.

كما نعلن عن امل�سادقة على التفاقية الدولية، اخلا�سة بحماية حقوق الأ�سخا�س 

ذوي الإعاقة، و�سون كرامتهم، تاأكيدا للعناية الفائقة التي نحيط بها هذه الفئة من 

مواطنينا.

باللتزامات، غدت  والوفاء  املفتوحة،  التطورات، وامل�سارات والأورا�س  وبف�سل هذه 

بالدنا فاعال دوليا، م�سهودا لها بالتقدم واملبادرات املقدامة يف هذا املجال.

ويف هذا ال�سدد، ما فتئ املغرب يوا�سل التعاون الوثيق، واحلوار البناء، مع الهيئات 

والآليات الدولية، العاملة يف جمال حقوق الإن�سان.

م�سار  يف  الفاعلة  للم�ساهمة  جهودها،  ق�سارى  تبذل  اململكة  فاإن  الغاية،  ولهذه 

اإ�سالح منظومتها الأممية، يف جمالت متعددة، نذكر منها النخراط القوي لبالدنا، 
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تقدمت  الذي  القرتاح  وكذا  الإن�سان.  حلقوق  الأممي  املجل�س  اآليات  تعزيز  يف 

حقوق  ثقافة  ن�رش  جمال  يف  والتكوين،  الرتبية  حول  عاملي  »اإعالن  لعتماد  به 

الإن�سان«. عالوة على اإيداع تو�سية ب�ساأن دور املوؤ�س�سات املعنية بالو�ساطة، لت�سجيع 

وحمياة حقوق الإن�سان.

ح�رشات ال�سيدات وال�سادة،

تاأخذ  ال�سيا�سية واملدنية لن  فاإن احلقوق  اأجنزناها،  التي  املكا�سب  مهما يكن حجم 

باحلقوق  النهو�س  بتكاملها مع  اإل  املعي�س للمواطن،  الواقع  امللمو�سة، يف  اأبعادها 

ال�سيا�سات  الإقت�سادية والإجتماعية والثقافية والبيئية، التي نوليها الأ�سبقية يف 

العمومية للبالد.

والأمية،  واجلهل  والتهمي�س،  للفقر  الت�سدي  ان�سغالتنا،  �سدارة  يف  جعلنا  لذا، 

املنافية ملا نبتغيه من مواطنة كاملة، لكل مغربي ومغربية.

العي�س  �رشوط  تاأمني  غايتنا  الب�رشية،  للتنمية  الوطنية  املبادرة  اأطلقنا  ثم،  ومن 

الكرمي للفئات اله�سة، واجلهات املحرومة.

اجلهوية  املحافل  �سائر  يف  و�سدق،  بجدية  املغرب،  ي�ساهم  املنظور،  نف�س  ومن 

الدولية  املجموعة  تتحمل  ال�سمولية، حتى  الروؤية  تكري�س هذه  والدولية، يف 

م�سوؤوليتها كاملة، يف تفعيل املواثيق والعهود الدولية، ذات ال�سلة، واعتماد اآليات 

جديدة ناجعة، كفيلة بالنهو�س بالتنمية الب�رشية وامل�ستدامة.

ح�رشات ال�سيدات وال�سادة،

ل يفوتنا ونحن نخلد هذا احلدث التاريخي، مبا يحمله من معاين العدالة واحلرية، 

والكرامة الإن�سانية، التنديد مبا يتعر�س له املغاربة املحتجزون يف خميمات تندوف، 

من معاناة ومهانة، يف خرق �سافر لأب�سط قواعد القانون الدويل الإن�ساين.

واإن املغرب ليدين ال�ستغالل الدينء وال�سخيف لنبل ق�سية حقوق الإن�سان، من لدن 

الدوؤوبة،  التجاوب مع اجلهود  خ�سوم وحدته الرتابية، للتمل�س من م�سوؤوليتهم، يف 
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املبذولة من قبل املنتظم الدويل، للو�سول اإىل حل �سيا�سي نهائي، للنزاع الإقليمي حول 

مغربية ال�سحراء، من خالل مفاو�سات جوهرية، تقوم على الواقعية وروح التوافق.

ومهما متادوا يف غيهم، وهم من اأ�سد منكري حقوق الإن�سان واأعدائها، بحكم ممار�ساتهم 

العدوانية، واإجهازهم عليها يف مع�سكرات الإعتقال الق�رشي؛ فاإن مناوراتهم اليائ�سة، 

لن تنال من اإرادتنا الرا�سخة، يف �سيانة احلريات العامة، الفردية واجلماعية، على كامل 

الرتاب الوطني، ومن الت�سبث بنهج النفتاح الإيجابي، واحلوار اجلاد.

اأقاليمنا اجلنوبية املغرتبني، حيثما كانوا، فاإننا لن  اأبناء  واإذ جندد ت�سامننا مع كافة 

ندخل جهدا من اأجل متكينهم من حقهم امل�رشوع يف العودة احلرة، للعي�س يف 

كرامة، مع الغالبية ال�ساحقة من اأهاإليهم وذويهم امل�ستقرين بوطنهم الأم.

يف  املغاربية  ال�سعوب  حلقوق  املعيق  املفتعل،  النزاع  لهذا  حد  و�سع  اأجل  ومن 

الذاتي، جوهره  للحكم  �سجاع  تقدم مبقرتح  قد  املغرب  فاإن  املندجمة،  التنمية 

احرتام حقوق الإن�سان، وتنمية قدراته اخلالقة، مما جعل املجتمع الدويل واملنتظم 

الأممي، ي�سفه باجلدية وامل�سداقية، لن�سجامه مع املعايري الدولية.

الدميقراطية  �سائرا على نهج  املغرب �سيظل  اأن  نوؤكد  فاإننا  الأحوال،  ويف جميع 

وحقوق الإن�سان، الذي ل رجعة فيه، يف وطن موحد، مت�سامن ومتقدم.

ح�رشات ال�سيدات وال�سادة،

الإن�سان يظل �ساقا وطويال، ولحّد لكماله، مما يتطلب  النهو�س بحقوق  اإن م�سار 

انخراطاً جماعّيا، باإرادة ل تعرف الَكلَل.

فًقا حمدوداً، واإمنا هي حركّية م�ستمرة، ومنظومة مرتابطة، 
ُ
وبالتايل، فاإنها لي�ست اأ

يف اأبعادها الدميقراطّية والتنموية. كما اأنها تقت�سي اإيجاد موؤ�س�سات واآليات ناجعة، 

للنهو�س بها وحمايتها.

منها  نتوخى  كربى،  هيكلية  اأورا�س  بفتح  تدعيمها  على  م�سّممون  فاإّننا  لذا، 

�سيانة كرامة مواطنينا، وحتقيق العدالة مبفهومهما ال�سامل، الق�سائي والجتماعي 

والإقت�سادي، يف تقوية جمهود الإنتاج، وتوزيع ثمار النمو.



84
ع�رشون �سنة يف خدمة حقوق الإن�سان 

كما اأننا عازمون على الإ�سالح اجلوهري والعميق للق�ساء، واإر�ساء اجلهوية املتقدمة. 

احلريات  و�سيانة  لط،  ال�سُّ ولف�سل  اجليدة،  للحكامة  الأ�سا�سية  الركيزة  باعتبارهما 

الفردية واجلماعية، و�سيادة القانون وم�ساواة اجلميع اأمامه.

القيم  جوهر  هي  واإمنا  فح�سب،  وطنية  اأهدافاً  لي�ست  املثلى  املقا�سد  هذه  اإن 

الدميقراطية، املوؤ�س�سة لالإعالن العاملي حلقوق الإن�سان. وباعتبارها ثمرة لن�سالت 

كل الأمم وال�سعوب، فاإنها ينبغي اأن ت�سكل عن�رش تقارب ووئام يف احرتام لختالف 

وتنوع ُمكّونات املجتمع الدويل.

الإعالن،  العاملي حول هذا  الإجماع  بالدنا، يف  انخراط  نوؤّكد  املنظور،  ومن هذا 

الذي غدا مرجعية عاملية م�سيئة للمجموعة الدولية، يف حقبة مطبوعة باهتزاز 

الأمنية،  التحّديات  وتَفاُقم  الأزمات،  د  وتَعقُّ التحّولت،  وتَ�ساُرع  الإيديولوجيات، 

ومركزية الرهانات التنموية.

د�ستوريا،  املكّر�س  ت�سبثنا،  يُقّوي  ما  للجميع«  والعدالة  »الكرامة  ف�سائل  يف  ولنا 

بحقوق الإن�سان، كما هو متعارف عليها عامليا.

فعالوة على كونها حمط اإجماع، من لدن خمتلف الأديان والثقافات واحل�سارات؛ 

فاإن هذه الف�سائل تُعّد من �سميم قَيم ديننا الإ�سالمي احلنيف، اجلامعة لكل حقوق 

 العظيم.
ّ

الإن�سان، يف قوله تعاىل : »َولََقْد كّرْمَنا بَِني اآدَم« �سدق اهلل

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

وحرر بالق�رش امللكي بالرباط 

يف يوم الثنني 9 ذي احلجة 1429هـ،

املوافق 8 دجنرب 2008م.

حممد ال�ساد�س

ملك املغرب



ثالثا- الن�سو�س القانونية
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الظهري ال�رشيف رقم 12 .90 .1 ال�سادر يف 24 من 

رم�سان 1410هـ )20 اأبريل1990م( يتعلق باملجل�س 

8
ال�ست�ساري حلقوق الإن�سان

احلمد هلل وحـده

)الطابع ال�رشيف   بداخله: احل�سن بن حممد بن يو�سف بن احل�سن اهلل وليه( 

بيان الأ�سباب املوجبة

لقد اتـجهت اإرادة والدنا املغفور له جاللة حممد اخلام�س قد�س اهلل روحه واإرادة 

جاللتنا اإىل اأن جنعل من املغرب دولة ع�رشية، حمبة لل�سلم يف الداخل واخلارج، 

مت�سبثة مببادىء الإ�سالم ومقومات احل�سارة املغربية، وكانت هذه الإرادة ول تزال 

هي اأي�سا اإرادة الأمة املغربية قاطبة.

ول يخفى اأن احد اأهم املتطلبات التي ي�ستلزمها بلوغ هذا الهدف ال�سامي يتمثل 

يف اإقامة دولة قانون بكل ما حتمله هذه العبارة من مدلول، وقد �سار املغرب يف 

منبثقة عن  موؤ�س�سات متثيلية  اإحداث  بف�سل  ال�سبيل بخطى حثيثة، وذلك  هذا 

انتخابات دميقراطية، واإن�ساء حماكم مدنية وجنائية واإدارية ود�ستورية ت�سهر على 

م�سالــح الدولة واجلماعات واجلمعيات والأفراد،  واإ�سدار قوانني ونظم تهدف اإىل 

حتقيق العدل واإقرار النظام العام.

الأعمال،  بهذه  نقوم  ونحن  اهتمامنا  مقدمة  دائما يف  الإن�سان  كانت حقوق  وقد 

باعتبارها �سادرة عن متطلبات تتفق حولها مبادىء  الإ�سالم والتقاليد املغربية وقيم 

املجتمع الدويل الذي اقرها يف عهود واتفاقات �ستى.

8 اجلريدة الر�سمية عدد 4044 بتاريخ 7 �سوال 1410هـ )2 ماي 1990م(.
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وقد اأمكننا حتقيق هذا الهدف ال�سامي اإىل حد بعيد بف�سل تطبيق القوانني اجلاري 

بها العمل، ون�ساط املوؤ�س�سات املنتخبة، وتي�سري اللجوء اإىل املحاكم الق�سائية لكل 

من اقت�ست م�سلحته ذلك.  

بيد اأن الو�سائل امل�ستخدمة ل�سمان حقوق الإن�سان قد تق�رش اأحيانا عن بلوغ الغاية 

املتوخاة، كما يدل على ذلك ماهو م�ساهد يف كثري من الأقطار وذلك ب�سبب جتاوزات 

اأو اأخطاء هي من طبيعة الب�رش اأو لوجود ثغرات قانونية مل يتاأت �سدها بعد.

وملواجهة هذا الق�سور مبختلف اأنواعه واأ�سكاله وحتقيق احرتام حقوق الإن�سان اإىل 

اأبعد  مدى، ارتاأينا اأن نحدث جهازا خمت�سا بحماية هذه احلقوق اأطلقنا عليه ا�سم 

»املجل�س ال�ست�ساري  حلقوق الإن�سان«.

و�سيكون اجلهاز املحدث بظهرينا ال�رشيف هذا بجانب جاللتنا ال�رشيفة وحتت اإمرتنا  

مبا�رشة، وهذا ما �سيبوئه منزلة عالية ومقاما رفيعا، ويتيح  جلنابنا ال�رشيف اأن يطلع 

باأ�رشع  ما  ميكن على ما يتوفر لديه من معلومات.

وتركيب املجل�س دليل على ما يكت�سيه دوره من اأهمية بالغة، وكفيل يف الوقت 

الأول  الرئي�س  ريا�سته  ف�سيتوىل  املرجوة،  اجلدوى  كامل  له  يحقق  باأن  نف�سه 

للمجل�س الأعلى الذي هو اأعلى هيئة ق�سائية باملغرب، و�سيتيح عدد اأع�سائه 

واملواهـب  الكفاءات  جميع  اإ�رشاك  التمثيلية  الفئات  خمتلف  اإىل  وانتماوؤهم 

والــهيئات  والنقـابـات  ال�سيا�سية  لالأحـزاب  ممثلني  �سي�سم  اذ  اأعمالـه،  يف 

التي تعنى بحقوق الإن�سان على اختالف اأنواعها كما �سي�سم �سخ�سيات تتمتع 

بكفاءة خا�سة يف هذا املجال، وبذلك �سيتمكن اأ�سخا�س ذوو معارف متنوعة 

وم�سارب خمتلفة من امل�ساهمة يف حتقيق العمل امل�سرتك الذي ي�سبو اجلميع 

اإىل حتقيقه.

و�ستكون للمجل�س اخت�سا�سات ا�ست�سارية اذ ل نريد اأن جنعل منه اأداة تقرير تناف�س 

الأجهزة الإدارية والق�سائية القائمة يف الدولة، ومع هذا، فان الطابع الذي تكت�سيه 

عليها  �سي�سبغان  الأمر،  ويل  اإىل  موجهة  الآراء  هذه  وكون  �سيبديها  التي  الآراء 
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اأهمية ق�سوى، و�ستزداد هذه الأهمية اذا اأتيح لآراء املجل�س اأن تن�رش ليطلع عليها 

اجلمهور.

ف�سيكون  متعددة،  بطرق  اخت�سا�سه  يف  الداخلة  للق�سايا  املجل�س  و�سيت�سدى 

اأو خا�سة  اأي ق�سية عامة  اأن تطلب منه درا�سة  الأول  املقام  ال�رشيفة يف  جلاللتنا 

نريد اأن ن�ستنري بـراأيه فيما تتطلبه من حلول، كما �سيكون يف و�سـع املجلـ�س اأن 

يـقـرر باأغلبية ثلثي اأع�سائه الت�سدي تلقائيا  لأي ق�سية يريد اأن يلفت  اإليها �سامــي 

نظر جنابنا ال�رشيف.

ومن نافلة القول اأن نوؤكد اأن الأجهزة الق�سائية والإدارية �سيكون عليها اأن تبذل 

للمجل�س جميع ما ت�ستطيع من وجوه امل�ساعدة.

ولنا كامل اليقني اأن املوؤ�س�سة اجلديدة �ستتيح لدولة القانون يف بلدنا اأن تخطو خطوات 

اأخرى اإىل الأمام، ا�ستجابة لالإرادة امل�سرتكة جلاللتنا ال�رشيفة والأمة املغربية جمعاء.

لهذه الأ�سـبـاب،

وبناء على الف�سل 19 من الد�ستور،

اأ�سدرنا اأمرنا ال�رشيف مبا يلي :

املادة الأوىل

مهمته  تكون  الإن�سان،  ا�ست�ساري حلقوق  ال�رشيفة جمل�س  بجانب جاللتنا  يحدث 

م�ساعدة جنابنا ال�رشيف يف جميع الق�سايا املتعلقة بحقوق الإن�سان.

املادة الثانية

يراأ�س املجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإن�سان الرئي�س الأول للمجل�س الأعلى ويتاألف 

من الأع�ساء الآتي بيانهم :
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اأ( وزراء :

العـدل؛ Õ 

ال�سوؤون اخلارجية والتعاون؛ Õ 

الداخليـة؛ Õ 

الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية؛ Õ 

. Õ 9

حقوق الإن�سان

ب( ممثل لكل هيئة من الهيئات التالية:

الأحزاب ال�سيا�سية؛ Õ 

النقابات املركزية؛ Õ 

جمعيات حقوق الإن�سان؛ Õ 

رابطة الق�ساة باملغرب؛ Õ 

جمعية هيئات املحامني باملغرب؛ Õ 

هيئة الأ�ساتذة اجلامعيني؛ Õ 

هيئة الأطباء الوطنية. Õ 

9 عني الوزير املنتدب لدى الوزير الأول املكلف بحقوق الإن�سان مبقت�سى الظهري ال�رشيف رقم 519. 93. 1  ال�سادر يف 

11 �سعبان 1414)24 يناير 1994( الذي تغري وتتمم مبوجبه املادة الثانية من الظهري ال�رشيف رقم 12. 90. 1 ال�سادر يف 

24  رم�سان 1410 )20 اأبريل 1990( املتعلق باملجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإن�سان.
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حقوق  جمال  يف  كفاءة  من  به  يتمتعون  ما  اختيارهم  يف  يراعى  �سخ�سيات  ج( 

الإن�سان وما  يتحلون به من نزاهة وا�ستقامة.

املادة الثالثة

اأعاله  الفئات املن�سو�س عليها يف )ب( و )ج(  اإىل  اأع�ساء املجل�س املنتمون  يعني 

بظهري �رشيف ملدة �سنتني قابلة للتجديد.

الإن�سان  حقوق  وجمعيات  املركزية  والنقابات  ال�سيا�سية  الأحزاب  ممثلو  ويعني 

اأ�سماء  ت�سم  قائمة  من  الوطنية  الأطباء  وهيئة  باملغرب  املحامني  هيئات  وجمعية  

ثالثة اأ�سخا�س تقرتحها كل واحدة من اجلهات املعنية.

املادة الرابعة

يتوىل اأمانة املجل�س اأمني عام يعني بظهري �رشيف من بني اأع�ساء  املجل�س.

املادة اخلام�سة

يجتمع املجل�س كلما دعت حاجة اإىل ذلك ومرتني يف ال�سنة على الأقل، وذلك 

بدعوة  يوجهها رئي�سه مببادرة منه اأو تنفيذا لأمر �سادر عن جاللتنا ال�رشيفة.

وللمجل�س اأن يعهد اإىل بع�س اأع�سائه بتكوين جمموعات عمل تتوىل درا�سة ق�سايا 

خا�سة وترفع اإليه ما تراه مفيدا من التو�سيات يف �ساأنها.

اأن ت�ستمع اإىل �سخ�سيات يتمتعون بكفاءة خا�سة  وللمجل�س وملجموعات العمل 

يف جمال  حقوق الإن�سان اأو ت�ست�سريهم اذا راأت فائدة يف ذلك. 

املادة ال�ساد�سة

يعر�س الرئي�س على املجل�س الق�سايا التي يريد جنابنا ال�رشيف اأن ي�ست�سريه يف 

�ساأنها،  وللمجل�س اأن يقرر باأغلبية ثلثي الأع�ساء الذين يتاألف منهم الت�سدى تلقائيا 

لق�سايا يرى من املفيد  اطالع جاللتنا ال�رشيفة عليها.
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املادة ال�سابعة

من جاللتنا  بتعليمات  عنه  املنبثقة  العمل  املجل�س وجمموعات  اآراء  ن�رش  يجوز 

ال�رشيفة.

املادة الثامنة

تبذل املحاكم والإدارات جميع امل�ساعدات الالزمة للمجل�س، وذلك اإما تلقائيا واإما 

بطلب منه.  

املادة التا�سعة

ين�رش ظهرينا ال�رشيف هذا يف اجلريدة الر�سمية.

وحرر بالرباط يف  24 من رم�سان 1410هـ، موافق 20 اأبريل 1990م.

وقعه بالعطف

الوزير الأول

الإم�ساء : الدكتور عز الدين العراقي 
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الظهري ال�رشيف رقم 350. 00. 1 ال�سادر يف 15 من 

حمرم 1422هـ )10 اأبريل 2000م( متعلق باإعادة تنظيم 

10
املجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإن�سان

احلمد هلل وحده، وال�سالة وال�سالم على ر�سول اهلل الطابع ال�رشيف بداخله            

)حممد بن احل�سن بن حممد بن يو�سف اهلل وليه( يعلم من ظهرينا ال�رشيف هذا 

اأ�سماه اهلل واأعـز اأمره اأننا:

بيان الأ�سباب املوجبة

�سريا على النهج القومي لأ�سالفنا امليامني الذين جعلوا العدل قوام نظام  1 .

حكمهم ومبتغاه. وا�ستكمال لبناء الدولة الع�رشية للحق والقانون التي 

اأجمعت الإرادة امل�سرتكة لكل من جدنا ووالدنا املنعمني، امللكني حممد 

اخلام�س واحل�سن الثاين، قد�س اهلل روحيهما، وكافة مكونات الأمة املغربية 

واجتماعية  دميقراطية  د�ستورية  ملكية  نظام  نطاق  يف  ت�سييدها  على 

قائمة على الت�سبث بحقوق الإن�سان، كما هو متعارف عليها عامليا؛ وحت�سينا 

مكت�سبات  من  وممار�سة،  ثقافة  املجال،  هذا  يف  حتقيقه  مت  مبا  ونهو�سا 

دميقراطية؛

و�سمان  والهيئات  واجلماعات  املواطنني  وحريات  حقوق  �سيانة  ولأن  2 .

اأمريا  ب�سفتنا  ال�سامية  مهامنا  �سميم  من  د�ستورية  اأمانة  تعد  ممار�ستها، 

الإ�سالمية  وقيمنا  وثقافتنا  ح�سارتنا  لأ�س�س  جت�سيد  اأنها  كما  للمومنني. 

ال�سمحة، وللتزاماتنا الدولية بخ�سو�س حماية حقوق الإن�سان، و�سونها، 

والنهو�س بها باعتبار كل منها مرجعية يف هذا ال�ساأن؛

10 اجلريدة الر�سمية عدد 4926 بتاريخ 26 جمادى الأوىل 1422هـ )16 غ�ست 2001م(.
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والتزاما من جاللتنا ال�رشيفة، مبوا�سلة العمل على النهو�س بحقوق الإن�سان  3 .

و�سيانة احلريات وتر�سيخ دولة احلق والقانون وتعزيز كرامة املواطن �سمن 

مفهوم �سمويل حلقوق الإن�سان باعتبارها رافعة قوية لتنمية تتكامل فيها 

كل اأبعاد احلقوق من �سيا�سية ومدنية واقت�سادية واجتماعية وثقافية؛

بخدمة  كفيلة  موؤ�س�سات  خالل  من  لل�سلطة  اجلديد  ملفهومنا  وتر�سيخا  4 .

قبل  من  ال�سلطة  ا�ستعمال  يف  �سطط  اأو  جتاوز  كل  من  ووقايته  املواطن 

الإدارة اأو اجلماعات اأو الأفـراد؛

وا�ست�سعارا ملا قد ي�سوب الن�سو�س القانونية من ثغرات وما قد ينجم عن ممار�سة  5 .

ال�سلطة من جتاوزات مالزمة للطبيعة الب�رشية مهما �سدقت النيات؛

ر�سيد  من  الإن�سان  حلقوق  ال�ست�ساري  املجل�س  حققه  ما  على  وتاأ�سي�سا  6 .

هيكلته  لتجديد  و�سعيا  واحلريات،  باحلقوق  النهو�س  اإيجابي، يف جمال 

وتو�سيع اخت�سا�ساته وعقلنة طرق عمله وتاأهيله، على نحو اأف�سل، لرت�سيخ 

احلقوق املدنية وال�سيا�سية، واإيالء الأهمية الكربى للحقوق الإقت�سادية 

والإجتماعية والثقافية باعتبارها جوهر �سون كرامة الإن�سان؛

مما  املجال  هذا  يف  املدين  املجتمع  عنها  اأبان  التي  للدينامية  واعتبارا  7 .

ي�ستلزم تبويئه املكانة اجلديرة به يف جمل�س يعنى بحقوق الإن�سان؛

ويقينا من جاللتنا ال�رشيفة باأن م�ساعدتنا بامل�سورة ال�سديدة على �سيانة  8 .

من  املجل�س  ت�سكيل  تتطلب  جليلة  اأمانة  بها  والنهو�س  الإن�سان  حقوق 

والنزاهة  بالتجرد  لها  م�سهودا  يكون  اأن  اختيارها  يف  يراعى  �سخ�سيات 

والعطاء  الإن�سان  بحقوق  املخل�س  والت�سبث  الفكرية  والكفاية  اخللقية 

املتميز يف �سبيل تعزيزها؛

واإدراكا من جاللتنا ال�رشيفة باأن تركيبة املجل�س التعددية املت�سكلة اأ�سا�سا  9 .

اأعاله  املذكورة  باخل�سال  املتميزة  واملدين  ال�سيا�سي  املجتمع  مكونات  من 

واملتوفرة على ال�سفة التقريرية، وممثلي اجلهاز التنفيذي، ذوي الع�سوية 

ال�ست�سارية، من �ساأنها �سمان ا�ستقالليته وفتح جمال رحب للحوار والت�ساور 
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بني هذه املكونات ونهو�سها بواجبها يف جعل حقوق الإن�سان ترت�سخ ثقافة 

وممار�سة، يف ذاتية الأفراد واجلماعات، بكل ما يتطلبه الأمر من ا�ستقامة 

وحرية وم�سوؤولية؛

باأن وجود جمل�س ا�ست�ساري حلقوق الإن�سان  واإميانا من جاللتنا ال�رشيفة  10 .

النهو�س  وماليا، يف  اإداريا  وم�ستقل،  ال�سالحيات  مو�سع  التكوين،  متعدد 

بلورة  �ساأنه  من  والق�سائية  والتنفيذية  الت�رشيعية  الأجهزة  عن  مبهامه 

جهاز  اإيجاد  يف  املغربي  ولل�سعب  ال�رشيفة  جلاللتنا  امل�سرتكة  الإرادة 

ي�ساعد جاللتنا على �سون احلريات و�سمان احلقوق والنهو�س بها؛

من خماطر خرق حقوقهم  اخلارج،  الأوفياء يف  رعايانا  يواجهه  ملا  ودرءا  11 .

ملخاطبة  جهاز  اإيجاد  من  كرامتهم  �سون  يتطلبه  ملا  ورعيا  الأ�سا�سية، 

املوؤ�س�سات الوطنية والدولية العاملة يف هذا امليدان؛

من  والقانون  احلق  دولة  تفر�سه  ما  على  ال�رشيفة  جاللتنا  من  وحر�سا  12 .

تناف�س  ل  ال�ست�سارية  املوؤ�س�سة  هذه  يجعل  لل�سلط،  وف�سل  ا�ستقالل 

لخت�سا�ساتها  ممار�ستها  يف  والتنفيذية  والق�سائية  الت�رشيعية  الأجهزة 

املكفولة بن�س الد�ستور والقانون؛

بالتزاماتها  وفية  ع�رشها  دينامية  �سلب  يف  املغربية  اململكة  تظل  ولكي  13 .

احلادي  القرن  لرفع حتديات  وموؤهلة  الإن�سان  الدولية، يف جمال حقوق 

والع�رشين يف وئام تام مع تاريخها وح�سارتها اخلالدة، القائمة على التكرمي 

والت�سامح  والإخاء  وال�سلم  وامل�ساواة  احلرية  ف�سائل  وعلى  لالإن�سان  الإلهي 

من   19 الف�سل  على  وبناء  الأ�سـبـاب،  لهذه  الظلم.  وحترمي  والعتدال 

الد�ستور، اأ�سدرنا اأمرنا ال�رشيف مبا يلي:

املادة الأوىل

اإن املجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإن�سان املحدث بجانب جاللتنا ال�رشيفة مبقت�سى 

الظهري ال�رشيف رقم 12. 90. 1 ال�سادر يف 24 رم�سان 1410)2 اأبريل 1990(، يعد موؤ�س�سة 
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متخ�س�سة مهمتها م�ساعدة جنابنا ال�رشيف يف جميع الق�سايا املتعلقة بالدفاع عن 

بها و�سيانة كرامة وحقوق  والنهو�س  الإن�سان وحمايتها و�سمان ممار�ستها  حقوق 

وحريات املواطنني واجلماعات والهيئات.

هذا  ال�رشيف  ظهرينا  اأحكام  الإن�سان  حلقوق  ال�ست�ساري  املجل�س  على  وجتري 

الذي يعد مبثابة نظام اأ�سا�سي له، وكذا الن�سو�س املتخذة لتطبيقه. وتدعى هذه 

املوؤ�س�سة يف ظهرينا ال�رشيف هذا با�سم املجل�س. 

املادة الثانية

ميار�س املجل�س ال�سالحيات التالية:

اإبداء الراأي فيما ت�ست�سريه فيه جاللتنا ال�رشيفة، من ق�سايا عامة اأو خا�سة،  Õ 

واجلماعات  املواطنني  وحريات  الإن�سان  حقوق  واحرتام  بحماية  تت�سل 

بها يف  ننيطه  مهمة  باأي  والقيام  بها؛  والنهو�س  عنها  والدفاع  والهيئات 

هذا املجال.

رفع اقرتاحات وتقارير خا�سة لنظرنا ال�سديد، يف كل ما من �ساأنه حماية  Õ 

حقوق الإن�سان ودعمها وتطويرها على نحو اأف�سل.

الإن�سان، وح�سيلة  ال�رشيفة عن حالة حقوق  �سنوي جلاللتنا  تقرير  رفع  Õ 

واآفاق عمل املجل�س.

للمعاهدات  الوطنية  والتنظيمية  الت�رشيعية  الن�سو�س  مالءمة  بحث  Õ 

الدولية املتعلقة بحقوق الإن�سان التي �سادقت عليها اململكة اأو ان�سمت 

اإليها والتي مت ن�رشها، واقرتاح التو�سيات املنا�سبة يف هذا ال�ساأن.

الدولية  واملعاهدات  التفاقيات  على  اململكة  م�سادقة  موا�سلة  ت�سجيع  Õ 

املتعلقة بحقوق الإن�سان اأو الن�سمام اإليها، والقيام بدرا�سة م�ساريع التفاقيات 

واملعاهدات الدولية والن�سو�س الت�رشيعية والتنظيمية املتعلقة بحقوق 

الإن�سان املحالة عليه.
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يعنيهم  بطلب ممن  اأو  تلقائيا  اإما  الإن�سان،  الت�سدي حلالت خرق حقوق  Õ 

الأمر؛ وذلك بدرا�ستها وتقدمي تو�سيات ب�ساأنها للجهة املخت�سة.

تي�سري التعاون بني ال�سلطات العمومية وممثلي اجلمعيات الوطنية والدولية  Õ 

وال�سخ�سيات الكفاأة يف جمال حقوق الإن�سان.

الإ�سهام يف ن�رش ثقافة حقوق الإن�سان وتر�سيخها بكل الو�سائل املالئمة. Õ 

امل�ساهمة، كلما دعت احلاجة اإىل ذلك، يف اإعداد التقارير التي يتعني على  Õ 

ال�سلطات العمومية تقدميها لأجهزة الأمم املتحدة وللموؤ�س�سات الدولية 

واجلهوية املخت�سة، تطبيقا لاللتزامات الدولية للمملكة وتقدمي امل�ساعدة، 

عند القت�ساء، للوفود الوطنية امل�ساركة يف الجتماعات الدولية املتعلقة 

بحقوق الإن�سان.

التعاون مع منظمة الأمم املتحدة والهيئات التابعة لها واملوؤ�س�سات الدولية  Õ 

والعمل  الإن�سان،  بحماية حقوق  املخت�سة  الأجنبية  والوطنية  واجلهوية 

على تعزيز دور اململكة يف هذا املجال.

الإ�سهام الفعال، بالتعاون مع املوؤ�س�سات املماثلة، يف حماية حريات املغاربة  Õ 

القاطنني باخلارج و�سون حقوقهم.

الإن�سان  حقوق  عن  الدفاع  ي�ستهدف  اإن�ساين  عمل  كل  ودعم  ت�سجيع  Õ 

حلقوق  ال�سامية  املثل  تكري�س  يف  وامل�ساهمة  بها،  والنهو�س  واحرتامها 

الإن�سان.

اإبداء الراأي يف التقرير ال�سنوي الذي يقدمه للمجل�س الع�سو امل�سوؤول  Õ 

والهيئات  املواطنني  من  كل  بني  بالتوا�سل  بالنهو�س  املكلف  اجلهاز  عن 

والإدارة.

املادة الثالثة

يتاألف املجل�س من الرئي�س واأربعة واأربعني ع�سوا، على الأكرث، يتمتعون بال�سفة 

التقريرية ويتم اختيارهم من بني ال�سخ�سيات امل�سهود لها بالتجرد والنزاهة اخللقية 
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�سبيل  يف  املتميز  والعطاء  الإن�سان  بحقوق  املخل�س  والت�سبث  الفكرية  والكفاية 

تعزيزها.

املادة الرابعة

يعني رئي�س املجل�س بظهري �رشيف ملدة �ست �سنوات قابلة للتجديد، ويتم اختيار 

الأع�ساء الأربعة والأربعني، ذوي ال�سفة التقريرية، على النحو التايل:

اأ- اأربعة ع�رش ع�سوا يقرتحون من قبل اجلمعيات الفاعلة يف جمال حقوق الإن�سان، 

واملعروفة بن�ساطها املكثف يف �سبيل النهو�س بها، مبا فيها اجلمعيات املخت�سة 

والبيئة  املواطنة  كق�سايا  والثقافية  والإجتماعية  الإقت�سادية  احلقوق  بق�سايا 

والنهو�س باأو�ساع املراأة والطفل والأ�سخا�س املعاقني.

ب- ت�سعة اأع�ساء يقرتحون من قبل الأحزاب ال�سيا�سية واملنظمات النقابية.

اأ�سا�س ع�سو واحد من كل هياأة - من قبل كل  اأع�ساء يقرتحون - على  ج- �ستة 

املحامني  للق�ساة وجمعية هيئات  املغرب والودادية احل�سنية  من رابطة علماء 

باملغرب وهيئة الأطباء الوطنية، واجلمعية اأو اجلمعيات املمثلة لهيئة الأ�ساتذة 

اجلامعيني وموؤ�س�سة احل�سن الثاين للمغاربة املقيمني باخلارج.

د - امل�سوؤول عن اجلهاز املكلف بالنهو�س بالتوا�سل بني كل من املواطنني والهيئات 

والإدارة.

هـ - اأربعة ع�رش ع�سوا يتم اختيارهم من قبل جاللتنا ال�رشيفة.

املادة اخلام�سة

املادة  يف  املذكورة  »ج«  و  »ب«  و  »اأ«  الفئات  اإىل  املنت�سبني  الأع�ساء  تعيني  يتم 

الرابعة اأعاله، بظهري �رشيف ملدة اأربع �سنوات قابلة للتجديد، من قائمة ت�سم ثالثة 

اأ�سخا�س تقرتحها كل واحدة من الهيئات املعنية.

وتتوىل جاللتنا ال�رشيفة تعيني الأع�ساء املنت�سبني للفئة »هـ« بظهري �رشيف لنف�س 

املدة.
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املادة ال�ساد�سة

ب�سفة  اأع�سائه،  �سمن  املجل�س،  ي�سم  التقريرية،  ال�سفة  ذوي  الأع�ساء  على  عالوة 

يف  امل�ساركة  لهم  يحق  الذين  اخت�سا�سه  مبجالت  املعنيني  الوزراء  ا�ست�سارية 

جل�سات املجل�س واجتماعات اأجهزته ولهم اأن يفو�سوا، عند القت�ساء، النيابة عنهم 

يف ذلك.

املادة ال�سابعة

اإحداث جلنة  املجل�س  يقرتح على  اأن  ال�رشيف-  ا�ستئذان جنابنا  -بعد  للرئي�س 

خا�سة، لبحث ق�سية معينة تدخل يف جمال اخت�سا�سه. وله اأن يحدد تركيبتها 

التي ميكن، عند القت�ساء، اأن ت�سم اأع�ساء يتم اختيارهم من خارج املجل�س.

املادة الثامنة

حتدث »جـائـزة حممد ال�ساد�س حلقوق الإن�سان«.

ويتوىل املجل�س، �سنويا، اقرتاح الهيئة اأو ال�سخ�س املر�سح لها على جنابنا ال�رشيف، 

مراعيا يف ذلك متيز املر�سح باأعمال ميدانية اأو درا�سات اأو اأبحاث علمية اأو م�ساريع 

تتعلق بحماية حقوق الإن�سان وممار�ستها والنهو�س بها.

لل�رشوط  طبقا  الأجنبية،  اأو  الوطنية  والهيئات  لل�سخ�سيات  اجلائزة  هذه  ت�سلم 

والكيفيات املحددة يف النظام الداخلي للمجل�س.

املادة التا�سعة

يعر�س الرئي�س على املجل�س الق�سايا التي يريد جنابنا ال�رشيف اأن ي�ست�سريه فيها؛ 

ويرفع لعلمنا ال�سامي الراأي ال�ست�ساري ب�ساأنها. وللمجل�س اأن يقرر باأغلبية ثلثي 

اإطالع جاللتنا  املفيد  لق�سايا يرى من  تلقائيا  الت�سدي  يتاألف منهم  الذين  الأع�ساء 

ال�رشيفة عليها؛ ويتخذ اآراءه ال�ست�سارية وتو�سياته ومقرتحاته بنف�س الأغلبية.
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املادة العا�رشة

يجتمع املجل�س مرتني يف ال�سنة على الأقل وكلما دعت احلاجة اإىل ذلك، بدعوة 

يوجهها رئي�سه تنفيذا لأمر �سادر من جاللتنا ال�رشيفة. وللمجل�س اأن يعهد اإىل 

خا�سة  ق�سايا  درا�سة  تتوىل  خا�سة  وجلان  عمل  جمموعات  بتكوين  اأع�سائه  بع�س 

وترفع اإليه ما تراه مفيدا من التو�سيات يف �ساأنها.

ن�رش  له  يجوز  كما  كليا،  اأو  ومقرتحاته، جزئيا  وتو�سياته  اآرائه  ن�رش  للمجل�س  يجوز 

مقرتحات وتقارير جمموعات العمل املنبثقة عنه، بعد اإطالع جاللتنا ال�رشيفة عليها.

املادة احلادية ع�رشة

تعمل كافة ال�سلطات العمومية واملوؤ�س�سات العامة واخلا�سة على ت�سهيل ماأمورية املجل�س.

ولرئي�س املجل�س اأن يطلب من اجلهات املعنية مبلف، يوجد قيد الدرا�سة من طرفه 

تقدمي تقرير �سامل عنه.

املادة الثانية ع�رشة

ل�سمان تدبريه  الالزمة  الإجراءات  املجل�س، ويتخذ كل  بت�سيري  الرئي�س  ي�سطلع 

وح�سن �سريه، خا�سة منها:

و�سع جدول اأعمال املجل�س ودوراته امل�سادق عليها من قبل جاللتنا ال�رشيفة؛

تبليغ نتائج اأعمال املجل�س اإىل جاللتنا ال�رشيفة؛

و�سع امليزانية ال�سنوية للمجل�س، وتويل الأمر ب�رشفها؛

دعوة اأع�ساء املجل�س لالجتماع يف الدورات العادية اأو الطارئة.

يعترب الرئي�س الناطق الر�سمي با�سم املجل�س. كما يعترب خماطبه الر�سمي لدى 

ال�سلطات العمومية الوطنية ولدى املنظمات والهيئات الدولية. للرئي�س اأن ي�ستاأذن 
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اأن  �ساأن تفوي�س بع�س اخت�سا�ساته لأع�ساء يف املجل�س، وله  ال�رشيف يف  جنابنا 

يفو�س �سالحيات و�سع ميزانية املجل�س اأو الأمر ب�رشفها لالأمني العام.

اإذا حال عائق دون ا�سطالع الرئي�س مبهامه، فاإن جاللتنا ال�رشيفة تعني اأحد اأع�ساء 

املجل�س ليتوىل مهمة الت�سيري املوؤقت جلل�ساته.

املادة الثالثة ع�رشة

اأو  املجل�س  اأع�ساء  بني  من  �رشيف  بظهري  يعني  عام  اأمني  املجل�س  اأمانة  يتوىل 

خارجه. واإذا كان الأمني العام غري ع�سو باملجل�س فاإنه ي�سارك يف اأعماله ب�سفة 

التقنية  ل�سد حاجاته  وم�ست�سارين وخرباء،  باإدارة  املجل�س  وي�ستعني  ا�ست�سارية. 

والإدارية، طبقا لهيكلة اإدارية ومالية ي�سمنها املجل�س نظامه الداخلي.

املادة الرابعة ع�رشة

ولهذه  وميزانيته.  اإدارته  تدبري  يف  واملايل  الإداري  بال�ستقالل  املجل�س  يتمتع 

الغاية تر�سد له ميزانية خا�سة ي�رشف منها على ت�سيريه وجتهيزه.

ت�سجل العتمادات املخ�س�سة لها يف ميزانية البالط امللكي.

املادة اخلام�سة ع�رشة

تعوي�سات عن  املجل�س  اأنه ت�رشف لأع�ساء  بيد  املجل�س تطوعية؛  تعترب ع�سوية 

املهام التي ينيطهم بها املجل�س.

املادة ال�ساد�سة ع�رشة

يحدد النظام الداخلي للمجل�س -ا�ستنادا للقواعد املقررة يف ظهرينا ال�رشيف 

لخت�سا�ساته،  وممار�سته  ت�سيريه  وكيفية  واملالية  الإدارية  املجل�س  هيكلة  هذا- 

وعقده لجتماعاته واإجرائه ملداولته. ويتوىل رئي�س املجل�س و�سع م�رشوع نظامه 
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جنابنا  قبل  من  عليه  وامل�سادقة  املجل�س،  قبل  من  مناق�سته  تتم  الذي  الداخلي 

ال�رشيف. ميكن للمجل�س تعديل نظامه الداخلي طبقا للم�سطرة املن�سو�س عليها 

يف الفقرتني اأعـاله.

املادة ال�سابعة ع�رشة

اإىل اأن يتم تن�سيب املجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإن�سان، ح�سب تركيبته املن�سو�س 

عليها يف ظهرينا ال�رشيف هذا، ميار�س املجل�س القائم حاليا وكافة الأجهزة واللجان 

التابعة له اأو املحدثة بجانبه، الخت�سا�سات امل�سندة اإليه باأحكام الظهري ال�رشيف 

املحدث له والآراء ال�ست�سارية التي حظيت مبوافقة جنابنا ال�رشيف.

املادة الثامنة ع�رشة

ين�رش ظهرينا ال�رشيف هذا يف اجلريدة الر�سمية.

وحرر بفا�س

يف 15 من حمرم 1422هـ )10 اأبريل 2000م(.
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ظهري �رشيف رقم 192. 07. 1 �سادر يف 19 من  

ذي القعدة 1428هـ )30 نوفمرب 2007م( املتعلق بتغيري 

الظهري ال�رشيف رقم 350. 00. 1 ال�سادر يف 15    

من حمرم 1422هـ )10 اأبريل 2001م( املتعلق باإعادة 

11
تنظيم املجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإن�سان

احلمد هلل وحده،

الطابع ال�رشيف- بداخله:

)حممد بن احل�سن بن حممد بن يو�سف اهلل وليه(

يعلم من ظهرينا ال�رشيف هذا، اأ�سماه اهلل واأعز اأمره اأننا:

بناء على الظهري ال�رشيف رقم 350. 00. 1 ال�سادر يف 15 من حمرم 1422 )10 اأبريل 

2001( املتعلق باإعادة تنظيم املجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإن�سان،

اأ�سدرنا اأمرنا ال�رشيف مبا يلي:

املادة الأوىل

تن�سخ اأحكـام املادة الرابعة ع�رشة من الظهري ال�رشيف امل�سار اإليه اأعاله رقم 350. 00. 1 

ال�سادر يف 15 من حمرم 1422 )10 اأبريل 2001( وحتل حملها الأحكام التالية :

املادة الرابعة ع�رشة: يتمتع املجل�س بال�ستقالل الإداري واملايل يف تدبري اإدارته 

وميزانيته.

11 اجلريدة الر�سمية عدد 5584 بتاريخ 25 ذو الفعدة 1428 هـ )6 دجنرب 2007م(.
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وت�ستمل ميزانية املجل�س على ما يلي:

يف املوارد:

مداخيل الأموال املنقولة والعقارات التي ميلكها املجل�س؛ Õ 

الإعانات املالية املخ�س�سة له من ميزانية الدولة؛ Õ 

اأو  كانت  خا�سة  دولية،  اأو  وطنية  هيئة  اأي  من  املتاأتية  املالية  الإعانات  Õ 

عامة؛

املداخيل املختلفة؛ Õ 

الهبات والو�سايا. Õ 

يف النفقات:

نفقات الت�سيري؛ Õ 

نفقات التجهيز وال�ستثمار. Õ 

ت�سجل الإعانات املالية التي متنحها الدولة للمجل�س يف ميزانية الوزير الأول.

بعد درا�سة م�رشوع امليزانية، يحدد وزيرنا الأول املبلغ الأق�سى لالإعانة املالية التي 

اإىل  اإر�ساله  قبل  وذلك  املعنية،  املالية  ال�سنة  بر�سم  للمجل�س  الدولة  تخ�س�سها 

املجل�س ق�سد التداول ب�ساأنه.

الوزير  الإن�سان من لدن  ال�ست�ساري حلقوق  املجل�س  يتوىل حما�سب ملحق لدى 

القوانني  تخولها  التي  بالخت�سا�سات  املجل�س،  رئي�س  لدى  القيام،  باملالية  املكلف 

والأنظمة للمحا�سبني العموميني.

املادة الثانية

تغري على النحو التايل اأحكام املادة الثانية ع�رشة من الظهري ال�رشيف امل�سار اإليه 

اأعاله رقم 350. 00. 1 ال�سادر يف 15 من حمرم 1422 )10 اأبريل 2001(:
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املادة الثانية ع�رشة: ي�سطلع الرئي�س .................................

..................................................................؛

- ...............................................................؛

- .....................اإىل جاللتنا ال�رشيفة؛

- اقرتاح امليزانية ال�سنوية للمجل�س، وتويل الأمر ب�رشفها؛

- .......................................................؛

)الباقي بدون تغيري(.

املادة الثالثة

ين�رش ظهرينا ال�رشيف هذا يف اجلريدة الر�سمية.

وحرر بكلميم

يف 19 من ذي القعدة 1428 )30 نوفمرب 2007(.





رابعا- الأنظمة الداخلية
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النظام الداخلي للمجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإن�سان 

امل�سادق على م�رشوعه يف اجلل�سة املنعقدة 

بتاريخ 26 ربيع الثاين 1411هـ )15 نوفمرب 1990م(

الف�سل الأول

اأحكام عــامــة

املادة الأولـى

ي�سمى هذا النظام النظام الداخلي للمجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإن�سان، ويت�سمن 

القواعد التنظيمية لإجراءات انعقاده، وممار�سة مهامه.

املادة الثانيـة

يق�سد بالألفاظ التالية، يف تطبيق هذا النظام، الدللت الواردة ازاء كل منها.

الظهري ال�رشيـف : الظهري ال�رشيف رقم Õ 1 .90 .12 يتعلق باملجل�س ال�ست�ساري 

حلقوق  الإن�سان.

املجلــ�س : املجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإن�سان. Õ 

الـرئيـ�س : رئي�س املجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإن�سان. Õ 

الأمانة العامة : الأمانة  العامة  للمجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإن�سان. Õ 

الأمني الـعـام : الأمني العام للمجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإن�سان. Õ 
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الف�سل الثانــي

مهـام املجل�س

املادة الثالثـة

مهمة املجل�س م�ساعدة �ساحب اجلاللة يف جميع الق�سايا املتعلقة بحقوق الإن�سان.

اإطار هذه املهمة، ر�سم خطة عمله، وو�سع الربامج الكفيلة  يتوىل املجل�س، يف 

واحرتام  حماية  يف  مقا�سده  بلوغ  اإىل  الرامية  التو�سيات  واإ�سدار  اأهدافه،  بتحقيق 

حقوق الإن�سان اإىل اأبعد مدى.

املادة الرابعـة

اأع�سائه تتوىل درا�سة ق�سايا خا�سة  1 - للمجل�س تكوين جمموعات عمل من بني 

خالل فرتة معينة.

اقرتاح  على  بناء  وللرئي�س،  اأعمالها.  اإجناز  مبواعيد  العمل  تتقيد جمموعات   -2

رئي�س املجموعة، اأن ميدد هذه املواعيد اذا كانت هناك �رشورة لذلك.

الق�سايا  ب�ساأن  التو�سيات  من  مفيدا  ماتراه  املجل�س  اإىل  العمل  ترفع جمموعات   -3

التي كلفت بدرا�ستها.

املادة اخلام�سـة

للمجل�س ت�سكيل جلان يعهد اإليها بدرا�سة مو�سوعات مدرجة يف جدول الأعمـال.

املادة ال�ساد�سـة

للمجل�س، وملجموعات العمل، اأن ت�ستمع اإىل �سخ�سيات تتمتع بكفاءة خا�سة يف 

جمال  حقوق الإن�سان، اأو ت�ست�سريها اذا راأت فائدة يف ذلك.
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املادة ال�سابعـة

بني  من  لها  ومقرر  رئي�س  بانتخاب  اأعمالها  جلنة  اأو  عمل  جمموعة  كل  تبداأ   -1

اأع�سائها،  ويف حالة غياب رئي�سها، ينوب عنه املقرر يف اإدارة اجلل�سات.

2- يرفع رئي�س جمموعة العمل اأو اللجنة اأومقررها تقريرا للمجل�س عن الأعمال 

املنجزة، ويقدم له كل مايطلب من بيانات حول ماورد يف التقرير.

املادة الثامنـة

ي�سرتك اأع�ساء جمموعات العمل واللجان يف املناق�سات وفق ماهو مبني يف هذا النظام.

الف�سل الثالـث

الـرئيــ�س

املادة التا�سعـة

1 - يدعو الرئي�س اإىل اجتماع املجل�س كلما دعت حاجة اإىل ذلك مببادرة منه 

اأوتنفيذا  لأمر �سادر عن �ساحب اجلاللة.

2- يتوىل الرئي�س ت�سيري جل�سات املجل�س، وله حق ال�سرتاك يف املناق�سة والت�سويت.

تطبيق  ويكفل  املناق�سة،  باب   واإغالق  اجلل�سات  واختتام  افتتاح  الرئي�س  يعلن   -3

اأحكام هذا  النظام.

املادة العا�سـرة

1 - يدير الرئي�س املداولت يف املو�سوعات املعرو�سة على املجل�س ح�سب ترتيبها 

يف جدول الأعمال اإل اإذا قرر املجل�س خالف ذلك.

2- يعطى الرئي�س الكلمة بح�سب ترتيب طلبها، ويجوز اأن تعطى الأ�سبقية يف الكالم 

لالأمني العام ق�سد تو�سيح م�ساألة غام�سة اأو تقدمي معلومات لإنارة راأي املجل�س.
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3- للرئي�س، اأثناء املداولة، تالوة قائمة الأع�ساء الذين طلبوا الكلمة واإعالن غلق 

القائمة باتفاق  مع املجل�س، ول ي�ستثنى من ذلك اإل ممار�سة حق الرد. 

الف�سل الرابع

الأمني العــام

املادة احلادية ع�رشة

1- الأمانة العامة هي اجلهاز التنفيذي للمجل�س.

2- تعمل الأمانة العامة حتت اإ�رشاف الأمني العام وفق اأحكام الظهري ال�رشيف وطبقا 

ملقت�سيات هذا النظام.

3-  ي�ساعد الأمني العام عدد من املوظفني واخلرباء.

4 - ي�سع الأمني العام الهيكل التنظيمي لالأمانة العامة مبا يف ذلك الأق�سام وامل�سالح 

التي تتكون   منها ويحدد املهام التي ت�سطلع بها.

املادة الثانية ع�رشة 

تتوىل الأمانة العامة املهام التالية :

يف  املدرجة  باملو�سوعات  املتعلقة  والدرا�سات  والبحوث  العمل  اأوراق  تهيئة   -1

جدول الأعمال اأو التي يطلبها املجل�س بال�ستعانة مبن تراه منا�سبا من اخلرباء 

والباحثني.

2- الإ�رشاف على الأمور التنظيمية والإجرائية املتعلقة ب�سمان ح�سن �سري العمل 

يف اجتماعات املجل�س وجمموعات عمله وجلانه.

3- التح�سري الفني والإداري لنعقاد اجتماعات املجل�س وجمموعات العمل واللجان التي 

ي�سكلها واإعداد جدول اأعمال تلك اجلل�سات وتهيئة ما تقت�سيه من م�ستلزمات.

4- ال�سرتاك يف اأعمال جمموعات العمل واللجان املنبثقة عن املجل�س.
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5- اإعداد التقرير الدوري عن الأن�سطة التي قامت بها على �سعيد الربامج والإجراءات 

التنفيذية وجمموعات العمل واللجان واخلطط املت�سلة باأهداف املجل�س.

املادة الثالثة ع�رشة

تقوم الأمانة العامة بالإت�سال بالأجهزة الق�سائية والإدارية املخت�سة لبذل جميع امل�ساعدات 

الالزمة للمجل�س مبا يف ذلك تقدمي املعلومات التي يرغب يف احل�سول عليها.

الف�سـل اخلام�س

اجتماعات املجل�س

املادة الرابعة ع�رشة

يجتمع املجل�س كلما دعت حاجة اإىل ذلك ومرتني يف ال�سنة على الأقل.

املادة اخلام�سة ع�رشة

1- يعقد املجل�س اجتماعاته يف مقر املجل�س، وله اأن يعقدها يف اأي مكان اآخر 

باأمر من  �ساحب اجلاللة.

2- تعترب جل�سات املجل�س �سحيحة بح�سور ثلثي اأع�سائه.

الف�سل ال�ساد�س

جدول الأعمال

املادة ال�ساد�سة ع�رشة

يهيىء الأمني العام جدول الأعمال بالت�ساور مع رئي�س املجل�س وير�سله اإىل الأع�ساء 

مرفقا بالوثائق واملذكرات التو�سيحية يف اأجل ل يقل عن �سهر واحد قبل التاريخ 

املحدد لنعقاد الجتماع.
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يت�سمن جدول الأعمال البنود التالية :

1- املو�سوعات التي ياأمر �ساحب اجلاللة بعر�سها على  املجل�س.

2- املو�سوعات التي قرر املجل�س باأغلبية ثلثي اأع�سائه اإدراجها يف جدول اأعمال  

الجتماع القادم.

3 - تقرير الأمانة العامة عن اخلطوات التنفيذية املتعلقة باأن�سطة  املجل�س بالن�سبة 

اإىل  الجتماع ال�سابق.

املادة ال�سابعة ع�رشة

يقدم الأمني العام الق�سايا التي يرغب اأحد الأع�ساء يف ت�سجيلها اإىل املجل�س طبقا 

للمادة  ال�ساد�سة من الظهري ال�رشيف.

املادة الثامنة ع�رشة

الأعمال  جدول  على  املدرجة  املو�سوعات  بحث  بانتهاء  املجل�س  اجتماع  ينتهى 

وللمجل�س اأن يقرر اإرجاء بحث بع�س املو�سوعات اإىل اجتماع قادم اأوتعليق بحثها 

اإىل جل�سات لحقة  تعقد يف موعد اآخر.

الف�سل ال�سابع

التـ�سويـت

املادة التا�سعة ع�رشة

1- يتخذ املجل�س قراراته باأغلبية احلا�رشين. وعند ت�ساوي الأ�سوات يرجح �سوت 

الرئي�س.

2- يقع الت�سويت برفع الأيدي مامل يقرر املجل�س الت�سويت مناداة  بال�سم.
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باملناداة، ويكتفى  الت�سويت  اإذا كان  اجلل�سة  3 - يدون �سوت كل ع�سو يف حم�رش 

بتدوين نتيجة الت�سويت اإذا كان برفع الأيدي.

4- ليجوز قطع الت�سويت اذا اأعلن الرئي�س عن بدئه مامل يكن ذلك لنقطة نظام 

تتعلق بالت�سويت اأو بتاأجيله.

املادة الع�سـرون

امل�ساألة  جوهر  مناق�سة  جتوز  ل  احلالة  هذه  ويف  نظام،  نقطة  اثارة  ع�سو  لكل   -1

املعرو�سة على البحث.

2- لكل ع�سو اأن يقرتح اأثناء مناق�سة اأية م�ساألة وقف اجلل�سة، اأو تاأجيلها اأو اإرجاء 

املناق�سة، اأو غلقها يف  امل�ساألة املعرو�سة على املجل�س، ويطرح الرئي�س القرتاح 

مبا�رشة على  الت�سويت ح�سب الرتتيب التايل :

وقـف اجللـ�سـة؛ Õ 

تاأجيل اجللـ�سـة؛ Õ 

اإرجـاء اجللـ�سـة؛ Õ 

غلق باب املناق�سة. Õ 

املادة احلادية والع�رشون

1- اذا قدم ع�سو تعديل اقرتاح، يتم الت�سويت على التعديل اأول. فاإذا كان هناك 

اأكرث من تعديل يبداأ بالت�سويت على التعديل الذي يرى الرئي�س اأنه من حيث 

املو�سوع اأكرث التعديالت بعدا عن القرتاح  الأ�سلي، ثم ي�سوت على التعديل 

التعديالت  جميع  على  الت�سويت  يتم  حتى  وهكذا  البعد،  يف  يليه  الذي 

القرتاح  الت�سويت بعد ذلك على  اأكرث يجري  اأو  اأقر تعديل  فاإذا  املقرتحة. 

الأ�سلي املعـدل.

2 - يعترب اأي اقرتاح جديد مبثابة تعديل لالقرتاح الأ�سلي اإذا ت�سمن جمرد اإ�سافة 

اأو حذف اأوتغيري يف اأحد اأجزاء القرتاح الأ�سلي.
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الف�سل الثامن

تعديل النظام الداخلي للمجل�س

املادة الثانية والع�رشون 

1- للرئي�س ولكل ع�سو اقرتاح تعديل هذا النظام.

2-  ليجوز النظر يف طلب التعديل ال اإذا اأر�سل القرتاح  اخلا�س به اإىل الأع�ساء 

من طرف الأمني العام قبل عر�سه على املجل�س فى اأجل ل يقل عن �سهر واحد 

من تاريخ التو�سل به.

3 - يتم تعديل هذا النظام بقرار يتخذ باأغلبية ثلثي اأع�ساء  املجل�س.

املادة الثالثة والع�رشون

ي�رشي العمل بهذا النظام من تاريخ موافقة املجل�س عليه.
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النظام الداخلي للمجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإن�سان 

تطبيقا ملقت�سيات الظهري ال�رشيف رقم 1.00.350 ال�سادر بتاريخ 15 حمرم 1422هـ 

)10 اأبريل 2001م( املتعلق باإعادة تنظيم املجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإن�سان امل�سادق 

على م�رشوعه يف الجتماع ال�سابع ع�رش للمجل�س يف 13 و 14 مار�س 2003

الفهـر�س

الإطار العام

: اأحكام عامة  الباب الأول 

: تركيب املجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإن�سان الباب الثاين 

: الع�سوية الف�سل الأول 

: الرئي�س  الف�سل الثاين 

: الأمني العام  الف�سل الثالث 

: �سري عمل املجل�س  الباب الثالث 

: الجتماعات  الف�سل الأول 

: جمموعات العمل واللجان الف�سل الثاين 

: الإدارة والت�سيري املايل للمجل�س الباب الرابع 

: اإدارة املجل�س الف�سل الأول 

: الت�سيري املايل للمجل�س الف�سل الثاين 

: جائزة حممد ال�ساد�س حلقوق الإن�سان  الباب اخلام�س 

: التقرير ال�سنوي وح�سيلة واآفاق عمل املجل�س  الباب ال�ساد�س 

: التقرير ال�سنوي عن حالة حقوق الإن�سان باملغرب  الف�سل الأول 

: تقرير عن ح�سيلة واآفاق عمل املجل�س  الف�سل الثاين 

: مقت�سيات ختامية. الباب ال�سابع 
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ديباجة

تطبيقا ملقت�سيات الظهري ال�رشيف رقم 350. 00. 1 ال�سادر بتاريخ 15 حمـرم 1422 )10 

اأبريل 2001( املتعلق باإعادة تنظيم املجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإن�سان، وا�ستح�سارا 

وحمايتهـا  الإن�سـان  بحقـوق  للنهـو�س  الوطنيـة  للموؤ�س�سـات  الناظمة  للمبادئ 

املتحدة  لالأمم  العمومية  اجلمعية  �سادقت عليها  التي  باري�س(  )املعروفة مببادئ 

ال�ست�ساري حلقوق  املجل�س  يعد   ،1993 20 دجنرب  بتاريخ   134/48 قرارها رقم  يف 

الإن�سان موؤ�س�سة وطنية متخ�س�سة يف النهو�س بحقوق الإن�سان وحمايتها كما هي 

متعارف عليها عامليا.

واملجل�س هيئة حمدثة اإىل جانب �ساحب اجلاللة، ي�سطلع مبهمة ا�ست�سارية، معتمدا 

على القرتاح والتحفيز يف كل املجالت والق�سايا املتعلقة باحلقوق الإن�سانية.

واملجل�س موؤ�س�سة تعددية وم�ستقلة، كما اأنه، ف�سال عن ت�سبثه با�ستقالليته، يعمل 

احلوار  اأ�سا�سها  وعالقات  العمومية،  ال�سلطات  مع  وبناءة  جادة  عالقات  ربط  على 

والتعاون مع املجتمعني املدين وال�سيا�سي.

اأرقى درجات  بلوغ  اإىل  له،  املخولة  لل�سالحيات  املجل�س، يف ممار�سته  وي�سعى 

النزاهة املعنوية والفكرية اأثناء اإدلئه باآرائه واقرتاحاته، كما يحر�س على اأن يكون 

مو�سوعيا وحمايدا يف م�ساعيه وحتليالته، وحازما يف مواجهته لنتهاكات حقوق 

الإن�سان.

وي�سع املجل�س الكرامة الإن�سانية واحرتام الآخر واحرتام الختالف، عند معاجلته 

لأي ق�سية تدخل �سمن اخت�سا�ساته، يف �سميم ان�سغالته، معتمدا با�ستمرار على 

ف�سائل احلوار الدميقراطي ال�سادق.

اإن املجل�س، الذي يعترب ق�سية حقوق الإن�سان فوق امل�سالح والتمايزات ال�سيا�سية 

الأفراد  كل  وحقوق  كرامة  �سون  اأجل  من  العمل  على  ذلك،  على  بناء  يراهن، 

واجلماعات بدون متييز، وتر�سيخ ثقافة حقوق الإن�سان، وتقوية دولة احلق والقانون، 
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وتوطيد الدميقراطية و�سيانتها، والعمل على تعزيز احرتام كافة حقوق الإن�سان 

12

الإقت�سادية والإجتماعية والثقافية والبيئية وال�سيا�سية واملدنية ، والنهو�س بها.

الباب الأول : اأحكام عامة

املادة 1

يحدد هذا النظام الداخلي هيكلة املجل�س وكيفية ت�سيريه وممار�سة اخت�سا�ساته، 

وعقد اجتماعاته واإجراء مداولته.

كما ي�سع ال�سوابط الأ�سا�سية لتنظيم جائزة حممد ال�ساد�س حلقوق الإن�سان واإعداد 

التقرير ال�سنوي حول و�سعية حقوق الإن�سان باملغرب وح�سيلة واآفاق عمل املجل�س، 

وذلك ا�ستنادا للقواعد املقررة يف الظهري ال�رشيف رقم 350. 00. 1 ال�سادر بتاريخ 10 

اأبريل 2001، املتعلق باإعادة تنظيم املجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإن�سان مبثابة نظامه 

الأ�سا�سي.

الباب الثاين: تركيبة املجل�س

الف�سل الأول: الع�سوية

املادة 2

يتكون املجل�س من اأع�ساء ذوي �سفة تقريرية و اأع�ساء ذوي �سفة ا�ست�سارية. 

املادة 3

ي�سارك الأع�ساء ذوو ال�سفة التقريرية يف اأ�سغال املجل�س ب�سفتهم ال�سخ�سية، ول 

يحق لهم اأن ينيبوا عنهم اأحدا.

12 التعديالت امل�سار اإليها بلون مغاير مت اعتمادها يف الجتماع  29 للمجل�س املنعقد بتاريخ 29 مار�س 2008.
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اأ�سغال املجل�س ب�سفتهم ال�سخ�سية،  وي�سارك الأع�ساء ذوو ال�سفة ال�ست�سارية يف 

13

ويف حال تعذر عليهم ذلك ميكنهم اأن ينيبوا عنهم اأحد م�ساعديهم الأقربني.

املادة 4

ي�سارك الأع�ساء ذوو ال�سفة التقريرية يف التعبريعن الراأي ويف الت�سويت واتخاذ 

القرار والرت�سيح لتحمل امل�سوؤوليات بكامل احلرية.

املادة 5

يواظب الأع�ساء ذوو ال�سفة التقريرية على امل�ساركة يف اأ�سغال املجل�س ول يجوز 

لهم التغيب بدون عذر مقبول.

املادة 6

بال�رشية  الأع�ساء  ويلتزم  يقرر خالف ذلك،  ما مل  املجل�س �رشية  تكون مداولت 

التامة بخ�سو�س فحوى املداولت و املقررات، كما يلتزمون باحلفاظ على التكتم فيما 

14

يخ�س الوثائق الداخلية للمجل�س.

يلتزم الأع�ساء بواجب التحفظ، وذلك بالتاأكيد على �سفتهم ال�سخ�سية حني اإبداء 

اآرائهم خارج اأ�سغال املجل�س.

املادة 7

ع�سوية املجل�س  تطوعية ، وطبقا للمادة 15 من ظهري اإعادة تنظيمه، ميكن  �رشف 

النقل  نفقات  تغطية  ت�سمل  التقريرية،  ال�سفة  ذوي  لالأع�ساء  املهام  عن  تعوي�سات 

الفعلي  الإ�سهام  عن  والتعوي�س  املجل�س،  اأ�سغال  يف  بامل�ساركة  املرتبطة  والإقامة 

13 اأ�سيف هذا التعديل خالل الجتماع املذكور �سابقا.

14 اأ�سيف هذا التعديل خالل الجتماع املذكور �سابقا.



121
ماي 1990 - ماي 2010

واملهام  واخلربات  والأعمال  التحريات  وعن  عمله  وجمموعات  وجلانه  دوراته  يف 

التمثيلية التي يكلفهم املجل�س باإجنازها.

لرئي�س  بقرار  اأعاله  اإليها  امل�سار  التعوي�سات  �رشف  وكيفيات  مقادير  وحتدد 

15

املجل�س.

املادة 8

يتقدموا  اأن  ولهم  ا�ست�سارية،  ب�سفة  كاأع�ساء  املجل�س  اجتماعات  يف  الوزراء  ي�سارك 

يفو�سوا، عند  اأن  لهم  كما  املجل�س،  من  بطلب  اأو  تلقائيا  املفيدة  والبيانات  بالعرو�س 

الثالثة  املادة  من  الثانية  الفقرة  ملقت�سيات  طبقا  ذلك،  يف  عنهم  النيابة  القت�ساء، 

16

اأعاله.

املادة 9 

ي�سارك وايل املظامل، ب�سفته التقريرية، يف اأ�سغال املجل�س بناء على مقت�سيات املادة 

اأبريل 2001، املتعلق باإعادة  4 من الظهري ال�رشيف رقم 350. 00. 1 ال�سادر بتاريخ 10 

تنظيم املجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإن�سان، مع مراعاة مقت�سيات الفقرة الأوىل من 

17

املادة الثالثة اأعاله.

الف�سل الثاين: الرئي�س

املادة 10

الرئي�س رئا�سة املجل�س وي�سهر على ح�سن ت�سيريه وتدبري �سوؤونه و�سري  يتوىل 

عمله.

15 عدلت هذه املادة يف الجتماع املذكور �سابقا.

16 اإ�سافة اعتمدت يف نف�س الجتماع املذكور.

17 حلقت تعديالت بهذه املادة يف نف�س الجتماع.
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املادة 11

م�رشوع جدول  ويحدد  العادية،  وغري  العادية  الدورات  لنعقاد  الرئي�س  يدعو 

اجلل�سات  ت�سيري  ويتوىل  عليه،  للم�سادقة  امللك  جاللة  اإىل  ويرفعه  الأعمال 

واملداولت، كما يرفع اإىل جاللته نتائج اأ�سغال املجل�س.

املادة 12

املخاطب  والدولية، وهو  الوطنية  والهيئات  ال�سلطات  اإزاء  املجل�س  الرئي�س  ميثل 

الر�سمي لها ويعترب الناطق الر�سمي للمجل�س.

املادة 13

اأن  وميكنه  ب�رشفها؛  الأمر  ويتوىل  للمجل�س  ال�سنوية  امليزانية  الرئي�س  يقرتح 

يفو�س لالأمني العام �سلطة اإعداد امليزانية اأو �رشفها؛ كما ميكنه اأن يفو�س بع�سا 

 .
18

من �سالحياته لأع�ساء من املجل�س بعد ا�ستئدان �ساحب اجلاللة

الف�سل الثالث: الأمني العام

املادة 14

يتوىل الأمني العام الإ�رشاف على الأمانة العامة باعتبارها جهازا اإداريا وتقنيا للمجل�س.

املادة 15

ي�سارك الأمني العام يف اأعمال املجل�س ب�سفة تقريرية اإذا كان ع�سوا فيه، وب�سفة 

ا�ست�سارية اإذا كان معينا من خارجه. كما يتوىل التح�سري الفني والإداري لنعقاد 

18 اأعتمد هذا التعديل يف نف�س الجتماع املذكور �سابقا.
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املتعلقة  والدرا�سات  والبحوث  العمل  اأوراق  اإعداد  ومتابعة  املجل�س  اجتماعات 

باملو�سوعات املدرجة يف براجمه وجمموعات عمله وجلانه.

الباب الثالث: �سري عمل املجل�س

الف�سل الأول: الجتماعات

املادة 16

يعقد املجل�س اأربعة اأ�سناف من الجتماعات: 

الجتماعات التي تعقد باأمر ملكي كلما ارتاأى جاللته اإحالة ق�سية على  Õ 

اأنظار املجل�س لتقدمي امل�سورة واإبداء الراأي؛

الجتماعات الدورية التي تعقد ثالث مرات  يف ال�سنة، يف كل من فرباير  Õ 

و يوليوز ونونرب؛ 

الجتماعات التي تعقد مببادرة من ثلثي الأع�ساء كلما اقت�سى نظرهم ذلك؛ Õ 

الجتماعات الطارئة التي تعقد مببادرة من رئي�س املجل�س، بعد ا�ستئذان  Õ 

جاللة امللك، كلما دعت احلاجة اإىل ذلك.

املادة 17

تعقد جميع دورات املجل�س بدعوة من الرئي�س، وتبعث ال�ستدعاءات لالجتماعات 

الدورية اأ�سبوعني على الأقل قبل تاريخ الجتماع مرفقة بجدول الأعمال ووثائق 

العمل ال�رشورية.

املادة 18

تعترب اجتماعات املجل�س قانونية بح�سور ثلثي الأع�ساء، ويف حالة عدم اكتمال 

اأيام،  ثمانية  بعد  املوايل  الجتماع  لنعقاد  ثانيا  ا�ستدعاء  الرئي�س  يوجه  الن�ساب 

وي�سبح هذا الجتماع قانونيا مهما كان عدد الأع�ساء احلا�رشين.
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املادة 19

على  اأعاله   18 و   17 املادتني  يف  املذكورة  والن�ساب  ال�ستدعاء  قواعد  تطبق  ل 

الجتماعات ذات الطابع ال�ستعجايل التي ي�ستدعى لها باأ�رشع و�سيلة ممكنة.

املادة 20

تنعقد الجتماعات مبقر املجل�س وتكون مغلقة، ما مل يقرر خالف ذلك.

املادة 21

ي�سعى املجل�س اإىل اتخاذ مقرراته وتو�سياته بالإجماع، اأو بالتوافق، واإل فباأغلبية 

ثلثي الأع�ساء، وفق اأحكام الظهري ال�رشيف ال�سادر بتاريخ 10 اأبريل 2001، ويف هذه 

احلالة، يجري الت�سويت برفع الأيدي وتدون نتائجه.

املادة 22

يتم يف بداية كل جل�سة �سبط لئحة ح�سور الأع�ساء.

يتوىل الرئي�س ت�سيري اجلل�سات، ويعطي الكلمة لالأع�ساء الذين يطلبون التدخل 

اإثارة نقطة نظام ويتم  وذلك ب�سفة عادلة وح�سب ترتيبهم، ولكل ع�سو احلق يف 

البت يف هذه النقطة قبل موا�سلة املداولة ب�ساأن اجلوهر.

املادة 23

يتوىل الأمني العام اإعداد حما�رش اجلل�سات وحفظها وتوثيقها.

املادة 24

يرفع الرئي�س اإىل علم جاللة امللك نتائج اأ�سغال اجتماعات املجل�س اإثر انتهائها.
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يجوز للمجل�س، بعد اإطالع جاللة امللك، اأن ين�رش، جزئيا اأو كليا، اآراءه وتو�سياته 

ومقرتحاته بجميع الطرق املنا�سبة.

الف�سل الثاين: جمموعات العمل واللجان

املادة 25

ي�سكل املجل�س جمموعات عمل وجلانا متخ�س�سة وجلانا خا�سة. 

املادة 26

لكل ع�سو اأن يختار جمموعة العمل التي يرغب يف الن�سمام اإليها، على األ تخل 

حرية الختيار مبتطلبات العمل يف املجموعات من حيث العدد والفعالية، وللع�سو 

امل�سجل يف لئحة جمموعة العمل اأن يتتبع وي�ساهم يف عمل جمموعة ثانية. 

املادة 27

للتجديد،  قابلة  �سنتني  ملدة  املجل�س  يختاره  رئي�س  عمل  جمموعة  كل  ي�سري 

ويدون اأ�سغالها مقرر تختاره جمموعة العمل لنف�س املدة قابلة للتجديد.

املادة 28

ملجموعة العمل اأن حتدد م�ساطر وقواعد عملها، كما ميكن لها اأن تكون جلانا فرعية 

تكلف مبهام اأو مو�سوعات خا�سة.

املادة 29

يكون املجل�س خم�س جمموعات عمل:

جمموعة عمل النهو�س بثقافة حقوق الإن�سان؛ Õ 

جمموعة عمل حماية حقوق الإن�سان والت�سدي لالنتهاكات؛ Õ 
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جمموعة عمل حقوق الإن�سان والتطور املجتمعي؛ Õ 

جمموعة عمل درا�سة الت�رشيعات وال�سيا�سات العمومية؛ Õ 

جمموعة عمل العالقات اخلارجية. Õ 

املادة 30

ي�سكل املجل�س جلنة تعني بتن�سيق اأعمال جمموعات العمل، وتتكون، بالإ�سافة اإىل 

الرئي�س و الأمني العام، من روؤ�ساء جمموعات العمل واملقررين.

املادة 31

للمجل�س اأن ي�سكل جلانا متخ�س�سة تتوىل درا�سة ق�سايا خا�سة وترفع اإليه تو�سيات 

ب�ساأنهـا طبقـا ملقت�سيـات املادة 10 فقـرة 2 مـن الظهيـر ال�رشيف ال�سـادر بتاريخ 10 

اأبريل 2001.

املادة 32

ق�سية  لبحث  خا�سة  جلنة  اإحداث  امللك،  جاللة  ا�ستئذان  بعد  الرئي�س،  يقرتح 

معينة تدخل يف نطاق اخت�سا�س املجل�س، وميكن لهذه اللجنة اأن ت�سم اأع�ساء 

من املجلــ�س ومن خارجـه طبقـا ملقت�سيـات املـادة 7 من الظهيـر ال�رشيـف ال�سـادر 

بتاريخ 10 اأبريل 2001.

املادة 33

يتوىل الأمني العام توفري ما تقت�سيه اأعمال اللجان من و�سائل عمل وخربة.
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الباب الرابع: الإدارة والت�سيري املايل

الف�سل الأول: اإدارة املجل�س

املادة 34

تتاألف اإدارة املجل�س من الهياكل الإدارية التالية: 

اأ- على ال�سعيد املركزي : 

�سعبة التعاون والعالقات اخلارجية؛ Õ 

�سعبة احلقوق اجلماعية وال�سوؤون اجلهوية؛  Õ 

�سعبة التوا�سل؛  Õ 

�سعبة احلماية وم�ساعدة ال�سحايا؛  Õ 

�سعبة الأر�سيف؛ Õ 

�سعبة املوارد الب�رشية واملالية واملعلوميات؛ Õ 

حقوق  انتهاكات  ل�سحايا  والطبية  القانونية  وامل�ساعدة  التوجيه  وحدة  Õ 

الإن�سان.

وتتكون كل �سعبة من اأق�سام وم�سالح حتدد بقرار من الرئي�س.

ب – على ال�سعيد اجلهوي:  

املكاتب الإدارية، التي يتم الن�س على مقت�سيات تنظيمها يف قرار لرئي�س  Õ 

.
19

املجل�س

19 مبوجب التعديالت املبينة بلون مغاير اأ�سبحت اإدارة املجل�س تتكون من �سعب اإدارية ومكاتب اإدارية جهوية  وقد 

اعتمدت هذه التعديالت يف الجتماع املذكور �سابقا كما اأحدثت �سعبة لالأر�سيف ووحدة للتوجية وامل�ساعدة 

القانونية لل�سحايا يف الجتماع 34 للمجل�س املنعقد  بتاريخ 17 دجنرب 2009.
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املادة 35  

الإن�سان،  والإعالم يف جمال حقوق  والتكوين  التوثيق  مركز  املجل�س  اإدارة  ت�سم 

الذي اأحلق باملجل�س.

يعتمد املركز نظاما خا�سا، يحدد طبيعة مهامه وطرق عمله، وي�رشع يف العمل به 

بعد م�سادقة رئي�س املجل�س عليه.

يتمتع املركز باملرونة الالزمة يف تدبري �سوؤونه الإدارية واملالية، كما يقدم تقريرا 

.
20

�سنويا عن اأن�سطته وماليته يدمج �سمن التقرير ال�سنوي للمجل�س

الف�سل الثاين: الت�سيري املايل للمجل�س

املادة 36

يتوفر املجل�س على ميزانية خا�سة، تر�سد لتغطية نفقات الت�سيري والتجهيز.

يتم م�سك حما�سبة املجل�س وفق النظام اخلا�س بالتنظيم املايل واملحا�سبي له والذي 

ينظم  مبقرر للرئي�س.

الوزير  الإن�سان من لدن  ال�ست�ساري حلقوق  املجل�س  يتوىل حما�سب ملحق لدى 

واأنظمة  قوانني  تخولها  التي  باملهام  املجل�س،  رئي�س  لدى  القيام،  باملالية  املكلف 

املحا�سبني العموميني، وي�سهر على التقيد بالقواعد والإجراءات املالية واملحا�سبية 

املن�سو�س عليها يف النظام اخلا�س بالتنظيم املايل واملحا�سبي ويف دفرت التنظيم 

وامل�ساطر املحا�سبية الذي ي�سعه الرئي�س.

20 تتعلق التعديالت امل�سافة مبوجب هذه املادة مبركز التوثيق والإعالم والتكوين يف جمال حقوق الإن�سان الذي 

اأحلق باملجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإن�سان يف يونيو 2004.
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يتوىل املجل�س، يف نهاية كل �سنة مالية اإعداد تقرير مايل. وميكن لرئي�س املجل�س 

القوانني  بذلك ح�سب  املخت�سة  اجلهة  من طرف  مايل  افتحا�س  اإجراء  يطلب  اأن 

.
21

اجلاري بها العمل

املادة 37

النفقات  وحتدد  للم�ساريف،  �س�ساعة  الإن�سان  حلقوق  ال�ست�ساري  باملجل�س  حتدث 

النفقات مبقرر  هذه  مبالغ  ال�س�ساعة، وحدود  اإطار  ب�رشفها يف  الأمر  التي ميكن 

.
22

لرئي�س املجل�س، طبقا للن�سو�س التنظيمية اجلاري بها العمل

الباب اخلام�س: جائزة حممد ال�ساد�س

املادة 38 

مينح �ساحب اجلاللة »جائزة حممد ال�ساد�س حلقوق الإن�سان« ل�سخ�س اأو هيئة يتم 

اقرتاحها �سنويا من طرف املجل�س، طبقا للمادة الثامنة من الظهري ال�رشيف ال�سادر 

بتاريخ 10 اأبريل 2001.

ت�سلم اجلائزة مبنا�سبة الحتفال باليوم العاملي حلقوق الإن�سان.

املادة 39

اأو  ميدانية  باأعمال  متيز  اأجنبيا،  اأم  كان  مغربيا  ل�سخ�س،  اأو  لهيئة  اجلائزة  متنح 

وممار�ستها  الإن�سان  حقوق  بحماية  تتعلق  م�ساريع  اأو  علمية  اأبحاث  اأو  درا�سات 

والنهو�س بها.

21 اعتمدت هذه التعديالت يف الجتماع  29 املذكور.

22 اأدخل هذا التعديل يف الجتماع 29.
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املادة 40

مالية وميدالية حتمل ر�سما فنيا، ويكتب عليها جائزة  ت�ستمل اجلائزة على قيمة 

»حممد ال�ساد�س حلقوق الإن�سان«، وكذا �سنة ت�سليم اجلائزة.

املادة 41

يتم اختيار الفائز من قبل جلنة للتحكيم تت�سكل �سنويا لهذا الغر�س باقرتاح من الرئي�س.

املادة 42

اأحد ع�رش ع�سوا  العام، من  الرئي�س والأمني  اإىل  بالإ�سافة  التحكيم،  تتكون جلنة 

خارجه  من  والثلث  املجل�س  داخل  من  الثلثني  اختيار  يتم  بحيث  الأكرث،  على 

ح�سب معايري اخلربة والتخ�س�س.

يراأ�س جلنة التحكيم رئي�س املجل�س ويف حالة غيابه ينوب عنه الأمني العام.

معلال  القرار  هذا  يكون  اأن  ويجب  اأع�سائها،  ثلثي  باأغلبية  قرارها  اللجنة  تتخذ 

ومربرا ومكتوبا يرفق بتو�سية ترفع اإىل املجل�س ق�سد امل�سادقة.

يتوىل رئي�س املجل�س رفع اقرتاح اللجنة اإىل �ساحب اجلاللة.

املادة 43

تتوىل اللجنة حتديد تواريخ الجتماعات وتعيني املقررين من اأجل درا�سة ملفات 

الرت�سيح والبت فيها.

املادة 44

اأن  له  كما ميكن  الأجل،  مع حتديد  الرت�سيح  باب  فتح  عن  �سنويا  املجل�س  يعلن 

يحدد املجال اأو املجالت التي �ستخ�س�س لها اجلائزة كل �سنة اإذا ارتاأى ذلك.
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املادة 45

يتم الرت�سيح اإما من طرف ال�سخ�س نف�سه، اأو بوا�سطة منظمة اأو هيئة اأو جمعية 

تبادر اإىل تر�سيح �سخ�س اأو هيئة اأو جمعية، اأو عن طريق اأع�ساء املجل�س الذين 

لي�سوا اأع�ساء يف جلنة التحكيم، ول يقبل تر�سيح اأع�ساء املجل�س اأثناء مزاولة مهامهم 

فيه. 

الباب ال�ساد�س: التقرير ال�سنوي وح�سيلة واآفاق عمل املجل�س

املادة 46

يعد املجل�س، تطبيقا للمادة 2 من الظهري ال�رشيف ال�سادر بتاريخ 10 اأبريل 2001، تقريرا 

�سنويا يف جزاأين: حالة حقوق الإن�سان باملغرب، وح�سيلة واآفاق عمل املجل�س.

الف�سل الأول: التقرير ال�سنوي عن حالة حقوق الإن�سان باملغرب

املادة 47

بينهم  من  اأع�ساء،  ثالثة  من  متخ�س�سة  الرئي�س، جلنة  من  باقرتاح  املجل�س،  يكون 

اأع�سائها  ي�ستح�سن يف  باملغرب،  الإن�سان  حالة حقوق  عن  التقرير  لإعداد  مقرر، 

اأن يكون لهم اإملام باملعايري الدولية حلقوق الإن�سان يف جمال اإعداد التقارير، طبقا 

ملقت�سيات املادة 10 من الظهري ال�رشيف ال�سادر بتاريخ 10 اأبريل 2001.

تعمل اللجنة املتخ�س�سة حتت اإ�رشاف الرئي�س، وي�سهر الأمني العام على م�ساعدتها 

من حيث توفري الوثائق واملعلومات املالئمة.

املادة 48

يت�سمن التقرير ال�سنوي تقييما مو�سوعيا ودقيقا عن حالة حقوق الإن�سان باملغرب.
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املادة 49

ي�ستمل التقرير ال�سنوي على:

بحماية  املتعلق  الق�سائي  والجتهاد  والقانوين  املوؤ�س�ساتي  الإطار  عر�س  Õ 

حقوق الإن�سان والنهو�س بها؛

اإبراز التقدم املحرز خالل ال�سنة يف جمال حماية حقوق الإن�سان والنهو�س  Õ 

بها؛

ر�سد اخلروقات والتجاوزات التي طالت حقوق الإن�سان؛ Õ 

حتليل املعيقات التي حالت دون التقدم يف جمال اأو جمالت حمددة؛ Õ 

�ساأنها حت�سني  من  التي  التو�سيات  واإ�سدار  املنا�سبة  الدرو�س  ا�ستخال�س  Õ 

وتطوير اأو�ساع حقوق الإن�سان؛

مالحق تت�سمن بيانات اإح�سائية ومعطيات ذات �سلة بالتقرير ال�سنوي. Õ 

الف�سل الثاين: تقرير عن ح�سيلة واآفاق عمل املجل�س

املادة 50

يت�سمن التقرير يف جزئه الثاين املتعلق بح�سيلة واآفاق عمل املجل�س: 

ح�سيلة منجزات عمل املجل�س؛ Õ 

اآفاق العمل على املدى الطويل؛  Õ 

برنامج العمل على املدى الق�سري واملتو�سط. Õ 

املادة 51

طابع  ذات  تقارير  ال�سنوي،  التقرير  اإىل  بالإ�سافة  ي�سدر،  اأن  للمجل�س  ميكن 

مو�سوعاتي.
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املادة 52

جزئيه  يف  ال�سنوي  التقرير  ن�رش  اجلاللة،  �ساحب  اإطالع  بعد  للمجل�س،  يجوز 

التي  واملجموعات  واملوؤ�س�سات  القطاعات  على  وتعميمها  املو�سوعاتية  والتقارير 

يعنيها الأمر.

الباب ال�سابع: مقت�سيات ختامية

املادة 53

ميكن تعديل اأحكام هذا النظام الداخلي وتتميمه، باقرتاح يتخذه املجل�س باأغلبية 

ثلثي اأع�سائه، بعد امل�سادقة عليه من قبل جاللة امللك.

املادة 54

ين�سخ هذا النظام الداخلي مقت�سيات النظام الداخلي امل�سادق عليه بتاريخ مار�س 

 2001 اأبريل   10 ال�سادر يف   1 .00 .350 رقم  ال�رشيف  الظهري  مبقت�سيات  2003 عمال 

املتعلق باملجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإن�سان، ويجري العمل بهذا النظام الداخلي 

بعد م�سادقة جاللة امللك عليه.





خام�سا- الكلمات الفتتاحية لروؤ�ساء 

املجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإن�سان 

 خالل اجتماعاته 
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الجتماع الأول 

5، 6، 13 و19 ذو احلجة 1410هـ )29،28  يونيو، 6 و12 يوليوز 1990م(

احلمد هلل وال�سالة وال�سالم على ر�سول اهلل

اأ�سحاب املعايل

�سيدي الأمني العام 

ح�رشات ال�سادة

تنفيذا للتعليمات ال�سامية ل�ساحب اجلاللة امللك املعظم احل�سن الثاين ن�رشه اهلل 

ي�رشفني اأن اأفتتح هذه اجلل�سة الأوىل للمجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإن�سان، واإنها 

ملنا�سبة رائدة لأبارك لهذا اجلمع املوقر الثقة الغالية التي و�سعها فيه �سيد البالد 

بانتقائه لهذه النخبة اخلرية من خدامه اأع�ساء هذا املجل�س الذي يحظى ب�رشف 

العمل بجانب اجلاللة ال�رشيفة وحتت اإمرة مولنا اأعزه اهلل، اأننا جميعا اإميان مطلق 

باملوؤ�س�سات الد�ستورية والدميقراطية اأي اأننا جميعا وطنية �سادقة، وغرية منوذجية 

على �سمعة البالد، و�سجاعة م�سوؤولة ل�سالح املكت�سبات واحلريات.

ونيابة جتديد  اأ�سالة  باهلل  العالية  ال�سدة  اإىل  لأرفع  ذهبية  فر�سة  من  بها  واأكرم 

الإخال�س والولء وتقدمي فرو�س الطاعة والوفاء واأ�سمى م�ساعر العرفان والمتنان 

على الثقة املولوية ال�سامية التي اأحتف بها خدام الأعتاب ال�رشيفة املعاهدون اهلل 

على ال�سعي احلثيث وامل�سوؤول لتحقيق ما خططه ـ حفظه اهلل ـ من م�سارات وما 

ر�سمه من طموحات.

ح�رشات ال�سادة،

لعل من نافلة القول اأن نثري النتباه اإىل اأن تاأ�سي�س هذا املجل�س لبنة ت�ساف اإىل 

لبنات و�سعها اأبو النه�سة املغربية جاللة املغفور له حممد اخلام�س طيب اهلل ثراه 

�سيانة للكرامة ودفاعا عن ال�سيادة وحتريرا لالأر�س والإن�سان.
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احل�سن  امللك  وارث �رشه جاللة  عليه مبعية  اهلل  ر�سوان  فور رجوعه  اأمر  فلقد 

وا�ستقالل  ال�سلط  بالعمل على حتقيق ف�سل  ال�سحيق  منفاه  الثاين ن�رشه اهلل من 

الق�ساء. وو�سع خامته ال�رشيف على ظهري احلريات العامة حماية لالإن�سان يف حريته 

وكرامته وعر�سه وماله وحياته. وعندما و�سع �ساحب اجلاللة امللك احل�سن الثاين 

اأنها خطوة رائدة اأخرى  الد�ستور وعر�سه على ال�ستفتاء، ثبت باليقني والربهان 

نحو دولة القانون مبا ا�ستمل عليه من ن�سو�س ترعى حقوق الإن�سان و�سمانات جتعل 

اأن يكون : موفور الكرامة، حمفوظ  اأراد له جاللته  منها مك�سبا واقعيا يتنا�سب وما 

احلقوق، اآمن اجلانب من التعديات والتع�سفات والتجاوزات واخلروقات.

والآن ويف �سياق ال�سعي الدوؤوب ل�ستكمال دولة القانون اأبى مولنا الإمام اإل اأن 

ين�سئ هذا املجل�س كهيئة ا�ست�سارية ي�سم بني اأح�سانه رجالت من اأ�سمى وجهاء 

الدولة و�سخ�سيات بارزة تتمتع بكفاءة خا�سة يف جمال حقوق الإن�سان كما تتمثل 

فيه الأحزاب ال�سيا�سية والنقابات والهيئة الوطنية لالأطباء ورابطة الق�ساة واملجال�س 

العلمية والتعليم اجلامعي والهيئات التي تعنى بحقوق الإن�سان وجمعية هيئات 

املحامني.

اأننا نعلم جيدا امل�ساعي املتوالية التي بذلها جاللته لتحقيق وتو�سيع نطاق حقوق 

باأنها  اإميانا من جاللته حفظه اهلل  اأبعد الآفاق  الإن�سان يف اململكة وتعميمها اإىل 

تن�سجم مع مبادئ الإ�سالم وتقاليدنا العريقة والقيم التي �سمنها املجتمع الدويل 

يف العديد من الإعالنات واملواثق.

و�سعيا اإىل تاليف كل تق�سري يف هذا املجال اأ�رشارا برعايا جاللته الأوفياء وبكل 

املهمة  باهلل هذه  املحرو�س  اإلينا جاللته  اأ�سند  الوطني  ترابنا  على  يوجد  اإن�سان 

نف�س  نفتخر يف  بالغة  ثقيلة وج�سامة  م�سوؤولية  مالها من  نقدر  اإذ  التي  ال�سامية 

كان  امللك  مولنا  بجانب  بعملنا  اإياه  تبووؤنا  الذي  الرفيع  باملقام  افتخار  واأي  الوقت 

الن�رش له دوما حليفا.
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ح�رشات ال�سادة،

اإن اخلطاب ال�سامي الرائع الذي اأعلن فيه جاللته عن تاأ�سي�س املجل�س ال�ست�ساري 

حلقوق الإن�سان م�ساء يوم الثالثاء 8 ماي والذي تتبعه املغاربة قاطبة بتاأثر بالغ وبوافر 

الإعجاب در�س اأخالقي ميتاز بال�سمولية والتب�رش ل�سالح حقوق املواطن اإزاء الإدارة 

وال�سلطة والدولة ويحذر من مغبة الت�سور ال�سطحي لهذه احلقوق من الفرتاء 

لإقحام الزندقة والتخريب. ولقد جتلت من اخلطاب املولوي مرة اأخرى بتاألق فائق 

حكمة ملكنا ال�سهم الهمام وغريته على بلده ورغبته امللحة يف ظهور املغرب يف 

حلة ق�سيبة ووجه و�ساح لمع.

ر�سي  اخلام�س  حممد  جاللة  العظيم  والده  من  تلقى  الذي  اجلاللة  �ساحب  اإن 

اهلل عنه ا�رشف املبادئ واأنبلها وتربى يف كنف التقاليد املغربية الأ�سيلة املفعمة 

ثقافة  على  بح�سوله  والديني  اخللقي  تكوينه  وا�ستكمل  احلنيف  الإ�سالم  بتعاليم 

قانونية واأدبية ع�رشية كان دائما مهتما اأق�سى الهتمام بحقوق الإن�سان.

�سعيا  الهتمام  قاطع على هذا  دليل  اإل  املجل�س  باإن�ساء هذا  اهلل  اأيده  قراره  وما 

اإىل اأن يبقى املواطن املغربي يف بلده معززا مكرما واأن يحظى بجميع ال�سمانات 

الكفيلة ب�سيانة حريته و�سحته وكرامته.

ذلك  اأعينه  ن�سب  ي�سع  الأمانة  اهلل يف حمل  بركة  على  ي�رشع  وهو  اإن جمل�سنا 

اخلطاب التاريخي متتبعا بكل حر�س ودقة ما احتوى عليه من التوجيهات ال�سامية 

والآراء ال�سديدة فهو مر�سده يف احلال واملاآل، ينري له ال�سبيل ويقيه العرثات.

بقيم  الرا�سخ  والإميان  النظر  وبعد  ال�سمري  وعمق  الراأي  ب�سداد  حم�سنون  فاأنتم 

احل�سارة والإبداع.

واإننا اإذ نفخر ونعتز بهذه اللتفاتة املولوية الغالية وهذه املبادرة الكرمية مل�سممو 

العزم على اأن نكون يف م�ستوى هذا الت�رشيف امللكي واأن يكون بحول اهلل العمل 

الذي �سنقدمه جلاللته عمال نزيها جديرا باأن ينال ر�ساه.
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فالثقة غالية والأمانة خطرية وامل�سوؤولية تاريخية. اإنها اأو�سمة تطوق الأعناق عرفانا 

وقوة تزيد الهمم عنفوانا.

حتمل  على  واأعاننا  والفالح  ال�سداد  واألهمنا  والنجاح  التوفيق  لأعمالنا  اهلل  كتب 

الر�سالة ب�سدق واأمانة وكلل جهود املجل�س ملا فيه ال�سالح العام وجعلنا دوما عند 

ح�سن ظن مولنا الإمام. واهلل جل جالله ن�ساأل العون لبلوغ الهدف وحتقيق الرجاء 

والأمل.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل.

رئي�س املجل�س

حممد العربي املجبود
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2
الجتماع الثالث

30 رجب و 3 �سعبان 1411هـ )15 و18 فرباير1991م(  

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

اأ�سحاب املعايل 

ح�رشات ال�سادة 

يطيب يل اأن اأعلن عن افتتاح هذا الجتماع الثالث للمجل�س ال�ست�ساري حلقوق 

الإن�سان واأن اأجدد بكم اللقاء وقد اأ�سبحنا ن�سكل كتلة ملتحمة واأ�رشة من�سجمة 

تعمل يدا يف يد حتقيقا لهدف واحد.

اأثلج قلبي و�سهل علي اأداء مهام الرئا�سة اأن املناق�سات واملداولت كانت هادئة  وما 

متزنة تطبعها الكيا�سة واللباقة. فلم اأ�سمع حتت هذه القبة كالما حمرجا ول قول 

بجانب  بالعمل  يحظى  الذي  املوقر  املجل�س  وهذا  بغريب  ذلك  ولي�س  جارحا. 

اجلاللة ال�رشيفة وحتت اإمرة اأمري املوؤمنني اأعزه اهلل وما يك�سيه ذلك من مقام رفيع بني 

اأح�سانه رجال من وجهاء الدولة املرموقني واأدباء وعلماء وكتابا وموؤلفني واأ�ساتذة 

جامعيني وق�ساة وحمامني ومنا�سلني �سيا�سيني ونقابيني قال فيهم جميعا �ساحب 

اجلاللة اأنهم يتحلون بال�ستقامة وال�سمري املهني وامل�سداقية واخلربة والغرية على 

الوطن.

اإن الجتماع الأول والثاين اإ�سافة اإىل اأنهما �سمحا لنا بالتعرف على بع�سنا وربط 

الت�سال بيننا اأكرث كان نتاجهما خ�سبا من حيث حتديد واإر�ساء قواعد العمل وتبادل 

الآراء وتن�سيق اخلطط ورفع ما ذهبنا اإليه من اقرتاحات اإىل ح�رشة �ساحب اجلاللة 

يف اإطار ال�ست�سارة املخولة اإلينا.

2 بالن�سبة لالجتماع الثاين، اأفتتح مبا�رشة من طرف ال�سيد الأمني العام بتالوة م�رشوع جدول الأعمال.
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فعلى �سعيد جمموعة العمل املكلفة بالو�سع حتت احلرا�سة والعتقال الحتياطي 

على  اأدخلت  هامة  تعديالت  يف  تتج�سم  املجل�س  تبناها  تو�سيات  و�سع  مت  لقد 

قانون امل�سطرة اجلنائية �سمانا لكرامة الأ�سخا�س وحريتهم وحرية الدفاع وحماية 

املواطنني مما قد يقرتف عليهم من اأخطاء اأو جتاوزات.

ولقد وافق �ساحب اجلاللة امللك املعظم ن�رشه اهلل على هذه القرتاحات واأ�سدر 

تعليماته ال�رشيفة يف جمل�س وزاري اإىل جمل�س النواب يف �سكل م�رشوع قانون 

اأقرب  يف  ت�رشيعية  ن�سو�س  اإىل  القرتاحات  هذه  لتحول  عليه  امل�سادقة  ق�سد 

الآجال.

ومكت�سبا  املغربي  اجلنائي  الت�رشيع  منعطفا جديدا يف  يعد  الهام  الإجناز  هذا  اإن 

ثمينا يف جمال حقوق الإن�سان اإذ هو ياأخذ بعني العتبار ب�سفة اأكرث تاأمني فعالية 

وجنوع العقاب من جهة و�سمان حرية الأ�سخا�س من جهة اأخرى.

يف  النطاق  وا�سعة  جهودا  بذلت  العمل  جمموعة  فاإن  املمار�سة  م�ستوى  وعلى 

ا�ستنتجت منها تو�سيات هامة تعر�س على املجل�س ليتخذ  ماأموريتها  اأداء  ميدان 

العتقال  اأو  احلرا�سة  حتت  الو�سع  بخ�سو�س  �سواء  لئقا  يراه  الذي  املوقف  ب�ساأنها 

الحتياطي.

هي  قامت  باملو�سوع  املكلفة  املجموعة  فاإن  ال�سجون  يف  الو�سعية  بخ�سو�س  اأما 

الأخرى على اأح�سن وجه باملهام امل�سندة اإليها. اإن جل�سة العمل التي عقدتها مع 

ال�سيد وزير العدل وم�ساعديه �ساهمت ب�سفة فعالة يف تقدمي معلومات اإ�سافية عن 

ال�سجون معززة بالوثائق املتعلقة بها. ويف اإطار ن�ساطها قامت املجموعة بزيارة بع�س 

ال�سجون املهمة واطلعت على اأحوال نزلئها وما يعرت�سهم من م�ساكل، ف�سمنت كل 

ذلك يف تقرير مف�سل مذيل با�ستنتاجات وتو�سيات مهمة �ستعر�س على املجل�س 

يف هذه الدورة للموافقة عليها قبل رفعها اإىل اجلناب ال�رشيف اأعزه اهلل.

وعلى �سعيد الإعالم يتج�سد اأبرز اإجناز على م�ستوى الت�سالت اخلارجية يف الزيارة 

ق�سد  ب�سرتازبورغ  مقره  الأوروبي يف  الربملان  اإىل  املجل�س  عن  وفد  بها  قام  التي 

الأ�ستاذ  �سمنه  لعب  الذي  الوفد  عقد  الإطار،  هذا  ومبنجزاته. ويف  به  التعريف 
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الكبري والكاتب ال�سهري ال�سيد عبد اهلل العروي دورا هاما جل�سات مع رئي�س جلنة 

حقوق الإن�سان بالربملان ومع ممثل منظمة العفو الدولية لدى املوؤ�س�سات الأوروبية 

الربملان  لرئي�س  اخلا�س  وامل�ست�سار  الإن�سان  حلقوق  الدويل  للمعهد  العام  والأمني 

ال�ست�ساري  باملجل�س  التعريف  على  الرتكيز  مت  الت�سالت  هذه  واأثناء  الأوروبي. 

العاملة ل�سالح حقوق  الأمم  امل�ساهمة يف م�سرية  الإن�سان وعلى رغبته يف  حلقوق 

الإن�سان والت�سال باملنظمات الدولية التي تعنى بهذا املجال.

باملنظمات  اإليها ب�سوؤون الإعالم والت�سال  التي عهد  اأن جمموعة العمل  اإثر ذلك 

الدولية املهتمة بحقوق الإن�سان قامت بن�ساط جد مكثف ومتعدد اجلوانب.

بح�سور  والإعالم  الداخلية  وزير  ال�سيد  مع  عقدته  الذي  الجتماع  اإىل  اإ�سافة 

مكتب النقابة املغربية لل�سحافة ق�سد تن�سيق التعامل مع ال�سحافة الوطنية واإطالع 

املجل�س على ما ين�رش ب�ساأن التجاوزات حلقوق الإن�سان وكذا تعيني حماور دائم مع 

املجل�س تابع لوزارة الإعالم، ثم عقد جل�سات عمل مع ال�سيد وزير الدولة املكلف 

يعهد  الوزارة  اإىل  ينتمي  تعيني حماور  اأثناءها  تقرر  والتعاون  اخلارجية  بال�سوؤون 

اإليه بربط  �سلة الو�سل بني هذه الأخرية واملجل�س وتزويد هذا الأخري نظاميا 

بالتقارير ال�سادرة عن املنظمات الدولية املتعلقة باملغرب بخ�سو�س حقوق الإن�سان، 

واإن�ساء عالقات تعاون بني املجل�س واملنظمات احلكومية وغري احلكومية للتعريف 

بالو�سع احلقيقي حلقوق الإن�سان باملغرب.

واأهم حدث �سجله املجل�س يتج�سد يف ت�رشف وفد عنه مبقابلة �ساحب اجلاللة 

ال�سيد  تال  حيث  املا�سية،  ال�سنة  من  دي�سمرب   28 يوم  امللكي  بالديوان  اهلل  ن�رشه 

البحث  جلنة  بتكوين  املجل�س  عن  �سادرة  مذكرة  بالنيابة  والرئي�س  العام  الأمني 

والتق�سي يف اأحداث 14 دي�سمرب 1990.

ولقد األقى جاللته، كلمة �سامية فائقة الروعة من حيث ال�سكل وامل�سمون اأبرز فيها 

حفظه اهلل القيم الأ�سا�سية التي يجب الرتكيز عليها ل�سالح املوؤ�س�سات الد�ستورية 

وتكري�س ال�رشعية وامل�رشوعية.

فاأعلن جاللته عن موافقته على اإن�ساء جلنة مكونة من اأع�ساء املجل�س تعنى بالبحث 

والتق�سي يف اأحداث 14 دي�سمرب موؤكدا اأيده اهلل اأنه �سي�سدر تعليماته ال�رشيفة 

اإىل ال�سيد الوزير الأول لتخاذ الإجراءات الالزمة لقيام اللجنة مبهامها يف اأح�سن 

الظروف.
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وما اأ�سعد قلوبنا جميعا ومالأها م�رشة وافتخارا اأن �ساحب اجلاللة اأيده اهلل ون�رشه 

ما  على  للمجل�س  ورعايته  وعطفه  ر�ساه  ومواطنا عن  املوؤمنني  اأمري  بو�سفه  عرب 

حققه من نتائج باأ�سلوب هادئ متزن.

اإن هذا التنويه امللكي ال�سامي لأقوى م�سجع واأعظم حافز لنا ملوا�سلة العمل بالعزم 

الرا�سخ وكامل نكران الذات.

اأهمية فائقة ت�ستوجب منا معاجلتها برتو  اإلينا اعتبارا ملا لها من  اإن الر�سالة امل�سندة 

وحكمة واعتدال �ساهرين – اإن اقت�سى احلال– على تنظيف غ�سيلنا بعيدا عن اأنظار 

الدخالء، حفاظا على ظهور بلدنا الآمني باملظهر الالئق مبكانته املرموقة يف حقل 

املجتمع الدويل.

ثابتة  يتم دفعة واحدة، بل يتطلب مراحل  الدول ل  باأن و�سع �رشح  اإميان  وكلنا 

واأ�سواطا را�سخة ياأتي كل واحد منها يف اإبانه لإعطاء الدولة �سكلها وهيكلها، ثم 

ال�سعود بها تدريجيا نحو الغاية املثلى.

ومن الأكيد اأن ما حققناه اإجناز هائل جدير بالعتبار. فقطعنا �سوطا مهما يف جمال 

الدرب  على  �سار  ومن  ال�سليم،  الدرب  يف  وثبات  بعزم  �سائرين  الإن�سان  حقوق 

و�سل.

اإنها خلطوة مباركة يف �سالح مغربنا العزيز حتت القيادة الر�سيدة ل�ساحب اجلاللة 

احل�سن الثاين ن�رشه اهلل واأبقاه ذخرا لهذه الأمة اإر�ساء لدولة احلق.

ونحن وهلل احلمد �سائرون يف الجتاه ال�سحيح مزودين بجميع الو�سائل الناجعة.

فهنيئا لنا جميعا و�سكرا لكافة اأع�ساء جمموعات العمل الثالث على اإجنازهم اجليد 

وعلى اجلهود التي بذلوها للو�سول اإليه.

اهلل  ن�رشه  اجلاللة  �ساحب  اإىل حكومة  احلار  بال�سكر  لأتقدم  �سانحة  ملنا�سبة  واإنها 

يف �سخ�س ال�سيد الوزير الأول وال�سادة : وزير الدولة املكلف بال�سوؤون اخلارجية 

والتعاون ووزير العدل ووزير الداخلية والإعالم، على امل�ساعدة التامة التي قدمتها 

ملجموعات العمل الثالث طبقا لتعليمات �ساحب اجلاللة امللك املعظم، والتي لولها 

ملا ا�ستطاع املجل�س اأن يوؤدي املهام املنوطة به يف ظروف مالئمة.

اإىل �سديقي وزميلي  بال�سكر ب�سفة خا�سة  اأتوجه  اإذا مل  بالواجب  و�ساأكون خمال 

الأ�ستاذ حممد ميكو الأمني العام للمجل�س وقلبه الناب�س على املعونة التي قدمها 
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مرافق  به  ي�سري  الذي  املتزن  احلكيم  الأ�سلوب  الرئا�سة وعلى  مهام  نطاق  اإيل يف 

املجل�س. اإنه ول ريب الرجل ال�سالح يف املكان ال�سالح الذي و�سفه �ساحب اجلاللة 

املجل�س  اإن�ساء  ماي 1990، مبنا�سبة   8 يوم  اأيده اهلل  األقاه  الذي  ال�سامي  يف خطابه 

ال�ست�ساري حلقوق الإن�سان »القا�سي املعروف املحرتم النزيه«.

الأهمية مبكان.  بالق�سايا ذات  مثقل وحافل  الجتماع جد  اأعمال هذا  اإن جدول 

واإين لواثق اأن املجل�س �سيت�سدى لها كاملعتاد بالدرا�سة املعمقة والفح�س الدقيق 

�سعيا اإىل اخلروج باقرتاحات جديرة بر�سا، مولنا �ساحب اجلاللة اأمري املوؤمنني دام 

له الن�رش، والتمكني ال�ساهر على م�سالح هذا البلد امل�سلم الأمني واملمثل الأ�سمى 

لالأمة ورمز وحدتها و�سامن دوام الدولة وا�ستمرارها واملوؤمتن على �سيانة حقوق 

وحريات املواطنني. 

اأبقاه اهلل حاميا للوطن ومر�سدا حكيما ل�سعبه املتفاين يف حبه واملت�سبث بطاعته 

واأقر عينه بويل عهده الأمري اجلليل �ساحب ال�سمو امللكي �سيدي حممد و�سقيقه 

املالكة  الأ�رشة  اأفراد  و�سائر  الر�سيد  املوىل  املحبوب  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب 

ال�رشيفة.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل.

رئي�س املجل�س

حممد العربي املجبود
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الجتماع الرابع               

اخلمي�س 12 جمادى الآخرة 1412هـ )19 دجنرب1991م( 

ب�سم اهلل الرحمان الرحيم

اأ�سحاب املعالـي

�سيادة الأمني العام

ح�رشات ال�سـادة 

على بركة اهلل اأفتتح الجتماع الرابع للمجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإن�سان ونحن 

كلنا اإميان باأننا �سائرون يف امل�سلك ال�سليم ومنتهجون �سبيل احلكمة والر�ساد.

لقد قطعنا على اأنف�سنا العهد فور تقلدنا املهام النبيلة، التى �ساءت الإرادة امللكية 

اأن ت�سندها اإلينا باأن نبذل ق�سارى اجلهود لنكون يف م�ستوى الثقة التي �رشفنا بها 

الأبي  امل�سلم  البلد  لهذا  اهلل دخرا  اأدامه  ملكنا  ر�سى  ونلنا  فوفينا  املوؤمنني،  اأمري 

وحاميا لكرامة رعاياه الأوفياء يف ظله الظليل وكنفه الكرمي.

�سهادة  اأن يخلد  اإل  باهلل  املن�سور  مولنا  اأبى  ال�رشيف  امللكي  الر�سى  وتعبريا عن 

�رشوره  وارتياحه ملا حققه املجل�س يف ر�سالة ملكية منيفة، موؤرخة يف 20 فرباير 

من هذه ال�سنة، موجهة اإىل رئي�س املجل�س يعلم فيها حفظه اهلل مبوافقته جمة 

وتف�سيال على جميع املقرتحات املرفوعة اإىل اجلناب ال�رشيف اأ�سماه اهلل واأعز اأمره، 

ومقام  عالية  التي حتظى مبنزلة  الفتية  موؤ�س�ستنا  تنهجها  التي  بالطريقة  وم�سيدا 

رفيع لدى جاللته.

ولقد جاء يف الر�سالة امللكية، التي وزعت عليكم �سور منها، تنفيذا لالأمر ال�سامي، 

والتي ي�سجلها جمل�سنا املوقر يف حولياته بحروف ذهبية خالدة، اأن �سيدنا املن�سور 

ويعترب،  املوؤ�س�سة  لهذه  بالغا  اهتماما  يخ�س�س  اأعمالنا عن كثب  يتتبع  الذي  باهلل، 

حفظه اهلل، اأنها تدر�س ما يحال عليها باعتدال ووقار وتتحلى بف�سيلة احلوار حتقيقا 

ل�سيادة العدل وا�ستكمال لدولة القانون.
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وما يرفع �رشورنا اإىل منتهى البتهاج اأن جاللته عرب لنا جميعا عن عطفه ور�ساه 

اأنه فخور بنا وباأننا ن�سري على النهج امل�ستقيم الذي ر�سمه لنا،  اأعزه اهلل،  م�سيفا، 

موؤكدا اأننا �سنجد دائما يف اجلناب ال�رشيف الرائد الأمني وال�سند املتني وال�سدى 

احل�سن لكل ما نقرتحه ل�سالح حقوق الإن�سان.

ول�سيء يثلج ال�سدر وميالأ القلب فخرا وي�سعده منتهى ال�سعاد اأكرث من عطف 

ور�سى اأمري املوؤمنني. وان جاللته مل ينعم علينا بعطفه ور�ساه فح�سب بل انه اأبى 

اإل اأن يعرب لنا عن افتخاره مبا حققناه والأ�سلوب الذي ر�سمناه.

اإن هذا التنويه امللكي الكرمي يزيد يف تطويق اأعناقنا باملمنونية جلاللته الذي رفع 

املتوا�سلة وو�سع فينا  �ساأننا برعايته  واأعلى  املنيف،  بالعمل مبا�رشة بجانبه  مقامنا  

منذ البداية كامل الثقة.

انها واهلل كلمات ثقيلة يف امليزان زاخرة باملعاين خليقة بالتاأمل العميق وموحية 

للر�سوخ  الأبدي يف الذاكرة والأذهان اعتبارا لعظمتها وجاللها ومقدار �سموها.

�ساءت اذن العناية امللكية ال�سامية، تكرميا لنا وت�رشيفا اآخر ملجل�سنا، اأن تتف�سل علينا 

لرغبته  وتاأكيدا  اأجنزناه  مبا  تنويها  الالمعة  بالدرر  املر�سع  التاريخي  الكتاب  بهذا 

ال�رشيفة يف اإرقاء املغرب اإىل دولة قانون باملعنى الكامل.

�سعورا  قلوبنا  تغمر  بافتخار  املجل�س  بها  يحتفظ  التي  النفي�سة  الوثيقة  هذه  اإن 

فتبدو  واجلمل.  الألفاظ  عنه  التعبري  تتح  مامل  امل�ساعر  من  اإذ  و�سفه،  ي�ستع�سي 

املفردات عاجزة عما يود اإبانته و�رشحه.

ح�رشات ال�سادة،

دوما يف حركة  اإنه  بل  الالفعالية  اأو  الرتاخي  يعرف  ن�ساأته مل  منذ  املجل�س  اإن 

م�ستوى  على  �سواء  اجتماعاته  بني  الفا�سلة  الفرتات  اإىل  متتد  دوؤوبة  �رشمدية 

جمموعة العمل اأوالوفود اأو على �سعيد الأمانة العامة.

ويف هذا الإطار �سارك املجل�س مبدينة جنيف، يف �سهر مار�س املن�رشم، يف الدورة 

ال�سابعة والأربعني للجنة الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان، حيث عقد ال�سيد الأمني 
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العام جل�سات عمل مع الأمني العام امل�ساعد ملكتب هيئة الأمم املتحدة املكلف بحقوق 

الإن�سان ومع ممثلي بع�س املنظمات املعتمدة من لدن منظمة الأمم املتحدة.

ولقد كانت هذه فر�سة ثمينة لوفد املجل�س ا�ستغلها لتقدمي عرو�س معززة مبا يليق 

من وثائق ا�ستهدفت التعريف باملجل�س وحقيقة و�سع حقوق الإن�سان يف املغرب.

واجلدير بلفت النظر اأن الأمني العام امل�ساعد ملنظمة الأمم املتحدة، املكلف بحقوق 

الوا�سعة  واملوؤازرة  الكايف  الدعم  بتقدمي  الوفد  وواعد  باملجل�س  اأ�ساد  الإن�سان، 

ملوؤ�س�ستنا، وعرب عن رغبته  الأكيدة يف تاأ�سي�س مركز جهوي للتكوين والتوثيق 

اإن  الرغبة  ما لهذه  اإبراز  اإىل  باملغرب. ول�ست  بحاجة  الإن�سان  يف جمال حقوق 

حتققت من فائق الأهمية. وانها �ستحقق بحول اهلل.

ومن الإجنازات العظيمة، التي متت يف جمال حقوق الإن�سان، يجب الرتكيز ب�سفة 

ال�سدى يف  اأو�سع  لها ول ريب  الأهمية مبكان �سيكون  مبادرة ذات  خا�سة  على 

الداخل واخلارج ملا لها  من اأبعاد فائقة. 

التعليمية  واملوؤ�س�سات  املعاهد  بع�س  يف  الإن�سان  حقوق  مادة  تدري�س  اإن  اأجل 

اأفكار طلبة  اأن ينري  للتكوين، التابعة للدولة، يعد اإجراء مليئا بالفوائد من �ساأنه 

ومدر�سة  والدرك  ال�رشطة  مدار�س  وطلبة  الق�سائية  للدرا�سات  الوطني  املعهد 

ا�ستكمال تكوين الأطر، ويلقنهم املبادىء الأ�سا�سية حلقوق الإن�سان ومدونة �سلوك 

املهنة اخلا�سة بالأعوان واملوظفني امل�سندة اإليهم مهام تنفيذ القوانني، وما تت�سمنه 

الإعالنات الدولية والعهود واملواثيق وغريها من ال�سكوك التي مت التفاق عليها، 

على م�ستوى منظمة الأمم املتحدة، وعلى الوثائق التى وقعها املغرب اأو ان�سم اإليها 

اأو �سادق عليها.

اإنها خلطوة عمالقة وقفزة طويلة اإىل الأمام تقدف باملغرب اإىل الواجهة يف هذا 

امليدان، ويحق اأن يفخر بها ويتباهى بتحقيقها هذا البلد الفتي والعريق يف القدم 

الدول  بني  الأول  ال�سف  يف  مكانه  لياأخذ  طريقه  ي�سق  الذي  الوقت  نف�س  يف 

املتح�رشة.
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وحر�سا من �ساحب اجلاللة على اأن ل يقع اأي تاأخري يف دخول اقرتاحات املجل�س، 

اهلل،   حفظه  اأ�سدر،  التطبيق  حيز  يف  ال�سامية،  امللكية  باملوافقة  حظيت  التي 

تعليماته الكرمية بتاأ�سي�س جلنة للمتابعة تخت�س بال�سهر على جعل كل ما تقرر 

يف هذا املجال اأمرا واقعيا وقابال للتنفيذ يف اأق�رش الآجال.

ولقد ت�سكلت فعال هذه اللجنة موؤلفة من اأع�سائها ال�سادة : وزير الدولة املكلف 

بال�سوؤون  اخلارجية والتعاون ووزير العدل ووزير الداخلية والإعالم والأمني العام 

للمجل�س.

اإن هذه املبادرة ال�سامية، التي ت�ساف اإىل املبادرات الرائدة الأخرى ل�سيدنا املن�سور 

باهلل، والتى ل يبلغها الح�ساء ول ينالها العد من كونها اأن تر�سل نف�سا جديدا يف 

حتريك عجلة اإمتام دولة القانون.

بيد اأن املبادىء الأ�سا�سية حلقوق الإن�سان وتقدي�س كرامته كانت دائما، عرب التاريخ 

يف املغرب، القاعدة الرئي�سية ملعاملة املواطنني. واإن ا�ستعمال العنف وال�ستبداد 

مل ي�سكل على الإطالق �سيا�سة ممنهجة لإر�ساء النظام وب�سط ال�سلطة وتعزيزها بل 

املغرب البلد املتمدن واملتدين بالإ�سالم، الذي كرم بنى اآدم، كان دوما راعيا وحاميا 

لهذه احلقوق ولو بت�سور اآخر ومفهوم خمتلف واأن التجاوزات التي من املحتمل اأن 

تكون قد وقعت مل تكن ال حالت منفردة مالزمة لطبيعة  الب�رش.

اإن حقوق الإن�سان التي مل تختف اإذن اأبدا يف الواقع عن ال�ساحة املغربية، والتي 

تعمل  التي  الدولية  املنظمات  بع�س  مغر�سة،  لغايات  امل�رشف  بالتزييف  �سوهتها 

الذي   املعظم،  امللك  جاللة  بف�سل  اأ�سبحت  الب�رشية  خري  ل�سالح  ادعائها  ح�سب 

فجر اهلل على يده ينابيع احلكمة، تتحرك جليا يف حدود وا�سعة ا�ستكمال لدولة 

احلق والقانون، وتنا�سقا مع املفاهيم الدولية يف اإطار ما ا�سطلحت عليه املوؤ�س�سات 

املخت�سة التابعة ملنظومة الأمم املتحدة من معايري وقواعد جتد مبدئيا اأ�سا�سا لها يف 

د�ستورنا وبالتايل يف قوانيننا الداخلية، مع مراعاة ثوابت اعتقاداتنا الروحية، التي 

هي من النظام العام والتي نحن اأ�سد النا�س ع�سا عليها بالنواجد.
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اإياه  يخولها  التي  والأهمية  نف�سه،  الإن�سان  ال�ست�ساري حلقوق  املجل�س  اإن�ساء  وما 

العاهل الكرمي اإل دللة قاطعة للرغبة امللحة جلاللة امللك يف تو�سيع دائرة حقل 

حقوق الإن�سان يف املغرب، واإعطائها حجما يتالءم وع�رشنته ومكانته املرموقة على 

ال�ساحة الدولية.

ح�رشات ال�سادة،

من الأكيد اأن من اأهم الأحداث التي وقعت، بعد اجتماعنا الأخري، �سدور العفو 

امللكي ال�سامي يوم 14 غ�ست من هذه ال�سنة، مبنا�سبة عيد تخليد ذكرى جتديد 

بيعة �سكان وادى الذهب اإىل جاللته، والذي �سمل ع�رشات من ال�سجناء املحكوم 

عليهم من اأجل امل�س ب�سالمة الدولة.

حلقوق  ال�ست�ساري  املجل�س  اأع�ساء  مللتم�س  تلبية  امللكي  العفو  هذا  جاء  ولقد 

الإن�سان.

وهكذا يكون، �سيدنا املن�سور باهلل، قد وافق على اقرتاحات املجل�س بكاملها الأمر 

الذي ن�سجله بارتياح عظيم �سيما واأن البالغ الر�سمي، ال�سادر عن وزارة الإعالم، 

بهذه املنا�سبة يربط �رشاحة العفو اامللكي ال�سامي مبلتم�س املجل�س ال�ست�ساري 

حلقوق الإن�سان.

واجلدير بلفت النظر يف �سياق ن�ساط املجل�س اأنه �سارك بوفد جد هام يف اللقاءات 

الدولية للموؤ�س�سات الوطنية املهتمة بتطوير وحماية حقوق الإن�سان، التي انعقدت 

بباري�س مابني ال�سابع والتا�سع من �سهر اأكتوبر من هذه ال�سنة، مغتنما الفر�سة لعقد 

اجتماعات مفيدة مع بع�س تلـك املوؤ�س�سات الوطنية وبع�س ممثلي قنوات الإعالم 

الأوربية.

واأمام هذه الإجنازات الباهرة، التي حققها املغرب يف هذا املجال، يف ظرف ق�سري من 

الزمن، مل يبق لقنوات ال�سوء الإعالمية وكتاب ال�رش والأذى -اإن بقي لهم �سيء من 

احرتام النف�س- اإل اأن يو�سدوا اأبواقهم امل�سلة واأن ي�سعوا اأقالمهم ال�سائنة.
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و�سنبقى يف اجلادة املر�سومة بقيادة رائدنا الهمام مولنا امللك غري مبالني باأ�سوات 

الكذب والقذف وما ت�سطره اأقالم الفرتاء مواجهني بكامل الزدراء اأولئك ال�سحافيني 

الذين يجنحون اإىل الرواية، واأولئك الروائيني املتطفلني على الإعالم.

تاأ�سي�سه  املزمع  الإن�سان  حقوق  جمال  يف  والتوثيق  للتكوين  اجلهوي  املركز  واإن 

يف بلدنا اإ�سهاد من منظمة الأمم املتحدة نف�سها بالتقدم املنجز يف مادة حقوق 

الإن�سان يف املغرب، وبرهان �ساطع عن املقام املرموق الذي حتظى به اململكة يف هذا 

امليدان، ومك�سب هائل من �ساأنه اأن يعلى اأكرث مكانتها بني الأمم املت�سبثة بقد�سية 

كرامة الإن�سان والدفاع عنها.

ولي�س هذا فقط ما يثريالنتباه العاملي بخ�سو�س تقيد املغرب بالقواعد الدولية 

حلماية حقوق الإن�سان، بل تلقى الراأي العام، بكامل الرتياح، انتخاب بلدنا يوم 10 

الذي  الإن�سان  حلقوق  العاملي  للموؤمتر  التح�سريية  للجنة  رئي�سا  املا�سي  �ستنرب 

كان  املغرب  اأن  العلم  مع   1993 ل�سنة  الربيع  ف�سل  اأثناء  برلني  مبدينة  �سينعقد 

ال�سباق اإىل اقرتاح عقد هذا املوؤمتر منذ �سنة 1989.

اإن �سري املغرب يف طريق حقوق الإن�سان ل رجعة فيه ول توقف. ولقد اأكد 

جاللة امللك يف هذا امل�سمار يف اخلطاب ال�سامي، الذي األقاه حفظه اهلل يف 

من  اأكتوبر   11 يوم  الأخرية  الربملانية  الدورة   افتتاح  النواب مبنا�سبة  جمل�س 

اأنتم �سوف  هذه ال�سنة، عزم املغرب على الت�سبث بحقوق الإن�سان قائال: »وها 

ترون عما قريب اإن �ساء اهلل اأن املغرب �سي�سبح م�رشب املثل يف تطبيق حقوق 

الإن�سان«. 

ولو مل نكن مت�سبثني بحقوق الإن�سان ملا كنا �سعب اأحرار، ولو مل نكن �سعب اأحرار 

ملا حاربنا ال�ستعمار، ولو مل نحارب ال�ستعمار ملا كنا يف تاريخ ال�ستعمار الدولة 

التي عرفت اأق�رش فرتة يف ال�ستعمار اأي اأقل من خم�سني �سنة.

امللك،  بارادة جاللة  اهلل  بحول  اأكرث،  مقبل  املغرب  اأن  اذن  �سك  من  هناك  لي�س 

على اإيالء الأولية ل�سيانة ال�سمانات الفردية واجلماعية وحمايتها يف نطاق الزحف 
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امل�ستمر مل�سرية بناء مغرب اأح�سن ي�سعى، داخل ملكية د�ستورية، اإىل احتالل املقام 

الذي اأراده له �سيد البالد �سواء على  ال�سعيد الوطني اأو الدويل، والتوفيق من 

اهلل وعليه نتوكل ونعم الوكيل.

ح�رشات ال�سادة، 

يطيب يل ختما لهذه الكلمة اأن اأتقدم با�سمي وبا�سمكم جميعا باأحر التهاين اإىل 

اأميننا العام  الأ�ستاذ حممد ميكو، الذي تف�سل �ساحب اجلاللة ن�رشه اهلل، بتعيينه 

ع�سوا لأكادميية اململكة  املغربية.

ان هذه امليزة امللكية الكرمية اذ ت�رشف رجال من اأبرز رجالت الدولة املثقفني، 

وتفعم  الوقت  ذات  ت�رشف جمل�سنا يف  املجيد،  العر�س  من خدام  وفيا  وخدميا 

اأع�ساءه حبورا.

وهكذا يزدان عقد اأ�رشة الأكادميية بلوؤلوؤة لمعة تنطلق منها اأ�سعة النبل والأخالق 

الفا�سلة  وي�ساف اإىل منظومة الأكادمييني اأع�ساء هذا املجل�س قا�س من اأجود ق�ساة 

اململكة واأديب من اأملع اأدبائها.

فرنجو املوىل جل جالله اأن يوفقه يف هذا الت�رشيف اجلليل تنويرا للفكر ودعما 

ل�سعاع  العرفان وم�ساهمة لبلدنا يف حتليل امل�سائل الكربى ال�ساغلة  لبال املجتمع  

على اأو�سع نطاق  وحماولة تقدمي ما ينا�سبها من احللول.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

 رئي�س املجل�س

 حممد العربي املجبود
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الجتماع اخلام�س

اجلمعة 23 جمادى الآخرة 1413هـ )18 دجنرب 1992م(

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

اأ�سحاب املعالـي

�سيادة الأمني العـام

ح�رشات الـ�سـادة

عن  تعبريا  باهلل  املوؤيد  امللك  اجلاللة  �ساحب  اأن  اليكم  اأزف  اأن  بدءا  يل  يطيب 

ال�ست�سارة  نطاق  املجل�س، يف  قدمها  التي  اخلدمات  ور�ساه عن جودة  ارتياحه  

املخولة اإليه، تف�سل حفظه اهلل فقرر جتديد انتداب ال�سادة الأع�ساء الذين انتهى 

انتدابهم الأول.

ول�ست بحاجة اإىل لفت النظر اإىل اأنها بادرة ملكية �سامية اأخرى ن�سمنها مبنتهى 

الفخر يف �سجالتنا احلافلة مبثيالتها، التي هي اأ�سدق تعبري عن التربيك امللكي 

ملجل�سه ال�ست�ساري هذا، ولأع�سائه الأوفياء، الذين تو�سم فيهم جاللته اخلري من 

الأول وتف�سل عليهم بثنائه الكرمي يف اليوم  نف�سه الذي اأعلن فيه عن تعيينهم 

يف هذه املوؤ�س�سة امللكية املوقرة.

اأتقدم باأحر التهنئة على الثقة الغالية التي تكرم عليهم بها �ساحب  واإىل هوؤلء 

اجلاللة، واأعرب لهم عن �رشوري با�ستئناف العمل امل�سرتك يف جو من الوئام والتفاهم 

والعزم الرا�سخ على ال�سري اإىل الأمام بنف�س الوثرية ويف نف�س النهج املر�سوم.

نلتقي اذن من جديد لنوا�سل امل�سي يف املحجة البي�ساء، التي باركها مولنا اأمري 

ال�ستعداد  كامل  وعلى  القوية  بالإرادة  م�سلحني  والتاأييد  العز  له  دام  املوؤمنني، 

لتوظيف ما لدينا من طاقة  ومواهب وعزم وخدمة لهذا البلد العزيز واجلال�س على 

عر�سه املكني.
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نلتقي من جديد �سعداء بح�سيلة جهودنا مقتنعني اأكرث من اأي وقت م�سى باأن ما 

حتقق، من خالل هذا املجل�س، اأ�سحى يوؤتي اأكله على اأو�سع نطاق.

اأن يتف�سل بالتعبري عن ارتياحه  اإل  ياأبى �ساحب اجلاللة  ويف كل منا�سبة �سانحة 

لأعمالنا وتنويهه مبا حققناه حتت رعايته ال�سامية.

ولقد هناأنا العاهل الكرمي، ن�رشه اهلل، مرة اأخرى مبنا�سبة ا�ستقباله اأع�ساء جلنة البحث 

والتق�سي عن اأحداث فا�س املتفرعة عن جمل�سنا زوال يوم الثالثاء 24 دي�سمرب 1991 

بالق�رش امللكي العامر مبراك�س، حيث �سلمت جلاللته مذكرة مرفوعة اإىل ال�سدة 

موجز  تت�سمن  اأخرى  ومذكرة  املجل�س  لن�ساط  التنفيذية  اخلطوات  ب�ساأن  العالية 

تقرير جلنة البحث والتق�سي م�سحوبة بربقية ولء واإخال�س.

ولقد توجه �سيدنا املن�سور باهلل اإىل اأع�ساء اللجنة بخطاب �سام، مت احلر�س على 

اإر�سال �سور منه اإليكم، اعتبارا ملا احتوى عليه من ثناء للمجل�س واإبراز ايجابية 

ح�سيلة اأعماله، وما ا�ستمل عليه من �سمو الأفكار و�سديد الآراء وفائق ال�سكر 

ملوؤ�س�ستنا هذه على ما بددته من اأكاذيب، التي تعر�س لها املغرب واإ�ساعات كانت 

ون�سجلها  بها  نعتز  اخلتام من كلمات  ت�سمنه يف  وما  اخلارج،  �سمعته يف  ت�سود 

اإىل الأبد يف الأفئدة والذاكرة، اذ قال مدد اهلل يف عمره : »جزاكم اهلل عن 

اإىل  اإىل ن�سابها واحلقيقة  اأرجعتم الأمور  هذا  البلد وعن وطنكم خريا لأنكم 

حملها«.

املوؤمنني، وفخر العرب  اأمري  الثاين،  هذه �سهادة �رشيفة �سامية من جاللة احل�سن 

و�سليل  ال�رشفاء وحفيد الر�سول عليه ال�سالم ورائد حقوق الإن�سان وال�ساهر على 

تطويرها و�سيانتها وحامل م�سعل الكرامة ولواء م�سرية املغرب العظيم نحو اأ�سمى 

الآفاق، ن�سيفها اإىل �سابقاتها تكرميا لهذا املجل�س املوقر ال�سائر قدما تر�سيخا ملجد 

هذا البلد العظيم.

نلتقي اليوم اذن لتوا�سل م�سرية الكرامة زحفها مفتخرين بدون توا�سع بالقرتاحات 

ذات  امل�ستوى الرفيع، التي عر�سناها على نظر اجلناب ال�رشيف، انطالقا من ذلك 
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اليوم التاريخي الذي  اأ�سند الينا جاللته حفظه اهلل هذه املهام النبيلة والذي طبع 

حياتنا، على غرار ما طبع حياة كل مواطن وكان له الأثر البالغ يف ربوع اململكة 

وخارجها.

يوم خالد ذلك اليوم الثامن من �سهر ماي 1990 الذي اأعلن فيه �ساحب اجلاللة عن  

تاأ�سي�س جمل�س ا�ست�ساري حلقوق الإن�سان يف خطاب تاريخي �سام مبينا، حفظه اهلل، 

اخت�سا�ساته واإجراءات مداولته وموؤكدا اأن املغرب كان دائما طموحا اإىل تبوء املكان 

املرموق يف املجتمع الدويل  ومهتما ب�سيانة حقوق الإن�سان واجلماعات.

وكنا نتتبع بخ�سوع اخلطاب ال�رشيف كلمة كلمة، قارئني على املحيى امللكي الكرمي 

العزم القوي على و�سع حد للقيل والقال، واإظهار املغرب يف احللة الق�سيبة الطاهرة 

التي له والنزع عنه دن�س التزييف والفرتاء. ولقد بلغ تاأثرنا اأوجه عندما توجه 

اإلينا مولنا امللك اآمرا باأن نعني جاللته بنزاهتنا ووطنيتنا على رفع هذا البلد اإىل 

م�ستوى الدول املتح�رشة.

ومدى  الإن�سان  حقوق  مبجال  جاللته  اهتمام  مبدى  اللحظات،  تلك  يف  �سعرنا، 

املاأمورية  اأهمية  الوقت مبدى  نف�س  �سيانتها وتطويرها، ويف  القاطع على  اإ�رشاره 

تلك  يف  �سعرنا  وا�ستقبال.  حال  به  �سنقوم  الذي  الدور  وج�سامة  اإلينا،  امل�سندة 

اللحظات باأعظم ت�رشيف واأنبل تكليف. فوا�سع  الثقة فينا واملعتمد على مقدرتنا 

ومواهبنا واإخال�سنا هو �سيد البالد، اأمري املوؤمنني وحامي حمى  امللة والدين. ومن 

الطبيعي اأن ن�سعر بثقل التكليف وعظمة الت�رشيف.

فخرجنا من الجتماع مفعمني فخرا وابتهاجا عازمني على ت�سخري كل ما لدينا من 

اأجل اأداء املهمة على اأح�سن وجه وب�سدق واأمانة.

انطلقنا ولكننا مل ننطلق من نقطة �سفر باعتبار اأن احرتام كرامة الإن�سان كانت دائما 

هي الأ�سل واأن �سيانة حقوقه ظاهرة طبعت دوما نظام احلكم باملغرب. فلم ننطلق 

لو�سع اأ�س�س حقوق الإن�سان بقدر ما انطلقنا ل�ستكمال ما يطلق عليه يف امل�سطلح 

الدويل بعبارة دولة احلق والقانون، وال�سهر اأكرث على توطيد تلك احلقوق التي 
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والتقاليد  ال�سالم  عليه  الر�سول  و�سنة  الكرمي  القراآن  يف  م�ستقرة  جذورها  جتد 

الإ�سالمية العريقة املتنا�سقة مع املبادىء الأ�سا�سية للمواثيق  والعهود الدولية.

ع�رشية  بدولة  خليق  قانوين  بر�سيد  مزودين  قانون  كدولة  اإذن  انطالقا  كان 

متح�رشة. جدير بالتباهي مالزم لدولة جمهزة بادارة من الطراز احلديث وموؤ�س�سات 

ت�ساهي موؤ�س�سات  الدول املكتملة النمو، دولة �ساخمة يف املجد قاعدة على �رشح 

ملكية د�ستورية دميوقراطية متعددة الأحزاب ت�سمن حقوق املواطنني وحرياتهم 

وامل�ساواة بينهم، تدرج عملها يف نطاق  املنظمات الدولية وتتعهد بالتزام ما تقت�سيه 

مواثيقها من مبادىء وحقوق وواجبات.

اإذن من احللقة الأوىل مل�سل�سل حقوق الإن�سان بل من اإحدى حلقاته  مل ننطلق 

الأخرية �سريا على درب املبتغى.

انطلقنا انطالقة عزم وحزم بقلوب مليئة بالإرادة القوية باإرادة فولذية خدمة للوطن 

يف �سخ�س ملكه الرائد �ساحب املبادرات اجلريئة واملواقف امل�سريية اخلالـدة.

انطلقنا موؤمنني بالفوز والظفر الأكيد واعني كامل الوعي باآمال ال�سعب املغربي الأبي،  

اأتيح لنا من فر�سة غالية خلدمة  �ساعرين بج�سامة الأمانة �سعورا فائقا، �سعداء مبا 

العر�س العظيم واملرتبع عليه خدمة �سادقة ترتك ب�سماتها يف �سجل التاريخ �سمن 

مرحلة حا�سمة من مراحل  امل�سرية احل�سنية املوفقة.

باعتبارنا  فعالية،  الو�سائل  واأكرب  واملعنوية  املادية  الأ�سلحة  باأجنع  مزودين  انطلقنا 

ل ننتمي لأية جهة حكومية، ول نخ�سع لأية �سلطة اإدارية وباأننا جهاز ا�ست�ساري 

اإمرته، ل حاجز  نعمل حتت  ال�رشيف  باجلناب  مبا�رشا  ارتباطا  مرتبط  امللك،  جلاللة 

بيننا وبني ال�سدة العالية باهلل �سوى الوقار والطاعة وقد�سية املقام.

ترعانا عن  الكرمية  امللكية  والعني  املراحل  الأخرى وحرقنا  تلو  الأ�سواط  فقطعنا 

كثب واجلناب ال�رشيف يبارك منوها را�سيا.

 فانكببنا على امللفات وحللناها حتليال وتناق�سنا وحتاورنا، �سواء على �سعيد اجلل�سات 

اهلل،  ن�رشه  اجلاللة،  �ساحب  اإىل  ورفعنا  اللجان،  اأو  العمل  جمموعات  اأو  العامة 
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اقرتاحات مدرو�سة متزنة موزونة الألفاظ معتدلة ال�سيغة، عاجلت مو�سوعات هامة، 

فبددنا الغيوم احلاجبة للحقيقة و�ساهمنا يف اإظهار املغرب مبظهره احلقيقي.

فقومت �سيئا ف�سيئا العوجاجات واأ�سغت الآذان ال�سالة اإىل وجوب احرتام القانون 

الرتابية،  الوحدة  ق�سية  مع  مبوازاة  الإن�سان،  واأ�سبحت حقوق  مببادئه  والتقيد  

ال�سغل ال�ساغل حكومة واإدارة. فرتاجع ال�سالون عن اأخطائهم واأ�رشع الزائغون عن 

اجلادة بالإلتحاق بقافلة الكرامة.

من  بدافع  املنظمات  بع�س  قدمته  الذي  البلد  لي�س  املغرب  اأن  للجميع  فتبني 

ال�سوء، وبدون مربر قائم على اأ�س�س تت�سم باجلدية، مبظهر مظلم مرتد لثوب البط�س 

وال�ستبداد الغا�سم انتهاك  احلرمة الب�رشية �ساربا عر�س احلائط بالآليات الدولية 

التي �سادق عليها يف هذا املجال.

اأخذت  جديدة  وتيارات  اأحداث  اآنيا  تطبعها  الدولية  ال�ساحة  باأن  لواعون  اإننا 

تنت�رش رقعتها يف القارات اخلم�س تعك�س، فيما ن�ساهده اليوم، من تقلبات متعددة 

وتغيريات �سيا�سية واقت�سادية واجتماعية وا�سعة النطاق تدور حماورها اأ�سا�سا حول 

اإعادة النظر، على الأ�سعدة الدولية واجلهوية والقومية، يف معاملة الإن�سان على 

اأ�سا�س �سيانة الكرامة الب�رشية طبق املبادىء التي و�سعتها الأمم املتحدة و�سمنتها 

ال�رشعة الدولية حلقوق الإن�سان.

اإننا لنحتاج اإذن اإىل تلقني اأي در�س يف جمال حقوق الإن�سان بل اإننا اأكرث النا�س 

تتبلور  ما  بقدر  يوم،  عن  يوما  تزداد ج�سامته،  الذي  احل�سا�س  اجلانب  بهذا  اإدراكا 

التحديات املعا�رشة التي علينا اأن ناأخذها باحل�ساب ابتغاء بقاء بلدنا قلعة ح�سينة 

�سمـــانها  احلقوق  هذه  �سيانة  درجة  اأن  علما  امل�رشوعة،  واحلقوق  للحريــات 

اأ�سبــحت تقا�س بها املكانة التي تتبوءها الدولة يف املجتمع، وبالتايل املعاملة التي 

على املجتمع الدويل اأن يعاملها بها.

ويف هذا ال�سياق اأكد �ساحب اجلاللة ن�رشه اهلل على ال�سيا�سة التطويرية حلقوق 

يناير   31 يوم  الأمن  ال�سامي يف قمة جمل�س  املغرب فقال يف خطابه  الإن�سان يف 

:1992
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وان  الإن�سان.  حقوق  جمال  يف  العاملي  ال�سعيد  على  وا�سح  تقدم  �سجل  »لقد 

املغرب لينوه بذلك من اأعلى هذا املنرب لأن مفهوم حقوق الإن�سان من وجهة نظرنا 

مفهوم عاملي ل خـالف فيـه ول جـدال.

ونحن نوؤمن باأن حقوق الإن�سان تعني اأول واأخريا احلفاظ على كرامة الإن�سان، وما 

يرتتب على هذا املبداأ النبيل من �سيانة احلقوق الفردية واجلماعية، وهذا ما تقره 

كل اجلماعات املتح�رشة. كما يطيب لنا اأن نقول اإن املبادىء التي اأعلن عنها البيان 

العاملي حلقوق الإن�سان واملواطن تعك�س املفاهيم والت�سورات الإن�سانية التي اآمنا بها، 

منذ اأربعة ع�رش قرنا، والتي ت�سمل احلقوق ال�سيا�سية والإقت�سادية والإجتماعية«.

اإن اخلليفة الثاين يف الإ�سالم عمر بن اخلطاب ر�سي اهلل عنه اأعلن عن حقوق الإن�سان  

منطلقا من �سوؤاله امل�سهور : »متى ا�ستعبدمت النا�س وقد ولدتهم اأمهاتهم اأحرارا«.

اأراد �ساحب اجلاللة اأن يوؤكد اأكرث على م�سرية حقوق الإن�سان يف املغرب  ولقد 

فقال، حفظه اهلل، يف خطاب العر�س:

»�سيادة دولة احلق والقانون دعتنا اإىل اإيالء حقوق الإن�سان عنايتنا الفائقة.

اإميان  من  لنا  وما  اإليها،  اأ�رشنا  التي  اخللقية  واملفاهيم  الدميوقراطية  املبادىء  »اإن 

بوجوب �سيادة دولة احلق والقانون هي التي دعتنا اإىل اإيالء حقوق الإن�سان عنايتنا 

حقـوق  فكــرة  نعـــترب  ونحن  وم�ساغلنــا.  اهتماماتنا  ت�سدرت  بحيث  الفائقة، 

الإن�سان مرتبطة يف املجتمع، وهذا الدور يقت�سي حتقيق نوع من التوازن بني حماية 

وممتلكاته  حياته  الإن�سان يف  يهدد  ما  كل  من  املجتمع  وحماية  الإن�سان  حقوق 

واأمنه الجتماعي. ومن هذا املنظور اأ�س�سنا اإىل جانبنا املجل�س ال�ست�ساري حلقوق 

الإن�سان. فتقدم اإىل اأنظارنا بعدة اقرتاحات قبلناها برمتها اقتناعا منا ب�سفتها البناءة 

النظرية والإعتقال الحتياطي وحالة  ومت�س معظم القرتاحات جمالت احلرا�سة 

ال�سجون من الوجهتني القانونية والإن�سانية.

اأي�سا قنوات الإت�سال والإعالم لتنوير الراأي العام حول املو�سوع مبا فيه   اأن�ساأنا  »كما 

التي  واملبادىء  ت�سوراتنا  هي  تلكم  احلكومية.  غري  واملنظمات  الر�سمية  املنظمات 

األهمت عملنا، وذلكم هو ال�سلوك اخللقي الذي طبع خياراتنا«.
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ح�رشات ال�سادة، 

يتجلى هكذا بو�سوح اأن �ساحب اجلاللة، ن�رشه اهلل، مل يرتك فر�سة متر دون انتهازها  

للتاأكيد على احرتام حقوق الإن�سان  وعزمه ال�سديد على �سيانتها واإرقائها على 

خمتلف الأ�سعدة.

ولقد جدد حفظه اهلل التعبري عن هذا العزم مرة اأخرى يف خطابه ال�سامي يوم 21  

اأبريل 1992 مبنا�سبة افتتاح املناظرة اخلام�سة للجماعات املحلية حيث قال:

حقوق  فوق  نحرتم  اأن  وعلينا  الإن�سان  حقوق  نحرتم  اأن  �سيء  كل  قبل  »علينا 

الإن�سان حقوق اجلماعات وعلينا فوق حقوق اجلماعات اأن نحرتم القانون«.

و�سعيا اإىل التعريف اأكرث مبا حققه املغرب وحمو الأثر الذي قد تركته كل مبادرة 

حمتملة  لتزييف الإعالم، وا�سل املجل�س على م�ستوى الوفود ن�ساطه املكثف اإجنازا 

لهذه الغاية يف خمتلف الديار الأوروبية والأمريكية.

ويف هذا الإطار توجه، باأمر من جاللة امللك ن�رشه اهلل يف اأواخر �سهر يناير 1992، 

الأ�ستاذ  العام  الأمني  �سيادة  اإىل  بالإ�سافة  موؤلف،  املجل�س  وا�سنطن وفد عن  اإىل 

حممد ميكو، من الزمالء ال�سادة : حممد زيان اأحمد الع�سكي حممد بوزبع حممد 

عالل �سينا�رش والتهامي اخلياري.

وم�ساعديهم  الربملانيني  من  بعدد  ات�سالت  ربط  الأمريكية  بالعا�سمة  مقامه  واأثناء 

املهتمني بحقوق الإن�سان، وباملنظمات غري احلكومية التي تعنى بهذا املجال، وكذا 

ببع�س اجلامعيني والطلبة الذين يبدون اهتماما خا�سا بالعالقات اخلارجية، وبعدد 

من امل�سوؤولني عن حقوق الإن�سان بكتابة الدولة يف اخلارجية  وقدم بيانات �سافية 

عن اململكة املغربية وما حتظى بها حقوق الإن�سان من عناية.

وانتهز الوفد هذه الفر�سة لإثارة النتباه اإىل ما ميار�س من خروقات �سد املحتجزين 

�سلبيات  وما يرتتب عنها من  اختطافات فردية وجماعية  تيندوف ومن  مبخيمات 

ج�سيمة واأحزان واآلم  لتو�سف.
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ولقد مت تن�سيق العمل، يف هذا امل�سمار، مع الوفد ال�سحراوي الذي كان متواجدا، 

يف نف�س الوقت، بوا�سنطن والذي قدم هو الآخر عرو�سا مقنعة عن ق�سية ال�سحراء 

املغربية معززة بوثائق دامغة. فكانت احل�سيلة اإيجابية اإىل اأبعد حد وكان للوفدين 

الظفر حليفا.

حركة  باأن  منه  اإدراكا  متب�رشا،  حكيما  ملكا  اهلل  حباه  الذي  املغرب،  فاإن  وهكذا 

يواكب  اأن  اختار  ع�سرية،  متخ�سات  اإثر  جديد،  عهد  اإىل  بالعامل  قذفت  التاريخ 

الزحف التقدمي على ال�ساحة الدولية حتت قيادة جاللته اأيده اهلل.

وتاأكيدا اأكرث على مت�سك املغرب بحقوق الإن�سان واعتبارها اأ�سا�سا لنظام احلكم اأبى 

جاللة امللك اإل اأن ين�س ت�سدير الد�ستور املراجع على اأن اململكة املغربية »توؤكد 

»تتعهد  اأنها  على  عالوة  عامليا«  عليها  متعارف  هي  كما  الإن�سان  بحقوق  ت�سبتها 

بالتزام ما تقت�سيه مواثيق املنظمات الدولية من مبادىء وحقوق وواجبات«. وهكذا 

اأ�سبحت حقوق الإن�سان مبدءا جوهريا للقانون الأ�سمى غري قابل د�ستوريا للخرق 

والتجاوز. واإن كل اعتداء على املبادىء الأ�سا�سية حلقوق الإن�سان املتعارف عليها 

عامليا يعد م�سا بالد�ستور. ولي�س هذا بغريب، ومبادرات �ساحب اجلاللة كانت تهدف 

دائما اإىل ما فيه خري ال�سعب الذي يحبه حفظه اهلل حبا ي�ستع�سى و�سفه.  األي�س 

فلي�ست  وال�رشاء.  ال�رشاء  معهم يف  واأنا  املغاربة  اأحب  »اأنا   : اهلل  ن�رشه  القائل  هو 

الوطنية حمبة �سعبي م�رشوطة علي بل اأنا ملزم بهذه املحبة كيفما كان ال�سعب. 

اأحببته مع اأبي يف املنفى وبكيت على بالدي واأنا يف اخلارج ودافعت عنها واأنا يف 

الداخل«.

قد  العزيز  �سعبي  كان  »اإذا  قائل:  اأ�سدق  وهو  اهلل  حفظه  اأي�سا  القائل  هو  األي�س 

اأهدى ايل  روحه وحمبته وقلبه اأعطيته اأغلى من �سحتي وراحتي و�سهري على 

م�ساحله وخويف عليه  وامياين به«.

ان املجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإن�سان كان و لريب احلافز الأ�سمى حلقوق الإن�سان 

يف  بلدنا ول زال يوؤدي الأمانة بروح نزيهة خالقة، دوؤوب احلركة داخل املجال 

املخول له حا�رشا يف جميع التظاهرات على اختالفها التي يبدو ح�سوره فيها 

ناجعا  ومـفيـدا.
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ويف هذا الإطار احت�سنت العا�سمة التون�سية، يف ثاين �سهر نونرب من هذه ال�سنة، 

الجتماع اجلهوي الفريقي املخ�س�س لتح�سري املوؤمتر العاملي حلقوق الإن�سان املقرر 

من لدن الأمم  املتحدة، واملنتظر تنظيمه خالل �سهر يونيه من ال�سنة املقبلة 1993.

ولقد �ساهم املجل�س بوفد هام، بقيادة اأمينه العام الأ�ستاذ حممد ميكو، يف هذه 

التظاهرة ذات الأهمية مبكان، وا�ستغل الفر�سة لربط الإت�سال بكل من يعنى بحقوق 

الإن�سان جماعات وفرادى.

ويبدو جليا اأن م�سل�سل الجتماعات املتوالية اخلا�سة ب�سوؤون حقوق الإن�سان على 

امل�ستوى الدويل يوؤكد التحول الهائل يف ميدان الهتمام بهذه احلقوق.

اإن املغرب يواكب ال�سري بخطوات عمالقة �ساعرا بالدور الذي عليه اأن يلعبه يف 

دفع عجلة ال�سالم والتفاهم والكرامة.

تعديالت  اإدخال  اهلل،  ن�رشه  اجلاللة،  �ساحب  اإرادة  �ساءت  امل�سار  هذا  �سياق  ويف 

مهمة على د�ستور اململكة متركزت بالأخ�س على اإرقاء الإن�سان على �سلم احلقوق، 

وتو�سيع حقل عمل الربملان، وتطوير م�سوؤولية احلكومة، واإن�ساء موؤ�س�سات تعزز دولة 

اأ�س�س  على  والإقت�سادي  الجتماعي  املجالني  اململكة يف  واإر�ساء  والقانون،  احلق 

جديدة اأح�سن ان�سجاما واأكرث جنوعا يف ظل هيمنة القانون.

اأبقى اهلل مولنا الإمام رائدا حكيما لهذا البلد الأمني واأحاطه بعنايته الربانية قرير 

العني ب�ساحبي ال�سمو امللكي الأمريين اجلليلني ويل العهد �سيدي حممد و�سقيقه 

املوىل الر�سيد و�سائر اأع�ساء الأ�رشة امللكية ال�رشيفة اإنه جميب الدعوات.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

 رئي�س املجل�س

حممد العربي املجبود
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الجتماع ال�ساد�س

                        اجلمعة 20 �سعبان 1413هـ )12 فرباير 1993م(

                                    ب�سم اهلل الرحمان الرحيم

اأ�سحاب املعالـي

�سيادة الأمني العام

ح�رشات الـ�سادة

يف اجتماعنا الأخري - الجتماع اخلام�س- تركزت املناق�سة، منذ البداية، حول عدم 

اجتماع املجل�س طوال فرتة لي�ست بالق�سرية وما انبثق عن ذلك من اآثار �سلبية على 

موؤ�س�ستنا، واأبديت الرغبة الأكيدة يف تواتر الجتماعات وا�ستمرارها ب�سفة دورية 

حتى يظل املجل�س يف حالة يقظة م�سرت�سلة، على ا�ستعداد دائم لالنكباب على 

ما يكلف بدرا�سته واإبداء الراأي فيه، داخل اخت�سا�ساته وتقيدا طبعا باأحكام الظهري 

ال�رشيف املوؤ�س�س له والتوجيهات ال�سامية، التي ت�سمنها اخلطاب امللكي الذي األقاه 

�ساحب اجلاللة امللك املعظم ن�رشه اهلل يوم العالن عن تن�سيب موؤ�س�ستنا هذه.

بني  الفا�سلة  الفرتة  اأثناء  ن�ساطه  ا�سرت�سال  عن  ظاهرا  توقف  اإذا  املجل�س  اأن  بيد 

اجتماعيه الرابع واخلام�س، فلم يكن ذلك، يف الواقع، �سباتا اأو تق�سريا بل ا�ستمر يف 

تكثيف ن�ساطه وتـجنيده الدائم خدمة لهذا البلد الأمني واجلال�س على عر�سه 

العتيد و�سيبقى حري�سا على اأداء الواجب بنف�س العزم ونف�س احلما�س. ويف هذا 

اأثريت فكرة و�سع برنامج طويل املدى يت�سمن الأن�سطة امل�ستقبلية طوال  التـجاه 

مدة معينة على امل�ستويني الداخلي واخلارجي.

اأ�سفرت  واملدة،  النقط  برنامج حمدد  حيث  من  الفكرة  هذه  عن  النظر  وب�رشف 

املناق�سة، -وقد تبني اأن اأف�سل الطرق واأجنعها املوؤدية اإىل و�سع ن�سو�س ت�رشيعية 

�سليمة تراعى فيها املبادىء التي يجب اأن تراعى-  تتج�سم يف درا�ستها من لدن 

جمموعات عمل متفرعة عن املجل�س، ورفع مقرتحات ب�ساأنها اإىل ال�سدة العالية 

درا�سة  اأمل  بخ�سو�سها. على  لئقا  يراه  ما  اهلل،  اأعزه  ال�رشيف،  اجلناب  ليقرر  باهلل 
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واملتعلقة  العدل  اأعدتها وزارة  التي  التنظيمية  القوانني  ال�سغل وم�ساريع  مدونة 

خ�سو�سا بقانون امل�سطرة اجلنائية والن�سو�س املتعلقة بال�سجون.

خميمات  يف  املحتجزين  اإخواننا  عن  دفاعا  املجل�س،  يفت  مل  اآخر  جانب  ومن 

بالكرامة  املتوا�سل  وامل�س  واحتقار  وتعذيب  املحن  اأب�سع  من  يعانونه  وما  تيندوف 

املخت�سة  العمل  داخل جمموعة  ن�ساطه  ا�ستئناف  رجاءه يف  يوؤكد  اأن  الب�رشية، 

ا�ستهدافا لف�سح الت�رشفات الالان�سانية التي يتاأمل منها هوؤلء وتخفيف وطاأتها على 

�سحاياها الأبرياء.

ما متت  اإدخال  راأيهم بخ�سو�س  الأع�ساء عن  ال�سادة  اأخرى عرب بع�س  ناحية  من 

فاأحلوا  التنفيذ،  وتو�سيات يف حيز  اقرتاحات  من  عليه  ال�رشيفة  امللكية  املوافقة 

اأن  الأكيد  ملن  وانه  التقرير،  مرحلة  يف  م�ستقرة  الأخرية  هذه  لتبقى  اأن  على 

حتركها للقفز بها اإىل اإرقاء درجة الواقع امللمو�س لأمر مرغرب فيه، ومن �ساأنه اأن 

العاهل  بجانب  ت�سعى،  كموؤ�س�سة  ي�ستحقها  التي  امل�سداقية  املجل�س  على  ي�سفي 

الكرمي اأيده اهلل، اإىل توطيد حقوق الإن�سان على اأر�س اململكة. ويف هذا ال�سدد 

عرب عن الأمل يف اأن ت�ساعف جلنة املتابعة ن�ساطها على خمتلف الواجهات وبكل 

الو�سائل املمكنة حتى يقتنع اجلميع باأن هذا املجل�س املوقر عازم على اإدخال ما مت 

قراره يف ميدان التطبيق ال�سامل. ولقد اأعلن يف هذا ال�سياق عن حتبيذ زيارات 

تطبيق  مدى  من  التاأكد  اإىل  ا�ستهدافا  العمل  جمموعات  م�ستوى  على  ميدانية 

القاعدة القانونية اأو الإجراء املقرر يف حقل املمار�سة.

اطالع  و  لالعالم  اليجابي  بالدور  املجل�س  اقتنع  وقد  اخلارجي    امل�ستوى  وعلى 

الراأي العام الدويل على و�سعية حقوق الإن�سان يف املغرب  بدا من الالئق درا�سة 

واملوؤ�س�سات  احلكومية  غري  باملنظمات  الإت�سال  ربط  مبوا�سلة  الكفيلة  الأ�ساليب 

الأخرى، التي تهتم بحقوق الإن�سان من قريب اأو بعيد، ق�سد التعريف اأكرث مبا اأجنزه 

املغرب يف هذا املجال اأو لإجراء حوار جدي كفيل بتبديد الأكاذيب والفرتاءات 

بالرباهني الدامغة والأدلة املقنعة.

على  لرند  الدولية  ال�ساحة  يف  با�ستمرار  ح�سورنا  ي�سجل  اأن  ال�رشوري  ملن  اإن 

كل اتهام  فورا ويف اللحظة نف�سها التي ي�سار الينا باأ�سابع اللوم والو�ساية. واإن ملن 
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م�سلحة املغرب اأن يكون بوا�سطة املجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإن�سان بارز احل�سور 

يف كل تظاهرة متت لخت�سا�ساته ب�سلة.

ب�ساأنها،  النقا�س  حقل  وتو�سيع  والأماين،  والآراء  الرغبات  هذه  بلورة  اإىل  و�سعيا 

اإىل جاللة  برفعها  اإىل مقرتحات جديرة  بتحويلها  اأ�س�س خليقة  واإر�سائها على 

امللك، ن�رشه اهلل، لياأخذ ب�ساأنها قراره ال�سامي ال�سديد اجتمعت خمتلف جمموعات 

العمل وانكبت على درا�ستها درا�سة عميقة،  كل منها  داخل اخت�سا�سها. و�سيتف�سل 

�سيادة الأمني العام بعد حلظات بتقدمي عر�س مف�سل عنها.

وتلبية لرغبة املجل�س يف عقد الجتماع ال�ساد�س يف اأق�رش الآجال اأ�سدر مولنا امللك 

ن�رشه اهلل اأمره املطاع بعقد هذا الجتماع يومه اجلمعة ثاين ع�رش فرباير 1993.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

 رئي�س املجل�س

حممد العربي املجبود
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الجتماع ال�سابع

                      اخلمي�س 14 ذي القعدة 1413هـ )6 مايو 1993م(

ب�سم اهلل الرحمان الرحيم

اأ�سحاب املعـالـي

�سيادة الأمني العام 

ح�رشات ال�ســادة

يوم خالد ذلك اليوم الثامن من �سهر مايو 1990، الذي نحتفل بذكراه الثالثة، والذي 

�سكل نقطة حتول ذات اأبعاد حا�سمة يف اكتمال دولة احلق والقانون، واأبرز املكانة 

الفائقة حلقوق الإن�سان يف هذه احلقبة الأخرية للقرن الع�رشين، كما يراها املجتمع 

امللك  الرا�سخ جلاللة  والعزم  املجال  بهذا  تهتم  التي  الدولية  واملنظمات  الدويل 

جلعل حد لكل التجاوزات والت�رشفات غري  امل�رشوعة التي قد ت�سود وجه هذا 

املكانة  اإىل  املواطن  كرامة  �سيانة  خالل  من  والتواق،  احل�سارة  يف  العريق  البلد 

ال�سامية بني الأمم.

ولزال ال�سوت امللكي الكرمي يرتدد يف اآذاننا ونحن ن�ستمع اإىل خطاب جاللته، 

الذي �سكل بروعته واتزانه وحكمه، در�سا تاريخيا واأخالقيا كان له يف املجتمع 

املغربي، على اختالف �رشائحه اعظم واقوى الثر.

اأمام نخبة من �سخ�سيات حكومية و�سيا�سية وثقافية �سمت الوزير الأول وم�ست�ساري 

�ساحب اجلاللة ورئي�س جمل�س النواب ووزراء ورئي�س املجل�س الأعلى والوكيل 

�سباط  وكبار  الأعلى،  للمجل�س  الإدارية  الغرفة  واأع�ساء  وجامعيني  لديه،  العام 

القوات امل�سلحة امللكية والروؤ�ساء الأولني ملحاكم ال�ستئناف والوكالء العامني لديها 

وممثلي الأحزاب ال�سيا�سية والنقابات واملهن، القى جاللة امللك، حفظه اهلل، الذي 

كان حمفوفا ب�ساحب ال�سمو امللكي الأمري املحبوب املوىل الر�سيد خطابه ال�سامي 

ال�سعب  اإىل  ومن خاللهم  احل�سور،  اإىل  متجها  قال جاللته  اخل�سوع.  من  يف جو 

باأ�رشه:
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»تعلمون كلكم اأن هذا البلد الأمني، منذ اأن قي�س اهلل �سبحانه وتعاىل له قائدا 

ملهما وحفيدا خلامت املر�سلني وداعيا اإىل اهلل و�سنة ر�سوله املوىل اإدري�س الأول 

ر�سي اهلل عنه، اإىل يومنا هذا، كان طموحا دائما اإىل ان يتبواأ يف املجتمع الدويل، 

ويف م�ساف الأمم املكان املرموق والدرجة  ال�سامية.

العلوم  يف  جبارة  م�ساهمة  ومن  واإبداع،  خلق  من  به  اأتى  وما  تاريخنا،  دل  وقد 

والفنون واحل�سارة والفقه والقانون، على اأن بلدنا كان دائما يعترب نف�سه يعي�س يف 

جمتمع راق وبني الدول والأمم الراقية واملتقدمة. لذا كان بلدنا املغرب ي�سع دائما 

اإطار كتاب اهلل و�سنة ر�سوله، �سلى اهلل عليه و�سلم. وكل  �سيا�سته وبراجمه يف 

منا يعرتف ويوؤمن بان كتاب اهلل هو الفا�سل اأو الفي�سل بني احلق والباطل، واأن �سنة 

ر�سوله �سلى اهلل عليه و�سلم هي املحجة البي�ساء الأخرى التي ل يزيغ عنها اإل 

هالك ملا فيها من حفاظ على حقوق اجلماعات وحقوق الأفراد وملا فيها من �سيانة 

الأخالق والف�سيلة، تلك الف�سيلة التي تطبع تاريخ الأمم و�سرية املواطنني.

وقد �سار ملوكنا، رحمة اهلل عليهم، �سرية املوؤ�س�س الأول والأكرب وباخل�سو�س �سار 

والدنا املنعم طيب اهلل ثراه يف هذا الطريق وعلى هذه ال�سنة«.

بهذه الكلمات املوؤثرة، ح�رشات ال�سادة، ا�ستهل جاللته خطابه املجيد ونحن كلنا 

عيون واآذان.

ولقد ا�رشاأبت اأعناقنا، وكادت تبتل اجفاننا تاأثريا، عندما توجه اإلينا جاللته، نحن 

اأع�ساء هذا  املجل�س، قائال اأعزه اهلل.

»هذه اأمانة على اأعناقكم حتى ل يبقى يف هذا البلد رجل ل يتمتع ولو حمكوما 

عليه،  بالكرامة ال�رشورية، اأو مل يتم له اأن يتمتع بجميع ال�سمانات التي يعطيها 

القانون«.

» مهمتكم هي اأن تغ�سلوا للمغرب وجهه...«  
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»فيا اأع�ساء هذا املجل�س اأنا�سدكم اهلل، بنزاهتكم ووطنيتكم، اأن تعينوين على اإرجاع 

احلق ملن اغت�سب منه، وان تعينوين على اأن نرفع جميعا هذا البلد اإىل م�ستوى 

الدول املتح�رشة، دول القانون، واأنا�سدكم اأخريا ان تكونوا حقيقة اأنتم املدافعون 

اإما اإيجابيا اأو �سلبيا. ايجابيا ان تقولوا يف هذا امللف خرقت حقوق الإن�سان اأو �سلبيا 

يف هذا امللف ل خرق حلقوق الإن�سان واإمنا هذا كذب وتلفيق وزور«.

»فالأمانة ل ميكنني ان اأتخلى عنها للب�سكم اإياها ولكن اأقول لكم : اإن الأمانة نقت�سمها 

الآن اأنتم واأنا«.

ف�سعرنا جميعا بثقل العبء وج�سامة املاأمورية وعظمة امل�سوؤولية ويف ذات الوقت 

مبدى  حمبتنا مللكنا العظيم وبرغبة قوية لالنحناء على اليد امللكية مللئها بالتقبيل 

ظماأ  ويروي  الغليل  ي�سفي  الولء  بالتفاين يف  مفعما  حاميا  تقبيال   وظهرا  وجها 

التعلق ب�سخ�س العاهل ال�سهم املغوار.

حافلة  �سنوات  ثالث  ال�ست�ساري،  جمل�سنا  تاأ�سي�س  على  �سنوات  ثالث  اإذن  مرت 

لها  كان  والدويل  القومي  امل�ستويني  على  واللقاءات  الفائقة  والإجنازات  بالعطاءات 

يف  احل�سنة  النوايا  لذوي  املغرب  واأظهرت  واخلارج،  الداخل  يف  املحمود  الثر 

�سورته احلقيقية كدولة عريقة يف املجد ذات تاريخ ح�ساري من العظمة مبكان، 

مت�سبثة باملبادىء الإ�سالمية ال�سمحاء، نظامها ملكية د�ستورية دميقراطية اجتماعية 

ال�سيادة فيها لالأمة موؤمنة بحقوق الإن�سان كما هي متعارف عليها عامليا ملكها اأمري 

وا�ستقرارها،  الدولة  دوام  و�سمان  وحدتها  ورمز  لالأمة  الأ�سمى  واملمثل  املوؤمنني 

الد�ستور وله �سيانة حقوق وحريات  وال�ساهر على احرتام  الدين  وحامي حمى 

املواطنني واجلماعات  والهيئات.

ح�رشات ال�سادة،

تاأ�سي�سه،  منذ  املجل�س،  منجزات  حل�سيلة  املو�سوعي  التقييم  فان  مغالة  اأي  دون 

ايجابي اإىل اأبعد حد نظرا للمدة الوجيزة التي مرت على اإن�سائه.

فاأخذا بالعتبار ان امل�سطرة اجلنائية التي تنظم �رشوط املعاقبة على ارتكاب اجلرائم، 

و�سمان  جهة،  من  املتوخاة،  نتيجتها  على  احل�سول  العقوبة  يف  تراعي  اأن  يجب 



168
ع�رشون �سنة يف خدمة حقوق الإن�سان 

وجاعلة  بال�رشعة  ومت�سمة  وا�سحة  تكون  واأن  اأخرى  جهة  من  املواطنني  حرية 

الرباءة هي الأ�سل مع حتديد مدد الإعتقال يف اأق�رش الآجال و�سمان حرية املنزل 

وحرية الدفاع، �سعيا اإىل حماية املواطنني مما قد يقرتف من جتاوز كما جاء يف 

وافق جاللة   ،1959 10 فرباير  ال�سادر يف  اجلنائية  املرافعات  قانون  م�رشوع  عر�س 

امللك ن�رشه اهلل على اقرتاحات املجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإن�سان ب�ساأن ادخال  

الطبية  الو�سع حتت احلرا�سة واملراقبة  باخل�سو�س  القانون تهم  تعديالت على هذا 

واعتبار اليداع يف ال�سجن، من لدن النيابة العامة، جمرد اإمكان وحق املتابع يف 

اختيار حمام ملوؤازرته ابتداء من  اأول ا�ستنطاق ق�سائي والتخفي�س من مدة الإعتقال 

الحتياطي. 

والتنظيمية  الت�رشيعية  الن�سو�س  تقيد  وجوب  املجل�س  منجزات  من  يعد  كما 

املتعلقة  بال�سجون بالتفاقيات واملواثيق الدولية التي �سادق عليها املغرب والقواعد 

النموذجية الدنيا التي اعتمدها موؤمتر الأمم املتحدة ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني 

وم�ساركة الق�ساء يف تنفيذ  العقوبات.

ال�سحافة  مع  املجل�س  تعامل  على  ال�سامية  امللكية  املوافقة  متت  اآخر  جانب  من 

الوطنية والأجنبية وتاأ�سي�س خلية تن�سيقية متثل فيها خا�سة وزارة الدولة املكلفة 

بال�سوؤون اخلارجية  والتعاون ووزارة العدل، تكون مهمتها ال�سهر على حتقيق تطابق 

القانون الداخلي مع مقت�سيات  التفاقيات واملعاهدات الدولية، التي �سادقت عليها 

مادة  وتدري�س  الدولية،  املنظمات  مع  الإت�سال  قنوات  وتاأ�سي�س  املغربية  اململكة 

حقوق الإن�سان يف بع�س املعاهد واملدار�س وت�سديد املراقبة  الق�سائية على �سباط 

ال�رشطة الق�سائية.

كما يجدر لفت النظر يف هذا ال�سياق اإىل الأوامر امللكية ال�سامية بخ�سو�س تاأ�سي�س 

جلنة للمتابعة، ق�سد ال�سهر على تنفيذ املقرتحات التي حظيت باملوافقة امللكية، 

املتعلقة  والتنظيمية  الت�رشيعية  وامل�ساريع  اجلنائية،  امل�سطرة  م�رشوع  وباإحالة 

بدرا�سة  اإليها  يعهد  عمل  جمموعة  وتكوين  لدرا�ستها  املجل�س  على  بال�سجون، 

و�سعية املحتجزين مبخيمات تيندوف.
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وبخ�سو�س ما قام به املجل�س، دفاعا عن حقوق اإخواننا املحتجزين، يجدر التذكري 

خميمات  يف  ال�سائد  املخجل  الو�سع  اإزاء  و�سارمة  م�رشفة  مواقف  من  اتخذ  مبا 

تيندوف وما يعانيه اإخواننا املحتجزون، من �سوء املعاملة واإهانة وبط�س وخروقات 

فادحة لأب�سط حقوق الإن�سان.

ولقد كان، ول ريب، لتلك املواقف النبيلة والتهامات الالذعة املوجهة اإىل النف�ساليني 

اأعداء الوحدة الرتابية والعاملني �سد التيار يف م�سلك اأعظم خيانة عرفها تاريخ 

ال�سدى  املوافق  لتلك  كان  الوطن،  من ج�سم  عامل وحي  ع�سو  برت  بغية  املغرب، 

التي  واملوؤ�س�سات  الدويل،  العام  الراأي  نظر  بلفت  املغربية  احلدود  خارج  املنتظر 

تعنى بحقوق الإن�سان، اإىل تلك الأعمال الوح�سية.

ونحن ن�سجل اأن منظمة العفو الدولية، التي كانت دوما ل تعري اهتماما ملا يقرتف 

من انتهاكات حلقوق الإن�سان من لدن البولي�ساريو، اأدانت لأول مرة هذه الت�رشفات 

الال اإن�سانية، اإذ اأفادت اأجهزة الإعالم اللندنية، يف اأواخر �سهر فرباير املن�رشم، اأن 

باحتجاز  البولي�ساريو  ال�سادرة عن  النتهاكات  اإزاء  قلقها  املنظمة عربت عن  تلك 

معتقلي الراأي، وب�سفة �رشية وطويلة الأمد اأحيانا، وكذا تعذيب وقتل املعار�سني.

وهذا العرتاف بالواقع الذي ل غبار عليه يزيح ال�ستار عن فظائع خميمات تيندوف، 

وما  يرتكبه املرتزقة من جرائم وح�سية يندى لها اجلبني وت�سمئز منها ال�سمائر.

اأن القرتاحات  اإىل  اأرى جديرا بالنتباه  اأ�سيف، يف هذا امليدان،  واإذا كان يل ما 

املرفوعة،  من لدن املجل�س، اإىل ال�سدة العالية باهلل اإثر الجتماع ال�ساد�س، الذي 

انعقد بتاريخ 2 فرباير 1993، والتي حظيت باملوافقة امللكية ال�سامية ف�سحت املجال 

اإىل  املوؤدي  ال�سبيل وتب�سيط الطريق  اآفاق �سا�سعة الأطراف كفيلة بتمهيد  على 

التي تن�سب يف معني  بالتحرك يف جميع التـجاهات  حقل مليء ن�ساطا، جدير 

الكرامة.

اأجل فبعدما وافق جاللة امللك، تواليا، على تاأ�سي�س اأربع جمموعات عمل، يعهد 

اإىل الأوىل بالو�سع حتت احلرا�سة والإعتقال الحتياطي والتي حتولت اإىل جمموعة 

بو�سعية  اإليها  يعهد  والثانية  الإن�سان،  وحقوق  اجلنائي  بالت�رشيع  مكلفة  عمل 
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ال�سجون، والثالثة بالإعالم والإت�سال باملنظمات الدولية والرابعة بالو�سعية اخلطرية 

حلقوق الإن�سان يف خميمات تيندوف، تف�سل حفظه اهلل فوافق على اإن�ساء جمموعة 

عمل خام�سة تكلف باحلقوق الإقت�سادية والإجتماعية والثقافية.

واأن  �سيما  بالغة  اأهمية  من  الأخرية  املجموعة  لهذه  ما  اإبراز  اإىل  بحاجة  ول�ست 

املغرب يخو�س حاليا معركة الإقت�ساد على جميع الأ�سعدة.

وبالفعل، لقد �سبق ل�ساحب اجلاللة امللك املعظم، ن�رشه اهلل، كما تعلمون عندما 

ت�رشفت جلنة البحث والتق�سي يف اأحداث فا�س يوم 24 دي�سمرب 1991 بال�ستقبال 

�سام  اأن توجه حفظه اهلل بخطاب  العامر مبراك�س،  امللكي  بالق�رش  الكرمي  املولوي 

الإقت�سادية  امل�سائل  على  املجل�س  انكباب  �رشورة  على  اأكد  اللجنة  اأع�ساء  اإىل 

�سيانة  وجوب  اهلل،  مربزا، حفظه  ب�سلة،  الإن�سان  التي متت حلقوق  والإجتماعية 

الفاقة ويف  بعيدا عن  يعي�س  اأن  الذي من حقه  املجال  املغربي يف هذا  كرامة 

ظروف ت�سمح له بالتوفر على احلاجيات الدنيا.

اإن هذه التعليمات تندرج يف اإطار يتالءم ومهام املجل�س الوطني لل�سباب وامل�ستقبل 

الذي  تف�سل �ساحب اجلاللة باإن�سائه وما له من اآفاق �سا�سعة يف حقل الإقت�ساد، يف 

اأو�سع معانيه، بغية حماربة البطالة.

ويف نف�س ال�سياق، ورغبة من �سيدنا، املن�سور باهلل، يف الدفع باجلانب الإقت�سادي 

اإىل امل�ستوى الالئق بدولة ت�سري بخطى ثابتة، نحو الإلتحاق بالدول املكتملة النمو 

اأبى ن�رشه اهلل اإل اأن يت�سمن الد�ستور املراجع اإن�ساء جمل�س اقت�سادي واجتماعي 

يعهد اإليه بتقدمي ال�ست�سارة لكل من احلكومة وجمل�س النواب يف جميع الق�سايا 

التي لها طابع اقت�سادي واجتماعي، وبالإدلء براأيه يف الإجتاهات العامة لالقت�ساد 

الوطني.

املذكرة  ت�سمنته بحذافريه  ما  ال�ساملة على  اهلل، مبوافقته  اأعزه  امللك،  مولنا  وها 

املرفوعة  اإىل اجلناب ال�رشيف اثر الجتماع ال�ساد�س يوافق على تاأ�سي�س جمموعة 

عمل تكلف خ�سي�سا  باحلقوق الإقت�سادية والإجتماعية والثقافية.
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ويتجلى بو�سوح اأن كل هذه املبادرات املتوالية تكون يف هذا املجال عنا�رش تت�سابك  

نتيجة  الأجزاء  ومتالحمة  متجان�سة  وحدة  لت�سكل  بع�س  بع�سها يف  وتتداخل 

�سل�سلة من الإجنازات املباركة ت�سري يف اجتاه واحد.

ي�سمن  والإجتماعية،  الإقت�سادية  باحلقوق  اخلا�س  الدويل  العهد  اأن  اعتربنا  واإذا 

احلق يف العمل واختيار العمل وم�ساواة الذكور والإناث يف حق التمتع بجميع 

العمل،  ت�ساوي قيمة  الإقت�سادية والإجتماعية ويف مكافاأة مت�ساوية لدى  احلقوق 

املعقول  والتحديد  الفراغ،  واأوقات  وال�سرتاحة  ال�سحة  و�سالمة  متييز،  اأي  دون 

ل�ساعات العمل، وحق تكوين النقابات واإن�ساء احتادات نقابية وحق الإ�رشاب وتوفر 

ال�سمان الجتماعي والتاأمينات والغذاء والك�ساء واملاأوى والوقاية من الأمرا�س الوبائية 

واملهنية وحق التعليم وامل�ساركة يف احلياة الثقافية، فان معظم هذه احلقوق ي�سمنها 

د�ستورنا وقوانيننا الداخلية وجتد بالتايل يف �رشعتنا الوطنية الأر�سية املالئمة لها 

وقابلية لبلورتها وتطويرها ح�سب الإمكانات املادية للدولة.

ح�رشات ال�سادة،

اأبى اإذن مولنا امللك اأمد اهلل يف عمره اإل اأن ينعم علينا مبوافقته التامة وال�ساملة 

على مقرتحاتنا التي رفعت اإىل جنابه املنيف الأمر الذي يعد عبارة وا�سحة عن 

الر�سى امللكي، الذي نحظى به جميعا وعلى الثقة الغالية التي ي�رشفنا بها اأمري 

وايجابية  ننجزه  الذي  العمل  وجودة  جدية  على  الوقت  نف�س  ويف  املوؤمنني، 

املقرتحات التي نرفعها اإىل ال�سدة العالية باهلل، والكفيلة بامل�ساهمة يف اإرقاء املغرب 

اإىل ما ي�سبو اإليه جاللته من عز وكرامة حتت قيادته الر�سيدة.

اأهمية  من  تخلو  ل  والتي  الأخرية،  املجل�س  مقرتحات  على  امللكية  املوافقة  ان 

احلقوق  بدرا�سة  تتكلف  عمل  جمموعة  تكوين  على  فح�سب  تقت�رش  ول  بالغة، 

الإقت�سادية والإجتماعية والثقافية تت�سم بطابع خا�س ذي اأبعاد متعددة وت�سكل 

منعطفا حا�سما يف موا�سلة اخلطى املتواترة نحو  حتقيق الأهداف املتوخاة وت�سمح 

للمجل�س باإجناز حركاته يف حقل اأو�سع واأكرث �سمولية.
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هذه  وتقيد  املجل�س،  عن  املنبثقة  العمل  جمموعات  �ستعرفه  الذي  الن�ساط  ان 

الأخرية بوجوب انعقاد اجتماعاتها مرة يف ال�سهرين، وكلما اقت�ست ال�رشورة ذلك، 

اأن ي�سفي على موؤ�س�ستنا دينامية من الإيجابية مبكان، �سوف تدفع  من �ساأنه فعال 

اإطار املنظمات  اتـجاه تر�سيخ دولة احلق والقانون داخل  اإىل طي املراحل يف  به 

الدولية وطبقا ملا تقت�سيه مواثيقنا من مبادىء وحقوق وواجبات.

ول�ست بحاجة اإىل الإحلاح على اإبراز ما لهذا القرار امللكي ال�سامي من فائق الأهمية 

اعتبارا ملا يعطي للمجل�س من نف�س جديد ويخ�سع عجالته ل�رشعة اأقوى ويوؤهله 

اإىل تو�سيع اأن�سطته دون تـجاوز حدود اخت�سا�ساته.

ومبجرد ما تف�سل �ساحب اجلاللة مبوافقته على اقرتاحاتنا �رشع املجل�س فورا على  

م�ستوى الوفود وجمموعات العمل، يف تنفيذ برناجمه.

بجانب  فيها  �سارك  ندوة �سحفية  ال�سنة  من هذه  مار�س  فاحت  نظمت يف  وهكذا 

ال�سيد الأمني العام عدد من ال�سادة الأع�ساء من خمتلف امل�سارب.

ولقد كانت فر�سة ثمينة لت�سليط النور على بع�س مناطق الظل اخلا�سة باملجل�س 

وتقدمي بيانات عما اجنزه هذا الأخري يف جمال حقوق الإن�سان وتطويرها و�سياناتها.

وعلى الرغم طبعا من اختالف الآراء والتيارات ال�سيا�سية فلقد اجمعت ال�سحافة الوطنية 

على التعبري عن ارتياحها عن تلك املبادرة وما قد يكون لها من اأبعاد حميدة.

ومل مت�س اأقل من ع�رشة اأيام حتى عقدت جل�سة عمل مع ال�سيد وزير الداخلية 

اإ�سافة اإىل ال�سيد الأمني العام، كل من روؤ�ساء  والإعالم  �سارك فيها عن املجل�س 

جمموعات العمل املكلفة بالإعالم والإت�سال مع املنظمات التي تعنى بحقوق الإن�سان 

اأكد  ولقد  ال�سجون،  الو�سعية يف  وبدرا�سة  الإن�سان  اجلنائي وحقوق  وبالت�رشيع 

الوا�سع  الدعم  لتقدمي  احلكومة  ا�ستعداد  كامل  اللقاء  هذا  اأثناء  الوزير،  ال�سيد 

�سعيا اإىل تطوير حقوق الإن�سان يف بلدنا م�سريا، يف هذا ال�سياق، اإىل اأن جميع 

املقرتحات التي تقدم بها املجل�س اإىل ال�سدة العالية باهلل وحظيت باملوافقة امللكية 

وعمال  ولة  اإىل  وبلغت  بكاملها  الإدارة  مرافق  يف  حمتوياتها  تعميم  مت  الكرمية 

�ساحب اجلاللة مع الإحلاح على احرتامها وتطبيقها.
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واأ�ساف ال�سيد الوزير اأنه تطبيقا للتوجيهات امللكية ال�سامية فان جميع ما مت تقريره 

ب�سفة نهائية وقعت درا�سته بفائق ال�رشعة واجلدية الالئقتني من لدن الإدارة داعيا 

امللفات  لالنكباب على جميع  الإدارية  امل�سالح  بكافة  املجل�س  ات�سال  موا�سلة  اإىل 

ال�سائكة بغية ايجاد احللول املالئمة لها يف اإطار دولة احلق والقانون.

حقيقة  بيان  العدل  وزارة  اأ�سدرت   ،1993 مار�س   11 يف  اأي  املوايل،  اليوم  ويف 

اأكدت فيه ان جميع ال�سجناء يعاملون مب�ساواة دون اأي متييز، مو�سحة اأنه ل ميكن 

احلديث عن و�سف للمعتقلني  با�ستثناء عزل الأحداث عن الر�سداء والحتياطيني 

عن املحكوم عليهم واملكرهني والن�ساء عن الرجال   وبالتايل ل ميكن احلديث عن 

الآخر، حفاظا على �سالمة تدبري �سوؤون  ت�ساهل لفائدة �سجني دون  اأو  امتياز  اأي 

املوؤ�س�سات واملعتقلني اأنف�سهم.

واأثار البيان النتباه اإىل اأن الوزارة تعتني باإعادة اإدماج املعتقلني بعد الإفراج عنهم وان 

النزلء الذين ح�سلوا على �سواهد داخل املوؤ�س�سات ال�سجنية، خالل اخلم�س �سنوات 

املرتاوحة بني 1986 و1991، بلغ 5855، واأن الإت�سال مرتبط مع وزارة الرتبية الوطنية 

وعمداء اجلامعات ق�سد م�ساعدة ال�سجناء على الت�سجيل واجتياز المتحانات واإعفائهم 

من ال�رشوط التي يخ�سع لها  الطلبة كاملنع من اإعادة الت�سجيل عند الر�سوب.

ول ي�سع املجل�س اإل اأن ي�سجل، بارتياح، ما جاء يف هذا البيان راجيا املزيد من حت�سني  

و�سعية ال�سجون وتخ�سي�س اعتمادات كافية من ميزانية الدولة يف هذا ال�سدد.

ويف اإطار ن�ساط املجل�س، منذ اجتماعه الأخري عقد ال�سيد وزير الداخلية والإعالم 

جل�سة  عمل بتاريخ 16 مار�س املن�رشم مع جمموعة العمل املكلفة بالإعالم والإت�سال 

التابعة للمجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإن�سان بح�سور ال�سيد الأمني العام.

مبا  اأو  بها  مرتبطة  اأو  الإن�سان  حقوق  تهم  خمتلفة  م�سائل  اأثريت  الجتماع  واأثناء 

يتعلق بن�ساط املجل�س، ومن النقط التي ا�ستاأثرت بالهتمام برنامج املجل�س املقبل، 

والتفكري يف  لقاءات مع عدة منظمات حقوقية  تظيم  باخل�سو�س  يت�سمن  والذي 

تخليد الذكرى الثالثة لتاأ�سي�س املجل�س، وانتهاز الفر�سة للتعريف مبا حققه �سواء 

عن طريـق تنظيم يوم درا�سـي اأو نـدوة تليفزيونية.



174
ع�رشون �سنة يف خدمة حقوق الإن�سان 

كما اأثريت م�ساألة احل�سول على اجلوازات والتح�سري للموؤمتر العاملي حلقوق الإن�سان،  

الذي �سينعقد يوم 14 يونيو القادم يف فيينا، واإعداد برنامج عمل يهم املجموعة 

املكلفة باملحتجزين يف خميمات تيندوف.

واأكد ال�سيد الوزير ارتياحه لرغبة املجل�س يف تعميق التعامل والتعاون مع م�سالح  

وزارته، مذكرا بوجود خلية بها تهتم بكل ما ي�سلها من املجل�س، والعتناء بالرد 

عليه يف  اأق�رش الآجال.

ومن اجلدير بالذكر اجتماع املجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإن�سان، يف �سخ�س اأمينه 

اأواخر  العام  وممثلي الحزاب ال�سيا�سية وروؤ�ساء ومقرري جمموعات العمل، يف 

�سهر مار�س، مع املكتب الوطني للنقابة الوطنية لل�سحافة املغربية.

الأمني  ال�سيد  الذي قدمه  العر�س  للنقابة على  العام  الكاتب  ال�سيد  ولقد عقب 

وم�ساألة حجب  بها،  الوفيات  وبع�س  ال�سجون،  الو�سع يف  حول  للمجل�س،  العام 

جوازات ال�سفر عن بع�س املواطنني، بكلمة نوه فيها باملبادرة اإىل الجتماع باملكتب 

الوطني للنقابة، مربزا اهتمام النقابة بحقوق الإن�سان واأن ال�سحافة جمندة للدفاع 

حقوق  عن  للدفاع  الفريقية  الهيئة  يف  مالحظ  ع�سو  وبانها  احلقوق  هذه  عن 

الإن�سان وتت�سدى من خالل عملها يف هذا املنتظم الدويل، للدفاع عن الوحدة 

الرتابية للوطن ومواجهة خ�سومها.

وجرى تبادل الآراء حول اأهمية اإحاطة ال�سحافة، ومن خاللها الراأي العام، بن�ساط 

خروق  من  ين�رش  ما  ب�ساأن  املخت�سة  الأجهزة  لدن  من  بيانات  وتقدمي  املجل�س 

وجتاوزات.

ولقد ا�ستح�سن اأع�ساء املجل�س ربط ات�سالت دورية مع ال�سحافة ملا يف ذلك من      

فوائد  �ستى.

وال�سيد  الأخري  لهذا  اأع�ساء  بني  لقاء  اأي�سا،  املجل�س مت  برامج  تنفيذ  نطاق  ويف 

الأمني العام، مع املكتب الوطني للمنظمة املغربية حلقوق الإن�سان يوم 16 اأبريل، وقع 

اثناءه تبادل الآراء يف امل�سائل ذات الهتمام امل�سرتك.



175
ماي 1990 - ماي 2010

الفرن�سية  ال�ست�سارية  اللجنة  ان رئي�س  اإىل  الإطار  الإ�سارة يف هذا  تـجدر  كما 

حلقوق الإن�سان، ال�سيد بول بو�سي واأمينها العام ال�سيد جريار فلو�س، قاما بدعوة 

من املجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإن�سان بزيارة للرباط ا�ستغرقت ثالثة اأيام، ابتداء من 

2 ماي اجلاري، متت اأثناءها لقاءات متوالية بينها وجمموعات العمل املكلفة بالإعالم 

وبالت�رشيع اجلنائي وحقوق الإن�سان وبالو�سعية يف ال�سجون. وكانت هذه اللقاءات 

فر�سة لتبادل املعلومات وتاأ�سي�س مناهج التعاون وتبادل اخلربات، تلك اللقاءات التي 

اأ�سفرت عن نتائج جيدة كان لها الوقع احل�سن على م�ستوى الطرفني.

ح�رشات ال�سادة،

نحن اأكرث النا�س يقينا بان درجة احرتام حقوق الإن�سان اأ�سبحت معيارا تقا�س به 

العالقات  ينعك�س عن ذلك على م�ستوى  الدولية، وما  ال�ساحة  الأمم على  مكانة 

باي  ي�سعر  ل  املجال  املغرب يف هذا  ان  والدبلوما�سية.  والإجتماعية  الإقت�سادية 

مركب بل بقي كما كان من قبل ومل يزل مرفوع الراأ�س فخورا بنف�سه، يف غنى عن 

كل در�س من اأي م�سدر اأتى.

واإذا كانت هناك فعال خروقات وجتاوزات فال يجوز ايعازها اإىل الدولة بو�سفها �سخ�سا  

معنويا ميثل قانونا اأمة تتكون من الأفراد الذين يقيمون ب�سفة دائمة يف رقعة ترابية 

معينة وت�رشف عليهم هيئة حاكمة ذات �سيادة بل من اأ�سخا�س ذاتيني ي�ستغلون 

ال�سلطة املخولة اإليهم للبط�س بالنا�س اإر�ساء لغرائزهم، تـجاهال لليمني التي اأدوها 

عند ت�سلمهم املنا�سب التي يحتلونها، وخيانة لالأمانة  املطوقة لأعناقهم.

بيد ان خرق مبادىء حقوق الإن�سان ظاهرة ب�رشية ل ت�ستثني منها اأي دولة، مهما 

اخلا�سعة  الدولة  تلك  واملغرب  ت�رشيعاتها،  اأحكام  و�رشامة  بلغت درجة ح�سارتها 

لهيمنة القانون، املتم�سكة بتلك احلقوق و�سيانتها، يعرف هو الآخر هذه الظاهرة، 

ملكا  امل�رشوعة  الو�سائل  بجميع  يحاربها  بل  اأمامها،  اليدي  مكتوف  يقف  ل  لكنه 

وحكومة وق�ساء. وكل ذي نية ح�سنة م�سلح بال�سجاعة الكافية الكفيلة بال�سماح 

له بالقاء النظر على احلقيقة والعرتاف بها ل ي�ستطيع اأن ينكر امل�ساعي  املبذولة 

للق�ساء على هذه الظاهـرة.
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حقوق الإن�سان، كما هي متعارف عليها عامليا، ت�سكل طريقا طويال ووعر امل�سالك مل 

ت�ستطع بلوغ اأهدافها بكاملها حتى الدول املكتملة النمو والتي تنادي �سباح  م�ساء 

مببادئها.

ان تر�سيخ مبادىء على م�ستوى دولة بكاملها، وتقومي العوجاجات املتجذرة يف 

بع�س  العقليات املتاأخرة، ل ميكن ان يتم بني ليلة و�سحاها ومبجرد �رشبة بالع�سا 

ال�سحرية.

ومهما يكن من اأمر فان كل من تتبع الأحداث الأخرية لحظ اأن التهاون بحقوق 

الإن�سان  وانتهاك حرمات النا�س، وامل�س بكرامتهم، ل هوادة يف زجره باق�سى العقاب 

دون رحمة  ول �سفقة.

اإن هوؤلء الأعداء لل�سعب املغربي الذين باأعمالهم الوح�سية اإر�ساء لغرائز بهائمية  

هذا  �سمعة  ي�سودون  �سخ�سية،  غرا�س  ل  لل�سلطة  وحتريفهم  نفوذهم  وا�ستغالل 

البلد الطيب العريق يف الأ�سالة البي�ساء ال�سافية البلور. 

ان الأحداث التي اأ�رشت اإليها وما ناله مرتكبوها من �رش اجلزاء، كانت منا�سبة لتقدمي  

الربهان القاطع ان كل من �سولت له نف�سه انتهاك حقوق الإن�سان، باأية طريقة كانت، 

�سي�رشب على يده  مبنتهى الق�ساوة.

وهكذا توا�سل م�سريتنا زحفها يف اتـجاه الأهداف النبيلة التي نعمل من اأجلها، 

ون�سعى جادين يف حتقيقها ا�ستكمال ملا اجنزناه يف هذا املجال، اأثناء فرتة ق�سرية 

من الزمن، والذي يعد اكت�سابا رائعا يحق اأن نباهي به ونعتز. اإننا نتقدم با�ستمرار 

يف النهج املن�سجم مع مفاهيم الع�رش كدولة حق وقانون مقرة »بان جلميع اأع�ساء 

الأ�رشة الب�رشية من كرامة اأ�سيلة فيهم ومن  حقوق مت�ساوية وثابتة ي�سكل اأ�سا�س 

احلرية والعدل وال�سالم يف العامل«.

لأننا دولة قانون منذ كنا ومل يكن املغرب اإل دولة قانون كما قال �ساحب اجلاللة بالم�س  

القريب. وما نهدف اإليه يف نطاق موؤ�س�ستنا ل يتعدى اأن يكون مبثابة اإ�سفاء الثوب الذي 

اأعدته  لنف�سها الأمم املتحدة ح�سب ال�سكل واملقايي�س التي يت�سمنها ميثاقها.



177
ماي 1990 - ماي 2010

اإن القانون، �سماويا كان اأو و�سعيا، كان دائما هو املهيمن يف املغرب، وي�سهد بذلك 

الإ�سالم احلنيف الذي كرم بني  القرون والحقاب مببادىء  تاريخنا املطبوع مدى 

اآدم، وحث على الأمر  باملعروف والنهي عن املنكر وعلى الأخالق الفا�سلة وحمبة 

عن  والبتعاد  بالنا�س،  ال�رشار  واجتناب  اخلري  �سبيل  يف  والت�سامن  لأخيه  املرء 

الظلم على اختالف �رشوبه. 

وميكن القول اإن جميع مرافق الدولة جمندة اآنيا يف �سبيل احرتام حقوق الإن�سان 

العهود واملواثيق  ما تت�سمنه  واإر�ساء  دولة احلق والقانون، مبفهومها الدويل وفق 

الدولية، التي �سادقت عليها  اململكة.

والف�سل الأكرب والأ�سمى لهذه الإيجابيات يرجع اإىل ح�رشة �ساحب اجلاللة احل�سن 

واأنعم  الإن�سان  ال�ست�ساري حلقوق  املجل�س  اأ�س�س  الذي  واأيده  اهلل،  الثاين، ن�رشه 

عليه بالعمل حتت رعايته  ال�سامية مبا�رشة، وقدم اإليه، حفظه اهلل، الدعم املادي 

واملعنوي و�سجعه بر�ساه وارتياحه اإليه  وتنويهاته املتوالية. 

حفظ اهلل مولنا الإمام واأبقاه ح�سنا ح�سينا حلقوق اأفراد �سعبه املتفاين يف حبه، 

واأنعم عليه دوما بوافر ال�سحة والعافية واأعانه فيما يبذله من جهد متوا�سل ل�سعاد 

هذه الأمة واأبقاه ذخرا  للعروبة والإ�سالم، و�سدد خطاه يف �سبيل اخلري وال�سالم 

واأقر عينه الكرمية بويل عهده �ساحب  ال�سمو امللكي الأمري اجلليل �سيدي حممد 

و�سقيقه الأمري املحبوب �ساحب ال�سمو امللكي املوىل  الر�سيد و�سائر الأ�رشة امللكية 

ال�رشيفة، اإنه �سميع جميب.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

رئي�س املجل�س

حممد العربي املجبود



178
ع�رشون �سنة يف خدمة حقوق الإن�سان 

       
23
الجتماع الثامن

     الأربعاء 12 رم�سان 1414هـ )23 فرباير 1994م(

                                          ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

ح�رشات ال�سادة،

ي�رشفني، وقد اأنعم علي �ساحب اجلاللة امللك احل�سن الثاين، ن�رشه اهلل، بتعييني 

رئي�سا  اأول للمجل�س الأعلى، اأن اأرفع اإىل املقام العايل باهلل اأ�سدق عبارات ال�سكر 

والمتنان، والتقدي�س والعرفان، املقرونة بفرو�س الطاعة وجتديد بيعة الر�سوان، 

اإن الذين يبايعونك اإمنا يبايعون اهلل، م�سيدا بالقرار احلكيم، القا�سي باحداث وزارة 

خا�سة مكلفة بحقوق الإن�سان، مرحبا بال�سيد الوزير، وموجها الثناء العاطر لل�سادة 

الأع�ساء على امل�ساعدة وامل�ساندة التي احتفوا بها الأمني العام منذ تن�سيب املجل�س، 

متمنيا وباحلاح، من موقع امل�سوؤولية اجلديدة، تر�سيخها ل�سالح تطوير وتنمية حقوق 

الإن�سان.

ان من نافلة القول اأن ن�سري اإىل اأن احلركة الوطنية، بقيادة فقيد العروبة والإ�سالم 

الأمين �ساحب اجلاللة  ثراه، وع�سده  املغفور له حممد اخلام�س طيب اهلل  جاللة 

بتحقيق  ال�ستقالل  معركة  جدليا  ربطا  ربطت  اهلل،  ن�رشه  الثاين  احل�سن  امللك 

الدميقراطية واحرتام حقوق الإن�سان. فجاللته �ساهم بالقدح املعلى، بجانب والده، 

يف معركة اجلهاد الأ�سغر، تراأ�س مظاهرة 29 يناير 1944بامل�سور ال�سعيد، وعباأ ال�سباب 

النفي  مرارة  له  املغفور  مع  ذاق   ،1947 �سنة  ملدينة طنجة  التاريخية  الزيارة  يف 

والغرتاب، فا�ستمر �سلبا �سامدا يوؤمن باأن الن�رش اآت، �سارك يف اجلهاد الأكرب، �سمن 

الختيار الر�سيد الذي ر�سمه والده قد�س اهلل روحه يف خطاب العر�س ل�سنة 

1951. ومنذ اأن قلده اهلل الأمانة العظمى، وامل�سوؤولية الكربى، وهو يعمل اآناء الليل 

واأطراف النهار لبناء دولة دميقراطية، ي�سودها �سلطان القانون.

23  انعقد الجتماع الثامن يومي 23 و24 فرباير 1994.
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ويتجلى للباحث النزيه اأن اإحداث هذا املجل�س اأ�سا�سه التقيد باختيارات احلركة 

الوطنية،  والتزام املغرب بال�رشعية الدولية. قال حفظه اهلل يف خطاب العر�س، 

ل�سنة 1991: »وان من جاهد من اأجل احلرية ل ميكن اإل اأن يكون معها، ومن نا�سل من 

اأجل فر�س حقوق الإن�سان واملواطن على ال�ستعمار ل يكون اإل وفيا لها يف عهد 

ال�ستقالل، ب�رشط اأن ل يقع امل�س بقد�سية مفاهيم املثل، واأن حترتم قد�سية الواجبات 

واحرتام قد�سية احلقوق، واأن متار�س احلقوق  واحلريات يف نطاق امل�سوؤولية لئال 

تعبث بهـا الـفـو�سى«.

ح�رشات ال�سادة،

ان املجل�س موؤ�س�سة وطنية، يبلور التعددية ال�سيا�سية، والنقابية، والثقافية، والدينية، 

م�ستقل عن ال�سلط الت�رشيعية، والتنفيذية، والق�سائية، يعمل حتت الإمرة املبا�رشة 

للجاللة  ال�رشيفة، ال�سيء الذي بواأه مكانة عالية، ومقاما رفيعا، حتال اإليه الق�سايا من 

الرئي�س، عندما  يرغب �سيدنا املن�سور باهلل يف ا�ست�سارته، يحق له و�سع يده على 

باركها جاللة  التي  ال�ساد�س،  اإن مقرتحات اجتماعه  الن�ساب، بل   توفر  اذا  الق�سية 

امللك، و�سعت على عاتقه واجب درا�سة  كافة النقط التي لها عالقة بحقوق الإن�سان 

احلكومية،  غري  واملنظمات  الر�سمية  املوؤ�س�سات  كافة  عن  ال�سادرة  التقارير  فيها  مبا 

والعمل كخلية دائمة للتحقق مما ين�رش، ورد الأمور اإىل ن�سابها بكل نزاهة و�سفافية 

وو�سوح.

لقد ا�ستهدف املجل�س من مقرتحاته خلق مناخ ثقايف يف جمال حقوق الإن�سان، 

والتن�سيق بني الختيارات الطالئعية لل�سيا�سة اجلنائية للمملكة ومقت�سيات قانون 

امل�سطرة اجلنائية، والتطابق بني املمار�سة والقاعدة القانونية، اذ املمار�سة ال�سليمة 

هي الو�سيلة التي متنح للقاعدة القانونية  احلياة حتقيقا لالأهداف والغايات، وبلورة 

القانون  وتطابق  التفاقيات،  على  امل�سادقة  اإىل  بالدعوة  الدويل  القانون  قواعد 

الوطني مع مقت�سياتها، بالإ�سافة اإىل تاأ�سي�س تعاون دائم، وحوار م�ستمر مع املوؤ�س�سات 

الوطنية املماثلة له، واملنظمات غري احلكومية؛ ملا لهذه الأخرية من دور اأ�سا�سي 

يف حماية وتنمية ف�ساء حقوق الإن�سان، فاملجل�س جتاوز مرحلة التكوين وحقق 

ايجابيات رائعة تذكر باعتزاز، دون مبالغة ول اعتباطية ول متجيد للذات، بل نحن 
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ندعو اإىل وقفات تاأملية بني الفينة والأخرى ملحا�سبة النف�س والبحث عن الأح�سن 

�سمن مرحلة الزدهار والإ�سعاع.

واإذا كنا نفخر باأن اجلاللة ال�رشيفة �سادقت على كافة املقرتحات، جملة وتف�سيال، 

فاننا  نتمنى اأن تعقد جلنة املتابعة اجتماعا يف اأق�رش الآجال لتقدم جدول بيانيا 

حول ما مت تنفيذه، وما مل يقع بعد مقرونا بال�سبب؛ كما ن�سيد بعمل جمموعات 

العمل، فقد نفذت براجمها يف امليقـات  املحدد.

ح�رشات ال�سادة،

اإن املغرب ما�س عريق يف املجد، حا�رش مفعم بالإيجابيات يف كافة املجالت، م�ستقبل 

حمكوم عليه حكما غري قابل للتعقيب، باأن يكون متنا�سقا مع عراقة املا�سي وح�سنات 

املجل�س �سي�ستمر  فان  اخلالدة، لذلك  الإ�سالمية  الر�سالة  بتعاليم  مت�سبثا  احلا�رش، 

العامل،  بقاع  الإن�سان �سيبقى مفتوحا يف كل  باأن ملف حقوق  على الدرب، موؤمنا 

يتناف�سان،  يت�سابقان، والعدل والظلم  يت�سارعان، واحلق والباطل  مادام اخلري وال�رش 

�سيبقى وفيا للد�ستور الذي ر�سمه �سيد البالد يف خطاب تن�سيب هذه املوؤ�س�سة 

املوقرة، ولنداء الأمانـة الذي اأت�رشف بجعله م�سك اخلتام: »فيا اأع�ساء هذا املجل�س، 

اأنا�سدكم اهلل بنزاهتكم ووطنيتكم اأن تعينوين على ارجاع احلق ملن  اغت�سب  منه، 

واأن تعينوين على اأن نرفع جميعا هذا البلد اإىل م�ستوى الدول املتح�رشة، دول  

�سلبيا،  اأو  اإيجابيا  اإما  املدافعون  اأنتم  حقيقة  تكونوا  اأن  اأخريا  واأنا�سدكم  القانون. 

اأو �سلبيا، يف هذا  اأن تقولوا:  نعم يف هذا امللف خرقت حقوق الإن�سان،  اإيجابيا 

امللف لخرق حلقوق الإن�سان، وامنا هذا كذب وتلفيق وزور. فالأمانة ل ميكنني اأن 

اأتخلى عنها لألب�سكم اياها، ولكن اأقول لكم اأن الأمانة نقت�سمها الآن اأنتم واأنـا«.

وفقنا اهلل جميعا لل�سالح العام، وجعلنا عند ح�سن ظن مولنا الإمام، يف احلال واملاآل،  

والـ�سـالم.

رئي�س املجل�س

حممد ميكو
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24
الجتماع التا�سع

الثالثاء 2 �سفر 1415هـ  )12 يوليوز 1994م(  

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم 

ح�رشات ال�سادة، 

و�سدق اهلل العظيم: »واأما بنعمة ربك فحدثى«، »لئن �سكرمت لأزيــدنكــم«.

بالإ�سالم  اميان  املغرب  اأن  يوؤكد  التاريخ  وفقه  مو�سولة،  مت�سلة  ونعم  رائعة،  حلظات 

ر�سالة �سماوية خالدة، وح�سارة مركبة عريقة، وتطلعات ان�سانية رائدة، فقد اتـجهت 

اإرادة فقيد العروبة والإ�سالم جاللة املغفور له حممد اخلام�س، قد�س اهلل روحه، 

واإرادة جاللة امللك احل�سن الثاين، ن�رشه اهلل، اإىل اأن جتعل من املغرب دولة ع�رشية، 

حمبة لل�سلم يف الداخل واخلارج، تعمل على احرتام حقوق الإن�سان، وار�ساء دولة 

واأ�سكاله، يف  اأنواعه  الق�سور مبختلف  مواجهة  اهلل،  قرر، حفظه  ملا  القانون، لذلك 

الو�سائل امل�ستخدمة ل�سمان حقوق الإن�سان، اأحدث هذا املجل�س، وقلد هذه النخبة 

مروءة  ووقار،  اعتدال  البي�ساء.  املحجة  على  ف�سار  الأمانة،  نداء  املمتازة  املتميزة 

وحوار، مقرتحات يف خمتلف املجالت، تت�سم بالفاعلية، واملو�سوعية، والتزان، ت�سعى 

ل�سد الثغرات الت�رشيعية والتنظيمية، وحتقيق تطابق املمار�سة للقاعدة احلقوقية، 

قال  واخلارج،  الداخل  امل�سداقية يف  اكت�سب  الدولية،  لالتفاقيات  الوطني  والقانون 

 :  Pierre DRAI ال�سيد  الرئي�س الأول ملحكمة النق�س الفرن�سية  ال�سيف الكرمي، 

»اذا  احتاج املجل�س الد�ستوري بفرن�سا لأكرث من ثالثني �سنة لينعت ق�ساته باحلكماء، 

فان املجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإن�سان ا�ستحق ذلك يف ظرف وجيز، لذا �سنعمل 

على �رشح التجربة املغربية لـق�ساة حمكـمــة النق�س الفرن�سية«.

واحل�سنة الكربى اأنه ملا قـرر، حفظه اهلل، اأن يطوي نهائيا �سفحة ما ي�سمى باملعتقلني 

املو�سوع  بعر�س  فاأمر  ت�رشيف،  من  اأ�سماه  ما  ويا  املجل�س،  ال�سيا�سيني، �رشف هذا 

24 انعقد الجتماع التا�سع اأيام -12 -13 18و19 يوليوز 1994.
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عليه، لينظر يف جميع اللوائح، ويرفع مقرتحاته ب�ساأنها يف اأجل ق�سري، و�سوف 

اأكون م�رشورا    يقول جاللته   اذا هو »اأي املجل�س« اأتاين بالئحة كثرية الأ�سماء، 

الالئحة من ل  اأن يدخل يف هذه  ا�ستثناء،اذ ل ميكن  اأن هناك  علما مني ومنه 

يعرتف مبغربية ال�سحــراء. فالعفو حق من حقوق اأمري املوؤمنني، مينحه باإرادته، 

قبل حتريك الدعوى العمومية وبعدها، قبل �سريورة احلكم نهائيا  وبعده، يحدد 

ركيزته  عنها،  الناجت  احلق  و�سقوط  الأهلية،  قيود  ذلك   يف  مبا  مفعوله،  دائرة 

والأر�س،  ال�سماوات  عر�سها  وجنة  ربكم  من  مغفرة  اإىل  »�سارعوا  تعاىل:  قوله 

والعافني  الغيظ  والكاظمني  وال�رشاء  ال�رشاء  ينفقون يف  الذين  للمتقني  اعدت 

النا�س، واهلل يحب املح�سنني«، وقوله �سلى اهلل عليه و�سلم عند فتح مكة،  عن 

وارتكبوه من  اآثام،  من  اقرتفوه  اجلزاء عما  ينتظرون  وامل�رشكون يف خوف وهلع، 

اأوزار، تـجـاه الر�سالة و�ساحبها: »ماذا تظنون اين فاعل بكم ؟، قالوا:  اأخ كرمي، وابن 

اأخ كرمي، قال: اذهبوا فاأنتم الطلقاء«. 

النداء  �سدر  نطاقه  ويف  الإ�سالمية،  بامل�رشوعية  فربطه  مفهومه،  الد�ستور  اأ�سل 

»اإن  تـوبة ن�سوحا  تابوا  ثم  املغربية  ال�سحراء  البغاة يف  ال�سامي للذين �سلكوا نهج 

الوطن غفور رحيم«.

اأع�ساء  عن  ونيابة  يطيب يل  اأ�سالة  والتعاون  اخلارجية  وزير  الأول،  الوزير  ال�سيد 

بتعيينكم  لأهنئكم  الفر�سة،  هذه  اأغتنم  اأن  الإن�سان   حلقوق  ال�ست�ساري  املجل�س 

وزيرا اأول حلكومة �ساحب اجلاللة، وهي التفاتة �سامية، وثقة غالية، ت�ستحقونها عن 

جدارة، واإذ  اأ�سيد مب�ساهمتكم الفاعلة، مبعية ال�سادة الوزراء الأع�ساء فيما حققه 

املجل�س  من اإيجابيات، اعتقد ان انتقاء اأحد اأع�ساء هذا املجل�س  ت�رشيف له، فكلنا 

اميان باأنكم �ستدفعون بامل�سرية اإىل الأمام، ل�سالح الدميقراطية وحقوق الإن�سان. ان 

التزامكم باأن الق�ساء من اأولوية الأولويات اختيار ح�ساري، فلن تتحقق تنمية حقوق 

الإن�سان و�سيانتها ال باحلفاظ على م�سداقية الق�ساء ورد اعـتباره.

ح�رشات ال�سادة،

لقد حققت جمموعات العمل ن�ساطا مكثفا فيما بني الدورتني، فنفذت براجمها يف 

امليقات املحدد، ودر�ست كافة النقط املعرو�سة عليها بعقلية جماعية بناءة، كما اأن 

جلنة املتابعة �ستجتمع يف الأيام القليلة املقبلة، للتعرف على مامت تنفيذه، ومامل 
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املنيفة لجتماع  املوافقة  التما�س  على  معقودة  والنية  بال�سبب.  مقرونا  بعد،  يقع 

املجل�س يف اخلم�سة ع�رش يوما الأوىل من �سهر  �ستنرب، ق�سد درا�سة التقرير املتعلق 

مب�رشوع مدونة ال�سغـل.

باأن�سطة املجل�س  لقد بعثت تقرير الأمانة العامة عن اخلطوات التنفيذية املتعلقة 

ال�سوفية،  من  جو  ويف  اللحظة،  لهذه  احرتاما  اأنني،  غري  الأخرية،  الأيام  يف 

واللتحام،واحللول، اأقرتح  اأن يبقى الجتماع التا�سع، مق�سورا على درا�سة املو�سوع 

الذي اأحالته  اجلاللة ال�رشيفة.

لقد و�سعت اأمامكم اخلطاب التاريخي ل�ساحب اجلاللة امللك احل�سن الثاين، مبنا�سبة 

الذكرى اخلام�سة وال�ستني لعيد ميالده ال�سعيد، ولنا اليقني اأنكم ا�ستمعتم اإليه 

بانبهار، در�ستم منطوقه ومفهومه، اكت�سفتم اأبعاده الفل�سفية، والدينية، واحل�سارية، 

التي  الالحب  وبالطريق  حددها،  التي  باملعايري  فلنتقيد  واحلقوقية،  وال�سيا�سية، 

ر�سمها، فاذا كنا يف امل�ستوى املطلوب جتاه نداء الأمانة، فمن ال�رشوري اأن ن�سعى 

جادين لأن نكون يف م�ستوى امل�سوؤوليات جتاه نداء امل�ستقبل، نداء التوافق والرتا�سي، 

فاملغرب تاريخ عريق يف املجد، ل يبحث عن نف�سه، بل يتعني احلر�س على اأن تبقى 

اأ�سالته هي اأ�سالته، كلمته م�سموعة، �سخ�سيته مرفوعة، هويته حمرتمة، ول �سبيل 

اإىل ذلك ال بالوحدة والتوحيد، »واعت�سموا بحبل اهلل جميعا«. 

العام، وجعلنا عند ح�سن ظن مولنا الإمام يف احلال واملاآل،  وفقنا اهلل جميعا لل�سالح 

و�سدق اللــه العظيم : »واأما بنعمة ربك فحدث«، »لئن �سكرمت لأزيدنكم«  وال�سـالم.

رئي�س املجل�س

حممد ميكـو



184
ع�رشون �سنة يف خدمة حقوق الإن�سان 

الجتماع احلادي ع�رش

اخلمي�س 6 ذي القعدة 1415هـ )6 اأبريل 1995م(  

                              ب�سـم اهلل الرحمن الرحيـم

ح�رشات ال�سادة 

املوقرة  املوؤ�س�سة  الثاين ن�رشه اهلل �سدر هذه  امللك احل�سن  �رشف �ساحب اجلاللة 

بو�سام الر�سى والعناية، والعطف والرعاية، فقال يف فقرة من درره الغالية خلطاب 

على  برهن  الذي  الإن�سان،  حلقوق  ال�ست�ساري  املجل�س  اأن�ساأنا  لذا   ...« العر�س: 

اإجناز مهمته، واأثار انتباهنا بكل اخال�س وولء ومو�سوعية، اإىل  فعالية مثالية يف 

كل ما ينبغي اأن يتخذ يف جمال حقوق الإن�سان، مما ي�سمن رفع م�ستوى املغرب بني 

البلدان الكبرية، احلري�سة على احلفاظ على تلك احلقوق  والذوذ عنها...«.

واإذا كنا نقدر هذه اللتفاتة حق قدرها، فان ف�سيلة الوفاء والولء حتتم علينا موا�سلة 

التقيد بنداء الأمانة يف مروءة ووقار، واعتدال وحوار، ل�سالح تطوير وتنمية حقوق 

جاللة  بقيادة  الوطنية،  احلركة  اختيارات  عن  املنبثقة  املرجعية  �سمن  الإن�سان، 

املغفور له حممد اخلام�س طيب اهلل ثراه، وع�سده الأمين، وارث �رشه، جاللة امللك 

اخلالدة، واحل�سارة  الإ�سالمية  الر�سالة  املرتكزة على  بقاءه،  اأطال اهلل  الثاين  احل�سن 

املغربية املركبة العريقة، واملواثيق الدولية. اأمل يقل فقيد العروبة والإ�سالم، قد�س 

ال�سعب  متكن  و�سيلة  »فال�ستقالل  املنفى:  من  بيومني  رجوعه  بعد  روحه،  اهلل 

العاملية،  والتطورات  الع�رشية،  احل�سارة  اأنتجتها  التي  الثمرات  باأطيب  التمتع  من 

من حترير قومي، وتعميم للحريات والدميقراطية، واعرتاف بحقوق الإن�سان طبقا 

للت�رشيح العاملي ال�سهري«، اأمل يوؤكد �ساحب اجلاللة »باأن من جاهد من اأجل احلرية 

ل ميكن ال اأن يكون معها، ومن نا�سل من اأجل فر�س حقوق الإن�سان واملواطن على 

ال�ستعمار ل يكون ال وفيا لها يف عهد ال�ستقالل، ب�رشط اأن ل يقع امل�س بقد�سية 

وان متار�س  الواجبات واحرتام قد�سية احلقوق،  واأن حترتم قد�سية  املثل،  مفاهيم 

احلقوق واحلريات يف نطاق امل�سوؤولية لئال تعبث بها الفو�سى«، فاملغرب بلد الأ�سالة 
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واحلداثة، بلد التفتح والتعاون، ي�سعى اإىل التطور والتطوير، والتجديد والتغيري، 

بحثا عن الأف�سل، ي�سعى اإىل تر�سيخ دولة القانون، يرحب بالنقد الذي ت�ستقطبه 

اأو تو�سيات اأجنبية،  املو�سوعية، ويرف�س غوغائية الت�سهري والتحري�س يف تقارير 

ظاهرها مو�سح بحقوق الإن�سان، وباطنها م�رشح بالإعرا�س عنها، لب�س منها الإميان 

بالظلم، مذلة  لالقدام، و�سم يدب يف باطن الظالم.

اإ�سدار  ال�سامي مبناق�ستها، فالتم�س  لقد در�س املجل�س امللفات التي �سدر الأمر 

ع�رش،  اأحد  يتجاوز عددهم  ل  الذين  ال�سيا�سيني  املعتقلني  على  الكرمي  العفو 

 ،413 املوؤملة، وعددهم  بالأحداث  مرتبطة  اأجل جرائم  من  املحكوم عليهم  وعلى 

بقرار  م�سيدا  املعايري،  نف�س  �سمن  املتابعني  او  عليهم  املحكوم  النازحني  وعلى 

احلكومة القا�سي بت�سفية ملف املختفني، والأمر يتعلق بعدد قليل يرجع اإىل تاريخ 

مبادىء حقوق  �سمن  الآجال،  اأخ�رش  ت�سفيته يف  رغبته يف  عن  معربا  بعيد، 

الإن�سان. ودعا ال�سلطات التون�سية   وهو ي�ستعر�س التاريخ امل�سرتك الذي �سنعته 

احلركة الوطنية يف البلدين ال�سقيقني   اإىل معاملة املواطنني املغاربة، املوجودين 

بديارها، معاملة تتقيد  مبقت�سيات معاهدة احتاد املغرب العربي، وبقواعد حقوق 

الإن�سان كما هي متعارف عليها  عامليا. كما نفذت جمموعات العمل براجمها يف 

وجمموعة  اجلنائي،  بالت�رشيع  املكلفة  العمل  جمموعة  فاأجنزت  املحدد،  امليقات 

العمل املكلفة بدرا�سة الو�سعية يف ال�سجون، مقرتحات طالئعية حظيت كلها 

باملوافقة ال�سامية، وكم نتمنى وباحلاح اإ�سدارها يف �سورة قانون اأو مر�سوم ح�سب  

احلالة، متفائلني بوجود ال�سيد الوزير الأول، وال�سيد رئي�س جمل�س النواب �سمن 

اأخ�رش  يف  ذلك  حتقيق  على  م�سوؤوليته  موقع  من  كل  لي�ساعد  ال�سفوة،   هذه 

الآجـال، تنفيذا للمقرتح القا�سي  باعتبار ا�سدار قانون امل�سطرة اجلنائية، والن�سو�س 

عن  معربين  الق�سوى،  الأولويات  من  بال�سجون،  املتعلقة  والتنظيمية  الت�رشيعية 

رغبتنا يف اإحالة م�رشوع القانون اجلنائي، حتى يكتمل  العقد، وي�ساهم املجل�س 

يف اثراء ال�سيا�سة اجلنائية، واإغنائها، م�سطرة ومو�سوعا، ل�سالح احلقوق والواجبات 

الفردية واجلماعية.

بحقوق  املهتمة  باملنظمات  والإت�سال  بالإعالم  املكلفة  العمل،  جمموعة  وعمقت 

الإن�سان، احلوار مع املنظمات املعنية باملو�سوع، كما انكبت جمموعة العمل، املكلفة 



186
ع�رشون �سنة يف خدمة حقوق الإن�سان 

باحلقوق الإقت�سادية والإجتماعية والثقافية، على درا�سة م�رشوع مدونة ال�سغل، 

رفعت ب�ساأنه تو�سيات اإىل املجل�س،  ولي�س من ال�سدفة اإدراجها يف جدول اأعمال 

هذا الجتماع، بعد وقت وجيز من انتهاء قمة  كوبنهاكن، التي تبنت اللتزامات 

الع�رش، الهادفة احرتام اتفاقيات منظمة العمل الدولية، وايجاد  احللول الناجعة 

ملع�سالت الفقر، �سيانة للحقوق، و�سمانا لال�ستقـرار.

ح�رشات ال�سادة، 

يعاين الفكر اأن املغرب حقق طفرة رائدة، وقفز قفزة نوعية يف جمال حقوق 

الإن�سان، واإر�ساء �سلطان القانون، قرر عن عمد و�سبق اإ�رشار الدخول اإىل القرن 

ال�ستثمار  وت�سجيع   اقت�ساده،  بتحديث  الوا�سع،  الباب  من  والع�رشين  الواحد 

الوطني والأجنبي، وبديهي اأن مناعة هذه املكت�سبات، وتـجذير هذه املنجزات، 

لإيجاد  الأولويات،  اأولوية  من  الق�ساء  اإ�سالح  واعتبار  بالعدل،  بالهتمام  يتحقق 

عقدة  من  القا�سي  يتحرر  حتى  واملعنويـة،  املاديـة  مل�ساكله  املالئمة  احللول 

الت�سالح، والتوا�سل مع نف�سه وجمتمعه، يف قناعة  املعانـاة، ويعي�س يف ف�ساء 

وكفاية، فهو خدمي ال�رشعية وامل�رشوعية، م�ستقل عن ال�سلطتني الت�رشيعية 

والتنفيذية، تبعية دائمة مبا�رشة ملولنا الإمام، يت�رشف بالنيابة عنه يف اإ�سدار 

الأحكـام.

منفذ لل�ســرع بــالأحكـــــام        لــه نـيابــة عــن المــــــام 

ال�سيد الوزير الأول، وزير اخلارجية و التعاون

يطيب يل اأن اأهنئكم   اأ�سالة ونيابة   على تثبيتكم وزيرا اأول حلكومة �ساحب اجلاللة؛ 

التفاتة مولوية، وثقة غالية ت�ستحقونها عن جدارة، واأغتنم هذه الفر�سة لتهنئة وزير 

ال�سيد  اجلاللة،  �ساحب  وم�ست�سار  الب�رشي،  اإدري�س  ال�سيد  الداخلية  الدولة يف 

الكبري  عبد  ال�سيد  الإ�سالمية،  وال�سوؤون  الأوقاف  ووزير  �سينا�رش،  عالل  حممد 

ل�سالح  الفاعلة  مب�ساركتهم  م�سيدا  ال�سامية،  الثقة  جتديد  على  املدغري  العلوي 

حقوق الإن�سان يف ن�ساط هذه املوؤ�س�سة منذ اإن�سائها، كما اأهنىء ال�سيد عبدالرحمان 

اأمالـو، وزير العدل اجلديد، وال�سادة الأع�ساء : حممد زيان، م�سعود املن�سوري، حل�سن 
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كبون على تقلدهم مل�سوؤوليات وزارية، متمنيا للجميع التوفيق وال�سداد، وموجها 

ال�سكر اإىلالوزيرين ال�سابقني، ال�سيدين حممد الإدري�سي العلمي امل�سي�سي، وعمر 

عزميان، على م�ساهمتهما القمينة بالإعتبار. 

احلال  فـي  الإمام،  مولنا  العام، وجعلنا عند ح�سن ظن  لل�سالح  اهلل جميعا  وفقنا 

واملاآل، والـ�سـالم. 

 رئي�س املجل�س

 حممد ميكـو
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25
الجتماع الثاين ع�رش

 22 ذو احلجة 1418هـ )20 اأبريل 1998م(  

                                    ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

ح�رشات ال�سادة الأع�ساء،

بكل اإجالل واإكبار، واعتزاز وافتخار وقد �ساءت الإرادة امللكية ال�سامية ملولنا اأمري  

املوؤمنني دام له الن�رش والتمكني اأن اأتقلد من�سب رئا�سة هذا املجل�س تبعا لرئا�ستي 

املجل�س الأعلى تنفيذا ملا ين�س عليه الظهري ال�رشيف املوؤ�س�س من اعتبار الرئي�س 

الأول للمجل�س الأعلى، رئي�سا  ملجل�سنا هذا، اأن اأرفع اإىل اجلناب ال�رشيف مبنا�سبة 

هذه الدورة الأوىل يل اأ�سمى اآيات الوفاء والعرفان، واأبلغ مظاهر ال�سكر والمتنان، 

واأوجب فرو�س الطاعة والولء، �سائال اهلل تعاىل اأن ي�سدد اخلطى وير�سد ال�سعي 

اإىل ما ير�سي جاللته ملا فيه اخلري وال�سالح لرعاياه املخل�سني حتى نكون جميعا 

عند ح�سن ظن جاللته بنا ومن اهلل التوفيق.

واأغتنمها منا�سبة لأترحم على من �سبقني لرئا�سة هذا املجل�س والذين اأبلوا البالء 

احل�سن يف عطاءاتهم وجمهوداتهم اجلبارة منذ تاأ�سي�سه اإىل يومنا، هذا املرحومني 

املجبود  العربي  حممد  الأعلى  للمجل�س  الأولني  الرئي�سني  الوا�سعة  برحمته 

وحممد ميكو، فمن خالل الإرث الإيجابي امل�سجل ل�ساحلهما ندرك مدى ما قدماه 

املوؤ�س�سة  هذه  لنطالق  الأوىل  اللبنة  لتاأ�سي�س  جهد  من  اأبدياه  وما  عمل  من 

العتيدة.

كما يطيب يل، مبنا�سبة جمعنا املبارك هذا، اأن اأهنىء، اأ�سالة عن نف�سي ونيابة عن  

باقي  اأع�ساء املجل�س، ال�سادة الوزراء يف حكومة �ساحب اجلاللة ن�رشه اهلل، الذين 

حظو بدورهم بتجديد الثقة ال�سامية يف �سخ�سهم، واأخ�سهم بالذكـر: 

25  انعقد الجتماع  الثاين ع�رش يف 20 اأبريل و 28 �ستنرب 1998.
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الفياليل؛   عبداللطيف  الأ�ستاذ  والتعاون،  اخلارجية  ال�سوؤون  وزير  الدولة   وزير 

وزير الدولة وزير الداخلية، الأ�ستاذ اإدري�س الب�رشي؛  وزير العدل، الأ�ستاذ عمر 

عزميان؛  وزير الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية، الأ�ستاذ عبدالكبري املدغري العلوي.

واأغتنمها فر�سة لأ�سيد مب�ساهمتهم الفاعلة يف حتقيق الكثريمن الإيجابيات ل�سالح 

الوزير  اأوجار  حممد  ال�سيد  لأهنىء  املنا�سبة  هذه  اأغتنم  كما  الإن�سان،  حقوق 

والتهامي  بوزبع  املالكي وحممد  وال�سادة حبيب  الإن�سان،  املكلف بحقوق  اجلديد 

اخلياري على الثقة املولوية ال�سامية التي و�سعت يف �سخ�سهم لتويل م�سوؤوليات 

باملجل�س، ممثال حلزب  الحتاد  الفردو�س ع�سوا جديدا  بال�سيد عبداهلل  واأرحب 

الد�ستوري، متمنيا للجميع ال�سداد والنجاح.

ح�رشات ال�سادة،

وحماية  لتنمية  وطنية  كموؤ�س�سة  يعمل  الذي  ال�ست�ساري،  املجل�س  وا�سل  لقد 

ن�ساطه  امللك،  جلاللة  املبا�رشة  الإمرة  حتت  يعمل  بكونه  يت�رشف  الإن�سان،  حقوق 

من غري انقطاع وب�سكل فاعل، يف الداخل واخلارج، ول�سيما يف نطاق مقرتحات 

الجتماع ال�ساد�س، التي باركها �سيدنا املن�سور باهلل، والتي و�سعت على عاتقه واجب 

درا�سة كافة النقط التي لها عالقة بحقوق الإن�سان مبا فيها التقارير ال�سادرة عن 

كافة املوؤ�س�سات الر�سمية واملنظمات غري احلكومية، والعمل كخلية دائمة للتحقق 

مما ين�رش ورد الأمور اإىل ن�سابها بكل نزاهة و�سفافية وو�سوح.

لقد عقدت اخللية الدائمة املكونة من روؤ�ساء ومقرري جمموعات عمل املجل�س، 

مابني الجتماعني احلادي ع�رش والثاين ع�رش، 42 اجتماعا اأ�سليا وعدة اجتماعات 

النتهاكات احلقيقية  املجل�س، وتر�سد  التوا�سل يف عمل  موؤمِّنة بذلك  فرعية، 

عن  الدقيقة،  اأو  املعقدة  امللفات  فعاجلت ع�رشات  املزعومة،  اأو  الإن�سان  حلقوق 

لإ�سعار  اأو  لالخت�سا�س،  الإدارية  اجلهات  مرا�سلة  اأو  املبا�رش،  التحري  طريق 

املو�سوع،  يف  منا�سبا  اجلهات  تلك  تراه  ما  لتخاذ  اأو  الأمر،  بحقيقة  املجل�س 

وتو�سلت ب�سكل دوري بردود يف املو�سوع، معظمها من وزارة الداخلية ووزارة 

العدل، ا�ستجابة ملا طلبه املجل�س. وهكذا وردت اإىل املجل�س مابني الجتماع 
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احلادي ع�رش وهذا الجتماع 5542 �سكاية من خمتلف اأقاليم اململكة، منها لوزارة 

بن�سبة  الت�سغيل  ووزارة   21.3% بن�سبة  الداخلية  ووزارة   58،8% ن�سبة  العدل 

التحرير  جي�س  واأع�ساء  املقاومني  لقدماء  ال�سامية  واملندوبية  والفالحة   4.5%

بن�سبة %2.5  لكل واحدة منهما ووزارة املالية بـ 2.1%.

وقامت جمموعات العمل بعملها يف ظروف عادية، حيث عقدت جمموعة العمل 

املكلفة بالت�رشيع اجلنائي وحقوق الإن�سان عدة اجتماعات لدرا�سة م�رشوع مراجعة 

منظور  من  لدرا�سته  املجل�س  اإىل  العدل  وزارة  اأحالته  الذي  اجلنائية،  املدونة 

الدولية  املواثيق  م�سمونها  وحددت  الد�ستور،  مداها  �سبط  كما  الإن�سان  حقوق 

التي �سادقت عليها اململكة. وهي الآن ب�سدد اإعمال نتائج اخلربة العلمية التي 

مقرتحات،  م�ساريع  لبلورة  اجلنائية  العلوم  اأجنزها خرباء جامعيون خمت�سون يف 

املنظمة  الت�رشيعية  املقت�سيات  اإ�سالح  �ساهمت يف  قد  املجموعة  تكون  ثم  ومن 

30 دجنرب  ب�ساأنها ظهري  التي �سدر  للو�سع حتت احلرا�سة والإعتقال الحتياطي، 

1991، وقدمت مقرتحات ب�ساأن م�رشوع قانون امل�سطرة اجلنائية، وبالنتهاء من درا�سة 

م�رشوع مراجعة املدونة اجلنائية تكتمل دائرة درا�سة الت�رشيع اجلنائي، من منظور 

املغرب  لدخول  ا�ستعدادا  ومو�سوعا،  �سكال  العاملي،  مفهومها  الإن�سان يف  حقوق 

القرن املقبل م�سلحا ب�سيا�سة جنائية رائـدة. 

الرامي  برناجمها  ال�سجون  الو�سعية يف  املكلفة بدرا�سة  العمل  واأنهت جمموعة 

عاينت مبوجبه  �سنة،  من  اأكرث  تنفيذه  ا�ستغرق  اململكة  �سجون  كافة  زيارة  اإىل 

اململكة،  اأقاليم  مبختلف  ال�سجنية  للموؤ�س�سات  القانونية  الواقعية  الو�سعية 

ف�ساغت تقريرها الأويل، واأجرت ب�ساأنه خربة علمية، وهي الآن ب�سدد ا�ستخال�س 

العرب والنتائج ل�سياغة عنا�رش جوهرية ملقرتحات عملية، قمينة  بتجاوز حالة 

الكتظاظ، والأمل معقود على �سدور املر�سوم املنظم للموؤ�س�سات ال�سجنية، الذي  

�سي�سكل نقلة نوعية يف ال�سيا�سة العقابية املغربية.

بحقوق  املهتمة  باملنظمات  والإت�سال  بالإعالم  املكلفة  العمل  جمموعة  وعملت 

بحقوق  املعنية  والأجنبية  الوطنية  الفعاليات  مع  احلوار  موا�سلة  على  الإن�سان، 
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الإن�سان حيث اهتمت بخرق حقوق الإن�سان، خارج احلدود عندما يكون �سحيتها 

مع  احلوار  ووا�سلت  الأوربي،  املهجر  ويف  تيندوف،  معتقالت  يف  كما  مغاربة، 

اإعالميا يف ق�سية  موؤثرة  الإن�سان، وزارت عدة عوا�سم  املهتمة بحقوق  املنظمات 

عدة  يف  و�ساركت  وبلجيكا،  وفرن�سا  وكندا  املتحدة  كالوليات  الإن�سان،  حقوق 

ملتقيات للموؤ�س�سات الوطنية يف تون�س والفلبني والكامريون واملك�سيك وجنيف، 

للتعريف بالتجربة املغربية يف جمال تثبيت حقوق الإن�سان وتاأمني احرتامها ت�رشيعا 

املجل�س،  ان�سغالت  واإبالغ  الرتابية،  وحدتنا  خ�سوم  ادعاءات  وتفنيد  وممار�سة، 

اجلنوب  دول  من  التنقل  وقيود  املهجر  يف  املغاربة  بحقوق  يتعلق  مبا  وخا�سة 

اإىل دول ال�سمال، و�سعف الهتمام باحلق يف التنمية، واملجموعة من�سغلة حاليا 

املتعلق   1958 نوفمرب   15 املوؤرخ يف  الظهري  بتعديل  يتعلق  قانون  بتقييم م�رشوع 

اأجل ذلك عقدت لقاء  بقانون ال�سحافة باملغرب، من منظور حقوق الإن�سان، ومن 

مثمرا مع النقابة الوطنية لل�سحافة املغربية ا�ستعدادا لو�سع ت�سور �سامل ومتطور  

ملراجعته مراجعة جوهرية.

ويحق لنا اأن نهنىء اأنف�سنا بقبول املجل�س ع�سوا يف جلنة التن�سيق املنبثقة عن 

�سنته  مار�س  �سهر  يف  موؤخرا  املنعقد  الوطنية،  للموؤ�س�سات  الدويل  الجتماع  

ب�سوي�رشا. بجنيف 

والثقافية   والإجتماعية  الإقت�سادية  باحلقوق  املكلفة  العمل  جمموعة   وركزت 

حقوق  منظور  من  مبقرتحات  فاأثرته  ال�سغل،  مدونة  م�رشوع  على  جهودها 

تاأمني  على  حر�ست  حيث  الت�رشيعية،  امل�سطرة  عرب  تدرجه  وواكبت  الإن�سان، 

ت�سمني م�رشوع القانون املقدم للربملان كافة  مقرتحات املجل�س، التي وافق عليها 

جاللة امللك، حتى يواكب التحولت الإقت�سادية والإجتماعية الوطنية والعاملية 

لالأ�سخا�س  ال�سامية  املندوبية  مع  واحلوار  التوا�سل  املجموعة ج�سور  اأقامت  كما 

وفق  املواطنني  من  الفئة  بتلك  اخلا�سة  الت�رشيعات  تطوير  يف  لالإ�سهام  املعاقني 

حاليا  وتويل  املعاق،  ال�سخ�س  حلقوق  �سمانا  الإن�سان  حلقوق  العاملي   املفهوم 

متخ�س�س  وثائقي  ر�سيد  تكوين  يف  �رشع  حيث  الطفل،  حلقوق  خا�سة  اأهمية 

يف هذا امل�سمار ومت الإت�سال باملر�سد الوطني حلقوق الطفل ق�سد تنظيم ندوة 
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يف املو�سوع يف 20 نوفمرب �سنته، وتفكر حاليا يف ت�سور اإطار  قانوين لل�رشاكة 

والعمل امل�سرتك بلورة اأخرى حلقوق الطفل ببالدنا وخا�سة و�سعية الفتاة يف 

الو�سط  القروي.

 10 من  متتد  التي  الإن�سان  حلقوق  العاملي  لالإعالن  اخلم�سني  الذكرى  ومبنا�سبة 

دجنرب  1997اإىل 10دجنرب 1998 ارتاأى املجل�س اأن ي�ساهم، احتفاء بتلك الذكرى، 

على غرار باقي دول  العامل والأمم املتحدة، بالأن�سطة التالية :

وحماية  لتنمية  الوطنية  للموؤ�س�سات  الأول  املتو�سطي  امللتقى  تنظيم  1 .

حقوق الإن�سان بدول حو�س البحر الأبي�س املتو�سط، حتت الرعاية ال�سامية 

اأيام  27و 28 و29  ل�ساحب اجلاللة امللك احل�سن الثاين ن�رشه اهلل مبراك�س 

اأبريل �سنته.

ندوة حول »حقوق الإن�سان وحقوق ال�سجني« يف م�ستهل �سهر اأكتوبر. 2 .

ندوة حول »حقوق الطفل اإىل اأين ؟ »يوم 20. 3 نوفمرب �سنته، ذكرى التفاقية 

الدولية اخلا�سة بحقوق الطفل.

مائدة م�ستديرة حول »الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان والقانون املغربي« يف   4 .

م�ستهل �سهر دجنرب 1998، و�ستكون منا�سبة لتقدمي كتاب ي�سهر املجل�س 

على اإعداده حول مدى  التفوق والتوافق والتجاوز بني العالن املذكور 

والقانون املغربي، هذا بال�سافة اإىل دورة تكوينية يف مو�سوع »ال�سحافة 

لل�سحافة   الوطنية  النقابة  مع  بتعاون  تنظيمها  مت  الإن�سان«  وحقوق 

املغربية يومي 13و 14 مار�س �سنته، باملعهد الوطني للدرا�سات الق�سائية، 

الإن�سان.  حقوق  جمال  يف  التخ�س�س  يف  الراغبني  ال�سحافيني  لفائدة 

اأع�ساء النقابة الوطنية  تلك الدورة التي جاءت نتيجة اللقاء ال�سابق مع 

لل�سحافة املغربية، والذي كان خم�س�سا ملناق�سة دور ال�سحفي ومدى حقه  

يف التعبري ، وحق اجلماعة يف اخلرب املو�سوعي الر�سني.



193
ماي 1990 - ماي 2010

املنظمات  من  وغريها  لل�سحافة  الوطنية  النقابة  باأن  يقني  على  واإننا  5 .

واجلمعيات غري  احلكومية، التي تـجاوبت دائما مع اأ�سغال املجل�س ودعمت 

نتائجه، �ستوفر اأكرث من ال�سابق وقد حققت بلدنا بف�سل ال�سيا�سة الر�سيدة 

واحلكيمة ملولنا الإمام دام عزه ون�رشه، هذه الطفرة الكبرية  يف ميدان 

بال�سورة  بلدنا  لإظهار  الالزم  الدعم  كل  الإن�سان  حقوق  وتنمية  حماية 

م�سدرا  تعترب  ومن�سوراتها  تقاريرها  كل  واأن  خ�سو�سا  امل�رشفة،  احلقيقية 

رئي�سيا لعدة تقارير دولية عاملية وجهوية.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

رئي�س املجل�س 

اإدري�س ال�سحاك
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26
الجتماع اخلام�س ع�س

يوم اجلمعة 25 رم�سان 1421هـ )22 دجنرب2000م(

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

ح�رشات الـزميلة والــزمالء الأع�ساء املحرتمني،

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته،

ال�ساد�س، يف ميدان حقوق  املغرب وعاهله املفدى جاللة امللك حممد  يحظى 

على  مميز  اإيجابي  مبوقع  والقانون،  احلق  ودولة  الدميقراطية  وتر�سيخ  الإن�سان 

ال�ساحتني القليمية والعاملية، ويحتل املجل�س ال�ست�ساري كاأداة ا�ست�سارية لدى 

نحو  الهادىء  احل�ساري  لالإنتقال  الفقري  العمود  رئي�سية يف  مكانة  امللك  جاللة 

احتالل هذا املوقع.

وقد اأ�سبح املغرب ل يذكر اإل مرفوقا بتجربته الرائدة يف العامل العربي والإ�سالمي؛ 

فعلى م�ستوى الأمم املتحدة تعتربه املندوبة ال�سامية حلقوق الإن�سان، ال�سيدة ماري 

روبن�سون، منوذجا  ي�ستحق الت�سجيع؛ وتو�سح ذلك من خالل ت�رشيحاتها ور�سائلها 

فرتتني  يف  املجل�س  نظمهما  وعاملية  اإقليمية  بتظاهرتني  ال�سخ�سي  وجودها  اأو 

متقاربتني ل تتجاوز ال�سنتني 1998 و2000.

عندما  املوؤ�س�سات  هذه  بدعم  املجل�س  حظي  الوطنية  املوؤ�س�سات  م�ستوى  وعلى 

قررت عقد  موؤمترها اخلام�س بالرباط، بدعوة من املجل�س، اعترب اأكرب تظاهرة لهذه 

اإحداثها، و�سارك فيها ما يقارب اخلم�سني موؤ�س�سة وما يتعدى 150  املوؤ�س�سات، منذ 

اأمر مل يحدث من قبل، ناهيك عن م�ساركة املنظمات غري احلكومية  �سخ�سا، وهو 

الدولية  اللجنة  رئا�سة  اإ�سناد  امل�ساركون  قرر  الدعم  هذا  ولرت�سيخ  الأخرى؛ 

على  التعديالت  بع�س  اإدخال  بعد  املجل�س،  اإىل  املوؤ�س�سات  هذه  بني  للتن�سيق 

26 انعقد الجتماع  اخلام�س ع�رش يف 22 دجنرب 1999 وفاحت فرباير 2001.
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على  وزن  وذا  اأقدم  هو  من  الوطنية  املوؤ�س�سات  من  هناك  اأن  رغم  اإحداثه  قانون 

ال�ساحة الدولية اأكرث من  املجل�س باعتبار اأن عمره مل يتجاوز الع�رش �سنوات.

وعلى م�ستوى الدول نوهت وفود حكومية بعمل املجل�س لدرجة اأن �سفري دولة 

كبرية اعتذر عن �سهو تقرير دولته عما حتقق يف املغرب، وما قام به املجل�س من 

عمل مثمر يف امليدان وحتقق ما واعد به من اإ�سالح لتقرير دولته ي�سب يف اإبراز 

ال�سورة احلقيقية الإيجابية ملو�سوع حقوق الإن�سان وتطوره ببلدنا وهو الأمر الذي 

ح�سل يف التقرير الالحق، رغم الإ�سارة اإىل  وجود �سلبيات يجب التغلب عليها 

بل اإن رئي�س دولة اأوربية جماورة، ويف خطاب ر�سمي ببلده  ذكر مبا حتقق نتيجة 

ال�سخ�سيات  بع�س  اأ�سادت  كما  الإن�سان؛  حلقوق  ال�ست�ساري  املجل�س  جمهودات 

الربملانية واحلكومية، من العامل النامي اأو املتقدم، بدور املجل�س ال�ست�ساري فيما 

حتقق من تطور يف ميدان حقوق الإن�سان، وحتولت التقارير التي كانت ت�سدر من 

املنظمات غري  احلكومية الدولية من الهجوم على املغرب اإىل الإ�سادة بالتجربة 

الرائدة التي يحياها يف هذا امليدان، والتي يقوم املجل�س ال�ست�ساري فيها بدور 

رائد  بالرغم من التحفظات التي تبديها على بع�س احلالت، فمن ال�سورة ال�سوداء 

القامتة التي كانت تر�سمها هذه املنظمات عن و�سعية حقوق الإن�سان يف املغرب 

اإىل �سورة جديدة كلها اأمل يف النجاح الكامل للتجربة مع ا�ست�رشاف نقلها اإىل 

دول مماثلة م�ستقبال وكاأن املغرب اأ�سبح م�ستال يحت�سن هذه التجربة ليجري زرعها 

بعد ذلك يف جهات اأخرى؛ بل و�ساهم ذلك ب�سكل ايجابي يف تر�سيخ الوحدة 

العفو  منظمة  تقريرا  ولي�س  خ�سومها؛  ملعب  اإىل  النتقاد  انتقل  عندما  الرتابية 

الدولية حول ال�سحراء والفيدرالية الدولية لرابطات حقوق الإن�سان الأخريين اإل 

منوذجا لذلك؛ اإذ و�سل احلد بهاتني املنظمتني املعروفتني على امل�ستوى العاملي 

اإىل املطالبة بالت�سدي خلروقات حقوق الإن�سان ال�سحراوي يف خميمات الحتجاز 

بتندوف بل ومطالبة حكومة البلد املحت�سن مبحاكمة امل�سوؤولني عن هذه اخلروقات 

من اختطاف  واحتجاز وقتل وتعذيب.

اأي  اإىل  التي تو�سح  الإ�سارة  الوثائق لعديدة والأحداث ملتعددة وتكفي هذه  اإن 

اليجابيات  ال�سخم من  املجل�س بهذا  الع�رش �سنوات من حياة  حد توجت  هذه 

فكيف مت ذلك ؟
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اإن هذا التحول الذي اأ�سبح الآن اأمرا عاديا ملن ل يعرف تاريخ اإحداث هذا املجل�س، 

والظروف التي عا�سها، واملناخ الذي اأ�سدر فيه اآراءه ال�ست�سارية، مل ياأت دون تعب 

والتم�سك بال�سرب واحلكمة من كافة اأع�سائه، فاإحداث املجل�س يف حد ذاته كان 

تتويجا مل�سل�سل من امل�سريات تهدف اإىل خلق املناخ الأمثل للممار�سة الدميقراطية 

نذكر منها على اخل�سو�س الإعالن عن اإقامة ق�ساء اإداري م�ستقل �سنة 1990 املتزامن 

مع اإحداثه وعندما قرر جاللة امللك احل�سن الثاين، قد�س اهلل روحه، هذا املجل�س 

اإىل  اإىل الداخل واخلارج، عن رغبته يف الدخول  كان يوجه، من خالله ر�سالة 

مرحلة جديدة يف حياة اململكة بعد اأن ن�سجت الظروف وا�ستوت، ترت�سخ فيها 

املوؤ�س�سات اأكرث وتدعم فيها املمار�سة الدميقراطية ب�سكل اأعمق؛ واعترب جاللته، 

رحمة اهلل، عليه املجل�س اأداة بجانبه تقدم له الراأي ال�ست�ساري لتح�سني املناخ 

الدميقراطي وخلق الثقة والطمئنان، اللذين �سيدفعان بعد ذلك اإىل احلما�س 

الالزم للفاعلني ال�سيا�سيني نحو رفع حتدي املمار�سة الدميقراطية ال�سليمة رغم 

كل ال�سعاب.

بع�س  خالل  من  ال�سيا�سي،  املناخ  حت�سني  يف  الكامل  بدوره  املجل�س  قام  وهكذا 

الآراء ال�ست�سارية وبع�س الأن�سطة التي ا�سطلع بها، وهي اآراء كانت تتطلب اإجماعا 

وطنيا على تقدمي اختياراتها ومن هنا كان من الالزم اأن ينعك�س ذلك على تركيبة 

ال�سيا�سية  لالأحزاب  ممثلني  احلكومة  من  اأع�ساء  جانب  اإىل  ت�سم  التي  املجل�س، 

ودينية  فكرية  وفعاليات  الإن�سان  حقوق  ومنظمات  مهنية  وجمعيات  والنقابية 

�سيا�سي  قانوين  طابع  ذي  ف�ساء  اإىل  احلاجة  اأي  وق�ساء،  قانون  ورجال  ومنا�سلني 

�سامل.

ولقد �ساهمت هذه الرتكيبة، يف وقتها، يف تقدمي اقرتاحات كانت متثل ج�رشا 

نحو الواقع، وتعطي اأكرب حظوظ التنفيذ بعد املوافقة امللكية ال�سامية. اأي كانت 

الآراء ال�ست�سارية تعرب عن واقع جممع عليه، قابل للتنفيذ، وهو اأمر ما كان ليح�سل 

باملوافقة  اآرائه  كل  حظيت  وهكذا   عليه؛  هي  مبا  املجل�س  تركيبة  لول  اآنذاك 

امللكية ال�سامية، و�ساهم، اإىل حد بعيد يف تكري�س التوجهات امللكية ال�سامية، نحو 

املهادنة واجتذار الت�سكيك وانعدام الثقة وحتويل اجلو امل�سحون بالت�سادم والتنافر 

اإىل جو مملوء بالتوافق والت�ساور؛ وتقوية الداخل ملواجهة حمالت اخلارج وجت�سيم 
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الإجماع حول الوحدة الرتابية وحقوق الإن�سان، على اخل�سو�س، لتهييء ال�رشوط 

اإىل  البالد  تقود  التي  الأ�سباب  راأ�سها خلق  الدميقراطية وعلى  ملمار�سة  املالئمة 

التناوب.

حول  حادة  نقا�سات  للمجل�س  الأول  الجتماع  يعرف  اأن  الطبيعي  من  وكان   )1

منهجية العمل، وما يجب اقرتاحه على جاللة امللك، يف بع�س امللفات ال�سائكة، 

حيث عقدت خم�س جل�سات بهذا  الجتماع تناولت على اخل�سو�س تقرير منظمة 

بالن�سبة  املغرب، خا�سة  الإن�سان يف  ال�سلبي يف ممار�سات حقوق  الدولية  العفو 

لل�سجناء ال�سيا�سيني اأو �سجناء الراأي، ح�سب راأيها، وال�سمانات القانونية ابتداء من 

و�سع احلرا�سة حتت النظر اإىل املحاكمة العادلة، فوقع ال�ستئذان بفتح حوار مع 

املنظمة املذكورة ومع غريها من املنظمات، كما تناولت مو�سوع العفو ل�سجناء حمكوم 

على  اإدخالها  الواجب  التعديالت  ودرا�سة  الآراء،  حوله  انق�سمت  الذي  عليهم، 

امل�سطرة اجلنائية لتحقيق اأكرب عدد من ال�سمانات، خا�سة يف مو�سوع الو�سع حتت 

احلرا�سة، مع درا�سة و�سعية ال�سجون وحقوق املعتقلني، و�سكلت على اإثر ذلك، 

ثالث جمموعات عمل تتعلق الأوىل بالو�سع حتت احلرا�سة والإعتقال الحتياطي، 

والثانية بالو�سعية يف ال�سجون والثالثة بالإعالم والإت�سال باملنظمات الدولية.

وبقدر ماكانت النطالقة جريئة بقدر ما كان الإجناز �رشيًعا بف�سل التوجيهات امللكية 

امللكية  التوجيهات  تلتقي  كانت  بحيث  املجل�س،  اآراء  ال�سامية على كل  واملوافقة 

واحرتام  الد�ستورية  باملبادىء  الت�سبت  يف  املجل�س  اأع�ساء  رغبات  مع  ال�سامية 

ال�رشعية داخل اإطار من التوافق.

وباعتبار قانون امل�سطرة اجلنائية هو قانون �سمانات حريات الأفراد واجلماعات فقد 

اقرتح يف اأول اجتماع له، �سنة 1990، عددا من التعديالت ترمي اإىل تقدم اأو�سع يف 

ف�ساء هذه ال�سمانات، حازت املوافقة امللكية، وقدم ب�ساأنها م�رشوع قانون �سادق عليه 

الربملان و�سدر بها ظهري �رشيف يف ال�سنة املوالية 1991، وهي اأق�رش مدة يقت�سيها 

ن�س قانون ما بني اقرتاحه و�سدوره، كما اأنها موؤ�رش على الفعالية التي ترجع اإىل 

هيكلية املجل�س، لكن مل يتوقف عند هذا بل قدم اقرتاحات جديدة على م�رشوع 

قانون امل�سطرة �سنة 1994، وا�ستمر املجل�س يف نف�س الواجهة املتعلقة بال�سمانات 
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الت�رشيعية  بالن�سو�س  يتعلق  ا�ست�ساريا  راأيا   ،1991 �سنة  قدم  حيث  الت�رشيعية 

والتنظيمية املتعلقة بال�سجون اأثمرت عن درا�سة م�ساريع هذه الن�سو�س من طرفه، 

وتقدمي احلكومة مل�رشوع قانون رقم 23/98، �سادق عليه الربملان، وتتمة لتح�سني 

املناخ ال�سيا�سي التم�س املجل�س �سنة 1990، ا�سدار عفو ملكي على املحكوم عليهم 

من اأجل جرائم تتعلق باأمن الدولة و�سالمتها اأثمر عن اإطالق �رشاح مئات املعتقلني 

على  وا�ستمر  امللكي؛  بالعفو  عائلة  متتيع  اقرتح  التـجاه  نف�س  1991، ويف  �سنة 

اإىل �سجن لفائدة  النهج فبعد تعبريه عن م�ساندته حتويل عقوبة الإعدام  نف�س 

195حمكوم عليه، �سنة 1994، اقرتح على جاللة امللك ا�سدار عفوه الكرمي على 11 

معتقال �سيا�سيا و 413 فردا اأدين يف اأحداث األيمة، ومل يبق يف ال�سجون املغربية 

اإل بع�س املعتقلني الذين اأدينوا يف جرائم من القانون العام لكن بدوافع �سيا�سية 

اأو اإديولوجية، ومن اأجل متتيع من ي�ستحق منهم الإفراج اقرتح املجل�س العفو عن 

28 معتقال من هوؤلء. ولقد ح�سلت كل هذه الآراء ال�ست�سارية على املوافقة امللكية 

وعرفت طريقها نحو التنفيذ يف وقت �رشيع، ويف هذا اجلو املهيىء للرتبة ال�ساحلة 

لبناء جمتمع دميقراطي الغي ظهري 29 يونيو 1935 واأحدث املجل�س ال�ست�ساري 

ملتابعة احلوار الجتماعي ن�سخ ظهري اإحداثه من مقت�سيات ظهري اإحداث املجل�س 

ال�ست�ساري حلقوق الإن�سان وبنيت فل�سفته على نف�س مقت�سيات التوافق والت�ساور 

مما يعني اأن جتربة الأخري على مدى اأربع �سنوات �سجعت على تكرارها يف ميدان 

احلوار الجتماعي بنف�س الأ�سلوب.

مناه�سة  اتفاقيات  على  امل�سادقة   ،1993 �سنة  املجل�س،  التم�س  ب�سنة  ذلك  وقبل 

التعذيب والق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة، وحقوق الطفل وحماية 

حقوق املهاجرين واأفراد اأ�رشهم، ووقعت  ال�ستجابة يف نف�س ال�سنة، حيث قرر 

املغرب يف21 يوليوز الن�سمام اإىل هذه التفاقيات، وكان لبد اأن تتوج م�سرية تهيىء 

اأن  املناخ ال�سيا�سي املالئم من الت�سدي مللف الختفاء والإعتقال التع�سفي؛ فبعد 

اأ�ساد املجل�س �سنة 1994 بقرار احلكومة القا�سي بت�سفية ملف املختفني، انكب، �سنة 

1998، على فتح امللف بعدما اأحيل عليه من اجلناب ال�رشيف ومعاجلته بكل مايتطلب 

نف�سه،  مع  املجتمع  ت�سالح  اإىل  املوؤدية  احللول  والبحث عن  وتاأن  الأمر من حكمة 

امللف  وا�ستمرار معاجلة  للملف،  ال�سيا�سي  بالطي  القا�سي  ال�ست�ساري  الراأي  فكان 

من  اآنذاك  امل�ستخرج  العدد  وهو   ،112 املختفني يف  عدد  مع حتديد  له  املدين 
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املعروف مكان تواجدهم،  الأ�سخا�س غري  الدولية والوطنية عن  املنظمات  تقارير 

امل�سري.  اأو جمهولو  البع�س منهم على قيد احلياة والآخرون متوفون  حيث ظهر 

الدولة وعلى  باأمن  امل�س  العفو على من حاول  اقرتاح  الراأي  برز يف هذا  ولقد 

من  ت�رشر  من  كل  تعوي�س  اقرتاح  وقع  كما  عليه،  للمحافظة  فعل  بردود  قام  ما 

الإختفاء والإعتقال التع�سفي، بوا�سطة هيئة حتكيم م�ستقلة، تعمل بجانب املجل�س 

اأع�ساء  وت�رشف  ال�سامية،  امللكية  باملوافقة  حظي  الذي  الراأي  وهو  ال�ست�ساري؛ 

املجل�س عندما تو�سلوا بر�سائل ملكية خا�سة بكل ع�سو على حدة تت�سمن تنويها 

ملكيا بعمل املجل�س وجمهوداته.

ومبجرد اأن توىل جاللة امللك حممد ال�ساد�س، ن�رشه اهلل، عر�س اأ�سالفه املنعمني 

اأعظم ما يكون الت�سبث  اأعلن يف خطاب العر�س الأول، 30 يوليوز 1999، عن ت�سبثه 

بحقوق الإن�سان، واأ�سدر  اأوىل قراراته باإحداث هيئة التحكيم امل�ستقلة للتعوي�س.يف 

هذا اجلو ال�سيا�سي واحلقوقي املالئم وافقت كل الأحزاب على توقيع ميثاق ال�رشف مع  

احلكومة �سنة 1997 ويف نف�س ال�سنة جرت النتخابات وتاأ�س�ست حكومـة التناوب.

بها  املحيط  واملناخ  معطياتها  الأو�ساع ح�سب  تعالج  التوافقية  امل�سرية  كانت  وهكذا 

يف كل حالة على حدة، ومل تكن الآراء ال�ست�سارية يف هذا ال�ساأن اإل منتوج ولد 

يف ظروف معنية نتيجة تعاي�س مع كل الأفكار املطروحة �سمن مناخ يجب الرجوع 

الآراء  على  فاحلكم  حدة،  على  ا�ست�ساري  راأي  كل  �سدور  تاريخ  اإىل  لتحديده 

ال�ست�سارية جمملة ويف زمن غري زمانها يكون غري موؤ�س�س على تفكري مو�سوعي.

2( ولقد متثل دور املجل�س يف حت�سني املناخ الجتماعي والثقايف، يف حماولته 

عدم  مع  ين�سجم  جمتمعي  وعي  خللق  الإن�سان  حقوق  ثقافة  لرت�سيخ  العديدة 

احتكار احلقيقة واحرتام الأخر وحقوقه، واعتبار احلق هو الوجه الآخر للواجب، 

ويف هذا ال�ساأن قام املجل�س بدعوة خمتلف الوزارات اإىل تد�سني مرحلة للحوار 

والتعاون مع املنظمات غرياحلكومية العاملة يف ميدان حقوق الإن�سان، و�ساند مناظرة 

الإعالم الأوىل، ودر�س امل�رشوع الأول ملدونة ال�سحافة، وعقد ندوتني م�سرتكتني 

مع ال�سحفيني حول مو�سوع حقوق الإن�سان وحرية التعبري وو�سول اخلرب؛ ون�رش 
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وقائع الندوة. كما اهتم املجل�س بحقوق الطفل واملعاقني ونظم ندوتني يف هذا 

ال�ساأن بال�سرتاك مع مر�سد حقوق الطفل والوزارة املكلفة باملعاقني.

املوؤ�س�سات ذات  اجلامعات وكل  الإن�سان يف  مادة حقوق  بتدري�س  املجل�س  وطالب 

ال�سلة باملو�سوع، و�ساهم بع�س اأع�سائه يف تدري�سها، كما قام، بال�سرتاك مع الوزارات 

املخت�سة، يف تقدمي العون لتنمية مو�سوع الرتبية على حقوق الإن�سان ونظم يف 

هذا املو�سوع لقائني مع وزارة حقوق الإن�سان واملربني الإ�سبان واليون�سكو يف كل 

من غرناطة وفا�س ون�رش وقائع العديد من هذه اللقاءات، كما ن�رش مبنا�سبة الذكرى 

املغربي  القانوين  النظام  يت�سمن  كتابا  الإن�سان  حلقوق  العاملي  للت�رشيح  اخلم�سني 

لكل مادة من مواد هذا الت�رشيح على حدة؛ و�ساهم العديد من اأع�ساء املجل�س 

الإعالم  وو�سائل  ال�سحافة  ولدى  لقاءات وطنية ودولية  بعرو�س ومداخالت يف 

تزويد  على  املجل�س  الأنرتنيت عمل  اأ�س�سه يف  الذي  املوقع  ومن خالل  املرئية 

املوقع بكل املعلومات املتوفرة حتى يتمكن كل من يرغب يف الإطالع على اأن�سطة 

املجل�س، من داخل املغرب اأو خارجه من احل�سول عليها بال�رشعة املطلوبة.

وقام املجل�س برت�سد خروقات حقوق الإن�سان بوا�سطة اخللية الدائمة التي اأ�سبحت 

فيما بعد جلنة التن�سيق �سواء وردت يف ال�سحافة اأو و�سائل الإعالم الأخرى اأو من 

خالل ال�سكايات التي بالنظر لعددها املرتفع مل يتمكن املجل�س من التغلب عليها 

يخاطبها  التي  اجلهات  من  الكافية  الأجوبة  على  احل�سول  من  يتمكن  مل  اأنه  كما 

بناية املجل�س والتحاق  اأن يتغلب على هذا املو�سوع بعد تو�سعة  وياأمل م�ستقبال 

عاملني جدد به؛ لكن ومع ذلك فكلما تبني للخلية اأو للجنة التن�سيق اأن ق�سية 

ما ت�ستحق املعاجلة العاجلة اإل واأوفدت اأع�ساء من املجل�س اإىل عني املكان للثتبت 

من الوقائع واقرتاح احللول املالئمة، وهكذا فبال�سافة اإىل جلن التق�سي كتلك التي 

اأحدثت على اإثر اأحداث فا�س �سنة 1990، اأوفد املجل�س يف عدد من احلالت بع�س 

قام  اأو بغريها كما  بال�سجون  باملعتقلني  الأمر  تعلق  �سواء  املكان  اإىل عني  الأع�ساء 

بتتبع بع�س احلالت مع اجلهات املعنية خ�سو�سا مع وزارة العدل حيث تو�سل ب�سبب 

مرتكبي  متابعة  وبالتايل جرت   املخالفات  هذه  اإىل  النتباه  اإثارة  على  م�ساعدتها 

ال�ساأن؛   اأ�سا�سي يف هذا  اخلروقات واحلكم عليهم. وتقوم جمموعات العمل بدور 

وهكذا ومن اأجل حتديد الظروف املعي�سية لل�سجناء قامت املجموعة املكلفة بزيارة 
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الثانية ولقد  الزيارة للمرة  بنف�س  ال�سجينة وتقوم حاليا  املوؤ�س�سات  ميدانية لكل 

لبع�س  العفو  اقرتاح  بينها  من  املقرتحات  من  العديد  تقدمي  الزيارات  عن  اأ�سفر 

العجزة واملر�سى واملتقدمني يف ال�سن.

ويف هذا ال�ساأن اقرتح املجل�س تفعيل جلن املراقبة يف العمالت والأقاليم واإيجاد 

العقوبات  البديلة ومراجعة معايري العفو.

وينكب املجل�س من خالل املجموعة املكلفة بالقانون اجلنائي على درا�سة م�رشوع 

هذا  القانون املعد من طرف وزارة العدل كما تنكب املجموعات الأخرى كل فيما 

يخ�سه على درا�سة  املوا�سيع املخت�سة بها و�ستكون هناك منا�سبة لتقدم تقاريرها 

يف املو�سوع.

ال�سغل  مدونة  م�رشوع  بدرا�سة  املجل�س  قام  الجتماعي  املناخ  اإطار حت�سني  ويف 

وقدم  اقرتاحاته يف هذا ال�ساأن لتتوافق مع املعاهدات والتفاقيات الدولية ويت�سدى 

درا�سة  اإىل  املكلفة  العمل  اأو جمموعة  التن�سيق  جلنة  من خالل  �سواء  املجل�س 

كل التقارير الوطنية منها اأو الدولية  ال�سادرة يف ميدان حقوق الإن�سان وحترير 

ت�سحيح  �ساهم ذلك يف  ولقد  امل�سدرة،   اجلهة  اإىل  وتوجيهها  ب�ساأنها  املالحظات 

م�سادر غري  على   اعتمادا  املغرب  تقدمها عن  التقارير  بع�س  كانت  التي  ال�سورة 

دقيقة.

لقد قام املجل�س بربط �سبكة من الإت�سالت �سواء مع املنظمات الدولية اأو اجلهات 

احلكومية املهتمة بحقوق الإن�سان وت�ساعفت عالقة املجل�س مبثيله من املوؤ�س�سات 

بنجاح  تنظيمه  بعد  املعمور خ�سو�سا  اأنحاء  كل  تغطي  اأ�سبحت  بحيث  الوطنية 

لقاء مراك�س للموؤ�س�سات الوطنية حلو�س البحر الأبي�س املتو�سط �سنة 1998، ولقاء 

الرباط الدويل للموؤ�س�سات الوطنية �سنة 2000، ولقد  �ساهمت يف اللقائني املندوبة 

ال�سامية حلقوق الإن�سان ال�سيدة ماري روبن�سون، التي وجهت تنويها  خا�سا للمجل�س 

على ح�سن التنظيم وعلى اإيجابية النتائج.
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ولقد اك�سبت املجل�س هذه العالقة وماقام به من اأن�سطة وتعريف مبجهوداته م�سداقية 

لدى  هذه املوؤ�س�سات وكذا لدى املندوبية الدائمة حلقوق الإن�سان التي عربت عن 

رغبتها يف اأن يكون  للمجل�س ح�سور على امل�ستوى الإفريقي والعربي والإ�سالمي.

اإن ماقام به املجل�س ميتاز من حيث الفعالية على ال�ساحة العملية على ماقامت به 

موؤ�س�سات وطنية اأخرى ويرجع ذلك اإىل اعتباره نظرا لرتكيبته اأداة توافق وطني 

حول اختيارات اأ�سا�سية يف ميدان حقوق الإن�سان لطي �سفحة املا�سي، لكن الآن 

وبعد اأن حقق كل هذه املكت�سبات اأ�سبح من  الالزم الرجوع اإىل الدور العادي 

الذي تقوم به كل املوؤ�س�سات الوطنية بعد اأن طوى العديد مما كان  يعرقل توجهه 

اإىل حقول اأخرى بالإ�سافة اإىل حقل احلقوق ال�سيا�سية واملدنية  واأعني بذلك 

احلقوق الإقت�سادية والإجتماعية والثقافية؛ وهذا  ماورد  يف اخلطاب امللكي ال�سامي 

عندما كان لنا ال�رشف مبعية رئي�س واأع�ساء هيئة التحكيم امل�ستقلة  للتعوي�س 

والعاملني باملجل�س بحظوة ال�ستقبال امللكي ال�سامي يوم ال�سبت 12رم�سان 1421هـ 

موافق 9 دي�سمرب �سنته. 

حيث اأعلن جاللة امللك ن�رشه اهلل يف خطابه ال�سامي املتزامن مع ذكرى الإعالن 

املجل�س  دور  بتفعيل  املتعلقة  الكربى  التوجهات  عن  الإن�سان  حلقوق  العاملي 

ال�ست�ساري حلقوق الإن�سان من اأجل مواجهة حتديات القرن 21 تنفيذا ملا اأعلن عنه 

جاللته يف خطاب العر�س الأخري من اإعادة النظر يف الظهري ال�رشيف املوؤ�س�س 

للمجل�س.

اإن تو�سيع اخت�سا�سات املجل�س وجتديد تركيبته وعقلنة طرق عمله يهدف اإىل 

تاأهيله على  نحو اأف�سل لرت�سيخ احلقوق املدنية وال�سيا�سية واإيالء الأهمية الق�سوى 

للحقوق الإقت�سادية  والإجتماعية والثقافية.

و�سيكون تكوين املجل�س من نخبة من ال�سخ�سيات، يراعى يف اختيارها واقرتاحها 

اأن يكون م�سهودا لها بالتجرد والنزاهة اخللقية والكفاية الفكرية والت�سبث املخل�س 

بحقوق الإن�سان والعطاء  املتميز يف �سبيل تعزيزها، اأي اأن الأ�سا�س �سيكون الأ�سخا�س 

ولي�س املوؤ�س�سات واملنظمات التي  اقرتحتهم لإعطاء طفرة جديدة لرتكيبته.
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و�ستكون مهام املجل�س �سون حقوق الإن�سان والنهو�س بها بالطرق التالية على  اخل�سو�س:

 Õ الت�سدي حلالت خرق حقوق الإن�سان وتقدمي تو�سيات ب�ساأنها؛

 Õ العتناء بحقوق رعايا جاللته املحتجزين بتندوف ورفع احل�سار عنهم؛

 Õ التن�سيق مع الهيئات املماثلة من اأجل �سيانة كرامة املغاربة املهاجرين؛

 Õ تقدمي تو�سيات ب�ساأن مالءمة الت�رشيع الوطني مع املواثيق الدولية؛

 Õ العتناء بن�رش ثقافة حقوق الإن�سان بكل الو�سائل؛

 Õ تي�سري التعاون الدويل للمملكة يف ميدان حقوق الإن�سان؛

 Õ تقدمي تقرير �سنوي اإىل جاللة امللك، حفظه اهلل، ي�ستعر�س حالة حقوق 

الإن�سان خالل ال�سنة، مما ميكن جاللة امللك من اأخذ �سورة مو�سوعية عن 

مكامن الختالل والنق�س لإ�سالحه  والوقوف على مكامن التقدم لتعزيزه 

والدفع به اإىل الأمام؛

باإحداث جائزة �سنوية  ت�سجيع العمل النبيل يف ميدان حقوق الإن�سان  Õ 

حلقوق الإن�سان  يقرتح املجل�س ال�سخ�سية اأو الهيئة الوطنية اأو الأجنبية 

املوؤهلة لنيلها.

اإنه مما ي�ستوقف النظر هو الفقرة التي اأ�سار اإليها جاللته من اأن جت�سيد حقوق الإن�سان 

على اأر�س الواقع معركة طويلة النف�س وجمهود �سخم، يتعني على اجلميع الإ�سهام 

الظروف  ت�سفية خملفات بع�س  الإن�سان يف  فيه من منطلق عدم  اختزال حقوق 

املرحلية ومن منظور ال�سمو بها ملنزلة اعتبارها ثقافة يتطلب تر�سيخها جهادا يوميا.

و�سيكون املجل�س خري معني جلاللته على �سون كرامة الإن�سان واإحقاق احلق ورفع 

الظلم وا�ستكمال بناء جمتمع دميقراطي ل جمال فيه ملظلوم اأو حمروم.

اإننا اأمام م�سوؤولية تتطلب حتويل هذا الإن�سان اخلارج عن دورة الإنتاج وامل�ساهمة يف 

تقدم  الأمة اإىل الأخذ بيده ومنحه اأ�سبقية ل تناق�س يف قوته وتعليمه والرفع من 

طاقاته، ليتمكن من ممار�سة حقوقه ال�سيا�سية واملدنية بكل وعي وجناعة ونفع.
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التحدي،  هذا  حتقيق  يف  امل�ساهمة  الغد  جمل�س  م�سوؤولية  بني  من  و�سيكون 

والأمل كله يف املكانة العالية التي يحظى بها املجل�س بجانب جاللة امللك حممد 

ال�ساد�س ن�رشه اهلل حيث يعترب  ذلك �سمانة لتفعيل الآراء الإ�ست�سارية من خالل 

القوة الإلزامية التي ت�سفيها م�سادقة  جاللته عليها.

به  ما و�سف  امل�ستقبلية  اأو  احلالية  املجل�س برتكيبته  اأع�ساء  ي�سحن همم  واإن مما 

جاللة  امللك حفظ الآراء الإ�ست�سارية ال�سادرة من املجل�س على مدار ع�رش �سنوات 

من اإحداثه من كونها  نابعة من ف�سائل احلوار والنزاهة والتم�سك باحلق والإن�ساف 

ومن كون املجل�س اأ�سحى لبنة اأ�سا�سية يف الن�سيج املوؤ�س�ساتي الوطني وموؤ�س�سة 

حمرتمة على ال�سعيد الدويل. »وما اأعرب عنه حفظه اهلل جلميع اأع�سائه عن �سابغ 

ر�ساه وعظيم م�رشته مبا راكمه املجل�س من ر�سيد ايجابي  يف هذا ال�ساأن«.

وال�سـالم عليكـم ورحمة اللـه تعاىل وبركاتـه.

رئي�س املجل�س 

اإدري�س ال�سحاك
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الجتماع ال�سابع ع�رش

يومي 9 و 10 حمرم 1424هـ )13 و 14 مـار�س 2003م(

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم وال�سالة وال�سالم على اأ�رشف املر�سلني

ال�سيد م�ست�سار �ساحب اجلاللة

ال�سادة الوزراء

ال�سيدات وال�سادة الأع�ساء

ا�سمحوا يل، يف البداية، اأن اأعرب، نيابة عنكم،  عن مدى افتخارنا وتقديرنا للت�رشيف 

املولوي الذي خ�سنا به �ساحب اجلاللة بتعييننا اأع�ساء يف رحاب هذا املجل�س.

امللكي  التعيني  هذا  ا�ستقبلنا  باأننا  املنا�سبة،  بنف�س  اأعلن،  اأن  اأي�سا  ىل  وا�سمحوا 

باعتزاز كبري واإح�سا�س دقيق بامل�سوؤولية.

ويطيب يل، با�سمي ال�سخ�سي، اأن اأهنئكم تهنئة حارة على الثقة املولوية التى اأولكم 

اإياها �ساحب اجلاللة، وكذا لنبل املهمة التي �ستقومون بها، كما اغتنم هذه الفر�سة 

املباركة لكي اأهنئ املنظمات واجلمعيات واملوؤ�س�سات والهيئات التي تنتمون اإليها.

واحلقيقة اأننا ع�سنا يوم 10 دجنرب 2002 يوما عظيما، ج�سد حتول دال يف التاريخ 

اأي  جميعا،  باهتمامنا  تاأخذ  التي  للق�سايا  يرجع  فيما  وخ�سو�سا  لبالدنا،  املعا�رش 

دمقرطة املجتمع، وت�سييد دولة احلق، وحماية حقوق الإن�سان والنهو�س بها.

حلقوق  ال�ست�ساري  املجل�س  يف  اأع�ساء  اجلاللة  �ساحب  عينكم  اليوم،  هذا  ففي 

وموؤهالتكم  وجتاربكم  ونزاهتكم  واإخال�سكم  م�ساركم  العتبار  بعني  اآخذا  الإن�سان، 

وت�سحياتكم، وكذا م�ساهماتكم ال�سخ�سية يف جمال حقوق الإن�سان.

وقد جعل منكم �ساحب اجلاللة اأع�ساء ن�سيطني ملجل�س ا�ست�ساري ذي اخت�سا�سات 

من  غالبيته  يف  يتكون  ومتعدد،  م�ستقل  ا�ست�ساري  جمل�س  ومو�سعة،  متطورة 



206
ع�رشون �سنة يف خدمة حقوق الإن�سان 

�سخ�سيات تنتمي اإىل املجتمع املدين، ومن منا�سلني التزموا -منذ فرتة طويلة - 

بق�سية حقوق الإن�سان، مع م�ساهمة ن�سائية تفوق ع�رشين يف املائة.

ولقد طوقكم �ساحب اجلاللة، يف ذلك اليوم، مبهمة بالغة النبل، اأي العمل اإىل 

جانب جاللته يف �سبيل حتقيق كرامة املواطن، وحماية حقوق الإن�سان والنهو�س 

بها، وامل�ساهمة بدوركم يف ت�سييد الأورا�س الكربى: ور�س حتديث املجتمع، وور�س 

تر�سيخ دولة احلق والقانون، وور�س تعميق الدميوقراطية.

ح�رشات ال�سيدات وال�سادة،

اأرجو منكم اأن ت�سمحوا يل اأن اأعود بكم قليال اإىل الوراء، ق�سد اإبراز معنى وحمولة هذا 

احلدث فلو اقت�رشنا، فى هذه العودة، على فرتة ل تتجاوز خم�س ع�رشة �سنة، واألقينا 

نظرة تاريخية �رشيعة على جمرياتها، لوجدنا اأن م�ساألة حقوق الإن�سان كانت يف �سلب 

جميع الن�سغالت، ويف عمق تطور املغرب على ال�سعيدين الداخلي واخلارجي.

ففي تلك املرحلة كانت حقوق الإن�سان تكت�سي معنى خا�سا، ارتبط بفرتات ال�رشاع 

والتوتر واخلروقات والتجاوزات املتولدة عنها. ولهذا الأمر كان الدفاع عن حقوق 

الإن�سان، قبل كل �سيء، ن�سال من اأجل املعتقلني ال�سيا�سيني واملنفيني، مثلما كان 

اإدانة لالعتقالت التع�سفية ولالختفاء الق�رشي. ولهذا كانت حقوق الإن�سان تختزل 

يف احلقوق ال�سيا�سية، ويف حالت ماأ�ساوية وملفات األيمة وقوائم تروج خفية.

ومل يكن من املمكن القيام باأي �سيء ذي بال يف طريق النفتاح ال�سيا�سي، طاملا اأن 

املغرب يجر وراءه اأثقال هذا احلمل، كما مل يكن من املمكن عمل اأي �سيء على 

طريق دمقرطة املجتمع وت�سييد دولة القانون، بدون الت�سوية امل�سبقة لتلك امللفات 

ال�سعبة. ويف هذا ال�سياق، املتميز متيزا وا�سحا مبخلفات املا�سي الذي اكت�ست فيه 

حقوق الإن�سان حمولة األيمة، ظهر املجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإن�سان.

وميكن القول: اإن بدايات هذا العمل كانت �ساقة و�سعبة، لأن الطابوهات كانت كثرية، 

وامل�سكوت عنه حا�رشا، واملواقف متباعدة جدا، وال�سك مهيمنا، واخللفيات ملتب�سة. 

فيه  مبا  حتدد  مل  الإن�سان  حلقوق  ال�ست�ساري  املجل�س  مهمة  اأن  ذلك  على  زد 

الكفاية، واخت�سا�ساته مل تكن وا�سحة بدقة.



207
ماي 1990 - ماي 2010

وعلى هذا الأ�سا�س ظل املجل�س ال�ست�ساري، خالل �سنواته الأوىل، يبحث عن 

اأ�سلوبه، ولغته،  وخطه العام، اإل اأنه بف�سل النتقادات املوجهة له، وكذا بف�سل 

ببوادر  ن�سعر  بداأنا  الإن�سان،  لفائدة حقوق  للدولة  وامللمو�س  املوؤكد  اللتزام 

للعمل  اأن�سىء  واأنه  تغريت،  قد  الوجهة  اأن  املجل�س  اأدرك  ولذلك  التطور. 

تردداته،   املجل�س  جتاوز  اأي�سا  وبذلك  التاريخي،  التطور  اجتاه  يف  والندراج 

اأن�سئ من  واأ�سبح ي�سمي الأ�سياء مب�سمياتها، وينخرط يف معاجلة الق�سايا التي 

اأجلها.

وهكذا قام املجل�س �سنة 1994 باقرتاح عفو �سامل على �ساحب اجلاللة امللك احل�سن 

اقرتح  كما  �سيا�سيا،  معتقال   424 العفو  بهذا  اأن متتع  فكان  ثراه،  اهلل  الثاين، طيب 

املجل�س العفو عن املنفيني ال�سيا�سيني، فتمت بذلك عودتهم اإىل بلدهم.

الق�رشي  الختفاء  ق�سية  ملعاجلة  يتفرغ  اأن  ذلك،  بعد  �سنوات  ا�ستطاع،  اأنه  كما 

الق�سية  هذه  ت�سوية  امللك  جاللة  على  بذلك  مقرتحا  التع�سفي،  والحتجاز 

قراءة  لإعادة  ا�ستعداد  اأمت  على  جمتمع  تطلعات  مع  تن�سجم  بطريقة  احل�سا�سة، 

تاريخه، ومراجعة نف�سه، ين�سد التغيري، ويريد القطع النهائي والعادل مع مرحلة 

البناء  ال�سري، بكل اطمئنان، يف طريق  يريد  توتر، مثلما  ا�سطراب ول  ولت بدون 

والتقدم والنتقال نحو الدميوقراطية.

اأمر جاللة امللك حممد ال�ساد�س،  اأ�سالفه املنعمني  ومبا�رشة بعد اعتالئه عر�س 

ن�رشه اهلل، باإحداث هيئة م�ستقلة للتحكيم، كلفت بال�ستماع اإىل ال�سحايا، وفح�س 

امللفات، والقيام بالتحريات، وجرب الأ�رشار املادية واملعنوية فانخرطت هذه الهيئة، 

مبا�رشة بعد اإحداثها، يف معاجلة املهمة التاريخية التي كلفت بها. وميكن اليوم اأن 

نذكر لها اأنها اأجنزت �سيئا كثريا مما تفرغت له. وكل �سيء يدعو اإىل العتقاد باأن 

جلنة التحكيم امل�ستقلة �سوف تنتهي من عملها يف اأجل قريب.

ح�رشات ال�سيدات وال�سادة،

اإن ت�سميم جاللة امللك على الطي النهائي ل�سفحة املا�سي بحزم وهدوء وبعدل 

الثابت للمغرب على طريق الت�سفية وامل�ساحلة، قادا بال�رشورة،  واإن�ساف، واللتزام 
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يف الآونة الأخرية، اإىل طرح م�ساألة م�سري املجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإن�سان، وما 

اإذا كان يجب اإلغاوؤه لنتفاء دوره ؟ اأم يجب بعثه وجتديد مهمته ؟

وقد اأدركنا كيف ح�سم �ساحب اجلاللة هذه الق�سية.

الأوىل«، خطوات  »�سيغته  الإن�سان، يف  ال�ست�ساري حلقوق  املجل�س  فقد خطى 

مهمة على طريق الت�سفية والت�سوية وامل�ساحلة. غري اأن ق�سية حقوق الإن�سان، التي 

ل ميكن اختزالها يف تركة مرحلة م�سطربة، مل تنته بعد ول ميكن لها اأن تنتهي.

اإن اللتزام امللكي ال�رشيح ل�سالح حقوق الإن�سان، يتجاوز بكثري ت�سفية ملفات مرحلة 

ولت بالرغم من اأهميتها احلا�سمة، لأن حقوق الإن�سان هي احلقوق ال�سيا�سية، ولكنها 

باملثل هي احلقوق املدنية والإقت�سادية والإجتماعية والثقافية واحلق يف التنمية 

والبيئة ال�سليمة. ولذلك ميكن اأن نعترب باأن املنظور الختزايل الذي اأملته مرحلة 

معينة من تاريخنا قد انتهى اإىل زوال لفائدة منظور �سمويل حلقوق الإن�سان ميكن 

للمغرب، بل ويجب عليه، اأن يتبناه.

املجل�س  اخت�سا�سات  وتو�سيع  تدقيق  اجلاللة  �ساحب  قرر  الأ�سا�س  هذا  وعلى 

الوقت الذي حافظ، بطبيعة احلال، على دوره  الإن�سان. ففي  ال�ست�ساري حلقوق 

يعر�سها عليه،  اأن  التي ميكن  للق�سايا  يرجع  فيما  اإىل جانب جاللته  ال�ست�ساري 

اأ�سبح موؤهال اأكرث للعمل:

دعامة  اعتبارها  ميكن  التي  الإن�سان،  حقوق  ثقافة  تنمية  �سبيل  يف  Õ 
للدميوقراطية واحلداثة؛

يف  الدولية  املعايري  مع  الداخلي  القانون  مالءمة  على  ال�سهر  ويف  Õ 
القانون  وحتديث  لتطوير  الو�سائل  اأجنع  من  وهي  الإن�سان،  حقوق  جمال 

الداخلي؛

تقرير  اإعداد  الإن�سان، من خالل  �سيا�سة حقوق  تقومي  ال�سهر على  ويف  Õ 

�سنوي حول و�سعية حقوق الإن�سان يف املغرب.

وبدون جرد جميع الخت�سا�سات اجلديدة الأخرى التي تعرفونها حق املعرفة، فاإن 

الأمثلة ال�سابقة تك�سف بجالء عن اإرادة اإنهاء مرحلة ترتبط باملا�سي، والتوجه اإىل 

اأخرى تتطلع اإىل امل�ستقبل.
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ولذلك قرر جاللة امللك تقوية ا�ستقاللية املجل�س، الذي اأ�سبح يتمتع با�ستقاللية 

اإدارية ومالية، مثلما اأ�سبح يقوم فيه اأع�ساء احلكومة بدور يف غاية الأهمية، لكن 

ب�سفة ا�ست�سارية.

متثيلية  على  حتافظ  تعددية،  تركيبة  للمجل�س  جاللته  اختار  اأي�سا  ولذلك 

مكانا  اأفرد  الإن�سان، ولكنه  املعنية بحقوق  والهيئات  والنقابات  ال�سيا�سية  الأحزاب 

وا�سعا لتمثيلية اجلمعيات الأكرث ن�ساطا يف جمال حقوق الإن�سان مبعناها ال�سمويل، 

احلق يف  وكذا  الثقافية،  واحلقوق  والإجتماعية  والإقت�سادية  وال�سيا�سية  املدنية 

التنمية والبيئة واملواطنة.

»�سيغته  يف  املجل�س  اأع�ساء  يكون  اأن  على  اجلاللة  �ساحب  األح  اأي�سا  ولذلك 

م�ستوى  يف  املدين،  للمجتمع  اأم  ال�سيا�سي  للمجتمع  ممثلني  اأكانوا  اجلديدة«، 

املهمة اجلديدة املنوطة بهم، خ�سو�سا واأن الأمر يتعلق ب�سخ�سيات مرموقة، معروفة 

بنزاهتها الأخالقية والثقافية وبكفاءتها يف ميدان حقوق الإن�سان، وم�ساهمتها يف 

النبيلة، ف�سال عن قدرتهم ووعيهم على جعل حقوق  الق�سية  الدفاع عن هذه 

الإن�سان فوق كل املنازعات ال�سيا�سية والإيديولوجية خلدمة كرامة الإن�سان، وم�ساواة 

وحرية املواطنني و�سيادة القانون.

اخت�سا�ساته  وتو�سيع  ا�ستقالليته  تقوية  من خالل  املجل�س،  �سيكون على  وبذلك 

وتكوينه املتميز، اأن يد�سن عهدا جديدا.

ح�رشات ال�سيدات وال�سادة،

للمجل�س  �سورة جديدة  بلورة  اإىل  من خالل عملنا،  اأننا مدعوون،  الوا�سح  من 

اأن  اأي  اجلماعية،  مبجهوداتنا  املتطور  �سكله  ونحت  الإن�سان،  حلقوق  ال�سث�ساري 

ي�سبح املجل�س واعيا كل الوعي مبا حققه املغرب من خطوات جريئة وتقدم نال 

ا�ستح�سان اجلميع يف الداخل واخلارج، وم�سمما على موا�سلة الطريق لالنتهاء من 

طي �سفحة املا�سى مبنهجية اإن�سانية متح�رشة، وحري�سا كل احلر�س على تكري�س 

ق�سد  اآفاق جديدة  فتح  نحو  بثبات  وال�سري  املتحققة،  املكت�سبات  واإغناء  وتعميق 

التغلب على حتديات املرحلة، والتوجه نحو امل�ستقبل.
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واإنني ملقتنع، انطالقا من وفائنا ال�سادق للقيم الإ�سالمية، وتعلقنا امل�سرتك بالقيم 

الدميوقراطية، وباملكانة التي نوليها للقيم الأخالقية ولروح امل�سوؤولية، باأننا �سننجح 

يف القيام مبهامنا.

كما اأنني مقتنع، بناء على احرتامنا لالآخر واإقرارنا بالتنوع والختالف، وبقدرتنا على 

التفكري واحلوار، باأننا �سنحول هذا النجاح اإىل منجزات حقيقية جديدة، �ستن�ساف 

اإىل ما نعتز به من ر�سيد تاريخي، وما نفتخر به من ر�سيد ح�ساري موؤكد.

فعلى بركة اهلل ننطلق. »وقل اعملوا ف�سريى اهلل عملكم ور�سوله واملوؤمنون« �سدق 

اهلل العظيم.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

رئي�س املجل�س 

عمر عزميان
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الجتماع الثامن ع�رش )الجتماع الطارئ(          

حول العتداءات الإرهابية التي تعر�ست لها       

مدينة الدار البي�ساء يوم 16 ماي 2003 

اخلمي�س 27  ربيع الأول  1424هـ  )29 ماي 2003م(

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم وال�سالة وال�سالم على اأ�رشف املر�سلني

ح�رشة ال�سيد م�ست�سار �ساحب اجلاللة

ح�رشات ال�سادة الوزراء

ح�رشات ال�سيدات وال�سادة

تعر�ست بالدنا ليلة 16 ماي 2003، كما هو معروف، لهجمات اإرهابية دموية و�سنيعة 

اأودت بحياة الع�رشات من الأبرياء يف مدينة الدار البي�ساء. 

املغربي، مبختلف  ال�سعب  فئات  طرف جميع  من  الهجمات  تلك  ووجهت  وقد 

مثلما  والإدانة،  وال�ستنكار  بالندها�س  والثقافية،  واملدنية  ال�سيا�سية  تنظيماته 

جتندت كافة ال�رشائح الإجتماعية �سد تلك الأعمال الوح�سية معربة عن روح 

بنا،  املحدقة  الأخطار  مواجهة  يف  اجلميع  ا�ست�سعره  الذي  التلقائي  الت�سامن 

مكت�سباتنا  جميع  على  الإجهاز  اإىل  يرمي  الذي  الإرهاب  خطر  مقدمتها  ويف 

الدميوقراطية وقيم التفتح وعملنا املتوا�سل يف �سبيل اإقرار ثقافة الت�سامح املرثي 

والإخاء البناء.

ح�رشات ال�سيدات وال�سادة،

ياأتي اجتماعنا هذا، بعد ا�ستئذان جاللة امللك حممد ال�ساد�س ن�رشه اهلل، ومن 

خالل هذه الدورة الطارئة، كتعبري جماعي عن وعينا بالدور الذي يتعني على 

اأن يقوم به يف جمال حماية حقوق الإن�سان  املجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإن�سان 
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والوقاية من جميع الأخطار التي قد تتهددها، ومتتني اآليات النهو�س بثقافة حقوق 

الإن�سان، دعما للتطور الذي تنتهجه بالدنا و�سونا جلميع املكت�سبات التي حققتها.

ول ي�سع املجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإن�سان، اأمام هول الإرهاب الأعمى الذي اأ�سابنا 

والت�سامح  الجتماعي  بال�سلم  تاريخه  عرب  املت�سبث  الآمن  بلدنا  الرعب يف  وزرع 

امليتمة  والأ�رش  الأبرياء  ال�سحايا  ومعاناة  لأمل  موا�ساته  عن  يعرب  اأن  اإل  والتعاي�س، 

واملواطنني احلزانى، معربا لهم عن دعمه الكامل وت�سامنه التام.

�سادق  الإن�سان،  حلقوق  ال�ست�ساري  املجل�س  يرفع  الع�سيبة،  الظروف  هذه  ويف 

لالأمة،  الأ�سمى  املمثل  ال�ساد�س  حممد  امللك  اجلاللة  ل�ساحب  واأحرها  التعازي 

كما  الكرمية.  مواقفه  ونبل  الإن�سانية  ومكرماته  ال�سامية  لروحه  بالإكبار  م�سفوعة 

يحيي، بكل اإعجاب، �سجاعة وت�سميم �سكان الدار البي�ساء وجتند املواطنني واملجتمع 

والت�سامن  العمومية  ال�سلطات  وثبات وهمة  بحزم  ي�سيد  مثلما  وال�سيا�سي،  املدين 

الفعال للدول ال�سديقة وال�سقيقة.

ول ميكن للمجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإن�سان، اأمام موجة العنف والكراهية التي 

اأن يدين، بكل قوة وحزم، الأعمال الإرهابية ال�سنيعة واملجزرة  اإل  اأ�سابت البالد، 

الب�سعة التي ل ميكن تربيرها حتت اأي ظرف كان، ول تف�سريها باأي تف�سري ممكن. 

لأن هذه اجلرائم املُْنَكَرة، بحكم طبيعتها العمياء وعنفها الدموي الرهيب، توؤكد، 

واأنه  والتقدم،  والثقافة  احل�سارة  النقي�س من  يعترب على  الإرهاب  باأن  اأخرى،  مرة 

ميثل العدو الأكرب حلقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية، واأنه يهدف اإىل الق�ساء املربم 

على احلق يف احلياة وال�سالمة البدنية، واحلق يف الأمن وال�سلم الجتماعي، واحلق 

يف العي�س يف ماأمن من اخلوف والرعب، كما يتوخى ال�سحق التام جلميع احلقوق 

الدميوقراطية  وتعميق  والثقايف  ال�سو�سيواقت�سادي  بالتطور  املرتبطة  واحلريات 

وت�سييد دولة القانون.

ح�رشات ال�سيدات وال�سادة،

ومبا اأن الإرهاب ميثل، بداهة، تهديدا لقيمنا الروحية والثقافية واحل�سارية، وتهديدا 

بالدميوقراطية  الثابت  للتزامنا  وتهديدا  الثقافات،  بني  واحلوار  بالنفتاح  لتعلقنا 
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وحقوق الإن�سان، فاإننا مدعوون، من خالل هذا املجل�س وبالنظر اإىل اخت�سا�ساته 

ومهامه، بالعمل اجلاد على حتليل ظاهرة الإرهاب من منظور حقوق الإن�سان، والعمل 

على دمج هذه الإ�سكالية يف برامج عمل املجل�س وان�سغالته، م�ساهمة منا يف دعم 

وتقوية وتعميق احلقوق الدميوقراطية املكت�سبة. 

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته. 

رئي�س املجل�س 

عمر عزميان
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الجتماع التا�سع ع�رش

اجلمعة وال�سبت 10 و11 جمادى الأوىل 1424هـ )11 و12 يوليوز 2003م(

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم وال�سالة وال�سالم على اأ�رشف املر�سلني

ي�سعدين اأن اأرحب بكم يف افتتاح هذه الدورة العادية متمنيا لأ�سغالنا كامل النجاح 

والتوفيق. 

لقد دخل اإ�سالح املجل�س حيز التنفيذ بتاريخ 10 دجنرب 2002 يوم َعيننا به �ساحب 

اجلاللة ن�رشه اهلل. ول �سك اأنكم تذكرون كيف رحبت البالد بتن�سيب املجل�س يف 

�سيغته اجلديدة واملتجددة، حيث اأ�سبح اأكرث ا�ستقالل، واأكرث انفتاحا على املجتمع 

املدين وعلى حركة الدفاع عن حقوق الإن�سان، واأكرث تفتحا اأي�سا على الكفاءات 

وتركيبة  و�ساملة،  وا�سعة  �سالحيات  للمجل�س  اأ�سبحت  كما  الن�سائية.  وامل�ساركة 

التطلعات  كرب  بقدر  كبريا  الإ�سالح  لهذا  الرتياح  كان  وقد  ومتنوعة.  متعددة 

والآمال املعلقة علينا. ومل يكن اأمامنا �سوى رفع التحدي حتى نكون يف م�ستوى 

الثقة التي و�سعها فينا �ساحب اجلاللة، والأمل الذي اأودع فينا.

ملهامه  مطابقة  املجل�س  ومكونات  بنية  جعل  على  انكببنا  الأوىل  الأيام  ومنذ 

و�سالحياته اجلديدة، وعلى تكييف اأجهزته مع منوذج املوؤ�س�سات الوطنية لتطوير 

وحماية حقوق الإن�سان الأكرث تقدما، وعلى متتيع املجل�س باإطار مرجعي �رشيح، 

وباأدوات مفاهيمية وو�سائل عمل يف م�ستوى املهمة املنوطة به.

ومل تكن هذه املهمة �سهلة، اإذ كان علينا اأن نعيد النظر يف بع�س املفاهيم املختزلة 

اأو املتجاوزة، واأن نعيد التفكري يف املقاربات واملقولت، واأن نعمل على تو�سيع اآفاقنا، 

اأهدافنا، واعتماد منهجية عمل دقيقة،  وو�سع تنظيم وظيفي قادر على خدمة 

وتوزيع املهام بطريقة معقلنة، ودمج كل ذلك �سمن النظام الداخلي الذي اعتمده 

املجل�س يف مار�س املا�سي وحظي مبوافقة جاللة امللك ن�رشه اهلل.
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ومبا�رشة، بعد ذلك، انطلقنا يف �سباق ثان احتلت فيه جمموعات العمل واللجان 

اخلا�سة التي �سكلها املجل�س، مبقت�سى نظامه الداخلي اجلديد، مكان ال�سدارة، حيث 

ومناهجها  منها،  اأجل حتديد جمال عمل كل واحدة  من  اجتماعات  عقدت عدة 

واأولوياتها، وبراجمها وخططها الق�سرية واملتو�سطة املدى.

العمل  واأع�ساء جمموعات  ومقرري  لروؤ�ساء  التحية  اأوجه  اأن  املنا�سبة  بهذه  واأود 

واللجان، وكذا اإىل من�سقي الوحدات الإدارية، اإذ قدم اجلميع اأف�سل ما لديهم من 

اأجل اإعداد عمل جيد، وبالتايل متكني املجل�س من برنامج متكامل طموح ير�سم 

اآفاقا دقيقة للعمل.

فخالل هذه الأ�سهر من العمل املكثف، متكنا من تو�سيح موقعنا املوؤ�س�ساتي، وتدقيق 

مناهجنا ومقارباتنا، ومتكني املجل�س من برنامج عمل وا�سح وطموح وواعد، ي�سمح 

بالعمل يف العمق وال�ستمرارية، ويندرج بفعالية يف م�سل�سل ت�سييد دولة احلق 

وتعميق الدميقراطية وتر�سيخ حقوق الإن�سان.

وخالل هذه الأ�سهر اأي�سا تعلمنا كيف نتعرف اأح�سن على بع�سنا البع�س، من خالل 

تعددنا،  ون�ستثمر  اختالفاتنا،  تعلمنا كيف نحرتم  واملناق�سة، كما  الإن�سات واحلوار 

ون�سع ق�سية حقوق الإن�سان فوق انتماءاتنا وتباين م�ساربنا.

للمجل�س  احلالية  الدورة  اأن  ذلك  املبذولة،  اجلهود  م�ستوى  النتائج يف  وجاءت 

اأعماله  فيها جمل�سنا  يَُفّعُل  اأخرى  وبداية مرحلة  التاأ�سي�س  نهاية مرحلة  ت�سجل 

بكيفية مرتبة ومنظمة وم�سوؤولة خلدمة حقوق الإن�سان والدميقراطية.

وبذلك احتل جمل�سنا املكانة التي تنا�سبه بني باقي املوؤ�س�سات كمجل�س ا�ست�ساري 

بجانب جاللة امللك حفظه اهلل، وكموؤ�س�سة وطنية لتطوير وحماية حقوق الإن�سان 

م�ستقلة عن احلكومة وعن الربملان وعن ال�سلطة الق�سائية، وكف�ساء للتفكري وقوة 

اقرتاحية يف كل ما يتعلق بحقوق الإن�سان.

ح�رشات ال�سيدات وال�سادة،

حتما  جوابي  بذلك؟  قيامنا  يف  الوقت  اأ�سعنا  هل  �سادقني:  نت�ساءل  اأن  لنا  يحق 

بالنفي لالأ�سباب التالية:
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باأن  اأول، لأن العمل الرامي اإىل التو�سيح والتنظيم وال�سبط والربجمة ي�سمح لنا 

ن�ستغل يف الو�سوح والن�سجام، واأن نراكم النتائج، واأن ن�سري يف اجتاه وا�سح، واأن 

جمال  يف  الفاعلني  باقي  عن  مُتَّيُزنَا  ب�سورة  واأهدافنا،  �سالحياتنا  بحكم  نتموقع، 

حقوق الإن�سان.

ثانيا، لأن هذا العمل يجنبنا من الوقوع يف اخلطاإ اأو الغمو�س اأو الرتباك، مثلما قد 

يحمينا من النزلق والت�رشع وما قد يرتتب عنهما من انعكا�سات على امل�سداقية. 

ثالثا، لأن هذا العمل اأي�سا يجنبنا الن�سياق وراء منطق مغلوط يقود، بدون جدوى، 

اإىل مناف�سة وهمية مع باقي الفاعلني يف جمال حقوق الإن�سان، علما باأن طبيعة 

التعاون  تعزيز  على  ويحملنا  ت�ساركية،  بناء عالقات  علينا جميعا  تفر�س  العمل 

البناء واملجدي. 

�سا وجمددا،  فنحن اإذن مل ن�سيع ولو دقيقة من وقتنا، بل اجتهدنا فاأجنزنا عمال ُموؤ�سِّ

�سي�سمح لنا باأداء مهمتنا بطريقة اأكرث منهجية، واأكرث ذكاء، واأكرث و�سوحا، واأكرث 

ان�سجاما، واأكرث ا�ستمرارا وفعالية. 

ح�رشات ال�سيدات وال�سادة،

املوازية  الأعمال  ببع�س  القيام  املنق�سية، يف  ال�ستة  ال�سهور  اإننا مل نرتدد، خالل 

التي اأملتها طبيعة مهمتنا والتزاماتنا الدولية اأو فر�ستها الأحداث.

ماي   16 لأحداث  الفظيعة  للماأ�ساة  وتبعا  الرئي�سي،  ور�سنا  مع  وباملوازاة  وهكذا، 

2003 التي زعزعت املغرب، عقدنا يوم 29 منه دورة طارئة لإدانة الإرهاب والعنف، 

الإرهاب، يف  اأن حماربة  للتاأكيد على  وكذا  الإن�سان،  نقي�سني حلقوق  باعتبارهما 

دولة القانون التي ن�سيدها، ل يجب، باأي �سكل من الأ�سكال، اأن مت�س باملكت�سبات اأو 

اأن تخد�س حقوق الإن�سان. والتزمنا يف تلك الدورة بتقدمي م�ساهمتنا يف معاجلة 

اإ�سكالية الإرهاب وحقوق الإن�سان. وجتدون من بني وثائق هذه الدورة ن�س املذكرة 

املخت�سة  اللجنة  اأن  كما  املو�سوع،  اجلاللة يف  �ساحب  اإىل ح�رشة  رفعناها  التي 

�ستقدم لكم تقريرها حوله.



217
ماي 1990 - ماي 2010

كما قامت بعثة عن املجل�س بامل�ساركة الفعالة، خالل �سهر اأبريل املن�رشم يف الدورة 

ال�سنوية »للجنة الدولية للتن�سيق بني املوؤ�س�سات الوطنية لتطوير وحماية حقوق 

الإن�سان«، التي جددت ثقتها فينا، واأعادت انتخابنا على راأ�س هذا التجمع الدويل 

الهام. كما تقدمت هذه البعثة بِتَُدُخَلنْيِ اأمام جلنة الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان، 

ب�سفتها كرئي�س للجنة الدولية املذكورة وكممثلة للمجل�س. كما التقت البعثة 

باملفو�س ال�سامي لالأمم املتحدة حلقوق الإن�سان وتباحثت معه عدة اإمكانيات للعمل 

امل�سرتك.

الإن�سان، و«و�سيط اجلمهورية«  الفرن�سية حلقوق  الوطنية  اللجنة  كما قمنا بزيارة 

الفرن�سية، و«املدافع عن ال�سعب« الإ�سباين. كما ا�ستقبلنا عدة بعثات عربية واأروبية 

اإمكانيات  وعن  امل�ستقبل،  اآفاق  وعن  املجل�س،  اإ�سالح  عن  معها  حتدثنا  واأمريكية، 

التعاون.

العدل  ووزير  الأول  الوزير  من  كل  مع  م�سجعة،  عمل  جل�سات  عدة  عقدنا  كما 

يف  املنتدب  والوزير  الإن�سان  بحقوق  املكلف  والوزير  للحكومة  العام  والأمني 

الداخلية، من اأجل مناق�سة املكانة اجلديدة التي اأ�سبح يحتلها املجل�س يف امل�سهد 

الثقة  على  القائم  واحلكومة،  املجل�س  بني  التعاون،  �سبل  بحث  وكذا  املوؤ�س�ساتي، 

كما  جهة.  كل  ولخت�سا�سات  املجل�س  ل�ستقاللية  الدقيق  والحرتام  املتبادلة، 

بحثنا ميكانزمات تبادل املعلومات واملعطيات من اأجل ت�سهيل اأدائنا ملهمتنا.

كما عقدنا لقاءات مع كثري من اجلمعيات غري املمثلة يف املجل�س، وهي جمعيات 

املناق�سة والتفاق  اأجل  الإن�سان، من  منخرطة بقوة يف حركة الدفاع عن حقوق 

حول اإمكانية وفائدة اإقامة ج�سور َوَمَعابِر الت�ساور والتعاون.

ح�رشات ال�سيدات وال�سادة،

هل قمنا باأكرث مما كان مطلوبا منا؟ جوابي بالنفي طبعا، لأننا مل نعمل اإل على بلوغ 

الغايات التي حددها �ساحب اجلاللة حتى نكون يف م�ستوى املهمة التي اأنيطت بنا.

فقد قمنا، يف الواقع، مبا كان يجب القيام به لالنتقال بحقوق الإن�سان اإىل م�ستوى 

التاريخية،  املرحلة  م�ستوى  اإىل  بعملنا  وارتفعنا  والحرتافية،  الأخالقي  املرجع 
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لأنه من واجبنا اأن نتجاوب مع املتمنيات الغالية مللكنا والتطلعات العميقة لأمتنا، 

التغلب على  ق�سد  املتحققة  املكت�سبات  لدعم جميع  ُق�َساَرى جهودنا  نبذل  واأن 

جميع ال�سعاب املحتملة. 

 يف ُقُلوبُِكْم َخرْيَا يُوتِيُكْم َخرْيَا«؛ �سدق اهلل العظيم.
ُ
»اإِْن يَْعَلِم اهلل

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

رئي�س املجل�س 

  عمر عزميان
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الجتماع الع�رشون

17 �سعبان 1424هـ )14 اأكتوبر 2003م(

ب�سم اهلل الرحمـن الرحيـم

ح�رشات ال�سيدات وال�سادة،

النجاح  لها  متمنيا  العادية  الدورة  هذه  افتتاح  يف  بكم  اأرحب  اأن  ي�سعدين 

والتوفيق.

ويطيب يل اأن اأفتتح اأ�سغالها بالتذكري بالأحداث الثالثة الهامة التي �سهدها املجل�س 

ال�ست�ساري حلقوق الإن�سان، بعد اجتماعه الأخري. 

يتعلق الأول مب�سادقة جاللة امللك ن�رشه اهلل على اأ�سغال وتو�سيات الجتماع التا�سع 

ع�رش، مقرونة  بتهنئته الكرمية لنا جميعا على املجهودات املبذولة، وعلى حجم 

وطموح برنامج العمل الذي اأعده املجل�س.

العر�س،  تف�سل �ساحب اجلاللة، يف خطاب  التي  باملهام  الثاين فيتعلق  اأما احلدث 

اأنبل  من  مبهمة  مكلفا  ذلك،  مبقت�سى  املجل�س،  اأ�سبح  حيث  جمل�سنا،  بها  فكلف 

املهام اإن�سانيا و�سيا�سيا واأخالقيا وهي اإعداد م�رشوع ميثاق وطني حلقوق وواجبات 

املواطن، مثلما ُكلف تكليفا باإعداد تقييم نقدي لت�رشيعنا اجلنائي من زاوية قدرته 

العن�رشية والكراهية والعنف، وتقدمي اقرتاحات بهدف  اأ�سكال  على حماربة كل 

�سد الفراغ الت�رشيعي يف هذه املجالت.

وفائنا  عن  اهلل  اجلاللة حفظه  �ساحب  ملولنا  اأعرب  اأن  جميعا،  با�سمكم  هنا،  واأود 

التكليف  التي جددها فينا من خالل هذا  ال�سامية  بالثقة  اعتزازنا  اخلال�س، وعن 

الذي يعد ت�رشيفا وتكرميا يف نف�س الوقت. 

اأي�سا، عن التزامنا ال�رشيح وامل�سوؤول، بكل حما�س  اأن اأعرب، با�سمكم  وا�سمحوا يل 

وفخر، بالقيام بذكاء وحكمة، باملهام التي اأ�سندها اإلينا �ساحب اجلاللة. ولأجل ذلك 

و�سعنا هذه املهام اجلديدة يف مقدمة جدول اأعمالنا لهذه  الدورة.
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اأما احلدث الثالث فيتجلى يف اخلطاب التاريخي الهام ليوم اجلمعة املا�سي 10 اأكتوبر 

2003 الذي افتتح به جاللة امللكن حفظه اللهن الدورة الت�رشيعية احلالية، والأمر 

امللكي للمجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإن�سان بعقد اجتماع خا�س لال�ستماع للعر�س 

الذي قدمه يوم اأم�س )13 اأكتوبر(، م�ست�سار �ساحب اجلاللة الأ�ستاذ حممد معت�سم 

حول التوجهات العامة لالإ�سالحات التي ت�سمنها م�رشوع مدونة الأ�رشة.

ال�سيد  قدمه  الذي  العر�س  بعد  التاريخي،  الجتماع  هذا  خالل  �سجلنا  وقد 

امل�ست�سار وما تاله من تدخالت ال�سادة الأع�ساء، اخلطوات الهامة والإجنازات اجلديدة 

الأمر  تعلق  �سواء  الإن�سان  منظور حقوق  من  الأ�رشة  التي حققها م�رشوع مدونة 

باملراأة اأي الزوجة، اأو بالرجل اأي الزوج، اأو بالطفل.

فهو م�رشوع تاريخي يت�سمن حتول جذريا واإ�سالحا جوهريا لقانون الأ�رشة. وقد 

و�سفه جاللة امللك يف كلمة جامعة باأنه يت�سمن )مدونة ع�رشية لالأ�رشة من�سجمة 

مع ديننا احلنيف(.

وقد �سجلنا، خالل هذا الجتماع اأي�سا، تنويه ال�سادة اأع�ساء املجل�س باجتهاد مولنا 

اأمري املوؤمنني، وحتم�سهم لالإ�سالحات التي ت�سمنها امل�رشوع بجميع اأبعادها احلقوقية 

والتنموية اقت�ساديا واجتماعيا وتربويا، والتزامهم بالنخراط يف احلملة الإعالمية 

للتعريف مب�سمون تلك الإ�سالحات.

املولوي  للت�رشيف  اجلاللة  �ساحب  ملولنا  الأع�ساء  ال�سادة  امتنان  اأي�سا  �سجلنا  كما 

الذي خ�س به املجل�س باأن جعله اأول موؤ�س�سة، بعد الربملان، تتعرف – من خالل 

عر�س م�ست�ساره وع�سو املجل�س الأ�ستاذ حممد معت�سم- على اأهمية هذا الإ�سالح 

وفل�سفته واأبعاده واآفاق تطبيقه.

ح�رشات ال�سيدات وال�سادة،

الأثر  ع�رش  التا�سع  الجتماع  تو�سيات  على  ال�سامية  امللكية  للم�سادقة  كان  لقد 

البالغ على تقدم اأعمالنا تقدما وا�سحا على عدة م�ستويات، ا�ست�سمحكم يف عر�س 

اأهمها.
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ال�ساد�س  الأوىل جلائزة حممد  الدورة  اإعداد  فقد تقدمنا على م�ستوى  1 .

حلقوق الإن�سان بر�سم �سنة 2003، التي خ�س�ست هذه ال�سنة للنهو�س باحلقوق 

الإقت�سادية والإجتماعية والثقافية، وباخل�سو�س لالأعمال التنموية.

ويطيب يل، بهذا ال�سدد، اأن اأعلن اأمامكم اأن الرت�سيح لهذه اجلائزة عرف 

اإقبال وجناحا وا�سحني، واأن على جلنة التحكيم، التي �سن�سكلها اليوم، اأن 

تختار الفائز الأكرث ا�ستحقاقا.

 كما يطيب يل، بهذه املنا�سبة، اأن اأتوجه بالتحية اخلا�سة وال�سادقة اإىل 

ال�سادة اأع�ساء »جلنة جائزة حممد ال�ساد�س حلقوق الإن�سان« التي اأعطت 

لهذا احلدث ما ي�ستحقه من اأهمية واأبعاد.

ع�رش  التا�سع  الجتماع   اأقرها  التي  التو�سية  تفعيل  يف  تقدمنا  كما  2 .

الت�رشيعي  املجالني  يف  للمجل�س  ال�ست�سارية  املهام  مبمار�سة  املتعلقة 

والتنظيمي.

 وي�سعدين، هنا، اأن اأ�سكر ح�رشة م�ست�سار �ساحب اجلاللة، ال�سيد حممد 

العام  الأمني  الأول واإىل  الوزير  لل�سيد  امللكي  القرار  اأبلغ  الذي  معت�سم، 

للحكومة.

كما تقدمنا اأي�سا يف اإعداد م�رشوع التو�سية املتعلقة بت�سوية ملف انتهاكات  3 .

املا�سي املتعلقة بالختفاء والإعتقال التع�سفي، وهو الذي �سنعر�سه عليكم 

اليوم.

هذا  باإعداد  قامت  التي  اللجنة  اأع�ساء  اأحيي  اأن  اأي�سا،  هنا  وي�سعدين، 

امل�رشوع على ما حققته من نتائج يف غاية الأهمية بف�سل حتليهم بال�سرب 

واحلكمة والتب�رش وبعد النظر.

املعتقلني  قدماء  بع�س  منها  عانى  التي  امل�ساكل  ت�سوية  اأي�سا يف  وتقدمنا  4 .

الأمنية  امل�سالح  قامت  اإذ  احلدودية،  املراكز  يف  وخ�سو�سا  ال�سيا�سيني، 

بتحيني معطياتها وتطهريها من جميع ال�سوائب.
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واأود، هنا اأي�سا، اأن اأحيي دعم وم�ساندة وتعاون وزارة الداخلية والإدارة 

العامة لالأمن الوطني.

كما تقدمنا يف اإعداد التقرير ال�سنوي حول و�سعية حقوق الإن�سان. ومن  5 .

ال�سعادة مبكان اأن اأعلن لكم، اأنه بف�سل العمل الدوؤوب الذي قامت به اللجنة 

�سنويف،  فاإننا  واجلمعيات،  العمومية  ال�سلطات  تعاون  بف�سل  وكذا  املعنية، 

بحول اهلل وقوته، بوعدنا لتقدمي هذا التقرير يف نهاية ال�سنة اجلارية.

وا�سمحوا يل اأن اأحيطكم علما اأن الأعمال جارية على جميع امل�ستويات 

التي تهم التقرير، ومن بينها تتبع املحاكمات التي لها عالقة باأحداث 16 

ماي، و تتبع املحاكمات املتعلقة بال�سحافة، و تتبع و�سعية ال�سجون واحرتام 

حقوق ال�سجناء، ودرجة فاعلية القانون املتعلق باملوؤ�س�سات ال�سجنية. 

حقوق  بحماية  املكلفة  املجموعة  لدينامية  منا  واعتبار  تقدير  فتحية 

الإن�سان والت�سدي لالنتهاكات، وكذا للدعم الذي تلقيناه من وزارة العدل 

وال�سيد مدير اإدارة  ال�سجون.

ي�ساف اإىل ذلك كله، اأننا تقدمنا اأي�سا يف اإعداد الربنامج التلفزي للنهو�س  6 .

بثقافة حقوق الإن�سان والإعالم والتح�سي�س والتوعية بها.

 وي�سعدين اأن اأقدم تهانئي ال�سادقة للعمل الذي قامت به جمموعة عمل النهو�س 

العام  املدير  وال�سيد  الإت�سال  وزير  ال�سيد  اإىل  وت�سكراتي  الإن�سان،  بثقافة حقوق 

لالإذاعة والتلفزة املغربية على  الدعم وامل�ساعدة.

وعموما فنحن فخورون وم�رشورون مبا اأجنزناه من اأعمال على اأمل اأن جنني ثماره يف م�ستقبل 

قريب اإن �ساء اهلل، واأن نتقدم اإىل الأمام على درب الدميقراطية وحقوق الإن�سان.

ح�رشات ال�سيدات وال�سادة،

ل يجب اأن تفوتني الإ�سارة هنا اإىل اأن ال�سهور املا�سية زادت من �رشورنا ملا حملته 

لنا من اأخبار وق�سايا.
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ويف مقدمة ذلك انتخاب اللجنة الفرعية حلقوق الإن�سان التابعة لالأمم املتحدة 

لل�سيدة حليمة الورزازي، ع�سوة جمل�سنا، رئي�سة لها. وقد اأبدى جميع املتتبعني 

لأعمال تلك اللجنة، اإعجابهم ب�سخ�سية وكفاءة و�سجاعة ومهارة ال�سيدة الورزازي، 

التي عملت على تعزيز مكانة املوؤ�س�سات الوطنية داخل جلنة حقوق الإن�سان، ف�سال 

عن اأداء ملهمة الرئا�سة بنجاح وتفوق �سفق لهما اجلميع. فبا�سمكم جميعا، اأقدم 

لل�سيدة حليمة الورزازي تهانئنا ال�سادقة احلارة.

 واأود كذلك تهنئة ع�سو اآخر مبجل�سنا هو ال�سيد اإبراهيم حكيم الذي قام، على 

املغاربة  الوطنية والدفاع عن  راأ�س وفد مهم، بجولة وا�سعة للدفاع عن ق�سيتنا 

املحتجزين يف تندوف لدى الدول الأع�ساء يف جمل�س الأمن.

كما اأود تهنئة ال�سيد بن�سامل حمي�س الذي فاز، من جديد، بجائزة مميزة، ذات 

�سيت، مكافاأة لأعماله وكتاباته.

غري اأن دواعي الفرح هذه تلبدت، لالأ�سف ال�سديد، بالوفاة املاأ�ساوية التي اأ�سابت 

  Sergio Vieira de Melloاملندوب ال�سامي لالأمم املتحدة حلقوق الإن�سان ال�سيد

�سحبة اأفراد اآخرين من اأع�ساء البعثة الأممية من جراء العتداء على مقر الأمم 

املتحدة ببغداد.

املاأ�ساوية لهذا الرجل ال�سجاع امللتزم، الذي خططنا معه �سويا لبع�س  واإن الوفاة 

م�ساريع التعاون البناء، اأ�سابتنا بحزن عميق، وقد �سارعنا يف حينه بتقدمي تعازينا، 

املتحدة  لالأمم  العام  الأمني  لل�سيد  الإن�سان،  حلقوق  ال�ست�ساري  املجل�س  با�سم 

نوؤكد من  الفر�سة لكي  الهالك. ونغتنم هذه  بالنيابة ولعائلة  ال�سامي  وللمندوب 

اأتى، وكذا  لالإرهاب من حيثما  اإدانتنا بدون حتفظ  الإن�سان،  با�سم حقوق  جديد، 

حريته  ي�سرتجع  حتى  العراقي  ال�سعب  بجانب  الإن�سان،  حقوق  با�سم  للوقوف، 

و�سيادته ويتحمل ت�سيري �سوؤونه بنف�سه.

ومن جانب اآخر، فقد ا�سودت وتلبدت �سماء بلدنا ب�سبب الغتيال املدبر ملواطنني 

يهود. ول ي�سعنا، يف الوقت احلايل، اإل اأن نقدم تعازينا ال�سادقة لأ�رشتي ال�سحيتني 
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الربيئني، يف انتظار اأن يك�سف التحقيق الق�سائي عن احليثيات والدوافع التي كانت 

وراء اجلرميتني.

ولو تاأكدت الفر�سية املرعبة جلرمية عن�رشية حمتملة يراد بها زرع الرعب و�سط 

وثراء  عمق  الأخوي، وحمو  تعاي�سنا  وزعزعة  اجلماعية،  هويتنا  مكونات  من  مكون 

ما�س عريق، فاإن علينا اأن نرفع �سوتنا عاليا �سد الرعب الذي تزرعه العن�رشية من 

حيثما اأتت، واأن ندين اإدانة �سارمة جميع الأفعال العن�رشية، واأن نقف يف وجه 

هذه النحرافات اخلطرية كيفما كانت اأ�سكالها.

ح�رشات ال�سيدات وال�سادة،

ينا�سب هوية جمل�سنا،  املتوا�سل عما  امل�سرتك وبحثنا  بعملنا  اأننا،  فيه  مما ل �سك 

نكون قد تقدمنا اأي�سا على م�ستوى التفكري يف مميزات املجل�س ال�ست�ساري حلقوق 

الإن�سان، وحول موقعه يف امل�سهد املوؤ�س�ساتي، ال�سيء الذي ي�سمح لنا بالقيام بعمل 

وتعدد  تنوع  ب�سبب  املجال  هذا  يعم  الذي  الغمو�س  رفع  يف  للبدء  تو�سيحي 

الفاعلني �سواء من جهة الدولة اأو من جهة املجتمع، وكذا بالنظر اإىل الطبيعة 

املتميزة للمجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإن�سان.

 فكلما تقدمنا اإل واأدركنا َمْن نحن، وما هي مربرات وجودنا، واأين تختلف وتتقاطع 

مهامنا مع باقي الفاعلني يف الدولة واملجتمع.

فمن ال�سحيح اأنه يف اإطار دولة احلق والقانون التي نتطلع اإليها، يجب على جميع 

الإن�سان.  توؤديه يف جمال حقوق  دور  لها  يكون  اأن  واملدنية  احلكومية  املوؤ�س�سات 

غري اأن هناك مكانا، يف دولة احلق والقانون تلك، ملوؤ�س�سات معنية اأكرث من غريها. 

ومن ال�رشوري اأن يكون بينها توزيع وا�سح للمهام، ور�سم دقيق للحدود، ومتف�سل 

م�سبوط للمهام، وتعاون منظم ي�سمح بتحديد امل�سوؤوليات وجتنب تنازع الخت�سا�سات 

والتداخالت و�سياع الوقت.

واإذا كان املجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإن�سان يعترب من بني الفاعلني البارزين يف 

هذا املجال، فاإنه يحتل مكانة خا�سة، لأنه جمل�س حمدث اإىل جانب جاللة امللك 

للقيام بوظيفة ا�ست�سارية. وهنا تكمن خ�سو�سيته، ومنها ي�ستمد طبيعته.
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فاملهم اأو الأ�سا�س هو اأن املجل�س ميار�س مهام اليقظة واملالحظة (اأو الر�سد) وجمع 

املعلومات واملعطيات، والتحليل والتفكري والدرا�سة من اأجل اإعطاء اأراء اأو اإ�سدار 

اقرتاحات وتو�سيات م�ستوحاة من قانون وثقافة حقوق الإن�سان.

فاملجل�س ل ي�رشع ول يقرر ول يف�سل، لكنه يقدر ويقوم، من خالل وجهة نظره 

اخلا�سة ومن خالل اإطاره املرجعي اخلا�س، من اأجل ا�ستخال�س الدرو�س املنا�سبة، 

و�سياغة املقرتحات الهادفة.

واإذا قام املجل�س ال�ست�ساري بدوره باجلدية املطلوبة، فاإن هذه الوظيفة ال�ست�سارية  

لأن  الدميقراطية،  تعميق  يف  فعال  ب�سكل  و�ست�ساهم  عظمى،  اأهمية  �ستك�سي 

اقرتاحية حمفزة  قوة  املهام، دور  تلك  يوؤدي، من خالل كل  باأن  مطالب  املجل�س 

وموجهة يف نف�س الوقت. و�ستزداد اأهمية هذه القوة بح�سب ما حتتاجه من امل�سافة 

والوقت الالزمني للتفكري الر�سني وتفادي خماطر العمل الذي ميليه ال�ستعجال 

والظرفية ال�سيا�سية.

الوظيفة ال�ست�سارية مربر وجودها من ممار�ستها  اأخرى، ت�ستمد هذه  ومن جهة 

هذا  ول�سمان  ال�ست�سارية.  الوظيفة  هذه  جوهر  هو  فال�ستقالل  ا�ستقالل.  بكل 

اأو  اإىل جانب جاللة امللك، فهو لي�س هيكال حكوميا  اأحدث املجل�س  ال�ستقالل 

وحدة برملانية اأو ق�سائية.

 فلي�ست هناك اأية عالقة تبعية تربطه باحلكومة، وهذا يعني اأنه ل ميكنه باأي �سكل 

من الأ�سكال اأن يحل حمل احلكومة، واإن كان عليه اأن يقدر عمل احلكومة يف جمال 

حقوق الإن�سان.

ولي�ست هناك اأي�سا اأية عالقة تبعية بني املجل�س وبني الربملان. مما يعني كذلك اأن 

املجل�س ل ميكنه باأي �سكل من الأ�سكال اأن يحل حمل الربملان، واإن كان عليه اأن 

يقدر مدى مالءمة العمل الت�رشيعي ملبادئ وقواعد حقوق الإن�سان.

وظيفة  اأي  ميار�س  ل  اأنه  مبعنى  الق�سائية،  ال�سلطة  عن  كذلك  م�ستقل  واملجل�س 

ق�سائية، ويتموقع خارج مكونات اجلهاز الق�سائي، واإن كان عليه اأي�سا اأن يقدر الأحكام 

ال�سادرة عن خمتلف املحاكم من وجهة نظر مدى مالءمتها لقواعد حقوق الإن�سان.
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ترى هل يوؤدي هذا التحديد اإىل ال�ستنتاج باأن املجل�س هو عبارة عن ذرة منفلتة 

تتحرك خارج نطاق الدولة ؟ 

اجلواب طبعا بالنفي.

فاملجل�س هو من خلق الدولة. وهو حمدث اإىل جانب جاللة امللك، اأي اإىل جانب 

املوؤ�س�سة التي جت�سد الدولة. واأع�ساوؤه معينون من لدن جاللة امللك، و�سالحياته 

يحددها القانون، وموارده املالية من ميزانية الدولة.

 فاملجل�س ال�ست�ساري اإذن هو اأحد دواليب الدولة، لكنه دولب من نوع خا�س، 

باأع�سائه، وبانفتاحه على املجتمع، يجد  فبرتكيبته املتعددة، وباملوا�سفات اخلا�سة 

املجل�س نف�سه اأكرث ر�سوا يف املجتمع.

وبهذا فاملجل�س يبدو وكاأنه ج�رش بني الدولة وبني القوى الإجتماعية، ملتقى بني 

الدولة واملجتمع، ف�ساء للحوار والتبادل من اأجل خدمة التقارب ودعم التفاهم، 

وال�سري اإىل الأمام على طريق الدميقراطية وحقوق الإن�سان. 

ومن هذه الزاوية، فاملجل�س يعترب لبنة اإ�سافية يف �رشح الدميقراطية، لأنه يج�سد 

اإرادة الدولة يف تكثيف اجل�سور ويف خلق اآليات اليقظة والتقييم ومنحها الو�سائل 

املالئمة لأداء مهامها.

لذا، فاإنه من الواجب علينا جميعا اأن نعمل على اإجناح  هذه التجربة اجلديدة، 

التي اأعطت ثمارها يف بع�س الدول، وهي ت�سكل قيمة م�سافة يف بناء الدميقراطية، 

الحرتام  مع  والثقة  التعاون  عالقات  العموميني  �رشكائنا  وبني  بيننا  ت�سيد  لأنها 

الدقيق لوظيفة واخت�سا�سات كل واحد رغم اختالف التموقع واملقاربات.

لكن األي�س هناك انزلق نحو جمال عمل جمعيات الدفاع عن حقوق الإن�سان؟

هنا اأي�سا اجلواب بالنفي.

حقا، اإن املجل�س ي�سارك جمعيات حقوق الإن�سان يف الهتمامات امل�سرتكة بالنهو�س 

بحقوق الإن�سان وحمايتها والدفاع عنها، لكنه يختلف عنها يف كثري من الأوجه.
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اأو  اأو ا�ستنكار   فاملجل�س ل يت�سدى لكل حالة على حدة من اأجل اتخاذ موقف 

اإدانة. فهو ل يت�سارع مع الوقت، بل يحتاج يف عمله اإىل الرتيت والهدوء، والقيام 

بالتحقيقات الدقيقة، والدرا�سات املوثقة، ومقارنة خمتلف وجهات النظر، والبحث 

اأجل تقدمي اقرتاحات عامة وجمردة ت�سب  اأ�سباب الختاللت واخلروقات من  عن 

اإيجاد حل مل�سكل بعينه، بل لتفادي تكرار مثل تلك  اأجل  يف اجلوهر، لي�س من 

اخلروقات والختاللت.

جوهر  يف  ويغو�س  العمق،  يف  يعمل  بل  �سباق،  حالة  يف  يوجد  ل  فاملجل�س 

الأ�سياء، وير�سد اخللل البنيوي، ويقرتح احللول املنا�سبة اإما يف �سكل قواعد عامة 

اأو يف �سكل برامج عمل.

واملجل�س لي�س يف حالة �سباق مع جمعيات الدفاع عن حقوق الإن�سان، ول يعترب 

مناف�سا لها، لأنه ل يعمل على نف�س اخلط واإمنا على خط مواز.

واإذا كنا نلتقي يف الغايات والأهداف، فاإننا نختلف على م�ستويات املنهجية واملقاربة 

واأ�سلوب العمل. ولي�س معنى هذا اأننا ندير ظهرنا للجمعيات غري احلكومية، كال، 

باأهميته و�رشورته  فنحن نعترب جمعيات حقوق الإن�سان �رشيكا متميزا، نعرتف 

على  نوجد  اأننا  اإل  عمله.  ون�ساند  حيويته،  ونحيي  م�ساهمته  ونقدر  وفائدته، 

خطني متوازيني. ومعنى هذا اأننا ن�سري يف نف�س الجتاه، كل ح�سب موقعه ومقاربته 

واأ�سلوب عمله، يجمعنا منطق التعاون والتكامل. ولهذا فنحن مطالبون باأن نعمل 

يف اجتاه توطيد عالقاتنا مع الحرتام الدقيق خل�سو�سية كل منا.

على  بحر�سهم  لهم  م�سهود  احلكومة،  يف  �سامون  اأع�ساء  هناك  اأع�سائنا  بني  فمن 

حماية حقوق الإن�سان، ومع ذلك فل�سنا هيئة اأو وحدة حكومية.

ومن بني اأع�سائنا كذلك هناك م�سوؤولون �سامون يف اجلمعيات والأحزاب ال�سيا�سية والنقابات 

م�سهود لهم بالنخراط يف الدفاع عن حقوق الإن�سان، ومع ذلك فل�سنا جمعية.

فنحن اإذن موؤ�س�سة ا�ست�سارية ر�سمية م�ستقلة حمدثة اإىل جانب جاللة امللك. ونحن 

موؤ�س�سة وطنية للنهو�س بحقوق الإن�سان وحمايتها، �سيغت وفق مبادئ باري�س.
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و�سخ�سيات  حكومية  �سخ�سيات  جنب،  اإىل  جنبا  هذا،  جمل�سنا  يف  وكوننا 

بني  و�سل  كحلقة  طبيعتنا  على  دليل  اأهم  لهو  وال�سيا�سي،  املدين  املجتمعني 

الدولة واملجتمع.

ح�رشات ال�سيدات وال�سادة،

ذلك  فالأن  التو�سيحي،  العمل  هذا  لب�سط  الفر�سة  هذه  اغتنمت  قد  كنت  اإذا 

الفاعلني  جميع  معنا  وي�ست�سعرها  يوميا،  ن�ست�سعرها  حقيقية  حاجة  مع  يتجاوب 

واملواطنني اأي�سا بقوة اأكرب.

اأدعوكم  النقا�س. ولذا  اأولية ت�ستوجب تعميق  اإل مبحاولة   ول يتعلق الأمر هنا 

اللب�س، ويحدد الختيار بدقة،  يرفع  ب�سكل  املو�سوع  املنفتح حول هذا  للتفكري 

ويو�سح املوقع.

واإنني اأدعو جميع الفاعلني، حكوميني وغري حكوميني، للتقدم اأي�سا يف هذا الجتاه، 

اأكرث دقة، وذلك  اأكرث و�سوحا، وخ�سو�سياتنا  لإعطاء معنى لأعمالنا، وجعل مهامنا 

ق�سد  تنظيم جمالت تكاملنا، وا�ستخال�س اأح�سن النتائج من تعاوننا املنظم، واإظهار 

امل�سهد بغاية ما يكون التنظيم، حيث ي�سبح تنوع وتعدد الفاعلني تعبريا عن غنى 

والنهو�س  واحلماية  الوقاية  م�ستوى  من  يرفع  وتكامال  به،  نفتخر  وانفتاحا  به،  نعتز 

بحقوق الإن�سان، والتزاما م�سرتكا من الدولة واملجتمع لفائدة حقوق الإن�سان.

وفقنا اهلل جميعا ملا فيه خري بلدنا. »اإن يعلم اهلل يف قلوبكم خريا، يوؤتيكم خريا«. 

�سدق اهلل العظيم. وال�سالم عليكم ورحمته تعاىل وبركاته.

رئي�س املجل�س 

عمر عزميان
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الجتماع الواحد والع�رشون

اجلمعة 03 ربيع الأول 1425هـ )23 اأبريل  2004 م (

با�سم اهلل الرحمان الرحيم

ح�رشة ال�سيد م�ست�سار �ساحب اجلاللة

ح�رشات ال�سيدات وال�سادة الوزراء

ح�رشات ال�سيدات وال�سادة

ي�سعدين اأن اأرحب بكم يف هذه الدورة العادية متمنيا لها كامل النجاح والتوفيق.

ويطيب يل يف افتتاح اأ�سغالها اأن اأقف على ما �سهدته بالدنا، منذ الجتماع الأخري 

غري  تقدما  ي�سكالن  الإن�سان،  حقوق  منظور  من  بارزين  حدثني  من  للمجل�س، 

املعا�رش، ويتعلق  تاريخنا  بها يف  يوؤرخ  م�سبوق، وي�سجالن منعطفا مهما، وحمطة 

الأمر:

اأول : باإحداث وتن�سيب هياأة الإن�ساف وامل�ساحلة بتاريخ 07 يناير 2004؛

ثانيا : �سدور قانون الأ�رشة بتاريخ 03 فرباير 2004.

ففيما يخ�س احلدث الأول، ل�سك اأنكم تذكرون كيف �سيدنا جميعا، خالل عدة 

اأ�سهر، هذا ال�رشح ال�سامخ الذي هو »هياأة الإن�ساف وامل�ساحلة«؛ وكيف و�سعنا احلجرة 

تلو الأخرى لرن�سم �سكله، ونربز فل�سفته، ونحدد اخت�سا�ساته ومهامه.

وقد كللنا جهودنا بر�سى �ساحب اجلاللة وم�سادقته، خالل �سهر نونرب 2003، على 

التو�سية التي رفعناها اإىل جاللته، كما توجت بال�ستقبال امللكي باأكادير يوم 07 يناير 

2004، وباخلطاب التاريخي الذي األقاه جاللته باملنا�سبة.

ولقد انتابنا �سعور عميق، ونحن نعي�س هذه اللحظة القوية من حياتنا ومن تاريخ 

بلدنا. و�ستظل العبارات اجليا�سة التي و�سف بها �ساحب اجلاللة العمل املنجز من 
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لدن جمل�سنا، مو�سومة يف ذاكرتنا. كما اأننا نحتفظ اأي�سا بذكرى را�سخة لمتحي 

لالإلتزام ال�سخ�سي والقوي ل�ساحب اجلاللة من اأجل احلل العادل واملن�سف وال�سامل 

والنهائي للق�سايا املرتبطة بالنتهاكات املا�سية حلقوق الإن�سان.

وقد جت�سد هذا اللتزام من جديد مب�سادقة جاللته موؤخرا على النظام الأ�سا�سي 

ال�رشيف  الظهري  الر�سمية مبوجب  اجلريدة  ون�رشه يف  وامل�ساحلة  الإن�ساف  لهياأة 

املوؤرخ يف 10 اأبريل 2004.

و�سيظل حا�رشا يف اأذهاننا كذلك ما خلفه هذا احلدث من ارتياح وما حظي به من 

الإ�سادة والتنويه �سواء يف داخل بلدنا اأو خارجه.

اأجل  من  العمل  وامل�ساحلة يف  الإن�ساف  هياأة  �رشعت  يناير،   07 تاريخ  من  فابتداءا 

الك�سف عن حقيقة وقائع الق�سايا التي لزالت غام�سة، ومن اأجل التعوي�س العادل 

اإدماجهم اجتماعيا ورد  اإعادة  واملن�سف عما حلق ال�سحايا من انتهاكات، ومن اأجل 

العتبار لهم، وكل هذا بغاية حتقيق الهدف الأ�سمى، األ وهو امل�ساحلة.

اإنها م�ساحلة م�سوؤولة ومن�سودة، م�ساحلة اإرادية وم�ستنرية، م�ساحلة مبنية على القانون 

بحرية.  اجلميع  فيه  انخرط  ميثاق جديد  وعلى  الإن�سان  احرتام حقوق  وعلى 

م�ساحلة جتلب الطمئنان للفرد وال�سلم للمجتمع، م�ساحلة حتول اخل�سام اإىل وئام، 

وال�سقاق اإىل تعبئة جماعية، والأمل اإىل اإقدام وحما�س وحيوية. م�ساحلة ترجع ما 

�ساع، وحترك وحترر من اأجل الدفع بالنتقال الدميقراطي وبناء مغرب جديد.

ح�رشات ال�سيدات وال�سادة،

�رشف  لنا  كان  اأنه  القوة،  وبنف�س  اأي�سا،  تذكرون  فاأنتم  الثاين،  احلدث  يخ�س  فيما  اأما 

وكذا  الأ�رشة،  مدونة  لإ�سالح  املوجهة  الرئي�سية  باملبادئ  املقام،  هذا  من  الرتحيب، 

الإ�سادة والتنويه ب�سانع هذا الإ�سالح �ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س ن�رشه اهلل.

اأننا �سفقنا بكل حما�س ملا جاء به هذا الإ�سالح من مبادئ العدل  فانتم تذكرون 

والتوازن داخل الأ�رشة، وامل�ساواة بني الزوجني، والتوزيع العادل للحقوق والواجبات، 

وامل�سوؤولية امل�سرتكة، وكذا لإعادة العتبار للمراأة ولالأطفال يف حقوقهم.
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املبادئ يف  هذه  جت�سدت  اأن  بعد  الآن  ومغزاه  قيمته  احلدث  هذا  اكت�سب  وقد 

مقت�سيات ت�رشيعية، وبعد اأن اأ�سبح الإ�سالح حقيقة واقعة باإرادة امل�رشع، وبعد اأن 

اأخذت املدونة اجلديدة مكانتها �سمن منظومة القانون الو�سعي، واأخذ الق�ساء يتهياأ 

من اأجل �سمان التطبيق املنا�سب واملالئم للروح اجلديدة للمدونة.

وبف�سل هذه الثورة الهادئة، اختار املغرب اخلروج من املا�سي والنخراط يف م�سار 

التطور، كما اختار اأن يبداأ التغيري من النف�س م�سداقا لقوله تعاىل: »اإن اهلل ل يغري 

ما بقوم حتى يغريوا ما باأنف�سهم«. اأي اختار اأن يبداأ من الداخل عن طريق اإ�سالح 

العقليات،  املجتمع، وحتديث  ودمقرطة  املوؤ�س�سات،  واإ�سالح  الإجتماعية،  املنظومة 

واإعادة قراءة التاريخ واإعادة النظر يف التقاليد املتجاوزة.

اأن  امل�سار، وهو يدل على  الأ�رشة حمطة متميزة يف هذا  اإ�سالح مدونة  وي�سكل 

ملواكبة  �سالح  هو  بل  للتطور،  قابلة  وغري  جامدة  منظومة  لي�س  الإ�سالمي  الفقه 

تطور املجتمعات، وال�ستجابة للحاجيات والتطلعات، كما اأنه ميلك الأدوات واملعايري 

الكفيلة بتطوره وجتدده.

كما يدل هذا الإ�سالح اأي�سا على اأن ال�رشيعة الإ�سالمية ت�سع املبادئ العامة املوجهة 

والتوازن،  والت�سامن  وامل�ساواة،  واحلرية  والإن�ساف،  العدل  قواعد  على  واملبنية 

يف  الإن�سانية  ال�سخ�سية  كرامة  ت�سع  قواعد  كلها  وهي  وامل�سوؤولية؛  والأخالق 

مقدمة جمموع القيم.

وف�سال عما جاء به من م�ستجدات، فاإن هذا الإ�سالح يد�سن لنظام عائلي جديد، 

يوؤ�س�س بدوره لنظام اجتماعي اأكرث عدل وم�ساواة وحتررا وانفتاحا، واأقرب حتقيقا 

ملقا�سد الإ�سالم، واأكرث مطابقة للقيم الكونية.

ح�رشات ال�سيدات وال�سادة،

لقد اأوليت الهتمام لهذين احلدثني ب�سبب ما لهما من اأهمية واأبعاد، فهما حدثان 

ا�ستثنائيان ومتميزان، و�سي�سكالن معلمتني يف التاريخ الذي �سيدر�س غدا.
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البنيوي  التقدم  نابع من كونهما يدلن بكل و�سوح على  اأن الرتكيز عليهما  كما 

املتني الذي يجعل م�سريتنا على درب الدميقراطية تتعزز وتتقوى با�ستمرار، واإن 

كان هذا التقدم ل ي�ستثني وجود بع�س اخلروقات والختاللت والنزلقات، التي 

تطفو اأحيانا على ال�سطح، والتي تقت�سي مزيدا من اليقظة واحلزم.

واأخريا فاإن اإبرازي لهذين احلدثني جاء لأنهما يك�سفان بو�سوح على ت�سميم املغرب 

وعزمه على امل�سي قدما يف الإ�سالحات ال�رشورية لتحديث املجتمع، مع احلر�س 

املتني على  البناء  م�سقة  نتحمل  اأن  وعلى  اله�سة  الأر�س  فوق  نبني  اأن ل  على 

�سخر �سلب خال من الروا�سب التي راكمها الزمن. 

ح�رشات ال�سيدات وال�سادة،

ال�سبعة  اأع�سائها  بني  من  ت�سم  التي  وامل�ساحلة،  الإن�ساف  هياأة  تن�سيب  بعد  مبا�رشة 

العام،  اأمينه  منهم  الإن�سان،  حلقوق  ال�ست�ساري  املجل�س  اأع�ساء  من  ت�سعة  ع�رش، 

ب�سفته رئي�سا لها، وروؤ�ساء اأربع جمموعات عمل، مبا�رشة بعد ذلك بادرنا اإىل اإعادة 

ترتيب الأن�سطة املربجمة، من اأجل منح الأولوية ملهام الهياأة، ومتكني اأع�ساء املجل�س 

فيها من اإعطاء الأ�سبقية ملهمتهم اجلديدة، ويف نف�س الوقت متكني املجل�س من 

موا�سلة القيام مبهامه واحرتام التزاماته ال�سابقة.

وقد متكنا بف�سل اهلل وعونه من حتقيق هذه املعادلة ال�سعبة ورفع هذا التحدي، 

واأجنزنا تقدما ملمو�سا يف قيامنا مبهمتنا وممار�سة �سالحياتنا اجلديدة، ذلك اأننا جنتمع 

اليوم حول جدول اأعمال يعد الأكرث ثقال والأكرث متانة من نوعه، اإذ يت�سمن:

تدعيم  اإىل  اجلنائي  الت�رشيع  حاجة  مدى  ا�ست�ساري حول  راأي  م�رشوع  Õ 

ملواجهة جرائم العنف والكراهية والتمييز؛

؛ Õ 2003 تقريرا حول حالة حقوق الإن�سان باملغرب خالل �سنة

تقريرا عن ح�سيلة واآفاق عمل املجل�س؛ Õ 

تقريرا خا�سا عن الأو�ساع يف ال�سجون. Õ 
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لعدة  عنده  نتوقف  اأن  الإن�سان  حالة حقوق  منها حول  الأول  التقرير  وي�ستحق 

اعتبارات:

اأولها: اإن اإعداد هذا التقرير يتطلب منا الوفاء باإحدى امل�سوؤوليات الدقيقة امللقاة 

الإن�سان  اجلاللة حول حالة حقوق  �ساحب  اإىل  تقرير  رفع  األ وهي  عاتقنا،  على 

بكل جترد ومو�سوعية. فعلينا اإذن اأن نربز التقدم املحرز دون ال�سقوط يف املدح 

والتمجيد، كما علينا اأن نبني، بكيفية م�سوؤولة، التجاوزات واخلروقات. واأن ن�سهر، 

دون تردد، على املحافظة على ا�ستقاللنا يف التقدير والتقييم، لأن هذا ال�ستقالل 

يعترب جوهر وظيفتنا ال�ست�سارية ويف نف�س الوقت ال�رشط الأ�سا�سي مل�سداقيتنا.

العتبار الثاين هو اأن اجلميع، �سواء على ال�سعيد الوطني اأو الدويل، ينتظر هذا 

الذي  نوعه  من  الأول  هو  لأنه  مناق�سته.  بعد حني، على  �سننكب  الذي  التقرير 

يعده املجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإن�سان. لذا، يجب اأن ي�ساهم هذا التقرير يف 

حتديد موقع املجل�س يف امل�سهد املوؤ�س�ساتي، واأن يعك�س خ�سو�سيتنا وتفردنا، واأن 

اأن يج�سد  بناءة ور�سينة، كما يجب  يعرب عن قوة عزميتنا ونهجنا مقاربة نقدية 

مدى كفاءتنا وحرفيتنا.

حقوق  حالة  لتقييم  �سانحة  فر�سة  لنا  بالن�سبة  ي�سكل  التقرير  هذا  فاإن  واأخريا، 

الإن�سان، خالل ال�سنة املن�رشمة، وبالتايل امل�ساهمة املبا�رشة، من خالل ما يت�سمنه من 

تعاليق ومالحظات، يف احلماية والنهو�س بحقوق الإن�سان مبفهومها ال�سامل.

والتقرير املعرو�س عليكم هو نتيجة عمل جماعي، �ساهمت فيه كل من جمموعات 

اأو غري مبا�رش. كما كان  اإما ب�سكل مبا�رش  العمل واللجن وجميع اأع�ساء املجل�س 

مو�سوع عملية مو�سعة من الت�ساور داخل جلنة التن�سيق من اأجل �سمان الوحدة 

والتنا�سق �سواء يف اختيار املوا�سيع اأو يف عملية التقدير. وتطلب حتريره جمهودا 

جبارا، �ساهم فيه خرباء مثلما انخرط فيه ب�سكل كبري بع�س الأع�ساء.

واأود هنا اأن اأنوه باملجهودات املبذولة من لدن اجلميع، واأن اأ�سيد بالتعبئة الكبرية 

واملناخ اجليد الذي  مت فيه اإعداد هذا التقرير، واأن اأ�سكر ال�سلطات احلكومية على 



234
ع�رشون �سنة يف خدمة حقوق الإن�سان 

ح�سن تعاونها وجتاوبها مع املجل�س يف تقدمي البيانات واملعطيات وتوفري املعلومات 

والإح�سائيات وذلك بالرغم من اأنه مل يتم الإت�سال بها اإل يف وقت متاأخر.

ومن املوؤكد اأنه ل ميكن اعتبار هذا التقرير مكتمال ولن يكون مبناأى عن النقد لعدة 

اأ�سباب:

اأول: لأن عملية اإعداد التقرير ال�سنوي تقت�سي تتبعا لالأو�ساع خالل ال�سنة باأكملها، 

وان يتم بناء على جتميع للمعطيات ومعاجلتها، وهو ما مل يتم يف وقته؛

ما مت، ولكن بكيفية  واإعداد �سبكة قراءة، وهو  تقييما منتظما  ثانيا: لأنه يفرت�س 

تدريجية خالل عملية ال�سياغة؛

اأن تتخلله  تقرير من نوعه يعده املجل�س، وبالتايل ل مفر من  اأول  ثالثا: لأنه هو 

بع�س النواق�س؛

رابعا: واأخريا، لأنه لي�س من ال�سهل اأن ندرك منذ الوهلة الأوىل الأ�سلوب واللغة 

املنا�سبني للموقع اجلديد للمجل�س.

اأننا �سنعمل جميعا، خالل هذه الدورة، على حت�سني ما ميكن  ومما ل �سك فيه، 

حت�سينه، واأن ن�ستخل�س العرب من هذه التجربة من اأجل القيام مبا هو اأف�سل يف 

ال�سنة املقبلة بحول اهلل.

ح�رشات ال�سيدات وال�سادة،

بالإ�سافة على هذا التقرير حول حالة حقوق الإن�سان باملغرب، جنتمع اليوم اأي�سا من 

اأجل مناق�سة تقرير عن ح�سيلة عمل املجل�س خالل �سنة 2003، وكذا تقرير عن 

الزيارات امليدانية التي قام بها بع�س اأع�ساء املجل�س ملجموعة من ال�سجون.

العامة  الجتماعات  اأن�سطة  ومتوازنة،  منطقية  بكيفية  احل�سيلة،  تقرير  ويعر�س 

للمجل�س وكذا اأن�سطة جمموعات العمل واللجن. ويت�سح من خالله مدى اأهمية 

العمل املوؤ�س�س واملجدد الذي قام به املجل�س خالل هذه ال�سنة، �سواء فيما يتعلق 
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اإطاره املرجعي، وحتديد وتدقيق  اأو فيما يتعلق ب�سبط  بتحديد بنيته ومكوناته، 

مناهجه ومقارباته، اأو فيما يتعلق بربامج العمل والأورا�س واملنجزات.

و�سلبيات  لإيجابيات  مو�سوعيا  تقييما  فيت�سمن  ال�سجون  حول  اخلا�س  التقرير  اأما 

الأو�ساع يف جمموعة من ال�سجون التي متت زيارتها، وذلك من خالل الوقوف يف 

اأجل  املتخذة من  العملية  والتدابري  القانونية  الإ�سالحات  واقع  املكان على  عني 

حت�سني ظروف الإعتقال واإ�سالح املوؤ�س�سات ال�سجنية والنهو�س بحقوق املعتقلني 

وال�سجناء.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

رئي�س املجل�س 

عمر عزميان
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الجتماع الثاين والع�رشون

الثالثاء 02 جمادى الثانية 1425هـ )20 يوليوز  2004م(

با�سم اهلل الرحمان الرحيم

ح�رشات ال�سيدات وال�سادة، 

كامل  لها  نتمنى  التي  العادية  الدورة  هذه  افتتاح  بكم يف  اأرحب  اأن  يطيب يل 

النجاح والتوفيق.

للمجل�س عن حالة حقوق  الأول  ال�سنوي  التقرير  �سهرين،  منذ  اعتمدمت،  فقد 

املنهجية،  بخ�سو�س  الرتدد  بع�س  من  بالرغم  اعتمدمتوه  فقد  ببلدنا.  الإن�سان 

طبيعة  من  هي  التي  النواق�س  بع�س  وكذا  ال�سكل،  بخ�سو�س  الختالف  وبع�س 

التجربة الأوىل لنا يف هذا املجال.

وقد كان قراركم حكيما، ويتعني علينا اليوم اأن نهيئ اأنف�سنا عليه؛ لأنه �سمح 

رفعنا  باأن  وذلك  املحددة،  الآجال  داخل  امللك  بالتزامنا جتاه جاللة  بالوفاء  لنا 

اإليه تقريرا نزيها ومو�سوعيا يف حمتواه، واإن �سابته بع�س ال�سوائب من الناحية 

ال�سكلية، فقد ثمن هذا التقرير، ب�رشاحة وو�سوح ودون حتفظ، التقدم احلا�سل 

خالل �سنة 2003، كما اأثار النتباه اإىل حالت اخلروقات امل�سجلة مبنا�سبة حماربة 

حقوق  اأو�ساط  باهتمام  ت�ستاأثر  التي  الق�سايا  واإىل  ال�سنة،  نف�س  خالل  الإرهاب 

الإن�سان.

كما �سمح لنا هذا التقرير كذلك بخلق تقليد جديد ي�سكل يف حد ذاته تقدما يف 

جمال حماية حقوق الإن�سان وبناء دولة القانون، اإذ مكننا من النهو�س ب�سالحيتنا 

الدقيق  الحرتام  اإطار  واليقظة يف  للر�سد  للو�سل، وكموؤ�س�سة  ك�سلة  اجلديدة 

للقانون وملنطق املوؤ�س�سات.

وبف�سل عملية الن�رش الوا�سعة التي �سمنها املجل�س للتقرير ال�سنوي، متكنا من اإغناء 

النقا�س الوطني حول و�سعية حقوق الإن�سان ببلدنا يف هذه املرحلة التاريخية، 
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مما جعل ق�سية حقوق الإن�سان حتتل مكان ال�سدارة. وقد ا�ستفدنا من هذا النقا�س، 

النتائج املنا�سبة ل�سيما  الذي تتبعناه عن قرب وباهتمام كبري، و�سن�ستخل�س منه 

عند اإعدادنا للتقرير ال�سنوي املقبل بر�سم �سنة 2004.

واأخريا فقد مكننا هذا التقرير من اأن جنتمع اليوم لنقطف ثماره الأوىل، واأن ندر�س 

احلكوميون  امل�سوؤولون  تفاعل  اإذ  باخلروقات.  املرتبطة  الق�سايا  احلكومة على  اأجوبة 

مب�سوؤولية مع هذا التقرير، ف�سمعوا نداءنا وفهموا قلقنا، وا�ستوعبوا اأهمية الرهان، 

وقاموا باتخاذ جملة من القرارات.

فقد اأمروا باإجراء التحقيقات من اأجل ت�سليط الأ�سواء على اإدعاءات التعذيب التي 

واإي�ساحات  معلومات  الإن�سان، كما قدموا  ال�ست�ساري حلقوق  املجل�س  �سداها  ردد 

حول نظام واخت�سا�سات وحدود م�سالح ال�ستعالمات.

كما اأعدوا م�رشوع قانون يجرم التعذيب، ومقبلون على رفع التحفظات على اتفاقية 

اأو الالاإن�سانية  القا�سية  اأو العقوبات  مناه�سة التعذيب وغريه من �رشوب املعامالت 

اأو املهينة، ا�ستجابة لتو�سياتنا وتو�سيات اللجنة الأممية ملناه�سة التعذيب، ولنداء 

الف�ساء احلقوقي الوطني والدويل.

فهذه ح�رشات ال�سيدات وال�سادة، هي النتائج الأوىل للعمل املنجز. وهي ت�سكل 

تقدما جديدا يف جمالت الدفاع عن حقوق الإن�سان وحمايتها ووقايتها، وكذا يف 

جمال املمار�سة الدميقراطية للم�سوؤوليات.

وقد امتد هذا التجاوب امل�سوؤول، الذي خ�س به التقرير ال�سنوي عن حالة حقوق 

وزير  ال�سيد  اأخربين  حيث  ال�سجون،  بالأو�ساع يف  اخلا�س  التقرير  اإىل  الإن�سان، 

تدابري جديدة  �سكل  الأوىل يف  ثماره  بدوره  اأنتج  قد  التقرير  هذا  باأن  العدل 

وملمو�سة لفائدة ال�سجناء.

ح�رشات ال�سيدات وال�سادة،

اإن العمل الذي تفاعل يف القيام به كل من املجل�س واحلكومة، انطالقا من م�سوؤوليات 

كل واحد منهما وموقعه اخلا�س به، لي�سكل تقدما بارزا. وميكننا اأن نقول اليوم، بكل 
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لي�س  الدميقراطية كنموذج،  تبنت خيار  التي  البلدان  املغرب، ككل  باأن  و�سوح، 

خ�سو�سا  وخروقات،  انتهاكات  تولد  قد  التي  والتجاوزات  الختاللت  عن  مبعزل 

عندما تتداخل ج�سامة الخطار و�سخامة التهديدات التي ترف على املجتمع مع 

التوازن اله�س بطبيعته ما بني احرتام احلرية و�سمان الأمن.

والنتهاك  التجاوز  فخطر  النف�س،  مغالطة  نقع يف  اأن  ول  ننخدع  ل  اأن  ويجب 

اإل بت�سحيح الأخطاء  اإنكاره، والدميقراطية ل تنمو وتتطور  معطى قائم ل ميكن 

ومقاومة اخلروقات، واإ�سعاف التهديدات، والعمل على الدوام ودون توقف من اأجل 

الوقاية من النتهاكات.

مدين  جمتمع  على  يتوفر  املغرب  اإن  الو�سوح،  بنف�س  نقول،  اأن  ميكننا  كما 

حذر ومتيقظ، وعلى �سحافة يقظة وطموحة، وعلى موؤ�س�سة وطنية لل�سهر، 

الإن�سان وحمايتها، وعلى م�سوؤولني  النهو�س بحقوق  يف �سفاء وهدوء، على 

الظروف،  تق�سيها  التي  والوقائية  الت�سحيحية  التدابري  يتخذون  حكوميني 

اأن يظل م�سار  التحديات وي�سهر على  با�ستمرار من م�ستوى  وعلى ملك يرفع 

النهو�س بحقوق الإن�سان ودمقرطة املجتمع اخليار ال�سرتاتيجي ملغرب اليوم 

والغد.

ويف هذا املجال فقد جتاوزنا، وهلل احلمد، اخلط الفا�سل، ومهما كانت الظروف فق�سية 

حقوق الإن�سان والدميقراطية ل رجعة فيها، و�ستظل تتطور وتتعمق وتنمو.

ح�رشات ال�سيدات وال�سادة،

اإننا جنتمع اليوم، كما قلت، لنقطف الثمار الأوىل لعملنا يف اإعداد ون�رش تقاريرنا 

الأوىل. فقد اأعدت احلكومة اأجوبة على الق�سايا املرتبطة باخلروقات.

حول  احلكومة  با�سم  بكتاب  والداخلية  العدل  وزيري  ال�سيدين  من  تو�سلت  اإذ 

التقرير ال�سنوي عن حالة حقوق الإن�سان باملغرب بر�سم �سنة 2003. و�ساأتلو عليكم 

ن�سه الكامل.
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درا�سة  اهلل على  بحول  �سننكب،  ومناق�ستها،  احلكومة  اأجوبة  اإىل  ال�ستماع  وبعد 

باقي النقط امل�سجلة يف جدول الأعمال.

واإننا لندعو اهلل اأن يوفقنا جميعا ملا فيه خري بلدنا »اإن يعلم اهلل يف قلوبكم خريا 

يوتيكم خريا« �سدق اهلل العظيم.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

رئي�س املجل�س

عمر عزميان
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الجتماع الثالث والع�رشون

اجلمعة 15 رم�سان 1425هـ )29 اأكتوبر 2004م(

ب�سم اهلل الرحمان الرحيم                        

ح�رشات ال�سيدات وال�سادة،

ي�سعدين يف البداية اأن اأرحب بكم يف هذا اليوم املبارك من هذا ال�سهر الكرمي، مع 

متمنياتي لكم جميعا بال�سحة والعافية، ولأ�سغالنا كامل النجاح والتوفيق.

ياأتي اجتماعنا هذا ونحن على م�سارف نهاية ال�سنة الثانية من ممار�ستنا ملهامنا �سمن 

املو�سعة،  تركيبته اجلديدة واخت�سا�ساته  الإن�سان يف  ال�ست�ساري حلقوق  املجل�س 

بعد اإعادة تنظيمه ومطابقته ملبادئ باريز.

ويحق لنا اأن نعتز مبا حققناه خالل هذه املدة من القيام بعمل موؤ�س�س مل�سار هذا 

املجل�س وللموقع الذي احتله بني مكونات امل�سهد املوؤ�س�ساتي الوطني.

ولي�س هنا مكان جرد الربامج التي �سطرها املجل�س، اأو تعداد التو�سيات والقرتاحات 

اأو  اأ�سدرها،  التي  التقارير  اأو  امللك،  جاللة  اإىل  رفعها  التي  ال�ست�سارية  والآراء 

التقرير  هو  الكمية  احل�سيلة  هذه  جلرد  الطبيعي  فاملكان  نظمها.  التي  الندوات 

اخلا�س باأن�سطة املجل�س.

ومع ذلك ا�سمحوا يل اأن اأتوقف حلظة لإبراز احل�سيلة النوعية ملا قمنا به جميعا 

خالل هذه املدة الق�سرية من الزمن، والتي مل تكن على ال�سعيد العاملي مرحلة 

خلفتها  التي  ال�سلبية  والآثار  الإرهاب  اآفة  ب�سبب  الإن�سان  بالن�سبة حلقوق  ازدهار 

حماربته على حقوق الإن�سان دوليا.

فقد جنحنا، خالل هذه املدة، يف التعمق يف التعرف على بع�سنا البع�س، وجتاوز 

الأفكار والآراء امل�سبقة، ويف الإ�سغاء لبع�سنا البع�س، ويف العمل والتقدم جماعة، 
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ويف احرتام اختالفاتنا وحتويلها اإىل م�سدر قوة ت�سع قيم ومبادئ حقوق الإن�سان 

فوق كل اختالف يف امل�سارب والنتماءات.

واأن نتموقع كفاعل رئي�سي يف جمال  اأن نتميز  ا�ستطعنا  اأي�سا  املدة  وخالل هذه 

مهمتنا،  وخ�سو�سية  اأ�سلوبنا،  متيز  بقبول  الإقناع  من  متكنا  كما  الإن�سان.  حقوق 

و�رشورة عملنا.

وقد جنحنا، خالل هذه املدة كذلك، يف ربط عالقات الثقة والتقدير املتبادلني 

الذي  املوقع  من  امل�ستمدة  للمقاربات  دقيق  احرتام  يف  العمومية  ال�سلطات  مع 

يحتله كل منا. كما جنحنا يف بناء عالقات قرب وتعاون مع اجلمعيات غري احلكومية 

الوطنية يف احرتام دقيق اأي�سا لوظيفة كل منا ومناهجه يف العمل.

اإدراكنا  مع  املواطنني،  لدى  ال�ست�ساري  املجل�س  �سورة  حت�سني  يف  جنحنا  كما 

حلاجتهم املا�سة اإىل مزيد من التعريف باخت�سا�ساتنا والتمييز بينها وبني اخت�سا�سات 

املوؤ�س�سات امل�سابهة.

وقد قدمنا، خالل هذه املدة اأي�سا، بالرغم من الرياح املعاك�سة، م�ساهمة لجدال فيها 

خلدمة ق�سية حقوق الإن�سان ببلدنا اأدت اإىل تقدم ملحوظ يف عدة اجتاهات:

ففيما يخ�س املا�سي، من خالل املوا�سلة املتجددة مل�سل�سل الت�سوية غري  Õ 

الق�سائية لنتهاكات حقوق الإن�سان، ورد العتبار ل�سحايا الختفاء الق�رشي 

والإعتقال التع�سفي، وكذا من خالل امل�ساحلة التي ت�سكل رافدا اأ�سا�سيا يف 

م�سل�سل النتقال الدميقراطي؛

ت�سمنها  التي  النتباه  واإثارة  التحذيرات  احلا�رش، من خالل  يخ�س  وفيما  Õ 

التقرير ال�سنوي عن حالة حقوق الإن�سان بر�سم �سنة 2003 والتقرير اخلا�س 

بالأو�ساع يف ال�سجون؛ وكذا من خالل ردود فعل احلكومة خا�سة فيما 

يتعلق بخروقات حقوق الإن�سان املرتبطة مبحاربة الإرهاب؛

ويف اجتاه امل�ستقبل، من خالل الهتمام الذي نوليه للنهو�س بحقوق الإن�سان،  Õ 

واجلهود التي نبذلها من اأجل اإعداد برنامج طموح وواعد لرت�سيخ ثقافة 

حقوق الإن�سان يف املجتمع والنهو�س بالقيم الأ�سا�سية للدميقراطية.
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وبالإ�سافة اإىل ذلك متكنا من تعزيز وا�ستثمار النتائج الطيبة املح�سل عليها على 

ال�سعيد الدويل. فقد جددت اللجنة الدولية للتن�سيق بني املوؤ�س�سات الوطنية 

ال�ست�ساري  املجل�س  واختارت  املغرب،  ثقتها يف  الإن�سان  لتطوير وحماية حقوق 

املجل�س  ظل  لها،  رئا�سته  مدة  انتهاء  بعد  وحتى  متتابعتني.  لوليتني  لها  رئي�سا 

يحظى باحرتام وتقدير و�سداقة نظرائه املنخرطني يف هذه ال�سبكة الدولية، كما 

اأ�سبح ي�سكل منوذجا يحتذى به من لدن كثري من الدول.

لالأمم  ال�سامية  املفو�سية  وتقدير  باحرتام  املجل�س  حظي  اأي�سا  الوقت  نف�س  ويف 

املتحدة حلقوق الإن�سان وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي والحتاد الأوروبي وعدد ل 

ي�ستهان به من اجلمعيات غري احلكومية الدولية.

واأخريا، ولي�س اآخرا، فقد متكنا من اإبراز هوية جمل�سنا وتو�سيح املوقع اخلا�س واملتميز 

املوؤ�س�سات،  من  با�ستقالله عن غريه  الوطني  املوؤ�س�ساتي  امل�سهد  يحتله يف  الذي 

ومتيزه عنها. فهو جمل�س حمدث اإىل جانب جاللة امللك لأداء وظيفة ا�ست�سارية 

يف جمال حقوق الإن�سان، ومواكبة النخراط القوي وال�رشيح ل�ساحب اجلاللة ل�سالح 

ق�سية حقوق الإن�سان، وتر�سيخ دولة القانون، ودعم النتقال الدميقراطي.

عن  تعرب  التي  املتعددة،  تركيبته  بف�سل  واملجتمع  الدولة  بني  ج�رشا  وي�سكل 

موؤ�س�سة  يعد  كما  املجتمع.  انفتاحه على  وتعك�س  الوطنية،  احل�سا�سيات  خمتلف 

الإن�سان  بحقوق  النهو�س  اأجل  من  وا�ستمرارية  وعمق  بفعالية  تعمل  وطنية 

وحمايتها، وقوة اقرتاحية يف كل ما يتعلق بحقوق الإن�سان.

ح�رشات ال�سيدات وال�سادة،

اإذا كنا قد تقدمنا يف جميع جمالت اخت�سا�س املجل�س ال�ست�ساري، فاإن الف�سل 

يف ذلك يعود اإىل النخراط القوي ل�ساحب اجلاللة، موؤ�س�س هذا املجل�س، ل�سالح 

الدميقراطية ودولة القانون وحقوق الإن�سان، واإىل الثقة التي اأولنا اإياها منذ اليوم 

الذي عيننا فيه اأع�ساء يف رحاب هذا املجل�س، واإىل الدعم القوي الذي ما فتئ 

جاللته يحيط به جمل�سنا.
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واأهمية  دور  اأدركوا  الذين  احلكوميني  امل�سوؤولني  اإىل  كذلك  الف�سل  يعود  كما 

املجل�س ال�ست�ساري ووظيفته النقدية والبناءة يف م�سرية املغرب نحو الدميقراطية 

ويف ت�سييد دولة القانون.

الوطنية،  احلكومية  غري  املنظمات  ودعم  م�ساعدة  اإىل  كذلك  الف�سل  يعود  كما 

وتعاون املوؤ�س�سات الدولية احلكومية منها وغري احلكومية.

كما يعود الف�سل كذلك اإىل تو�سيحات وتفاين جميع اأع�ساء املجل�س ال�ست�ساري 

من  متكن  التي  التوافقية  احللول  عن  البحث  احلكمة يف  �رشورة  اأدركوا  الذين 

ما كنا  واآراء واقرتاحات وتو�سيات  اإىل حلول  معا  تو�سلنا  الأمام، فقد  التقدم نحو 

القتناع  على  القائم  واحلوار  البناء،  والتعاون  اجلماعي،  العمل  لول  اإليها  لنتو�سل 

والإقناع، واللتزام بجعل قيم ومبادئ حقوق الإن�سان فوق كل اختالف يف امل�سارب 

والنتماءات.

ح�رشات ال�سيدات وال�سادة،

اإذا كان من حقنا اأن نفتخر – بكل توا�سع ودون اعتداد بالنف�س – بتلك املنجزات 

باأهمية وحجم ما ينتظرنا  فاإننا نظل واعني بنواق�سنا، مثلما نحن واعون  النوعية، 

يف طريق بناء جمتمع دميقراطي، وكذا ب�رشورة البحث عن نف�س جديد من اأجل 

ال�سنتني املتبقيتني من وليتنا.

اإجنازات،  من  حققناه  ملا  ت�ساف  جديدة  اأورا�س  لفتح  الدورة  هذه  خ�س�سنا  لذا 

ولتدار�س مو�سوعات يف غاية الأهمية اأ�سحت جاهزة للنقا�س واحل�سم، علما اأنها 

ت�سرتك فيما بينها من حيث كونها كلها ق�سايا م�سريية ترهن امل�ستقبل.

اأولها: التقرير العام عن حالة حقوق الإن�سان، فنحن ن�ستح�رش الظروف التي مت فيها 

اإعداد تقريرنا ال�سنوي الأول، وردود الفعل التي اأثارها داخليا وخارجيا، واملناق�سات 

امل�ستفي�سة التي خ�سه بها املجل�س بحثا عن مقاربته اخلا�سة ومنهجيته املتميزة. 

واعتبارا لكل ذلك، مت عقد عدة اجتماعات، �سواء على م�ستوى جلنة التقرير ال�سنوي 

اأو على م�ستوى جلنة التن�سيق، لتدار�س هذا امللف من جميع اأبعاده.
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ونقرتح عليكم اليوم ما انتهينا اإليه وهو �سياغة مقرتح مقاربة متكن من جتاوز عيوب 

ونواق�س التقرير الأول، وتقوي من فائدة التقرير ال�سنوي، وتنخرط �سمن منهجية 

اأكرث دللة واأكرث مالءمة ملتطلبات املرحلة التاريخية التي نعي�سها.

تتمكن  فيه حتى  واحل�سم  ملناق�سته  اليوم  نعر�سه عليكم  الذي  املقرتح هو  وهذا 

اللجنة من اأن تعد م�رشوع التقرير يف اأقرب الآجال.

ثانيها: النهو�س بثقافة حقوق الإن�سان، لقد تقدمنا كذلك يف هذا املجال، و�سي�رشع، 

بحول اهلل، يف بث الربنامج الإذاعي والتلفزي لالإعالم والتح�سي�س والتوعية على 

الدرا�سة  من  النتهاء  مت  كما  ال�سنة.  نهاية  قبل  التلفزة  و�سا�سات  الإذاعة  اأمواج 

التقييمية للتجربة املغربية يف جمال الرتبية على حقوق الإن�سان.

وبعد هذا التقييم اجلماعي والدقيق لهذه التجربة، نتطلع، بتعاون مع �رشكائنا 

حقوق  بثقافة  للنهو�س  وطني  برنامج  اإعداد  اإىل  احلكوميني،  وغري  احلكوميني 

الإن�سان لتاأطري الع�رشية الثانية، وهذا ما �سنناق�سه اليوم اأي�سا.

امللكي  القرار  بف�سل  املجل�س،  عمل  و�سائل  تدعيم  موؤخرا  مت  اأخرى،  جهة  ومن 

ال�سامي القا�سي بالرتقاء مبركز التوثيق والإعالم والتكوين يف جمال حقوق الإن�سان 

باإحلاقه باملجل�س.

وقد عرب املجل�س، يف اجتماعه ال�سابق، عن اعتزازه بهذا القرار ال�سامي، لأن يف 

هذا الإحلاق دعم وتقوية وتنويع لأعمال املجل�س ل�سيما يف جمال النهو�س بثقافة 

حقوق الإن�سان.

وتنفيذا لهذا القرار امللكي مت اتخاذ جميع الإجراءات والإت�سالت مع ال�سلطات احلكومية 

اأح�سن  موا�سلة عمله يف  من  الأخري  ق�سد متكني هذا  املركز،  ومع �رشكاء  املعنية، 

الن�رش والتوثيق يف جمال حقوق  اأعمال  ا�ستقالله واإ�سعاعه يف  الظروف مبا ي�سمن 

الإن�سان، يف اإطار تقوية ارتباطه الع�سوي باملجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإن�سان.

وتتويجا ملا مت اتخاذه من اإجراءات اإدارية نعر�س عليكم جمموعة من املقرتحات ق�سد 

�سمان التنفيذ الكامل للقرار امللكي، واإقامة الروابط ال�رشورية بني املجل�س واملركز.
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ثالثها: ق�سية النهو�س باحلقوق الإقت�سادية والإجتماعية والثقافية، فمع التزامنا باملفهوم 

اأي�سا يف التفكري حول  ال�سامل حلقوق الإن�سان وعدم قابليتها للتجزئة، فقد تقدمنا 

باعتبارها جوهر  اأهمية بالغة “  ق�سية النهو�س بهذه احلقوق تقديرا ملا تكت�سيه من 

�سون كرامة الإن�سان” )كما جاء يف بيان الأ�سباب املوجبة للظهري املنظم للمجل�س(.

واعتبارا حلجم اخل�سا�س وتعقيد الق�سايا يف هذا املجال، ونظرا للحاجة اإىل مقاربة 

منهجية  نتبع  اأن  عليكم  نقرتح  احلقوق،  هذه  ب�ساأن  وم�سوؤولة  مندجمة  �سمولية 

متاأنية تعتمد على الت�ساور وتو�سيح الروؤى قبل ال�رشوع يف اإجناز اأي برنامج عمل 

يف املو�سوع. فيجب اأن نبداأ اإذن بالبحث عن املقاربة اأو املقاربات املنا�سبة مب�ساعدة 

فاعلية،  اأكرث  احلقوق  هذه  جعل  هو  هدفنا  جنعل  واأن  واأجانب،  مغاربة  خرباء 

حتى نتمكن من امل�ساهمة باأفكارنا واآرائنا واقرتاحاتنا يف حتقيق التقدم الإقت�سادي 

والجتماعي ل�سالح بلدنا.

رابعها: ق�سية مالئمة القوانني اجلنائية مع املواثيق الدولية املتعلقة بحقوق الإن�سان، 

فهي واإن كانت غري مدرجة يف جدول اأعمال هذا الجتماع، فاإنها تعترب من بني 

اأهم التحديات املطروحة علينا يف الأمد القريب.

الراأي  على  بامل�سادقة  تف�سل  الذي  اجلاللة  ل�ساحب  امتناننا  عن  نعرب  اأن  هنا  واأريد 

ال�ست�ساري الذي رفعناه اإىل جاللته يف الجتماع ال�سابق للمجل�س يف مو�سوع احلاجة 

اإىل مراجعة القانون اجلنائي، وحماربة كل اأ�سكال العنف والعن�رشية والكراهية.

حقوق  تراعي  جنائية  �سيا�سة  اإعداد  يف  بامل�ساهمة  ملزمني  اأ�سبحنا  ومبقت�ساها 

الإن�سان كما هي متعارف عليها عامليا، وكما هي م�سطرة يف املواثيق التي �سادقت 

عليها اململكة املغربية اأو ان�سمت اإليها، �سيا�سة جنائية ت�ستجيب ملختلف التطورات 

املجتمعية، وتواكب امل�ستجدات القانونية التي حققتها بالدنا.

لذا، فنحن مطالبون بامل�ساهمة، بجدية وم�سوؤولية، من املوقع الذي هو موقعنا، يف 

مببادرة من وزارة العدل، مثلما  تنظيم الندوة الوطنية حول “ال�سيا�سة اجلنائية” 

�سنكون مطالبني بتوجيه النظر احلقوقي على م�ساريع القوانني التي �سيتم اإعدادها 

يف هذا املجال.



246
ع�رشون �سنة يف خدمة حقوق الإن�سان 

خام�سها: ق�سية اإعداد ميثاق وطني حلقوق املواطن وواجباته، وهي مو�سوع التكليف 

من  اأي�سا  وهي   .2003 ل�سنة  العر�س  خطاب  يف  اجلاللة  �ساحب  به  �رشفنا  الذي 

بني التحديات الرئي�سية التي تواجهنا على الأمد املتو�سط، لكننا مل ندرجها يف 

جدول الأعمال، لأن امل�ستوى الذي و�سلنا اإليه يف التفكري ب�ساأنها ل ي�سمح بعد 

بالنقا�س العلني حولها.

واأعدكم اأين لن اأدخر جهدا يف اأن جنعل من هذه الق�سية النقطة الرئي�سية يف 

جدول اأعمال اجتماعنا املقبل بحول اهلل.

ح�رشات ال�سيدات وال�سادة،

اجتماعنا  خالل  �سنناق�سها  التي  للق�سايا  الكبرية  الأهمية  الآن  تدركون  اأنتم  ها 

هذا، فهي تفتح اأمامنا اآفاقا للتفكري والعمل، و�سنكت�سف من خاللها عوامل جديدة 

واإ�سكاليات غري معهودة، بل �ستمكننا من تقدمي اجتهادات وم�ساهمات يف خدمة 

ق�سية حقوق الإن�سان وكرامة ال�سخ�سية الإن�سانية.

وبالرغم من �سخامة هذه التحديات، فهي لن تخيفنا، لأننا قادرون على رفعها طاملا 

نحن م�ستمرون يف تقوية ا�ستقاللنا، والعتناء مب�سداقيتنا، والتحلي باحلزم مهما 

كانت الظروف، يف مواجهة خروقات حقوق الإن�سان.

ون�ساأل اهلل تبارك وتعاىل اأن يعيننا على رفع هذه التحديات، واأن يوفقنا ملا فيه خري 

ومنفعة بلدنا. » واإذا عزمت فتوكل على اهلل« �سدق اهلل العظيم.

 وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته. 

رئي�س املجل�س 

عمر عزميان
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الجتماع الرابع والع�رشون

ال�سبت 16 جمادى الثانية 1426هـ )23 يوليوز 2005م(

ب�سم اهلل الرحمان الرحيم  

ح�رشة م�ست�سار �ساحب اجلاللة

ال�سادة ممثلي الوزراء

ح�رشات ال�سيدات وال�سادة الأع�ساء

احل�سور الكرمي

ي�سعدين اأن اأرحب بكم جميعا يف افتتاح هذه الدورة العادية التي اأمتنى لها كامل 

النجاح والتوفيق.

اأود يف البداية اأن اأعرب، با�سمي وا�سم ال�سيد الأمني العام، وكافة اأع�ساء املجل�س، 

عن اعتزازنا بالثقة املولوية الغالية التي ح�سينا بها من خالل تف�سل جاللة امللك 

حممد ال�ساد�س حفظه اهلل بتعييني رئي�سا لهذا املجل�س واإ�سناد مهام اأمانته العامة 

لالأخ املحجوب الهيبة.

قيمة خالل  اأعمال  من  عزميان،  عمر  ال�سيد  به  قام  مبا  افتخارنا  اأود جتديد  كما 

رئا�سته املوفقة للمجل�س، والتي اأ�ساد بها جاللة امللك خالل ا�ستقباله لنا مبنا�سبة 

تعييننا، واعتزازنا بالر�سى والدعم والتقدير امللكي ال�سامي لكافة اأع�ساء املجل�س 

بهم، يف حماية حقوق  املنوطة  النبيلة  باملهام  وجه،  اأكمل  على  القيام،  ملوا�سلة 

الإن�سان والنهو�س بها.

ونحن اإذ ن�ستح�رش جممل ما حققه املجل�س، منذ اإعادة تنظيمه وتو�سيع اخت�سا�ساته 

ويف اإطار تركيبته اجلديدة، فاإننا �سنوا�سل بعزم وثبات اأداء املهام املنوطة بنا للنهو�س 

بحقوق الإن�سان وحمايتها والطي النهائي مللف ما�سي النتهاكات اجل�سيمة حلقوق 

الإن�سان، والتقدم يف الأورا�س اجلديدة التي انخرط فيها املجل�س ملا ينتظره من 
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اإ�سهام فعال يف تر�سيخ املواطنة امل�سوؤولة وتوطيد احلقوق الإقت�سادية والإجتماعية 

والثقافية، والدفاع املو�سول عن الق�سايا الوطنية وما تراكمه بالدنا من مكت�سبات على 

درب البناء الدميقراطي.

ودون الدخول يف تفا�سيل الأورا�س والأن�سطة التي با�رشنا البع�س منها ونعمل 

على و�سع اأ�س�س وعنا�رش تنفيذ البع�س الآخر، يف ال�سهور القليلة املقبلة، اأود اأن 

اأخل�س املحاور الأ�سا�سية لأن�سطتنا، انطالقا من ما مت اإجنازه، وماينكب املجل�س على 

برجمته اأو مبا�رشة تنفيذه.

اأول: فيما يخ�س الت�سوية النهائية مللف النتهاكات اجل�سيمة املرتكبة يف املا�سي

ح�رشات ال�سيدات و ال�سادة،

لت�سوية  م�سار  يف  الزمن،  من  عقد  حوايل  منذ  بالدنا،  انخرطت  تعلمون  كما 

النتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان املرتكبة يف املا�سي، تكلل وتعزز باإحداث هيئة 

بتو�سية من جمل�سنا �سادق عليها �ساحب اجلاللة حفظه اهلل،  الإن�ساف وامل�ساحلة 

وحيث �ستتم اإحاطة ال�سيدات وال�سادة الأع�ساء باحل�سيلة الإجمالية لعمل الهيئة، 

بعد قليل، فاإنني اأود اأن اأقت�رش على التذكري بفل�سفة وطبيعة التجربة املغربية 

يف هذا املجال.

منذ  ببالدنا  انطالقته  تبلورت  م�سار  �سمن  وامل�ساحلة  الإن�ساف  هيئة  اإن�ساء  يندرج 

بداية الت�سعينات من القرن املا�سي. ومن ال�سمات الرئي�سية لهذا امل�سار القطع مع 

تلك النتهاكات والتاأ�سي�س ملرحلة تت�سم باإحداث قطائع اإيجابية واعتماد التدرج 

يف م�سل�سل الدمقرطة وبناء دولة القانون واملوؤ�س�سات يف اأفق النت�سار لقيم وثقافة 

حقوق الإن�سان.

ال�سامي  امللكي  اخلطاب  يف  ورد  وكما  الهيئة،  اإحداث  اأن  على  التاأكيد  وينبغي 

لهذا  النهائي  الطي  »على  جاللته  حر�س  من  ينطلق  اأع�سائها،  تن�سيب  مبنا�سبة 

امللف، بتعزيز الت�سوية العادلة غري الق�سائية، وت�سميد جراح املا�سي، وجرب ال�رشر، 

مبقاربة �سمولية، جريئة ومتب�رشة، تعتمد الإن�ساف ورد العتبار، واإعادة الإدماج، 

وا�ستخال�س العرب واحلقائق مل�ساحلة املغاربة مع ذاتهم وتاريخهم، وحترير طاقاتهم، 
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لالإ�سهام يف بناء املجتمع الدميقراطي احلداثي، الذي يعد خري �سمان لعدم تكرار 

ما حدث«. كما تعترب اآلية اأ�سا�سية لإجناح امل�سار املغربي من اأجل احلقيقة والإن�ساف 

وامل�ساحلة، باعتباره م�رشوعا وطنيا وعمال ح�ساريا لبناء امل�ستقبل ولرفع التحديات 

من  ببالدنا،  الدميقراطي  النتقال  تعزيز  اإطار  يف  للبالد،  واخلارجية  الداخلية 

لدن �سعب ل يتهرب من ما�سيه ول يظل �سجني �سلبياته، بل يعمل على حتويله 

املواطنات  كل  فيه  ميار�س  لت�سييد جمتمع دميقراطي،  ودينامية  قوة  م�سدر  اإىل 

واملواطنني حقوقهم بحرية وينه�سون بواجباتهم بكل وعي والتزام، يف اإطار اللتزام 

بقيم ومبادئ احلوار والإميان بالختالف والحتكام للقانون يف ف�س النزاعات.

الهيئة من  به  قامت  بالنف�س، مبا  اعتداد  توا�سع ودون  نفتخر، وبكل  اأن  لنا  ميكن 

جمهود مكنها من ا�ستيعاب حقيقي للتوجهات الدولية يف هذا املجال، مما �سمح 

لها باتخاذ مواقف وتقدمي اقرتاحات ومقاربات من �ساأنها اأن ترقى بالتجربة املغربية 

اإىل م�ساف التجارب العاملية الرائدة. وهذا ما ي�ستفاد من تقرير الأمني العام لالأمم 

والعدالة  القانون  »�سيادة  حول   ،2004 غ�ست  يف  الأمن،  ملجل�س  املقدم  املتحدة 

النتقالية يف جمتمعات ال�رشاع وجمتمعات ما بعد ال�رشاع«، حيث اأدرج التجربة 

ما يزيد عن 30 جتربة يف جمال  الأوائل من بني  التجارب اخلم�س  املغربية �سمن 

احلقيقة والإن�ساف.

واملنظمات  الدول  من  العديد  اهتمام  املغربية  التجربة  ا�ستقطبت  لقد  وفعال 

الدولية، احلكومية وغري احلكومية، واخلرباء واملراقبني الدوليني، حيث ا�ستقبلت 

كما  وتظاهرات،  لقاءات  عدة  يف  و�ساركت  الأجنبية،  الوفود  من  العديد  الهيئة 

�ساهمت يف تنظيم ور�سات للتكوين يف جمال الت�سوية غري الق�سائية مللف النتهاكات 

اجل�سيمة حلقوق الإن�سان والعدالة النتقالية، لفائدة فعاليات من املجتمع املدين 

تنتمي للعديد من الدول العربية. ونظمت اآخر ور�سة يف هذه ال�سل�سلة، بتعاون 

مع موؤ�س�سة »فريدوم هاو�س« واملركز الدويل للعدالة النتقالية واملعهد العربي 

تعمل يف جمال  لفائدة جمعيات جزائرية  القاعة،  هذه  برحاب  الإن�سان،  حلقوق 

بالتجربة  التعريف  وكذا  النتقالية  العدالة  جمال  يف  للتكوين  الإن�سان  حقوق 

املغربية يف جمال احلقيقة والإن�ساف وامل�ساحلة.
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ح�رشات ال�سيدات وال�سادة،

�سيتطلب  ومقرتحات  تو�سيات  من  وامل�ساحلة  الإن�ساف  هيئة  عن  �سي�سدر  ما  اإن 

جمهودا اإ�سافيا من املجل�س لي�س فقط من اأجل متابعة تنفيذ ما يدخل يف نطاق 

اخت�سا�ساته، بل �سنكون مطالبني جميعا بالعمل على بذل املزيد من اجلهود يف 

جمالت تدخالتنا املتعلقة باحلماية والت�سدي لالنتهاكات، والنهو�س بحقوق الإن�سان 

لتعزيز انخراطنا يف حت�سني البالد بتوفري تدابري الوقاية وعدم تكرار ما جرى.

ثانيا: فيما يتعلق باحلماية والت�سدي لالنتهاكات

ح�رشات ال�سيدات وال�سادة،

قام املجل�س بتفعيل اآليتني اأ�سا�سيتني يف جمال احلماية والت�سدي لنتهاكات حقوق 

الإن�سان، يتعلق الأمر اأول بخلية التوا�سل والإت�سال بني املجل�س واحلكومة، من خالل 

املا�سية،  ال�سنة  واملحدثة، خالل  والداخلية،  العدل  وزارتي  ممثلني عن كل من 

مكنت  وقد   .2003 �سنة  بر�سم  ال�سنوي  تقريره  ت�سمنها  املجل�س  لتو�سية  ا�ستجابة 

التعاون بني املجل�س وخمتلف ال�سلطات العمومية املعنية  هذه الآلية من تعزيز 

بحماية حقوق الإن�سان، حيث متت ت�سوية العديد من الق�سايا، والتي من بينها على 

�سبيل املثال تلك املرتبطة بجوازات ال�سفر اأو التنقل عرب احلدود، اأو الأو�ساع يف 

ال�سجون. واإذ اأغتنم هذه الفر�سة لأنوه باأع�ساء هذه اخللية من احلكومة ومن اأع�ساء 

املجل�س، ملا قاموا به من عمل يوؤ�س�س بال �سك لتعزيز تعاون مثمر يف جمال احلماية، 

ل يفوتني اأن األح على �رشورة املزيد من التعاون، وعلى تطوير منهجية العمل، يف 

اإطار هذه اخللية متكن من حتديد امل�سوؤوليات بدقة، وكذا جمالت وو�سائل التدخل 

يف احلالت ال�ستعجالية والعادية.

اأما الآلية الثانية، فتتمثل يف الت�سدي لالنتهاكات، حيث عمل املجل�س على تتبع 

وحتليل ال�سكايات املتعلقة بالنتهاكات والتجاوزات التي تلحق الأفراد واجلماعات، 

ومت�س احلقوق واحلريات الأ�سا�سية. ولعقلنة التدبري وتاأمني التن�سيق والفعالية يف 

التعليم  موؤ�س�سات  انفتاحه كذلك على  اإطار  املجل�س ويف  قام  والتتبع،  التدخل 

العايل، باحت�سان جمموعة من الطلبة الباحثني يف ميدان الإعالميات الذين اأعدوا 
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لفائدته نظاما معلوماتيا لتحليل ومعاجلة وتتبع ال�سكايات التي تعر�س عليه. وقد 

نالوا بها الدرجة العلمية التي ا�ستحقوها يف املوؤ�س�سة التي ينت�سبون اإليها. ويف 

اإطار اإعادة هيكلة التنظيم الإداري، التي �سنبا�رشها يف غ�سون ال�سهر املقبل اإن �ساء 

اهلل، �سنعمل على توفري كل الو�سائل وال�رشوط اللوجي�ستيكية واملوارد الب�رشية 

الالزمة لت�سغيل قاعدة النظام املذكور، و�سنحر�س على جعل كل اأع�ساء املجل�س 

واأطره املعنية يف ال�سورة، من حيث ا�ستيعاب طبيعة وقواعد ا�ستغال هذه الآلية، 

اإبداء كل الآراء واملالحظات  كما نهيب باجلميع للم�ساهمة، وب�سورة مو�سولة، يف 

الكفيلة بتطوير وحت�سني اأدائها.

العمل  يفوتني مبنا�سبة احلديث عن احلماية والت�سدي لالنتهاكات، اقرتاح  كما ل 

املوؤ�س�سات  خمتلف  اأدوار  تو�سيح  مو�سوع  يف  وا�ستعجال،  بجدية  التفكري،  على 

املتدخلة يف هذا املجال، يف نطاق اخت�سا�سات كل منها، مبا يوؤمن التن�سيق الفعال 

وجتنب ت�ستت اجلهود اأو ازدواجية التدخالت مبا ل يخدم حماية حقوق الإن�سان 

الفردية واجلماعية، للمواطنات واملواطنني داخل الرتاب الوطني وخارجه.

ثالثا: النهو�س بثقافة حقوق الإن�سان

ح�رشات ال�سيدات وال�سادة،

اإعداد ا�سرتاتيجية وطنية للنهو�س  انخرط جمل�سنا، ومنذ �سنتني، يف م�سل�سل 

احلوار  تعتمد  منهجية  وفق  والأ�س�س،  العنا�رش  متكاملة  الإن�سان  حقوق  بثقافة 

حكومية  موؤ�س�سات  من  واملتدخلني،  الفاعلني  خمتلف  مع  وال�رشاكة  والت�ساور 

الأويل  والت�سخي�س  الدرا�سة  مرحلة  من  انتقلنا  وقد  املدين.  املجتمع  وفعاليات 

الت�ساور  مرحلة  اإىل  الإن�سان،  وقيم حقوق  ثقافة  ن�رش  واآليات  وم�سامني  مل�ستويات 

واحلوار حول و�سع اأ�س�س وعنا�رش ال�سرتاتيجية املذكورة. وتفعيال للتو�سيات التي 

رفعها املجل�س اإىل �ساحب اجلاللة، اإثر عقد اجتماعه الثالث والع�رشين يف اأكتوبر 

الت�ساورية  الور�سات  اأوىل  تنظيم  املا�سي، يف  الأ�سبوع  منذ  املجل�س،  �رشع   ،2004

يف املو�سوع، بهدف اإ�رشاك الفاعلني يف حقل ثقافة حقوق الإن�سان، وباخل�سو�س 

خطة  عنا�رش  وو�سع  للت�ساور  والتكوين،  والتعليم  الرتبية  جمالت  يف  العاملني 

وطنية للنهو�س بثقافة حقوق الإن�سان يف اإطار �رشاكة وا�سعة.
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ح�رشات ال�سيدات وال�سادة،

اإن اجلهود املبذولة يف هذا املجال، �سواء من طرف املوؤ�س�سات احلكومية اأو فعاليات 

ت�ساهم  كثرية  قوة  عنا�رش  يت�سمن  هام  تراكم  ح�سول  من  مكنت  املدين،  املجتمع 

جوانب  من  عنده  وقفنا  ما  اأن  اإل  الإن�سان،  حقوق  بثقافة  النهو�س  يف  �سك  بال 

التن�سيق وت�ستت اجلهود  اأ�سا�سا يف غياب  نق�س و�سلبيات يف تلك اجلهود يتمثل 

واأحيانا تكرار نف�س امل�ساريع من طرف متدخلني خمتلفني، واأحيانا اأخرى طغيان 

اأو�ساعنا  عن  خمتلفة  �سياقات  يف  املعتمدة  املقاربات  نف�س  واجرتار  العموميات 

دور  املجل�س  يلعب  اأن  على  حر�سنا  ولذلك  واملجتمعية.  والتعليمية  الرتبوية 

التن�سيق وتوفري الف�ساء املالئم لكل الفاعلني واملتدخلني، من اأجل النخراط يف 

و�سع تلك اخلطة يف منطلقاتها واأ�س�سها، وامل�ساهمة يف تنفيذها وتقييمها با�ستمرار، 

ح�سيلة  هي  بل  مر�سوم،  اأو  قانون  مبوجب  لت�سن  الإن�سان  حقوق  ثقافة  اأن  ذلك 

تفاعل واإفراز كل مكونات املجتمع. وبذلك فاإن اأية خطة اأو ا�سرتاتيجية يف هذا 

املجال لن يكتب لها النجاح اإل اإذا اندرجت �سمن هذا الت�سور. و�سنعمل جاهدين 

على ا�ستكمال الور�سات الت�ساورية يف املو�سوع قبل نهاية ال�سنة اجلارية لالنتقال اإىل 

مرحلة �سياغة وبناء اخلطة  الوطنية للنهو�س بثقافة حقوق الإن�سان يف منت�سف 

ال�سنة املقبلة بحول اهلل.

ح�رشات ال�سيدات وال�سادة،

يف مو�سوع اآخر مهم ذي �سلة وثيقة، ينكب املجل�س، وبتكليف �سامي من جاللة امللك، 

على اإعداد م�رشوع ميثاق وطني للمواطنة، مبا تقت�سيه من تالزم التمتع باحلقوق 

املجتمعات  من  العديد  على  مطروحة  اأ�سحت  الإ�سكالية  فهذه  الواجبات.  باأداء 

اليوم يف ظل التغريات والتحولت املت�سارعة، يف املجالت الإقت�سادية والإجتماعية 

والإعالمية والعلمية والتكنولوجية، وكذا الفكرية والأخالقية. وبتكليف �سامي 

لهذا  الإعداد  يف  �رشعنا  بل  املو�سوع،  هذا  يف  التفكري  بداأنا  امللك  جاللة  من 

امل�رشوع العام املتعلق مبيثاق املواطنة، و�سنقوم بعر�سه على كل الأطراف املعنية 

املواطنة  وعنا�رش  اأ�س�س  مناق�سة  ق�سد  املالئمة،  القنوات  خالل  من  املجتمع،  يف 

امل�سوؤولة والفاعلة يف جمتمع يعي�س النتقال والبناء الدميوقراطي. فقد ا�ستغلنا 
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الالزمة  التح�سريية  والأعمال  والدرا�سات  الوثائق  اإعداد  على  ون�سف  �سنة  ملدة 

لإعداد م�رشوع امليثاق املذكور، و�سنعمل يف املرحلة املقبلة على تدقيق بع�س 

املوا�سيع املرتبطة بامل�رشوع، وفتح حوار وا�ست�سارات، من خالل ندوات ولقاءات، مع 

خمتلف الفاعلني، على غرار ما نقوم به بخ�سو�س م�رشوع خطة النهو�س بثقافة 

اأ�س�س وعنا�رش  حقوق الإن�سان، لننتقل بعد ذلك اإىل �سياغة القرتاحات لو�سع 

البناء احلقوقي والدميوقراطي يف  اأهم لبنات  اإحدى  امليثاق، الذي �سي�سكل  هذا 

اإعداده �سي�سكل كذلك منا�سبة هامة حلوار وطني م�سوؤول وهادئ  اأن  بالدنا. كما 

حول اإ�سكالت وق�سايا ت�سائل جمتمعنا، من قبيل امل�سوؤولية وتالزم احلق والواجب، 

املهنية  والأخالقيات  والبيوتكنولوجية  البيئية  الإن�سان،  حلقوق  اجلديدة  الأبعاد 

وغريها.

نطاق  ويف  الالزمة،  بالقوة  املجل�س  انخراط  كذلك  الأن�سطة،  هذه  و�ستواكب 

اأطلقها  التي  الب�رشية  املبادرة الوطنية للتنمية  اخت�سا�ساته، يف تفعيل مقت�سيات 

الإقت�سادية  احلقوق  توطيد  على  اجلهود  برتكيز  اهلل،  حفظه  اجلاللة  �ساحب 

والإجتماعية والثقافية، كما �سدد على ذلك جاللته مبنا�سبة تعييننا. ويف هذا 

ال�سدد، عمل املجل�س، منذ نهاية ال�سنة املا�سية، على فتح حوار فكري حول هذا 

املو�سوع، بتنظيم �سل�سلة من الندوات، �سي�ستكملها يف نهاية هذه ال�سنة، لالنتقال 

اإىل مرحلة بلورة الت�سورات و�سياغة املقرتحات، وخا�سة فيما يتعلق بتعزيز البعد 

احلقوقي للمبادرة الوطنية للتنمية الب�رشية.

ال�سامي  امللكي  القرار  املهام،  بتلك  النهو�س  والتفاوؤل يف  الطمئنان  دواعي  ومن 

القا�سي باإحلاق مركز التوثيق والإعالم والتكوين يف جمال حقوق الإن�سان باملجل�س، 

منذ نهاية ال�سنة املا�سية، حيث �سي�سكل هذا املركز بال �سك دعامة اأ�سا�سية لأن�سطتنا 

يف خمتلف جمالت اخت�سا�س املجل�س. ولذلك با�رشنا منذ بداية ال�سنة اجلارية، 

اتخاذ كل التدابري الإدارية والتنظيمية الكفيلة ب�سمان ا�ستمرار اأن�سطته والوفاء 

العامة للمجل�س.  بالأمانة  اأن�سطته  باإحلاق تدبري  ال�رشكاء،  بالتزاماته اجتاه خمتلف 

يف  النظر  اإعادة  اأجل  من  املجل�س  اأع�ساء  بع�س  مع  ونقا�سا  تفكريا  فتحنا  كما 

ا�ستقالليته  ودعم  باملجل�س،  املنوطة  املهام  لطبيعة  ي�ستجيب  مبا  الأ�سا�سي  نظامه 

وتو�سيع جمالت تدخله وانفتاحه على كل الفاعلني احلكوميني وفعاليات املجتمع 
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منذ  املركز،  عقدها  التي  ال�رشاكات  تعزيز  على  نحر�س  كما  واجلامعات.  املدين، 

تاأ�سي�سه، وذلك بتو�سيع وتنويع دائرة ال�رشكاء، وطنيا واإقليميا وحمليا. وطموحنا 

اأن ي�سبح هذا املركز، من خالل املجل�س، موؤ�س�سة للبحث والتكوين والتوثيق يف 

جمال حقوق الإن�سان، لي�س فقط على م�ستوى املغرب ولكن حتى بالن�سبة ل�سمال 

اإفريقيا واملنطقة العربية. و�سنوايف املجل�س يف الدورة املقبلة بخال�سات ونتائج 

املركز  لإدارة  املالئمة  الختيارات  احل�سم يف  اأجل  من  بها  نقوم  التي  ال�ست�سارات 

والربامج التي �سرن�سمها لأن�سطته مع حتديد الأولويات مراعاة لالأورا�س املذكورة 

�سابقا.

رابعا: التوا�سل والعالقات الدولية

ح�رشات ال�سيدات وال�سادة،

وخارج  داخل  الدائم  التوا�سل  على  اجلديدة،  تركيبته  يف  املجل�س،  عمل  لقد 

اأجل  من  اأي�سا  ولكن  ومنجزاته،  باأن�سطته  التعريف  اأجل  من  فقط  لي�س  املغرب، 

الربامج  يف  وا�سع  جمتمعي  انخراط  وتاأمني  الإن�سان  حقوق  بق�سايا  التح�سي�س 

واخلطط التي ي�سعها اأو تكون مو�سوع تو�سيات �سادرة عنه. فقد �ساهمت العديد 

املجهود  معنا يف  التعاون  واملكتوبة، يف  الب�رشية  ال�سمعية  الإعالمية،  املنابر  من 

الذي  الأنرتنيت  با�ستمرار على تطوير موقع املجل�س على  التوا�سلي، كما عملنا 

يت�سمن اليوم مواد مهمة تتعلق باأن�سطة املجل�س وكذا الوثائق الأ�سا�سية ال�سادرة 

عنه، مبا فيها التقرير ال�سنوي والتقارير املو�سوعاتية. اإل اأنه، وبكل مو�سوعية، فاإن 

احلا�سل يف  الرتاكم  توظف  توا�سلية  بلورة خطة  اإىل  لزال يف حاجة  املجل�س 

على  وتاأ�سي�سا  والأجنبية،  الوطنية  اخلربة  على  اعتمادا  عمله،  وبرامج  اأن�سطته 

النفتاح احلا�سل اليوم يف امل�سهد الإعالمي.

يف  املجل�س  ن�ساط  باأن  اأذكر  اأن  يفوتني  فال  الدولية،  العالقات  يخ�س  فيما  اأما 

النهو�س بحقوق الإن�سان وحمايتها �ساهم يف ازدياد الطلب على التجربة املغربية 

يف هذا املجال من لدن عدد من الدول ال�سديقة وال�سقيقة من العامل العربي ومن 

اأوربا واأمريكا الالتينية.
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فقد زار املجل�س خالل الآونة الأخرية وفد من املعهد الدمناركي حلقوق الإن�سان، 

يف اإطار عالقة تعاون وتبادل التجارب واخلربات. وي�سعى املعهد املذكور اإىل اأن 

اإىل  تعاون يهدف  برنامج  اإعداد  امليدان، يف  املجل�س، نظرا لتجربته يف  ي�سارك 

دعم م�سل�سل الدمقرطة والنهو�س بحقوق الإن�سان، ف�سال عن التعريف بالتجربة 

املغربية يف الدول العربية. وا�ستقبل املجل�س كذلك الأمني العام اجلديد للجنة 

الوطنية ال�ست�سارية حلقوق الإن�سان بفرن�سا.

كما ا�ستقبل املجل�س خالل ال�سهور الأخرية بع�س الوفود وال�سخ�سيات من دول 

اإفريقية واأمريكا الالتينية، نذكر من بينها على اخل�سو�س رئي�س حمكمة النق�س 

والوكيل العام لديها بدولة بوركينافا�سو، ورئي�س املجل�س الأعلى بدولة ال�سيلي، 

ق�سد التعرف على التجربة املغربية يف جمال النهو�س بحقوق الإن�سان وحمايتها 

وما اأحدثه املغرب من موؤ�س�سات لهذه الغاية.

 06 بتاريخ  بالقاهرة  نظمت  التي  الندوة  يف  املجل�س  �سارك  ذلك  اإىل  وبالإ�سافة 

مار�س 2005 حول املوؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان يف الدول العربية بدعوة من 

املجل�س القومي امل�رشي. كما �سارك املجل�س بوفد هام من اأع�سائه يف اأ�سغال الدورة 

الواحدة وال�ستني )61( للجنة حقوق الإن�سان، وكذا يف اجتماع اللجنة الإفريقية 

واملوؤ�س�سات  »الأقليات  حول  ور�س  يف  وكذا  الوطنية،  املوؤ�س�سات  بني  للتن�سيق 

الوطنية« املنظم من لدن املفو�سية ال�سامية لالأمم املتحدة حلقوق الإن�سان.

كما �ساهم املجل�س يف الجتماع ال�سنوي للجنة التن�سيق الدولية بني املوؤ�س�سات 

الوطنية حلماية وتطوير حقوق الإن�سان لتدار�س مو�سوع »دور املوؤ�س�سات الوطنية 

يف جلنة حقوق الإن�سان وكذا باقي هياكل الأمم املتحدة« وكذا مو�سوع »الهجرة 

واملوؤ�س�سات الوطنية«.

وتوخيا ملتابعة كل اأع�ساء املجل�س لأن�سطته الدولية، فاإننا حري�سون على اأن ي�سارك 

اجلميع يف مثل تلك اللقاءات والتظاهرات. ويف هذا ال�سياق عملنا، منذ الأ�سبوع 

يف  للم�ساركة  املجل�س  عمل  وجلان  جمموعات  من  وفد  ت�سكيل  على  املا�سي، 

الإن�سان وحمايتها،  بحقوق  للنهو�س  الفرعية  للجنة  واخلم�سني  ال�سابعة  الدورة 

التي �ستبتدئ اأ�سغالها يف م�ستهل الأ�سبوع املقبل. و�ستكون هذه امل�ساركة منا�سبة 
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للتعريف مبا حققته بالدنا يف جمال مكافحة التمييز والعن�رشية والبناء الدميقراطي، 

اخلرباء  اآراء  الطالع على  من  الوفد  اأع�ساء  وال�سادة  ال�سيدات  من جهة، ومتكني 

اأع�ساء اللجنة الفرعية املذكورة، وعلى الوثائق وخا�سة تقارير املقررين اخلا�سني يف 

جمالت تهم احلقوق الإقت�سادية والإجتماعية والثقافية، واإدارة العدالة وغريها من 

املوا�سيع الأخرى ذات الأهمية بالن�سبة لأن�سطتهم داخل املجل�س وخارجه.

ح�رشات ال�سيدات وال�سادة،

اإن م�ساهمة املجل�س يف الدفاع عن الق�سايا الوطنية، يف خمتلف املحافل واملوؤ�س�سات 

التعريف  اأجل  العاملية والإقليمية، ولدى منظمات املجتمع املدين، من  الدولية، 

بالتقدم املحرز، بكل مو�سوعية، يف جمال البناء الدميوقراطي وتعزيز دولة القانون 

واملوؤ�س�سات، من جهة، وبق�سد ال�ستفادة من التجارب العاملية الناجحة، من جهة 

نرقى  ولكي  دبلوما�سيتنا.  اأبعاد  اأحد  اأو  روافد  اأحد  توا�سع  وبكل  ت�سكل  اأخرى، 

اإىل م�ستوى حتقيق هذه الغاية، ل بد من الرفع من م�ستوى التن�سيق بني املجل�س 

ووزارة ال�سوؤون اخلارجية والتعاون، ق�سد التفاق على خطة م�سرتكة يف املجالت 

ذات ال�سلة املبا�رشة اأو غري املبا�رشة بحقوق الإن�سان، وكذا املزيد من التعبئة لكل 

ذات  اخلا�سة  اللجان  بع�س  وتفعيل  هيكلة  اإعادة  على  وال�سهر  املجل�س،  اأع�ساء 

ال�سلة بالق�سايا ذات البعد الدويل، مثل الهجرة اأو غريها.

ح�رشات ال�سيدات وال�سادة،

اإن التقرير ال�سنوي الذي يعده املجل�س منذ ال�سنة املا�سية عن حالة حقوق الإن�سان 

النهو�س  يف  دوره  على  عالوة  ي�سكل،  املجل�س  اأن�سطة  واآفاق  وح�سيلة  ببالدنا 

ناهيك  الدويل،  امل�ستوى  على  اأهمية  ذات  توا�سلية  اأداة  وطنيا،  الإن�سان  بحقوق 

ولدى  املماثلة  الوطنية  املوؤ�س�سات  �سمن  املجل�س  م�سداقية  تعزيز  دوره يف  عن 

الرئي�سية  املوؤ�رشات  اأو  املعايري  بني  من  يعترب  حيث  للتن�سيق،  الدولية  اللجنة 

اأعرب عن  اأن  املوؤ�س�سات. ولذلك ل يفوتني  الناظمة لتلك  باري�س  لحرتام مبادئ 

 2004 �سنة  بر�سم  الثاين  تقريره  م�رشوع  اإعداد  املجل�س يف  توفق  على  �رشوري 

وفق املقاربة املعتمدة من قبل املجل�س خالل اجتماعه الثالث والع�رشين. وبهذه 

باإعداد  املكلفة  اللجنة  بذلته  الذي  الكبري  باملجهود  التنويه  يفوتني  ل  املنا�سبة 
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م�رشوع التقرير، التي حر�ست على اإ�رشاك كافة الأع�ساء، وتقدمي ال�سكر اإىل كافة 

اأن  اليقني  ولدي  الإطار.  هذا  املجل�س يف  مع  تعاونت  التي  العمومية  ال�سلطات 

عملنا �سيعرف تقدما، خالل اإعداد م�رشوع التقرير ال�سنوي بر�سم �سنة 2005، �سواء 

من حيث املقاربات اأو طريقة الإعداد اأو اأ�سلوب ال�سياغة، للرقي بهذه الأداة اإىل 

م�ستوى طموحنا جميعا.

ون�ساأل العلي القدير اأن ميدنا بالعون لرفع كل تلك التحديات، واأن يوفقنا ملا فيه 

خري وم�سلحة الوطن العليا.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

رئي�س املجل�س

 اإدري�س بنزكري
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الجتماع اخلام�س والع�رشون

ال�سبت 8 ربيع الثاين 1427هـ )6 ماي 2006م(

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

ال�سيد م�ست�سار �ساحب اجلاللة

ال�سادة الوزراء

ال�سيد وايل املظامل

ال�سيدات وال�سادة الأع�ساء

ح�رشات ال�سيدات وال�سادة،

ي�سعدين اأن اأرحب بكم جميعا يف افتتاح اأ�سغال هذا الجتماع اخلام�س والع�رشين 

ملجل�سنا متمنيا لها كامل النجاح والتوفيق.

تهنئتهما  مع  باملجل�س  جديدين  بع�سويني  اأرحب  اأن  البداية  يف  يل  وا�سمحوا 

الذي  بنمو�سى  بال�سيد �سكيب  الأمر  بها، ويتعلق  التي حظيا  املولوية  الثقة  على 

عينه �ساحب اجلاللة حفظه اهلل وزيرا للداخلية متمنني له كل التوفيق يف مهامه 

ومعربين له عن ثبات عزميتنا يف ال�ستمرار يف توطيد عالقات التعاون بني املجل�س 

ال�ساهل  م�سطفى  ال�سيد  مع خلفه  دائما  واأن عملنا  �سبق  الداخلية، كما  ووزارة 

الذي نتمنى له التوفيق يف املهام اجلديدة، والأ�ستاذ مولي حممد العراقي الذي 

عينه جاللة امللك واليا لديوان املظامل اإذ نتمنى له التوفيق يف مهامه اجلديدة 

ويف تفعيل وتوطيد ما �ساهم به خلفه ال�سيد مولي �سليمان العلوي من بناء لهذه 

املوؤ�س�سة، جندد له اإرادة املجل�س وحر�سه على التعاون الوثيق مع موؤ�س�سة ديوان 

حد  وو�سع  واجلماعات  الأفراد  وحريات  حقوق  حماية  تعزيز  يخدم  مبا  املظامل، 

اأيا كان يف بالدنا امراأة اأو رجال، وقد  لكل اخلروقات واملظامل التي ميكن اأن تطال 

اأثلج �سدري عندما اأخربين باأنه قد اأعد التقرير الذي يقت�سي كل من القانونني 
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املوؤ�س�سني للموؤ�س�ستني عر�سه على املجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإن�سان، و�سنعمل 

على برجمة عر�سه على ال�سادة اأع�ساء املجل�س يف الدورة املقبلة اإن �ساء اهلل.

ح�رشات ال�سيدات وال�سادة،

ينعقد اجتماعنا هذا يف مرحلة تتميز ب�سياقات خا�سة يف جمال حقوق الإن�سان 

الإن�ساف  هيئة  ولية  نهاية  بعد  اأننا جنتمع  بالدنا، ذلك  الدميوقراطي يف  والبناء 

وامل�ساحلة وانخراط جمل�سنا يف تفعيل تو�سياتها، طبقا ملا كلفه به �ساحب اجلاللة 

انتهاء  الأمة مبنا�سبة  اإىل  املوجه  اهلل، يف خطابه  ال�ساد�س، حفظه  امللك حممد 

الهيئة من مهامها وتقدمي تقريرها اخلتامي، وعر�س التقرير حول ح�سيلة 50 �سنة من 

التنمية الب�رشية باملغرب. فال�سياق الأول يتمثل يف كون بالدنا جنحت واحلمد هلل 

يف ت�سوية ملف ما�سي النتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان، وقد اأقدمت على ذلك، 

كما جاء يف اخلطاب امللكي ال�سامي، »بكل �سجاعة وحكمة وثبات... �سمن م�سار 

منوذجي وفريد، متت فيه ت�سوية امللفات ال�سائكة، وذلكم يف اإطار التغيري داخل 

ال�ستمرارية، التي تطبع نظامنا امللكي« )انتهى كالم �ساحب اجلاللة(. فاملقاربة التي 

اعتمدتها بالدنا لت�سوية هذا امللف، من خالل م�سار احلقيقة والإن�ساف وامل�ساحلة، 

ميادين  الإ�سالحات يف  التوافق على  مرحلة  من  بالدنا  انتقال  اليوم يف  �ساهمت 

اأ�سا�سية يف البناء والهيكلة ملجتمع دميوقراطي حداثي )الإ�سالحات الت�رشيعية 

واملوؤ�س�ساتية التي همت القانون اجلنائي وامل�سطرة اجلنائية، مدونة الأ�رشة، مدونة 

حرية  جمال  وتو�سيع  املختلفة،  الوطنية  الثقافة  ملكونات  العتبار  اإعادة  ال�سغل، 

اأ�سا�سا  املتمثلة  امل�ساحلة  اأ�س�س  واإر�ساء  املكت�سبات  اإىل مرحلة توطيد  التعبري...(، 

يف ا�سرتجاع الثقة يف حكم القانون والحتكام اإليه يف حل اخلالفات، مهما كانت 

طبيعتها وبواعثها. فخروقات حقوق الإن�سان، مهما كانت، ج�سيمة اأو غري ج�سيمة، 

ومتى ح�سلت، يف املا�سي اأو احلا�رش اأو امل�ستقبل، ل ميكن اأن يوجد لها اأي مربر 

مهما كان، فو�سيلة مواجهتها هي القانون واملوؤ�س�سات. كما اأن اأ�سا�س امل�ساحلة يكمن 

اأي�سا يف تو�سيع نطاق م�ساركة اجلميع، ن�ساء ورجال، يف حوار هادئ و�سفاف لكل 

ويح�سن  الذاكرة  يحفظ  مبا  معرفته  يف  احلق  تعزيز  يف  والنخراط  جرى،  ما 

امل�ستقبل.
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اأي�سا مل�سار احلقيقة وامل�ساحلة يف بالدنا اليوم هو تعزيز  ومن بني النتائج امللمو�سة 

اخت�سا�سات كل املوؤ�س�سات العاملة يف جمال حقوق الإن�سان، ر�سمية وغري ر�سمية، 

اأدائه  اأن يعمل على الرفع من  ال�سياق،  اأ�سبح على اجلميع اليوم، يف هذا  حيث 

ملواجهة كل خروقات حقوق الإن�سان، خا�سة واأن الرت�سانة القانونية اأخذت تتقوى 

)امل�سادقة  التفاقية لبالدنا يف تطور ملحوظ  املمار�سة  اأن  التعذيب(، كما  )جترمي 

للمحافل  الدورية  التقارير  العاملية ورفع وترية تقدمي  وال�سكوك  التفاقيات  على 

الدولية املخت�سة ورفع التحفظات عن بع�س التفاقيات الدولية التي مت الت�سديق 

عليها(. بف�سل هذا امل�سار، انخرط املجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإن�سان، من جانبه، 

يف تطوير اأدائه يف  جمال الت�سدي لالنتهاكات، من خالل توظيف التجربة املكت�سبة 

يف جمال التحريات والتق�سي خالل فرتة عمل الهيئة. 

وحيث اأن اأف�سل �سمانة لي�س فح�سب لعدم تكرار ما جرى ولكن لبناء امل�ستقبل 

فاإن  الأخرية،  بهذه  املتعلقة  بالثقافة  النهو�س  هي  الإن�سان  حقوق  جمال  يف 

املجل�س قد اأطلق م�سارا لو�سع خطة عمل وطنية للنهو�س بثقافة حقوق الإن�سان، 

مبنيا على الت�ساور واحلوار وال�رشاكة مع خمتلف الفاعلني، من قطاعات حكومية 

اأ�سبوعني  ومنذ  دوليني.  و�رشكاء  وغريها،  اجلامعة  من  وخرباء  مدين  وجمتمع 

التقييمات  تقدمي  اأجل  من  املجل�س  الإطار مبقر  الثانية يف هذا  الور�سة  نظمت 

واملقرتحات القطاعية واملو�سوعاتية يف املجالت الثالثة الرئي�سية للنهو�س بثقافة 

حقوق الإن�سان )التعليم والرتبية، التكوين واإعادة التكوين، التح�سي�س والتوعية(، 

من  الوطنية  اخلطة  هذه  و�سع  اأجل  من  والت�ساور  للتبع  اآلية  ومت خاللها خلق 

طرف اجلميع. وقد �سددنا كثريا على اأن تكون التمثيلية يف هذه الآلية مبنية 

على املواظبة يف امل�ساركة يف اأ�سغالها واخلربة واملعرفة مبجالت وموا�سيع اخلطة 

على  حر�سنا  كما  ممكن،  وقت  اأقرب  يف  واعتمادها  اإعدادها  من  النتهاء  املزمع 

للحوار  ف�ساء  املجل�س  ي�سكل  اأن  اأ�سا�س  على  املجال،  يف  الفاعلني  كل  اإ�رشاك 

اإعدادها  منا�سبة  تكون  واأن  جماعي،  جمهود  نتاج  اخلطة  تكون  واأن  واملناق�سة، 

املفتوح وامل�سوؤول،  ال�رشاكة وامل�ساركة واحلوار  اأي�سا فر�سة لتوطيد قيم وممار�سة 

خا�سة واأن هذا امل�سل�سل يتوخى خلق �سلوكات ومواقف جديدة قوامها احرتام 

مبادئ وقيم حقوق الإن�سان، �سمانا ل�ستدامة احرتام القانون والحتكام ملقت�سياته. 

ويف هذا ال�سياق ينبغي التذكري بالدور الذي ن�سعى لأن يقوم به مركز التوثيق 
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الثقافة على  ملثل هذه  اإ�سعاع  من  الإن�سان،  والتكوين يف جمال حقوق  والإعالم 

امل�ستوى الوطني وباملنطقتني الإفريقية والعربية، طبقا ملا نر�سمه له من اخت�سا�سات 

ت�ستجيب ملتطلبات املرحلة.

ح�رشات ال�سيدات وال�سادة،

يتميز انعقاد اجتماعنا كذلك مبرور �سنة تقريبا على اإطالق �ساحب اجلاللة امللك 

الوطنية  املبادرة  يف  يتمثل  كبري  وطني  لور�س  اهلل،  حفظه  ال�ساد�س،  حممد 

فاملجل�س  وامل�ساركة.  الت�سارك  قوامها  مقاربة  اإىل  ت�ستند  التي  الب�رشية،  للتنمية 

م�سل�سل  �سمن  احلقوقي  بعده  واأدرج  امل�رشوع  هذا  انطالق  كبرية  بعناية  تابع 

الت�ساور والتفكري حول تو�سيف احلقوق الإقت�سادية والإجتماعية والثقافية ببالدنا، 

ق�سد تعزيز اعتماد املقاربة احلقوقية يف الربامج وامل�ساريع املعتمدة �سمن املبادرة 

�سنة من   50 تقرير  م�سامني وخال�سات  توظيف كل  نعمل على  اأننا  املذكورة. كما 

التنمية الب�رشية يف تو�سيف تلك احلقوق وتطوير املقاربة احلقوقية يف جمالت 

التنمية الب�رشية. ويف هذا الإطار نوؤكد عزمنا على و�سع م�رشوع ميثاق املواطنة 

الذي با�رشنا منذ �سنة املرحلة الأوىل اخلا�سة بالتوثيق ومناق�سة الأ�س�س املنهاجية 

اليوم يف  باأن الرتاكمات احلا�سلة  اإميانا منا  لل�رشوع يف و�سع امل�رشوع الأويل له، 

جمال حقوق الإن�سان ببالدنا والتحديات التي تنتظرنا اأ�سبحت تطرح �رشورة مثل 

هذا امليثاق. وكما جاء يف اخلطاب امللكي ال�سامي املذكور، فاإن الغاية املثلى تتمثل 

يف »تر�سيخ دعائم املجتمع الت�سامني، الذي يكفل الكرامة واملواطنة امل�سوؤولة لكافة 

اأبنائه، يف تالزم تام بني ممار�سة احلقوق واأداء الواجبات...« )انتهى كالم �ساحب 

اجلاللة(.

ح�رشات ال�سيدات وال�سادة،

ال�سياق الدويل الذي ينعقد فيه اجتماعنا اليوم يتميز بتطور حركة الإ�سالحات 

حيث  من  �سواء  الإن�سان،  حقوق  جمال  يف  املتحدة  الأمم  منظومة  تعرفها  التي 

الأجهزة والبنيات، اأو من حيث ممار�سة التقارير الدورية املقدمة لأجهزة املراقبة، 

املحدثة مبوجب ال�سكوك الدولية حلقوق الإن�سان، اأو فيما يتعلق بامل�ساطر اخلا�سة 

للبحث والتق�سي واملقررين اخلا�سني يف امليادين املختلفة حلقوق الإن�سان. ويف 
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هذا ال�سدد، انخرط املجل�س يف دبلوما�سية موازية لي�س فقط للتعريف باملكت�سبات 

الدميوقراطي،  والبناء  الإن�سان  تعزيز حماية حقوق  بالدنا يف جمال  وما حققته 

ولكن اأي�سا للم�ساركة بتقدمي الآراء والت�سورات والقرتاحات يف امليادين املختلفة 

خالل  من  بالدنا  حققتها  التي  النتائج  فاإن  وفعال  املذكورة.  الإ�سالحات  مو�سوع 

م�سار احلقيقة والإن�ساف وامل�ساحلة وتعزيز حماية حقوق الإن�سان جعلتنا يف و�سع 

مريح وزادت من ثقتنا وعزمنا على النخراط اأكرث فاأكرث يف هذا امل�سار الإ�سالحي 

على م�ستوى املنظومة الأممية حلقوق الإن�سان. فالتجربة املغربية اأ�سبحت اليوم 

ت�ستقطب اهتمام جهات عدة عرب العامل، بل هناك مطالبة متزايدة ب�رشورة اقت�سام 

امل�سارات.  نف�س  النخراط يف  تعتزم  العامل  من  اأخرى  مع جهات  التجربة  هذه 

ولذلك عمل املجل�س، منذ ال�سهور الأربعة املا�سية، على تنظيم زيارات لعدة دول 

باأروبا واأمريكا واإفريقيا والعامل العربي، لي�س للتعريف فح�سب بالتجربة املغربية 

ولكن اأي�سا للم�ساهمة يف تاأطري وتن�سيط جمموعة من الأورا�س والندوات اخلا�سة 

بالعدالة النتقالية بطلب من اجلهات املنظمة لها، وذلك مب�ساهمة من اأع�ساء اأو اأطر 

من املجل�س.

ح�رشات ال�سيدات وال�سادة،

التي  الكربى،  التوجهات  األ وهو  اآخر لجتماعنا  ب�سياق  اأي�سا  اأذكر  اأن  يفوتني  ل 

انخرطت فيها البالد اليوم يف جمال التفكري واحلوار حول ال�سيا�سة اجلنائية، يف 

اأفق تغيري اأ�س�س التجرمي والعقاب مبا ي�ستجيب ملتطلبات حماية احلقوق واحلريات. 

ونعترب ا�ستكمال اأ�سغال هذا الور�س مبثابة �سمانة اأ�سا�سية لتوطيد حقوق الإن�سان، 

وحل العديد من املع�سالت التي تواجهنا كاأو�ساع ال�سجون التي اأولها املجل�س عناية 

خا�سة، من خالل تقريره املو�سوعاتي الأول الذي جاء تتويجا للزيارات امليدانية التي 

نظمها املجل�س ملختلف املوؤ�س�سات ال�سجنية ومراكز حماية الطفولة، وما متخ�س 

الأ�سابيع  باأن املجل�س عمل، منذ  التذكري  اأود  املنا�سبة  عنها من تو�سيات. وبهذه 

املذكورة،  املوؤ�س�سات  من  ملجموعة  ميدانية  زيارات  تنظيم  على  الأخرية،  الثالثة 

واإن كان قد لحظ جوانب حت�سن ملمو�س على م�ستوى ان�سغالته باأو�ساع ال�سجناء 

واملوؤ�س�سات ال�سجنية، فاإنه ل زال يلح على م�ساعفة اجلهود، ويعترب ور�س ال�سيا�سة 

امل�ساكل املرتتبة عن تدبري تلك  العديد من  الرئي�سية حلل  املفاتيح  اأحد  اجلنائية 
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املوؤ�س�سات. ويف هذا ال�سدد ن�سدد على �رشورة تبوء التكوين واإعادة التكوين، يف 

هذا املجال، املكانة التي ت�ستحقها يف خطة العمل الوطنية للنهو�س بثقافة حقوق 

الإن�سان التي انطلق م�سل�سل اإعدادها على النحو املذكور �سابقا.

ح�رشات ال�سيدات وال�سادة،

ينكب املجل�س، منذ حوايل �سنة، على اإعادة هيكلة اإدارته وتاأهيل موارده الب�رشية، 

اخلربات  كل  توظيف  على  عامال  املذكورة،  وال�سياقات  للمتطلبات  ي�ستجيب  مبا 

والكفاءات التي مت اكت�سافها اأو امل�ساهمة يف تكوينها، خالل مدة ولية هيئة الإن�ساف 

وامل�ساحلة. وقد تبني لنا من خالل تقييم اأويل مدى �رشورة اإعادة النظر لي�س فقط 

يف البنيات الإدارية للمجل�س، ولكن اأي�سا يف هند�سة فرق عمل املجل�س وطرق 

ا�ستغالها، و�سنوايف ال�سيدات وال�سادة اأع�ساء املجل�س بت�سور حول هذا املو�سوع يف 

الدورة املقبلة اإن �ساء.

ح�رشات ال�سيدات وال�سادة،

ل يفوتني يف نهاية كلمتي اأن اأ�سكر كل ال�سيدات وال�سادة اأع�ساء املجل�س والأع�ساء 

ال�سابقني بالهيئة، من خارج وداخل املجل�س، على كل ما بذلوه ويبذلونه من تفان 

الإن�سان  تعزيز حماية حقوق  الوطنية يف جمال  موؤ�س�ستنا  اأداء  حت�سني  اأجل  من 

والتقني  الإداري  الطاقم  اأ�سكر كل  الن�سيج الجتماعي. كما  ثقافتها يف  وتر�سيخ 

تنفيذ  متابعة   جلنة  اأو  الهيئة  بهم  ا�ستعانت  الذين  امل�ساعدين  وطاقم  للمجل�س 

تو�سياتها على م�ستوى النخراط واملجهود املبذول بكفاءة ونزاهة.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

رئي�س املجل�س

اإدري�س بنزكري
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الجتماع ال�ساد�س والع�رشون

الثنني 12 ذو القعدة 1427هـ )04 دجنرب 2006م(

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

ال�سيد م�ست�سار �ساحب اجلاللة

ال�سادة الوزراء

ال�سيد وايل املظامل

ال�سيدات وال�سادة اأع�ساء املجل�س

ح�رشات ال�سيدات وال�سادة،

اأ�سكر كل ال�سيدات  اأرحب باجلميع واأن  اأن  ا�سمحوا يل يف بداية هذا الجتماع 

وال�سادة اأع�ساء املجل�س على التعبئة املتوا�سلة للم�ساركة وامل�ساهمة يف اأن�سطته، 

كما اأ�سكر كافة ن�ساء ورجال الإعالم على مواكبتهم الدائمة لعمل املجل�س.  

ح�رشات ال�سيدات وال�سادة،

ينعقد هذا الجتماع ال�ساد�س والع�رشون يف نهاية ال�سنة الرابعة والأخرية لولية 

الت�سكيلة احلالية للمجل�س طبقا للظهري ال�رشيف الذي اأعاد تاأ�سي�سه يف اأبريل 

2001. وبهذه املنا�سبة ودون الدخول يف تفا�سيل تقييم اأداء املجل�س خالل الولية 

املنتهية، وهو ما كلفت به جلنة خا�سة من اأع�ساء املجل�س حتت اإ�رشايف املبا�رش، اأود 

فقط اأن اأقف عند بع�س العنا�رش الأ�سا�سية التي متكن من الوقوف عند التطور 

احلا�سل يف عمل املجل�س، �سواء من حيث الختيارات املعتمدة يف طرق ومناهج 

ا�سرتاتيجية وحمورية يف  اأورا�سا  فيها  فتح  التي  امليادين  اأو من حيث  تدخالته، 

م�سار توطيد دولة القانون والبناء الدميوقراطي ببالدنا، كما ل يفوتني كذلك اأن 

اأثري النتباه اإىل اجلوانب واملجالت التي لزالت حتتاج ملجهود اأكرب من اأجل اأن تقوم 

موؤ�س�ستنا بكامل دورها يف النهو�س بحقوق الإن�سان وحمايتها. 
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ح�رشات ال�سيدات وال�سادة،

لقد اأ�سبح املجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإن�سان ع�سوا متميزا �سمن العائلة الدولية 

تنظيمه  اإعادة  منذ  بها،  والنهو�س  الإن�سان  حقوق  حلماية  الوطنية  للموؤ�س�سات 

وت�سكيله مبا اأ�سبح ي�ستجيب ملبادئ باري�س الناظمة لهذا النوع من املوؤ�س�سات، فهو 

ب�رشف  وحظي  الوطنية،  املوؤ�س�سات  بني  للتن�سيق  الدولية  باللجنة  ن�سيط  ع�سو 

املوؤمترات  كل  يف  وفعالية،  بانتظام  ي�سارك،  اأنه  كما   .2004 اإىل   2001 من  تراأ�سها 

الدورية لهذه املوؤ�س�سات ويف املحافل واللقاءات الدولية ذات ال�سلة املبا�رشة اأو غري 

املبا�رشة بحقوق الإن�سان. فقد اأ�سبح، من حيث ان�سجام تكوينه واخت�سا�ساته ودوره 

مع مبادئ باري�س، ومبقايي�س اأخرى، يعترب اإذن موؤ�س�سة وطنية تعددية وم�ستقلة، 

كما جاء يف اخلطاب امللكي ال�سامي الأخري املوجه لالأمة يف 06 نونرب 2006. وقد 

ا�ستمد جمل�سنا هذه املكانة املتميزة من التطور احلا�سل يف طرق وو�سائل عمله، 

وانخراطه الوطني يف تو�سيع نطاق الإ�سالحات التي اأطلقها �ساحب اجلاللة امللك 

حممد ال�ساد�س حفظه اهلل.  ولهذا الغر�س ربط املجل�س عالقات بناءة وم�سوؤولة 

مع كل الفاعلني يف جمالت حقوق الإن�سان من املجتمعني املدين وال�سيا�سي، من 

خالل �سيا�سة قوامها النفتاح والتبادل، مع احلر�س على احلفاظ على ا�ستقالليته. 

وبهدف امل�ساهمة يف تفعيل امل�سار الدميوقراطي، الذي انخرطت فيه بالدنا بعزمية 

وقوة ثابتتني، عمل املجل�س على تاأمني م�ساركة وا�سعة، يف حماية حقوق الإن�سان 

والنهو�س بها، ت�سمل جمموع الفاعلني يف جمال �سمان احلريات وبناء دولة القانون، 

والفاعلني الجتماعيني والإعالميني والراأي العام. وينبغي التاأكيد على اأن دوره 

يف ذلك ل ينتق�س يف �سيء اأبدا من دور وم�سوؤولية الدولة، ول من دور املنظمات 

غري احلكومية وكل فعاليات املجتمع املدين، ول من دور املوؤ�س�سات الوطنية الأخرى، 

كل يف جمال تدخله، فالأمر يتعلق مب�سوؤولية م�سرتكة.

ويف هذا ال�سياق، ن�سجل بارتياح كون هذا التوجه للمجل�س يندرج �سمن الجتاه 

العام للممار�سة العاملية لعالقات املوؤ�س�سات الوطنية بالدول، حيث غالبا ما تعترب 

الوطنية  املوؤ�س�سة  واأن�سطة  اأن من واجبها دعم وتي�سري عمل  العمومية  ال�سلطات 

حلقوق الإن�سان. فاحلوار امل�ستمر بني الدولة، بكل موؤ�س�ساتها، واملجل�س �ساهم يف 
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املوؤ�س�سة  اإخبار وا�ست�سارة  الدولة من حيث  تفاعل  اأول،  حتقيق هدفني مبا�رشين: 

الوطنية واملجتمع املدين حول كل جمالت تدخالتها وبراجمها املتعلقة بحقوق 

اإي�سال مطالبها  الإن�سان. وثانيا، متكني املجل�س، وكذا املنظمات غري احلكومية، من 

واملعلومات واملعطيات التي تتوفر عليها، من خالل احتكاكها بواقع حقوق الإن�سان، 

كثريا  يفيد  املثمر  والتعاون  الهادئ  احلوار  هذا  فمثل  واقرتاحاتها.  وتقديراتها 

الطرفني، حيث ميكنهما من ال�ستماع لبع�سهما، والتفاهم، يف اإطار نوع من املنتدى 

احلوار  هذا  اأن  على  الت�سديد  ينبغي  اأنه  اإل  املوؤ�س�سة.  هذه  يف  املتمثل  الدائم 

العمومية  ال�سلطات  من  كل  ترغب  الذي  احلوار  من  �سيء  كذلك يف  ينتق�س  ل 

واجلمعيات غري احلكومية يف مبا�رشته ب�سورة مبا�رشة فيما بينهما. فالقيمة امل�سافة 

لكل موؤ�س�سة وطنية، مثل املجل�س، تتمثل يف قدرتها القرتاحية البناءة والواقعية، 

حقوق  حلماية  ال�سرتاتيجية  املجالت  لت�سمل  الت�ساركية  املقاربة  تو�سيع  ويف 

الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية والتطور الدميوقراطي للبالد. 

ح�رشات ال�سيدات وال�سادة،

اإن الدعم امللكي ال�سامي لكل املبادرات التي اتخذها جمل�سنا، خالل هذه الولية، من 

اإعداد ورفع الآراء ال�ست�سارية والتو�سيات والتقارير ال�سنوية واملو�سوعاتية، جعلتنا 

ن�ستغل يف اأجواء من الثقة م�ستمدين قوتنا من التوجيهات ال�سامية جلاللته، ومن 

امل�سداقية التي ما فتئ يحظى بها جمل�سنا لدى كافة موؤ�س�سات الدولة وفعاليات 

املجتمع املدين، وعلى امل�ستوى الدويل. ويرجع الف�سل يف ذلك جلهود اجلميع 

يف النخراط يف م�سار طي �سفحة ملف ما�سي النتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان 

والعمل الرائد الذي قامت به هيئة الإن�ساف وامل�ساحلة يف هذا اخل�سو�س.

اإن الديناميكية التي خلقتها هذه الأخرية �سكلت دليال قويا على الإرادة ال�سيا�سية 

الثابتة يف ال�سري قدما وبال هوادة يف م�سارات توطيد حقوق الإن�سان يف بالدنا، 

وطنيني  واختيار  �سيا�سية  باإرادة  الأخرية  هذه  مع  التعاطي  اأن  بامللمو�س  وبينت 

للمجل�س �رشورة  بالن�سبة  اأنها طرحت  كما  فيه.  اأمرا ل رجعة  اأ�سبح  وا�سحني 

التي مت تطويرها خالل عمل  والآليات  املقاربة  بتوظيف  اأدائه  م�ستويات  الرفع من 

الهيئة، ل من حيث التحريات والت�سدي لالنتهاكات ول من حيث عقد ال�رشاكات 
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التي  الإن�سان  حقوق  ق�سايا  حول  املجتمعي  الدميوقراطي  احلوار  نطاق  وتو�سيع 

للتطوير  يبقى يف حاجة  وما  �سبق،  مما  اأكرث  وا�سحة  اأ�سبحت  فاملقاربة  ت�سائلنا. 

امل�سطرد يتمثل يف التطبيقات العملية لها يف جمالت اخت�سا�س املوؤ�س�سة.

ح�رشات ال�سيدات وال�سادة،

تقريره  اإعداد  املجل�س يف  التي بذلها  الثقة والعتزاز اجلهود  بكامل  ن�سجل  اإننا 

منهجية  املو�سوعاتية، ويف  والتقارير  ببالدنا  الإن�سان  ال�سنوي حول حالة حقوق 

الت�سدي لالنتهاكات ودرا�سة ال�سكايات الواردة عليه من الأفراد واجلماعات وتطوير 

ال�سلطات  التعاون مع احلكومة وكافة  اأوجه  اأو فيما يخ�س  التحريات فيها،  مقاربة 

العمومية وديوان املظامل. فمنا�سبة اإعداد التقرير ال�سنوي اأو التقارير املو�سوعاتية 

الدولة وكافة  موؤ�س�سات  والتوا�سل مع خمتلف  التعاون  توطيد  �ساهمت كثريا يف 

ال�سلطات املعنية يف توفري املعطيات والوثائق املفيدة يف اإعداد تلك التقارير، وكذا 

يف تقدمي مالحظاتها واقرتاحاتها بخ�سو�س هذه الأخرية قبل اعتمادها من طرف 

املجل�س وعر�سها على النظر ال�سديد ل�ساحب اجلاللة حفظه اهلل.

كما نعتقد، وبكل توا�سع، اأننا توفقنا جميعا كمجل�س يف تدبري التعدد والختالف 

التنوع عامل غنى يف القرتاحات وم�سدر قوة  املوؤ�س�سة مبا جعل  داخل مكونات 

يف التدخالت، �سواء يف جمال احلماية اأو النهو�س بحقوق الإن�سان. كما اأن هذا 

املجل�س  التي مكنت  وامل�ساحلة،  الإن�ساف  اأكرث خالل ولية هيئة  تعزز  التنوع قد 

من النفتاح على فاعلني اآخرين غري ممثلني باملجل�س، من خالل مكونات الهيئة 

من اأع�ساء وخرباء، حيث اأ�سبحوا �رشكاء اأ�سا�سيني يف العديد من الأن�سطة التي 

لتهم فقط م�سل�سل متابعة تفعيل تو�سيات الهيئة، ولكن اأي�سا تلك املندرجة �سمن 

مقاربة  تطوير  ال�سياق على  للمجل�س. وقد حر�سنا يف هذا  املتوا�سلة  الأن�سطة 

الفاعلني  كل  لإ�رشاك  الهيئة،  جتربة  من  اأ�س�سها  من  العديد  ا�ستمدت  ت�ساركية، 

و�سع  اإىل  الت�سور  بداية  منذ  لها،  اجلميع  ت�ستوجب متلك  التي  بالق�سايا  املعنيني 

الربامج وامل�ساريع ومتابعة تفعيل مقت�سياتها وتقييمها، كما هو ال�ساأن بالن�سبة مل�سار 

اإعداد اخلطة الوطنية للنهو�س بثقافة حقوق الإن�سان، اأو يف جمال مقاربة جرب 

ال�رشر اجلماعي، اأو ما نعتزم القيام به فيما يتعلق بو�سع امليثاق الوطني للمواطنة. 
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الإن�ساف  املبلورة من قبل هيئة  التو�سيات والأفكار  بالرتابط مع تفعيل  وكل ذلك 

وامل�ساحلة يف جمال دعم الدميوقراطية موؤ�س�ساتيا وت�رشيعيا. فطبقا لهذه املقاربة، 

يعمل املجل�س لي�س فقط على تو�سيع دائرة منتدى احلوار والتوا�سل، ولكن اأي�سا 

على تاأمني حتمل اجلميع للم�سوؤولية امل�سرتكة كما �سبق اأن ذكرت.

ح�رشات ال�سيدات وال�سادة،

مع كل ذلك، ل زالت تواجهنا العديد من التحديات التي ينبغي رفعها ق�سد العمل، 

ب�سورة م�سطردة، على تطوير قدرات موؤ�س�ستنا يف جمالت اخت�سا�سها. و�سوف يتم 

حتديد كل هذه التحديات وامل�ساكل التي ينبغي تقدمي اقرتاحات حلول ب�ساأنها يف 

التقرير الذي يتم اإعداده والذي �سيكون مفيدا يف املرحلة املقبلة اإن �ساء اهلل من 

عمل املجل�س. اأود اأن اأ�سري فقط اإىل البع�س من هذه التحديات التي ل �سك يف 

اأن اجلميع ي�ست�سعرها والبع�س قدم اقرتاحات بخ�سو�سها.

اإن املجل�س يف حاجة، اليوم اأكرث من اأي وقت م�سى، وبعد ا�ستخال�س الدرو�س 

لك�سب  والتوا�سلية،  املوؤ�س�ساتية  قدراته  م�ستوى  من  للرفع  ال�سابقة،  التجربة  من 

رهانات التحديات املطروحة عليه.

كما تطرح على املجل�س، تفعيال ل�سيا�سة القرب، خلق اأ�سكال وقنوات ات�سال وتوا�سل 

على م�ستوى العديد من جهات ومناطق الرتاب الوطني، يف جمالت حقوق الإن�سان 

والتنمية الإقت�سادية والإجتماعية والثقافية والبيئية قريبا من ان�سغالت ال�سكان، 

وتاأمني دعم املنتخبني وال�سلطات املحلية لها، وجعلها ف�ساءات خا�سة، يتدخل فيها 

كل ح�سب جمال اخت�سا�سه، وي�ساهم فيها املجل�س يف تاأمني التن�سيق يف معاجلة 

الق�سايا التي تهم تظلمات و�سكايات املواطنني، اأفرادا وجماعات، حمليا، مما �سيمكن 

من معاجلة تلك الق�سايا باحتكاك مبا�رش مع اأ�سحابها تعزيزا ل�سيا�سة القرب يف هذا 

املجال، ق�سد الطالع املتوا�سل واملبا�رش على امل�ساكل والق�سايا التي ت�سائل جمالت 

تدخل  كافة املوؤ�س�سات الوطنية. 

ح�رشات ال�سيدات وال�سادة،

اإن اإحدى التحديات الأخرى التي ت�سائل عملنا، تهم طبيعة وم�ستويات التن�سيق 

الدورية  التقارير  اإعداد  جمالت  يف  والفاعلني  الأطراف  خمتلف  بني  والتعاون 
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التي تقدم للجان املعنية، واملحدثة مبوجب اتفاقيات حقوق الإن�سان، وكذا مو�سوع 

التن�سيق يف جمال امل�ساركة الوطنية يف املحافل واملوؤمترات الدولية ذات ال�سلة 

بحقوق الإن�سان.

ومن اأجل تاأمني احرتام دورية تقدمي التقارير املذكورة والرفع من م�ستوى جودتها 

العاملية  الأجندات  بالدنا يف  م�ساركة  اأداء  من  وللرفع  من جهة،  وم�سمونا،  �سكال 

حلقوق الإن�سان، من جهة اأخرى، نقرتح  اإحداث خلية ين�سقها كل من وزارة العدل، 

القطاع احلكومي املكلف بحقوق الإن�سان واملجل�س، كموؤ�س�سة وطنية حلماية حقوق 

اخلارجية،  وال�سوؤون  الداخلية  وزارتي  من  كل  وع�سوية  بها،  والنهو�س  الإن�سان 

وممثلني عن اجلمعيات غري احلكومية، وخرباء يف تخ�س�سات خمتلفة من حقول 

حقوق الإن�سان، ملتابعة م�سار اإعداد التقارير املذكورة، من حيث املنهجية واملوا�سيع 

التي ي�سملها التقرير املعني، وكذا توفري اخلربة والكفاءات الالزمة للم�ساركة يف 

يف  امل�ساركة  للوفود  بالن�سبة  القدرات  ودعم  التن�سيق  بدور  والقيام  �سياغتها، 

املحافل واملوؤمترات الدولية املذكورة. وقد قمنا، يف هذا الإطار، باإعداد مقرتحات 

لربنامج تكويني لتعزيز املوؤهالت والإمكانات يف هذا املجال، يف اإطار اأن�سطة مركز 

التوثيق والإعالم والتكوين يف جمال حقوق الإن�سان. فالتن�سيق والتعاون على هذه 

امل�ستويات اأ�سبح اليوم حاجة ملحة للمكانة التي تبواأتها بالدنا، عرب العامل، بالنظر 

الإن�سان. فكل املجهودات  التي راكمتها يف جمال حقوق  لالإ�سالحات واملكت�سبات 

الوطنية املبذولة يف هذا النطاق ينبغي اأن حتظى بكل الدعم الدبلوما�سي التقليدي 

لنا يف  كانت  وقد  العاملي.  امل�ستوى  املطلوب على  ال�سدى  لها  لكي جتد  واملوازي 

التقرير اخلتامي لهيئة الإن�ساف وامل�ساحلة وتو�سياتها، ويف  جتربة التعريف مب�سامني 

دعم تر�سيح بالدنا للع�سوية يف جمل�س حقوق الإن�سان لالأمم املتحدة، فر�سا منا�سبة 

ل�ستخال�س الدرو�س والعرب مما ينبغي العمل على تطويره يف هذا املجال.

ح�رشات ال�سيدات وال�سادة،

من  العديد  بالعطاء يف  غنية  كانت  للمجل�س  الأخرية  �سنوات  الأربع  جتربة  اإن 

طبقا  الإن�سان  حلقوق  اجل�سيمة  النتهاكات  ما�سي  معاجلة  راأ�سها  وعلى  املجالت، 

ملقاربة �سمولية مكنت من اإطالق ديناميكية جديدة يف جمال توطيد الإ�سالحات 
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الدميوقراطي،  والبناء  الإن�سان  حقوق  جمال  يف  بالدنا  حققتها  التي  واملكت�سبات 

والإجتماعية  الإقت�سادية  كاحلقوق  اأخرى  ملفات  معاجلة  ملوا�سلة  وكرافعة 

والثقافية. وقد كان لنجاحاتنا يف تلك املجالت دور يف تزايد الثقة وامل�سداقية 

يف جمل�سنا.

ح�رشات ال�سيدات وال�سادة،

ي�سكل التكليف امللكي ال�سامي بتنظيم ال�ست�سارات الالزمة مع كل الأطراف املعنية 

ق�سد رفع راأي ا�ست�ساري جلاللته، بخ�سو�س ت�سكيل جمل�س اأعلى للجاليات املغربية 

باخلارج، اأقوى دعم جديد للمجل�س كموؤ�س�سة وطنية م�ستقلة وتعددية.

 واإذ يعترب هذا التكليف ال�سامي ت�رشيفا للمجل�س، فاإنه ي�سع م�سوؤولية ج�سيمة 

عليه. ولنا كامل الثقة يف اخلربة والتجربة التي راكمتهما موؤ�س�ستنا لتقدمي راأي 

ا�ست�ساري يكون عند م�ستوى التكليف امللكي ال�سامي. 

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

رئي�س املجل�س 

اإدري�س بنزكري
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الجتماع ال�سابع والع�رشون

اجلمعة 29 جمادى الأوىل 1428هـ )15 يونيو 2007م(

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

ال�سيد م�ست�سار �ساحب اجلاللة

ال�سادة الوزراء

ال�سيد وايل املظامل

ال�سيدات وال�سادة الأع�ساء

ح�رشات ال�سيدات وال�سادة،

ي�سعدين اأن اأرحب بكم جميعا يف افتتاح هذا الجتماع ال�سابع والع�رشين ملجل�سنا 

متمنيا كامل النجاح والتوفيق يف اأ�سغالنا.

اإن عقد هذا الجتماع بعد وفاة فقيدنا العزيز ادري�س بنزكري نعتربه هو كذلك 

يف  وملاآثره  الطاهرة  لروحه  وفائنا  على  وعربونا  العطرة  ذكراه  لتخليد  منا�سبة 

جمالت حقوق الإن�سان والبناء الدميوقراطي. كما ينبغي اأي�سا اأن اأعرب عن اعتزازي 

وبكون  ال�ساخمة،  املوؤ�س�سة  لهذه  رئي�سا  بتعييني  بها  التي حظيت  املولوية  بالثقة 

هذا التعيني يندرج يف �سياق احلر�س املولوي ال�سامي على �سمان ا�ستمرارية عمل 

املجل�س بنف�س الدينامية، و�سمان ح�سن �سريه، مبا يجعله رمزا لدوام دولة احلق 

واملوؤ�س�سات. كما اأود الت�سديد على التزامي بالتوجيهات امللكية النرية لل�سهر على 

لنتخاب  الجتماع  هذا  عقد  ومنها  الأ�سبقية،  وذات  امل�ستعجلة  باملهام  النهو�س 

هياكل واأجهزة املجل�س، ملوا�سلة النهو�س على الأوجه الأمثل باملهام املنوطة به، 

بالتغطية  املتعلقة  التفاقية  اأجراأة  وال�رشوع يف  بالإعالن  منها  يتعلق  ما  وخا�سة 

ال�سحية لفائدة �سحايا النتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان يف املا�سي، وا�ستكمال 

جرب ال�رشر الفردي وال�رشوع يف تنفيذ برامج جرب ال�رشر اجلماعي، تفعيال لتو�سية 

والأمانة  الأع�ساء  اجلميع،  مب�ساعدة  و�ساأعمل  وامل�ساحلة.  لالإن�ساف  ال�سابقة  الهيئة 
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العامة والطاقم الإداري والتقني، على ال�سري قدما وبكل ثقة يف املكت�سبات التي 

حققتها هذه املوؤ�س�سة برئا�سة املرحوم اإدري�س بنزكري، والنخراط بكل حزم يف 

تعزيزها، والعمل ب�سكل خا�س على النهو�س بالأ�سبقيات التي جاءت يف التوجيهات 

امللكية ال�سامية والتي تخ�س اقرتاح اإحداث جلان وفروع جهوية للمجل�س باملناطق 

ت�سور هذه  بها عن قرب، وبلورة  الإن�سان، والنهو�س  الأولوية حلماية حقوق  ذات 

املوؤ�س�سة املوقرة لإقامة املجل�س الأعلى للمغاربة املقيمني باخلارج، ف�سال عن تفعيل 

خطة النهو�س بثقافة حقوق الإن�سان والنكباب على و�سع م�رشوع ميثاق املواطنة، 

حقوقا وواجبات. كما �ساأحر�س على جعل جهود كل مكونات املجل�س و�رشكائه 

تن�سهر يف بوثقة عمل ن�سايل منخرط يف توطيد دعائم بناء املجتمع الدميوقرطي 

التنموي احلديث، الذي يقوده جاللة امللك، حفظه اهلل، بحزم وعزم. ويف هذا 

ال�سدد اأبلغ اأع�ساء املجل�س واأمانته العامة وكافة اأطره، �سابغ ر�سا واإ�سادة واعتزاز 

جاللته، باإخال�سهم وتفانيهم يف تعزيز حقوق الإن�سان.

ح�رشات ال�سيدات وال�سادة،

بالإ�سافة اإىل احلدث اجللل املذكور، يعترب اجتماعنا هذا اأول اجتماع يعقده املجل�س 

يف تركيبته اجلديدة، يف وليته الثانية، بعد اإعادة تنظيمه وتو�سيع اخت�سا�ساته، 

املهنيني  وال�سحفيني  ال�سحافة  قانون  م�رشوع  ملناق�سة  خا�سة  جلل�سة  عقده  بعد 

املحال على املجل�س من قبل الوزارة الأوىل. 

الإن�سان  حقوق  جمال  يف  خا�سة  �سياقات  يف  ياأتي  بكونه  الجتماع  هذا  ويتميز 

الإن�ساف وامل�ساحلة  التي خلقتها هيئة  والبناء الدميوقراطي ببالدنا. فالديناميكية 

وانخراط املجل�س يف تفعيل تو�سياتها، �ساهم يف تعزيز اخت�سا�سات املجل�س وكل 

دعم  ويف  حكومية،  وغري  حكومية  الإن�سان،  حقوق  جمال  يف  العاملة  الهيئات 

وتطوير املقاربة املبنية على التعاون والت�ساور بني كل الأطراف املعنية، من احلكومة 

ومن املجتمع املدين، لتكثيف اجلهود للنهو�س بحقوق الإن�سان وحمايتها.

ولقد توفق املجل�س وهلل احلمد، من خالل تفعيل هذه املقاربة، يف العمل يف اإطار 

�رشاكات مو�سعة ومتعددة ت�ستهدف جميعها دعم املكت�سبات التي حققتها بالدنا 

يف جمال حقوق الإن�سان والبناء الدميقراطي.
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ح�رشات ال�سيدات وال�سادة،

على اإثر تكليف �ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س حفظه اهلل للمجل�س باإعداد 

بتنفيذ  قام  باخلارج،  املقيمني  الأعلى للمغاربة  املجل�س  ا�ست�ساري بخ�سو�س  راأي 

برنامج عمل جعل من بني اأهدافه الأ�سا�سية تو�سيع نطاق امل�ساورات وال�ست�سارات، 

وامل�ساركة يف جميع الأ�سغال املمهدة لإعداد هذا الراأي ال�ست�ساري، عرب تنظيم 

اأن�سطة متنوعة، كان من بينها ندوات درا�سية ولقاءات ت�ساورية واأخرى كان الغر�س 

اإعداد تقرير  التوا�سل مع اجلميع. وي�سهر املجل�س حاليا على  منها تو�سيع نطاق 

حول كل تلك الأن�سطة وال�رشوع يف �سياغة الراأي ال�ست�ساري، الذي �سيتم رفعه 

اإىل النظر ال�سديد ل�ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س، حفظه اهلل، بعد عر�سه 

ومناق�سته وامل�سادقة عليه من طرف هذا املجل�س.

وطني  ميثاق  م�رشوع  اإعداد  بخ�سو�س  ال�سامي  امللكي  التكليف  تنفيذ  وملوا�سلة 

حلقوق املواطن وواجباته �سيعمل املجل�س على اإطالق م�سل�سل بلورة امليثاق من 

خالل موا�سلة الأعمال التح�سريية التي بداأها يف وليته ال�سابقة وعقد  لقاءات 

ت�ساورية وحوارية مع كافة مكونات املجتمع.

ح�رشات ال�سيدات وال�سادة،

يف اإطار ممار�سته ل�سالحية النظر يف الن�سو�س الت�رشيعية والتنظيمية مبا يتالءم 

ال�سحافة  اأحيل على املجل�س م�رشوع  قانون  الإن�سان،  مع مبادئ ومعايري حقوق 

الأول، حيث عقد املجل�س جل�سة  الوزير  ال�سيد  وال�سحفيني املهنيني من طرف 

خا�سة ملناق�سته انتهت بامل�سادقة على م�رشوع مذكرة جوابية اأولية مت رفعها اإىل 

ال�سيد الوزير الأول. واإذ ن�سجل اأهمية املبادرة املتخذة من قبل احلكومة القا�سية 

موا�سلة  اإىل  ندعوها  بها،  وننوه  مرة،  ولأول  املجل�س،  على  قانون  م�رشوع  باإحالة 

اإحالة م�ساريع القوانني والن�سو�س التنظيمية ذات ال�سلة بحقوق الإن�سان. 

ح�رشات ال�سيدات وال�سادة،

يتابع املجل�س معاجلة ال�سكايات والتظلمات التي يتو�سل بها، �سواء من طرف الأفراد اأو 

عائالتهم اأو املنظمات الوطنية العاملة يف جمال حقوق الإن�سان. ويدل عدد ال�سكايات 
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الثقة  على  عليه،  وفدوا  الذين  املواطنني  عدد  وكذا  بها،  تو�سل  التي  واملرا�سالت 

وامل�سداقية التي اأ�سبحت تتمتع بها موؤ�س�ستنا، مما يزيد من عبء امل�سوؤولية والعمل 

على الرفع من م�ستوى وثرية العمل والأداء يف جمال احلماية والت�سدي لالنتهاكات.

املجل�س  وا�سل  الإن�سان،  حقوق  بثقافة  بالنهو�س  املتعلقة  لخت�سا�ساته  وتفعيال 

اللجنة  تن�سيق عمل  التعاون مع �رشكائه احلكوميني وغري احلكوميني، من خالل 

امل�ستقلة لالإ�رشاف على اإعداد الأر�سية املواطنة للنهو�س بثقافة حقوق الإن�سان، 

التي مت الإعالن الر�سمي عنها يوم الثنني 26 فرباير2007. ويوا�سل املجل�س دعمه 

للعمل املتعلق بتحديد املراحل والآليات املتعلقة بتفعيل اخلطة، من خالل التفكري 

يف الآليات املوؤ�س�ساتية املالئمة. كما يعمل املجل�س حاليا، على تفعيل مقت�سيات 

اتفاقيتي ال�رشاكة مع كل من وزارتي الداخلية والرتبية الوطنية والتعليم العايل 

وتكوين الأطر والبحث العلمي.

التكوين  الإن�سان يف جمالت  بثقافة حقوق  بالنهو�س  املرتبطة  املهام  �سياق  ويف 

حقوق  جمال  يف  والتكوين  والإعالم  التوثيق  مركز  يوا�سل  والإعالم،  والتوثيق 

ا�ستفاد  تنظيم دورات تدريبية وور�سات  املتنوعة وخا�سة  باأن�سطته  القيام  الإن�سان 

منها م�ساركون من داخل الوطن ومن خارجه، وتطوير ر�سيده الوثائقي من خالل 

ربط عالقات مع خمتلف اجلهات العاملة يف جمال حقوق الإن�سان وتقوية ال�رشاكة 

مع املنظمات الوطنية واملوؤ�س�سات الدولية. 

ح�رشات ال�سيدات وال�سادة،

تعزيزا ملوقع املجل�س على ال�سعيد الدويل والإقليمي ودعم ح�سوره يف املنتديات 

الدولية، وا�ستمرارا يف موا�سلة التعريف بالتجربة املغربية على ال�سعيد الدويل، 

يوا�سل املجل�س جهوده للم�ساركة يف اأ�سغال هيئات حقوق الإن�سان التابعة لالأمم 

املتحدة وللتعاون مع باقي املنظمات الدولية والإقليمية العاملة يف جمال حقوق 

التي  لالأهمية  وبالنظر  العمومية.  ال�سلطات  وبني  بينها  التعاون  وتي�سري  الإن�سان 

بينه  الأطراف،  الثنائي واملتعدد  ال�سعيد  لتبادل اخلربات واملعلومات، على  يوليها 

املجل�س  �سيواظب  الإن�سان،  بحقوق  للنهو�س  الوطنية  املوؤ�س�سات  من  غريه  وبني 
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على امل�ساركة يف اجتماعات واأن�سطة جلنة التن�سيق الدولية بني املوؤ�س�سات الوطنية 

حلقوق الإن�سان وغريها من اللجان على ال�سعيد الإقليمي.

وللتعريف بتجربة املجل�س كموؤ�س�سة وطنية من حيث م�ساهمتها يف تطوير اأو�ساع 

حقوق الإن�سان ببالدنا واآفاق عملها، وبتجربة هيئة الإن�ساف وامل�ساحلة ونتائج اأعمالها 

ومتابعة تفعيل تو�سياتها من قبل املجل�س، يوا�سل هذا الأخري تنظيم زيارات لوفود 

و�سخ�سيات متثل جهات حكومية وغري حكومية من خمتلف اأقطار العامل. 

التي  التقارير  اإعداد  يف  للحكومة  وامل�ساعدة  امل�سورة  تقدمي  ل�سالحية  واإعمال 

يعمل  املتحدة،  بالأمم  الإن�سان  املعنية بحقوق  للجان  تقدميها  بالدنا  يتعني على 

املجل�س على مرافقة احلكومة يف اإعداد تلك التقارير، كما �سيوا�سل حث احلكومة 

على تنفيذ التو�سيات ال�سادرة عن اللجان املعنية، وعلى ت�سجيع موا�سلة م�سادقة 

اململكة على التفاقيات واملعاهدات الدولية املتعلقة بحقوق الإن�سان.

ح�رشات ال�سيدات وال�سادة،

يف جمال اأن�سطته املتعلقة مبتابعة تفعيل تو�سيات هيئة الإن�ساف وامل�ساحلة، وعلى 

اعتماد  يف  املجل�س  ا�ستمر  الفردي،  ال�رشر  بجرب  املتعلقة  تلك  متابعة  م�ستوى 

�سيا�سة القرب من ال�سحايا التي اعتمدتها هيئة الإن�ساف وامل�ساحلة خالل وليتها، 

حيث اأف�سى التعاون مع احلكومة اإىل حتويل مبالغ التعوي�س اإىل بريد املغرب، ويتم 

ا�ستخال�سها من قبل امل�ستفيدين يف اأي مركز بريدي، مما جنب ال�سحايا، وخ�سو�سا 

اإىل مقر املجل�س ق�سد ت�سلم  نائية، معاناة النتقال  الذين يقطنون مبناطق  اأولئك 

م�ستحقاتهم. وقد تو�سل اأكرث من 90% من جمموع امل�ستفيدين بتلك امل�ستحقات. 

كما اأحرز املجل�س تقدما يف درا�سة وو�سع مقرتحات ب�ساأن باقي التو�سيات املتعلقة 

بباقي اأ�سكال جرب ال�رشر كالإدماج الجتماعي وت�سوية الأو�ساع القانونية والإدارية 

واإيجاد حلول لق�سايا نزع املمتلكات، و�سنعمل يف املرحلة املقبلة، بتعاون مع احلكومة،  

هيئة  تو�سية  تفعيل  اأي�سا،  املجل�س  وتابع  التو�سيات.  تلك  تفعيل  ا�ستكمال  على 

الأ�سا�سية،  ال�سحية  التغطية  نظام  ال�سحايا يف  باإدماج  املتعلقة  وامل�ساحلة  الإن�ساف 

حيث اأف�سى التعاون بينه وبني احلكومة اإىل تبني مقرتح يق�سي بتمكني ال�سحايا من 

ال�ستفادة من اأح�سن اإمكانيات التغطية املتاحة، واأن تتكفل الدولة بت�سديد نفقات 
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النخراط يف هذه التغطية عن ال�سحايا، و�سيتم تنفيذ ذلك يف اإطار التفاقية بني 

الأطراف املعنية، والتي �سيتم الإعالن عنها يف 5 يونيو املقبل اإن �ساء اهلل. 

كما �سيعمل املجل�س يف غ�سون ال�ستة اأ�سهر املقبلة على و�سع الإجراءات اخلا�سة 

العناية ب�سحايا  باإن�ساء مركز مرجعي خمت�س يف جمال  التو�سية املتعلقة  بتفعيل 

النتهاكات و�سوء املعاملة. 

وموازاة مع التقدم احلا�سل يف التحريات املجراة بخ�سو�س الأ�سخا�س الذين تعر�سوا 

لالختفاء الق�رشي، وتاأكدت وفاتهم اأثناء الحتجاز اأو لزال م�سريهم جمهول، تابع 

احلم�س  حتاليل  بنتائج  يتعلق  فيما  احلالت  بع�س  املخت�سة،  اجلهات  مع  املجل�س، 

النووي، ونتائج التحريات بالن�سبة مل�سري حالت اأخرى، وحتديد اأماكن دفن احلالت 

املجل�س على م�ساعدة عدد من  التي توجد قرائن قوية على وفاتها. كما عمل 

العائالت التي تقدمت بطلب اإقامة ال�سعائر الدينية بعد ح�سول القناعة لديها بوفاة 

يف  احل�سور  بخ�سو�س  اأخرى  عائالت  لطلبات  ال�ستجابة  على  و�سيعمل  قريبها، 

مرا�سيم الرتحم، جماعات اأو اأفراد. 

ح�رشات ال�سيدات وال�سادة،

من بني املوا�سيع التي ينبغي على املجل�س تكثيف اجلهود بخ�سو�سها يف املرحلة 

تفعيل  املتعلقة مبتابعة  تلك  املعنية،  الأطراف  مع كل  التعاون  من خالل  املقبلة، 

كل التو�سيات ذات ال�سلة بالإ�سالحات الت�رشيعية واملوؤ�س�ساتية، �سواء تلك ال�سادرة 

عن هيئة الإن�ساف وامل�ساحلة، والتي ت�ستهدف تعزيز احلماية الد�ستورية والقانونية 

والق�سائية حلقوق الإن�سان، وو�سع ا�سرتاتيجية وطنية ملناه�سة الإفالت من العقاب، 

اأو  اجلنائية،  وال�سيا�سة  والت�رشيع  والعدالة  الأمن  جمالت  يف  اإ�سالحات  واإجراء 

تلك ال�سادرة عن املجل�س يف تقاريره ال�سنوية واملو�سوعاتية والتي جتدون ملخ�سا 

تركيبيا عنها يف التقرير املرحلي الذي بني اأيديكم.

ح�رشات ال�سيدات وال�سادة،

تعددية  موؤ�س�سة  باعتباره  املجل�س،  �سيعمل  ال�سامية،  امللكية  للتوجيهات  طبقا 

وم�ستقلة لها �سالحية مراقبة املمار�سة ال�سليمة للحريات الفردية واجلماعية والعمل 
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على حمايتها والنهو�س بها، على تتبع النتخابات الت�رشيعية املقبلة، بالتعاون مع 

ال�سلطات العمومية والهيئات املخت�سة املعنية. كما �سيكون عليه القيام بالدرا�سات 

الالزمة ق�سد اإعداد تو�سيات ورفعها للنظر املولوي ال�سديد يف مو�سوع اإحداث 

فروع جهوية للمجل�س، مع اإعطاء النطالق للمناطق ذات الأولوية. و�سيحر�س 

املجل�س على اأن يتم ذلك بالتن�سيق مع ال�سلطات احلكومية املخت�سة وكل الهيئات 

املندوبيات  املعنية، وعلى �سمان الن�سجام والتعاون مع وايل املظامل فيما يخ�س 

اجلهوية التي تعتزم هذه املوؤ�س�سة اإحداثها.  

الذكر  ال�سابقة  واملهام  الخت�سا�سات  كل  ممار�سة  يف  املجل�س  ا�ستمرار  ول�سمان 

اإن �ساء اهلل، على جتديد هياكله من  بكفاءة وفعالية، �سنعمل يف هذا الجتماع، 

جمموعات عمل وجلان خا�سة، وتبعا لذلك ت�سكيل جلنة التن�سيق.

ح�رشات ال�سيدات وال�سادة،

ل ميكنني يف نهاية كلمتي هاته اإل اأن اأجدد اعتزازنا جميعا بكون الديناميكية التي 

اأطلقها املجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإن�سان، منذ اإعادة تنظيمه وتو�سيع اخت�سا�ساته 

�سنة 2001، والتي دعمها النخراط يف م�سل�سل تفعيل التو�سيات ال�سادرة عن هيئة 

اأمام التوجه العام لبلدنا نحو ا�ستكمال  اآفاقا رحبة  الإن�ساف وامل�ساحلة، قد فتحت 

البناء الدميقراطي وتوطيد دولة احلق والقانون وحماية حقوق الإن�سان والنهو�س 

اليوم، واأكرث مما م�سى،  مبوا�سلة اجلهود  اأن موؤ�س�ستنا مطالبة  بها، ولذلك نعتقد 

الرامية اإىل توطيد املكت�سبات يف هذا املجال بارتباط مع باقي املجالت ذات ال�سلة 

بالتنمية الب�رشية.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

رئي�س املجل�س

اأحمد حرزين
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الجتماع الثامن والع�رشون

اجلمعة 14 �سوال 1428هـ )26 اأكتوبر 2007م(

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

ال�سادة الوزراء

ال�سيد وايل املظامل

ال�سيدات وال�سادة الأع�ساء

ح�رشات ال�سيدات وال�سادة،

والع�رشين  الثامن  الجتماع  اأ�سغال  افتتاح  يف  جميعا  بكم  اأرحب  اأن  ي�سعدين 

ملجل�سنا متمنيا اأن تتكلل بالنجاح والتوفيق.

وا�سمحوا يل يف البداية اأن اأهنئ ال�سادة الوزراء الذين حظوا بتعيينهم اأو بتجديد 

الثقة فيهم من طرف �ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س، حفظه اهلل، ليكونوا 

لكل  ومتمنيا  هذه،  املجل�س  دورة  يف  بهم  مرحبا  اجلديدة،  احلكومة  يف  اأع�ساء 

اأع�ساء احلكومة اجلديدة كامل التوفيق والنجاح، مع تاأكيد عزم املجل�س املتوا�سل 

على التعاون معها يف كل امللفات والق�سايا املتعلقة بحقوق الإن�سان، وبنف�س الروح 

والإرادة التي عرفها هذا التعاون مع �سابقتها التي ت�سادفت بداية وليتها مع ولية 

املجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإن�سان، يف ت�سكيلته اجلديدة طبقا للظهري املتعلق 

باإعادة تنظيمه. اإن التعاون احلا�سل بني احلكومة ال�سابقة واملجل�س قد اأثمر نتائج 

ببالدنا، وخا�سة يف جمال  الإن�سان  توطيد حقوق  ومكت�سبات كبرية يف جمالت 

التعاون  هذا  �ساهم  فقد  الإن�سان.  اجل�سيمة حلقوق  النتهاكات  ما�سي  ملف  ت�سوية 

الذي �سدد عليه �ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س، حفظه اهلل، يف خطابه 

الإن�ساف  هيئة  فريقي  ا�ستقباله  عند   ،2006 يناير   06 يف  لالأمة  املوجه  التاريخي 

وامل�ساحلة والتقرير اخلم�سيني للتنمية الب�رشية، يف حتقيق تقدم ملمو�س يف متابعة 

تنفيذ تو�سيات هيئة الإن�ساف وامل�ساحلة، وذلك من خالل خلق جلان خمتلطة يف 
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عدة جمالت تتعلق بالتو�سيات املذكورة، وعقد �رشاكات امتدت اإىل قطاعات غري 

حكومية، مما مكننا فعال من ت�سوية جل امللفات التي تخ�س جرب ال�رشر الفردي، 

يف اجلوانب املتعلقة بالتعوي�س املايل اأو التحمل الطبي ال�ستعجايل اأو التغطية 

باملو�سوع الأخري، بف�سل تعاون جميع  ال�سحية. فقد مت توقيع التفاقية املتعلقة 

الأطراف، لفائدة كل ال�سحايا وذوي حقوقهم يف التزام مببداأي الكرامة والت�سامن 

املجتمعي. وحيث اأن التفاقية قد اأ�سبحت نافذة منذ توقيعها، فقد عمل املجل�س 

تي�سري  على  الجتماعي  الحتياط  ملنظمات  الوطني  ال�سندوق  مع  وثيق  بتعاون 

ت�سجيل كل امل�ستفيدات وامل�ستفيدين مبجرد اإيداعهم للوثائق املطلوبة بالوحدة 

الإدارية املكلفة بهذا املو�سوع باملجل�س. واأغتنم هذه الفر�سة لرفع كل لب�س حول 

هذا املو�سوع ولتاأكيد اأن الت�سجيل لال�ستفادة من التغطية ال�سحية طبقا لالتفاقية 

املذكورة يجري دون اأية �سعوبات اأو �رشوط تتنافى وروح التفاقية، واأن كل تاأخري 

م�سجل يف هذا ال�ساأن يعود، بالدرجة الأوىل، اإىل عدم موافاة املعنيات واملعنيني 

للمجل�س بالوثائق املطلوبة، ولهذا اأدعو كل من مل يقم بذلك بعد اأن يوايف املجل�س 

اأن كل من مت ت�سجيله قد �رشع،  الوثائق، هذا مع ت�سجيل  بتلك  اأقرب وقت  يف 

مبا�رشة بعد ذلك، يف ال�ستفادة من مقت�سيات التغطية ال�سحية مبوجب التفاقية 

اأ�سوة مع كل امل�ستفيدين من التغطية ال�سحية الإجبارية، وطبقا لنظام ال�سندوق 

الوطني ملنظمات الحتياط الجتماعي. هذا فيما يخ�س جرب الأ�رشار الفردية. 

اأما فيما يخ�س جرب الأ�رشار اجلماعية، فقد  �رشعنا يف تنفيذ الربامج املتعلقة 

مع  املعقودتني  لالتفاقيتني  طبقا  الالزمة  التنظيمية  والرتتيبات  الآليات  بو�سع  به 

كل من مفو�سية الحتاد الأوربي ووزارة الداخلية، بالإ�سافة اإىل تفعيل مقت�سيات 

التفاق املوقع مع �سندوق الأمم املتحدة للمراأة، فيما يخ�س تعزيز قدرات الن�ساء 

يف ثالث مناطق اأوىل م�سمولة بتلك الربامج. و�سوف نخ�س�س، اإن �ساء اهلل، الأ�سبوع 

املقبل كله جلولة عرب املنطقتني ال�رشقية واجلنوبية ال�رشقية من البالد لتن�سيب 

التن�سيقيات املحلية لربنامج جرب الأ�رشار اجلماعية، و�سننتهز الفر�سة اأي�سا لل�رشوع 

يف ت�سكيل بع�س املكاتب الإدارية للمجل�س، تن�ساف اإىل املكتبني اللذين �سكال يف 

كل من اأكادير والعيون، وذلك تنفيذا للتعليمات امللكية ال�سامية.

اآثار النتهاكات اجل�سيمة  اإذا كنا ن�رشع اخلطى لتنفيذ التو�سيات املتعلقة مبعاجلة 

املا�سية، فالأننا ن�رشئب اإىل مرحلة قريبة، اإن �ساء اهلل، تن�سب فيها جمهودات املجل�س 
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احلقوق  منا�رشة  وعلى  الإن�سان  حقوق  بثقافة  النهو�س  على  الأوىل  بالدرجة 

الإقت�سادية والإجتماعية والثقافية للمواطنني املغاربة، وكذلك على حماية حقوق 

اإعادة  اإطار  الغر�س، ويف  ولهذا   متوا�سلة.  وب�سورة  متطورة  اآليات  وفق  الإن�سان 

هيكلة املجل�س التي بداأناها باملوازاة مع مراجعة النظام الداخلي للمجل�س، التي 

للدرا�سات  اإدارية  اأحدثنا وحدة  فقد  املقبلة،  الدورة  نعر�سها عليكم يف  �سوف 

اأوراق  وتهيئ  الوثائق  جتميع  مهمتها  �ستكون  الكربى،  الربامج  ومتابعة  والبحوث 

تركيبية والإ�رشاف على درا�سات وبحوث ومتابعة برناجمي خطة العمل والنهو�س 

بثقافة حقوق الإن�سان. 

وكمعرب نحو املرحلة املقبلة فاإننا نعتزم اأن ند�سن، خالل الأ�سابيع القليلة املقبلة، 

ور�سني من الأهمية مبكان، األ وهما ور�س ميثاق حقوق وواجبات املواطنني، الذي 

طالب به �ساحب اجلاللة منذ مدة، من جهة، وور�س الإ�سالحات القانونية والت�رشيعية 

كان  والذي  وامل�ساحلة،  الإن�ساف  هيئة  تو�سيات  �سلب  من  هو  الذي  واملوؤ�س�ساتية، 

املرحوم اإدري�س بنزكري يوليه اهتماما خا�سا، من جهة اأخرى. وبالإ�سافة اإىل هذين 

الور�سني الكبريين فاإننا �سنعمل اأي�سا على اإعداد اآراء للمجل�س حول بع�س الق�سايا 

امللحة كق�سية عقوبة الإعدام، وق�سية الأو�ساع يف ال�سجون وغريهما.

ح�رشات ال�سيدات وال�سادة،

املغربية  باجلاليات  خا�س  جمل�س  باإحداث  املتعلق  ال�ست�ساري  الراأي  م�رشوع  اإن 

باخلارج، الذي �سبق اأن اعتمدته جلنة التن�سيق يف التا�سع من �سهر يوليوز املا�سي، 

يندرج �سمن اأحد املنجزات التي حققها جمل�سنا طبقا للتكليف امللكي ال�سامي، 

على درب الإ�سالح املوؤ�س�ساتي الذي يهم الهجرة املغربية بالنظر للعناية امللكية 

ال�سامية بها، وملا تعرفه من حتولت عميقة يف بنيتها وحجمها الب�رشي وخلفياتها 

وم�ستويات  العامل،  عرب  اجلغرايف  وتوزيعها  واملهنية،  والإجتماعية  الإقت�سادية 

وقدرات اندماجها يف دول ال�ستقبال، وتوا�سل ارتباطها الوثيق بالوطن الأم. وكما 

بخ�سو�س  ال�ست�ساري  الراأي  م�رشوع  اإعداد  على  املجل�س  عمل  فقد  تعلمون 

هذا املو�سوع بتنظيم ا�ست�سارات وا�سعة داخل املغرب وخارجه مبختلف ف�ساءات 

ال�ستقبال. ودون الرجوع لتفا�سيل هذه املقاربة التي �سبق اأن اطلع عليها اجلميع 
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خالل الجتماع ال�سابق للمجل�س، اأود اأن اأذكر فقط اأنه، بالإ�سافة اإىل م�رشوع هذا 

الراأي، فاإن م�سل�سل اإعداده اأتاح فر�سا مهمة للتعرف على فعاليات جديدة للهجرة 

املغربية، فردية وجمعوية، ومن اأجيال خمتلفة وم�سارب وتوجهات متعددة، ومكن 

تفيد  �سوف  املغربية،  الهجرة  حول  ومعطيات  بيانات  قاعدة  اإعداد  من  املجل�س 

لي�س فقط يف تقدم البحث العلمي املتعلق بالهجرة املغربية، ولكنها �ست�سكل، ل 

حمالة، م�سدرا مهما يف عمليات اتخاذ القرار وتطوير ال�سيا�سات العمومية املنا�سبة 

ينح�رش  مل  املو�سوع  هذا  على  املجل�س  انكباب  اأن  كما  الهجرة.  ق�سايا  لتدبري 

�سموليتها،  يف  الهجرة  بظاهرة  الن�سغال  �سمن  اندرج  بل  املغربية،  الهجرة  يف 

اجلغرايف  ملوقعها  ونظرا  فبالدنا،  اللجوء.  وق�سايا  القانونية  غري  الهجرة  فيها  مبا 

لالأو�ساع  وبالنظر  الأجنبي،  ا�ستقبال  الأ�سيلة يف  وتقاليدها  ولعاداتها  والتاريخي 

يف العديد من بلدان اإفريقيا جنوب ال�سحراء، وب�سبب القيود التي تزداد ت�سددا 

على الهجرة يف الف�ساءات التقليدية لها، قد اأ�سبحت لي�س فقط منطقة عبور بل 

ف�ساء ا�ستقبال اأي�سا، مع كل ما يرتتب عن ذلك من ق�سايا وم�ساكل تكون لها يف كثري 

من الأحيان تاأثريات وانعكا�سات على م�ستوى حقوق الإن�سان. ول بد من التذكري، 

حول  املو�سوعاتي  التقرير  يف  الواردة  للتو�سيات  تفعيال  باأنه  ال�سدد،  هذا  يف 

الهجرة غري القانونية، فتح املجل�س حوارا مع ال�سلطات املخت�سة وممثليات الهيئات 

ال�سامية لالأمم املتحدة لالجئني،  الدولية املعنية، وخا�سة منها ممثلية املفو�سية 

وامل�ساكل،  الق�سايا  تلك  لتدبري  وطنية  اإ�سرتاتيجية  و�سع  على  العمل  اأجل  من 

وتكفل  البالد  م�سلحة  تراعي  مالئمة  اإجرائية  اآليات  وتطوير  اعتماد  على  تنبني 

الدولة يف معاجلة طلبات  واإمكانيات  م�ستويات  لتطوير  املهاجرين، وت�سعى  حقوق 

اللجوء طبقا للقانون الوطني واللتزامات الدولية يف هذا املجال. كما ت�ستند اإىل 

النهو�س بالتكوين واإعادة التكوين وتعزيز القدرات بالن�سبة للفاعلني، احلكوميني 

وغري احلكوميني، �سمن التوجه العام للمجل�س يف جمال النهو�س بثقافة حقوق 

الإن�سان. و�سنعمل يف غ�سون ال�سهرين املقبلني على تقدمي مقرتحات ملمو�سة يف 

هذا ال�ساأن، وتنظيم ا�ست�سارات وحوارات مع خمتلف الفاعلني يف هذا املجال يف 

الأفق القريب لعتماد هذه الإ�سرتاتيجية. اإن املجل�س باإبدائه للراأي ال�ست�ساري 

من جديد عن  ليعرب  ال�سامي،  امللكي  للتكليف  باخلارج، طبقا  املغاربة  يهم  الذي 

اعتزازه بهذا التكليف، وعن جتنده املتوا�سل يف تعزيز املقاربة املغربية يف جمال 
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تدبري ق�سايا الهجرة وامل�ساهمة، من زاوية اخت�سا�سه، يف تفعيل مقت�سيات التفاقيات 

الدولية ذات ال�سلة، وخا�سة منها اإعالن الرباط ال�سادر عن املوؤمتر الأورو-اإفريقي 

حول الهجرة، الذي احت�سنته بالدنا يف ال�سنة املا�سية.

ح�رشات ال�سيدات وال�سادة،

مالحظة  عملية  وتاأطري  تن�سيق  يف  جمل�سنا  بانخراط  املا�سي  ال�سيف  متيز  لقد 

النتخابات الت�رشيعية التي جرت يف ال�سابع من �ستنرب املا�سي، حيث كما تعلمون، 

وطبقا لقرار جلنة التن�سيق املنعقدة يف الثامن من �سهر غ�ست، مت ت�سكيل جلنة من 

اأع�ساء املجل�س اأ�رشفت على هذه العملية. وتندرج هذه املهمة �سمن م�ساهمة 

املجل�س يف توطيد املكت�سبات التي حققتها بالدنا يف جمال البناء الدميوقراطي 

ودعم وتقوية دولة القانون واملوؤ�س�سات، وذلك يف اإطار اخت�سا�سات املجل�س يف جمال 

النهو�س بحقوق الإن�سان وحمايتها، ل �سيما احلقوق املدنية وال�سيا�سية، خا�سة واأن 

احلق يف النتخاب يعترب ركيزة اأ�سا�سية يف هذا البناء، ملا له من ارتباطات وثيقة 

بباقي احلقوق املدنية وال�سيا�سية، كاحلق يف حرية النتماء والتنظيم وحرية الراأي 

والتعبري، التي تعد حقوقا �رشورية ل�سمان امل�ساركة ال�سيا�سية. فوفق هذا املنظور 

اأع�سائه تولت  توىل املجل�س تتبع النتخابات املذكورة وكون جلنة خا�سة من بني 

الإ�رشاف العام على تلك العملية واأحدث وحدة اإدارية ملتابعة اجلوانب العملية 

مراحل  من خالل  لالنتخابات،  مبا�رشة  املجل�س مبالحظة  قام  وهكذا  للمو�سوع. 

وتي�سري  ت�سهيل  على  �سهر  كما  القرتاع،  ويوم  النتخابية  احلملة  وخالل  قبل  ما 

عمل املالحظني الأجانب والوطنيني، بتعاون وثيق مع ال�سلطات العمومية املخت�سة، 

لتمكني البعثة الدولية املكونة من مالحظني اأجانب ينتمون اإىل 26 دولة، من اأوربا 

واإفريقيا و اآ�سيا وال�رشق الأو�سط، والن�سيج اجلمعوي لر�سد النتخابات، من القيام 

اأوليا، على غرار باقي الأطراف  اأ�سدر املجل�س تقريرا  مبالحظة النتخابات. وقد 

الأخرى، وهو ب�سدد و�سع اللم�سات الأخرية على التقرير النهائي حول النتخابات 

الت�رشيعية ل�سابع �ستنرب 2007. ومهما كانت اخلال�سات وال�ستنتاجات وكذا التو�سيات، 

تطوير  على  املنا�سبة  بهذه  عمل  قد  املجل�س  فاإن  التقرير،  هذا  �سيت�سمنها  التي 

اآليات عمله يف جمال البناء الدميوقراطي الذي يندرج �سمن م�سار ي�ستوجب نف�سا 

متوا�سال للمزيد من املكت�سبات. فكما قال �ساحب اجلاللة، حفظه اهلل، يف اخلطاب 
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ال�سامي الذي األقاه مبنا�سبة تعيني وتن�سيب الأع�ساء اجلدد يف املجل�س ال�ست�ساري 

حلقوق الإن�سان، بعد اإعادة تنظيمه، يف 10 دجنرب 2002 : »وعندما نقول املكت�سبات، 

فاإن تقديرنا لأهمية ما حققه املغرب، خالل العقد الأخري، من تقدم كبري، م�سهود 

به وطنيا ودوليا، ل ينبغي اأن ين�سينا اأن الدميقراطية معركة دائمة ون�سال يومي، واأن 

م�سار حقوق الإن�سان لنهاية له، ول حد لكماله وهذا ما يقت�سي اأن نكر�س جهودنا 

بالفعل«. )انتهى كالم جاللة امللك(.  ما كر�سناها ملا حتقق  ملا يجب حتقيقه، بقدر 

فلرنفع اإذن من م�ستويات وقدرات انخراطنا يف هذه املعركة، خا�سة واأن احلاجة 

ملحة اليوم اأكرث مما م�سى لتو�سيع نطاق احلوار والنقا�س حول الدميوقراطية، لي�س 

فقط مبنا�سبة ال�ستحقاقات النتخابية، ولكن ب�سورة متكن من فتح ف�ساءات للحوار 

الرفع من  امل�سوؤولة، وامل�ساهمة يف  املواطنة  والنهو�س بثقافة الدميوقراطية وقيم 

م�ستويات اإدراجها �سمن برامج واأن�سطة كل الفاعلني يف التن�سئة ال�سيا�سية ببالدنا. 

ومن هنا اأهمية تفعيل مقت�سيات الأر�سية املواطنة للنهو�س بثقافة حقوق الإن�سان، 

التي �رشعنا يف و�سع اآليات تنفيذها. فمبادئ وقيم حقوق الإن�سان رافعة اأ�سا�سية 

اأن ن�سهم، كما جاء يف  التن�سئة والرتبية على الدميوقراطية. وبذلك ميكن  يف 

اخلطاب امللكي ال�سامي املذكور، يف »فتح �سفحة جديدة اأمام اندماج كل الطاقات 

يف بناء مغرب دميقراطي«.

ح�رشات ال�سيدات وال�سادة،

اإذا كان النهو�س بثقافة حقوق الإن�سان، الذي ي�سكل اأحد اأهم اخت�سا�سات املجل�س، 

يعترب رافعة اأ�سا�سية يف توطيد حقوق الإن�سان والبناء الدميوقراطي، فاإن حماية 

هذه احلقوق والدفاع عنها، وخا�سة بالن�سبة للفئات الأكرث ه�سا�سة يف املجتمع، هي 

الركن الأ�سا�سي بل �سبب وجود موؤ�س�سة وطنية حلماية حقوق الإن�سان والنهو�س 

املجل�س  فاإن  والنهو�س،  احلماية  بني  والرتابط  التكامل  اأوجه  لكل  ومراعاة  بها. 

هذا  نذكر يف  اأن  ال�سحايا. وميكن  وم�ساعدة  والت�سدي  للحماية  اآليات  قد طور 

ال�ساأن بالعمل اجلاد وامل�سوؤول الذي قام به املجل�س يف جمال املوؤ�س�سات ال�سجنية. 

وجتربة  معرفة  تراكم  من  مكنت  املوؤ�س�سات،  تلك  من  للعديد  املنتظمة  فالزيارات 

بخ�سو�س اأو�ساع خمتلف فئات ال�سجناء، مما ي�سمح الآن بو�سع دليل مغربي خا�س 

يف هذا املجال. وانطالقا من خال�سات وتو�سيات التقرير املو�سوعاتي الأول للمجل�س 
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املوؤ�س�سات،  لهذه  املنتظمة  الزيارات  تقارير  وكذا  ال�سجون،  بالأو�ساع يف  واملتعلق 

ينبغي اليوم العمل على تقدمي اقرتاحات ملمو�سة فيما يخ�س طرق واآليات تدبري 

هذه الأو�ساع، مع احلر�س على متابعة تنفيذ خمتلف التو�سيات الواردة يف التقرير 

املو�سوع. ويف  بخ�سو�س  وامل�ساحلة  الإن�ساف  لهيئة  اخلتامي  التقرير  املذكور ويف 

نطاق احلماية ينبغي اأي�سا النكباب على مو�سوع الآليات القمينة بتاأمني الدفاع عن 

املجل�س يف  اأن�سطة  �سمن  كذلك  مو�سوعها  واإدراج  املعاقني،  الأ�سخا�س  حقوق 

كل  اإدراج  على  نعمل  ال�سدد  هذا  الإن�سان. ويف  بثقافة حقوق  النهو�س  جمال 

العام  الربنامج  �سمن  املجل�س وخارجه  داخل  الآن  نوق�ست حلد  التي  املقرتحات 

لأن�سطة املجل�س الذي �سنوافيكم به قريبا اإن �ساء اهلل. 

ح�رشات ال�سيدات وال�سادة، 

اإن الدينامية التي انخرط فيها املجل�س، مب�ساركة العديد من املوؤ�س�سات والهيئات، 

احلكومية وغري احلكومية، لتلقي علينا اليوم م�سوؤوليات ج�سام، خا�سة واأن التجربة 

املتميزة  النماذج  اأحد  اليوم  ت�سكل  اأ�سبحت  الإن�سان  حقوق  جمال  يف  املغربية 

يف العدالة النتقالية عرب العامل، وذلك من خالل �سهادات العديد من الفاعلني 

الدوليني يف هذا املجال، وكذا من خالل الطلبات املتزايدة على اقت�سام التجربة 

املغربية مع مناطق اأخرى يف العامل، وامل�ساهمة باخلربة واملعرفة املرتاكمتني لدى 

بالدنا يف جمال العدالة النتقالية يف جتارب وحمافل ولقاءات معنية باأحد موا�سيعها 

اأو عنا�رشها. ولذلك فنحن مطالبون اليوم اأكرث مما م�سى بالرفع من وثرية عملنا 

يف توطيد هذا امل�سار وال�ستجابة لتلك الطلبات، مبا يزيد من تعزيز موقع بلدنا يف 

تلك املحافل واللقاءات ويقوي دور املجل�س يف جمال الدبلوما�سية املوازية. ويف 

هذا الإطار، قام املجل�س بعدة اأن�سطة خارج الوطن، كانت اآخرها م�ساركة املجل�س 

الإن�سان، حيث  الإفريقية حلقوق  الوطنية  ال�ساد�س للموؤ�س�سات  املوؤمتر  اأ�سغال  يف 

متت امل�سادقة على القانون التاأ�سي�سي لل�سبكة الإفريقية للموؤ�س�سات الوطنية حلقوق 

الإن�سان، والتي انتخب جمل�سنا نائبا لرئي�سها وع�سوا يف مكتبها امل�سري. و�سيحت�سن 

املجل�س املوؤمتر املقبل لهذه ال�سبكة بعد �سنتني، حيث �سيتوىل رئا�سة هذه الهيئة 

ملدة �سنتني. كذلك ويف اإطار تقوية عالقات التعاون مع املوؤ�س�سات الوطنية العربية 

حلقوق الإن�سان، �سينظم املجل�س، بتعاون مع املفو�سية ال�سامية حلقوق الإن�سان، من 
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12 اإىل 14 نونرب املقبل بالرباط، الندوة الثالثة لتلك املوؤ�س�سات حول مو�سوع »دور 

املوؤ�س�سات الوطنية يف دعم ا�ستقالل الق�ساء«. ويف نف�س ال�سياق، �سارك املجل�س 

يف اللقاء احلواري الثاين بني املوؤ�س�سات الوطنية العربية والأوروبية حلقوق الإن�سان 

حول  اجلاري،  اأكتوبر  و23   22 و   21 اأيام  خالل  بكوبنهاكن/الذامنارك  انعقد  الذي 

�سيخ�س�س  الذي  الثالث  احلواري  اللقاء  املجل�س  و�سيحت�سن  »التمييز«،  مو�سوع 

املنتديات  يف  وامل�ساهمة  امل�ساركة  على  منه  وحر�سا  الهجرة.  مو�سوع  لتدار�س 

الدورة  املجل�س يف  �سارك وفد من  الإن�سان،  املتعلقة بحقوق  الدولية  واملحافل 

ال�ساد�سة ملجل�س حقوق الإن�سان لالأمم املتحدة. ويعمل املجل�س حاليا على عقد 

لقاءات وجل�سات عمل من اأجل امل�ساهمة يف تاأمني التن�سيق والت�ساور بني خمتلف 

الفاعلني احلكوميني وغري احلكوميني املعنيني بامل�ساركة يف تلك املحافل واملنتديات 

�ستقدمها  التي  الدورية  التقارير  اإعداد  امل�ساعدة على  يعمل على  الدولية، كما 

اأمام اللجان الأممية املعنية. وللرفع من م�ستويات امل�ساركة الدولية لكل  احلكومة 

لتطوير  لفائدتهم،  للتكوين  برنامج  بلورة  على  املجل�س  ينكب  املعنيني،  الفاعلني 

اأداء م�ساركة بالدنا يف الأجندات  القدرات يف جمال اإعداد التقارير وللرفع من 

العاملية حلقوق الإن�سان.

كان هذا، ح�رشات ال�سيدات وال�سادة، تذكري موجز مبا اأجنزناه ومبا ننوي اإجنازه يف 

الأمد القريب اإن �ساء اهلل. 

وفقنا اهلل ملا فيه خري البالد وازدهار حقوق الإن�سان فيها، وال�سالم عليكم ورحمة 

اهلل تعاىل وبركاته.

رئي�س املجل�س

اأحمد حرزين
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الجتماع التا�سع والع�رشون

ال�سبت 21 ربيع الأول 1429هـ )29 مار�س 2008م(

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

ال�سادة الوزراء

ال�سيدات وال�سادة الأع�ساء

ح�رشات ال�سيدات وال�سادة

ي�سعدين اأن اأرحب بكم جميعا يف افتتاح اأ�سغال هذا الجتماع التا�سع والع�رشين 

ملجل�سنا متمنيا لأ�سغاله كامل التوفيق والنجاح.

حليمة  الفا�سلتني  الأختني  جميعا،  با�سمكم  اأهنئ،  اأن  البداية  يف  يل  وا�سمحوا 

بالأمم  الورزازي وجناة اجميد على اختيار الأوىل من قبل جمل�س حقوق الإن�سان 

املتحدة كع�سو يف  اللجنة ال�ست�سارية حلقوق الإن�سان، واختيار الثانية مقررة خا�سة 

حول الجتار يف الأطفال وا�ستغاللهم جن�سيا، واإذ نعترب هذا التكليف م�سدر فخر 

واعتزاز للمجل�س، نتمنى لهما التوفيق يف مهامهما اجلديدة. كما اأمتنى التوفيق 

املجل�س  ر�سحهم  الذين  اأع�سائه،  غري  ومن  املجل�س  اأع�ساء  من  الأ�سخا�س،  لباقي 

فيها  البت  يتم  والتي مل  الإن�سان  اخلا�سة مبجل�س حقوق  امل�ساطر  اإطار  ملنا�سب يف 

بعد.  

ح�رشات ال�سيدات وال�سادة

ينعقد اجتماعنا هذا بعد اإحداث جمل�س اجلالية املغربية باخلارج الذي �رشع يف 

اأداء املهام املنوطة به، والذي كان املجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإن�سان قد كلف من 

ا�ست�ساري  راأي  باإعداد  اهلل،  ال�ساد�س، حفظه  امللك حممد  اجلاللة  �ساحب  طرف 

اليزمي  اإدري�س  التهاين لالأ�ستاذ  اأتقدم ب�سادق  اأن  اأود  املنا�سبة  بخ�سو�سه، وبهذه 

على الثقة املولوية التي حظي بها بتعيينه رئي�سا لهذا املجل�س، كما اأتوجه بخال�س 
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ال�سكر والتقدير لكافة الأع�ساء الذين �ساهموا، كل من موقعه، يف بلورة هذا الراأي 

ال�ست�ساري وكذا كل الذين اأ�رشفوا على امل�ساورات وال�ست�سارات واملهام ذات ال�سلة 

باملو�سوع.   

ح�رشات ال�سيدات وال�سادة

احلالية، قد ركز  الولية  بداية  ال�سابقة وعند  وليته  نهاية  املجل�س، يف  كان  اإذا 

جهوده على متابعة تنفيذ تو�سيات هيئة الإن�ساف وامل�ساحلة، علما اأن بع�س مهامه 

العادية يف جمايل احلماية والنهو�س بحقوق الإن�سان قد عرفت هي كذلك حتقيق 

نتائج هامة، فاإن التقدم الذي اأحرزناه جميعا، يف جمال متابعة تفعيل تلك التو�سيات، 

لفائدة  ال�سحية  والتغطية  واجلماعي  الفردي  ال�رشر  جرب  جمالت  يف  وخا�سة 

�سحايا النتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان وذوي حقوقهم، وا�ستكمال الك�سف عن 

احلقيقة بخ�سو�س حالت جمهويل امل�سري التي بقيت عالقة، وفتح اأورا�س للتفكري 

ذلك  فاإن  واملوؤ�س�ساتية،  الت�رشيعية  بالإ�سالحات  املتعلقة  التو�سيات  تفعيل  حول 

التقدم ي�سمح لنا اليوم بالنتقال التدريجي، كما تق�سي بذلك التوجيهات ال�سامية 

ل�ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س حفظه اهلل، اإىل العمل على جعل املجل�س 

يف  املو�سعة  اخت�سا�ساتها  عن  املرتتبة  الأ�سلية  مهامها  متار�س  م�ستدامة  موؤ�س�سة 

جمال حماية حقوق الإن�سان، كل حقوق الإن�سان املدنية وال�سيا�سية طبعا، ولكن 

كذلك الإقت�سادية والإجتماعية والثقافية والبيئية مبفهومها ال�سمويل وغري القابل 

للتجزيء.

ح�رشات ال�سيدات وال�سادة

بتخ�سي�س  متيزت  ظروف  يف  ابتداأت  قد  للمجل�س  احلالية  الولية  كانت  اإذا 

بالتعاون  الإن�ساف وامل�ساحلة  اأن�سطته ل�ستكمال تنفيذ تو�سيات هيئة  حيز هام من 

النتخابات  مالحظة  وامل�ساركة يف  وتن�سيق  تنظيم  والنخراط يف  احلكومة،   مع 

من  املمتدة  واملهام  التكليفات  بع�س  وا�ستكمال   ،2007 �ستنرب  ل�سابع  الت�رشيعية 

الولية ال�سابقة، ومنها باخل�سو�س الأر�سية املواطنة للنهو�س بثقافة حقوق الإن�سان، 

اإن�ساء جمل�س اجلالية املغربية باخلارج، فقد وا�سل  واإبداء الراأي ال�ست�ساري حول 

املجل�س ممار�سة باقي مهامه و�سالحياته. وهكذا، وتنفيذا للتكليف امللكي ال�سامي 
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املجل�س  اأطلق  وواجباته،  املواطن  ميثاق وطني حلقوق  م�رشوع  اإعداد  بخ�سو�س 

م�سل�سال لإعداد وبلورة هذا امليثاق من خالل تكليف فريق عمل، مكون من خرباء، 

يف  احلقوقية  ومقاربته  املجل�س  فل�سفة  تراعي  مرجعية  اإطارات  وفق  لال�ستغال 

اإعداد هذا امل�رشوع الهام حتت اإ�رشاف جلنة مكونة من اأع�ساء من املجل�س، و�سيلي 

املقاربة  اإطار  املجتمع يف  كافة مكونات  ت�ساورية وحوارية مع  لقاءات  تنظيم  ذلك 

الت�ساركية التي يعتمدها املجل�س.

ويف جمال التعاون والتوا�سل اخلارجي، وا�سل املجل�س ا�ستقباله للوفود الأجنبية 

التي تقوم بزيارات للمجل�س بهدف الطالع على جتربة بالدنا يف جمال العدالة 

النتقالية وعلى جتربة جمل�سنا وم�ساهمته يف النهو�س بحقوق الإن�سان وحمايتها. 

وتعزيزا ملوقعه ودعم ح�سوره يف خمتلف املنتديات الدولية، �سارك املجل�س يف 

التعاون مع  موا�سلته  الإن�سان عالوة على  ال�سابعة ملجل�س حقوق  الدورة  اأ�سغال 

بني  التن�سيق  وهيئات  احلكومية  وغري  احلكومية  عرب  الدولية  املنظمات  خمتلف 

فيها. ن�سيطا  املجل�س ع�سوا  يعترب  التي  املماثلة،  الوطنية  املوؤ�س�سات 

ويف اإطار ممار�سة �سالحية اإبداء امل�سورة للحكومة، وا�سل املجل�س تطوير تعاونه 

الدولية حلقوق  املحافل  بالدنا يف  م�ساركة  م�ستوى  من  للرفع  الأخرية  هذه  مع 

كل  بني  امل�ساورات  اإطار  يف  املجل�س،  م�ساهمة  اإىل  الإ�سارة  جتدر  كما  الإن�سان، 

الأطراف املعنية، يف تقدمي الن�سح وامل�ساعدة يف اإعداد التقرير الوطني لبالدنا، 

مبنا�سبة ال�ستعرا�س الدوري ال�سامل اأمام جمل�س حقوق الإن�سان بالأمم املتحدة، 

اإعداديا  لقاء  مبقره  مار�س،   31 الثنني  يوم  املجل�س،  �سيحت�سن  الإطار  هذا  ويف 

الإن�سان  اأمام جمل�س حقوق  التقرير  الذي �سيقدم هذا  الوفد  اأع�ساء  ي�سارك فيه 

بتاريخ 8 اأبريل 2008.  

ح�رشات ال�سيدات وال�سادة

اإن ما مييز اجتماعنا اليوم كونه ياأتي يف وقت ي�سهد فيه املجل�س موا�سلة بنائه التنظيمي، 

والذي �رشعنا فيه منذ الدورة ال�سابعة والع�رشين، من خالل جتديد هياكل املجل�س 

�سبغة  اليوم  اجتماعنا  يكت�سي  اأن  ارتاأينا  ولذلك  خا�سة،  وجلان  عمل  من جمموعات 

تنظيمية ا�ستمرارا يف دعم قدرات املجل�س لتمكينه من ممار�سة اخت�سا�ساته ومهامه 
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بكفاءة وفعالية. وبناء عليه، فجدول الأعمال املقرتح عليكم يت�سمن مناق�سة وامل�سادقة 

على التعديالت املقرتح اإدخالها على النظام الداخلي للمجل�س، من جهة، ومناق�سة 

وامل�سادقة على برنامج عمل املجل�س ل�سنة 2008 من جهة ثانية.   

من  مزيدا  منا  اقت�ست  عاتقنا  على  امللقاة  وامل�سوؤوليات  املهام  ج�سامة  فاإن  وعليه، 

الهتمام باجلانب التنظيمي للمجل�س، الذي بداأناه منذ مدة، حيث مت ال�رشوع يف 

هيكلة اإدارة املجل�س، وفقا ملنظام جديد، مكن من اإعادة تنظيم ال�سعب الإدارية 

وتاأهيلها  املجل�س،  مهام  ممار�سة  يف  احلا�سلة  التطورات  ملواكبة  اأخرى  واإحداث 

تعديالت  اإدخال  يتطلب  مما  املنا�سبة  الكفاءة  ذات  الب�رشية  املوارد  من  ومتكينها 

على النظام الداخلي.

املجل�س  بني  العالقة  تو�سيح  �رشورة  اأي�سا  التعديالت  تلك  اإدخال  دواعي  ومن 

ومركز التوثيق والإعالم والتكوين يف جمال حقوق الإن�سان، امللحق به، مبا يوؤمن 

اإدماج املركز �سمن هياكل املجل�س مع املحافظة له على قدر من ال�ستقاللية ي�سمح 

له مبمار�سة مهامه بفعالية وباملرونة الالزمة.

مع  مالءمته  �رشورة  الداخلي  النظام  على  تعديالت  اإدخال  موجبات  بني  ومن 

التوجيهات امللكية ال�سامية بخ�سو�س اإحداث مكاتب اإدارية جهوية.

ح�رشات ال�سيدات وال�سادة

يت�سمن جدول اأعمال اجتماعنا، كذلك، مناق�سة وامل�سادقة على م�رشوع برنامج عمل 

املجل�س ل�سنة 2008، علما اأن بع�س الأن�سطة واملهام املربجمة تعرف امتدادا خالل 

الرتاكمات  توظيف جممل  الربنامج �رشورة  هذا  ويراعي  احلالية.  املجل�س  ولية 

احلا�سلة خالل الولية ال�سابقة، وا�ستكمال ما تبقى من تنفيذ تو�سيات هيئة الإن�ساف 

الولية  يف  باملجل�س  اأنيطت  التي  واملهام  التكليفات  تنفيذ  وا�ستكمال  وامل�ساحلة، 

ال�سابقة. كما ي�ستح�رش برنامج العمل يف حماوره متطلبات املرحلة، التي تقت�سي 

بعث ديناميكية جديدة لأداء املجل�س، انطالقا من املكونات الرئي�سية الآتية:
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ما  وخا�سة  امل�ساحلة  الإن�ساف  هيئة  بتو�سيات  املرتبطة  املهام  تنفيذ  ا�ستكمال  اأول- 

اأن يتوج هذا  اأنواعها، على  التحريات وجرب الأ�رشار بكافة  با�ستكمال  يتعلق منها 

امل�سل�سل  بتفعيل التو�سيات املتعلقة بالإ�سالحات الت�رشيعية واملوؤ�س�ساتية؛

وفقا  للمجل�س،  الأ�سلية  املهام  ممار�سة  عن  املنبثقة  الربامج  تنفيذ  متابعة  ثانيا- 

قبل  من  املقدمة  القرتاحات  �سمن  تدخل  والتي  تنظيمه،  اأعاد  الذي  للظهري 

جمموعات العمل وجلانه اخلا�سة؛

ثالثا- مالءمة وتاأهيل الأدوات التنظيمية والإدارية.

وجلنة  العمل  وجمموعات  املجل�س  اأع�ساء  لكافة  بال�سكر  اأتوجه  اأن  يفوتني  ول 

اإعداد  موقعه، يف  م�ساهمتهم، كل من  للمجل�س على  الإدارية  والأطر  التن�سيق 

ما يبذلونه من جهود للرقي مبوؤ�س�ستنا وجعلها يف م�ستوى  الربنامج وعلى  هذا 

الثقة التي و�سعها فيها �ساحب اجلاللة حفظه اهلل.

ح�رشات ال�سيدات وال�سادة

ب�رشورة  وعي  على  فاإننا   ،2008 �سنة  يهم  عليكم  املقرتح  العمل  برنامج  كان  اإذا 

ممار�سته  ي�سمن  مبا  املجل�س  لأن�سطة  ا�سرتاتيجي  تخطيط  اعتماد  على  العمل 

وطنية  كموؤ�س�سة  الإن�سان  بحقوق  والنهو�س  احلماية  جمالت  يف  لخت�سا�ساته 

الوطنية  للموؤ�س�سات  الناظمة  باريز  ملبادئ  مو�سعة طبقا  اخت�سا�سات  ذات  م�ستقلة 

حلقوق الإن�سان. 

وي�ستوجب هذا التخطيط ال�سرتاتيجي، الذي �رشعنا يف ال�ستغال عليه، نظرة 

�سمولية ومندجمة للمدى البعيد تنطلق من الرتكيز على الأن�سطة ذات التاأثري 

املهيكل واملوجه ملجالت حقوق الإن�سان، والتي من بينها اأ�سا�سا الأر�سية املواطنة 

للنهو�س بثقافة حقوق الإن�سان، وم�سل�سل اإعداد ال�سرتاتيجية واخلطة الوطنيتني 

حول الدميوقراطية وحقوق الإن�سان، باعتبارهما اإطارين مهيكلني �سي�سمحان باإدراج 

اأن�سطة املجل�س �سمن تخطيط ا�سرتاتيجي بعيد الأمد.



291
ماي 1990 - ماي 2010

ح�رشات ال�سيدات وال�سادة

ال�سابق  الرئي�س  العزيز  فقيدنا  وفاة  ذكرى  ا�ستح�سار  املنا�سبة  بهذه  بنا  يجدر 

للمجل�س اإدري�س بنزكري، التي �سنعمل على اإحيائها بعد اأ�سابيع، و�ستكون هذه 

الذكرى منا�سبة للوقوف على ح�سيلة ما اأجنز وما هو يف طور الإجناز يف الأورا�س 

التي �ساهم املرحوم يف اإطالقها، وكذا للوقوف على مدى التقدم املحرز يف اإجناز 

امل�ساريع التي مت اإطالقها بقرية اأيت حدو باأيت واحي م�سقط راأ�س املرحوم. 

ح�رشات ال�سيدات وال�سادة

ا�ستثمارا للديناميكية التي اأطلقها املجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإن�سان منذ  اإعادة 

تنظيمه وتو�سيع اخت�سا�ساته �سنة 2001، والتي دعمها النخراط يف م�سل�سل تفعيل 

التو�سيات ال�سادرة عن هيئة الإن�ساف وامل�ساحلة، فاإن �رشورات املرحلة تقت�سي منا 

جميعا موا�سلة بذل اجلهود، بنف�س الوثرية، �سعيا نحو ا�ستكمال البناء الدميقراطي 

وتر�سيخ  بها  والنهو�س  الإن�سان  حقوق  وحماية  والقانون  احلق  دولة  وتوطيد 

املكت�سبات يف هذا املجال.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته. 

رئي�س املجل�س 

اأحمد حرزين
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الجتماع الثالثون

ال�سبت 22 رجب 1429هـ )26 يوليوز 2008م(

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

ال�سادة الوزراء

ال�سيدات وال�سادة الأع�ساء

ح�رشات ال�سيدات وال�سادة

اأرحب بكم جميعا يف افتتاح الدورة الثالثني ملجل�سنا،  اأن  ي�سعدين يف البداية 

ومما يزيد من �رشوري اأننا ن�ستقبل بهذه املنا�سبة اأ�سقاء اأعزاء من موريتانيا جاوؤوا 

لتوطيد العالقات فيما بني جمل�سنا واللجنة الوطنية الفتية حلقوق الإن�سان يف 

القطر املوريتاين ال�سقيق.

وكما جرت العادة ف�سنبداأ با�ستعرا�س �رشيع ملا اأجنزناه منذ الدورة الأخرية للمجل�س.

وهكذا، ويف اإطار متابعة تنفيذ تو�سيات هيئة الإن�ساف وامل�ساحلة فقد وا�سل املجل�س 

بخ�سو�س  النووي  احلم�س  ميدان  يف  التحريات  بنتائج  موؤخرا  تو�سلنا  اإذ  عمله، 

ح�سم  ما  فمنها  الأوىل،  العينات  عن  الأجوبة  تت�سمن  الق�رشي،  الختفاء  حالت 

مل�سوؤويل  بال�سكر  التقدم  اأود  املنا�سبة  وبهذه  اإ�سافية،  حتاليل  اإىل  يحتاج  وبع�سها 

واأطر املختربين العلميني للدرك امللكي وال�رشطة.

وهكذا ويف اإطار متابعة تنفيذ تو�سيات هيئة الإن�ساف وامل�ساحلة فقد وا�سل املجل�س 

بها. كما وا�سل  يتو�سل  التي  ال�سكايات  اليومي يف جمالت احلماية وتدبري  عمله 

املدة  يف  ما  نوعا  مركزا  التعوي�س  بطلبات  املتعلقة  التحكيمية  املقررات  اإ�سدار 

بالك�سف عن  املت�سلة  الأخرية على حالت عدم الخت�سا�س، من جهة، واحلالت 

احلقيقة وباإغالق ملفات كانت ت�سنف �سابقا �سمن ملفات جمهويل امل�سري، مبوافقة 

العائالت طبعا، من جهة اأخرى.
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ويف نف�س النطاق، وا�سل املجل�س توزيع بطاقات التغطية ال�سحية على امل�ستفيدين 

من ال�سحايا وذويهم. والذي ي�سجل يف هذا ال�سدد هو �سعف اإقبال ال�سحايا وذويهم 

على طلب بطاقات التغطية ال�سحية. ونظرا لأن هذه الظاهرة رمبا ترجع اإىل نق�س 

يف التوا�سل، فقد ارتاأينا، مبعية ال�سندوق الوطني ملنظمات الحتياط الجتماعي، 

اأن ننظم يوما توا�سليا حول هذا املو�سوع. ورمبا نلجاأ اأي�سا اإىل حملة اإعالمية عرب 

ال�سحف الوطنية والإذاعة والتلفزة. كما اأننا نرغب يف اأن تتعاون معنا يف هذه 

امل�ساألة منظمات املجتمع املدين، وقد عربنا لها غري ما مرة عن هذه الرغبة.

اأما يف مو�سوع الت�سوية الإدارية والإدماج الجتماعي فال زلنا ن�ستغل مع احلكومة 

باأننا ن�سطدم  اأمامنا. ول بد من العرتاف هنا  لإيجاد حلول ملختلف احلالت التي 

مب�ساكل عدة، منها عدم دقة معطيات بع�س امللفات، وظرفية �سعي القطاع العمومي 

اإىل التقلي�س من الكتلة الأجرية، وتقدم املعنيني بالأمر يف ال�سن، اإلخ. ولتجاوز 

للمعنيني  حلول  اإيجاد  على  اإ�رشارنا  ومع  اخل�سو�س،  على  الأخري  الإكراه  هذا 

اخل�سو�س  على  الت�سغيل  وزارة  مع  ال�رشاكة  بف�سل  اهتدينا  فقد  اأنف�سهم،  بالأمر 

والإدماج  الإدارية  للت�سوية  ومكمل  وواعد جدا  مهم جدا  اأنه  نعتقد  بديل  اإىل 

مهني  تكوين  على  احل�سول  اإمكانية  عر�س  وهو  األ  ال�سحايا،  لفائدة  الجتماعي 

لفائدة ذوي حقوقهم املتوفرين على املوؤهالت الدنيا وال�سن املنا�سبة، وقد وعدتنا 

وزارة الت�سغيل م�سكورة باأن تفتح لنا جميع مراكز التكوين العمومية واخل�سو�سية 

لهذا الغر�س، وب�رشوط غاية يف الكرم. ونحن الآن ب�سدد �سبط لوائح �سنعر�سها 

على الوزارة، يف القريب اإن �ساء اهلل، حتى ت�رشع الأفواج الأوىل من ذوي حقوق 

ال�سحايا يف ال�ستفادة من هذا الربنامج )ابتداء من �ستنرب املقبل(.

جرب  برنامج  يخ�س  فيما  اأما  الأفراد،  بال�سحايا  املتعلقة  الربامج  يخ�س  فيما  هذا 

الأ�رشار اجلماعية: 

فقد مت تاأ�سي�س11 تن�سيقية واإحداث جمل�س للتن�سيقيات. كما مت تنظيم �سل�سلتني 

اأوليني من الدورات التكوينية، الأوىل همت التعريف باأهداف جرب ال�رشر اجلماعي 

والثانية متحورت حول التدبري الإيجابي للنزاعات واحلكامة اجليدة والتمكني. ومن 
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جهة اأخرى مت تنظيم ور�سات حملية لإعداد الربامج املحلية وانتقاء الربامج ذات 

الأولوية، لكي يعمل املجل�س بعد ذلك على املرافعة عليها و�سمان متويلها.

ويف اإطار ال�رشاكة مع الحتاد الأوروبي و�سندوق الإيداع والتدبري مت طلب عرو�س 

ومن  الأولية.  امل�ساريع  من  تنفيذ جمموعة  لل�رشوع يف  لنتقاء جمعيات حملية 

جهة اأخرى يعتزم املجل�س تنظيم ندوة دولية يف بداية ال�سنة، ب�رشاكة مع املركز 

الدويل للعدالة النتقالية، حول التجارب العاملية الرائدة يف جمال جرب ال�رشر.

اأخ�سعنا 7 عينات من رفات  اأننا كنا  الك�سف عن احلقيقة، اجلديد هو  فيما يخ�س 

من�سوبة لبع�س �سحايا الختفاء الق�رشي للتحليل اجليني. قبل اأيام تو�سلنا بالنتائج 

وهي جازمة يف اأربع حالت ويف احلالت الأخرى حمتاجة اإىل املزيد من التحليل. 

بالن�سبة للحالت الأوىل، �سوف تنجز قريبا املقارنات ال�رشورية مع اجلينات العائلية، 

وتغلق امللفات مبوافقة العائالت. اأما بالن�سبة للحالت الأخرى، �سنفعل نف�س ال�سيء 

بعد اإجراء التحليالت الإ�سافية.

لنا  اللذين قدما  الدرك وال�رشطة  ب�سكر خا�س ملختربي  نتقدم  املنا�سبة،  وبهذه 

خدماتهم مبهنية عالية وتفاين كبري.

ح�رشات ال�سيدات وال�سادة

�سوف اأعود يف اآخر هذه الكلمة اإىل بع�س الأورا�س التي فتحناها والتي تدخل 

اأنتقل وب�رشعة  الآن  الإن�ساف وامل�ساحلة، دعوين  �سمن نطاق تنفيذ تو�سيات هياأة 

كذلك اإىل امل�ساريع الكربى املهيكلة التي يبا�رشها املجل�س مع �رشكائه. ويتعلق 

تعلمون  وكما  والدميقراطية.  الإن�سان  حقوق  لدعم  الوطنية  باخلطة  اأول  الأمر 

فاإن هذا الربنامج الطموح قد اأطلق ر�سميا وحتت رئا�سة ال�سيد الوزير الأول قبل 

�سهرين، هذا الإطالق الر�سمي تلته لقاءات جهوية تركزت يف اأربع مواقع، مراك�س 

كافة  من  املدين  املجتمع  عن  ولكن ح�رشها ممثلون  وطنجة.  ومكنا�س  واأكادير 

ربوع اململكة، وقد كانت اأورا�سا ناجحة للغاية، واملرحلة التي ن�ستعد لها الآن هي 

مرحلة تن�سيب جلنة الإ�رشاف على هذا الربامج الطموح و�سيتم ذلك، اإن�ساء اهلل، 

خالل �ستنرب املقبل.
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لتح�سري تن�سيب هيئة الإ�رشاف مت الإت�سال مع جميع ال�رشكاء املحتملني يف هذا املو�سوع 

وكان ا�ستقبالهم للفكرة وترحيبهم بامل�ساركة والنخراط يف هذا امل�رشوع، كان اإجماعيا.

طرح م�سكل فقط بالن�سبة للمجتمع املدين، كيف ميثل املجتمع املدين وهو طبعا 

وحفاظا  املو�سوع  هذا  اإليه يف  اهتدينا  الذي  الإ�رشاف.  جلنة  ميثل يف  اأن  لبد 

على مبادئ الدميقراطية، وحفاظا  كذلك على مبداإ ا�ستقالل املجتمع املدين، هو 

اأننا دعونا جمعيات املجتمع املدين اأن ت�سكل ن�سيجا يرافق ويواكب �سياغة اخلطة 

الوطنية لدعم حقوق الإن�سان والدميقراطية. ونف�س ال�سيء فعلناه باملنا�سبة فيما 

يخ�س الربنامج املهيكل الكبري الآخر، الذي هو تنفيذ الأر�سية املواطنة للنهو�س 

اأن  املدين  املجتمع  من جمعيات  احلالتني طلبنا  كلتا  الإن�سان. يف  بثقافة حقوق 

تلتئم يف ن�سيج ملواكبة هذين امل�رشوعني، وهذا الن�سيج هو الذي �سيعني من ميثل 

الوطنية من جهة  الإ�رشاف على اخلطة  وباأية طريقة، يف جلنة  املدين،  املجتمع 

وعلى الأر�سية املواطنة من جهة ثانية. وباملنا�سبة فاإننا ب�سدد تاأ�سي�س جلنة توجيه 

اأن يكون فيها  التوجيه هذه كذلك يجب  التوثيق والإعالم، وجلنة  خا�سة مبركز 

ممثل عن املجتمع املدين، وقد طلبنا كذلك من جمعيات املجتمع املدين، بنف�س 

الطريقة، تعيني من ميثلهم يف جلنة توجيه مركز التوثيق والإعالم. 

ي�ستند  املدين،  املجتمع  متثيل  على  احلر�س  هذا  اأن  اإ�سافة  من  بد  فال  وباملنا�سبة 

احرتام مبادئ العمل الدميقراطية واحرتام مبداأ ا�ستقالل املجتمع املدين، هذه كلها 

اأن ننظم  اأ�سياء حر�سنا عليها وحر�سنا كذلك، مادمنا نتحدث عن املجتمع املدين، 

يوما توا�سليا خا�سا باملجتمع املدين، و احلقيقة اأن تقبل املجتمع املدين لهذه العرو�س 

ب�سفة عامة كان اإيجابيا جدا، لدرجة اأنه خالل اليوم التوا�سلي كان النقا�س كله من�سبا 

على ما اأ�سمته جمعيات املجتمع املدين نف�سها ب�رشورة تنظيم التكامل مع املجل�س 

ال�ست�ساري حلقوق الإن�سان، وطبعا فاإن هذا يلتقي مع همنا، ولذلك �سوف نعمل يف 

امل�ستقبل على تنظيم هذا التكامل ب�سكل اأوثق مما كان عليه احلال يف ال�سابق.

ح�رشات ال�سيدات وال�سادة

�سهدت املرحلة التي بني الدورتني اأحداثا خمتلفة وقعت يف البالد، ولعل اأهم 

هذه الأحداث، من زاوية نظرنا، هي ما ا�سطلح عليه باأحداث اإيفني، وقد كان لنا 
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طبعا موقف وكانت لنا متابعة لهذه الأحداث، بحيث اأنه فور �سماعنا بوقوع هذه 

وقع  اأنه  كما  الأحداث،  تلك  حول  الأخبار  لتتبع  جلنة  املجل�س  �سكل  الأحداث 

ا�ستماع من طرف اأع�ساء من املجل�س لل�سيد وزير الداخلية يف املو�سوع، وا�ستمع 

اإيفني زارونا يف هذا املجل�س، كما ا�ستمع اأي�سا اإىل اأع�ساء  كذلك اإىل �سكان من 

يف املجموعة التي كانت ت�سمى بتن�سيقية العمل يف اإيفني، وكل هذه ال�ستماعات 

واملتابعات �سمحت لنا باأن نحقق تقدما ملمو�سا، يف تكوين راأي حول تلك الأحداث، 

ونحن الآن ب�سدد اإمتام تقرير يف هذا املو�سوع.           

ح�رشات ال�سيدات وال�سادة

اإن النتقال اإىل الدميقراطية لي�س حفال راق�سا قد يتعر�س اإىل ك�رشات من داخله 

كما ميكن اأن ي�ستهدفه الن�سف والت�سوي�س من جهات خمتلفة، وهكذا فقد تعر�س 

املجل�س فعال يف الآونة الأخرية، ولكونه من اأبرز حملة ورموز النتقال الدميقراطي 

يف هذا البلد، اإىل بع�س الت�سوي�س. كان ذلك من خالل جريدتني حديثتني ح�سلتا، 

مبا اأ�سميتاه »و�سائلهما اخلا�سة«، على جزء من اأر�سيف هيئة الإن�ساف وامل�ساحلة و�رشعتا 

يف ن�رشه، واأمام هذه النازلة، التي تعترب اعتداء على املجل�س، ب�سفته املوؤمتن على 

اأر�سيف الهيئة، يف انتظار اأن تظهر للوجود املوؤ�س�سة الوطنية لالأر�سيف التي اأو�ست 

باإن�سائها، والتي �سودق على القانون املوؤ�س�س لها ال�سنة املا�سية، فاإننا حاولنا  الهيئة 

اأبت،  ولكنها  حبية  بطرق  الن�رش،  يف  ال�ستمرار  عن  الأوىل  ال�سحيفة  ثني  اأول 

اأنف�سنا مكرهني على مقا�ساتها، ولكننا احرتمنا امل�سطرة الأقرب اإىل احلبي،  فوجدنا 

الن�رش،  عن  بالتوقف  فقط  من خاللها  طالبنا  التي  ال�ستعجالية  امل�سطرة  وهي  األ 

ومع  اختل�سها.  ومن  اختل�ست  كيف  اخلو�س يف  بدون  املختل�سة،  الوثائق  وباإرجاع 

ذلك فقد داأب البع�س على اتهامنا بال�ستقواء على ال�سحافة، وبالعتداء على حرية 

ال�سحافة، وحماولة حجب ملك عمومي عن املواطنني، وبهذه املنا�سبة، ونتمنى اأن 

تكون الأخرية، فاإنه يهمنا اأن نديل بالتو�سيحات التالية:

وال�سعيف.  الفقري  ملجاأ  هو  الذي  بالق�ساء،  اإل  اأحد  ن�ستقو على  اإننا مل  1 .

واحلمد هلل اأننا حتى لو حاولنا، فر�سا، اأن ن�ستقوي بغري الق�ساء فاإننا، يقينا، 

الفارقة، وحبذا لو  الزمن  اأحدا ي�سايرنا، هذه من عالمات  مل نكن لنجد 

التقطها منتقدونا بدل تقدمي اأنف�سهم ك�سحايا لعتداء وهمي.
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هذه املوؤ�س�سة اأكرث من غريها حامية حلرية ال�سحافة، وقد اأعلنا مرارا اأننا  2 .

نف�سها، ول  ت�سعه هي  الذي  الأخالقي  ميثاقها  اإل  يقيدها  مع �سحافة ل 

ميكن اأن نتناق�س مع هذا الإعالن املتكرر.

اإن الأمر ل يتعلق اإذن بحرية ال�سحافة واإمنا يتعلق، فعال، با�ستغالل ملك  3 .

عام هو اأر�سيف الهيئة.

ول  �ساء،  من  يخو�س�سه  اأن  ل ميكن  ملك  اأنه  هو  العام  للملك  فهمنا  اإن 

ميكن اأن يعبث به من �ساء كما ميكن اأن يعبث، على الأقل بالن�سبة للقانون 

وا�ستغالله يجب،  عام  ملك  اإىل  الولوج  اأن  الروحاين، مبلك خا�س. كما 

ال�رشوط  تلك  كانت  واإذا  حمددة،  ومل�ساطر  ل�رشوط  يخ�سعا  اأن  حتما، 

وامل�ساطري مل حتدد بعد فاإن على اجلميع اأن يوقر امللك العام املعني، اإىل 

اأن حتدد، هذا كل ما قلناه ونكرره، ولكننا ل نكتفي بقوله وتكراره واإمنا 

نعمل بدون كلل، مع �رشكائنا يف املو�سوع، على اإظهار املوؤ�س�سة الوطنية 

لالأر�سيف م�سلحة بكل عدتها القانونية للوجود يف اأقرب وقت ممكن.

واأخريا ل بد من كلمة حول حمتوى اجلزء من اأر�سيف الهياأة الذي ن�رش  4 .

ب�سمعتهم  كبار  فعال  وهم  كبار«  »�سهود  اإىل  اجلزء  ذلك  ين�سب  بع�سه، 

اأن يدعوا ول  اأنف�سهم ل ميكنهم  يعني، وهم  وبتجربتهم، ولكن ذلك ل 

يدعون اأن ما �سجلوه يوما، يف زمن معني ويف مكان معني، لدى الهيئة هو 

احلقيقة، احلقيقة التامة والنهائية. ل �سك اأن �سهاداتهم ككل خطاب ت�ستمل 

على ذرات قليلة اأو كثرية من احلقيقة املتعلقة اإن مل يكن بحال الدنيا، 

فعلى الأقل بذراتهم املتكلمة   ولكن تلك الذرات هي ذرات ولي�س اأكرث، 

والباحث عن احلقيقة التاريخية مثله مثل الباحث عن الذهب، يجب اأن 

يكون م�ستعدا ملعاجلة الأطنان من الأتربة قبل العثور على ب�سعة غرامات 

للموؤرخني  حتفظ  اأن  لالأر�سيف  بالن�سبة  فالأجدر  لذلك  املعدن.  من 

وغريهم من املخت�سني، الذين يتوفرون على الو�سائل والقدرات ال�رشورية 

من  وغريها  ال�سهادات  بني  وللمقارنة  ال�سهادات،  من  مزيد  عن  للتنقيب 

الوثائق ولتزويدنا يف نهاية املطاف ببع�س املعدن النافع.
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ح�رشات ال�سيدات وال�سادة

كيفما كانت الت�رشيعات، واأيا كانت م�سادرها، فاإن املجل�س، رئي�سا واأمينا عاما واأع�ساء 

اهلل،  ن�رشه  اجلاللة  ل�ساحب  الغالية  بالثقة  يتمتع  اأنه  وطاملا  وم�ستخدمني،  واأطرا 

�سيظل كما اأراد له جاللته، يف طليعة املوؤ�س�سات التي يعول عليها ال�سعب املغربي 

ال�سيا�سية  املوؤ�س�ساتية،  اأبعادها،  الإن�سان والدميقراطية يف جميع  لرت�سيخ حقوق 

طبعا، ولكن الإجتماعية اأي�سا. خا�سة كل ما يتعلق باحلقوق الإقت�سادية والإجتماعية 

والثقافية والبيئية، وكل ما يتعلق باحلوار الجتماعي ال�سادق، الذي ل يق�سي اأيا من 

الفئات الإجتماعية، خا�سة الفقرية. واإذا كنا غري جاهزين بعد، رغم اأننا ن�ستعد 

بجد، ملبا�رشة النوع الثقايف من الإ�سكاليات، فاإننا فيما يخ�س النوع الأول، قد اأطلقنا 

العديد من الأورا�س: ور�س حول ا�ستقالل الق�ساء، ور�س ثاين حول احلكامة الأمنية، 

ثالث حول ال�سحافة، رابع حول �سوابط الحتجاج والتعامل معه، واإىل غري ذلك 

من الأورا�س. واإذا كان تقدم العمل يختلف من ور�س اإىل اآخر، اإل اأننا عازمون، اإن 

�ساء اهلل، اأن ننتهي من جل هذه الأورا�س قبل انتهاء ال�سنة اجلارية، وطبعا بعد اأن 

تكون هذه الأورا�س قد مرت من اختبار النقا�س العمومي الر�سني والهادف. ويف 

احلقيقة فاإن هناك ور�سا اآخر نخو�س فيه، ل يقل بل رمبا يزيد اأهمية عن الأورا�س 

الأخرى، األ وهو ور�س بلورة ميثاق للمواطنة، الذي كان �ساحب اجلاللة قد كلف 

به املجل�س �سنة 2003، والذي لالأ�سف مل يكن ممكنا النخراط فيه من قبل.

واإذا حالفتنا  الظروف واأمتمنا كل هذه الأورا�س، كما نحن عازمون قبل انتهاء �سنة 

انتهينا من مرحلة تنفيذ  الأقل فيما يخ�سنا، قد  فاإننا بذلك �سنكون، على   ،2008

تو�سيات هيئة الإن�ساف وامل�ساحلة، واأهلنا نف�سنا لالنتقال اإىل مرحلة اأخرى، مرحلة 

الرتكيز على احلقوق الإقت�سادية والإجتماعية والثقافية والبيئية لكافة املغاربة، 

واحتفينا، خري احتفاء ممكن، بالذكرى ال�ستني لالإعالن العاملي حلقوق الإن�سان.

ح�رشات ال�سيدات وال�سادة

اأن  اإىل  ن�سري  املجل�س،  اأداء  لتح�سني  بها داخليا  نقوم  التي  لالإ�سالحات  بالن�سبة 

انعقاد هذه الدورة ياأتي بعد موافقة �ساحب اجلاللة، حفظه اهلل ،على التعديالت 

على القانون الداخلي، املعتمدة خالل الدورة املا�سية من طرفكم، حيث مت ال�رشوع 
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اإدارية  اإحداث مكاتب  تتم موا�سلة  املنطلق �سوف  يف تفعيل مقت�سياته، ومن هذا 

اإىل املكتبني املوجودين  حاليا يف كل من  جهوية طبقا للمادة 35 منه، لتن�ساف 

اأكادير والعيون، وذلك لتحقيق الأهداف التي من اأجلها مت اإحداث هذه الهياكل، 

ل�سيما من حيث اللتزام بانتهاج �سيا�سة القرب يف جمالت حماية حقوق الإن�سان 

والنهو�س بها، ومواكبة برامج املجل�س من منطلق املقاربة الت�ساركية.

والتكوين يف جمال حقوق  والإعالم  التوثيق  ملركز  داخلي  قانون  اإعداد  كما مت 

الإن�سان، وذلك تطبيقا ملقت�سيات املادة 35 من النظام الداخلي للمجل�س ال�ست�ساري 

حقوق  ثقافة  ن�رش  يف  لالإ�سهام  باملجل�س  املنوط  للدور  ودعما  الإن�سان،  حلقوق 

للتكوين  البالغة  لالأهمية  وتاأكيدا  املالئمة،  الو�سائل  بكل  وتر�سيخها  الإن�سان 

والتوثيق والإعالم والدرا�سات والأبحاث يف تاأ�سيل ثقافة حقوق الإن�سان وتوطيد 

بالوثرية ال�رشورية لإجناز  القيم الدميقراطية، وذلك لتمكني املركز من ال�ستغال 

ما مت تكليفه به، ل�سيما وقد اأنيط به تتبع تنفيذ الور�سني الكبريين املتمثلني يف 

الأر�سية املواطنة واخلطة الوطنية للدميقراطية وحقوق الإن�سان. وقد روعيت يف 

هذا القانون الداخلي مقت�سيات اتفاقية اإحداث املركز، املربمة بني حكومة اململكة 

لالأمم  ال�سامية  املفو�سية  ومكتب  الإمنائي  املتحدة  الأمم  برنامج  من  وكل  املغربية 

املنوطة  التدبري اجليد واملحكم للمهام  الإن�سان، وكذا م�ستلزمات  املتحدة حلقوق 

للتوجيه  جلنة  مثل  لذلك  ال�رشورية  بالآليات  تزويده  على  احلر�س  ومت  باملركز، 

وجلنة علمية وجلنة للتدبري، ف�سال عن الهيكلة الإدارية املنا�سبة.

اإعداد نظام  اإدارة املجل�س، فيتم حاليا  تتوله  الذي  التدبريي،  امل�ستوى  اأما على 

معلومياتي لالإدارة، من خالل تكليف مكتب خمت�س، ي�ستغل منذ اأ�سابيع يف ات�سال 

ا�ستغال  باآلية  املوؤ�س�سة  الإدارية واأطر املجل�س، لتزويد  الهياكل  وثيق مع خمتلف 

املهام  ات�ساع  ملواكبة  ع�رشنتها  وت�ساهم يف  والتدبريية،  التنظيمية  قدراتها  تدعم 

املوكولة للمجل�س، حتى يكون يف م�ستوى املهام امللقاة عليه  والنتظارات الناجتة 

عن ذلك.

وعلى م�ستوى التوا�سل والتعريف باأعماله واأورا�سه حر�س املجل�س، يف منا�سبات 

التوا�سل الداخلي  اأجل تعزيز  عديدة، على عقد لقاءات توا�سلية. وهكذا ومن 
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لتدار�س  املجل�س،  مقر  خارج  الإداري،  والطاقم  الأع�ساء  بني  توا�سلي  لقاء  عقد 

ح�سيلة عمل موؤ�س�ستنا يف اإطار ات�سم بنوع من التقييم الداخلي لأداء املجل�س، 

الأن�سطة  خمتلف  لتتبع  املنتظمة  اجتماعاتها   عقد  التن�سيق  جلنة  وا�سلت  كما 

والأورا�س.

وعلى م�ستوى التوا�سل املوؤ�س�ساتي �رشع املجل�س يف اإعداد ملف �سحفي يومي عما 

تكتبه ال�سحافة حول حقوق الإن�سان، وتعميمه على ال�سيدات وال�سادة الأع�ساء عرب 

الربيد الإلكرتوين، وهي و�سيلة، �سمن اأخرى، لتاأ�سي�س وتر�سيخ متابعة منتظمة 

ال�سمويل، ومن  الإن�سان يف مفهومها  الوطنية حول حقوق  ال�سحف  ملا ين�رش يف 

الرتتيبات  اإعداد  يجري  كما  تدخله،  املجل�س وجمالت  اخت�سا�س  زوايا  خمتلف 

بداية  منها يف  الأول  العدد  �سي�سدر  اإلكرتونية،  توا�سلية  ن�رشة  النهائية  لإجناز 

ال�سهر املقبل.

اأما على ال�سعيد اخلارجي ، فتجدر الإ�سارة اإىل عدد من اأن�سطة املجل�س:

اإعداد احلكومة  م�ساهمة املجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإن�سان يف مواكبة  Õ 

للتقرير الوطني الأول، يف اإطار ال�ستعرا�س الدوري ال�سامل وامل�ساعدة يف 

حت�سريه وتقدميه وعر�سه، مبنا�سبة انعقاد الدورة اخلا�سة بهذا الفح�س 

ت�ساركية  منهجية  اعتماد  على  املجل�س  حر�س  خالل  من  بجنيف، 

وت�ساورية مع القطاعات احلكومية املعنية، ومتابعة التو�سيات ال�سادرة يف 

املو�سوع وكذا تقرير الفريق الثالثي الذي فح�س تقرير املغرب؛

املدين يف  املجتمع  و  الوطنية  واملوؤ�س�سات  احلكومة  مع  التن�سيق  متابعة  Õ 

الإعداد وامل�ساركة يف املجل�س الدويل حلقوق الإن�سان؛

اللقاءات مع املوؤ�س�سات املماثلة من قبيل اللقاء الرابع للموؤ�س�سات الوطنية  Õ 

العربية، واللقاء الثالث للحوار العربي الأوربي للموؤ�س�سات الوطنية حول 

الهجرة وحقوق الإن�سان؛

زيارات لبع�س املوؤ�س�سات املماثلة عرب العامل ومنها ب�سفة خا�سة موؤ�س�سات  Õ 

البلدان ال�سكندينافية؛
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حكومية  وغري  وحكومية  وزارية  م�ستويات  على  اأجنبية  وفود  ا�ستقبال  Õ 

ومنظمات تزور بالدنا بني الفينة والأخرى لتعميق اأوا�رش التعاون وتبادل 

جمالت  خمتلف  يف  املجل�س  بدور  للتعريف  وكذا  واخلربات  التجارب 

حقوق الإن�سان، ومن هذا املنطلق ميكن اأن نذكر با�ستقبال وفد عن اللجنة 

ا�ستقبلنا،  كما  اللجنة،  رئي�س  برئا�سة  مبوريتانيا  الإن�سان  الوطنية حلقوق 

العام  الأمني  برئا�سة  املوؤ�س�سة  نف�س  من  وفدا   ، الأ�سبوع  هذا  بداية  يف 

لالطالع على جوانب التدبري الإداري واملايل، والذي نرحب به جمددا  

يف ال�سوط الفتتاحي لهذه الدورة. 

اإجنازه  ا�ستطعنا  مبا  وموجز  مركز  تذكري  وال�سادة،  ال�سيدات  ح�رشات  هذا،  كان 

جميعا بتظافر متنا�سق للجهود ومبا نعمل �سوية على اإجنازه يف الأمد القريب.

ربوعه،  خمتلف  يف  الإن�سان  حقوق  وازدهار  الوطن  هذا  خري  فيه  ملا  اهلل  وفقا 

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

 رئي�س املجل�س

اأحمد حرزين
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الجتماع الواحد والثالثون

ال�سبت 7 ذي احلجة 1429هـ  )6 دجنرب 2008م(

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

ال�سادة الوزراء

ال�سيد وايل املظامل

ال�سيدات وال�سادة الأع�ساء

ح�رشات ال�سيدات وال�سادة

ي�سعدين مبنا�سبة افتتاح الجتماع الواحد والثالثني ملجل�سنا اأن اأرحب بكم جميعا 

متمنيا اأن تتكلل اأ�سغالنا بكامل التوفيق.

ال�ستني  بالذكرى  الدولية  املجموعة  احتفال  خ�سم  يف  هذا  اجتماعنا  ينعقد 

ل�سدور الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان، والذي يتم هذه ال�سنة حتت �سعار “العدالة 

والكرامة للجميع”. واإذا كان املجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإن�سان قد انخرط، منذ 

حر�س  اأنه  اإل  الذكرى،  لهذه  تخليدا  الأن�سطة  من  جمموعة  تنظيم  يف  مدة، 

على تنظيم لقاء خا�س يوم  اخلمي�س املقبل )11 دجنرب( للوقوف على الأهمية 

الق�سوى التي يكت�سيها هذا احلدث، ول�ستح�سار رمزية هذه الذكرى انطالقا من 

الدور املحوري وال�سرتاتيجي الذي قام به الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان، ولزال، 

كوثيقة دولية موؤ�س�سة مكنت من تر�سيخ مبادئ كونية للنهو�س بحقوق الإن�سان 

الآليات وال�سكوك  الدولية يف و�سع  اإلهام للمجموعة  وحمايتها، و�سكلت م�سدر 

الكفيلة ب�سمان التمتع الفعلي بحقوق الإن�سان. ولذلك اأدعوكم جميعا للم�ساركة 

يف اأ�سغال هذا اللقاء تخليدا لهذه الذكرى ذات املكانة املتميزة واخلا�سة لدى كل 

املنا�سلني واملت�سبثني مببادئ وقيم حقوق الإن�سان.
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الإن�سان  تدخر جهدا حلماية حقوق  م�ستقلة مل  وطنية  كموؤ�س�سة  لنا،  وبالن�سبة 

الأن�سطة  اإىل  فبالإ�سافة   ،1990 �سنة  اإن�سائها  منذ  بالدنا،  باأو�ساعها يف  والنهو�س 

ذات الدللة الرمزية القوية، والتي نوا�سل تنظيمها تخليدا لهذا احلدث، فاإن الوفاء 

بذل  موا�سلة  منا  يقت�سي  الإن�سان،  العاملي حلقوق  الإعالن  بها  جاء  التي  للمبادئ 

قابليتها  وعدم  تكاملها  يف  ببالدنا،  الإن�سان  حقوق  كافة  باأو�ساع  للنهو�س  اجلهد 

للتجزيء، �سواء كانت �سيا�سية ومدنية، اأو اقت�سادية واجتماعية اأوثقافية، اأوبيئية. 

ويف هذا الإطار، يجدر التذكري، وب�سكل مركز، باأهم الأن�سطة التي يوا�سل املجل�س 

ال�ست�ساري حلقوق الإن�سان اإجنازها، منذ الجتماع الثالثني املنعقد يف يوليوز املا�سي. 

ففي مو�سوع متابعة تفعيل تو�سيات هيئة الإن�ساف وامل�ساحلة، وكما مت اللتزام بذلك 

يف الربنامج ال�سنوي ل�سنة 2008، فعلى م�ستوى جرب ال�رشر الفردي:

لزال املجل�س يعمل على ا�ستكمال العنا�رش الإدارية والتقنية لآخر املقررات  - 

بعد  وذلك  تنفيذه،  ما مت  مع  باملقارنة  العدد  قليلة  وهي  بالتعوي�س،  القا�سية 

تو�سله بالوثائق ال�رشورية لذلك؛

كما يوا�سل املجل�س ا�ستكمال باقي املقررات القا�سية بالرف�س وعدم الخت�سا�س  - 

واإعادة النظر، حيث �سينهي جوانبها الإدارية والتقنية مع متم ال�سنة بحول اهلل، 

و�سيوا�سل تبليغ وتنفيذ تلك املقررات بعد ذلك؛

اأما فيما يخ�س ت�سوية الأو�ساع الإدارية والقانونية، فاإن املجل�س يوا�سل تعاونه مع  - 

القطاعات احلكومية املعنية باملو�سوع؛

كما يوا�سل توزيع بطائق التغطية ال�سحية، بتعاون مع ال�سندوق الوطني ملنظمات  - 

الحتياط الجتماعي لتمكني امل�ستحقني من ال�ستفادة الفعلية من جرب ال�رشر 

ال�سحي؛

ويف مو�سوع الإدماج الجتماعي لل�سحايا اأو ذوي حقوقهم، فقد �رشع املجل�س  - 

يف تفعيل اتفاقية ال�رشاكة والتعاون مع وزارة الت�سغيل والتكوين املهني، وخا�سة 
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فيما يتعلق بو�سع امل�ساطر اخلا�سة بولوج موؤ�س�سات التكوين املهني وبال�ستفادة من 

خدمات الوكالة الوطنية لإنعا�س الت�سغيل والكفاءات.

اأما على م�ستوى جرب ال�رشر اجلماعي، فقد وا�سل املجل�س تفعيل تو�سيات هيئة 

ت�رشرت  التي  املناطق  لفائدة  اجلماعي  ال�رشر  بجرب  املتعلقة  وامل�ساحلة،  الإن�ساف 

جراء حدوث انتهاكات ج�سيمة بها. وهكذا مت ا�ستكمال البناء املوؤ�س�ساتي للربنامج 

الإ�رشاف  التن�سيق بني جلنة  الذي �سيي�رش عملية  التن�سيقيات  باإحداث جمل�س 

على الربنامج والتن�سيقيات املحلية. كما تابع املجل�س تعبئة خمتلف �رشكائه يف 

هذا الربنامج، حيث مت توقيع التفاقيات التالية، والتي تن�ساف اإىل التفاقيات املوقعة 

�سابقا:

اتفاقية مع املعهد امللكي للثقافة الأمازيغية تروم امل�ساهمة يف الدعم املوؤ�س�ساتي  - 

املرتبطة بحفظ  امل�ساريع  الربنامج ودعم  املنخرطة يف  للجمعيات  والتنظيمي 

الذاكرة اجلماعية وبحماية احلقوق الإقت�سادية والإجتماعية والثقافية؛

اتفاقية مع  وزارة الإ�سكان والتعمري والتنمية املجالية  للم�ساهمة يف  تاأهيل  - 

ال�سكن   باملناطق امل�سمولة بجرب ال�رشر اجلماعي، واإعادة ترميم مراكز الختفاء 

الق�رشي ال�سابقة وحتويلها اإىل ف�ساءات حلفظ الذاكرة، واإىل مركبات اجتماعية 

وثقافية واقت�سادية بتن�سيق مع الفاعلني املحليني؛

التفاق مع وزارة الداخلية وموؤ�س�سة �سندوق الإيداع والتدبري على تخ�سي�س  - 

ميزانية لأقاليم اأزيالل و طان طان واخلمي�سات، على غرار الأقاليم الثمانية الأخرى  

التي ا�ستفادت من دعم الإحتاد الأوربي و موؤ�س�سة �سندوق الإيداع والتدبري.

مع  ال�رشاكات  من  ثانية  ملجموعة  النهائية  ال�سياغة  على  حاليا  املجل�س  ويعمل  

قطاعات حكومية اأخرى وموؤ�س�سات من القطاع اخلا�س.

ويف ميدان تقوية قدرات اأع�ساء التن�سيقيات املحلية نظم املجل�س، بتعاون مع الإحتاد 

الأوربي، وِموؤ�س�سة �سندوق الإيداع والتدبري، جمموعة من الدورات التكوينية يف 

جمالت التمكني والتدبري الإيجابي للنزاعات واحلكامة. 
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ويف مو�سوع النوع الجتماعي اأحدث املجل�س جلنة خا�سة مكلفة بالنوع، واأ�سدر، 

ندوة  تنظيم  مت  كما  للن�ساء.  مرويات  للمراأة،  املتحدة  الأمم  �سندوق  مع  بتعاون 

وطنية حول النوع والعدالة الإنتقالية. ويف نف�س الإطار يتم حاليا اإعداد ال�سياغة 

النهائية لدرا�سة حتليلية حول اإعمال مقاربة النوع الجتماعي واحلقوق الإن�سانية 

للن�ساء يف �سياق العدالة النتقالية باملغرب.

وعلى م�ستوى ا�ستكمال التحريات بخ�سو�س حالت الختفاء العالقة، وحتديد هويات 

املتوفني بوا�سطة حتاليل احلم�س النووي على عينات من رفاة ال�سحايا، وكما �سبق اأن 

اأ�رشت، خالل الجتماع ال�سابق للمجل�س، فقد كان خمتربا الدرك امللكي وال�رشطة 

ل  ال�ستيعابية  ولكن قدرتهما  متميزة،  كفاءات  الآن على  يتوفران  وهما  العلمية، 

اأولية مل تكن كلها،  زالت �سعيفة ن�سبيا، فقد كان املختربان قد تو�سال اإىل نتائج 

لالأ�سف، اإيجابية، ولهذا فقد و�سع املجل�س ت�سورا �سموليا لإنهاء هذا املو�سوع يف 

اأقرب الآجال، وحدد لئحة نهائية للحالت التي تتطلب حتديد الهوية عن طريق 

وبا�رش  رفاتها،  ا�ستخراج  مت  التي  احلالت،  بني جمموع  من  النووي  احلم�س  حتليل 

املجل�س الإت�سال باأحد اأكرب املختربات اجلينية بفرن�سا، من اأجل التعاقد معه لإجراء 

حتاليل اأخرى يف اأقرب الآجال، وفق بروتوكول تعاون �سيتم توقيعه قبل متم ال�سنة 

اأحداث  �سحايا  عائالت  عن  جلنة  اإ�رشاك  عمله يف  املجل�س  يوا�سل  كما  اجلارية. 

ال�سحايا، حيث  بها  دفن  التي  املقربة  بناء وتهيئة  بالدارالبي�ساء يف عملية   1981
يرتقب اأن تنظم مرا�سيم خا�سة فور انتهاء الأ�سغال وقبل متم ال�سنة بحول اهلل.

اأما فيما يخ�س متابعة تفعيل التو�سيات املتعلقة بالإ�سالحات الت�رشيعية واملوؤ�س�ساتية، 

العدالة  بتاأهيل  املتعلقة  التو�سيات  تفعيل  متابعة  اإطار  يف  املجل�س،  نظم  فقد 

ومن  املجل�س  داخل  من  املجال  فيها خرباء يف  �سارك  لقاءات  ا�ستقاللها،  وتقوية 

خارجه، وبعد مناق�سات جادة ودرا�سة علمية متاأنية، بناء على العرو�س واملذكرات 

واخلال�سات واملقرتحات والتو�سيات املقدمة من طرف اأع�ساء اللجنة، خل�س اجلميع 

املو�سوع.و�ستكون تلك  اإىل اعتماد مذكرة ت�سمنت جمموعة من القرتاحات يف 

املذكرة هي م�ساهمة املجل�س يف م�رشوع اإ�سالح الق�ساء، الذي �ستبا�رشه احلكومة 

تنفيذا للتعليمات امللكية ال�سامية يف هذا ال�سدد. 
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اللجنة  به  الذي قامت  العمل  القانون اجلنائي، فبعد مواكبة  اإ�سالح  ويف مو�سوع 

درا�سة  اإجناز  املجل�س  يبا�رش  اجلنائي،  القانون  م�رشوع  باإعداد  واملتعلق  احلكومية، 

لهذا امل�رشوع ل�سمان تفعيل تو�سيات هيئة الإن�ساف وامل�ساحلة ذات ال�سلة، و�سمان 

مالءمته مع املعايري الدولية حلقوق الإن�سان.

املجل�س،  نظم  الإعدام،  بعقوبة  املتعلقة  وامل�ساحلة  الإن�ساف  هيئة  تو�سية  وملتابعة 

بتعاون مع منظمة »جميعا �سد عقوبة الإعدام« ندوة علمية �سكلت فر�سة لإجراء 

نقا�س عميق ور�سني يف املو�سوع، و�سيعمل املجل�س على ن�رش اأ�سغالها بتعاون مع 

املنظمة املذكورة خالل الأ�سابيع املقبلة. 

الأطراف  مع  ا�ست�سارات  تنظيم  املجل�س يف  الأمنية فقد �رشع  احلكامة  بخ�سو�س  اأما 

املعنية من �سلطات عمومية وفعاليات املجتمع املدين، وجتميع العنا�رش والوثائق اخلا�سة 

خرباء  ومن  املجل�س  اأع�ساء  من  جلنة  املقبلة  القليلة  الأيام  يف  و�سي�سكل  باملو�سوع، 

لالنكباب على اإجناز درا�سة ومذكرة خا�سة بتفعيل تو�سية الهيئة املتعلقة باملو�سوع. 

ح�رشات ال�سيدات وال�سادة

بعد تقدمي اأهم الإجنازات يف جمال تفعيل تو�سيات هيئة الإن�ساف وامل�ساحلة، يجدر 

التذكري بباقي الأورا�س املهمة املفتوحة من قبل املجل�س منذ مدة، ومنها العمل 

املتعلق باإعداد خطة وطنية للنهو�س بالدميقراطية وحقوق الإن�سان ببالدنا، حيث 

نظم املجل�س، قبل ثالثة اأيام فقط، كما تتبعتم ذلك، لقاء مت خالله  تن�سيب جلنة 

الإ�رشاف الوطنية على اإعداد هذه اخلطة باإ�رشاف ال�سيد الوزير الأول. كما ينبغي 

اأبريل  املهم، خالل �سهر  الور�س  انطالق هذا  اأعلن  املجل�س كان قد  اأن  التذكري 

تنظيم  من خالل  اجلهوية  وال�ست�سارات  احلوارات  من  �سل�سلة  ذلك  وتلت  املا�سي، 

ور�سات ت�ساورية مب�ساركة كافة املتدخلني واملعنيني. وقد مكن ذلك من ت�سكيل 

جلنة الإ�رشاف الوطنية، وفق مقاربة ت�ساركية، ل�سمان متثيلية كل الأطراف املعنية 

من احلكومة ومن املجتمع املدين واملوؤ�س�سات الوطنية واجلمعيات املهنية والهيئات 

الإعالمية والتمثيلية يف هذا امل�رشوع البالغ الأهمية، و�سيتم تقدمي تفا�سيل حول 

هذا املو�سوع �سمن العر�س املتعلق باأن�سطة املجل�س منذ الدورة ال�سابقة.  
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2003، والقا�سي  العر�س ل�سنة  ال�سامي مبنا�سبة خطاب  امللكي  وتنفيذا للتكليف 

باإعداد املجل�س مل�رشوع حول ميثاق حقوق وواجبات املواطن، مت ال�رشوع يف اإجناز 

عمل اأويل من قبل جمموعة من اخلرباء يوا�سلون عملهم يف املو�سوع، حتت اإ�رشاف 

الأع�ساء  املجل�س وبع�س  اإ�رشاف مو�سعة مكونة من روؤ�ساء جمموعات عمل  جلنة 

الآخرين. وقد قامت جلنة الإ�رشاف باإبداء راأيها يف امل�رشوع املعد من قبل اخلرباء 

وفق اإطار مرجعي حدده املجل�س من منطلقاته احلقوقية. ويوا�سل املجل�س العمل 

يف املو�سوع مع احلر�س على فتح نقا�س داخلي ب�ساأنه، اإىل اأن ن�سل اإىل �سياغة 

نهائية مل�رشوع امليثاق الذي �سنعر�سه على النظر ال�سديد ل�ساحب اجلاللة امللك 

حممد ال�ساد�س حفظه اهلل. 

الإن�سان،  حلقوق  الدولية  املعايري  مع  ومالءمتها  الت�رشيعات  درا�سة  جمال  ويف 

فبالإ�سافة اإىل عمل املجل�س املتعلق مب�رشوع القانون اجلنائي املذكور �سابقا، يتابع 

املجل�س عمله املتعلق مبرافقة احلكومة يف معاجلة مو�سوع ال�سحافة الذي ندرجه 

كنقطة اأ�سا�سية وحمورية يف اأ�سغال هذا الجتماع، �سمن مقاربة �سمولية تراعي 

خال�سات كل اللقاءات وال�ست�سارات التي نظمها املجل�س مع العديد من الأطراف، 

واإجناز ورقة اأ�سا�سية �سننكب على مناق�ستها خالل هذا الجتماع. 

خمتلف  مع  التعاون  وا�سلنا  للمجل�س،  اخلارجية  والعالقات  التعاون  جمال  ويف 

الدولية من منظمات دولية وموؤ�س�سات وطنية وجمعيات غري حكومية،  الهيئات 

خمتلف  بني  العالقات  يف  حموريا  مو�سوعا  اأ�سبحت  الإن�سان  حقوق  لأن  اعتبارا 

الفاعلني الدوليني، ولتبادل التجارب واخلربات واملعلومات. ويف هذا ال�سدد �سارك 

اأ�سغال الدورة التا�سعة ملجل�س حقوق الإن�سان املنعقدة يف �ستنرب  املجل�س يف 

املا�سي وخا�سة يف اأ�سغال الن�ساط املوازي الذي خ�س�سه املجل�س ملو�سوع«الأ�سخا�س 

باقرتاحات وت�سورات انطالقا من  يف عداد الختفاء«، حيث �سارك وفد املجل�س 

جتربة بالدنا يف جمال العدالة النتقالية. وباعتباره ع�سوا ن�سيطا يف جلنة التن�سيق 

بني املوؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان، �سارك املجل�س يف الندوة التا�سعة لهذه 

املوؤ�س�سات، والتي انعقدت يف نريوبي بكينيا، خالل اأكتوبر املن�رشم، حول مو�سوع 

اإدارة العدالة. كما �سارك املجل�س، على هام�س هذه الندوة، يف اأ�سغال الجتماع 

الواحد والع�رشين للجنة التن�سيق بني املوؤ�س�سات الوطنية، ويف اجتماع ال�سبكة 
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الإفريقية للموؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان التي يتحمل فيها املجل�س م�سوؤولية 

نائب الرئي�س، اإىل اأن ي�سبح رئي�سا لها، مبنا�سبة تنظيم الندوة ال�سابعة لهذه ال�سبكة 

ببالدنا يف اأكتوبر من �سنة 2009، ويف اجتماع اجلمعية الفرنكفونية للموؤ�س�سات 

الوطنية حلقوق الإن�سان التي يراأ�سها املجل�س. 

ويف نف�س الإطار يعمل املجل�س على توطيد عالقات التعاون مع املوؤ�س�سات الوطنية 

املماثلة، وذلك من خالل تبادل التجارب واخلربات يف جمال حقوق الإن�سان، ومن 

بينها اللجنة املوريتانية حلقوق الإن�سان التي زار املجل�س وفد عنها، خالل الفرتة 

الأخرية، واملعهد الدمنركي حلقوق الإن�سان. ويوا�سل املجل�س التعاون مع املنظمات 

بينها، على �سبيل  الإن�سان ومن  العاملة يف جمال حقوق  الدولية غري احلكومية 

الذكر ل احل�رش،  اللجنة الدولية لل�سليب الأحمر الدويل واملركز الدويل حلقوق 

الأ�سخا�س وتنمية الدميقراطية الكندي، واملركز الدويل للعدالة النتقالية الذي 

اأبرم معه املجل�س اتفاقية �رشاكة وتعاون.   

اأجنبية حكومية وغري حكومية  و�سخ�سيات  وفود  ا�ستقبال  املجل�س  وا�سل  كما   

رغبت يف الإطالع على جتربة املجل�س كموؤ�س�سة وطنية للنهو�س بحقوق الإن�سان 

وحمايتها وعلى جتربة بالدنا يف جمال العدالة النتقالية.

كما متيزت الفرتة الأخرية مب�ساركة فعالة للمجل�س، من خالل رئي�سه واأمينه العام 

واأع�ساء من خمتلف جمموعات العمل واأطر املجل�س، يف موؤمترات ومنتديات دولية 

تعنى بحقوق الإن�سان، �سوف تطلعون عليها يف العر�س الذي �سيقدم خالل هذا 

التقرير  من  الثاين  اجلزء  �سمن  الأن�سطة  هذه  كل  تفا�سيل  �سرتد  كما  الجتماع، 

ال�سنوي للمجل�س بر�سم �سنة 2008.

ح�رشات ال�سيدات وال�سادة

موا�سلة  تروم  واأن�سطة  ندوات  تنظيم  الأخرية يف  الفرتة  املجل�س خالل  ا�ستمر 

النهو�س بحقوق الإن�سان يف بالدنا. وهكذا نظم املجل�س، ولأول مرة، ندوة يف 

اأو�ساع  الفارط حول  اأكتوبر  نهاية  العيون يف  نقا�س عمومي وطني مبدينة  �سكل 

حقوق الإن�سان باأقاليمنا ال�سحراوية، حظيت باهتمام ومتابعة وا�سعني وطنيا وجهويا 



309
ماي 1990 - ماي 2010

وحتى على امل�ستوى الدويل. وبالنظر ملا اكت�ساه هذا اللقاء من خ�سو�سية ومتيز، 

فقد انبثقت عنه تو�سيات هامة �سوف نتابع تفعيلها، اإن �ساء اهلل، مع ن�سيج جمعوي 

جهوي هو الآن يف طور التكوين. وتفعيال للمقاربة اجلهوية التي ابتداأ املجل�س 

احلق يف  الإن�سان:  حقوق  بثقافة  النهو�س  حول  درا�سي  يوم  تنظيم  مت  تفعيلها، 

البيئة منوذجا، مبدينة الداخلة. كما قام املجل�س بتنظيم جمموعة من الندوات 

ودورة  العدل،  وزارة  مع  بتعاون  الأ�رشة  مدونة  تفعيل  لتقييم  ندوة  بينها   من 

تدريبية حول »الآليات والتفاقيات الدولية حلقوق الإن�سان«، مبدينة �سيدي قا�سم، 

ب�رشاكة مع املنظمة املغربية حلقوق الإن�سان ووزارة العدل، لفائدة ن�سطاء احلركة 

اجلمعوية املحلية.

ح�رشات ال�سيدات وال�سادة

يجدر التذكري والتنويه اأخريا باملجهودات املبذولة من قبل كافة جمموعات العمل 

واللجان، منذ امل�سادقة على برنامج العمل ال�سنوي بر�سم �سنة 2008، لتنفيذ هذا 

الربنامج كل من موقعه، علما اأن هذه املجموعات توا�سل اإعداد اآراء وت�سورات حول 

بع�س الق�سايا امللحة.

ومبا اأننا على م�سارف نهاية �سنة 2008، فاإنني اأقرتح على كافة جمموعات العمل وال�سعب 

الإدارية اإجراء تقييم حل�سيلة العمل، خالل هذه ال�سنة، حتى نتمكن من الوقوف عند 

كل ما اأنهينا العمل بخ�سو�سه وما هو ممتد خالل باقي ولية املجل�س، كما اأدعوها اإىل 

ال�رشوع، منذ الآن، يف اإعداد برامج عملها لل�سنة املقبلة اإن �ساء اهلل. 

ح�رشات ال�سيدات وال�سادة

تفعيال لخت�سا�س املجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإن�سان، املتعلق مبنح جائزة حممد 

وقبل  اجلائزة،  لهذه  الرت�سيح  باب  فتح  عن  الإعالن  مت  الإن�سان،  ال�ساد�س حلقوق 

اأع�ساء من املجل�س ومن خارجه لتنظيم  ذلك مت اإحداث جلنة خا�سة مكونة من 

عن  الإعالن  و�سيتم  بها.  الفائزين  وانتقاء  الرت�سيحات  يف  والنظر  اجلائزة  هذه 

الفائزين وت�سليم اجلوائز يف اإطار الحتفال بالذكرى ال�ستني لالإعالن العاملي حلقوق 

الإن�سان. 
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ح�رشات ال�سيدات وال�سادة

كان هذا تذكري موجز مبا مت اإجنازه بف�سل ت�سافر جهودنا جميعا، واأمتنى اأن نوا�سل 

م�سريتنا للنهو�س بحقوق الإن�سان وحمايتها مبزيد من التفاين والإخال�س، اللذان 

يجعالننا يف م�ستوى الثقة التي و�سعها فينا �ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س 

حفظه اهلل.

وفقنا اهلل ملا فيه خري هذا البلد وازدهار وتطور حقوق الإن�سان، وال�سالم عليكم 

ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

 رئي�س املجل�س

اأحمد حرزين
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الجتماع الثاين والثالثون 

ال�سبت 2 ربيع الأول 1430هـ )28 فرباير 2009م(

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

ال�سادة الوزراء

ال�سيد وايل املظامل

ال�سيدات وال�سادة الأع�ساء

ح�رشات ال�سيدات وال�سادة

ي�رشفني مرة اأخرى مبنا�سبة افتتاح الجتماع الثاين والثالثني للمجل�س ال�ست�ساري 

حلقوق الإن�سان اأن اأرحب باجلميع متمنيا كامل النجاح والتوفيق لأ�سغاله.

الإعالن  ل�سدور  ال�ستني  بالذكرى  الحتفالت  خ�سم  يف  هذا  اجتماعنا  ينعقد 

العاملي حلقوق الإن�سان، حتت �سعار “الكرامة والعدالة للجميع”، والتي �سارك فيها 

اأو  حكومية  جهات  مع  بالتعاون  اأو  منفرد  ب�سكل  اأن�سطة،  عدة  بتنظيم  املجل�س 

غري حكومية، متيزت بتوجيه ر�سالة ملكية �سامية جددت التاأكيد على موا�سلة 

انخراط اململكة املغربية يف املنظومة الدولية حلقوق الإن�سان، من خالل الإعالن 

عن رفع التحفظات عن التفاقية الدولية للق�ساء على كافة اأ�سكال التمييز �سد 

املراأة، وامل�سادقة على التفاقية الدولية حلماية الأ�سخا�س يف و�سعية اإعاقة. ولقد 

الذكرى يف تنظيم  اأولها املجل�س لالحتفال بهذه  التي  الق�سوى  الأهمية  جتلت 

يف  الإن�سان  بحقوق  مرتبطة  وق�سايا  موا�سيع  تناولت  قوية،  دللت  ذات  اأن�سطة 

ان�سغالت املجل�س كموؤ�س�سة وطنية. ومتيزت تلك  اأبعادها، ومن منطلق  خمتلف 

الأن�سطة بالتنوع من حيث الأطراف امل�ساركة اأو املتعاونة، والتي متثلت يف فعاليات 

ودوليون،  وطنيون  وخرباء  حكومية  غري  ومنظمات  وجامعات  وبرملانية  حكومية 

الأمر الذي �سكل منا�سبة اأخرى لإثارة وتعزيز النقا�س الوطني العمومي حول ق�سايا 

تندرج بال�رشورة �سمن م�سارات تعزيز نظام حماية حقوق الإن�سان والنهو�س بها، 
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والرفع من م�ستوى مرافقة البناء الدميقراطي ببالدنا. ومما يوؤكد ذلك تنوع املوا�سيع 

املتناولة، والتي عاجلت ق�سايا حتتل مكانة متميزة يف الف�ساء العمومي الوطني وذات 

الرتباط بالتطور املجتمعي، وطرحها لإ�سكالت حقوقية ت�ستوجب اإدراجها �سمن 

ل  الذكر  �سبيل  على  بينها  ومن  احلقوقي.  احلقل  يف  الفاعلني  خمتلف  اأجندة 

احل�رش، ظاهرة الحتجاج وموا�سيع ذات �سلة بالإرهاب وحقوق الإن�سان والتعذيب 

وحقوق الإن�سان بني الكونية واخل�سو�سيات، والدفاع عن احلقوق واحلريات الأ�سا�سية 

للمغاربة املحتجزين بتيندوف.

ح�رشات ال�سيدات وال�سادة

حالة  عن  ال�سنوي  التقرير  على  وامل�سادقة  مناق�سة  اليوم  اأعمالنا  يت�سمن جدول 

كنا قد حر�سنا  واإذا   .2008 �سنة  بر�سم  املجل�س  الإن�سان وح�سيلة عمل  حقوق 

اإطار تقييم  اإعداده، فاإننا، ويف  اآجال  وتوفقنا هذه ال�سنة، ولأول مرة، يف احرتام 

اأداء املجل�س يف هذا املجال بغاية حت�سينه والرفع من م�ستواه، �سنفتح ور�سا ملناق�سة 

ال�سالحيات  لأحدى  تفعيال  يعد  باعتباره  التقرير  هذا  اإعداد  وطريقة  منهجية 

املهمة التي اأناطها باملجل�س الظهري ال�رشيف املتعلق باإعادة تنظيمه، ولكونه كذلك 

املجال،  العمومية يف  ال�سيا�سات  وتقييم  الإن�سان  اأو�ساع حقوق  لر�سد  مهمة  اأداة 

وتقدمي التو�سيات والقرتاحات الكفيلة مبوا�سلة حت�سني تلك الأو�ساع.

ويف جمال اآخر، وتفعيال ل�سالحية درا�سة الت�رشيعات الوطنية ملالءمتها مع املعايري 

القانون  م�رشوع  درا�سة  مدة، على  منذ  املجل�س،  انكب  الإن�سان،  الدولية حلقوق 

اجلنائي من قبل جلنة مو�سعة، مكونة من اأع�ساء من �سائر جمموعات العمل، ت�رشف 

على العمل الذي يقوم به فريق من اخلرباء كلف بهذه املهمة. ويتوخى هذا العمل 

مراجعة ودرا�سة امل�رشوع يف �سوء �رشورات حتديث ال�سيا�سة اجلنائية املغربية يف 

جمايل التجرمي والعقاب، وكذا �سمان مالءمة مقت�سيات القانون اجلنائي مع املعايري 

الدولية حلقوق الإن�سان ب�سكل عام، و�سمان تفعيل تو�سيات هيئة الإن�ساف وامل�ساحلة 

والت�رشيع  ال�سيا�سة  وتاأهيل  الإن�سان،  اجل�سيمة حلقوق  النتهاكات  بخ�سو�س جترمي 

اجلنائيني ب�سكل خا�س. واإذ ي�رشين اأن اأخربكم باأن الفريق املذكور �سينهي اإجناز 

هذا العمل يف نهاية ال�سهر املقبل، فاإننا واعون ب�رشورة ا�ستكمال درا�سة ومالءمة كل 

املنظومة اجلنائية الوطنية، مبا فيها قانون امل�سطرة اجلنائية، مع املعايري الدولية حلقوق 
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الإن�سان، حيث نعترب اأن النجاح يف اإجناز هذا امل�رشوع ال�سخم يعد ل حمالة اأحد 

املوؤ�رشات الأ�سا�سية ملدى قيا�س اجلهود التي تقوم بها موؤ�س�ستنا يف جمال املالءمة. 

ح�رشات ال�سيدات وال�سادة

يعمل املجل�س، يف جمال حماية حقوق الإن�سان والت�سدي لالنتهاكات، من خالل 

النتهاكات ومعاجلة  املعنية، على تطوير منهجية وطريقة ر�سد  العمل  جمموعة 

ال�سكايات. ويف هذا ال�سدد مت اإعداد دليل، نعر�سه عليكم اليوم، يخ�س تنظيم 

راكمها  التي  واخلربة  التجربة  مبراعاة  وذلك  الحتجاز،  واأماكن  ال�سجون  زيارات 

�سيا�سة  دعم  اإطار  ويف  العاملية.  التجارب  خمتلف  وكذا  املجال،  يف  املجل�س 

القرب التي انتهجها املجل�س، عمل موؤخرا على فتح مكتب اإداري جهوي باملنطقة 

ال�رشقية، من �سمن مهامه امل�ساعدة على الرفع من اأداء املوؤ�س�سة يف جمال احلماية 

بتعاون وثيق مع الفعاليات احلقوقية املحلية.

لقد �سبق اأن اأعلنا عن انكباب املجل�س على اإعداد م�رشوع ميثاق وطني حلقوق 

اأن  وي�سعدين  حقوقية،  منطلقات  يعتمد  مرجعي  اإطار  وفق  املواطن،  وواجبات 

اجلهود  بف�سل  للم�رشوع،  متقدمة  �سيغة  اعتماد  اإىل  تو�سلنا  اأننا  اليوم  اأخربكم 

املبذولة من طرف كافة اأع�ساء جمموعة العمل املعنية، وكل من �سارك يف اأ�سغالها 

اخلا�سة باملو�سوع من بني اأع�ساء املجل�س. كما �سنحر�س على فتح نقا�س داخلي 

مو�سع حولها يف اأقرب وقت ممكن.

ويف اإطار قيامه بدوره املتعلق باخلطة الوطنية حول حقوق الإن�سان والدميقراطية، 

اأف�ست جمهودات املجل�س املرتبطة بتن�سيق العمل يف املو�سوع اإىل تي�سري ت�سكيل 

احلكومة،  مع  بتعاون  اخلطة،  هذه  اإعداد  على  الوطنية  الإ�رشاف  جلنة  وتن�سيب 

علما اأن اللجنة املذكورة �رشعت يف عقد اجتماعاتها الأوىل بعد و�سع هيكلتها 

الداخلية. و�سيحر�س املجل�س على توفري الدعم الالزم لها حتى تنهي اإعداد 

هذا امل�رشوع الوطني الهام يف الآجال املحددة باإذن اهلل.

لتفعيل  الالزمة  الرتتيبات  و�سع  يتم  اأنه  اإىل  الإ�سارة  جتدر  �سلة،  ذي  مو�سوع  ويف 

اأن  باإحلاح على  ونو�سي  الإن�سان،  بثقافة حقوق  للنهو�س  املواطنة  الأر�سية  مقت�سيات 
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تعمل جلنة الإ�رشاف على اإعداد اخلطة الوطنية املذكورة �سابقا على تاأمني اإيجاد كافة 

ال�سيغ املنا�سبة للتن�سيق بني هذين امل�رشوعني املهيكلني يف جمال حقوق الإن�سان.

ح�رشات ال�سيدات وال�سادة

العمل  اإمتام  الأ�سا�سية  اأهدافنا  برنامج عملنا ل�سنة 2008، من بني  لقد جعلنا، يف 

املتعلق مبتابعة تنفيذ تو�سيات هيئة الإن�ساف وامل�ساحلة. وينبغي اأن ن�سجل يف هذا 

ال�سدد التقدم املحرز �سواء فيما يخ�س جرب ال�رشر الفردي، حيث مت تنفيذ كافة 

املقررات التحكيمية القا�سية بالتعوي�س املايل، با�ستثناء حالت معدودة يرجع عدم 

اأو متابعة تفعيل باقي التو�سيات  اإرادة املجل�س،  اأ�سباب خارجة عن  اإىل  تنفيذها 

تقدم  حتقيق  مت  كما  املعنية.  اجلهات  مع  الأخرى  ال�رشر  جرب  باأ�سكال  املتعلقة 

ملحوظ على م�ستوى تفعيل التو�سيات املتعلقة بجرب ال�رشر اجلماعي، �سواء من 

حيث ا�ستكمال البناء املوؤ�س�ساتي الكفيل بتنفيذ الربامج، اأومن حيث ال�رشوع يف 

و�سع امل�ساريع لتنفيذها باملناطق املعنية بتلك التو�سيات. وفيما يتعلق بالتحريات 

للحم�س  حتاليل  اإجراء  ت�ستوجب  قليلة  عـالقة  حـالت  من  تبقى  ما  بخ�سو�س 

وال�رشطة  امللكي  الدرك  بتعاون وثيق مع خمتربي  املجل�س،  النووي، فقد عمل 

مع  املجال،  هذا  متميزة يف  مع خمترب دويل ذي جتربة  التعاقد  على  العلمية، 

حتديد اآجال معقولة لإجناز ذلك. 

وبخ�سو�س التو�سيات التي تهم الإ�سالحات املوؤ�س�ساتية والت�رشيعية، فبالإ�سافة اإىل 

انكباب املجل�س على درا�سة م�رشوع القانون اجلنائي كما �سبق ذكره، ي�سعدنا اأن 

نعر�س عليكم اليوم م�رشوع مذكرة مت اإعدادها من قبل جلنة مكونة من خرباء من 

داخل املجل�س ومن خارجه، تت�سمن اقرتاحات املجل�س الرامية اإىل تفعيل تو�سيات 

هيئة الإن�ساف وامل�ساحلة املتعلقة بتاأهيل العدالة وتقوية ا�ستقالل الق�ساء.

كما يقوم املجل�س، حاليا، باإجراء حوار وم�ساورات مع اجلهات املعنية حول تفعيل 

وظروف  �رشوط  توفري  حول  وكذا  الأمنية،  احلكامة  مو�سوع  يف  الهيئة  تو�سيات 

الن�سمام اإىل الربوتوكول الختياري امللحق بالتفاقية الدولية ملناه�سة التعذيب، 

نقا�سا وطنيا مب�ساركة خرباء  ال�سهر  بداية هذا  القاعة خالل  حيث �سهدت هذه 

دوليني يف املو�سوع.



315
ماي 1990 - ماي 2010

ح�رشات ال�سيدات وال�سادة

اإن ان�سغال املجل�س على ال�سعيد الوطني بالعديد من الأورا�س والأن�سطة املهمة، 

مل مينعه من موا�سلة تعزيز عالقات التعاون والنفتاح على اأطراف وفاعلني اآخرين 

على امل�ستوى الدويل، �سواء داخل منظومة الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان، اأو داخل 

عائلة املوؤ�س�سات الوطنية عرب العامل واجلهات. ويف هذا ال�سدد �رشعنا يف التح�سري 

للندوة ال�سابعة للموؤ�س�سات الوطنية الإفريقية حلقوق الإن�سان التي �ستحت�سنها بالدنا 

باأن املجل�س �سيتوىل، بعد  اإن �ساء اهلل. ول يفوتنا التذكري  اأكتوبر املقبل  يف �سهر 

انعقاد هذه الندوة، رئا�سة ال�سبكة الإفريقية ملوؤ�س�سات حقوق الإن�سان. كما �سي�سارك 

الوطنية  للموؤ�س�سات  اخلام�س  اللقاء  يف  املقبل،  مار�س  �سهر  غ�سون  يف  املجل�س، 

للموؤ�س�سات  الدولية  التن�سيق  للجنة  ال�سنوي  اللقاء  الإن�سان ويف  العربية حلقوق 

الوطنية. ويوا�سل املجل�س كذلك ال�ستجابة لطلبات وفود اأجنبية، حكومية وغري 

حكومية، تود الطالع على جتربة املجل�س والوقوف عند منجزاته.

ح�رشات ال�سيدات وال�سادة

اأذكر، ويف عالقة مبا�رشة مبا ورد  اأن  يفوتني  قبل اختتام كلمتي الفتتاحية، ل 

يف الر�سالة امللكية ال�سامية بخ�سو�س احلقوق الإقت�سادية والإجتماعية والثقافية 

والبيئية، اأن املجل�س قد قام بعقد اتفاقية تعاون مع برنامج الأمم املتحدة الإمنائي 

لإجراء ت�سخي�س يف املو�سوع يعتمد منطلقات حقوقية. 

�سكرا على ح�سن اإ�سغائكم، واأمتنى لأ�سغال اجتماعنا هذا كامل التوفيق ملا فيه خري 

بالدنا وتعزيز م�سارات النهو�س بحقوق الإن�سان وحمايتها.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

رئي�س املجل�س

اأحمد حرزين
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الجتماع الثالث والثالثون

        ال�سبت 18 رجب 1430هـ )11 يوليوز 2009م(

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

ال�سادة الوزراء

ال�سيد الأمني العام للمجل�س

اأخواتي واإخواين اأع�ساء املجل�س

ح�رشات ال�سيدات وال�سادة

والثالثني  الثالث  الجتماع  هذا  اأ�سغال  يف  وم�ساركتكم  ح�سوركم  لكم  اأ�سكر 

للمجل�س، والذي يكت�سي طابعا خا�سا، نظرا لأهمية النقاط املدرجة يف جدول 

اأعماله، ولكونه ينعقد قبل حوايل �سنة من الحتفال بالذكرى الع�رشين لتاأ�سي�س 

املجل�س، ولكن اأهميته تكمن اأ�سا�سا  يف الظرفية التي ينعقد فيها، والتي تتميز 

لعتالء  العا�رشة  الذكرى  منا�سبة  وهي  األ  غالية،  منا�سبة  على  جميعا  باإطاللنا 

�ساحب اجلاللة حممد ال�ساد�س، اأيده اهلل، عر�س اأ�سالفه امليامني.

�سك  ل  وثائق  م�ساريع  ثالثة  درا�سة  على  ننكب  اأن  املنا�سبة  بهذه  لفخورون  اإننا 

اأنها، بعدما ت�ستويف املناق�سة ال�رشورية لها، داخل، وفيما يخ�س اثنني منها خارج 

املجل�س، �ست�سكل لبنات اإ�سافية يف �رشح البناء الدميقراطي القائم على امل�ساحلة 

فيها  انخرط  التي  املواطنة،  قيم  واإ�ساعة  الإن�سان  حقوق  احرتام  وعلى  املن�سفة، 

املغرب منذ ما يزيد عن ع�رش �سنوات، ولكنه عرف تعبئة وحيوية خا�ستني خالل 

الع�رشية التي نودعها.

هيئة  تو�سيات  تنفيذ  متابعة  جمال  يف  اأجنز  عما  �سامل  بتقرير  اأول  الأمر  يتعلق 

الإن�ساف وامل�ساحلة. وتعلمون جميعا اأن تلك التو�سيات تتوزع على ثالثة  حماور: 

القانونية  املنظومة  على  اإ�سالحات  اإدخال  احلقيقة،  عن  الك�سف  الأ�رشار،  جرب 
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الوطنية ل�سمان عدم التكرار ومناه�سة الإفالت من العقاب يف كل حالت انتهاكات 

حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية.

يف كل هذه املحاور ن�ستطيع اأن نقول اأن املجل�س قام مبا كان عليه اأن يقوم به.

ففيما يخ�س جرب الأ�رشار الفردية، �سدرت مقررات يف جل احلالت املعرو�سة، 

و�رشفت تعوي�سات مالية، و�سي�رشف ما تبقى قريبا جلميع امل�ستحقني الذين ل ت�سوب 

ملفاتهم �سائبة، وبالإ�سافة اإىل ذلك، وكما تعلمون، فاإن باب التغطية ال�سحية قد 

فتح اأمام جميع �سحايا النتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان املا�سية وذويهم الأقربني، 

امل�ساكل  لت�سوية كل  و�ساق  احلكومة على قدم  مع  ي�ستغل حاليا  املجل�س  اأن  كما 

الإدارية اأو معاجلة ق�سايا الإدماج الجتماعي، بالن�سبة للحالت امل�ستوفية لل�رشوط 

واملعايري املعتمدة، طبقا لالختيار املتفق عليه موؤخرا مع ال�سلطات العمومية.

اأما فيما يخ�س جرب الأ�رشار اجلماعية، فهناك اليوم اأزيد من ثالثني م�رشوعا تنمويا 

و/اأو متعلقا باحلفظ الإيجابي للذاكرة قيد التنفيذ يف اأحد ع�رش موقعا، جميعها 

كانت الهيئة قد حددتها. وبعد اأ�سابيع معدودة �سيت�ساعف هذا العدد ورمبا اأكرث 

مرتني عند النتهاء من انتقاء امل�ساريع الفائزة يف ال�سطر الثاين من املباراة، التي اأطلقها 

برنامج جرب الأ�رشار اجلماعية بالتعاون مع الحتاد الأوروبي و�رشكاء وطنيني.

وفيما يخ�س الك�سف عن احلقيقة، فقد كانت هيئة الإن�ساف وامل�ساحلة قد تركت 66 

حالة عالقة، ون�ستطيع اليوم القول اإن هذه احلالت قد تقل�ست اإىل 9 حالت فقط، 

خا�سة بعد اأن بداأنا نتو�سل بنتائج التحليل اجليني، الذي عهد باإجرائه ملخترب دويل، 

اأح�سن املختربات املتخ�س�سة يف العامل، وذلك بخ�سو�س رفات جمموعة  يعد من 

بالنتائج  العام  هامة من احلالت. وطبعا �سوف نعمل قريبا على تبليغ الأ�رش والراأي 

النهائية فور التو�سل بها، كما �سيت�سمن التقرير، الذي نحن ب�سدده، تلك النتائج.

واأخريا، فيما يخ�س الإ�سالحات املوؤ�س�ساتية والقانونية التي اأو�ست بها هيئة الإن�ساف 

وامل�ساحلة، فال بد اأول من التذكري باأنها ولو كانت تعترب م�سارات وطنية لأورا�س اإ�سالحية 

مهيكلة، فاإنه فيما يخ�س دور املجل�س فقد عمل على امل�ساهمة طبقا لخت�سا�ساته، يف 
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تقدمي اقرتاحاته ومذكراته بخ�سو�س ثالثة جمالت: جمال مالءمة الت�رشيع الوطني مع 

الت�رشيع الدويل يف امليدان اجلنائي، جمال الق�ساء، وجمال احلكامة الأمنية.

يف املجال الأول، جمال مالءمة الت�رشيع الوطني مع الت�رشيع الدويل، فقد اأخد 

اأن  مرموقني،  ومب�ساعدة خرباء  عاتقه،  على  الإن�سان  ال�ست�ساري حلقوق  املجل�س 

املجهود  هذا  اأثمر  وقد  اجلنائي.  القانون  مل�رشوع  ودقيقة  �ساملة  مبراجعة  يقوم 

الوثيقة مو�سوع اأحد النقط الأ�سا�سية من جدول الأعمال املعرو�س عليكم.

اإ�سكالية  على  الأوىل  بالدرجة  ان�سبت  مذكرة  املجل�س  اأعد  الق�ساء،  جمال  يف 

ا�ستقالله، وقد رفعت املذكرة اإىل �ساحب اجلاللة اأيده اهلل، كما �سلمت اإىل ال�سيد 

وزير العدل اإبان فتحه للحوار الوطني يف �ساأن اإ�سالح الق�ساء، الذي كلفه �ساحب 

اجلاللة بالإ�رشاف عليه. وبالتعاون بني وزارة العدل واملجل�س ال�ست�ساري حلقوق 

الإن�سان وجميع املوؤ�س�سات والفعاليات الأخرى املعنية، نتمنى اأن تعرف بالدنا قريبا 

اإ�سالحا عميقا للق�ساء يوؤّمن، على اخل�سو�س، ا�ستقالله وبذلك يوطد الطابع املوؤ�س�ساتي 

للدميقراطية املغربية، ويقوي ثقة املواطن والأجنبي على ال�سواء يف عدالتنا.

بعد  املو�سوع  يف  مذكرة  اإعداد  يف  املجل�س  �رشع  الأمنية،  احلكامة  جمال  يف 

�سل�سلة من امل�ساورات مع املعنيني بالأمر، كما فعلنا يف مو�سوع الق�ساء، ونعتزم اإنهاء 

هذا امل�رشوع يف الأ�سابيع القليلة القادمة اإن �ساء اهلل، واإذاك طبعا ف�سيعر�س على 

هيئات املجل�س وعلى �رشكائنا قبل رفعه اإىل �ساحب اجلاللة حفظه اهلل.

هذه، باخت�سار �سديد جدا، هي منجزات املجل�س يف جمال تنفيذ تو�سيات هيئة 

الإن�ساف وامل�ساحلة.

ح�رشات ال�سيدات وال�سادة

يحق لنا فعال اأن ندعي اأن مرحلة من عمل املجل�س قد انتهت اأو كادت تنتهي، 

واأننا مقبلون على مرحلة جديدة من عمل املجل�س.
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املقررات التي مل ت�سدر بعد، �سن�ستمر يف العمل على اأن ت�سدر يف اأقرب الآجال. 

ت�رشف  اأن  على  احلر�س  �سنوا�سل  مل�ستحقيها،  بعد  ت�رشف  التي مل  والتعوي�سات 

بدون تاأخري. 

كما �سنوا�سل العمل من اأجل اأن يتمتع فعليا كل م�ستحق لها بالتغطية ال�سحية.

�سوف نواظب على العمل مع احلكومة لإيجاد حلول لكل احلالت املتعلقة بالت�سوية 

الإدارية اأو بالإدماج الجتماعي.

النتهاكات  ب�سحايا  املت�سلة  والطبية  القانونية  للموؤازرة  �سامل  ت�سور  اإطار  ويف 

لذلك  املنا�سب  الختيار  تطوير  على  �سنعمل  املا�سية،  الإن�سان  حلقوق  اجل�سيمة 

بتوظيف الرتاكم احلا�سل لدى املجل�س اأو لدى فعاليات اأخرى ر�سمية اأو مدنية، 

وذلك بعد ا�ستكمال امل�ساورات اخلا�سة باملو�سوع.

وب�سفة  اأمده،  ينتهي  اأن  اإىل  اجلماعية  الأ�رشار  برنامج جرب  تنفيذ  �سنوا�سل  كما 

للم�ساريع  متويالت  اإيجاد  على  �سنعمل  اأمده،  ينتهي  اأن  بعد  وحتى  له،  موازية 

اجليدة، التي تر�سحت لال�ستفادة منه، ولكنها مل تفز نظرا ملحدودية الغالف املايل 

املتوفر، غايتنا الأ�سا�سية خلق ديناميكية حملية توؤمن التمكني املحلي لكل الفاعلني 

يف هذه الربامج وامل�ساريع.

و�سنبقى حري�سني، يف اإطار اآليات العدالة النتقالية، الك�سف عن احلقيقة بالن�سبة 

للحالت القليلة، ولكن الدالة التي مل تنجل اإىل حد ال�ساعة يف �ساأنها احلقيقة، 

بكل الو�سائل التي تتيحها تلك الآليات. 

والنهو�س  الراهن  التاريخ  العلمي يف جمال  البحث  �سن�سجع  الوقت،  نف�س  ويف 

بالأر�سيف وحفظ الذاكرة، حيث �سنوقع قريبا اتفاقية مع الحتاد الأوروبي يف هذا 

ال�ساأن.

اأن  وب�سفة عامة �سنواكب جميع الإ�سالحات القانونية واملوؤ�س�ساتية التي من �ساأنها 

تنقل املغرب اإىل م�ساف اأرقى الدول الدميقراطية احلا�سنة حلقوق الإن�سان.
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ولكن ورغم ثقل هذه املهام فاإن تركيز املجل�س �سينتقل ابتداء من اخلريف املقبل 

اإن �ساء اهلل، وتدريجيا طبعا، اإىل مهامه اجلوهرية الأ�سلية، األ وهي مهام النهو�س 

بحقوق الإن�سان وحمايتها يف �سموليتها، مع اهتمام خا�س بحقوق مدنية مل تلق 

العناية الكافية اإىل حد ال�ساعة، كاحلق يف احلماية من الجتار يف الب�رش، وحقوق 

والثقافية  والإقت�سادية  الإجتماعية  واحلقوق  جهة،  من  والالجئني،  املهاجرين 

والبيئية للمواطنني املغاربة من جهة اأخرى، دون اإغفال بع�س احلقوق ال�سيا�سية 

حق  اأو  مثال،  التعبري  وحريات  كحقوق  متجدد،  قانوين  تاأطري  اإىل  حتتاج  التي 

مالحظة النتخابات، اأو احلق يف الو�سول للمعلومات وغريها.

لقد انخرطنا فعال يف هذا الجتاه. ول اأدّل على ذلك من تقدمنا، يف �رشاكة مع 

احلكومة ومع املجتمع املدين، وبدعم من الحتاد الأوروبي، يف بلورة خطة العمل 

الإ�رشاف عليها  يراأ�س جلنة  التي  الإن�سان والدميقراطية،  الوطنية لإر�ساء حقوق 

ال�سيد وزير العدل والتي يراأ�س كتابتها ال�سيد الأمني العام للمجل�س ال�ست�ساري 

لنا ول �سك فر�سا كثرية للوقوف على  التي �ستوفر  الإن�سان، وهي اخلطة  حلقوق 

اخلطوات التي قطعتها.

ومن موؤ�رشات انخراطنا كذلك يف مرحلة جديدة اإقبالنا على اإطالق م�سار تنفيذ 

مقت�سيات الأر�سية املواطنة للنهو�س بثقافة حقوق الإن�سان، قبل ان�رشام هذا ال�سهر 

اإن �ساء اهلل، واإذا �سمحت التزامات ال�سيد الوزير الأول، وذلك بتن�سيب جلنة الإ�رشاف 

على هذا التنفيذ.

ويف �سياق ا�ستعرا�س بع�س موؤ�رشات دخولنا مرحلة جديدة ل يفوتني التذكري 

الق�سايا  جل  حول  اأطلقناها  التي  والدرا�سات  نظمناها  التي  املتعددة  بالندوات 

اجلديدة ن�سبيا التي اأ�رشت اإليها، والتي تعد مقاربات اأولية لتلك الق�سايا ل�سك اأنها 

حتتاج اإىل تعميق، واإىل منهجة، واإىل برجمة دقيقة �سننكب عليها منذ اخلريف 

املقبل اإن �ساء اهلل، وب�سفة موازية �سننكب على مهمة تاأهيل املجل�س لتنمية قدراته 

على الت�سدي بنجاح ملهام امل�ستقبل.

ح�رشات ال�سيدات وال�سادة

فيما يتعلق بالنقطتني الأخريتني املقرتحتني يف جدول اأعمالنا. �ساأكتفي بالتاأكيد 

ب�سكل خا�س على م�ساألة واحدة، وهي اأن الوثيقتني املعنيتني معا، الوثيقة املتعلقة 
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النهائية.  للم�سادقة  معرو�ستني  لي�ستا  املواطنة،  ميثاق  وم�رشوع  اجلنائي  بالقانون 

منا  املطلوب  امل�سادرين حلقوق غرينا.  ومن  املتطاولني  من  لكنا  العك�س  ادعينا  لو 

فقط يف هذه الدورة هو اأن نطور الوثيقتني قدر الإمكان، وبعد ذلك نعر�سهما 

اأن تعودا للمجل�س  الراأي ويطوروهما بدورهم، قبل  على �رشكائنا ليبدوا فيهما 

اإن م�رشوع ميثاق املواطنة على اخل�سو�س، ونظرا  للم�سادقة. ورمبا اأجازف فاأقول 

دورة  يف  عليه  امل�سادقة  بعد  حتى  م�رشوعا  يبقى  اأن  يح�سن  اخلا�سة  لطبيعته 

مقبلة، حتى تتاح مناق�سته، ويتاح متلكه، على اأو�سع نطاق ممكن.

ح�رشات ال�سيدات وال�سادة

قبل اخلتام اأود اأن اأطلعكم على بع�س الأن�سطة التي قمنا بها، وبع�س املواعيد التي 

تنتظرنا يف جمال العالقات اخلارجية والتعاون.

لقد قمنا بزيارة عدد من البلدان الغربية، والتقينا فيها مبمثلي احلكومات واملجتمع 

املدين واملوؤ�س�سات الوطنية، والذي مل�سناه ب�سفة عامة هو التثمني العايل لتجربة 

هيئة الإن�ساف وامل�ساحلة، والتح�سن الكبري ل�سورة املغرب، مع ا�ستمرار بع�س املاآخذ، 

خا�سة يف جمايل حرية التعبري وحماربة ظاهرة الجتار يف الب�رش.

كما �رشعنا يف بناء ج�سور مع قارة اأمريكا الالتينية، وهكذا تو�سلنا بدعوتني لزيارة 

اأ�سدقاءنا من  املوايل �سن�ستقبل  ال�سهر  ، ويف  القادم  اأكتوبر  كوملبيا والبريو، خالل 

ت�سيلي، ونعتزم بناء حوار عربي اأمريكي لتيني يف ميدان حقوق الإن�سان، على غرار 

احلوار الإقت�سادي القائم، وعلى منوال احلوار العربي الأوروبي للموؤ�س�سات الوطنية، 

الذي لعب املجل�س دورا رياديا يف تاأ�سي�سه ول زال ي�ساهم يف تعزيز اآلياته.

وبالن�سبة اإىل اإفريقيا، فقد دعينا موؤخرا للم�ساركة يف اأول ن�ساط عمومي قامت به 

جلنة احلقيقة الطوغولية املن�سبة حديثا، والتي ت�رش على اأن ت�ستفيد من التجربة 

املغربية. وتعلمون اأننا ن�ستقبل يف بداية نونرب القادم ال�سبكة الإفريقية للموؤ�س�سات 

الوطنية حلقوق الإن�سان، التي �ستوؤول اإلينا رئا�ستها لعامني.

الدولية  التن�سيق  جلنة  اإطار  يف  ن�سيطون  فنحن  الدويل  ال�سعيد  على  اأما 

مبا�رشة  املغرب،  مكتبها يف  �سيجتمع  التي  الإن�سان،  الوطنية حلقوق  للموؤ�س�سات 
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قبل اجتماع ال�سبكة الإفريقية ملوؤ�س�سات حقوق الإن�سان، والتي عر�س علينا تروؤ�س 

جلنتها الفرعية املكلفة مبنح العتمادات ابتداء من اأكتوبر املقبل.

اأ�سري اأخريا اإىل الندوة الهامة التي �ستنعقد بعد اأيام يف مراك�س حول م�رشوع 

الت�رشيح الأممي اخلا�س بالرتبية على حقوق الإن�سان، لأنوه بع�سوتني من جمل�سنا 

لعبتا وتلعبان دورا هاما يف �سياغة هذا امل�رشوع، األ وهما ال�سيدة حليمة الورزازي 

اأمينة  وال�سيدة  امل�رشوع،  بالإ�رشاف على �سياغة  املكلفة  الأممية  كرئي�سة للجنة 

ملريني التي قادت امل�ساورات بني املوؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان حول امل�سودات 

اجلاهزة للم�رشوع. با�سمكم جميعا اأحيي ال�سيدتني الورزازي وملريني.

ح�رشات ال�سيدات وال�سادة

يف اخلتام، ويف هذه اللحظة املف�سلية، اإ�سمحوا يل اأن اأتوجه بالتحية والإجالل اإىل 

جميع اأع�ساء هيئة الإن�ساف وامل�ساحلة، الذين �ساهموا بق�سط غري قليل يف املجد 

احلديث للمغرب، وعلى راأ�سهم طبعا فقيدنا العزيز اإدري�س بنزكري، رحمه اهلل.

اإ�سمحوا يل اأي�سا اأن اأ�سكر جميع �رشكائنا يف خمتلف براجمنا واأن�سطتنا، من حكومة، 

وموؤ�س�سات وطنية واأجنبية، ووكالت تنمية وجمعيات مدنية وفعاليات غيورة على 

حقوق الإن�سان وعلى الدميقراطية. فلولهم ملا ا�ستطعنا اأن ننجز ما اأجنز، وبدون 

موفور م�ساعدتهم فلن ن�ستطيع اأن ننجز ما نعتزم اإجنازه.

وميتد �سكري طبعا كذلك اإىل اأع�ساء املجل�س وجمموعات عمله، وخا�سة منها جلنة 

تفعيل تو�سيات هيئة الإن�ساف وامل�ساحلة وجلنته التن�سيقية، واإىل اأخي و�سديقي 

ال�سيد الأمني العام واإىل جميع الأطر واملوظفني وامل�ستخدمني، وعهدا اأننا �سنظل 

نعمل من اأجل اأن يبقى هذا املجل�س »رمزا لدوام دولة احلق واملوؤ�س�سات«، كما يريد 

له �ساحب اجلاللة اأيده اهلل.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.   

رئي�س املجل�س

اأحمد حرزين 
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اجلل�سة اخلا�سة 

19 ذي احلجة 1430هـ )7 دجنرب 2009م(

ب�سم اهلل الرحمان الرحيم

ال�سيد وزير الداخلية 

ال�سيد الكاتب العام لوزارة العدل 

ال�سيد ممثل ال�سيد وزير اخلارجية 

الأخ العزيز وايل املظامل 

اإخواين اأخواتي اأع�ساء املجل�س ال�ست�ساري

جنتمع اليوم يف هذه اجلل�سة اخلا�سة، التي اأمر �ساحب اجلاللة ن�رشه اهلل بعقدها، 

الإن�سان،  حقوق  خلطاب  مغر�سة  ا�ستعمالت  من  نالحظه  �رشنا  ما  يف  للتداول 

املوؤمتنة  الوطنية  املوؤ�س�سة  لأننا  معنيون  ونحن  وتقوي�سها،  الإن�سان  ل�رشب حقوق 

على حقوق الإن�سان يف هذه البالد، وبالتايل ل ميكن اأن ن�سكت عن ال�ستعمالت 

ا�ستعرت  باأنها  لحظنا  والتي  الإن�سان،  حقوق  خلطاب  ال�سليمة  غري  والتوظيفات 

بع�س ال�سيء، خا�سة بعد اخلطاب التاريخي ل�ساحب اجلاللة يف 6 نونرب 2009.

اأن نعيد الأمور اإىل ن�سابها مركزين على العالقة التي يجب  لذا فاإنه مطلوب منا 

اأحيانا  البع�س  اأن  نرى  حيث  القانون،  مفهوم  وبني  الإن�سان  حقوق  بني  تكون  اأن 

وهذا  للقانون،  والتنكر  ون�سيان  طم�س  تبيح  وكاأنها  الإن�سان  حقوق  عن  يتحدث 

طبعا غري �سحيح، فاملطلوب منا اإذن هو اأن نعيد الأمور اإىل ن�سابها غري نا�سني باأن 

امل�ستهدف يف احلقيقة لي�س هو حقوق الإن�سان ول القانون فقط، اإمنا امل�ستهدف، 

كما توؤكد ذلك عدة موؤ�رشات، هو امل�سار الذي انخرط فيه املغرب منذ مدة، م�سار 

بناء الدميقراطية وتوطيد حقوق الإن�سان.

هذا امل�سار فيما يبدو ل يعجب الكثريين، لذا فاملطلوب منا اأي�سا اأن ن�ساهم يف الدفاع 

عن املكت�سبات التي حتققت يف جمال بناء الدميقراطية وتوطيد حقوق الإن�سان.
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لي�س  عليكم،  واأقرتح  اللقاء  لهذا  الداعي  مبثابة  تعترب  التي  الوقائع  ندرك  كلنا 

اأن ن�ستمع  اأعمال باملعنى املعتاد ولكن كمنهجية لت�سيري هذه اجلل�سة،  كجدول 

اأول اإىل تو�سيحات من طرف ال�سيد وزير الداخلية فيما يخ�س الوقائع التي اأ�رشت 

اإليها، و�ساأطلب من ال�سيد ممثل وزير اخلارجية اأن يزودنا كذلك ببع�س املعطيات، 

وكذا ال�سيد الكاتب العام لوزارة العدل وال�سيد وايل املظامل، وبعد ذلك نفتح باب 

املناق�سة، واملفرو�س هو اأن نخرج ببيان يو�سح موقف املجل�س من الق�سايا املتداول 

املناق�سة،  هذه  معنا  تواكب  �سوف  لل�سياغة،  جلينة  فهناك  الغر�س  ولهذا  ب�ساأنها، 

اأن تقرتح علينا ن�س  املداولت واملناق�سة  انتهاء  اأن يكون مب�ستطاعها عند  واأرجو 

م�رشوع بيان ن�سادق عليه.

اإذا �سمحتم �سيتف�سل ال�سيد وزير الداخلية ببع�س التو�سيحات حول بع�س الوقائع 

التي ح�سلت يف املدة الأخرية.

�سكــرا.

رئي�س املجل�س

اأحمد حرزين 
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الجتماع الرابع والثالثون

اخلمي�س 29 ذي احلجة 1430هـ  )17 دجنرب 2009م(

ب�سم اهلل الرحمان الرحيم

يف بداية هذا اللقاء اأريد اأن اأحيي ال�سيد وزير العدل الذي اأبى اإل اأن يح�رش 

اأ�سكر ال�سيد كاتب الدولة لدى وزير ال�سوؤون اخلارجية والتعاون على  معنا، كما 

ح�سوره يف هذه الدورة الرابعة والثالثني للمجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإن�سان، 

واأحيي طبعا جميع الإخوة والأخوات اأع�ساء املجل�س، واأود اأن اأحيي، ب�سفة خا�سة، 

اإخواننا اأع�ساء املجل�س الذين عادوا لثوهم من مهام عاجلة اإىل اخلارج للم�ساهمة 

يف الرد على الهجمات التي تتعر�س لها بالدنا يف املدة الأخرية، وخا�سة ملواجهة 

للبالد  الرتابية  بالوحدة  للم�سا�س  الإن�سان  املغر�سة خلطاب حقوق  ال�ستعمالت 

وهناك  فعاليتهم.  وعلى  تطوعهم  على  اإذن  لهم  فتحية  الدميقراطي،  ومب�سارها 

العمل،  بنف�س  للقيام  اخلارج  اإىل  املقبلة  القليلة  الأيام  �ستنتقل يف  اأخرى  وفود 

و�سيكون حتما اإن �ساء اهلل عمال موفقا لأن ق�سيتنا عادلة، وكيفما كانت ال�سعوبات 

هذه  على  نتغلب  لكي  يكفي  ما  الإميان  من  ولنا  الكفاءات  ومن  الطاقات  من  فلنا 

ال�سعاب ونعيد الأمور اإىل ن�سابها.

و�سديقي  اأخي  جميعا  با�سمكم  اأهنئ  اأن  اللقاء،  هذا  بداية  يف  كذلك  دعوين 

ال�سيد الأمني العام للمجل�س مبنا�سبة انتخابه �سمن اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان 

املتعلق  الدويل  العهد  الأطراف يف  للدول  الثامن  الجتماع  بنيويورك، مبنا�سبة 

باحلقوق املدنية وال�سيا�سية، وكما تعلمون فال�سيد الأمني العام لي�س الوحيد من 

اأع�ساء وع�سوات املجل�س، الذي يتواجد الآن يف موؤ�س�سة اأممية مهمة، اإذ يجدر 

التذكري باإعادة انتخاب الأ�ستاذة ال�سعدية بلمري ع�سوا يف جلنة مناه�سة التعذيب، 

وكذا ال�سيدة حليمة الورزازي، التي اأعيد انتخابها على راأ�س اللجنة ال�ست�سارية 

املكلفة  اللجنة  اخلا�سة يف  املقررة  الإن�سان، والأخت جناة اجميد  ملجل�س حقوق 

اأن الأخت  بالجتار يف الأ�سخا�س ويف ال�ستعمالت البورنوغرافية لالأطفال. كما 

اأمينة ملريني مكلفة من طرف اللجنة ال�ساهرة حاليا على حت�سري اإعالن اأممي خا�س 
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بالرتبية والتكوين يف حقوق الإن�سان، حيث ت�سارك يف تن�سيق م�ساهمات املوؤ�س�سات 

الوطنية حلقوق الإن�سان يف �سياغة هذا الإعالن. 

اإىل م�ساألة لي�ست �سارة لالأ�سف  اأ�سري  اأن  اللقاء،  اأريد كذلك، يف بداية هذا  كما 

املجل�س، يوجد يف �رشاع مع  اأع�ساء  اأحد  الولدي،  ال�سيد عبد اهلل  وهي كون 

املر�س منذ �سهور ، ونتمنى له ال�سفاء العاجل اإن �ساء اهلل.

اإذن، كما هو معتاد �سنبداأ هذا اللقاء با�ستعرا�س موجز لأعمال املجل�س منذ الدورة 

ال�سابقة، حيث وكما تعلمون جميعا فاإن اأعمال املجل�س كانت كثرية ومكثفة يف 

هذه الفرتة، ولهذا لن اأ�ستعر�سها بالتف�سيل، لأن تفا�سيل ذلك �سرتد يف التقرير 

ال�سنوي، �سمن اجلزء الذي يخ�س�س لهذا الأمر، و�سوف اأكتفي بعر�س �رشيع لأهم 

اأن�سطة املجل�س، منذ الدورة الأخرية، و�ساأبداأ مبا يتعلق مبوا�سلة اأو متابعة تفعيل 

تو�سيات هيئة الإن�ساف وامل�ساحلة.

يف هذا املجال، ن�سري اإىل اأن جلنة التفعيل عملت، منذ يوليوز املا�سي، على ا�ستكمال 

بالتعوي�س، كما  القا�سية  التحكيمية  باملقررات  املتعلقة  التقنية والإدارية  اجلوانب 

با�رشت كافة الإجراءات الرامية اإىل تنفيذها، مبا يف ذلك التعاون مع م�سالح الوزارة 

قاعدة  حتيني  كذلك  مت  الإطار  نف�س  ويف  املغرب.  وبريد  املالية  ووزارة  الأوىل 

البيانات مبا جد من معطيات يف هذا املو�سوع، ومت اإجناز واإعداد عدد ل باأ�س به 

من ملفات التغطية ال�سحية، حيث متت اإحالتها على ال�سندوق الوطني ملنظمات 

هذه  اأن  كما  م�ستحقيها،  اإىل  النخراط  بطاقات  و�سلمت  الجتماعي،  الحتياط 

الفرتة متيزت، على اخل�سو�س، برتكيزنا على التقدم يف ملف الإدماج الجتماعي، 

الذي تعلمون جميعا اأنه ملف �سعب جدا نظرا لتباين احلالت املعنية بهذا امللف، 

حيث اأنه لي�س هناك جتان�س ل يف ال�سن ول يف م�ستوى الدرا�سة ول يف مكان 

الإقامة.... وكل هذه الأ�سياء جعلت اأن هذا املو�سوع هو فعال مو�سوع �سائك، ولكن 

ما يجب الإقرار به اأن احلكومة ، التزمت معنا التزاما جديا و�سارما حتى نتغلب على 

املو�سوع، وفعال فقد وقع تقدم ملمو�س يف امللف،  التي تعرت�س هذا  ال�سعوبات 

و�سوف يُعلن عن النتائج يف حينها.
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كذلك عملنا مع احلكومة على ت�سوية الأو�ساع الإدارية واملالية لعدد من احلالت، 

اأنه مت، يف مرحلة اأوىل، التو�سل اإىل حل 41 حالة من  حيث ميكن الإ�سارة اإىل 

اأ�سعب احلالت يف املدة الأخرية يف هذا املجال.

وعلى العموم، �سي�سدر قريبا تقرير مف�سل، هو الآن قيد الطباعة، يعطي ح�سيلة 

العمل يف جمال جرب الأ�رشار الفردية بكل اأبعاده مثله مثل اجلوانب الأخرى من 

تو�سيات هيئة الإن�ساف وامل�ساحلة.

لكن مع ذلك لبد من اإ�سارة �رشيعة حول عمل املجل�س على ال�سعيد اجلهوي، 

حيث هناك اأكرث من ثالثني م�رشوعا من م�ساريع جرب ال�رشر اجلماعي هي الآن قيد 

التنفيذ.

كما اأن هناك جمموعة اأخرى من امل�ساريع �ستتم امل�سادقة عليها يف الأ�سابيع املقبلة 

عدد  ي�سل  �سوف  وبذلك  اهلل،  �ساء  اإن  فرباير  اأو  يناير  من  ابتداء  اإطالقها  و�سيتم 

اإىل  اجلماعي،  ال�رشر  جرب  اإطار  يف  التنفيذ،  قيد  هي  التي  امليدانية  امل�ساريع 

حوايل مائة م�رشوع.

وعلى م�ستوى حفظ الذاكرة التاأمت يف املدة الأخرية جمموعة من الفعاليات التي 

متثل م�ساريع حفظ الذاكرة، املوزعة عرب الرتاب الوطني، التاأمت يف ور�سة مهمة، 

�ست�سدر خال�ساتها قريبا.

اإداري جديد  مكتب  اأخريا  ان�ساف  فقد  اجلهوية،  الإدارية  الهيكلة  اأما يف جمال 

ملجموعة املكاتب الإدارية التي اأقيمت �سابقا، وهو املكتب الإداري املوجود مقره يف 

ورزازات ويغطي عمالتي ورزازات وزاكورة.

وت�ساهم هذه املكاتب كثريا يف متابعة تفعيل تو�سيات هيئة الإن�ساف وامل�ساحلة، عالوة 

اأو اجلهات  اأن�سطة تنطلق من تلك املكاتب  اأقول خا�سة بها، ولكنها  اأن�سطة ل  على 

التي تتواجد فيها، حيث ميكن اأن نذكر، على �سبيل املثال، اأنه بعد غذ �ستكون 

هناك يف مدينة ال�سمارة ندوة جهوية حول احلقوق الثقافية والإجتماعية. ويف 

نهاية يناير �ستحت�سن مدينة اأزرو، ندوة يف نف�س املو�سوع.
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هيئة  بتو�سيات  مبا�رشة  عالقة  وله  مهم  جمال  هو  الذي  الأر�سيف،  جمال  ويف 

الإن�ساف وامل�ساحلة، ورغم اأنه كان هناك �سيء من التاأخر يف معاجلة هذا املو�سوع 

لأ�سباب ل يت�سع املجال لذكرها، فقد اأم�سينا ، يف اأواخر �سهر نونرب املا�سي التفاقية 

التي تربطنا بالحتاد الأوربي يف مو�سوع ال�ستغال على الأر�سيف والتاريخ الراهن 

والذاكرة، ومت عقد لقاء مع ال�سيد وزير الثقافة للتباحث يف املو�سوع ، حيث التزمت 

اأو الأ�سهر الثالثة القادمة، مقرا ولو موؤقتا  الوزارة باأن تخ�س�س، يف بحر ال�سهرين 

لهذه املوؤ�س�سة. كما �ستبا�رش م�ساطر اختيار من يرتاأ�س ويدير هذه املوؤ�س�سة، علما 

اأن هناك مر�سوم تطبيقي �سدر قبل ب�سعة �سهور يحدد ع�سوية الهيئة الإدارية، 

املقبلة �سيكون هناك خماطب  القليلة،  الأ�سهر  باأنه، خالل  نتفاءل  اأن  حيث ميكن 

و�رشيك واإذاك �سوف ننطلق ب�سكل م�سرت�سل يف تنفيذ هذه التو�سية الهامة والتي 

تهمنا ب�سكل خا�س لأ�سباب بديهية.

 ح�رشات ال�سيدات وال�سادة

�ستكون هذه الق�سايا مو�سوع التقرير الذي �سي�سدر قريبا اإن �ساء اهلل، و�سيطلع الراأي 

العام الوطني، اإذاك على ما نفذ من تو�سيات هيئة الإن�ساف وامل�ساحلة وكيف واإىل 

اأي مدى، ورمبا ما مل ينفذ وملاذا، ومن امل�سوؤول عن عدم تنفيذه .....

فيما يخ�س اخلطة الوطنية يف جمال الدميقراطية وحقوق الإن�سان، تعلمون اأهمية 

العدل م�سكورا،  ال�سيد وزير  الذي يقوده  امل�سل�سل،  املهيكل، وهذا  امل�رشوع  هذا 

ويتوىل املجل�س كتابته العامة التي يراأ�سها ال�سيد الأمني العام ، ح�سل فيه تقدم 

النقطة، حيث  يت�سمن هذه  اأعمالنا  التفا�سيل، لأن جدول  اأدخل يف  ولن  كبري 

�سيقدم ب�ساأنها ال�سيد الأمني العام تقريرا موجزا عن تطور العمل يف هذا املجال 

بجميع التفا�سيل ال�رشورية.

وبخ�سو�س الأر�سية املواطنة للنهو�س بثقافة حقوق الإن�سان، والتي هي م�رشوع ل 

يقل اأهمية عن اخلطة الوطنية حول الدميقراطية وحقوق الإن�سان، فاإنها ترمي اإىل 

اأهداف اأبعد مدى، ما دام اأنها تتعلق بالثقافة وبالعقليات. وقد كان مطروحا، منذ 

مدة، اأن تقام جلنة لالإ�رشاف على هذه الأر�سية حتى ننطلق يف تفعيل مقت�سياتها، 
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اأمر اأخذ بع�س الوقت حيث كان هناك حر�س على اإ�رشاك املجتمع املدين  وهو 

بطريقة �سفافة ودميقراطية.

ولهذا الغر�س اتبعت م�سطرة �ساهم يف و�سعها املجتمع املدين نف�سه، انبثقت من 

خاللها جلنة الإ�رشاف التي اختريت لت�سيري هذه املبادرة الوطنية، وقد اجتمعت 

اللجنة قبل اأيام و�رشعت يف هيكلة نف�سها وبذلك فهذا الربنامج قد و�سع كذلك 

على ال�سكة.

العالقات اخلارجية، كانت هناك زيارات متعددة لبلدان خمتلفة،  وبالن�سبة ملجال 

منها زيارة وفد من املجل�س اإىل كل من كولومبيا والبريو، وذلك بغر�س ا�ستك�ساف 

اإمكانية اإقامة اآلية دائمة للحوار بني املجموعة العربية اأو الإفريقية اأو كليهما مع 

اأوروبي يف جمال  اأن يكون هناك حوار عربي  الالتينية، لأنه ل يعقل  املجموعة 

حقوق الإن�سان، ول يكون هناك مثيل له مع بلدان اجلنوب. وقد ا�ستح�سنت هذه 

الفكرة من طرف خماطبينا و�سوف نتابعها معهم، ومع غريهم من املوؤ�س�سات الوطنية 

املهتمة بحقوق الإن�سان يف اأمريكا الالتينية. و�سارك املجل�س كذلك يف :

 Õ اللقاء الرابع ع�رش ملنتدى اآ�سيا واملحيط الهادي، يف الأردن؛

 Õ اللقاء اجلهوي الثاين حول العدالة النتقالية، الذي عقد قبل �سهر يف 

الكامرون؛

يف  املتحدة  لالأمم  الإن�سان  حلقوق  ال�ست�سارية  للجنة  الثالثة  الدورة   Õ 

جنيف؛

اللقاء الدويل الرفيع امل�ستوى حول الجتار يف الب�رش والوقاية من العبودية  Õ 

احلديثة، يف فيينا؛

املنتدى الإ�سباين املغربي للقانونيني والذي عقد بطنجة، وثلته بعد ذلك  Õ 

ندوة نظمت يف اأح�سان هذا املجل�س.

اأما ال�ستقبالت فقد كانت كثرية اأي�سا، بحيث اأن املجل�س، وكما تعلمون، ا�ستقبل 

يجدر  وما  الإن�سان.  حلقوق  الوطنية  للموؤ�س�سات  الإفريقية  لل�سبكة  الثالث  اللقاء 

التذكري به اأن املجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإن�سان هو الذي يراأ�س هذه ال�سبكة 
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ملدة �سنتني، ونحن ب�سدد اإعداد خطة عمل متكاملة �سوف نقرتحها على هيئات 

هذه ال�سبكة ، واإننا  نقدر جيدا اأهمية اأن ن�ستغل يف عمقنا الإفريقي.

 وب�سفة موازية �ساركنا اأي�سا يف اجتماع جلنة التن�سيق الدولية للموؤ�س�سات الوطنية 

حلقوق الإن�سان وذلك يف اإطار التحاور مع املوؤ�س�سات الوطنية يف اأمريكا الالتينية، 

عالوة على اللقاء الذي جرى تنظيمه لتبادل التجارب بني املجل�س وبني ممثلني 

عن التجربة ال�سيلية.

كما نظم املجل�س اأو احت�سن دورة تدريبية اإقليمية حول احلق يف الو�سول اإىل 

جمعيات  لفائدة  الإن�ساين  الدويل  القانون  جمال  يف  تكوينية  وور�سة  املعلومة. 

املجتمع املدين وو�سائل الإعالم. اإ�سافة اإىل يوم درا�سي حول اآليات التظلم حلماية 

حقوق الأطفال ب�رشاكة مع منظمة اليون�سيف، حيث اأم�سينا معها �رشاكة لال�ستفادة 

من جتربتها وخربتها للتفكري يف كيفية اإقامة اآلية وطنية لتتبع اأو�ساع الأطفال.

كما زارت املجل�س وفود كثرية مثل وفد املعهد الربيطاين لدرا�سة �سوؤون الدفاع، 

ووفد من اإليهود املغاربة املقيمني باخلارج. وا�ستقبلنا املدافعة عن ال�سعب بدولة 

التنفيذية  واملديرة  الالجئني  ل�سوؤون  املتحدة  لالأمم  ال�سامي  واملفو�س  البريو 

ل�سندوق الأمم املتحدة لل�سكان.

ح�رشات ال�سيدات وال�سادة 

بعد هذا ال�ستعرا�س ال�رشيع لأهم الأن�سطة التي قام بها املجل�س يف الفرتة الأخرية 

منذ دورته الثالثة والثالثني، اأود اأن اأذكركم بجدول الأعمال الذي تو�سلتم به جميعا. 

الدميقراطية  الوطنية حول  اخلطة  اإجناز  م�سار  تقرير عن  لكم  يُقدم  �سوف  وهكذا  

 2009 �سنة  بر�سم  للمجل�س  ال�سنوي  للتقرير  اأولية  بنية  ومقرتح  الإن�سان،  وحقوق 

اإعداده لالحتفاء،  العري�سة للربنامج الذي �رشعنا يف  ، كما �ستقدم لكم اخلطوط 

خالل ال�سنة املقبلة، بالذكرى الع�رشين لتاأ�سي�س هذا املجل�س، وهناك بع�س الق�سايا 

التنظيمية، نريد اأي�سا ال�ستئنا�س باآراء ع�سوات واأع�ساء املجل�س ب�ساأنها.
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ويف ختام هذه الكلمة اأود اأن اأهنئ مرة اأخرى الأخت والإخوان الذين عادوا من 

مهام م�ستعجلة يف اخلارج، كما اأهنئ الأخوات والإخوة الذين يحتلون الآن منا�سب 

مهمة يف بع�س املوؤ�س�سات الأممية.

واأخريا اأريد اأن اأ�سكر جمددا، ال�سيد وزير العدل على ح�سوره معنا، وال�سيد كاتب 

الدولة لدى وزير ال�سوؤون اخلارجية والتعاون لأنه يح�رش معنا لأول مرة.

�سكرا لكم وال�سالم عليكم ورحمة اهلل.

رئي�س املجل�س

اأحمد حرزين 
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الجتماع اخلام�س والثالثون

اخلمي�س 10 ربيع الأول 1431هـ )25 فرباير 2010م(

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

ال�سادة الوزراء،

ال�سيد وايل املظامل،

ال�سيدات وال�سادة الأع�ساء،

ح�رشات ال�سيدات وال�سادة،

العدل  وزيري  لل�سيدين  تهانئي  املجل�س،  با�سم  اأجدد،  اأن  اأول  يل  ا�سمحوا 

والداخلية بالثقة التي و�سعها فيهما �ساحب اجلاللة ن�رشه اهلل اآمال لهما التوفيق 

يف مهامهما. 

والثالثني  اخلام�س  الجتماع  افتتاح  مبنا�سبة  جميعا،  بكم  اأرحب  اأن  وي�سعدين 

ملجل�سنا، وهو الأول يف �سنة 2010، متمنيا النجاح  لأ�سغالنا التي �ستتوج، ول �سك، 

الإن�سان  تطوير حقوق  موؤ�س�ستنا يف  دور  على  الإيجابي  الأثر  لها  �سيكون  بنتائج 

والنهو�س بها يف بالدنا.

ينعقد اجتماعنا هذا ع�سية انطالق فعاليات تخليدنا للذكرى الع�رشين لتاأ�سي�س 

يف  املوؤ�س�سات  اأقدم  من  وطنية  كموؤ�س�سة  الإن�سان،  حلقوق  ال�ست�ساري  املجل�س 

املغرب،  عرفها  التي  لالإ�سالحات  دفعا  اإحداثها  �َسكل  الإ�سالمي،  والعامل  اإفريقيا 

يف جمال البناء الدميقراطي ويف املجال احلقوقي، واليوم وبعد ا�ستكمال حتقيق 

مرحلة  دخل  قد  املجل�س  فاإن  النتقالية،  للعدالة  ال�سرتاتيجية  الأهداف  جل 

جديدة �سمتها احلر�س على مواكبة الإ�سالحات املهيكلة اجلارية يف البالد والتي 

من اأهمها:

تفعيل  متابعة  اإطار  يف  بخ�سو�سه،  املجل�س  قدم  والذي  الق�ساء  اإ�سالح  Õ 

تو�سيات هيئة الإن�ساف وامل�ساحلة،  مذكرة ح�سيت باملوافقة امللكية؛
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اخت�سا�ساته  نطاق  يف  املجل�س،  حر�س  اجلنائية،التي  املنظومة  حتديث  Õ 
املت�سلة باملالءمة، على اإجناز درا�سة معمقة ب�سددها، همت القانون اجلنائي، 

وهو الآن منكب على اإجناز درا�سة حول مالءمة قانون امل�سطرة اجلنائية، كما 

يتابع املجل�س باهتمام كبري الور�س املفتوح حديثا حول مو�سوع اجلهوية، 

ملا له من �سلة وثيقة مب�سل�سل البناء الدميقراطي وبخلق اأح�سن الظروف 

لتكثيف والت�رشيع بعملية التنمية.

وبنف�س الهتمام يتابع املجل�س املخا�س الذي �سيف�سي قريبا، اإن �ساء اهلل، اإىل قيام 

املجل�س الإقت�سادي والجتماعي، الذي نتطلع اإليه كف�ساء حلوار اجتماعي متوا�سل 

واإدماجي ل يق�سي اأية فئات من املجتمع.

من جهة اأخرى ي�سعى املجل�س لأن يبلور ت�سورا متكامال  ملوا�سيع ذات �سلة بتعزيز 

حكم القانون ول�سيما يف جمايل احلكامة الأمنية وال�سحافة وهما مو�سوعان �سنعمق 

النقا�س فيهما، خالل هذه الدورة، على اأ�سا�س اأن نوا�سل، يف نف�س الوقت، احلوار 

مع كافة املعنيني واملهتمني اإىل اأن ن�سل اإىل الإجماع املمكن حول املو�سوعني.

التنمية وذلك  اأورا�س  اأي�سا على مواكبة  فاإن املجل�س حري�س  اآخر  على م�ستوى 

والبيئية  والثقافية  والإجتماعية  الإقت�سادية  الأبعاد  م�سامني  وحتديد  بتو�سيف 

البيئة،  املفتوح حاليا حول  العمومي  احلوار  املجل�س  يتابع  الإن�سان، حيث  حلقوق 

والذي �سيتمخ�س عن و�سع ميثاق وطني للبيئة �سي�سكل، ول�سك، ركيزة اأخرى 

ل�رشح حقوق الإن�سان يف بالدنا، اإذ اأ�سبح باديا للعيان اأن احلق يف بيئة �سليمة هو 

ال�رشط الأول لتحقق اأول حقوق لالإن�سان األ وهو احلق يف احلياة.

ول�سمان جناح كل هذه الأورا�س على املدى البعيد ي�رشف املجل�س على تفعيل 

مقت�سيات الأر�سية املواطنة حلقوق الإن�سان يف جمالت التعليم والتكوين والتكوين 

امل�ستمر والتح�سي�س باعتبارها الآليات احلا�سمة يف التاأثري على �سلوكيات املواطنني. 

ح�رشات ال�سيدات وال�سادة

املجل�س  يوا�سل  التي  الأن�سطة  باأهم  مركز،  ب�سكل  واإن  ذكر، 
ُ
اأ اأن  يل  ا�سمحوا 

ال�ست�ساري حلقوق الإن�سان القيام بها منذ الجتماع الرابع والثالثني املنعقد يف 17 

دجنرب املا�سي. 
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الأيام  قمنا، خالل  وامل�ساحلة،  الإن�ساف  تو�سيات هيئة  تفعيل  متابعة  م�ستوى  فعلى 

الأخرية من �سهر دجنرب الفارط، باإنهاء تقرير خا�س مت تقدميه لل�سحافة الوطنية 

يوم 14 يناير املا�سي. وقد ت�سمن التقرير املذكور حتديد خ�سو�سيات م�سار متابعة 

تفعيل التو�سيات وجمالت التنفيذ واآلياته، ثم ما حتقق يف جمال الك�سف عن احلقيقة، 

ويف جمايل جرب الأ�رشار الفردية واجلماعية، ويف جمال الإ�سالحات املوؤ�س�ساتية 

والت�رشيعية. ونحن الآن ب�سدد اإ�سدار املالحق املف�سلة املتعلقة مبختلف اأجزاء 

ذلك التقرير.

وكوننا اأ�سدرنا تقريرا و�سن�سدر قريبا مالحقه، فهذا ل يعني اأننا نف�سنا اأيدينا من 

الق�سايا العالقة، ول بالأحرى من الربامج التي تدخل يف نطاق متابعة تنفيذ تو�سيات 

هياأة الإن�ساف وامل�ساحلة، والتي ما زالت قيد التفعيل. 

فكما تذكرون فقد �سبق، خالل الدورة الأخرية، اأن اتفقنا على اإن�ساء وحدة اإدارية 

مهام  من  و�سيكون  املا�سية،  النتهاكات  ل�سحايا  والطبية  القانونية  بامل�ساعدة  خا�سة 

تلك الوحدة لي�س فقط توجيه وموؤازرة اأولئك ال�سحايا، اأو متابعة معاجلة حالت 

جرب الأ�رشار الفردية التي، ل�سبب اأو لآخر، مل تُ�سف اإىل حد ال�ساعة، ولكن اأي�سا 

الك�سف عن  نتمكن من  التي مل  الت�سع  اليقظة فيما يخ�س احلالت  احلفاظ على 

احلقيقة بخ�سو�سها. 

اأما فيما يخ�س جرب الأ�رشار اجلماعية، فاإن ال�سطر الثاين من هذا الربنامج يوجد 

وقع  التي  اجلمعيات  مع  ال�رشاكة  عقود  اإبرام  و�سيتم  الأخرية  مراحله  اليوم يف 

عليها الختيار، طبقا للمعايري املعتمدة، خالل �سهر مار�س املقبل. 

ويف جمال حفظ الذاكرة ودرا�سة التاريخ الراهن وتنظيم اأر�سيف املجل�س والأر�سيف 

الوطني، فقد اأم�سينا كما هو معلوم، اتفاقية هامة مع الحتاد الأوروبي، ونحن الآن 

التفاقية، وكذا  ال�رشورية لتدبري م�سامني تلك  الب�رشية  املوارد  ا�ستقطاب  ب�سدد 

تهيئة البنية التحتية ال�رشورية لل�رشوع يف تنفيذها. ويف احلقيقة فاإننا مل ننتظر 

حتى تكتمل هذه ال�رشوط بل اإننا �رشعنا فعليا يف التنفيذ، اإذ بنينا �رشاكة مع 

كلية الآداب والعلوم الإن�سانية للرباط اأكدال، من اأجل ال�رشوع يف تدري�س مادة 

واتفقنا  املقبل،  اجلامعي  الدخول  من  ابتداء  املا�سرت،  م�ستوى  على  الراهن  التاريخ 
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باإيجاد مقر، ولو موؤقت، ملوؤ�س�سة الأر�سيف  الثقافة على الت�رشيع  مبدئيا مع وزارة 

الوطني وكذا مب�سطرة تعيني م�سوؤول عن تلك املوؤ�س�سة.

باملوازاة مع كل هذا تتوا�سل جهود املجل�س من اأجل تكري�س �سيا�سة القرب، اإذ مت 

افتتاح مكتبني اإداريني جهويني جديدين بكل من ورزازات وبني مالل.

بالن�سبة لباقي الأورا�س املفتوحة يجدر التنويه بالعمل امل�سرتك الذي تقوم به وزارة 

العدل مب�ساعدة املجل�س يف جمال اإعداد خطة وطنية للنهو�س بالدميقراطية 

الأ�سبوع  اجتماعاتها، وخالل  الإ�رشاف عقد  وا�سلت جلنة  وقد  الإن�سان.  وحقوق 

املا�سي مت تقدمي التقارير النهائية للمجموعات املو�سوعاتية، وناأمل اأن تكون ال�سيغة 

تلك  �ستعر�س  اهلل، وطبعا  �ساء  اإن  املقبل،  ال�سهر  متم  للخطة جاهزة يف  الكاملة 

ال�سيغة على اأنظار كل املهتمني، و�سُيعرف بها على نطاق وا�سع، وبذلك �ستكون 

العربي  العاملني  امتداد  على  اخلطة  تلك  مثل  املتوفرة على  الوحيدة  بالدنا هي 

والإ�سالمي، والثانية على م�ستوى حو�س البحر الأبي�س املتو�سط، والف�سل يف ذلك 

يرجع اإىل كل ال�رشكاء، من حكومة وجمتمع مدين، وموؤ�س�سات وطنية، وجمعيات 

مهنية وهياآت اإعالمية. 

اأما يف جمال التعاون والعالقات اخلارجية للمجل�س، فقد وا�سلنا التفاعل مع خمتلف 

وموؤ�س�سات وطنية مماثلة وجمعيات  املعنية من منظمات دولية  الدولية  الهيئات 

دولية غري حكومية، حيث �سارك املجل�س يف العديد من اللقاءات وا�ستقبل وفودا 

اأجنبية حكومية وغري حكومية زارت بالدنا من اأجل الطالع على جتربة املجل�س 

العدالة  بالدنا يف جمال  وجتربة  خا�سة  ب�سفة  الإن�سان  حلقوق  وطنية  كموؤ�س�سة 

النتقالية ب�سفة عامة.

ويف هذا ال�سدد فقد تو�سلنا موؤخرا بطلبني دالني لزيارة املغرب من هياأتي حقيقة 

طلبيهما  طبعا  قبلنا  وقد  كينيا.  والثانية يف  النيبال  واحدة يف  تاأ�س�ستا حديثا، 

و�سيزوراننا على الأرجح خالل �سهر اأبريل املقبل.

الدويل  امل�ستوى  تهمه على  التي  احلقوقية  املواعيد  يواكب كل  املجل�س  اأن  كما 

حيث �رشعنا يف التح�سري ب�سكل مكثف ونوعي لأ�سغال جمل�س حقوق الإن�سان 
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يف جنيف، التي �ستنطلق بعد اأيام و�ستتوا�سل طيلة �سهر مار�س الذي �سيتخلله 

اأي�سا موعدان هامان، الأول هو اجتماع جلنة حقوق الإن�سان بنيويورك، والتي ميثلنا 

فيها ال�سيد الأمني العام، والثاين موؤمتر بيكني + 15، يف نيويورك.

ح�رشات ال�سيدات وال�سادة

كما �سبقت الإ�سارة اإىل ذلك نحن مقبلون على الحتفال بالذكرى الع�رشين  لتاأ�سي�س 

املجل�س، حيث ن�سعى لنجعل من تلك الذكرى  منا�سبة للتعبري عن اعتزازنا بالرعاية 

ال�ساملة واملو�سولة ل�ساحب اجلاللة لهذه املوؤ�س�سة التي بف�سله وبف�سل جهود كل 

مكوناتها، اأ�سحت حتتل مكانة متميزة يف امل�سهد احلقوقي ببالدنا. 

اأي�سا  ولكن  فقط  والحتفاء  الحتفال  لي�س  غر�سنا  فاإن  الذكرى  لتلك  نهيء  واإذ 

واإفراز  ال�سعف يف جتربتنا،  القوة وجوانب  التاأمل والتقييم والوقوف عند جوانب 

اقرتاحات وت�سورات من �ساأنها امل�ساعدة على النهو�س بقدرات املجل�س يف جمالت 

الدفاع عن حقوق الإن�سان ول�سيما ما يتعلق منها بر�سد اخلروقات والتحري ب�ساأنها 

وتوثيقها، وم�ساعدة �سحايا النتهاكات، عالوة على الرفع من قدرات املجتمع املدين 

يف هذا ال�سدد والنهو�س بثقافة حقوق الإن�سان. كما �ستكون الذكرى اأي�سا منا�سبة 

التي �ساهم فيها  اأ�سغاله  تاأ�سي�سه وعرب  املوؤ�س�ساتية للمجل�س منذ  الذاكرة  حلفظ 

اأع�ساء املجل�س واأع�ساء هيئة التحكيم امل�ستقلة واأع�ساء هيئة الإن�ساف وامل�ساحلة. 

وفقنا اهلل ملا فيه خري بالدنا 

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

رئي�س املجل�س 

اأحمد حرزين



�ساد�سا- �ملذكر�ت �ملرفوعة �إىل 

�ساحب �جلاللة حول �أ�سغال دور�ت 

�ملجل�س �ل�ست�ساري حلقوق �لإن�سان

  




