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يحدث املجلس الوطني لحقوق اإلنسان وحدة لحفظ الذاكرة والنهوض بالتاريخ املغريب مبختلف روافده ودعم
إعامله باملناهج واملقررات التعليمية لتفعيل توصيات هيئة اإلنصاف واملصالحة ذات الصلة يف إطار رؤية
اسرتاتيجية متيز بني املمكن يف حينه ،وبني ما كان من الالزم اتخاذه من تدابري أكادميية ولوجستيكية رضورية
إلنجازه،
ويأيت هذا اإلحداث النوعي طبقا للامدة ( )69من النظام الداخيل للمجلس وضمن تفعيل أشغال لجنة متابعة
توصيات هيئة اإلنصاف واملصالحة بخصوص التوصيات ذات الصلة بحفظ الذاكرة واالهتامم بالتاريخ .ألن
املوضوع ،وكام أشارت إىل ذلك الهيئة نفسها ،يتطلب اعتامد مقاربة مناسبة لقراءة مايض االنتهاكات ،علام أن
العمل يف مجايل الذاكرة والتاريخ ،يف عالقتهام بحقوق اإلنسان ،ال ميكن أن يُختزل فيام هو تقني ،بل يحتاج
إىل بناء صورة شاملة ومتعددة ومتفاعلة األبعاد (سياسية ومدنية واقتصادية واجتامعية وثقافية) قبل تحديد
األهداف املستقبلية التي ميكن للبحث األكادميي أن ينكب عىل دراستها باملناهج واملقاربات العلمية الضامنة
للموضوعية ،والقابلة لإلعامل عىل مستويات الدميقراطية وحقوق اإلنسان.
واستكامال ملعالجة هيئة اإلنصاف واملصالحة ملجموع اإلشكاليات السياسية والتاريخية والحقوقية ،ويف سياق
تنفيذ التوصيات املتعلقة بقراءة األحداث واستخالص دالالتها السياسية والحقوقية ،يأيت إحداث وحدة البحث
لحفظ الذاكرة والنهوض بالتاريخ املغريب مبختلف روافده قصد العمل عىل اتخاذ املبادرات الالزمة ،والتي قد
تبدأ بالتفاعل مع مختلف أنواع التدوين الشخيص لألحداث التاريخية ذات الصلة باالنتهاكات السابقة والبحث
والتناظر حولها ،مرورا بالتأهيل السوسيو-اقتصادي ملراكز الذاكرة وتنتهي بإنشاء املتاحف والعناية باألرشيفات
وحسن استثامرها.
إن وحدة حفظ الذاكرة والبحث يف التاريخ الراهن املرتبط بحقوق اإلنسان بقدر ما هي مآل طبيعي إلنجازات
هيئة اإلنصاف واملصالحة ،واستمرار ألشغال لجنة متابعة توصيات الهيئة ،بقدر ما هي لبنة نوعية يف هذا املسار،
ألنها تسعى يف منطق اشتغالهام إىل التمييز بني املمكن بالقرار السيايس واملتاح بالبحث األكادميي املحمول
بهواجس حقوقية .فوحدة حفظ الذاكرة فضاء للتفكري والبحث املوضوعي يف القضايا التي تهم التاريخ الراهن
وامتداداته التي بقدر ما ميكن أن تعرقل ،بشكل مبارش أو غري مبارش ،تكريس دولة الحق والقانون ،بقدر ما ميكن
أن تكون ،باملقابل ،منطلقات لتأصيل املامرسة الدميقراطية وفعلية حقوق اإلنسان يف الدولة واملجتمع.
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 .1السياق التاريخي ألشغال هيئة اإلنصاف والمصالحة
أكدت هيئة اإلنصاف واملصالحة عىل رضورة الدراسة املوضوعية ملجموع األحداث السياسية والحقوقية التي
تلت نيل املغرب الستقالله .وقد نبه تقريرها النهايئ إىل أن «القراءات واألحكام املتداولة بشأن األحداث املرتبطة
باالنتهاكات متنوعة ،ومتناقضة أحيانا ،كام هو الحال بالنسبة ملا يوصف بالرصاعات الحزبية ،وأحداث الريف
واألطلس يف بداية االستقالل ،والرصاع بني الفرقاء السياسيني ،واملحاوالت االنقالبية الفاشلة ،واألحداث املرتبطة
بحركات االحتجاج الحرضية ،إلخ .».قبل أن يخلص إىل أنه «واعتبارا لذلك فضلت الهيئة عدم الخوض يف
األطروحات املتعددة واملتضاربة لكونها تعود للمؤرخني والباحثني املتخصصني».
وإذ يسرتشد املجلس الوطني لحقوق اإلنسان مبا نص عليه الدستور املغريب من أن « :اململكة املغربية دولة
إسالمية ذات سيادة كاملة ،متشبثة بوحدتها الوطنية والرتابية ،وبصيانة تالحم وتنوع مقومات هويتها الوطنية،
املوحدة بانصهار كل مكوناتها العربية -اإلسالمية ،واألمازيغية ،والصحراوية الحسانية ،والغنية بروافدها األفريقية
واألندلسية والعربية واملتوسطية» ،مع ما يستدعيه ذلك من حرص عىل صيانة الحق يف االختالف الذي مييز
موروثنا الثقايف ،وتثمني هذا الرثاء الحضاري والعناية به وإبرازه ،فإنه يستحرض ما تضمنه التقرير الختامي للهيئة،
يف فصله الثاين ،من إشارات توجيهية مهمة تؤكد أن معالجة السياق التاريخي لالنتهاكات التي عرفها املغرب
منذ االستقالل تطرح «إشكاالت كربى ،يف إطار املهام املوكولة للهيئة عىل هذا املستوى» .وقد حص التقرير هذه
اإلشكاالت يف )1 »:السياق التاريخي؛  )2إشكال النقص يف املعطيات حول األحداث املرتبطة باالنتهاكات؛ )3
إشكال تضارب األطروحات التي تقدم تفسريات وسياقات لهذه األحداث».
كام اعتمدت هيئة اإلنصاف واملصالحة عىل منهجية النوع االجتامعي كخيار يشمل جميع مجاالت تدخالتها.
حيث قامت بفحص دقيق لالنتهاكات التي تعرضت لها املرأة يف خصوصيتها ،واألرضار التي لحقت بها ،وتجربتها
الخاصة ودورها يف مكافحة االنتهاكات ،وتحديد نتائجها والتدابري التي يحتمل أن تضمن عدم التكرار.

 .2متابعة التوصيات ذات الصلة بحفظ الذاكرة والعناية
بالتاريخ
كان جاللة امللك ،يف خطابه املؤرخ يف  06يناير  ،2006قد أمر مبتابعة تنفيذ توصيات هيئة اإلنصاف واملصالحة
من طرف املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان آنذاك ،وهي املهمة التي أنيطت ،بعده ،باملجلس الوطني لحقوق
اإلنسان .ووعيا من هذه الهيئة الدستورية ،الحاضنة لتنفيذ التوصيات ،بحجم هذه املهمة قامت بعدة مبادرات
تروم التنفيذ واألجرأة العملية ،وذلك بعد استحضار املعطيات التالية:
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إن اشتغال هيئة اإلنصاف واملصالحة عىل تفاصيل االنتقال الدميقراطي بكل الزخم السيايس واالنتظارات
الحقوقية (قراءة صفحة االنتهاكات السابقة ،جرب الرضر الفردي والجامعي ،حفظ الذاكرة وعدم التكرار وغريها)
مل مينع من التمييز بني امللفات التي تحتاج لقرارات سياسية أو حقوقية وبني تلك التي تحتاج ما يكفي من الوقت
للبحث والتنقيب للوصول إىل نتائج موضوعية قادرة ،نوعيا ،عىل استرشاف املشهد الحقوقي ودعم دولة الحق
والقانون؛
يسرتعي انتباه املتتبع ملوضوع العدالة االنتقالية يف تجارب دولية مختلفة ،أنها رامت أوال معالجة ما هو ظريف
وما هو مستعجل ،فاهتمت بدرجات متفاوتة ،بجوانبه املتعددة من بحث وتحر وتحكيم وجرب رضر وإنصاف
للضحايا واسرتداد للحقوق ،قبل تقديم مقرتحات تطمح إىل تحقيق التجاوز قصد القطع مع مامرسات املايض
والدعوة للتصدي لالنتهاكات والحامية منها عرب إصالحات ترشيعية ومؤسساتية .بيد أن األمر مل يتوقف عند
هذا الحد ،بل دعت بصيغ ومستويات مختلفة إىل قراءة الصفحة عىل مهل وبعمق وهدوء من طرف املختصني،
لطيها بشكل يضمن عدم تكرار ما ورد فيها .لذلك كانت التجارب الناجحة يف موضوع العدالة االنتقالية الدولية
هي تلك التي مل تخض لجنها التقنية املختصة يف املعقد واملركب والبنيوي املرتبط بالسياقات التاريخية وتراكامت
املايض ورصاعات الذاكرة ،ولكن أحالتها عىل ذوي االختصاص من باحثني ومؤرخني ،للبحث والتدقيق والتوثيق
وتقديم األجوبة العلمية املفرسة ملا حدث؛
مل تعد مسألة حفظ الذاكرة املتصلة بحقوق اإلنسان اختيارا ذاتيا لهاته التجربة أو تلك بعد أن اكتىس املوضوع
طابعا أمميا ،إذ أصدرت الجمعية العامة لألمم املتحدة قرارات وترشيعات مرسخة لهذا النهج ،نستحرض منها
قراراها الصادر يف  18دجنرب سنة  ، 2013حيث أعلنت يف بنده العارش ،عىل أن «تـشجع الـدول الـتي مل تقـم
بعـد بوضـع سياسـة وطنيـة للمحفوظـات ،تـضمن حفظ وحامية جميع املحفوظات املتصلة بحقـوق اإلنـسان
وسـن قـانون يـنص علـى صـون التـراث الوثـائقي لألمـة وحفظـه ويـضع إطـارا إلدارة سـجالت الدولـة (،)...
علـى القيـام بـذلك .وتحـيط علمـا يف هـذا الـصدد بـالجهود الـتي يبـذلها حاليـا مجلـس حقـوق اإلنـسان،
ومفوضـية األمـم املتحـدة لحقـوق اإلنـسان ،ومنظمـة األمـم املتحـدة للرتبيـة والعلم والثقافـة ،واملنظمـات
اإلقليميـة وأصـحاب املـصلحة اآلخـرين ،مـن منهجـة املعـايري القامئة يف مجال الوصول إىل املعلومات وحامية
السجالت وحفظها وإدارة املحفوظات»؛
وقد توالت املؤرشات املغربية عىل أهمية دراسة التاريخ الراهن بشكل علمي وعميل ،إىل حني بروز البعد
الهويايت ،بقوة ،يف احتجاجات الحسيمة ،وهو ما أماط اللثام عن خاصية الغموض التي تلف تفاصيل العديد من
األحداث التاريخية املحلية رغم أهميتها التي تأخذ أحيانا طابعا واسعا .وقد أبرزت االحتجاجات ذلك الرتابط
القوي ،ولكن املضمر ،بني الوضعية السوسيو-ثقافية للساكنة وأشكال االحتجاجات .وقد أشار تقرير املجلس إىل
هذه العالقة وقدم توصياته بهذا الخصوص.
لذلك بات من الرضوري إيجاد بنية تجمع بني الدقة العلمية والحس االستباقي الحقوقي واألكادميي ،لتيسري
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مضامني وأشكال الرتافع وتقديم التوصيات املبنية تاريخيا وحقوقيا وسياسيا .وهكذا ظهر جليا أن االنكباب
عىل هذا الورش يقتيض االنفتاح عىل ذوي االختصاص من باحثني ومؤرخني لإلسهام يف تقديم املعطيات وتدقيق
األحداث وكتابة التاريخ الراهن لحقوق اإلنسان باملغرب ،وحفظ الذاكرة املشرتكة وتحويلها إىل دعامة للبناء
املنتج ،مبا يفتح آفاق جديدة للحكامة وإغناء مسارات التنمية املجالية أو الجهوية بشكل عادل.
وعىل هذا األساس ،يعترب قرار إحداث وحدة لحفظ الذاكرة والعناية بالتاريخ ،إىل جانب رئاسة املجلس الوطني
لحقوق اإلنسان ،من أجل االنكباب عىل النهوض بالتاريخ الحقوقي املغريب بكل روافده ودعم إعامله يف املناهج
واملقررات التعليمية ،تنفيذا ،نوعيا ،لتوصيات هيئة اإلنصاف واملصالحة يف الجانب املتعلق منها بالذاكرة والتاريخ.

 .3استراتيجية مندمجة لحفظ الذاكرة
ضمن هذا اإلطار ،يأيت تكوين املجلس لوحدة حفظ الذاكرة واالهتامم بالتاريخ يف أفق تفعيل اسرتاتيجية واضحة
ومتكاملة تعكس مسار التطور الذي يعيشه املشهد الحقوقي يف املغرب من أجل املساهمة يف بناء الدميقراطية
وانغراس حقوق اإلنسان يف الدولة واملجتمع .وبذلك تكون الوحدة آلية لدراسة مجاالت وأشكال حفظ الذاكرة
واالهتامم بالتاريخ الراهن ،واقرتاح توصيات لتفعيلها من طرف املؤسسات املعنية.
وهذا ما ينسجم ورؤية املجلس املندمجة املعتمدة منذ  ،2019التي اهتمت بتنظيم األرشيف الداخيل وتحيني
االتفاقيات املربمة مع مختلف الرشكاء وترسيع وترية تحويل املعتقالت السابقة إىل أماكن لحفظ الذاكرة ،وتقديم
التوصيات بشأن القوانني املتعلقة باملتاحف واملؤسسة الوطنية ذات الصلة ،وكذلك استحضاره لحفظ الذاكرة
واالهتامم بالتاريخ ضمن تصوره للنموذج التنموي ،وهي الرؤية التي ميكن إجامل مالمحها العامة فيام ييل:
 .1.3متابعة أشغال تحويل املعتقالت السابقة إىل فضاءات سوسيو-اقتصادية تحفظ الذاكرة بشكل منتج
لقد شملت اسرتاتيجية املجلس حول حفظ الذاكرة بالخصوص تحويل املعتقالت غري النظامية سابقا إىل فضاءات
سوسيو-اقتصادية منتجة ثقافيا واقتصاديا واجتامعيا مبا يساهم فعليا يف حفظ ذاكرة الضحايا وكرامة الساكنة.
وهكذا ،تم يف هذا السياق ما ييل:
انطالق أشغال تهيئة فضاء املعتقل السابق بتزمامارت؛
استئناف التداول مع السلطات املحلية إليجاد صيغ تجاوز الصعوبات التي تعيق تسلم املجلس الوطني
لحقوق اإلنسان لدار بريشة بتطوان؛
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التشاور بشأن رشاكة لتهيئة املعتقل الرسي السابق بأكدز؛
إطالق عملية إنجاز متحف الحسيمة وتعبئة املوارد املالية الرضورية لذلك؛ باستحضار تنوع مكوناته ،وانفتاحه
عىل الرصيد الزاخر واملتنوع للمنطقة بتعبرياتها ومنتوجاتها التاريخية املختلفة ،ليتملك جميع املغاربة التاريخ
الفعيل للمنطقة املسنود بذاكرتها الرثية؛
إعادة تهيئة مدافن مقربة الناظور وقلعة مكونة والدار البيضاء.
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كام تتضمن اسرتاتيجية املجلس يف إطار ورش تفعيل توصيات هيئة االنصاف واملصالحة ذات الصلة بحفظ
الذاكرة:
إنشاء املتحف الوطني للتاريخ وذلك ضمن املشاريع التي تخص جرب الرضر الجامعي للمساهمة يف خلق ذاكرة
جامعية انطالقا من القراءات املتعددة واملتباينة لتاريخ املغرب الراهن ،بشكل خاص ،وتاريخ املغرب بشكل عام؛
االنكباب مع املؤسسات املعنية عىل إطالق التشاور إلحداث متحف وطني للهجرة مبا يحفظ حق املهاجرين
املغاربة يف صيانة ذاكرتهم وإعادة االعتبار لحضورهم النوعي والوازن املمتد ألزيد من قرن يف بالد املهجر؛
إحداث وحدة حفظ الذاكرة والعناية بالتاريخ املغريب ،مبختلف روافده ،لتفعيل توصيات هيئة اإلنصاف
واملصالحة ذات الصلة بالذاكرة والنهوض بالتاريخ.
 .2.3الرتافع من أجل قانون املتاحف
قدم املجلس الوطني لحقوق اإلنسان رأيه االستشاري بخصوص قانون املتاحف .إذ يتعلق األمر بـ «إحداث
املتاحف وجرد الرصيد املتحفي وحرصه وتوثيقه والنقل الفوري لبعض القطع املتحفية التي يتم العثور عليها
وبأعامل الرتميم واسرتجاع بعض القطع مبقتىض أحكام قضائية والنقل من متحف إىل آخر وإقامة عالقات
الرشاكة والتعاون واسرتجاع بعض القطع املتحفية املهربة أو املرسوقة أو املعارة أو املباعة ومنح عالمة التميز أو
سحبها» .وغريها من املهام واملسؤوليات التي تؤول إىل الحفاظ عىل الذاكرة الوطنية من خالل التفاصيل الثقافية
والتاريخية املحلية.
وبخصوص سريورة حفظ الذاكرة ،قدم املجلس املقرتحات التالية:
رضورة االهتامم مبا يتطلبه ذلك من «االنفتاح الحضاري والتعدد اللغوي والتنوع الثقايف وبحامية الحقوق
الثقافية والنهوض بها» .مع إعطاء األهمية الالزمة لـ«األدوار الطالئعية التي ينبغي أن تلعبها الجامعات الرتابية
يف هذا املضامر يف إطار تقريب املؤسسات املتحفية ومشاريعها من الساكنة».
توصية تهم التنصيص عىل دور املتاحف «يف إدماج الذاكرة املحدثة تفعيال لتوصيات هيئة اإلنصاف واملصالحة
باعتبارها جزء ال يتجزأ من املتاحف».
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 .3.3اقرتاحات املجلس املقدمة للجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد
ذكر املجلس يف اقرتاحاته بخصوص النموذج التنموي الجديد مبختلف «التجارب التي عرفت إشكالية
التاريخ والذاكرة وجدلية التذكر واستحضار قضايا الصفح والنسيان ومعضالت التجاوز» قصد الوقوف عىل
نتائج األبحاث والدراسات ،التي بينت «أهمية استثامر الذاكرة ،مبختلف مكوناتها ،وعرب مراحلها املتعددة
وتاريخيتها امللموسة ،يف صيانة املشرتك وضامن تالحمه مبا يتيح فهم سياقات التطور واملسار واسترشاف
اآلفاق ،ومبا يسهم يف تأسيس عدالة اجتامعية مجالية ( )...مبا يجعل كل مكونات الوطن تنخرط بشكل بناء
ومنتج ،بثقة وحامس ،يف كل ما يسهم يف دفع عجلة التنمية ،عرب إرشاك جميع الفئات االجتامعية والجهات
يف ترسيع وتريتها.».
وبخصوص املرتكزات التي تستدعي وتستوجب ربط التنمية الشاملة مبهام حفظ الذاكرة وصيانة واستثامر
مخزونها التاريخي ،فصلت مقرتحات املجلس يف خمسة أبعاد للنموذج التنموي الجديد ،وهي:
املسألة االقتصادية والتنموية ومعايريها ومؤرشاتها الكمية والكيفية؛
الحاجة إىل منظور إيجايب يثمن موقع ودور كل املناطق والجهات ويدمجها ،كلها ،يف سريورة تطورية مستدامة؛
تثمني التنوع والغنى الثقايف والخصوصيات املحلية ومخزون الذاكرة ملختلف الجهات املكونة للكيان الوطني
واملعززة للحمته؛
متلك ناجح وإيجايب وشامل ملختلف املراحل املتعاقبة يف التاريخ الوطني ،ودور مختلف األجيال واملناطق يف
صياغته وتشكيل تفاصيله ومالمحه الكربى.
ومن منطلق اعتباره أن موضوع التاريخ وحفظ الذاكرة مكون مركزي يف عملية صيانة وتنمية الرأسامل الرمزي
والالمادي ،أوىص املجلس مبا ييل:
االرتكاز عىل حفظ الذاكرة والنهوض بالتاريخ املغريب بكل روافده لبلورة النموذج التنموي املنشود؛
استحضار النموذج التنموي الجديد إلضاءات التاريخ وحفظ الذاكرة من أجل املصالحة مع املايض؛
وضع خطة وطنية مندمجة لحفظ الذاكرة تراعي مختلف األسس واألبعاد التي يتطلبها املوضوع.

 .4أهمية البحث العلمي في بناء وحفظ الذاكرة
من املعروف أن للذاكرة الذاتية عيوبها التي تنعكس سلبا عىل السريورة الدميقراطية .ليس أقلها النسيان والتامهي
مع الخيال واالنتقائية وتضخم األنا ،وخاصة رصاعها من أجل متلك املايض مبنزع أحادي وإقصايئ .لذلك تبقى ما
تنسجه ذاكرة املعيش مجرد شهادة عن تجربة بقطع النظر عن نية صاحبها وغرضه من تقدميها ،وتبقى كتابة
التاريخ شيئا آخر ،مختلفا متاما ،رغم ما يبدو بينهام من تشابه ،مادامت األوىل محكومة باألنا الشاهدة والثانية
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محكومة بضوابط البحث والنقد والتدقيق والتمحيص .إذ هي يف املقام األول حقيقة الذات صاحبة الشهادة ويف
املقام الثاين حقيقة مخترب املؤرخ.
توفر الدراسة التاريخية املوضوعية بأفق حقوقي مداخل متعددة ومسعفة لقراءة التشنجات الحاصلة يف املايض
من خالل سياقاتها الشارحة دون تربير وال تحامل ،بل مبعالجة تروم تقديم عنارص تفسري لفهم ما جرى .كام تتيح
هذه القراءة إمكانية جمع لُحمة ما تشظى إبان هذه التشنجات والرصاعات ،لبناء هوية مشرتكة قوية متصالحة
مع ذاتها وماضيها.

 .5أهداف ومنهجية عمل وحدة حفظ الذاكرة
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يعترب املجهود العلمي ،ب َنفسه الحقوقي املحتضن من طرف وحدة حفظ الذاكرة والعناية بالتاريخ ،إىل جانب
ما سيحققه من معارف موضوعية وقابلة لدعم سريورة الدميقراطية وحقوق اإلنسان ،أحد رشوط إبراز وتثمني
املداخل األساسية للمصالحة الوطنية ،بعد قراءة التاريخ والذاكرة بشكل علمي هادف ،للقطع مع املايض وطي
صفحته بعد قراءتها بروح العلم واملواطنة واملصالحة.
لذلك لن تنحرص مهمة وحدة حفظ الذاكرة املحدثة عىل وضع معايري وتحديد أشكال ال ُنصب التذكارية لتخليد
ذكريات أشخاص أو أحداث وشمت الذاكرة الحقوقية املغربية ،ولن يقترص هدفها عىل االهتامم بذاكرة األمكنة
التي كانت شاهدة عىل انتهاكات أو تجاوزات يف مجال حقوق االنسان ،رغم األهمية البالغة لهذه املشاريع ،بل
تصبو إضافة إىل ذلك إىل تحقيق األهداف التالية:
املساهمة يف حيادية التاريخ والذاكرة :إن التاريخ والذاكرة ،يف بعديهام األكادميي والبيداغوجي ،ال ميكن
أن يقوما مبهامهام الوطنية والحقوقية دون متكينهام من الحيادية .لذلك ستساهم الوحدة إىل جانب الخرباء
والفاعلني يف جعل التاريخ الراهن متحررا من «خوصصته» محليا أو فئويا ومتكينه من فضاء أرحب وطنيا وعامليا؛
املساهمة يف كتابة التاريخ الوطني بنفس حقوقي :تبني للمجلس عند إصدار تقريري احتجاجات الحسيمة
وجرادة ،وكذا عند بلورة توصيات تقريره السنوي ،مسألة االنتقائية املامرسة يف استحضار الذاكرة والرموز
وتحويلها إىل رسدية يتداخل فيها الخيال باالستغالل التجزيئي للوقائع او اختالقها ،كام الحظ أن غياب تكاثف
روايات الذاكرة جعلت الرسديات املختلقة قابلة لالنتشار .لذلك تعترب مساهمة املجلس ،عرب الوحدة ،ذات أهمية
كربى من أجل النهوض واملساهمة يف كتابة «الرواية الوطنية» بروافدها املتعددة وبلغاتها املتنوعة واملستحرضة
للخصوصيات املحلية داخل النسق الجامع الوطني؛
متكني األجيال الجديدة من االطالع عىل التاريخ الراهن :إذ يتبني من خالل التداول بني فئات عديدة ويف مواقع
التواصل االجتامعي ،أنه وحتى يف ظل وجود دراسات تاريخية رصينة فإن التداول العمومي يظل يلفه الكثري من
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التحوير والفهم التجزيئي أو املحور إلشكاليات التاريخ .كام يالحظ أن تراث هيئة اإلنصاف واملصالحة والحقبة
التي اشتغلت عليها وعالجتها تظل يف املجمل ضعيفة التملك من طرف األجيال الجديدة .لذلك ستعمل الوحدة،
اىل جانب مهامها األخرى ،عىل تبسيط ونرش التاريخ الراهن لدى الشباب واليافعني بلغة مبسطة وعرب الوسائط
التي يستعملونها؛
االنكباب عىل النهوض بالتاريخ املغريب ،يف عالقاته بحقوق اإلنسان وسريورة الدميقراطية وتوطيد دولة الحق
والقانون :وميكن أن يتحقق ذلك باستحضار كل روافده ودعم إعامله يف املناهج واملقررات التعليمية من خالل
اإلسهام إىل جانب الوزارة الوصية يف بلورة منهاج درايس يتملك التاريخ الراهن بنظرة حقوقية .مام سيجعل
منه مصدر خربة يف توجيه األعامل واألوراش البيداغوجية والتعليمية الحاملة لبذرة حقوقية تزرعها يف األجيال
الصاعدة؛
التفاعل املثمر مع سياق تنزيل الجهوية املتقدمة :حيث يعترب النهوض بالتاريخ املغريب ،بكل روافده ،أحد
املبادرات التي تسمح بخلق التناغم والتكامل بني التاريخ الوطني العام والتواريخ املحلية ،بحيث تجد فيه كل
املواطنات واملواطنني ذواتهم وهوياتهم وتراثهم وانتامئهم ويعكس مختلف مكونات الهوية والشخصية املغربية
التي نص عليها الدستور؛
إعادة تجميع وترتيب شهادات الضحايا والشهود الكبار :وهي املهمة التي سبق لهيئة اإلنصاف واملصالحة أن
دشنتها ،والتي بات من الرضوري استثامرها يف أفق إعادة بناء تاريخ منطلق من الذاكرة لكنه متخلص من ثقلها
السلبي يف نفس الوقت متطلع للقطع مع العودة االنتقائية للذاكرة أو املجزأة للتاريخ؛
تجميع األرشيفات املحلية ذات الصلة باملوضوع :ويتعلق األمر باالطالع عىل األرشيفات املكتوبة ،مبا فيها
تلك املتوفرة يف األرصدة الوثائقية األجنبية ،مام سيسهل عملية النهوض بالتاريخ املغريب بكل روافده عىل أسس
علمية مسنودة وثائقيا؛
استثامر محفوظات الذاكرة وأرصدة األرشيف :وذلك قصد اعتامد البحث األكادميي املعمق ،يف عملية تكون
فيها وحدة حفظ الذاكرة بوصلة باحثني أكادمييني من تخصصات مختلفة.
أما بخصوص منهج عمل وحدة حفظ الذاكرة والعناية بالتاريخ ،فإنها لن تقوم مقام املؤسسات البحثية يف هذا
املجال ،بل ستكون فضاء للتشاور وترصيد النتائج بني ذوي االختصاص واملجتمع الحقوقي ،إلطالق مسارات
تاريخية لحفظ الذاكرة ،بناء عىل الرصيد املعالج ملا تراكم من مذكرات ووثائق وشهادات .وتضع ورشاتها كل
هذا رهن إشارة كل الحقوقيني واملؤرخني والسياسيني والفاعلني املجتمعيني .ويف ما يتعلق مبعالجة موضوع حفظ
الذاكرة ،ستنطلق الوحدة من مقاربة التاريخ الجديد الذي وسع مجاالت اهتاممه وانفتح عىل تخصصات معرفية
مختلفة (الفلسفة ،علم االجتامع ،العلوم السياسية ،االقتصاد ،علم النفس ،السميائيات .)...حيث تستحرض
منهجية عمل الوحدة كل املصادر املمكنة من الوثيقة والشهادة واملصدر واملرجع.
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 .6مكونات وحدة حفظ الذاكرة وآليات اشتغالها
لتحقيق هذه األهداف وضامن اعتامد ُسبل أسهل لنجاح بنية وحدة حفظ الذاكرة ،سيتم اعتامد مقاربة تشاركية
متعددة ومتنوعة .وتشمل الرشاكات مع مختلف املؤسسات األكادميية املهتمة بتاريخ املغرب ،ومنظامت املجتمع
املدين ذات الخربة يف االستقصاء والتقيص .وميكن أن تتخذ هذه الرشاكات ،اتجاهني ،عىل األقل:
التعاون مع املؤسسات أعاله من أجل تنشيط البحث حول التاريخ الراهن يف مخترباتها ومجموعات بحوثها
العلمية؛
إدماج الطاقات املتوفرة يف هذه املؤسسات إلنجاز مخططات وحدة حفظ الذاكرة وإنتاجات املجلس السنوية.
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وسيتم تشكيل لجنة تنسيق ستعتمد برنامجها السنوي ،الذي يتضمن مشاريع محددة للبحث األكادميي التاريخي
والحقوقي ،والذي تتجدد موضوعاته ورشكاؤه بشكل منتظم .وستتوج أشغال الوحدة سنويا بنرش مطبوعات
ووثائق حول الذاكرة والتاريخ الراهن .ومن املنتظر أن تساهم مخرجات الوحدة ،نوعيا ،يف ترصيد وتطوير
محتويات املتاحف الحقوقية ومراكز الذاكرة عرب ربوع اململكة.
ويعترب املجلس الوطني لحقوق اإلنسان أن االجتهادات النظرية واملنهجية والعملية ،التي تتمثل ،بنوع من
التجدد ،فيام ميكن أن يقدمه التعاون والتناغم بني أهل االختصاص والفاعلني الحقوقيني ،قادرة عىل توفري عنارص
إجابة موضوعية وقابلة ألجرأة الكثري من الهواجس املثارة أعاله ،وتسمح بحفظ الذاكرة الحقوقية واملساهمة يف
كتابة التاريخ بكثري من املوضوعية واملصداقية.

 .7من أجل تنمية تستحضر إضاءات التاريخ وحفظ الذاكرة
 .1خلفية مواقف املجلس الوطني لحقوق االنسان يف موضوع اضاءات التاريخ وحفظ الذاكرة
حرص املجلس الوطني لحقوق اإلنسان عند إعداد مذكرته حول النموذج التنموي الجديد عىل استحضار مجمل
السياقات املؤطرة للكثري من عنارص التوتر واالحتقان التي عرفتها بالدنا ،وذلك انسجاما مع منهجيته يف التعاطي
والتفاعل مع مختلف القضايا او معالجتها.
وقد توقف املجلس يف هذا اإلطار عند العديد من األسباب املبارشة ملجموعة من االحتجاجات وما افرزته من
مطالب تم التعبري عنها من طرف ساكنة جهات اململكة .إذ تبني أن هذه املطالب ذات صلة وطيدة بالقضايا
االقتصادية واالجتامعية والثقافية ،وقد متظهرت عرب أشكال احتجاجية متعددة عرفتها بعض املدن والقرى،
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مبا فيها القنوات املؤسساتية املتاحة عىل املستويني املحيل واملركزي ،والتي أثارت يف العمق قضايا واشكاالت
تنمـــــــوية بامتياز.
ويذكر املجلس الوطني لحقوق اإلنسان بتأكيد تقريره عىل اهتاممه بتعزيز وحامية جميع الحقوق املدنية
والسياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية والبيئية ،مبا يف ذلك الحق يف التنمية مستحرضا التزام اململكة
املغربية ،العضو العامل النشيط يف املنظامت الدولية ،وتشبثها بحقوق اإلنسان كام هي متعارف عليها عامليا.
ويستحرض املجلس الوطني ،يف ذات السياق ،بعض املرجعيات الدولية األساسية ،ومنها قرار الجمعية العامة لألمم
املتحدة يوم  18دجنرب  ،2013الذي ينص يف بنده العارش عىل حث وتشجيع الدول عىل وضع سياسة وطنية
للمحفوظات تضمن حفظ وحامية جميع املحفوظات املتصلة بحقوق اإلنسان ،وسن قانون ينص عىل صون
الرتاث الوثائقي لألمة وحفظه ،ويضع إطارا لسجالت الدولة ،مبا ينسجم مع الجهود التي يبذلها مجلس حقوق
اإلنسان ومفوضية األمم املتحدة لحقوق اإلنسان ،ومنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة (اليونسكو)،
وكذا املنظامت اإلقليمية ،بخصوص املعايري القامئة يف مجال الوصول إىل املعلومات وحامية السجالت وحفظها
وإدارة املحفوظات .
ويستحرض املجلس الوطني كذلك ،انسجاما مع تشبته بالقيم الحقوقية املؤسسة ،ما تضمنه الدستور املغريب
من تنصيص بارز عىل ثراء الهوية املغربية يف تعددها اللغوي وتنوع مكوناتها ،وبتأكيده عىل الوحدة الوطنية
املتعددة الروافد كإحدى الثوابت الجامعة لألمة املغربية.
ويؤكد املجلس الوطني عىل أهمية ما استخلصه من دروس واستنتاجات ،من خالل الزيارات امليدانية التي قام بها
لعدد من مراكز حفظ الذاكرة ،والتداول مع عدد من الفعاليات املشتغلة عىل القضايا الثقافية واالجتامعية والبيئية.
 .2يف العالقة بني إضاءات التاريخ وحفظ الذاكرة والنموذج التنموي الجديد
تعددت وتنوعت الدراسات واألبحاث واملواكبات ،التي كانت التجارب امليدانية مختربها األسايس ،يف مختلف
البلدان والتجارب التي عرفت إشكالية التاريخ والذاكرة وجدلية التذكر واستحضار قضايا الصفح والنسيان
ومعضالت التجاوز عام قد يكون طبع بعض فرتات املايض من أخطاء او عوائق أو تعرثات .وتشري هذه األبحاث
والدراسات ،إىل أهمية استثامر الذاكرة ،مبختلف مكوناتها ،وعرب مراحلها املتعددة وتاريخيتها امللموسة ،يف صيانة
املشرتك وضامن تالحمه مبا يتيح فهم سياقات التطور واملسار واسترشاف اآلفاق ،ومبا يسهم يف تأسيس عدالة
اجتامعية مجالية ،وتبني ناضج لفلسفتها التأسيسية .وهذا ما يجعل كل مكونات الوطن تنخرط بشكل بناء

17

وحدة حفظ الذاكرة والنهوض
بالتاريخ المغربي بمختلف روافده

ومنتج ،بثقة وحامس ،يف كل ما يسهم يف دفع عجلة التنمية ،عرب إرشاك جميع الفئات االجتامعية والجهات يف
ترسيع وتريتها.
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ضمن هذا املعنى وهذا الفهم فإن التنمية هي عملية مركبة ال تقف عند حدود املنظور االقتصادي الكمي
الضيق .ومن مثة بات من الالزم إيالء االهتامم الكايف ،عند رسم النموذج التنموي ،لخمسة أبعاد عىل االقل:
 .1املسألة االقتصادية والتنموية ومعايريها ومؤرشاتها الكمية والكيفية كام هي متعارف عليها يف التجارب
التنموية الرائدة وكام تطورت بفعل تطور مفاهيم التنمية وأدواتها التي وضعت االنسان يف قلب معادلة التنمية؛
 .2النظرة املتحكمة يف املجال الوطني والحاجة إىل تأسيسها عىل منظور إيجايب يثمن موقع ودور كل املناطق والجهات
ويدمجها ،كلها ،يف سريورة تطورية مستدامة ،انطالقا مام تختزنه من طاقات ومؤهالت ،وما ميكن أن تستفيده من
إضافات أو إغناءات عرب التضامن مع الجهات األخرى يف ظل سياسة إلعداد الرتاب الوطني دامجة ومتوازنة؛
 .3تثمني التنوع والغنى الثقايف والخصوصيات املحلية ومخزون الذاكرة ملختلف الجهات املكونة للكيان الوطني
واملعززة للحمته .مبا يوفره ذلك من تولد حوافز سيكولوجية جامعية توطد الشعور واالعتزاز باالنتامء sens of
belongingللمجال يف أبعاده املحلية والجهوية والوطنية واإلنسانية؛
 .4متلك ناجح وايجايب وشامل ملختلف املراحل املتعاقبة يف التاريخ الوطني ،ودور مختلف االجيال واملناطق يف
صياغته وتشكيل تفاصيله ومالمحه الكربى ،مبا مينع تكاثر ثقوب الذاكرة وانعكاس سلبياتها عىل مسلسل التامسك
والتعاضد والتعاقد االجتامعي الواسع؛
 .5اعتبار إضاءات التاريخ وحفظ الذاكرة جزءا أساسيا ومكونا مركزيا يف عملية حفظ وتنمية الرأسامل الرمزي والالمادي،
وهو مبقاييس كل األبحاث والدراسات امليدانية الرائدة رضوري يف كل منوذج تنموي يتوخى التوطد واالستدامة.
تلكم بعض من املرتكزات التي تستدعي وتستوجب ربط النموذج التنموي مبهام حفظ الذاكرة وصيانة واستثامر
مخزونها التاريخي الكبري.
تفيدنا هذه املرتكزات يف استجالء حقيقة أساسية ،وهي أن تالحم الهوية الوطنية يتم خالل التاريخ يف سياق
تفاعل إيجايب بني مكوناتها .وتشكل املحفوظات ،يف هذا اإلطار ،إىل جانب الرتاث الوثائقي مصادر ملعرفة الحقيقة
ضمن فهم متجدد للتاريخ ال يختزل يف فهم أحداث املايض فقط ،بل يجعل منه منطلقا السترشاف املستقبل عرب
إستدماج السريورة التاريخية يف عالقتها بالتغريات التي تطبع الرشوط الحياتية للمجموعات البرشية ،وتسمح
بفهم وتفهم طموحاتها إلرتياد آفاق رحبة متكن من إغناء الحياة الدميوقراطية وتفعيل نسق الحقوق والكرامة.
إن استيعاب الرشوط الحياتية للناس ،ومتثل واقعهم املعيش يشكالن مدخال اساسيا إلرشاكهم يف إنجاح أي
مرشوع تنموي بعيدا عن أي تشنج او إقصاء .لذلك فإن العودة الواعية للتاريخ ،بهدف إطالق الطاقات الخالقة
لكل مكونات الوطن واستثامرها اإليجايب يساهم يف تعزيز الوحدة الوطنية وصونها ويضمن بشكل ناجـع حقوق
جميع املواطنني واملواطنات.
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تأسيسا عىل هذه املعطيات واملتطلبات والقيم الحقوقية املرجعية ،فإن املجلس الوطني لحقوق اإلنسان يود
التأكيد عىل األهمية االسرتاتيجية للعالقة الوطيدة بني إضاءات التاريخ وحفظ الذاكرة والنموذج التنموي الذي
ستعتمده بالدنا ،مؤكدا عىل القناعة الراسخة بالبعد الحاسم الذي يشكله حفظ الذاكرة ودوره يف إكساب هذا
النموذج مزيدا من الصالبة واالستدامة ،مستأنسا يف ذلك -ومستوعبا -للتجارب املقارنة وخالصات الدراسات
واألبحاث الواثقة واملوثقة يف هذا املجال.
 .3توصيات
تأسيسا عىل ما سبق فإن املجلس الوطني لحقوق اإلنسان وهو يطلع اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي عىل قرار
أحداث وحدة لحفظ الذاكرة ،من أجل االنكباب عىل النهوض بالتاريخ املغريب بكل روافده وإعامله يف املناهج
واملقررات التعليمية تنفيذا لتوصياته التي ختم بها تقريره عن احتجاجات الحسيمة؛
وإذ يعمل عىل أن تكون هذه الوحدة املستحدثة ،إىل جانب رئاسة املجلس الوطني لحقوق اإلنسان إطارا ناظام
الستثامر التاريخ والذاكرة ،انطالقا من استلهام املعطيات املتجددة لألبحاث امليدانية واالضاءات املتعددة للعلوم
اإلنسانية يف هذا املجال.
يويص مبا ييل:
عىل مستوى املقاربة:
رضورة االرتكاز عىل حفظ الذاكرة والنهوض بالتاريخ املغريب بكل روافده لبلورة النموذج التنموي املنشود ،يف إطار
منهجية عمل حاضنة للطاقات الخالقة من مختلف الجهات ،ومنفتحة عىل املؤسسات الوطنية املتعددة ،يف أفق
إزاحة الكوابح املعطلة لقاطرة االنخراط يف التنمية ،بسبب ما راكمه ثقل التاريخ وأثر الذاكرة من إحباطات سابقة.
رضورة استحضار النموذج التنموي الجديد إلضاءات التاريخ وحفظ الذاكرة من أجل املصالحة مع املايض بعد
أن تتم قراءته -او اعادة قراءته -بشكل ايجايب واسترشايف منتج ،مبا يفسح املجال لجميع املواطنني واملواطنات
لالنخراط يف ورش التنمية املستدامة عىل قاعدة عدالة مجالية واجتامعية وثقافية تشمل الجميع.
عىل املستوى اإلجرايئ:
وضع خطة وطنية مندمجة لحفظ الذاكرة ذات أساس قانوين تحدد مجاالت التدخل واالشتغال وتضمن إلتقائية
وانسجام الربامج التي ستنجزها مختلف املؤسسات العمومية يف هذا املجال.
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مالحظات المجلس الوطني لحقوق اإلنسان وتوصياته حول مشروع
القانون رقم  56.20المتعلق بالمتاحف و مشروع القانون رقم 55.20
المتعلق بتغيير القانون رقم  01.09القاضي بإحداث المؤسسة
الوطنية للمتاحف وتتميمه
األسس والمرجعيات
بناء عىل دستور اململكة ،والسيام منه تصديره والفصول  6و 25و 26و 31و 33و 161؛
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وبناء عىل الظهري الرشيف رقم  1.18.17الصادر يف  22فرباير  2018بتنفيذ القانون رقم  76.15املتعلق بإعادة
تنظيم باملجلس الوطني لحقوق اإلنسان ،وخاصة املادة الثانية التي تنص عىل أن املجلس يساهم يف «تعزيز
منظومة حقوق اإلنسان والعمل عىل حاميتها والنهوض بها مع مراعاة الطابع الكوين لتلك الحقوق وعدم قابليتها
للتجزيء» ،واملادة الثالثة التي تنص عىل عمله وفق مبادئ باريس ومبادئ بلغراد ،واملادة الخامسة والعرشون
املتعلقة بإبداء الرأي يف شأن مشاريع القوانني ومقرتحاتها ذات الصلة بحقوق اإلنسان؛
وانطالقا من مبادئ باريس املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان وحاميتها الصادرة مبوجب
قرار لجنة حقوق اإلنسان رقم  48/134املؤرخ يف  20دجنرب 1993؛
واعتامدا عىل مبادئ بلغراد بشأن العالقة بني املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان والربملان واملؤرخة يف  23فرباير
 2012؛
ونظرا ملذكرة التفاهم املربمة بتاريخ  10دجنرب  2014بني الربملان واملجلس الوطني لحقوق اإلنسان ،كام وقع
تحيينها يف ضوء القانون رقم  76.15؛
v
ونظرا إلحالة كل من مرشوع القانون رقم  56.20املتعلق باملتاحف ومرشوع القانون رقم  55.20املتعلق بتغيري
القانون رقم  01.09القايض بإحداث املؤسسة الوطنية للمتاحف وتتميمه عىل مجلس النواب بتاريخ  14دجنرب
 2020من أجل مناقشتهام والتصويت عليهام ؛
واستحضارا للمرجعية الدولية لحقوق اإلنسان التي آلت بالدنا عىل نفسها أن تنخرط فيها بقوة ،ومنها عىل
الخصوص يف هذا السياق اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان ،والسيام املادة  27منه التي تنص عىل أن لكل
شخص حق املشاركة الحرة يف حياة املجتمع الثقافية ،ويف االستمتاع بالفنون ،...والعهد الدويل الخاص بالحقوق
االقتصادية واالجتامعية والثقافية ،والسيام املادة  15منه التي تنص عىل أن من حق كل فرد أن يشارك يف الحياة
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الثقافية ( )...وعىل أن من واجب الدول األطراف أن تحرص ،يف سياق ضامن املامرسة الكاملة لهذا الحق ،عىل أن
تتخذ التدابري التي تتطلبها صيانة العلم والثقافة وإمناؤهام وإشاعتهام ؛
واستحضارا كذلك لالتفاقية املتعلقة بحامية الرتاث العاملي الثقايف والطبيعي والسيام املادة الرابعة منها التي
تنص عىل أن من واجب الدول األطراف أن تؤمن تعيني الرتاث الثقايف والطبيعي( 1كام تحدده املادتان  1و 2من
االتفاقية) وحاميته واملحافظة عليه وإصالحه ونقله إىل األجيال املقبلة؛
2
واعتبارا للتوصية الخاصة بحامية وتعزيز املتاحف ومجموعات التحف وتنوعها والدور الذي تؤديه يف املجتمع ،
والتي يستفاد منها أن دور املتاحف ال يقترص عىل صون الرتاث املشرتك للبرشية ،بل إنها تندرج يف عداد املحافل
الرئيسة للتعليم واإللهام والحوار وبناء املشرتك اإلنساين ،وتضطلع ،من مثة ،بدور حاسم يف توطيد التامسك
االجتامعي ونرش املبادئ والقيم املشرتكة ،كام أنها تتيح لزوارها فرص تعزيز قدراتهم اإلبداعية والخيالية وتقوية
احرتامهم ألنفسهم ولآلخرين ،فضال عام ترسخه من أوارص متينة بني الثقافة والتنمية املستدامة .فعىل خلفية
هذه الوظائف واألدوار املوكولة إىل املتاحف ،تويص بالفعل منظمة اليونسكو بوجوب اتخاذ الدول األعضاء
ملختلف التدابري املناسبة التي تتيح للمتاحف ومجموعات التحف املوجودة يف األرايض الخاضعة لترشيعاتها أو
لسيطرتها االستفادة من إجراءات الحامية والتعزيز التي تكفلها الوثائق التقنينية الدولية القامئة املتعلقة بالرتاث
الثقايف والطبيعي والتدابري املالمئة لتدعيم قدرات املتاحف عىل حامية ذاتها بذاتها يف كل الظروف .3كام تدعو
إىل اعتامد سياسات فعالة يف مجال الصون والبحوث والرتبية واالتصاالت تكون مطوعة لظروف الواقع االجتامعي
والثقايف عىل الصعيد املحيل ،من أجل متكني املتاحف من حامية الرتاث ونقله إىل األجيال الالحقة ،4وإىل اتخاذ
اإلجراءات املناسبة لضامن استناد تجميع قوائم الحرص عىل املعايري الدولية ورقمنتها 5وإىل تبني املامرسات
الجيدة الخاصة بأساليب تشغيل وحامية وتعزيز املتاحف وبتنوعها ،وتحديثها باستمرار ،يك تستوعب جوانب
االبتكار املستجدة يف هذا املجال مع استحضار املبادئ الواردة يف املدونة األخالقية الخاصة باملتاحف والتي
اعتمدها املجلس الدويل للمتاحف6؛
ونظرا لكون مناقشة مرشوعي القانون هذين فرصة مواتية إلعامل نظرة استرشافية ملتحف املستقبل ،هذا
املتحف املنفتح املنخرط بكل قوة يف العرص الرقمي واملعتمد عىل جميع الوسائل واإلمكانيات التي تتيحها

 1كام صادقت عليها منظمة األمم املتحدة للرتبية والثقافة العلوم (اليونسكو) يف الدورة السابعة عرش ملؤمترها العام املنعقدة بباريس بتاريخ  16نونرب .1972
 2اعتمدها املؤمتر العام ملنظمة اليونسكو يف دورته  38املنعقدة بباريس يف  17نونرب  .2015وتندرج هذه التوصية يف سياق العديد من االتفاقيات والتوصيات واإلعالنات ذات
الصلة التي تبنتها املنظومة األممية بعامة (من بينها عىل سبيل املثال ال الحرص االتفاقية املتعلقة بالوسائل التي تستخدم لحظر ومنع استرياد وتصدير ونقل ملكية املمتلكات
الثقافية بطرق غري مرشوعة لسنة  ،1970واتفاقية حامية الرتاث العاملي الثقايف والطبيعي لسنة  ،1972واتفاقية صون الرتاث الثقايف غري املادي لسنة  )...2003ومنظمة
اليونسكو بخاصة (من بينها التوصية الخاصة باملبادئ الدولية التي ينبغي تطبيقها يف مجال الحفائر األثرية لسنة  ،1956والتوصية بشأن أجدى الوسائل لتيسري ولوج الجميع
إىل املتاحف لسنة  ،1960والتوصية بشأن التدابري الواجب اتخاذها لحظر ومنع استرياد وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غري مرشوعة لسنة  ،1964والتوصية
بشأن حامية املمتلكات الثقافية املنقولة لسنة )...1978
 3النقطة  20من التوصية.
 4النقطة  24من التوصية.
 5النقطة  25من التوصية.
 6النقطة  26من التوصية.
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الرقمية والذي يتشارك ومؤسسات متحفية أجنبية ودولية محتوياتها مبا ميكن الجمهور املغريب من تنظيم زيارات
افرتاضية لها ومن توصيل كنوزها وذخائرها إىل ساكنة املناطق النائية وخاصة منهم الناشئة واألطفال ،مام سوف
ميكن من االرتقاء باهتاممات ناشئتنا وأطفالنا وأذواقهم ومعارفهم وهواياتهم؛
ونظرا لتوصيات هيئة اإلنصاف واملصالحة املتعلقة بالحفظ اإليجايب للذاكرة ،وامل ُدرِجة لهذا الحفظ ضمن
املصالحة مع التاريخ ومع الذات ،من خالل تكليف لجنة متابعة تفعيل توصياتها بالسهر عىل تهيئة بعض مراكز
االعتقال أو االحتجاز أو املدافن السابقة وتحويلها إىل فضاءات حافظة للذاكرة ؛
ووعيا من املجلس برضورة توفري وعاء ترشيعي يبوئ املتاحف مكانتها الثقافية والحضارية والتاريخية ويضمن
فعاليتها ويؤمن الولوج إليها واالستفادة منها للجميع وعىل قدم املساواة وميكنها من االضطالع بأدوارها الخليقة
بها يف مسار التنمية .
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يقدم املجلس الوطني ،فيام ييل ،مالحظاته بشأن كل من مرشوع القانون رقم  56.20املتعلق باملتاحف ومرشوع
القانون رقم  55.20املتعلق بتغيري القانون رقم  01.09القايض بإحداث املؤسسة الوطنية للمتاحف وتتميمه،
والتي يتوخى منهم تحقيق األهداف التالية :
 .1املساهمة يف تجويد املرشوعني وتحقيق انسجامهام مع روح الدستور وتوصيات هيئة اإلنصاف واملصالحة،
ومع املرجعية الدولية لحقوق اإلنسان والتجارب الفضىل عرب العامل ،ومع مستلزمات النهوض مبهام مؤسسات
حضارية ذات أدوار ثقافية وتاريخية إشعاعية؛
 .2تقوية مقتضيات النص مبضامني من شأنها أن تشكل ضامنات فعلية للنهوض بالعمل املتحفي يف مختلف
أبعاده ومن مختلف جوانبه؛
 .3تدقيق بعض التعريفات وبعض الجوانب التقنية يف النص.
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مالحظات المجلس الوطني لحقوق اإلنسان وتوصياته
فيام يتعلق مبرشوع القانون رقم  55.20املتعلق بتغيري وتتميم القانون رقم  01.09القايض بإحداث املؤسسة
الوطنية للمتاحف.
 .1يسجل املجلس أن إحداث املؤسسة الوطنية للمتاحف بتاريخ  18أبريل  2011مبقتىض القانون رقم 01.09
قد شكل يف حينه خطوة ترشيعية هامة من حيث الدور املنتظر من هذه املؤسسة أن تلعبه يف تقوية الحكامة
املتحفية واإلرشاف عىل املتاحف ومختلف جوانب اشتغالها ومن حيث األهمية التي تحتلها هذه املتاحف
بالنسبة لحضارة بالدنا وغناها الثقايف وإشعاعها الدويل .ومن األمور اإليجابية التي تحسب لهذا القانون أنه جاء
مسبوقا بديباجة من أربع فقرات تربز الدور املتوخى من املؤسسة الوطنية للمتاحف االضطالع به يف تأطري
املتاحف املغربية ضمن مقاربة جديدة لتدبري الشأن الثقايف .ومام مييز هذه الديباجة أنها تحيل عىل مدونة
أخالقيات املتاحف.
 .2يف نفس السياق ،يالحظ املجلس أن مرشوع القانون رقم  55.20جاء بتعديالت تنصب عىل تغيري وتتميم
مقتضيات أربع مواد من القانون رقم  01.09هي املواد  2و 3و 9و ،11وعىل نسخ وتعويض ثالث مواد من هذا
القانون هي املواد  5و 7و 8وعىل إضافة املادة  19مكررة .تتعلق املواد األربعة األوىل مبهام املؤسسة فيام يتعلق
بتلقي ملفات إحداث املتاحف وجرد الرصيد املتحفي وحرصه وتوثيقه والنقل الفوري لبعض القطع املتحفية
التي يتم العثور عليها وبأعامل الرتميم واسرتجاع بعض القطع مبقتىض أحكام قضائية والنقل من متحف إىل آخر
وإقامة عالقات الرشاكة والتعاون واسرتجاع بعض القطع املتحفية املهربة أو املرسوقة أو املعارة أو املباعة ومنح
عالمة التميز أو سحبها .وتتعلق املواد الثالثة األخرى بتأليف اللجنة املديرية للمؤسسة ومبهام رئيس اللجنة
املديرية والكاتب العام للمؤسسة واجتامعات اللجنة املديرية ومداوالتها ورئيس املؤسسة .أما املادة املضافة
فتتعلق مبجانية مهام أعضاء اللجنة املديرية مع إمكانية منحهم تعويضات عن بعض املأموريات أو التنقالت.
فهذه التعديالت تكتيس ،يف نظر املجلس ،طابعا تقنيا رصفا كام أنها ال تشمل مطلقا ديباجة هذا القانون التي
تعد يف حد ذاتها مكسبا ترشيعيا مستوجبا لإلغناء.
ومام ال شك فيه أن مرشوع القانون رقم  55.20يعد يف الواقع فرصة مثينة لالرتقاء بنص القانون رقم 01.09
وتجويده ،إن من حيث شكله أو من حيث مضمونه ،من خالل التوصيات التالية:
يويص املجلس مبا ييل :
تقوية الديباجة مبضامني تأخذ بعني االعتبار مقتضيات دستور  2011خاصة منها ما يتعلق باالنفتاح الحضاري
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والتعدد اللغوي والتنوع الثقايف وبحامية الحقوق الثقافية والنهوض بها - ،علام بأن القانون رقم  01.09قد
صدر قبل تبني هذا الدستور – وتدمج توصيات هيئة اإلنصاف واملصالحة ذات الصلة بالحفظ اإليجايب للذاكرة،
وباملصالحة مع الذات والتاريخ ،واإلعالء من شأن الرصيد واإلنتاج الثقافيني.
تعزيز هذه الديباجة باملرجعيات الدولية والوطنية املعتمد عليها يف بناء نص القانون ومقتضياته .
ربط عمل املؤسسة الوطنية للمتاحف بالحكامة الثقافية وبالسياسة الثقافية ومحدداتها وغاياتها وآفاقها.
اإلشارة إىل املقاربات املعتمدة يف إدارة الشأن املتحفي وخاصة منها املقاربة التشاركية والديناميكية والتفاعلية
والجهوية واملحلية .
اإلشارة إىل األدوار الطالئعية التي ينبغي أن تلعبها الجامعات الرتابية يف هذا املضامر يف إطار تقريب املؤسسات
املتحفية ومشاريعها من الساكنة .
توظيف الديباجة يف وضع نص هذا القانون ضمن سياقه التاريخي والتعريف بغاياته وتجسيد روحه وفلسفته.
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 .3يويص املجلس بتعزيز مضمون املادة  3من القانون رقم  ،01.09عالوة عىل ما جاء يف مرشوع القانون من
إضافات ،مبا ييل:
توصية :
النص عىل دور املؤسسة الوطنية للمتاحف يف تأهيل املتاحف املوجودة وتلك التي سوف يتم إحداثها إىل
االضطالع بأدوارها يف تعزيز قيم التسامح والتعايش بني مختلف مكونات الشعب املغريب وتقوية االعتزاز باالنتامء
الوطني واالنخراط الواعي يف النموذج التنموي الشامل من خالل برامج تكوين وتكوين مستمر وأنشطة وأدوات
ثقافية متنوعة الدعامات؛
النص عىل دور املؤسسة الوطنية للمتاحف يف إنشاء سجل رقمي ملحتويات املتاحف وتحيينه مع توظيف
الوسائل واإلمكانيات التي يتيحها التقدم التكنولوجي ومستجدات الذكاء االصطناعي يف تحديث وسائل عمل
املتاحف وسريها واستفادة الجمهور من خدماتها وإقبالهم املكثف عليها مع توفري سبل تنظيم زيارات افرتاضية
وتفاعلية لها؛
النص عىل دور املؤسسة الوطنية للمتاحف يف تشجيع إحداث متاحف جهوية ومحلية تجمع بني الرتاث الثقايف
والرصيد الطبيعي؛
النص عىل دورها يف إدماج فضاءات الذاكرة املحدثة تفعيال لتوصيات هيئة اإلنصاف واملصالحة باعتبارها جزءا
ال يتجزأ من املتاحف.
تنص مقتضيات املادة  5من القانون رقم  01.09وعىل تعديله يف املادة الثانية من مرشوع القانون رقم 55.20
عىل تأليف اللجنة املديرية للمؤسسة.
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توصية :
إضافة ممثل عن املجلس الوطني لحقوق اإلنسان إىل تشكيلة اللجنة ،نظرا للدور املنوط باملجلس يف تتبع تنفيذ
توصيات هيئة اإلنصاف واملصالحة ،ومن بينه طبعا التوصية املتعلقة بالحفظ اإليجايب للذاكرة ،واعتبارا للمهام
املوكولة إىل املجلس يف مجال حامية حقوق اإلنسان وتعزيزها والنهوض بثقافة حقوق اإلنسان.
ثانيا  :فيام يتعلق مبرشوع القانون رقم  56.20املتعلق باملتاحف
 .1يثمن املجلس املجهود الذي بذل من أجل صياغة مرشوع قانون تطبعه بال منازع روح النهوض مبكون أسايس
من مكوناتنا الثقافية والحضارية ،ويستجيب بكيفية ملموسة لروح الدستور وما رسمه من غايات اسرتاتيجية
بارتباط مع النهوض بالحقوق الثقافية وإبراز املكانة الحضارية لبالدنا والتنوع الثقايف والحضاري الذي مييزها.
فهذا النص يأيت يف الواقع ليسد فراغا ترشيعيا كبريا يف هذا املجال.
توصية :
متهيد النص بديباجة تربز السياق الذي يصدر فيه ترشيع خاص باملتاحف واألدوار املنوطة بها والغايات املتوخاة
من تنظيمها بارتباط مع النهوض بالحقوق الثقافية بوجه عام ومع مستلزمات تعزيز التنمية البرشية وتوطيد
أسبابها.
 .2يخصص هذا املرشوع املادة األوىل منه لتحديد املقصود باملتحف فيعرفه بأن « كل مؤسسة ال تهدف إىل
الحصول عىل ربح ،تعرض فيها بشكل دائم تحف أو مجموعات متحفية أو لقى أثرية أو أعامل ذات قيمة فنية
أو ثقافية أو تاريخية أو علمية تندرج بطبيعتها ضمن الرتاث الثقايف املادي والالمادي لإلنسانية ،ويحقق عرضها
أهدافا ثقافية أو تربوية أو ترفيهية ،وتفتح أبوابها للعموم.
توصية :
رضورة استيعاب جميع العنارص املضمنة يف التعريف الذي وضعه املجلس الدويل للمتاحف ،وفق ما ييل
«مؤسسة دامئة غري ربحية ،مفتوحة للجمهور وهادفة إىل خدمة املجتمع وتنميته ،يتمثل نشاطها يف اقتناء
الرتاث الثقايف املادي وغري املادي للبرشية وبيئتها ،وحفظه وإجراء البحوث بشأنه ونقله وعرضه للتعليم ودراسته
والتمتع به».7
فالعنارص املرتبطة بأهداف خدمة املجتمع وتنميته أساسية وال غنى عن تضمينها يف التعريف ،والسيام إذا أضيف
إليها ما له عالقة بالذاكرة وحفظ الذاكرة واملصالحة مع الذات ومع التاريخ.
 7وهو نفس التعريف تقريبا الذي تبنته منظمة اليونسكو يف توصيتها املؤرخة يف  17نونرب .2015
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 .3فيام يتعلق باملادة الثانية من مرشوع القانون واملتعلقة باألنشطة التي يقوم بها املتحف.
يويص املجلس مبا ييل :
العمل عىل إضافة أنشطة أخرى إىل جانب األنشطة التي يقوم بها املتحف ال سيام :
النرش االستباقي لالئحة املحتويات واملقتنيات والبيانات املتعلقة بها؛
استعامل التكنولوجيات الجديدة لإلعالم والتواصل يف التعريف باملتحف ومحتوياته؛
خلق فضاءات ومنصات رقمية للتفاعل والتواصل بني املتحف والجمهور؛
بناء رشاكات مع مؤسسات متحفية أجنبية ودولية من أجل متكني الجمهور املغريب من تنظيم زيارات افرتاضية
لها واكتشاف محتوياتها؛
تنظيم عروض عينية وافرتاضية ملحتويات املتاحف الدولية والوطنية والجهوية واملحلية يف مختلف الجهات
واملناطق.
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 .4تنص املادة الرابعة من مرشوع القانون عىل الرشوط التي يخضع لها إحداث املتحف.
توصية :
التنصيص يف هذه املادة عىل إضفاء طابع من املرونة عىل هذه الرشوط حتى ال يتحول البعض منها إىل عوائق
أمام إحداث متاحف.
إخضاع تقدير توفر هذه الرشوط للتقدير املوضوعي للمؤسسة الوطنية للمتاحف مع إمكانية تقديم الدعم
الالزم من أجل توفري رشط من الرشوط يف حال توفر الرشوط األخرى.
 .5يالحظ املجلس أن نص املرشوع ال يتضمن بابا خاصا باستفادة الجمهور من خدمات املتحف وبالولوج
املتساوي إىل املتحف.
إذ أن املتحف ليس غاية يف ذاته وإمنا هو من باب أوىل وسيلة لخدمة الجمهور وتنويره وتثقيفه وإشباع تعطشه
إىل املعرفة واالطالع واالنفتاح عىل الذاكرة والتاريخ والرتاث املادي والالمادي.
توصية :
إضافة مقتضيات تضمن الولوج املتساوي إىل املتحف لفائدة جميع الفئات ،و تتيح استفادة الجميع من خدماته
باتخاذ التدابري الالزمة عىل مستويات الولوجيات والتسعرية و اللغات ...الخ ومراعاة خصوصيات و حاجيات كل
فئة ،مع تنويع خدمات املتحف مبا يتناسب مع مختلف الفئات ،وتوفري الزيارات االفرتاضية ملحتويات و أنشطة
املتحف ،وما إىل ذلك.8
 8يجدر اإلشارة يف هذا السياق إىل التوصية الصادرة عن منظمة اليونيسكو بتاريخ  15دجنرب  1960بشأن أكرث الوسائل فعالية لجعل ولوج املتاحف يف متناول الجميع
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 .6خصص الباب الخامس من املرشوع ملوضوع «إثبات املخالفات وإصدار العقوبات» ،ويتضمن تسع مواد.
ويسجل املجلس عىل هذا الباب املالحظات التالية:
يثري عنوان الباب شيئا من االلتباس سواء يف شقه املتعلق بإثبات املخالفات أو يف الشق املتعلق بإصدار
العقوبات ،فهل يتعلق األمر بجهات إدارية وعقوبات إدارية أم بجهات قضائية وعقوبات صادرة عن القضاء.
توصية :
تغيري العنوان أو تقسيم الباب إىل فرعني يتعلق األول مبا هو إداري ويختص الثاين مبا هو قضايئ.
تنص املواد  25و 26و 27و 28عىل أفعال ذات طابع جرمي وتقرر لها عقوبات ،وما ميكن تسجيله بهذا
الخصوص هو:
أ -ال يوجد تناسب وانسجام بني األفعال والعقوبات املقررة لها ،علام بأن العقوبات املقررة تجمع وتخري بني
العقوبات السالبة للحرية والعقوبات املالية حينا (املادتان  25و )27وتقرر العقوبات املالية وحدها حينا آخر
(م.)26 .
ب -ال يبني املرشوع كيف تجري املسطرة املفضية إىل تحريك املتابعة.
توصية :
العمل عىل تحقيق حد أدىن من التناسب واالنسجام بني درجة خطورة األفعال والعقوبات املقررة لها بارتباط مع
القصد الجنايئ ،وبتحديد املسطرة املتعني اتباعها من أجل تحريك املتابعة من لدن النيابة العامة.

27

وحدة حفظ الذاكرة والنهوض
بالتاريخ المغربي بمختلف روافده

توصيات المجلس بشأن مشروع القانون رقم  56.20المتعلق
بالمتاحف
المقتضى

إدراج ديباجة
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املادة األوىل:
مفهوم وأهمية املتحف

املادة الثانية :
مهام وأنشطة املتحف

التوصية

متهيد النص بديباجة تربز السياق الذي يصدر فيه ترشيع
خاص باملتاحف واألدوار املنوطة بها والغايات املتوخاة من
تنظيمها بارتباط مع النهوض بالحقوق الثقافية بوجه عام
ومع مستلزمات تعزيز التنمية البرشية وتوطيد أسبابها.
استحضار جميع العنارص املضمنة يف التعريف الذي وضعه
املجلس الدويل للمتاحف ،بكونه «مؤسسة دامئة غري ربحية،
مفتوحة للجمهور وهادفة إىل خدمة املجتمع وتنميته ،يتمثل
نشاطها يف اقتناء الرتاث الثقايف املادي وغري املادي للبرشية
وبيئتها ،وحفظه وإجراء البحوث بشأنه ونقله وعرضه للتعليم
ودراسته والتمتع به.
استحضار حفظ الذاكرة واملصالحة مع الذات ومع التاريخ يف
ارتباط مع العنارص املتعلقة بأهداف خدمة وتنمية املجتمع.
العمل عىل إضافة أنشطة أخرى إىل جانب األنشطة التي
يقوم بها املتحف ال سيام :
 النرش االستباقي لالئحة املحتويات واملقتنيات والبياناتاملتعلقة بها؛
 استعامل التكنولوجيات الجديدة لإلعالم والتواصل يفالتعريف باملتحف ومحتوياته؛
 خلق فضاءات ومنصات رقمية للتفاعل والتواصل بنياملتحف والجمهور؛
 بناء رشاكات مع مؤسسات متحفية أجنبية ودولية منأجل متكني الجمهور املغريب من تنظيم زيارات افرتاضية لها
واكتشاف محتوياتها؛
 تنظيم عروض عيانية وافرتاضية ملحتويات املتاحف الدوليةوالوطنية والجهوية واملحلية يف مختلف الجهات واملناطق.
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المقتضى

املادة الرابعة  :رشوط وضوابط إحداث
املتحف

التوصية

التنصيص عىل إضفاء طابع من املرونة عىل رشوط إحداث
املتحف ،حتى ال يتحول البعض منها إىل عوائق أمام إحداث
متاحف ،وإخضاع تقدير توفر هذه الرشوط للتقدير
املوضوعي للمؤسسة الوطنية للمتاحف مع إمكانية تقديم
الدعم الالزم من أجل توفري رشط من الرشوط يف حال توفر
الرشوط األخرى.

التنصيص عىل ضامن الولوج املتساوي إىل
املتحف

إضافة مقتضيات تضمن الولوج املتساوي إىل املتحف لفائدة
جميع الفئات ،وتتيح استفادة الجميع من خدماته باتخاذ
التدابري الالزمة عىل مستويات الولوجيات والتسعرية واللغات،
الخ .ومراعاة خصوصيات وحاجيات كل فئة ،مع تنويع
خدمات املتحف مبا يتناسب مع مختلف الفئات ،وتوفري
الزيارات االفرتاضية ملحتويات وأنشطة املتحف ،وما إىل ذلك.
تغيري العنوان أو تقسيم الباب إىل فرعني يتعلق األول مبا هو
إداري ويختص الثاين مبا هو قضايئ.

الباب الخامس :
إثبات املخالفات وإصدار العقوبات

العمل عىل تحقيق حد أدىن من التناسب واالنسجام بني درجة
خطورة األفعال والعقوبات املقررة لها بارتباط مع القصد
الجنايئ ،وبتحديد املسطرة املتعني اتباعها من أجل تحريك
املتابعة من لدن النيابة العامة.
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توصيات المجلس بشأن مشروع القانون رقم 55.20
بتغيير وتتميم القانون رقم  01.09القاضي بإحداث
المؤسسة الوطنية للمتاحف
المقتضى

مقتىض الديباجة

30

التوصية

 تقوية الديباجة مبضامني تأخذ بعني االعتبار مقتضياتدستور  2011خاصة منها ما يتعلق باالنفتاح والتعدد
اللغوي والتنوع الثقايف وبحامية الحقوق الثقافية والنهوض
بها ،وتدمج توصيات هيئة اإلنصاف واملصالحة ذات الصلة
بالحفظ اإليجايب للذاكرة ،وباملصالحة مع الذات والتاريخ،
واإلعالء من شأن الرصيد واإلنتاج الثقافيني.
 تعزيز هذه الديباجة باملرجعيات الدولية والوطنية املعتمدعليها يف بناء نص القانون ومقتضياته.
 ربط عمل املؤسسة الوطنية للمتاحف بالحكامة الثقافيةوبالسياسة الثقافية ومحدداتها وغاياتها وآفاقها.
 اإلشارة إىل املقاربات املعتمدة يف إدارة الشأن املتحفيوخاصة منها املقاربة التشاركية والديناميكية والتفاعلية
والجهوية واملحلية.
 اإلشارة إىل األدوار الطالئعية التي ينبغي أن تلعبها الجامعاتالرتابية يف هذا املضامر يف إطار تقريب املؤسسات املتحفية
ومشاريعها من الساكنة.
 توظيف الديباجة يف وضع نص هذا القانون ضمن سياقهالتاريخي والتعريف بغاياته وتجسيد روحه وفلسفته.
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المقتضى

املادة الثالثة  :أدوار واختصاصات املؤسسة
الوطنية للمتاحف

املادة الثانية:
تأليف وتشكيلة اللجنة املديرية للمؤسسة
الوطنية للمتاحف

التوصية

النص عىل إدراج مهام وأدوار أخرى للمتاحف تهم :
 تأهيل املتاحف املوجودة وتلك التي سوف يتم إحداثهالالضطالع بأدوارها يف تعزيز قيم التسامح والتعايش بني
مختلف مكونات الشعب املغريب وتقوية االعتزاز باالنتامء
الوطني واالنخراط الواعي يف النموذج التنموي الشامل من
خالل برامج تكوين وتكوين مستمر وأنشطة وأدوات ثقافية
متنوعة الدعامات؛
 إنشاء سجل رقمي ملحتويات املتاحف وتحيينه مع توظيفالوسائل واإلمكانيات التي يتيحها التقدم التكنولوجي
ومستجدات الذكاء االصطناعي يف تحديث وسائل عمل
املتاحف وسريها واستفادة الجمهور من خدماتها وإقبالهم
املكثف عليها مع توفري سبل تنظيم زيارات افرتاضية وتفاعلية
لها؛
 تشجيع إحداث متاحف جهوية ومحلية تجمع بني الرتاثالثقايف والرصيد الطبيعي؛
 استحضار دور املتاحف يف إدماج فضاءات الذاكرة املحدثةتفعيال لتوصيات هيئة اإلنصاف واملصالحة باعتبارها جزءا ال
يتجزأ من املتاحف.
إضافة ممثل عن املجلس الوطني لحقوق اإلنسان إىل تشكيلة
اللجنة ،نظرا للدور املنوط باملجلس يف تتبع تنفيذ توصيات
هيئة اإلنصاف واملصالحة ،ومن بينه طبعا التوصية املتعلقة
بالحفظ اإليجايب للذاكرة ،واعتبارا للمهام املوكولة إىل املجلس
يف مجال حامية حقوق اإلنسان وتعزيزها والنهوض بثقافة
حقوق اإلنسان.
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de l’Homme, dans l’objectif de lancer des processus de préservation de la mémoire basés
sur la documentation et les témoignages accumulés.
Les ressources seront mises à la disposition de l’ensemble des acteurs en droits de
l’Homme, en historie et en sciences politiques et sociales. En outre, le traitement de
la question de la préservation de la mémoire se basera sur une approche adoptée par
l’histoire du temps présent qui a élargi ses champs d’intérêt et s’est ouverte à différentes
disciplines (philosophie, sociologie, sciences politiques, économie, psychologie, sémiotique
...). La méthodologie de travail de l’Unité prendra en considération l’ensemble des sources
possibles (documents, témoignages, et références,).
6. COMPOSANTES DE L’UNITÉ DE PRÉSERVATION DE LA
MÉMOIRE ET SES MÉCANISMES DE FONCTIONNEMENT :
Une approche participative et diversiﬁée sera adoptée aﬁn d’atteindre les objectifs
escomptés. Cela comprendra des partenariats avec diverses institutions académiques
travaillant sur l’histoire du Maroc et les organisations de la société civile ayant une expertise
en matière d’investigation et d’enquête. Ces partenariats peuvent prendre au moins deux
directions :
Collaboration avec les institutions concernées aﬁn de dynamiser la recherche sur l’histoire
du temps présent dans leurs laboratoires et groupes de recherche scientiﬁque ;
Intégration des ressources disponibles dans ces institutions dans la mise en œuvre des plans de
l’Unité de préservation de la mémoire et renforcement des publications annuelles du Conseil.
Un comité de coordination sera mis en place pour l’adoption de son programme annuel dont
les thèmes et les partenaires seront régulièrement renouvelés, et qui incluent des projets
spéciﬁques de recherche académique en matière de l’histoire et des droits de l’Homme.
Les travaux de l’Unité seront couronnés chaque année par des publications et des
documents sur la mémoire et l’histoire du temps présent et ces productions devraient
contribuer qualitativement au développement du contenu des musées et des centres de
mémoire à travers le Royaume.
Le Conseil national des droits de l’Homme considère que les efforts innovants aux niveaux
théorique, méthodologique et pratique, fruits d’une coopération entre les spécialistes et
acteurs des droits de l’Homme, pourraient apporter des éléments de réponse objectives
et réalisables aux préoccupations soulevées ci-dessus, permettraient la préservation de la
mémoire des droits de l’Homme et contribueraient à l’écriture de l’histoire de manière
objective et crédible.
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Permettre aux nouvelles générations de connaître l’histoire du temps présent : Sur les
réseaux sociaux, même en présence des études historiques solides, l’interaction du public
demeure entachée par de nombreuses modiﬁcations et d’une compréhension partielle
ou modiﬁée des problématiques historiques. Il convient de noter que l’appropriation par
les nouvelles générations de l’héritage laissé par l’IER demeure en général faible. L’Unité
travaillera de ce fait également sur la simpliﬁcation et la diffusion de l’histoire du temps
présent auprès des jeunes et des adolescents en utilisant un langage simple et à travers les
médias qu’ils fréquentent le plus.
Promouvoir l’histoire marocaine dans ses relations avec les droits de l’homme, en
lien avec le processus démocratique et avec la consolidation de l’Etat de droit : en
prenant en considération tous ses afﬂuents et en renforçant son implémentation dans
les programmes et les cursus scolaires. Le Conseil contribuera, aux côtés du Ministère de
tutelle, au développement d’un programme qui s’approprie l’histoire du temps présent
selon une vision axée sur les droits de l’homme. L’objectif étant de créer des ressources
à même d’orienter les travaux et les ateliers éducatifs et pédagogiques et de garantir
l’appropriation des droits par les générations futures.
Interagir de manière fructueuse avec le contexte de la mise en œuvre de la régionalisation
avancée, étant donné que la promotion de l’histoire marocaine avec tous ses afﬂuents est
l’une des initiatives permettant d’harmoniser l’histoire nationale et les histoires locales et
d’assurer leur complémentarité. Cela permettra également aux citoyens de retrouver leur
identité, leur patrimoine et leur appartenance à une histoire qui reﬂète les différentes
composantes de l’identité et marocaine inscrites dans la Constitution ;
Rassembler et organiser les témoignages des victimes et des témoins principaux que
l’IER avait déjà collectés et en tirer proﬁt, dans la perspective d’une reconstruction d’une
histoire basée sur la mémoire mais qui en élimine la charge négative, et qui chercherait à
rompre avec la rétrospective sélective de la mémoire ou celle fragmentée de l’histoire ;
Compiler les archives locales pertinentes et consulter les archives écrites, y compris
celles disponibles dans les fonds documentaires étrangers, ce qui faciliterait le processus
de promotion de l’histoire marocaine avec tous ses afﬂuents sur des bases scientiﬁques
soutenues et documentées ;
Tirer proﬁt des archives de la mémoire et autres fonds d’archives aﬁn d’adopter une
recherche académique approfondie, dans le cadre d’un processus dans lequel l’Unité de
préservation de la mémoire constitue un élément d’orientation/accompagnement/appui
pour les chercheurs universitaires de différentes disciplines.
L’Unité de préservation de la mémoire et de promotion de l’histoire n’est certainement
pas un remplacement des instituts spécialisés dans le domaine, mais sera plutôt un espace
de consultation et d’évaluation des résultats entre les spécialistes et les acteurs des droits
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le passé dans leurs contextes explicatifs sans justiﬁcations ni préjugés, et vise à fournir
des éléments d’interprétation pour comprendre ce qui s’est passé. Cette lecture offre
également la possibilité de rassembler ce qui a été fragmentés lors de ces tensions et
conﬂits, pour construire une identité commune forte, réconciliée avec elle-même et avec
son passé.
5. OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE DE L’UNITÉ DE
PRÉSERVATION DE LA MÉMOIRE
L’effort scientiﬁque à déployer par l’Unité de préservation de la mémoire et de promotion
de l’histoire apportera des connaissances objectives à même de soutenir le processus
démocratique et des droits de l’homme, et constituera également une des conditions de
valorisation des entrées principales pour la réconciliation nationale. La lecture scientiﬁque
de l’histoire et de la mémoire, dans un esprit de citoyenneté et de réconciliation permettra
une appropriation décomplexée du passé.
Dans ce sens, la mission de l’Unité ne se limiterait pas uniquement à l’établissement des
normes relatives à l’identiﬁcation des formes de mémoriaux et monuments en hommage
des victimes ou des événements ayant marqué la mémoire marocaine des droits de
l’homme. Elle ne met pas uniquement l’accent sur les lieux qui ont connu de violations, en
dépit de la grande importance de ce type de projets, mais elle vise à atteindre les objectifs
suivants :
Contribuer à la neutralité de l’histoire et de la mémoire : l’écriture de l’histoire et la
mémoire ne peut pas s’acquitter de ses missions nationales et en matière des droits de
l’Homme sans s’armer de la neutralité et de la distanciation requise. L’Unité, à côté des
experts et des autres acteurs, contribuera à libérer l’histoire du temps présent de sa «
privatisation » locale ou factionnelle et lui octroyer un espace national et international
plus large.
Contribuer à l’écriture de l’histoire nationale avec un esprit imbu de droits de l’Homme :
Le Conseil lors de la publication des rapports sur les protestations d’Al Hoceima et de
Jerada, et lors de l’élaboration des recommandations des rapports y afférents a relevé la
prégnance de la question de la sélectivité dans la mémoire et les symboles et leur mise en
un récit dans lequel l’imagination interfère avec l’exploitation de fragments ou l’invention
des faits. Le CNDH a également remarqué que l’absence de la multiplicité des récits fait
propager des récits fallacieux s. De ce fait, la contribution du Conseil, à travers cette Unité,
est d’une grande importance pour la rédaction d’un « récit national » multiple avec ses
afﬂuents et langues, et qui prend en considération les particularités locales au sein d’un
ensemble national inclusif.
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En ce qui concerne la nécessité de faire le lien entre le développement global et la
préservation de la mémoire et du patrimoine historique, les propositions du CNDH ont
mis l’accent sur quatre dimensions, à savoir :
L’enjeu économique et la question du développement, ses leurs critères et leurs
indicateurs quantitatifs et qualitatifs ;
La nécessité d’une vision positive qui valorise le positionnement et le rôle de toutes les
régions et qui les intègre dans un processus de développement durable.
La valorisation de la mémoire et de la diversité, la richesse culturelle et les particularités
locales des différentes régions qui constituent l’identité nationale et renforcent sa cohésion ;
L’appropriation réussie, positive et complète des différentes étapes successives de
l’histoire nationale, et du rôle des différentes générations et régions dans la constitution
de cette historie et dans sa formation ;

14

De plus, considérant l’histoire et la préservation de la mémoire en tant qu’éléments
centraux du processus de développement du capital symbolique et immatériel, le Conseil
a recommandé ce qui suit :
Mettre l’accent sur la préservation de la mémoire et la promotion de l’histoire marocaine
avec tous ses afﬂuents dans l’élaboration du nouveau modèle de développement.
Prise en compte par le nouveau modèle de développement des éclairages de l’histoire
et de la préservation de la mémoire dans la réconciliation avec le passé ;
Mise en place d’un plan national intégré de préservation de la mémoire qui prend en
compte les différents fondements et dimensions requis.
4. IMPORTANCE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE DANS LA
CONSTRUCTION ET LA PRÉSERVATION DE LA MÉMOIRE
Il est bien connu que la mémoire personnelle/Subjective présente des inconvénients ayant
un impact négatif sur le processus démocratique. Parmi ces inconvénients se place l’oubli,
l’imagination, la sélectivité et l’ego surdimensionné, particulièrement en ce qui a parfois
trait à l’appropriation du passé de manière unilatérale et exclusive.
La mémoire personnelle demeure donc un simple témoignage sur une expérience, et ce
indépendamment de l’intention de son propriétaire et de l’objectif de sa présentation.
L’écriture de l’histoire est complètement différente, en dépit de l’apparente similitude
entre les deux. La mémoire personnelle est régie par l’ego-témoin tandis que l’écriture de
l’histoire est régie par les critères de la recherche, de la critique et de l’examen minutieux.
L’approche historique objective, menée dans une perspective des droits de l’homme,
apporte des entrées multiples permettant une lecture des tensions survenues dans
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Lancer les concertations avec les partenaires concernés pour l’établissement d’un musée
national sur la migration, en vue de préserver la mémoire des personnes immigrées et leur
contributions à l’histoire ;
Mettre en place une Unité de l’histoire et de préservation de la mémoire dans le cadre
de la mise en œuvre les recommandations d’IER.
3.2 Plaidoyer en faveur de la loi sur les musées
Le CNDH a émis son avis consultatif concernant le projet de loi 56.20 relatif aux musées.
L’avis passe en revue les missions et les responsabilités relatives à la « création des musées,
l’inventaire et la documentation du patrimoine, le transfert immédiat des objets de musée
retrouvés et leur restauration, la récupération de certains objets de musée à travers des
décisions de la justice, l’établissement de partenariats de coopération, la récupération
des objets de musée volées, prêtées ou vendues, et l’octroi d’un label de distinction ou la
possibilité de le retirer», ainsi que d’autres missions et prérogatives visant la préservation
de la mémoire nationale à travers la sauvegarde des particularités culturelles et historiques
locales.
Concernant le processus de préservation de la mémoire, le Conseil a recommandé :
La nécessité d’accorder l’intérêt à « l’ouverture civilisationnelle, le multilinguisme, la
diversité culturelle » et de protéger les droits culturels et de les promouvoir, sans négliger
« le rôle central des collectivités territoriales dans le rapprochement des institutions
muséales de la population ».
L’évocation du rôle des musées dans la préservation de la mémoire récente en tant que
partie intégrante de l’offre muséale, et ce conformément aux recommandations de l’IER.
3.3 Propositions du Conseil soumises à la Commission du nouveau modèle de
développement
Dans ses propositions concernant le nouveau modèle de développement, le CNDH a
rappelé les différentes expériences ayant été confrontées, entre autres, aux problématiques
liés à l’histoire, à la mémoire, à la dialectique mémorielle, aux thèmes de l’oubli et du pardon
et aux difﬁcultés du traitement de ces sujets. Le Conseil a mis en exergue les conclusions
des recherche et des études qui ont démontré l’importance de l’investissement dans la
diversité mémorielle pour préserver et garantir la cohésion de la communauté nationale,
permettant de comprendre les contextes de développement et contribuant à l’établissement
d’une justice sociale territoriale. Le CNDH a ajouté que cette approche, impliquant tous
les groupes sociaux et les régions, encouragerait toutes les composantes de la nation à
s’engager de manière constructive et productive dans les efforts de développement.
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dans l’histoire du temps présent et de préservation de la mémoire, et proposera des
recommandations aux institutions concernées.
Elle s’inscrit également en droite ligne de la vision intégrée du CNDH, adoptée depuis 2019,
qui met l’accent sur l’organisation des archives internes, l’actualisation des accords conclus
avec les différents partenaires, l’accélération du rythme de la transformation des anciens
centres de détention en espaces de mémoire et la formulation de recommandations
concernant les lois relatives aux musées et à la Fondation nationale compétente. Cette
vision prend également en considération la conception du Conseil au nouveau modèle de
développement insistant sur la promotion de l’histoire et la préservation de la mémoire.
Les caractéristiques générales de la vision du CNDH peuvent être résumées comme suit :
3.1 Poursuite des travaux de reconversion des anciennes prisons en espaces
socio-économiques productifs préservant la mémoire ;
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La stratégie du Conseil en matière de préservation de la mémoire accorde un intérêt
particulier à la reconversion des anciens centres illégaux de détention en espaces
socio-économiques productifs sur les plans culturel, économique et social, de manière à
contribuer efﬁcacement à la préservation de la mémoire des victimes et la dignité de la
population.
Le lancement des travaux du Musée Al Hoceima : étant diversiﬁé dans ses composantes
et ouvert à la richesse et la diversité des expressions historiques de la région, le musée
permettra une véritable appropriation de l’histoire de cette région par l’ensemble des
Marocains.
Dans le même contexte, le Conseil a effectué :
Le lancement des travaux d’aménagement de l’ancien pénitencier /bagne de Tazmamart ;
La reprise des discussions avec les autorités locales aﬁn de surmonter les difﬁcultés
empêchant la remise de Dar Bricha à Tétouan au CNDH ;
Les consultations concernant l’aménagement de l’ancien centre de détention d’Agdez ;
Le lancement de la construction du musée d’Al-Hoceima et la mobilisation des ressources
ﬁnancières nécessaires ;
Le réaménagement des cimetières de Nador, de kalaât Mgouna et de Casablanca.
Il est également prévu de :
La création du musée national d’histoire dans le cadre des projets relatifs à la réparation
communautaire, et ce en tant que constitution d’une mémoire collective basée sur des
lectures plurielles et croisées de l’histoire du temps présent en particulier et de l’histoire
du Maroc en général ;
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le patrimoine documentaire de la nation doit être conservé et préservé et fournissant
un cadre pour la gestion des archives de l’État » et « prend acte des efforts déployés
actuellement à cet égard par le Conseil des droits de l’homme, le Haut-Commissariat des
Nations Unies aux droits de l’homme, l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation,
la science et la culture, les organisations régionales et d’autres parties prenantes pour
systématiser les normes en vigueur dans les domaines de l’accès à l’information, de la
protection et de la conservation des dossiers et de la gestion des archives ».
Plusieurs indicateurs dénotent l’intérêt accordé à l’étude scientiﬁque de l’histoire de
temps présent dans notre pays. Or, l’émergence forte de la dimension identitaire dans
les protestations dans la province d’Al Hoceima, a soulevé l’ambiguïté marquant certains
détails relatifs à de nombreux événements historiques locaux, en dépit de leur importance.
Ces manifestations ont mis en évidence le lien fort, mais implicite, entre les conditions
socioculturelles des habitants et les formes de protestations. Le rapport du Conseil a fait
référence à cette relation et a présenté des recommandations à cet égard.
Il est donc devenu nécessaire de créer une structure alliant la rigueur scientiﬁque à un
sens académique proactif ancré dans les droits de l’Homme, aﬁn de renforcer le contenu
et les formes de plaidoyer et émettre des recommandations fondées sur l’histoire, les
droits de l’homme et la politique. Il est évident que ce chantier nécessite l’implication des
spécialistes, chercheurs et historiens, pour qu’ils contribuent à l’élaboration des contenus
et à la production des données, à l’examen des événements afférents à l’histoire du
temps présent et à l’univers des droits de l’Homme au Maroc. Ils contribueront ainsi à la
préservation de la mémoire commune et à l’ériger en pilier de construction productive,
bénéﬁque à la gouvernance au développement territorial équitable.
Partant de là, le choix de mettre en place une Unité d’histoire et de préservation de
la mémoire auprès de la Présidence du Conseil national des droits de l’Homme, visant
à promouvoir l’histoire marocaine des droits de l’homme avec tous ses afﬂuents et à
renforcer son implémentation dans les programmes et cursus scolaires, constitue une
mise en œuvre qualitative des recommandations de l’IER relatives à la mémoire et à la
promotion de l’histoire.
3. UNE STRATÉGIE INTÉGRÉE EN MATIÈRE DE LA
PRÉSERVATION DE LA MÉMOIRE
La création de l’Unité intervient à l’horizon de la mise en œuvre d’une stratégie intégrée
reﬂétant le processus de développement enregistré sur la scène des droits de l’homme
au Maroc et contribuant à la consolidation de la démocratie et à l’ancrage des droits de
l’Homme dans l’État et la société. L’Unité sera donc un mécanisme d’appui à la recherche
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2. SUIVI DES RECOMMANDATIONS RELATIVES À L’HISTOIRE ET
À LA PRÉSERVATION DE LA MÉMOIRE
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Dans son discours du 6 janvier 2006, Sa Majesté le Roi a conﬁé le suivi de la mise en
œuvre des recommandations de l’IER au Conseil Consultatif des Droits de l’Homme
de l’époque. Cette mission a été, par la suite, conﬁée au Conseil national des droits de
l’Homme. Conscient de l’ampleur de cette mission, le CNDH a engagé plusieurs initiatives
ayant pour objectif l’implémentation et la mise en œuvre desdites recommandations, tout
en prenant en considération les éléments suivants :
Les travaux de l’IER avaient porté essentiellement sur les détails et les spéciﬁcités de
la transition démocratique avec toute l’impulsion politique et les attentes en matière de
droits de l’homme qu’elle soulève (lecture des violations passées, réparation individuelle
et communautaire, préservation de la mémoire et garanties de la non-répétition, etc.).
Cependant, ces travaux n’ont pas omis de distinguer les dossiers nécessitant des décisions
de nature politique ou en lien avec les droits de l’Homme, des dossiers nécessitant du
temps pour que la recherche et l’investigation apportent des résultats objectifs à même
de permettre, qualitativement, une anticipation dans le champ des droits de l’homme et
de renforcer l’Etat de droit ;
Les diverses expériences internationales en matière de justice transitionnelle montrent
la priorité accordée au traitement des problématiques conjoncturelles et urgentes. Une
attention particulière est également consentie aux aspects d’investigation, d’enquête,
d’arbitrage, de réparation, d’établissement de justice pour les victimes et de rétablissement
des droits, avant de présenter des propositions aspirant à transcender le passé, à rompre
avec les anciennes pratiques et à lutter contre les violations en garantissant la protection
à travers des réformes législatives et institutionnelles. De surcroit, ces expériences ont
appelé à une relecture sereine et profonde de la part des spécialistes aﬁn de tourner la
page de manière à garantir la non-répétition des violations.
De ce fait, les expériences internationales réussies en matière de justice transitionnelle
ont été celles dans lesquelles les comités techniques spécialisés n’avaient pas traité les
éléments compliqués, complexes et structurels lié aux contextes historiques et aux
accumulations du passé et des conﬂits de mémoire. Ils les ont légués aux chercheurs
spécialisés et aux historiens le soin de les examiner et de les documenter et d’y apporter
les réponses appropriées.
La préservation de la mémoire liée aux droits de l’Homme ne concerne pas une
expérience isolée, elle revêt désormais un caractère international suite aux résolutions et
décisions adoptées par l’Assemblée Générale des Nations Unies. En effet, la Résolution
adoptée le 18 décembre 2013 « Encourage les États qui ne l’ont pas encore fait à mettre
en place une politique nationale des archives aﬁn de conserver et de protéger toutes les
archives ayant trait aux droits de l’homme et à promulguer une législation disposant que
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1. CONTEXTE HISTORIQUE DES TRAVAUX DE L’IER
L’Instance équité et réconciliation a souligné la nécessité d’examiner, dans une approche
d’objectivité, l’ensemble des événements politiques liés aux droits de l’Homme ayant eu
lieu après à l’indépendance du Royaume. Son rapport ﬁnal rappelle que « Les lectures et
appréciations qui sont portées sur les événements liés aux différentes violations, sont parfois
en totale contradiction, comme c’est le cas en ce qui concerne les luttes dites partisanes, les
événements du Rif et de l’Atlas à l’aube de l’indépendance, les conﬂits entre les acteurs
politiques, les coups d’Etat manqués, les événements relatifs aux mouvements de
contestation urbains, etc » avant de conclure que l’Instance « a-t-elle préféré ne pas
s’immiscer dans les différentes thèses contradictoires, estimant que cette mission incombe
aux historiens et aux chercheurs spécialisé ».
Guidé par les dispositions de la constitution marocaine stipulant que Le Royaume du
Maroc est « un État musulman souverain, attaché à son unité nationale et à son intégrité
territoriale, le Royaume du Maroc entend préserver, dans sa plénitude et sa diversité, son
identité nationale une et indivisible. Son unité, forgée par la convergence de ses composantes
arabo-islamique, amazighe et saharo-hassanie, s’est nourrie et enrichie de ses afﬂuents africain,
andalou, hébraïque et méditerranéen» et soucieux de préserver le droit à la différence
qui caractérise notre patrimoine culturel et de valoriser notre richesse civilisationnelle,
le CNDH prend en compte les orientations contenues dans le deuxième volume du
rapport ﬁnal de l’IER, soutenant que le traitement du contexte historique des violations
qu’a connues le Maroc depuis l’indépendance soulève d’importantes problématiques.
Ces dernières, sommairement évoquées par le rapport de l’IER, sont de trois ordres :
1) la problématique du sens du « contexte historique » en tant que telle ;
2) la problématique de la pénurie de données relatives aux événements liés aux violations ;
3) la problématique de l’antagonisme entre les thèses qui expliquent ces violations et
traitent de leur contexte.
A noter également que l’approche genre a été retenue par l’IER comme une option
méthodologique transversale à tous ses domaines d’intervention. L’Instance a
minutieusement examiné les violations subies par les femmes dans leur spéciﬁcité, les
préjudices qui en ont découlé, leurs expériences particulières et leur rôle dans la lutte
contre les violations. Il s’agissait en outre de qualiﬁer ces violations, de déterminer leurs
séquelles et d’identiﬁer les mesures susceptibles de garantir leur non répétition.
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ambitionne, dans la logique encadrant son action, de ne pas confondre entre ce qui est
réalisable par la décision politique et ce qui est accessible via une recherche académique
portée par des préoccupations en matière des droits de l’homme.
L’Unité constitue un espace de réﬂexion et de recherche objective autour des questions
de l’histoire du temps présent en lien fort avec les enjeux de la consolidation de l’Etat de
droit, et de l’ancrage de la pratique démocratique et l’effectivité des droits de l’Homme
dans notre pays.
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Dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations pertinentes de l’Instance équité
et réconciliation (IER), le Conseil national des droits de l’Homme procède à la mise en
place d’une Unité de préservation de la mémoire, de promotion de l’histoire marocaine
avec tous ses afﬂuents, et de renforcement de l’implémentation de l’histoire dans les cursus
et programmes scolaires. La mise en place de cette Unité s’inscrit dans le sillage d’une
vision stratégique distinguant, d’un côté, ce qui était réalisable et accessible en son temps,
et de l’autre, ce qui imposait la mise en place de mesures académiques et logistiques.
Cette action qui intervient conformément à l’article 69 du règlement interne du Conseil,
s’inscrit également dans le cadre de l’activation des travaux de la Commission de suivi des
recommandations de l’IER en lien avec l’histoire et la préservation de la mémoire. Ceci
nécessite une approche appropriée pour appréhender le passé des violations. Travailler
sur la mémoire et l’histoire, dans leur rapport aux droits de l’Homme, ne peut être
limité à l’aspect technique. Une vision globale et multidimensionnelle (politique, civile,
économique, sociale et culturelle) doit être adoptée avant de déﬁnir les objectifs futurs
que la recherche académique pourrait examiner au travers d’approches et méthodes
scientiﬁques garantissant l’objectivité, et qui soient applicables et réalisables aux niveaux
de la mise œuvre de la démocratie et des droits de l’Homme.
La mise en place de l’Unité intervient dans le cadre de la continuité du traitement par l’IER
des problématiques d’ordre politique et historique et celles liées aux droits de l’homme.
Elle émane aussi du contexte de la mise en œuvre de ses recommandations de l’IER
préconisant la relecture des événements et d’en tirer les enseignements et les implications
sur le plan politique et au niveau des droits de l’Homme.
L’Unité vise à :
Engager les initiatives nécessaires ;
Interagir avec les divers récits personnels autour des événements historiques liés aux
violations passées ;
Procéder à des recherches et des débats à leur sujet ;
Réhabiliter les centres de mémoire ;
Contribuer avec d’autres partenaires à la création de musées au niveau national et
régional ;
Préserver les archives.
L’Unité de préservation de la mémoire et de promotion de l’histoire constitue un
aboutissement naturel des acquis de l’IER et un prolongement des travaux de la Commission
de suivi de ses recommandations. C’est une pierre angulaire dans ce processus, car elle
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