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 المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان

 
كلمة السيد أحمد حرزني رئيس المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان 

والثالثين للمجلس   الخامسفي افتتاح االجتماع  
 2010فبراير  25الرباط، 

 
 
 

بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 

، راءالوز دةاالس

السيد والي المظالم، 

إخواني أعضاء المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان، أخواتي 

حضرات السيدات والسادة، 

اسمحوا لي أوال أن أجدد، باسم المجلس، تهانئي للسيدين وزيري العدل والداخلية بالثقة التي وضعها 

.  فيهما صاحب الجاللة نصره اهللا آمال لهما التوفيق في مهامهما

سنة  فيألول اهو مجلسنا، ووالثالثين ل الخامسبمناسبة افتتاح االجتماع أن أرحب بكم جميعا يسعدني و

بنتائج سيكون لها األثر اإليجابي على دور  ،وال شك ،التي ستتوجالنجاح  ألشغالنا متمنيا  ، 2010

. بالدناطوير حقوق اإلنسان والنهوض بها في مؤسستنا في ت
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 لتأسيس المجلس االستشاريين لذكرى العشرل ناتخليدانطالق فعاليات عشية ينعقد اجتماعنا هذا   

 دفعاكل إحداثها كمؤسسة وطنية من أقدم المؤسسات في إفريقيا والعالم اإلسالمي ، شَنسان، لحقوق اإل

واليوم وبعد وفي المجال الحقوقي،  البناء الديمقراطي مجال في ،لإلصالحات التي عرفها المغرب

دة سمتها جدياألهداف االستراتيجية للعدالة االنتقالية، فإن المجلس قد دخل مرحلة جل استكمال تحقيق 

: من أهمهاوالتي  في البالدالجارية الحرص على مواكبة اإلصالحات المهيكلة 

تفعيل توصيات هيئة اإلنصاف متابعة الذي قدم المجلس بخصوصه، في إطار وإصالح القضاء  -

والمصالحة،  مذكرة حضيت بالموافقة الملكية؛ 

على  صاصاته المتصلة بالمالءمة،حرص المجلس، في نطاق اخت التيتحديث المنظومة الجنائية، -

إنجاز دراسة حول  وهو اآلن منكب على، همت القانون الجنائي ، بصددها إنجاز دراسة معمقة 

، كما يتابع المجلس باهتمام كبير الورش المفتوح حديثا حول موضوع  مالءمة قانون المسطرة الجنائية

طي وبخلق أحسن الظروف لتكثيف والتسريع الجهوية، لما له من صلة وثيقة بمسلسل البناء الديمقرا

. بعملية التنمية

وبنفس االهتمام يتابع المجلس المخاض الذي سيفضي قريبا إن شاء اهللا إلى قيام المجلس االقتصادي 

إليه كفضاء لحوار اجتماعي متواصل وإدماجي ال يقصي أية فئات من  واالجتماعي، الذي نتطلع

. المجتمع

صلة بتعزيز حكم القانون متكامال  لمواضيع ذات لس ألن يبلور تصورا يسعى المج من جهة أخرى

موضوعان سنعمق النقاش فيهما خالل هذه الدورة، ما الصحافة وهالحكامة األمنية وفي مجالي والسيما 

إلى أن نصل إلى اإلجماع افة المعنيين والمهتمين الحوار مع ك ،في نفس الوقت ،على أساس أن نواصل

. لموضوعين الممكن حول ا
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تحديد بتوصيف ووذلك لى مواكبة أوراش التنمية على مستوى آخر فإن المجلس حريص أيضا ع 

مضامين األبعاد االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية لحقوق اإلنسان، حيث يتابع المجلس الحوار 

سيشكل والشك ئة والذي سيتمخض عن وضع ميثاق وطني للبي ،حول البيئةحاليا العمومي المفتوح 

ركيزة أخرى لصرح حقوق اإلنسان في بالدنا، إذ أصبح باديا للعيان أن الحق في بيئة سليمة هو 

. الشرط األول لتحقق أول حقوق لإلنسان أال وهو الحق في الحياة 

يشرف المجلس على تفعيل مقتضيات األرضية على المدى البعيد كل هذه األوراش  نجاحولضمان  

وق اإلنسان في مجاالت التعليم والتكوين والتكوين المستمر والتحسيس باعتبارها اآلليات المواطنة لحق

. سلوكيات المواطنين الحاسمة في التأثير على 

 
 
 

حضرات السيدات والسادة 

نسان ، وإن بشكل مركز، بأهم األنشطة التي يواصل المجلس االستشاري لحقوق اإلاسمحوا لي أن ُأذكر

.  دجنبر الماضي 17والثالثين المنعقد في  الجتماع الرابعمنذ ا القيام بها

خالل األيام األخيرة من شهر  ،قمنا فعلى مستوى متابعة تفعيل توصيات هيئة اإلنصاف والمصالحة،

وقد تضمن  .يناير الماضي 14تم تقديمه للصحافة الوطنية يوم بإنهاء تقرير خاص  الفارط دجنبر

ما تحقق ثم  ت مسار متابعة تفعيل التوصيات ومجاالت التنفيذ وآلياته،التقرير المذكور تحديد خصوصيا

اإلصالحات وفي مجال  األضرار الفردية والجماعية،في مجالي جبر وة، الكشف عن الحقيق في مجال

ونحن اآلن بصدد إصدار المالحق المفصلة المتعلقة بمختلف أجزاء ذلك  .المؤسساتية والتشريعية

. التقرير
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يعني أننا نفضنا أيدينا من القضايا العالقة وال  درنا تقريرا وسنصدر قريبا مالحقه، فهذا الكوننا أصو

باألحرى من البرامج التي تدخل في نطاق متابعة تنفيذ توصيات هيأة اإلنصاف والمصالحة والتي ما 

.  زالت قيد التفعيل

وحدة إدارية خاصة بالمساعدة  أن اتفقنا على إنشاء ،خالل الدورة األخيرة ،فكما تذكرون فقد سبق

القانونية والطبية لضحايا االنتهاكات الماضية، وسيكون من مهام تلك الوحدة ليس فقط توجيه ومؤازرة 

أولئك الضحايا ، أو متابعة معالجة حاالت جبر األضرار الفردية التي لسبب أو آلخر لم تُصف إلى حد 

ع التي لم نتمكن من الكشف عن الحقيقة تسفيما يخص الحاالت ال الساعة ، ولكن أيضا الحفاظ على اليقظة

.  بخصوصها 

في مراحله يوجد اليوم الشطر الثاني من هذا البرنامج أما فيما يخص جبر األضرار الجماعية، فإن 

سيتم إبرام عقود الشراكة مع الجمعيات التي وقع عليها االختيار طبقا للمعايير المعتمدة، خالل و األخيرة

.  المقبلشهر مارس 

وفي مجال حفظ الذاكرة ودراسة التاريخ الراهن وتنظيم أرشيف المجلس واألرشيف الوطني، فقد أمضينا 

ن اآلن بصدد استقطاب الموارد البشرية روبي ، ونحاتفاقية هامة مع االتحاد األو ،كما هو معلوم

وفي . للشروع في تنفيذهاتحتية الضرورية الضرورية لتدبير مضامين تلك االتفاقية ، وكذا تهيئة البنية ال

كلية الحقيقة فإننا لم ننتظر حتى تكتمل هذه الشروط بل إننا شرعنا فعليا في التنفيذ، إذ بنينا شراكة مع 

لرباط أكدال، من أجل الشروع في تدريس مادة التاريخ الراهن على مستوى اآلداب والعلوم اإلنسانية ل

لجامعي المقبل، واتفقنا مبدئيا مع وزارة الثقافة على التسريع بإيجاد مقر ، ابتداء من الدخول ا ،الماستر

. ولو مؤقت، لمؤسسة األرشيف الوطني وكذا بمسطرة تعيين مسؤول عن تلك المؤسسة

 ينإداري ينمكتبح تم افتتا جهود المجلس من أجل تكريس سياسة القرب، إذتتواصل بالموازاة مع كل هذا 

 .ن ورزازات وبني ماللبكل مجهويين جديدين 
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ل بمساعدة الذي تقوم به وزارة العد يجدر التنويه بالعمل المشتركلباقي األوراش المفتوحة بالنسبة 

ت لجنة واصل وقد .خطة وطنية للنهوض بالديمقراطية وحقوق اإلنسانالمجلس في مجال إعداد 

للمجموعات الموضوعاتية  ر النهائيةتقديم التقاريتم خالل األسبوع الماضي و، اإلشراف عقد اجتماعاتها

، ونأمل أن تكون الصيغة الكاملة للخطة جاهزة في متم الشهر المقبل ، إن شاء اهللا ، وطبعا ستعرض 

تلك الصيغة على أنظار كل المهتمين ، وسيعرف بها على نطاق واسع ، وبذلك ستكون بالدنا هي 

لعالمين العربي واإلسالمي، والثانية على مستوى الوحيدة المتوفرة على مثل تلك الخطة على امتداد ا

حوض البحر األبيض المتوسط، والفضل في ذلك يرجع إلى كل الشركاء ، من حكومة ومجتمع مدني ، 

 . ومؤسسات وطنية ، وجمعيات مهنية وهيآت إعالمية

 
 
 

لهيئات الدولية مع مختلف ا فقد واصلنا التفاعل في مجال التعاون والعالقات الخارجية للمجلس،أما  

ك شار حيثغير حكومية، دولية المعنية من منظمات دولية ومؤسسات وطنية مماثلة وجمعيات 

أجنبية حكومية وغير حكومية زارت بالدنا من أجل  اوفودالمجلس في العديد من اللقاءات واستقبل 

نا في مجال وتجربة بالدكمؤسسة وطنية لحقوق اإلنسان بصفة خاصة االطالع على تجربة المجلس 

. العدالة االنتقالية بصفة عامة

الين لزيارة المغرب من هيأتي حقيقة تأسستا حديثا ، واحدة الصدد فقد توصلنا مؤخرا بطلبين د وفي هذا

. على األرجح خالل شهر أبريل المقبل وقد قبلنا طبعا طلبيهما وسيزوراننا. في النيبال والثانية في كينيا

المواعيد الحقوقية التي تهمه على المستوى الدولي حيث شرعنا في ن المجلس يواكب كل كما أ

أيام  التي ستنطلق بعد ،مجلس حقوق اإلنسان في جنيفشغال ألبشكل مكثف ونوعي  التحضير
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الذي سيتخلله أيضا موعدان هامان ، األول هو اجتماع لجنة حقوق  وستتواصل طيلة شهر مارس

، في نيويورك  15+ السيد األمين العام، والثاني مؤتمر بيكين  اإلنسان بنيويورك، والتي يمثلنا فيها

 .

 

حضرات السيدات والسادة 

حيث كما سبقت اإلشارة إلى ذلك نحن مقبلون على االحتفال بالذكرى العشرين  لتأسيس المجلس  

مناسبة للتعبير عن اعتزازنا بالرعاية الشاملة والموصولة لصاحب  تلك الذكرى  جعل مننسعى لل

وبفضل جهود كل مكوناتها أضحت تحتل مكانة متميزة في المشهد  هلجاللة لهذه المؤسسة التي بفضلا

.  الحقوقي ببالدنا

لتأمل والتقييم والوقوف حتفال واالحتفاء فقط ولكن أيضا االإذ نهيء لتلك الذكرى فإن غرضنا ليس او

المساعدة على ورات من شأنها اقتراحات وتص في تجربتنا وإفرازعند جوانب القوة وجوانب الضعف 

رصد ما يتعلق منها بالسيما والنهوض بقدرات المجلس في مجاالت الدفاع عن حقوق اإلنسان 

المجتمع  الرفع من قدراتعالوة على الخروقات والتحري بشأنها وتوثيقها ومساعدة ضحايا االنتهاكات 

مناسبة لحفظ الذاكرة الذكرى أيضا ون كما ستك. المدني في هذا الصدد والنهوض بثقافة حقوق اإلنسان 

التي ساهم فيها أعضاء المجلس وأعضاء هيئة التحكيم  المؤسساتية للمجلس منذ تأسيسه وعبر أشغاله

  .هيئة اإلنصاف والمصالحةوأعضاء المستقلة 

 

وفقنا اهللا لما فيه خير بالدنا  

. والسالم عليكم ورحمة اهللا تعالى وبركاته 
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الداخلية الداخلية وزير وزير كلمة السيد كلمة السيد 

بمناسبة اجتماع المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان في دورته بمناسبة اجتماع المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان في دورته 
      والثالثينوالثالثين  خامسةخامسةالال
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لسم الله الرحمن الرحيم 

السيد مستشار صاحب الجاللة؛ 
السيد رئيس المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان؛ 

؛ لسيد والي ديوان المظالما
؛ السيد األمين العام للمجلس االستشاري لحقوق اإلنسان 

السيدة الوزيرة؛ 
السادة الوزراء؛ 

المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان  السيدات والسادة أعضاء
المحترمين؛ 

. حضرات السيدات والسادة المشاركين

وقر أن لمجلسكم الم  المباركةيشرفني بمناسبة انعقاد الدورة 

أتوجه إليكم بالشكر الجزيل على تهنأتكم لي على الثقة 

من لدن سيدنا المنصور بال  بهاالمولوية التي حضيت 

 اوزيربمناسبة تعييني السادس صاحب الجاللة ملك محمد 

. للداخلية

والبد بهذه المناسبة، أن أؤكد على الجو الذي يطبع عالقات 

اإلنسان، وما يميزه  التعاون مع المجلس االستشاري لحقوق

 اتجسيدمن روح االلتزام والمسؤولية والتشاور البناء، 
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تعزيز بناء دولة على  جاللة الملك نصره هللا وأعزه حرصل

. ، تحترم حقوق اإلنسانديمقراطية

كما أنوه بهذه المناسبة وأتمن الجهود الجبارة التي مافتئ 

ن والدفاع مجلسكم الموقر يبدلها للنهوض بثقافة حقوق اإلنسا

عليها، ومواكبة التطورات والمستجدات التي تعرفها هذه 

الحقوق في مختلف المجاالت والميادين من خالل مقترحاتكم 

الرامية لتطوير هذه المؤسسة الوطنية حتى ترقى بالدنا إلى 

مصاف الدول التي تعنى بحقوق اإلنسان والحقوق الفئوية 

. والخاصة

كما ال يفوتني أن أذكر بالمجهودات التي بدلتها المصالح 

، مجلسكم الموقرالتابعة لهذه الوزارة وتعاونها الفعال مع 

تفعيل توصيات في مجال تنفيدا للتعليمات الملكية السامية، 

تهم التي من القضايا نعتبره  ذيهيئة اإلنصاف والمصالحة ال

مثل جسرا يمكن ت والتيالمجتمع المغربي بمجموع مكوناته، 

بالدنا من إستشراف األفاق المستقبلية الواعدة لتشييد صرح 

مجتمع ديمقراطي حداثي تحترم وتصان فيه حقوق اإلنسان، 
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وتتحول إلى أحد العوامل األساسية في تطوير أسس 

ومقومات وآليات الحفاظ على األمن العمومي والنظام العام 

. والرقي والتقدم

مع المجلس وزارة الداخلية  عملأن  وفي الختام، أؤكد على

روح التعاون متسما ب كان دائمااالستشاري لحقوق اإلنسان 

التشاور مبدأي  مبنيا على، وومطبوعا بالثقة المتبادلة

ستهان يمكننا من معالجة جزء ال مما ، المستمرين والتنسيق

سنسير ، وهو األسلوب الذي به من القضايا المعروضة علينا

 .مواصلة عملنا المشتركوم لعليه الي

 . سالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاتهالو   
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 الحكامة األمنية

 
 

يعكف المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان على إعداد رأي بخصوص تفعيل توصيات 

مجال ترشيد الحكامة األمنية، أخذا بعين االعتبار التكامل هيئة اإلنصاف والمصالحة في 

بين كافة توصيات الهيئة المتعلقة باإلصالحات القانونية والمؤسساتية، والنهوض بثقافة 

حقوق اإلنسان، وتوظيف كل المكتسبات في مجال حقوق اإلنسان في مسار الترشيد، 

سياسيين والمدنيين والمؤسسات وتطوير سياسات عمومية مبنية على إشراك الفاعلين ال

الوطنية والخبرة والبحث العلمي، مع التركيز على المسؤولية والشفافية، وعلى تكامل 

عناصر األمن الوطني مع عناصر األمن االقتصادي واالستقرار االجتماعي، وإدراج 

 .ترشيد الحكامة األمنية ضمن مسار إصالحي تدريجي

هداف الرئيسية للترشيد في تغيير كل ما يرتبط ويحدد المجلس في تصوره األولي األ

بالماضي من تمثالت سلبية لدى المجتمع بخصوص دور األمن فيه، والعمل على النهوض 

بحق الولوج إلى المعلومات المتعلقة بالعمليات األمنية وحفظ النظام العام، وإقرار مراقبة 

ا، الرفع من مستوى أداءه سياسية وقانونية وإدارية على كافة السلطات األمنية، مع

وتطوير معايير لقياس التناسبية بين استعمال القوة في مواجهة حاالت اإلخالل باألمن 

والنظام العام، من جهة، والمحافظة على الحقوق والحريات األساسية من جهة أخرى، 

وإحداث تطور نوعي في التعاطي مع الشأن األمني بتفعيل المفهوم الجديد للسلطة بما 

ل أمني لألجهزة والقوات العمومية للتدخل إلى مصالح يؤسس للتحول من مجرد عم

 .تشارك في التنمية والنهوض بقيم المواطنة العصرية والمسؤولية
 

اتفاقية إطار للشراكة والتعاون في مجال النهوض بثقافة حقوق  كما يذكر أن المجلس وقع
 . بإعمال القانون اإلنسان من خالل التحسيس والتكوين لفائدة أطر وزارة الداخلية المكلفين
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تهدف هذه االتفاقية التي تجمع بين المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان ووزارة الداخلية و 
إلى النهوض بثقافة حقوق اإلنسان من خالل التحسيس والتكوين لفائدة أطر وزارة الداخلية 

: هكذا، تنص على. المكلفين بإعمال القانون

ين على حقوق اإلنسان في مؤسسات التكوين القيام بتقييم برامج التدريس والتكو •
التابعة لوزارة الداخلية 

وضع برامج للتحسيس والتكوين المستمر لفائدة أطر وزارة الداخلية وعناصر  •
األمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية، وفقا لمعايير يتم تحديدها الحقا 

بما يتالءم مع المعايير الدولية في هذا المجال 
تماد التتبع والتقويم المستمر إلعمال لهذه البرامج اع •

 
 



  إبداء الرأي في مشروع قانون الصحافة والصحفيين المهنيين

 

مرشوع قانون الص�افة والصحفيني املهنيني بغية إبداء  2007أ�ال الوز�ر األول �ىل ا�لس �ستشاري حلقوق اإل�سان يف فربا�ر 

 . يف ما يتعلق �حلر�ت العامة وحقوق اإل�سانرأي استشاري خبصوصه ، ال س��

ولهذا الغرض، شلك ا�لس مجمو�ة معل تتكون من بعض أعضائه و أطره اإلدارية عقدت �دة اج��ات حبضور وز�ر �تصال، 
 .�إلضافة إىل �لسات مغلقة خصصت لتدارس هذا املرشوع مع �رباء يف امليدان

 .ف النقابة الوطنية للص�افة والفدرالية الوطنية للنارش�ن حول التعديالت اليت يقرت�ا هذا املرشوعكام تلقى ا�لس مذ�رات تعرض مواق

أكد ا�لس �ىل رضورة تعميق دراسة املرشوع، مع  ، 07/03/2007دورة �اصة بتارخي  يف و�ت إىل الوز�ر األول،أولية ويف مذ�رة 
 :هنااأل�ذ بعني �عتبار مجمو�ة من املالحظات من يب

 مسؤولية وسائل اإل�الم ودورها يف إخبار املواطنني يف إطار مسار البناء ا�ميقراطي؛ 

  تعز�ز املكتس�بات ا�س�تورية يف جمال حرية التعبري ورضورة تطو�ر وسط �ين �سمح بتتبع ديناميات التمنية �ج�عية اليت
 يعرفها ب��؛

 األ�ذ بعني �عتبار غياب قانون احلق يف املعلومة و اخلرب؛ 

 املقتضيات اليت ال زالت تتضمن اإل�راه البدين؛ 

  رضورة حتديد العمل واحملتوى اإل�اليم ا�ي جيرم الصحفيني لتجنب لك التأويالت اليت قد حتد من حرية الرأي والتعبري
 .واإلبداع الثقايف والفين

ويواصل ن فتح نقاشا وطنيا حول املوضوع من �الل ندوة �اصة حرضها الفا�لون املعنيون و�رباء يف ا�ال، هذا وقد س�بق للم�لس أ

صل ا�لس متابعة املوضوع بتنس�يق مع السلطات احلكومية و�يق املعنيني من أ�ل بلورة رؤية مشولية ومتاكم� إلصالح منظومة التوا

القضا� املهمة اليت يمت �ش�تغال �لهيا �انب أ�القيات املهنة، والت�د�ت اليت توا�ه العمل ومن بني   .العمويم وفق مقاربة استرشافية

... الصحفي يف ارتباط مع الثورة التكنولوجية والوساط التواصلية اجلديدة وما ختلقه من إشاكالت أ�القية ومهنية وحقوقية
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