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السادة الوزراء؛
الس يدات والسادة ممثيل السفارات وممثيل هيئات ا ألمم
املتحدة؛
الس يدات عضوات و أأعضاء اجمللس والطامق الإداري؛
ا ألصدقاء والصديقات

أأرحب بمك مجيعا ملشاركتنا هذا احلفل ،اذلي خنصصه اليوم
لس تقبال أأعضاء امجلعية العامة للمجلس الوطين حلقوق
الإنسان ،بعد أأن تفضل صاحب اجلالةل املكل محمد السادس
بتعييهنم.
وإاذ أأهنئمك عىل تعيينمك ،أأيهتا الس يدات و أأهيا السادة أأعضاء
اجمللس ،فاإنين عىل يقني أأنمك س تعززون الفعل احلقويق
املؤسسايت ،بتقامس كفاءتمك وجتربتمك وعطائمك مع اجمللس.
اإن مهنجية اختيار ا ألعضاء وتعييهنم ،كام يه حمددة ابلقانون،
متعددة املداخل؛ حيث يمت هذا التعيني من قبل صاحب
اجلالةل ومن مؤسسات دس تورية متعددة وهيئات منتخبة،
مبا يف ذكل الرتش يحات املفتوحة .فهذه املهنجية تعكس حقا
ما جاء به دس تور اململكة ،روحا ونصا ،من حيث ارتاكز
املغرب ادلميقراطي عىل أأساس املشاركة والتعددية واحلاكمة.
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لقد تطلب ذكل ،ابلرضورة ،فرتة زمنية للتشاور والاقرتاح
والاختيار ،فَأث َم َر تركيبة م ِ
تناغة متثل التعددية الفكرية
والاجامتعية والتنوع الثقايف والتعدد اللغوي واجملايل .وقد
جسدت هذه الرتكيبة إادماج مقاربة النوع الاجامتعي بنس بة
 35ابملائة .وس نعمل عىل توطيد هذا الإدماج عند اختيار
أأعضاء اللجان اجلهوية ،اليت سنبارش التشاور بشأأن تركيبهتا
يف غضون ا ألسابيع املقبةل .اإهنا تركيبة مؤسسة وطنية
تس توعب مجيع روافد اجملمتع املغريب.
ولنئ اكن اختيار وتعيني ا ألعضاء قد مت تطبيقا للمواد 36
و 45و 52من القانون رمق  76.15املتعلق ابإعادة تنظمي
اجمللس الوطين حلقوق الإنسان ،فاإننا نعلن اليوم دخول ابيق
أأحاكم هذا القانون اإىل حزي التنفيذ كام تنص عىل ذكل املادة
 65منه .ذكل أأن تنفيذ عدد من مقتضيات هذا القانون
يكون بعد نرشه يف اجلريدة الرمسية مبا فهيا تعيني الرئيس
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و أأعضاء امجلعية العامة .أأما ابيق ا ألحاكم فتدخل حزي النفاذ
ابتداء من اترخي تنصيب أأعضاء اجمللس ،واذلين سينكبون
عىل تنفيذ اختصاصاته ،و أأولها التداول حول مرشوع النظام
ادلاخيل للمجلس وإاقراره ،وتعيني أأعضاء الآليات الثالثة.
يتعلق ا ألمر ابلآلية الوطنية للوقاية من التعذيب ،وأآلية
التظمل اخلاصة اب ألطفال حضااي انهتااكت حقوق الطفل والآلية
اخلاصة حبامية حقوق ا ألشخاص ذوي الإعاقة ،ابلإضافة اإىل
مرشوع اسرتاتيجية معل اجمللس.

أأهيا احلضور الكرمي
لبد ،وحنن نس تقبل ا ألعضاء اجلدد ،أأن نس تحرض معل
ومسامهة ا ألعضاء السالفني للمجلس اذلي ما فئت يعرف،
منذ اإنشائه س نة  ،1990اإىل اليوم ،حتولت نوعية سواء
عىل مس توى تركيبته أأو عىل مس توى اختصاصاته املهام
املوكوةل اإليه ،أأو عىل مس توى اإنتاجه وعطائه ومبادراته.
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ان اجمللس ،ومنذ اإعادة تنظميه س نة  ،1999ما لبث حيصل
عىل درجة الاعامتد " أألف" ،نظرا لنسجامه مع مبادئ
ابريس الناظمة للمؤسسات الوطنية حلقوق الإنسان،
ولتجاوبه مع معظم املالحظات العامة الصادرة عن اللجنة
الفرعية لالعامتد .ويه اخلصائص اليت كرسها القانون احلايل
بقوة ،وخاصة مهنا ما يتعلق ابلس تقاللية والتعددية وتوس يع
الاختصاصات ،نَ ِهيك عن تقدميه منوذجا للمامرسة الفضىل
للمؤسسات الوطنية من حيث الانتقاء والتعيني والتشكيةل.

اإن املهنجية املعمتدة يف اختيار أأعضاء امجلعية العامة ،تعكس
بوضوح التعددية املؤسساتية لبدلن ،كام أأن الرتكيبة احلالية
س تعزز ،ل حماةل ،الرتامك املنجز .ونصبو اإىل أأن حت ِد َث هذه
املهنجية تطورا نوعيا وداعام لالختيارات الراخسة لبالدن،
ابعتبار اجمللس الوطين حلقوق الإنسان مؤسسة دس تورية،
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تتسع لاكفة الآراء وا ألفاكر اليت تتوىخ تفعيل معليات الوقاية
من الانهتااكت وحامية حقوق الإنسان والهنوض هبا ببالدن.
اإنه أأفق حقويق جديد أأساسه الزتام أأخاليق ومسؤولية
قانونية ،وحمركه فعل يويم دلمع حضااي الانهتااكت وتطوير
أأساليب التدخل وتنويع وسائل العمل ،مبا يروم املسامهة
الفعلية يف ترس يخ دوةل احلق والقانون.
فشكرا حلضورمك اليوم ألنه ،ابلنس بة يل و ألعضاء اجمللس
وطامقه الإداري ،يَدل مبا ل ي َدَ ع أأي جمال للشك عىل دمعمك
ومساندتمك لنا.

6

