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الندوة الدولية
األرشيف وحقوق االنسان 

الرباط يف 9 دجنرب 2017

 عرف املغرب منذ بداية التسعينيات مسلسل تطور دميقراطي، كان من بني نتائجه إحداث آليتني للعدالة االنتقالية.

 ففي عام 1999، أنشئت هيئة التحكيم املستقلة، لتعويض ضحايا االختفاء القرسي واالحتجاز التعسفي، ويف عام

 2004، أحدثت هيئة اإلنصاف واملصالحة والتي أنيط بها الكشف عن الحقيقة وجرب االرضار الفردية والجامعية

لضحايا اإلنتهاكات وحفظ الذاكرة واألرشيف ووضع ضامنات عدم التكرار عرب إصالحات دستورية ومؤسساتية.

هاتان الخ.(، شكلت  الثقافية،  بالتعددية  واالعرتاف  األرسة  )مدونة  الكربى  باإلصالحات  اتسم  عام   يف ظل سياق 

 اآلليتان املتتاليتان ملعالجة مايض اإلنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان يف املغرب تجربة جديدة يف مجال العدالة

 االنتقالية يف العامل.

التجارب األخرى يف هذا املجال، تطرح مسألة األرشيف يف املغرب عىل مستويني.  فأيا كان  وعىل غرار مختلف 

التي التاريخية  والفرتة  لها  التطرق  تم  التي  اإلنتهاكات  ونوع  من حيث حجم  الحقيقة  لجان   امتداد صالحيات 

 شملها البحث، فإنها تلجأ إىل جميع املصادر املمكنة إلنجاز مهمتها سواء تعلق األمر باألرشيف العمومي أو تقارير

 منظامت املجتمع املدين أو شهادات الضحايا وعائالتهم أو الصحافة أو البحوث األكادميية أو القصص والروايات.

 وتنتج هذه اللجان بدورها أرشيفا ووثائق متنوعة، اليشء الذي يساهم بدوره يف إغناء الرتاث التاريخي للبلد املعني

  ومسلسل الكتابة التاريخية.

 وككل الدول التي عاشت تجارب مامثلة، تتمتع األرشيفات التي أنتجتها الهيئتان املغربيتان بقيمة رمزية وقانونية

 وتاريخية عالية؛ مام يستوجب الحفاظ عليها وتيسري استثامرها. ووعيا من املجلس الوطني لحقوق اإلنسان بهذه

 األهمية، عمد بتاريخ 24 يوليو 2017 اىل تسليم ستة آالف وثيقة من ارث هيئة التحكيم املستقلة إىل »أرشيف

 املغرب«، ومن املقررأن يقوم بتسليم دفعة أوىل من أرشيف هيئة االنصاف واملصالحة لذات املؤسسة بتاريخ 9

دسمرب 2017.

 وستوضع هذه الوثائق تدريجيا رهن ترصف املؤرخني والباحثني يف مجال العلوم اإلنسانية لتعميق التحليل التاريخي

 لتطور مسار حقوق اإلنسان يف املغرب واستخالص الدروس واملامرسات الفضىل املفيدة يف تعزيز الدميقراطية ودولة

الحق والقانون.

 من هذا املنطلق، ينظم املجلس الوطني لحقوق اإلنسان واملؤسسة االسرتاتيجية »أرشيف املغرب« يوم 9 دجنرب2017

الندوة خرباء وطنيني ودوليني يف اإلنسان. وستجمع هذه  األرشيف وحقوق  إشكالية  ندوة دولية حول   بالرباط، 

وحفظ ومعالجة  جمع  طرق  بالبحث  ليتناولوا  اإلنسان  وحقوق  االنتقالية  والعدالة  والتاريخ  األرشيف   مجاالت 

األرشيفات وتحليل دورها األسايس يف تجارب العدالة االنتقالية، وحامية حقوق اإلنسان.

األرشيف واملهنيني الفضىل بني خرباء  الخربات واملامرسات  لتبادل وتقاسم  العلمية فرصة  الندوة    وستشكل هذه 

والباحثني واملدافعني عن حقوق اإلنسان.

الربنامج

9:30-9:00 
استقبال املشاركني/ املشاركات

9:50- 9:30 
الكلمة االفتتاحية 

 السيد جامع بيضا، مدير مؤسسة أرشيف، املغرب
السيد ادريس اليزمي، رئيس املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، املغرب

10:00-9:50
تسليم أرشيف هيئة اإلنصاف و املصالحة ) الجزء األول(

تسليم تذكار اعرتاف من طرف أرشيف املغرب للسيد ادريس اليزمي

الجلسة األوىل : األرشيف، حقوق اإلنسان و العدالة االنتقالية
رئيس الجلسة: السيد ادريس اليزمي                               

10:20-10:00 
األرشيف وحقوق اإلنسان: دينامية لقاء و اعرتاف

 السيدة برين كنافجيو، رئيسة سابقة ملصلحة أرشيف رئاسة الجمهورية الفرنسية، عضو مؤسس ملجموعة
»األرشيف وحقوق االنسان« باملجلس الدويل لألرشيف

10:40-10:20
هيئة اإلنصاف واملصالحة ومسألة األرشيف 

  السيد مصطفى الريسوين، عضو سابق لهيئة اإلنصاف واملصالحة، املغرب
11:00-10:40

           األرشيف يف التجربة الربازيلية للعدالة االنتقالية 
السيدة سيلفيا ويطاكري، مستشارة سابقة باللجنة الوطنية للحقيقة بالربازيل

11:20-11:00
األرشيف و جرائم اإلبادة الجامعية 

السيد ايف كامورونيس، ممثل عن منظمة كيكايل جينوسيد ميموغيال، رواندا
11:40-11:20 

الحروب والقمع: التناقضات الفرنسية
ايريك لو شوفاليي، خبري أرشيف من مركز األرشيف الديبلومايس ملدينة نانط، فرنسا

12:15-11:40
12:30-12:15

الجلسة الثانية: األرشيف، التاريخ وطرق الحفظ
رئيس الجلسة: السيد جامع بيضا                

12:50-12:30
التاريخ املعارص واألرشيف 

السيد محمد كنبيب، مؤرخ وأستاذ جامعي، جامعة محمد الخامس الرباط، املغرب
13:10-12:50 

أرشيف هيئة االنصاف واملصالحة: املعالجة والحفظ
 السيد عزالدين بلميك علوي، خبري األرشيف، املغرب

13:30-13:10 
 تجربة جمع وحفظ الوثائق ذات الطبيعة الرقمية: أرشيف الثورة التونسية

السيد جون مارك ساملون، أستا ذ مشارك، معهد مني تيليكوم، فرنسا
13:30-13:50

رهانات أرشيف تجربة املصالحة بالطوغو 
السيد أداما آيل بام، خبري األرشيف، السينغال

14:10-13:50 
األرشيف والحق يف الولوج إىل املعلومة يف الكامرون

السيد أميانويل ايكونكولو ماكاك، مدير مساعد ملؤسسة األرشيف الوطنية للكامريون
14:45-14:10
15:30-14:45

زيارة املعرض »طريق الوحدة )1957(، طريق املواطنة« )رواق أرشيف املغرب(
16:30-15:30
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