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Maroc : Les espoirs de réconciliation minés par les mensonges 
sur les disparitions des années de plomb

Le 14 septembre 2006, le journal Libération annonçait en première page : « les tombes de Bennouna et 
Alaoui localisées » (1). Le 23 septembre, une exhumation médiatisée des dépouilles est effectuée pour 
procéder à un prélèvement afin d’identifier les corps par comparaison génétique entre l’ADN des 
dépouilles et celle des membres de leur famille. Les délais s’allongeront de mois en années, ponctuées 
d’explications aussi diverses que variées qui essaiment le temps qui passe. En janvier 2011, soit plus de 4 ans 
après l’exhumation et au terme d’innombrables relances, le Conseil Consultatif des Droits de l’Homme 
(CCDH), en charge du dossier, annonce que les résultats d’analyse sont négatifs. Je demande un rapport 
d’analyse. Pas de réponse jusqu’à ce jour, malgré de nombreux rappels.

L’analyse des échantillons prélevés a-t-elle réellement eu lieu ? Devant l’absence de rapport d’analyse et au 
vu des incohérences qui caractérisent les rares communications du CCDH, rebaptisé entre-temps, le 
Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH) on est en droit de se poser la question. 
Rappelons que les démarches pour retrouver la dépouille de Mehdi Ben Barka n’ont même pas été 
entamées sous le prétexte fallacieux que son enlèvement et son assassinat relèvent d’une affaire franco-
française. L’instance équité et réconciliation (IER) qui a précédé le CCDH, précurseur du CNDH, avait déjà 
suscité des espoirs. Mais les acrobaties procédurières pour dissimuler l’identité des auteurs de violations 
des Droits humains ont fini par vider la notion d’ « équité » de toute substance autre que celle des 
réparations matérielles censées solder les abus du passé.
L’évidence s’est imposée avec le temps : le CNDH ne jouit pas du concours des services de sécurité 
disposant des informations ou en mesure de les récolter. Cet état de fait nous oriente sur le rôle dévolu au 
CNDH dans l’esprit de ses commanditaires.  Qu’importe puisque les destinataires de son « travail de 
réconciliation » ne sont pas les victimes des exactions commises, ni leurs familles, ni les Marocains. Les 
destinataires de cet exercice de marionnettes sont les observateurs étrangers attentifs aux avancées 
démocratiques au Maroc qui pourraient avoir la fâcheuse idée de suggérer à leurs gouvernements de 
conditionner certains accords de coopération au respect des droits de l’Homme au Maroc.
Feu la réconciliation
Pour remplir ce rôle de marionnettes efficacement, il faut un certain nombre de préalables. Tout d’abord, 
une figure crédible. Quoi de mieux qu’un militant des droits de l’Homme s’étant bâti une réputation en 
fustigeant les atteintes aux droits de l’Homme au Maroc ? Mieux, un militant, membre de la Fédération 
Internationale des Droits l’Homme et de ce fait ayant ses entrées dans le réseau associatif. Utopique ? Non. 
Grâce à la servilité d’hommes aux convictions monnayables, cela fait des années que l’absolutisme dispose 
d’un arsenal plus varié que le recours exclusif à la violence pour assurer sa pérennité.

http://www.yabiladi.com/articles/details/30942/maroc-espoirs-reconciliation-mines-mensonges.html
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Ensuite, il faut un vide juridique permettant certains accommodements avec les obligations de l’Etat envers 
ses citoyens. Comme le Maroc n’a jamais ratifié son adhésion à la cour pénale internationale, l’impunité 
peut se perpétuer sans aucune voie de recours pour les Marocains. Ratification que les membres dirigeants 
du CNDH avaient exigée. Mais ça c’était dans une vie antérieure, avant que leur statut de fonctionnaire ne 
leur indique la voie de la sage compromission.
Le mensonge comme stratégie
Le troisième et dernier préalable indispensable est de « maitriser l’information », ou pour parler clairement 
: mentir. Un processus démocratique en devenir est un exercice délicat. Songer donc, pour pratiquer des 
droits démocratiques, il faut savoir faire preuve de responsabilité et de modération. Accorder des droits à 
une meute accoutumée au régime du bâton, c’est dangereux. La meute pourrait interpréter ses droits 
nouvellement acquis comme un signe de faiblesse du pouvoir et se découvrir des velléités subversives. Il ne 
saurait en être question. Seulement voilà, la stabilité politique interne et les observateurs étrangers 
demandent des gages en matière « d’avancées démocratiques ». A défaut de changement, l’illusion du 
changement fera l’affaire. Un jeu de marionnettes habilement mis en scène, servira d’expédient pour 
donner le change aux démocrates irresponsables et aux observateurs étrangers.
N’en déplaise à la quiétude de la conscience des marionnettes (mais les marionnettes ont-elles une 
conscience à part Pinocchio ?) force est constater que dans les coulisses de cette habile mise en scène, on 
continue de réprimer impunément. Un magistrat rigoureux dans la qualification des délits et suffisamment 
indépendant pour émettre un avis de droit conforme au code pénal, évoquera alors la complicité de crime.
Oui, mais voilà, un tel magistrat siège à La Haye. Le jeu criminel des marionnettes peut donc se poursuivre 
impunément.
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االجتماعية وحرية التجمع والتظاهر بالمغربالحركات 
كفى بريس: الرباط
20:40 - 2014نونرب  12

"االجتماعية وحرية التجمع والتظاهر باملغرب احلركات:"شعارنونرب اجلاري ببوزنيقة ملتقى دويل حتت  15و  14ينظم املرصد املغريب للحريات العامة يومي 

الربنامج

  

نونرب 14اجلمعة 

9:20 - 9:30        

اجللسة االفتتاحية وتقدمي الربنامج

  

كلمة منتدى بدائل املغرب واملرصد املغريب للحريات العامة      -

أرمحوشالتأطري القانوين ذ أمحد  -تقدمي الربنامج      -

العامة، حرية التظاهر احلريات:"األوىلاجللسة العامة 

كمال حلبيب: املسري

9:30–10:00    

عبد الرمحان رشيق. ذ" احلركات االجتماعية باملغرب، من التمرد إىل التظاهر" تقدمي نتائج دراسة 

10:00–10:20       

مراد العلمي عن مديرية الشؤون اجلنائية والعفو. ذ.  الراهنة. اإلطار التشريعي املتعلق باحلق يف التظاهر والتجمع، الوضعية

10:20–10:40     

مدير التنظيم واحلريات العامة بوزارة الداخلية أوزكانحممد . ذ. احتالل الفضاء العام و مفهوم األمن العام،  مراحل اختاذ قرارات تدخل األجهزة األمنية

11.00–11.20
http://www.kafapresse.com/index.php?ida=26569
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أمينة بوعياش الكاتبة العامة للفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان. ذة. القانونية الدولية يف جمال احلريات العامةاملرجعية 

11:20–11:40

ندير املومين مدير الدراسات باجمللس الوطين حلقوق اإلنسان. ذ. تقدمي توصيات دراسة اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان حول احلركات االحتجاجية

11.40–13.00

مناقشة

  

"احلركات االجتماعية و احتالل الفضاء العام: " اجللسة الثانية

عبد الرحيم قاسو: املسري

14:30–15:50

.حلقوق اإلنسان األورومتوسطيةبرنامج حرية اجلمعيات والتجمعات، الشبكة  سكرابيلليا .  ذة. الوضعية الراهنة للحريات العامة باملنطقة األورو متوسطية

14:50–15:10 

والكاتب العام السابق للتجمع املستقل للشباب مجعويذ حكيم عداد فاعل . والتعبري السلمي،واجلمعياتالتجربة اجلزائرية، معيقات ممارسة حريات التجمع 

15:10–15:30 

حسني منري العصبة التونسية حلقوق اإلنسان.  ذ. التجربة التونسية، احلركات االجتماعية و حرية التظاهر

15:30–15.50

«            -لينور صحايف،  كريسوستيفان  . ذ. والتدابري األمنية" الغاضبني"التجربة االسبانية، حركة  Coalition Defender a quien defiende » 

16:10 – 16:30 

والتنظيمات  وباحث مبركز التاريخ بالكيبيكمارتان روبري أستاذ جبامعة مونريال  . ذ. العامة ىللحريات، احلركات االجتماعية والقانون اخلاص املقيد )كندا( الكيبيكجتربة 
االجتماعية
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16:30 - 16:50

صحايف القرموينغسان وائل . ذ. فرباير واحتالل الفضاء العمومي 20املغربية، حركة التجربة   

16.50- 18.20

نقاش عام 

نونرب 15السبت 

  
"األنظمة واحلكامة األمنية: "اجللسة الثالثة

نعيمة الكالف: املسرية

9:30–09.50

.حسن طارق أستاذ باحت جبامعة احلسن الثاين وبرملاين. ذ. اجمللس األعلى لألمن الذي جاء به الدستور، أية إضافة من أجل تدبري جيد لألمن

09.50–10.10

.رئيس مركز الدراسات حلقوق اإلنسان بلكوشحليب . ؟ ذانتظاراتأية رؤية وأية ) املغرب(اجمللس األعلى لألمن

10:10–10:30

مستشار لدى ديوان رئيس جملس املستشارين شراديأمحد . ذ. وضعية إصالح األنظمة األمنية باملغرب ودور الربملان من أجل احرتام حقوق اإلنسان

10:50–11:10

ناهضة العنف ضد حنان فزين نائبة رئيسة اجلمعية املغربية مل. ذ. »العمومية والعنف ضد النساء الفضاءات«حولاحلكامة األمنية ومناهضة العنف املبين على النوع، تقرير الدراسة 
النساء

11:10–11:30

الوساطة كآلية حلل النزاعات، بني الفراغ القانوين واملقاربة األمنية، أية بدائل؟ اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان

11:30–13:00

مناقشة
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على منظمي المنتدى العالمي لحقوق اإلنسان بمراكش A.S.V.D.H إقترحتهما هذا 

  
ويل حلقوق االنسان املنتدى الد ظيمحتمال ملسؤوليتها يف الدفاع عن حقوق االنسان بشكل عام وخباصة حقوق الضحايا راسلت اجلمعية الصحراوية اللجنة العلمية املشرفة على تن

على بريدها االلكرتوين املشار اليه يف موقعها وكذا يف شخصي منسقيها مع اجملتمع  2014من نوفمرب  30و  27 مابنييف طبعتها الثانية اليت ستنعقد يف مراكش يف الفرتة 
"  وع قصد تنظيم ورشة يف موض–بنسخة من تلك املراسلة المجلس الوطني لحقوق االنسان بالمغرب املدين السيدين كمال احلبيب و صبحي محودة كما اشعرت رئيس 

" .الصحراء الغربية منوذجا"ضحايا االنتهاكات اجلسيمة يف االقاليم غري احملكومة ذاتيا و اليات االمم املتحدة حلقوق االنسان 
ا قبل  من الشهر اجلاري قصد اختاذ االجراءات الضرورية  19إن اجلمعية وهي جتدد رغبتها يف املشاركة يف هذا املنتدى الدويل تأمل أن يتفاعل املشرفون مع طلبها وان تتم اجابا

.املتعلقة باملشاركة 

http://www.saharanow.com/news5512.html
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مد بن أح: الدستور المسؤولية بالمحاسبة، فمن سيحاسب الوكيل العام للملك على السياسة الجنائية؟تربط 
عمر

ام اجمللسني مشروع القانون التنظيمي للمجلس االعلى للسلطة القضائية أم الرميداستعملت فيه خمتلف االسلحة الشرعية وغري الشرعية، قدم الوزير  ماراطوينمسلسل بعد 
.روعاحلكومي والوزاري يف انتظار احالته على الربملان، ويف اطار هذا النقاش خنصص هذا املقال لبعض القضايا اخلطرية اليت تضمنها هذا املش

نتخابات مادة مقسمة على مخسة اقسام ومثانية ابواب ويتضمن النص مقتضيات تسعى لضمان استقاللية اجمللس االعلى للسلطة القضائية وتنظيم ا 112املشروع الذي يتضمن 
مسطرة التأديب وحتديد  ز ضماناتعزيممثلي القضاة وضمان متثيلية النساء القاضيات وتنظيم وسري اجمللس وتقوية الضمانات املخولة للقضاة مبناسبة تدبري وضعيتهم املهنية وت
ني وضعية القضاة ومنظومة لس يف حتسجملاجلهة القضائية املختصة بالبث يف الطعون االنتخابية واإلدارية وتفعيل دور اجمللس يف ختليق القضاء ومحاية استقالل القضاة ومسامهة ا

.العدالة والتعاون مع السلطة التنفيذية
:يف هذا املشروع تستوقفنا عدة مواد تستدعي مناقشة هادئة

اقدميته عن مخس  لواليت تتضمن شروط الرتشيح للعضوية يف اجمللس وحتددها يف مخسة شروط وهي ان يكون املرشح ناخبا يف اهليئة اليت سيرتشح عنها وان ال تق 24املادة 
و طويلة خصة مرض متوسطة اة ر سنوات وان يكون مزاوال فعليا بإحدى حماكم االستئناف او حماكم الدرجة االوىل وان ال تصدر يف حقه عقوبة تأديبية وان ال يكون يف وضعي

ض ملراكمة حول مدى كفاية هذه السنوات اخلمس للقا يساءلنااالمد، هذه الشروط اليت وضعها املشروع تثري مسألتني اساسيتني تتعلق االوىل بشرط اخلمس سنوات والذي 
لدرجات االوىل كون فيها القاضي يف ا ياخلربة واحلكمة والكفاءة الالزمة ملمارسه املهام املفروضة يف هذا اجمللس وخاصة ان مخس سنوات هي مرحلة زمنية قصرية يف املسار املهين

يكون  ممارسة املهنة وانمن لسلم الرتقي فكيف له ان يبث يف قرارات ترقية من هم اعلى منه درجة، أال جيدر باملشرع يف هذه احلالة ان يضع على االقل مخسة عشر سنة 
ؤدي بشكل رجة االوىل وهو شرط يالدالقاضي مصنفا على االقل يف الدرجة املمتازة، اما الشرط الثاين فيقرتن باشرتاط املزاولة الفعلية يف احدى حماكم االستئناف او حماكم 

.مباشر اىل اقصاء عدد مهم من القضاة الذين راكموا خربات خمتلفة ولكنهم يشتغلون بإدارة وزارة العدل او ملحقني لدى ادارات اخرى
وى واليت تركز على ورقة التصويت وصندوق االقرتاع مع العلم ان احملاكم كلها جمهزة بأنظمة اليكرتونية واهليئة الناخبة ذات مست 36املادة االخرى املثرية للتساؤل هي املادة 

تعليمي مرتفع مما جيعل اللجوء اىل التصويت االليكرتوين امرا ذا فائدة ووجاهة
هذه اجمللس املتعلقة بالوضعيات الفردية امام الغرفة االدارية مبحكمة النقض، و  مقراراتمن الدستور لتنظيم مسألة الطعن بالشطط يف  114فتستند اىل الفصل  95اما املادة 

اجتهاد جملس يضم  فوق تهداالمكانية تطرح مشكلة حقيقية تستدعي البحث عن حلول حقيقية فكيف هليئة ادىن ان تلغي قرارات هيئة عليا وكيف لغرفة حمكمة النقض ان جت
ذه احملكمة  ة يعينها امللك اىل عشر قضاة منتخبني ومخس شخصيات ذات كفاءة وخرب  باالظافةالرئيس االول هلذه احملكمة والوكيل العام للملك لدى هذه احملكمة ورئيس غرفة 

.وماذا لو تعلق االمر بالوضعية الفردية لقضاة هذه الغرفة االدارية نفسها المجلس الوطني لحقوق االنسانوالوسيط ورئيس 
وخاصة البند الثاين فيها واملتعلق بكون الوكيل العام للملك لدى حمكمة النقض يقدم تقريرا  103أما املادة االكثر تأثريا يف هذا النص على مستقبل القضاء باملغرب فهي املادة 

:اىل اجمللس بصفته رئيسا للنيابة العامة حول تنفيذ السياسة اجلنائية وسري النيابة العامة، فهذه املادة تطرح االشكاالت التالية
ية فما مصدر الشرعية  مسألة الشرعا يفاشكالية الشرعية فالسلط يف البناء الدستوري املغريب تتأسس على قواعد االستقاللية والشرعية والتوازن وهذه املادة تطرح اشكاال حقيقي

ا السلطة القضائية فاستقالهلا ال يعفيها من الشرعية الدميوقراطية فالسلطة التشريعية مستقلة ولكنها منتخبة والسلطة  تقلة ولكنها حاصلة على تفويض مس اتنفيذيةاليت تتمتع 
.برملاين اصله الشعب فما مصدر شرعية النيابة العامة

يذية؟ والسياسة اجلنائية هي سياسة تنفيذية، فلماذا ميارس القضاء سلطة تنف” متارس احلكومة السلطة التنفيذية“على  89اشكالية الثانية الدستور ينص بشكل صريح يف فصله 
حول السياسة اجلنائية؟ يساءلوملاذا يقدم تقريرا حول تنفيذ السياسة اجلنائية؟ ومن يضع السياسة اجلنائية؟ ومن 

اليوم نسمع بإحالة  او احلكومة؟ انفمن سيجرؤ غذا على حماسبة الوكيل العام للملك لدى حمكمة النقض على تنفيذه سياسته اجلنائية يف غياب اية الية حملاسبته من قبل الربمل
مغاربة غذا، بعد تبين ة، هل سيبقى للائيوكالء عامني على املفتشية العامة لوزارة العدل ونسمع على حماسبة برملانية لوزير العدل على بعض االختالالت الواقعة يف السياسة اجلن

القانون، أمل يف ضبط السياسة اجلنائية وهل سيبقى للربملانيني مربر الستقبال وزير العدل يف جملسهم وحماسبته؟
كم باملغرب قائم على ان نظام احلال ان اقرار هذه املادة سيؤدي بشكل مباشر اىل وجود سلطة قضائية متحررة من اية رقابة شرعية دميوقراطية وخمالفة لألصل الدستوري املغريب

.نظام ملكية دستورية، دميقراطية برملانية واجتماعية

http://chaouiapress.net/index.php/2013-11-26-12-35-04/1703-2014-11-12-17-09-53
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رد على توضيح حمودة صبحي المنسق العام للمنتدى العالمي لحقوق اإلنسان المزمع تنظيمه بمراكش
ا إىل عبد الرزاق  ، يبتعد عن روح النقاش  2014نونرب  8عضو املكتب املركزي للعصبة أن البيان الذي أصدره املكتب املركزي يوم  بوغنبوراعترب محودة صبحي يف رسالة بعث 

دة وامها أن ميرر رسالة بحي محو د صواخلالصات اليت توصل إليها مع اللجنة اليت كلفها املكتب املركزي للعصبة ملتابعة مشاركة العصبة يف فعاليات املنتدى ، حيث حاول السي
ة الرد السريع على هذا يس للعصبكرئمفادها أن اللجنة املنظمة استجابت ملقرتحات العصبة ، وبالتايل ليس هناك ما يربر صدور بيان العصبة األخري خبصوص املنتدى ، وارتأيت  

:التوضيح امللتبس للسيد محودة صبحي 

ل ما ورد يف تفاصيعن إن توضيح السيد صبحي أراد من خالله أن يوصل رسالة على انه كشف ألسرار نريد يف العصبة التكتم عنها ، والواقع أن مضمون البيان حتدث : أوال 
اقع ة تتعلق األوىل بو املكتب املركزي للعصبة أعلن منذ البداية التعامل بإجيابية مع فعاليات املنتدى ، وبادر إىل اقرتاح ثالث موائد مستدير “ البيانأنتصرحيه حيث جاء يف 

ية مع الرتكيز على ة واالجتماعية والثقافادياحلريات العامة بالعامل من خالل مناذج متعددة ، والثانية بتعزيز آليات محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان ، والثالثة باحلقوق االقتص
إن املكتب املركزي “وأضاف البيان ” نونرب  25وقصد اإلعداد اجليد هلذه املشاركة اقرتح تنظيم ورشة حتضريية مبشاركة كتاب فروع العصبة وأطرها مبراكش يوم . التجربة املغربية 

دم توصله شتنرب، وحرصت جلنة التنسيق اليت كلفها باملتابعة على عقد لقاءات متعددة مع املنسق العام للمنتدى ، يستغرب لع 26الذي تقدم إىل اللجنة املنظمة للمنتدى منذ 
نة املكلفة من مبعىن أننا أكدنا للرأي العام أننا اقرتحنا األنشطة املشار إليها يف توضيح السيد صبحي محودة وبأن اللج” برد مكتوب خبصوص االقرتاحات وطريقة متويلها 

وجيه رسالة جوابية ، لكن الذي مل يذكره محودة صبحي هو ملاذا مل تكلف اللجنة املنظمة نفسها عناء تبوغنبورالعصبة عقدت معه اجتماعا حتضرييا ، وقام باملتابعة عبد الرزاق 
على مقرتحات العصبة ، تؤكد وتوثق اللتزامها األديب واملادي خبصوص األنشطة املقرتحة ؟

يونيو املاضي  21،  20،  19أن احلقيقة اليت كان على السيد محودة صبحي توضيحها هو أن التحضري بقي جامدا منذ اللقاء الوطين اإلعدادي األول الذي انعقد أيام : ثانيا 
شتنرب ؟ أمل يطالبنا ببطائق  26أكتوبر املنصرم ، أمل يتوصل السيد محودة مبقرتحات العصبة منذ  11بالدار البيضاء ، ومل يتقدم بعد اللقاء الوطين الثاين الذي عقد بالرباط يوم 

املنظمة عاجزة  عام واللجنةال تقنية عن كل نشاط واستجبنا للطلب ، وأرسلنا له املطلوب لكن دون التوصل برد مكتوب ؟ فكيف ميكن أن نثق يف كالم غري موثق ؟ هل املنسق
ا ؟ عن االلتزام بأعراف وتقاليد املعامالت خبصوص قضايا من هذا النوع مبوافاة العصبة بأجوبة كتابية عن مقرتحا

بيان 

حتية، بوغنبورألخ العزيز عبدالرزاق 

، والذي يبتعد عن روح النقاش واخلالصات اليت وصلنا إليها، مما يتطلب التذكري باللقاءات اليت عقدناها واخلالصات 8/11/2014استغربت للبيان الذي أصدرمتوه يوم 
:واالتفاقات اليت توصلنا إليها

:على الساعة الثالثة بعد الزوال مبقر املنتدى العاملي حلقوق اإلنسان، والذي خصص ل مناقشة 7/11/2014فإثر اللقاء األخري الذي عقدناه يوم اجلمعة 

أنشطة العصبة املغربية حلقوق اإلنسان باملنتدى العاملي حلقوق اإلنسان -1

متويل األنشطة -2

حتمل اللجنة املنظمة ملصاريف اإلقامة والتنقل للمشاركني باسم العصبة املغربية حلقوق اإلنسان -3

:خلصنا إىل

:األنشطة املقرتحة من طرف العصبة املغربية حلقوق اإلنسان -1
http://klamkom.com/%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD-%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A9-
%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84/
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عن  ، بناء على اقرتاح صادر عن اجتماع ضم األساتذة محودة سبحياملوضوعايتمت إدماجه يف املنتدى : ”واقع احلقوق االقتصادية واالجتماعية يف العامل“حول  1النشاط
مبقر اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان حبي الرياض، وقد  22/10/2014يوم  وذالك، وحسن خالدي وأمينة حلليمي عن العصبة بوغنبوراللجنة املنظمة للمنتدى، وعبدالرزاق 

.صادق مكتب العصبة على هذا االقرتاح

 وعايتاملوضيتم إدماج ورشتكم داخل املنتدى  املوضوع،أناقرتحنا ضمن مقاربة تعتمد جتميع األنشطة املنظمة حول نفس : حول محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان 2النشاط
ب منكم يف ونطل. حقوق اإلنسان، والذي يضم من بني أعضاءه العصبة املغربية حلقوق اإلنسان هليآتحول املدافعني عن حقوق اإلنسان املقرتح من طرف االئتالف املغريب 

لدولية السالف الذكر عرب ذكر أمساء املنظمات العضو وكذا املنظمات ا املوضوعايتهذا اإلطار أن تقرتحوا على االئتالف أن يقد يربز أعضائه كشركاء يف تنظيم املنتدى 
.الشريكة

).لقاء حتسيسي(ات يف املنتدى العاملي حلقوق اإلنسان/لقاء إعدادي لفائدة أعضاء العصبة املغربية حلقوق اإلنسان املشاركون 3النشاط

إن املنتدى ال لوب، وبذلك فملطكما مت توضيحه فإن مجيع اللقاءات اإلعدادية اليت كان متوقع تنظيمها يف البداية قد مت إلغائها بسبب عدم توفر اإلمكانيات يف الوقت ا
لتعريف ق اإلنسان يف اقو يستطيع حتمل مصاريف لقاءات داخلية كهذه، علما أنه ميكنكم تنظيم هذا اللقاء على حسابكم، وسيكون اللقاء مسامهة من العصبة املغربية حل

.برهانات املنتدى العاملي حلقوق اإلنسان

واقع احلريات العامة يف العامل 4النشاط

ل عليه اللجنة شة والذي تشتغلور مت االتفاق على أن هذا النشاط ميكن تنظيمه يف إطار الورشات ذات التسيري الذايت، وقد مت إدماجه يف الربنامج، يبقى فقط حتديد مكان ا
.املنظمة

متويل األنشطة -2

اإلقامة و (أعضاء عن كل مجعية وطنية 10، وكذا املوضوعايتلعلمكم فإن اللجنة املنظمة ال متول أي نشاط داخلي، ماعدا حتمل مصاريف الضيوف الدوليني املدعوين للمنتدى 
.ة عن كل مجعية حملية/عضو 1ة عن كل ائتالف وطين، و/عضو 20،)والنقل -الغذاء أو العشاء وجبة+فطور–التغذية سيتكلف ب 

:حتمل اللجنة املنظمة ملصاريف املشاركات واملشاركني باسم العصبة املغربية حلقوق اإلنسان -3

أعضاء وعضوات عن كل مجعية وطنية، ولكن اتفقنا على أن ترجع اللجنة املنظمة إىل خمتلف  10كما هو معلوم وسبقت اإلشارة إليه سالفا فقد حدد حتمل مصاريف 
ة وفقا لطلب اجلمعيات الوطنية بإعادة النظر يف عدد املشاركات /مشارك 10فرعا لتخربها بإمكانية حتمل مصاريف أكثر من  50اجلمعيات الوطنية اليت هلا أكثر من 

وقد . ت املاليةعلى ضوء اإلمكانيااف واملشاركني الذين سيتكلف به املنظمون، وقد أخربتكم بأنين سأعود يوم االثنني إىل هذه النقطة بعد مناقشة هذا االقرتاح مع جلنة اإلشر 
.أن هناك صعوبات لالستجابة إىل هذا الطلب لكننا سنبدل كل جهودنا من أجل ضمان أكرب مشاركة للجمعيات الوطنية واحمللية بوغنبورأخربتكم السيد عبدالرزاق 
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الصمت، لنكسر جدار 19-1958الريف عرض الفيلم الوثائقي الجديد 
الفيلم  من إخراج طارق اإلدريسي، ودعم ". ، لنكسر جدار الصمت19-1958الريف  "دعوتكم ملشاهدة الفيلم الوثائقي اجلديد، الذي يعرض ألول مرة يف املغرب، تشرفين 

على الساعة اخلامسة مساء، بفندق األمنية  2014نونرب  15وذلك  يوم السبت ....، وجملس اجلالية املغربية باخلارج، واالحتاد األورويبالمجلس الوطني لحقوق اإلنسان
.بطنجة بويرتو

مع الشكر
بطنجة ثويزامجعية 

http://www.journalrif.com/art/9495-%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-
%26amp%3Bquot%3B%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D9%81-1958-19%D8%8C-%D9%84%D9%86%D9%83%D8%B3%D8%B1-
%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%85%D8%AA%26amp%3Bquot%3B.html

http://www.telegramrif.com/display_news.php?id=3915
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تتهم المغرب بخنق حقوق اإلنسان ووتش رايتس هيومن
 كل تفسري قانوين من الواضح أن محلة القمع احلالية تتجاوز بكثري“: سارة ليا ويتسن” ووتش رايتس هيومن“املديرة التنفيذية لقسم الشرق األوسط ومشال أفريقيا ملنظمة قالت 

يه وضع حد بينما يستعد املغرب الستضافة نشطاء يف جمال حقوق اإلنسان من خمتلف أحناء العامل، فإنه جيب عل. قد تستخدمه السلطات لتربير احلظر على االجتماعات
.”جلميع القيود التعسفية على التجمعات اليت ينظمها نشطاؤه يف جمال حقوق اإلنسان

للسلطات  ممنهجةاسة ليست هناك أية سي“: تشرين الثاين اجلاري أنه/ أوضح املتحدث باسم احلكومة املغربية، مصطفى اخللفي، يف تصريح صحفي يوم الثاين من نوفمرببينما 
ا على العكس من ذلك، يتم العمل على التفاعل اإلجيايب مع األنشطة اليت يتم تنظيمها وفق القوانني واإل“: ، مضيفا”العمومية ملنع أنشطة اجلمعيات احلقوقية جراءات اجلاري 

.”مجعية حقوقية 40نشاطا حقوقيا من طرف  4320، مت تنظيم 2014أيلول /وإىل غاية سبتمرب 2014كانون الثاين /العمل، ومنذ يناير

اجتماعا 15منع 

اجتماعا، حاولت اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان تنظيمها يف أحناء  15سلطات املغرب منعت يف الفرتة األخرية أكثر من “: أنّ ” ووتش رايتس هيومن“وجاء يف تقرير ملنظمة 
كما حرمت السلطات أيضا العصبة املغربية حلقوق اإلنسان، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمات أخرى من فضاءات كان مقررا أن حتتضن . 2014متوز / البالد، منذ يوليو

.”أنشطتها

ام وزير الداخلية املغريب جلماعات حقوق اإلنسان بتقدمي ادعاءات ال أساس هلا عن انتها  املغربية  ارتكبتها قوات األمن كاتوأوضحت املنظمة أّن عمليات املنع بدأت بعد ا
.بطريقة ميكن أن متّس بصورة املغرب وأمنه، وكان ذلك يف كلمة ألقاها الوزير حممد حصاد حول مكافحة اإلرهاب

.”عرقلة األنشطة السلمية جلماعات حقوق اإلنسان املستقلة يف البالد تعسفا والسماح هلا بالعمل حبرية“وطالبت املغرب بالتوقف عن 

فأصبح.. كان 

السلطات دأبت  كان املغرب يف وقت ما بارزا كخلية لألنشطة املستقلة حلقوق اإلنسان، ولكن“: وقالت سارة ليا ويتسن، املديرة التنفيذية لقسم الشرق األوسط ومشال أفريقيا
.”يف اآلونة األخرية على منع األنشطة اليت حاولت بعض اجملموعات األكثر انتقادا تنظيمها

.تشرين الثاين اجلاري يف مراكش/ نوفمرب 30إىل  27ويستضيف املغرب املنتدى العاملي حلقوق اإلنسان، وهو جتمع كبري من النشطاء من مجيع أحناء العامل، يف الفرتة من 

اجملتمع املدين  إن قرار تنظيم املنتدى يف املغرب يعكس االعرتاف حبيوية املؤسسات الوطنية ومنظمات“: ، رئيس اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان يف املغرباليزميوقال إدريس 
.”العاملة يف جمال حقوق اإلنسان

منع اجتماعات حقوقية

/ نوفمرب 2و  1يف مدينة الرباط أبلغ منظمي ندوة داخلية للصحفيني كانت مقررة يومي ” إيبيس“صمد عياش أّن فندق ” مركز ابن رشد للدراسات والتواصل“وقال عضو 
.تشرين الثاين اجلاري رفضه استخدام قاعة كانوا قد حجزوها، بعد أن أبلغته السلطات أّن النشاط غري مرخص فيه

ن إخطار املركز قام بتنظيم ندوات غري عمومية مثل هذه على مدى السنوات العديدة املاضية يف الرباط دو “: أنّ ” ووتش رايتس هيومن“وأضاف عياش يف تصريح ملنظمة 
.”السلطات ودون مواجهة عراقيل

http://altagreer.com/%D9%86%D8%A8%D8%B6-
%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9/%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%86-
%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D8%B3-%D9%88%D9%88%D8%AA%D8%B4-%D8%AA%D8%AA%D9%87%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D8%AE%D9%86%D9%82-
%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82
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متوز املاضي، أّن / فرًعا يف خمتلف أحناء املغرب، منذ شهر يوليو 97ولديها  1979أبلغت اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان، وهي مجاعة مستقلة تأسست يف عام وقد 
.”املسؤولني تدخلوا جلعل الفضاءات اليت كانت اجلمعية قد استخدمتها الجتماعات ومناسبات، غري متوفرة“

فضاءات دون  أنه يتم منع اجلمعية من استخدام” ووتش رايتس هيومن“من ناحيتِه، أكد عبد اخلالق بن زكري، مدير العالقات الدولية يف اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان، لـ 
متوز، وفرع / يوليو 22شاط يف م نسابق إنذار وبعد موافقة املسؤول عن الفضاء على استعماله من طرف اجلمعية، مشريا إىل أّن السلطات منعت فرع اجلمعية يف إفران من تنظي

وحصل فرع اجلمعية يف صفرو على موافقة مكتوبة من اجمللس البلدي الستخدام . متوز/ يوليو 25متوز، وفرع أزرو من عقد ندوة يف /يوليو 23من تنظيم ندوة صحفية يوم  تاهلة
.تشرين األول، فقط ليجدوا القاعة مغلقة يف ذلك اليوم/ أكتوبر 18قاعة عمومية من أجل ندوة حول احلقوق االقتصادية واالجتماعية يوم 

ع وايل أيلول، عندما استلم ومسؤولون آخرون يف اجلمعية إشعارا من توقي/ اجلمعية مل تتلق أي إخطار أو تفسري من السلطات، حىت أواخر سبتمرب“: وأضاف بن زكري أنّ 
أيلول يف املكتبة الوطنية / سبتمرب 28و 27يومي ” اإلعالم والدميقراطية“أيلول، مينع اجلمعية من عقد ندوة عمومية حول / سبتمرب 25زعري، مؤرخا يف  -زمور -سال–الرباط 

.”يف الرباط

بشأن التجمعات العمومية يف املغرب، يف الوقت الذي ال يشرتط  1958من قانون  3ويقول اإلشعار إن اجلمعية مل متتثل إلجراءات اإلخطار املنصوص عليها يف الفصل 
.ية مسبقااحمللات القانون على اجلمعيات احلصول على ترخيص من السلطات قبل تنظيم اجتماع عمومي، ولكن الفصل الثالث يشرتط على بعض اجلمعيات إخطار السلط

ؤسسة بصفة قانونية تعفى من سابق التصريح املنصوص عليه يف املقطع األول من هذا الفصل االجتماعات اليت تعقدها اجلمعيات واهليئات امل“وينّص الفصل الثالث على أنه 
دف بصفة خاصة إىل غاية ثقافية أو فنية أو رياضية وكذا االجتماعات اليت تعقدها اجلمعيات واملؤسسات  .”أو اخلريية اإلسعافيةاليت 

اتفاق على استخدام الفضاءات

ا مؤهلة هلذا االستثناء، ومل يقم ال مكتبها املركزي يف الرباط وال فروعها احمل“وأوضح بن زكري، أّن اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان  لية بإخطار السلطات تعترب نفسها دائما أ
.”العمومية، وبدال من ذلك تتوصل إىل اتفاقات بشأن استخدام الفضاءات مع مسرييها بأنشطهامقدما 

.تشرين الثاين/نوفمرب 13وتقرر أن تنظر احملكمة اإلدارية يف الرباط يف القضية اليوم . ”جتاوزا لصالحياته“الرباط، بسبب ما اعتربته ) حمافظ(ورفعت اجلمعية دعوى ضد وايل 

.ومنعت السلطات املغربية عديد االجتماعات الداخلية اليت كانت اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان تعتزم تنظيمها يف قاعات عمومية

آب يف مركز بوهالل يف الرباط، الذي تديره وزارة / أغسطس 5اللجنة اإلدارية للجمعية املغربية حلقوق اإلنسان كانت ستجتمع يوم “ويف بيان هلذه اجلمعية، جاء فيه أّن 
.الل االجتماعومل تتلق اجلمعية أي تفسري كتايب عن سبب منعها من استخدام املركز خ. الشباب والرياضة، وحصلت على موافقة مكتوبة من املركز، ويوم االجتماع وجد مقفال

أيلول ، قافلة من عدة سيارات نظمتها اجلمعية تضامنا مع سكان املدينة املهاجرين من /سبتمرب 27وكانت قوات األمن منعت يف نقطة تفتيش خارج مدينة طنجة ، يف يوم 
.دخول املدينة، دون تفسري

عاما املاضية  16عام طيلة كل ومنعت السلطات املغربية فرع منظمة العفو الدولية من تنظيم خميم سنوي ملدة أسبوع لشباب أورويب وشرق وأوسطي، والذي دأبت على تنظيمه  
.دون تدخل رمسي

رغم من إن منظمي املخيم أخطروا السلطات احمللية عن طريق الفاكس، كما هو احلال يف السنوات السابقة، على ال“: وقال صالح عبد الالوي، عضو فرع منظمة العفو الدولية
م يعتربون املخيم نشاطا غري عمومي وال يتطلب أي إخطار مسبق .”أ
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الدفاع عن حقوق اإلنسانغطاء 

م وزير الداخلية حممد حصاد /سبتمرب 15وأمام الربملان يوم  ام ا” غطاء الدفاع عن حقوق اإلنسان“باستخدام ” بعض اجلمعيات واهليئات احمللية“متوز املاضي، ا ألجهزة ال
ام باالختطاف والتعذيب واالعتقال التعّسفي.. بارتكاب أفعال “األمنية  .”ال َأساس هلا من الّصحة، كاال

مواقف معادية اذ هذا السلوك يندرج يف ِإطار محلة مدروسة، حيث يّتم اللجوء ِإىل ِإعداد وتقدمي ملفات وتقارير مغلوطة لدفع بعض املنظمات الدولية الخت“واعترب الوزير أّن 
.، يف إشارة إىل مسألة الصحراء الغربية”للمغرب، مبا يف ذلك سيادته الرتابية

ال يوجد شرط للحصول على ترخيص “: أيلول املاضي، أنه/سبتمرب 24، يف لقاء مع مجعيات حقوق اإلنسان يوم الرميدويف املقابل، أكد وزير العدل واحلريات، مصطفى 
.،متعهدا بالعمل مع اجلمعيات إذا ما واجهت مثل هذه العقبات” مسبق لعقد اجتماعات عمومية
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المغربية لحقوق االنسان بالحمعيةخطيرة تؤكد تربص النظام معطيات 
ا وزير الداخلية حممد حصاد، تتعلق مبستقبل اجلمعية املغربية حلقوق االنسان و احلركة اتوصلت  ية يف املغرب اثر تواجده وقحلقفعاليات حقوقية مغربية مبعلومات خطرية صرح 

يوليوز على اجلمعيات  15نونرب، يف سياق كان يوضح فيه الوزير للحاضرين خلفيات هجومه يوم  04، يوم "اهليئة املركزية حملاربة الرشوة "ببيت عبد السالم أبو درار، رئيس 
".اجلمعية املغربية حلقوق االنسان"احلقوقية من داخل الربملان، نافيا أن يكون هجومه مستهدف منه كافة اجلمعيات احلقوقية املغربية، وإمنا يستهدف فقط 

" فيه ذلك سيأيت اليوم الذي سنوضح"وحني سأل احد احلاضرين الوزير حصاد ملاذا مل يوضح ذلك صراحة يف حينه، ذرًء للتداعيات اخلطرية اليت كانت هلجومه ذاك، رد حصاد 
من  الشبكة األمازيغية"، رئيس أرمحوشوأمحد " الوسيط من أجل الدميقراطية"، رئيسة مؤسسة املروازيوخدجية " االشرتاكي املوحد"و كان ذلك حبضور قيادي بارز يف حزب 

تغالل قاعة ال ميكن أن نسمح جلمعية باس) قال" (املنظمة املغربية حلقوق االنسان"وحممد النشناش، رئيس " اهليئة املغربية حلقوق االنسان"وحممد النوحي رئيس " أجل املواطنة
.عمومية للهجوم على الدولة

قوق اجلمعية املغربية حل"ال سالم وال رجعة فيها، وال أحد من احلاضرين دافع عن  إسرتاتيجيةهي حرب " اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان"و اضاف الوزير أن حربه على 
ا، مؤكدة املصادر أن اللقاء مر يف أجواء طبعها الكثري من املرح والدعابة، " االسنان ويات اليت تظهر يف املائدة أنواع كثرية من احللويات شبيهة بتلك احلل تؤثتقبل أن "يف غيا

.، حبسب نفس املصادر"مناسبات رمسية خاصة، تنظمها اإلدارات الرتابية

طات يف بعد ان جنحت السل" اجلمعية املغربية حلقوق االنسان"عن " العصبة املغربية حلقوق االنسان"كما اكدت املصادر ان وزير الداخلية حتدث عن مساعي للسلطات لعزل 
مبواقفه  ، املشهود لهالزهاريمد عزل األخرية عن كثري من اجلمعيات احلقوقية، مؤكدة نفس املصادر استحالة جناح خطة السلطات يف مهمتها االخرية، على األقل يف والية حم

.وتقديره الكبري للجمعية الثابثة

دعم جريدة حزب  قال فيه إن احلكومة قررت" بديل"املثري يف احلكاية ان اسرتاتيجية حصاد هذه تتزامن مع تصريح أدىل به وزير االتصال والناطق الرمسي باسم احلكومة ملوقع 
دد الدولة و " النهج الدميقراطي" ا  ئ إليها ووزير يتسعلما أن األخري هو من يسيطر على اجلمعية، فكيف حيارب وزير يف احلكومة مجعية وحيرمها من القاعات والعمومية حبجة أ

آخر يف نفس احلكومة يقدم الدعم جلريدة حزب قادته هم من يقودون نضاالت اجلمعية؟

لبصري يف مباشرة و بذلك يصبح حصاد يف مرتبة ادريس ا اومستشاريهبأمر من امللك شخصيا  يامترال خيضع ملؤسسة احلكومة و امنا خيضع و  الداخيلةجتدر االشارة ان وزير 
اجمللس "  الطي استعصى على النظام احتوائه يف خمططاته و مؤسساته الشكلية الةوحيدعهد امللك احلسن الثاين اىل جانب ان اجلمعية املغربية حلقوق االنسان هو االطار 

تمرت حقوق االنسان و اس مفهويف تشويه  املخزنيةعكس اهليئات احلقوقية االخرى انساقت وراء الطروحات " و اجمللس الوطين حلقوق االنسان" االستشاري حلقوق االنسان
ع احلقوقية املغربية واعطائها الطاب تلحركةاليت قلبت املوازين لصاحلها و قامت اجلمعية بتوحيد  2011فرباير  20كفاحها يف الساحة لوحدها اىل ان جاءت حركة   انذاكاجلمعية 

.الكفاحي عوض املهادنة و عزل النظام

االئتالف املغريب " هيئة حقوقية  22ر من كثوقد جنحت اجلمعية املغربية حلقوق االنسان يف توحيد احلركة احلقوقية املغربية يف اكرب جتمع يعرفه تاريخ احلركة احلقوقية يتألف من ا  
ركت ل وتلعديتمحور عملها حول  التحسيس و طرح و متابعة مشاريع حقوقية و نظمت العديد من اشكال النضالية بيانات و وقفات امام الربملان و وزارة ا" حلقوق االنسان

انطالقتها اىل يومنا هذا، و قامت بفضح النظام  فربايرمنذ 20و دعمها و مشاركتها يف حركة " جملس الوطين حلقوق االنسان"النظام املغريب يف عزلة تامة ومؤسسته الصورية 
لعلنية و السرية و عدم للحريات و اعتقاله و حماكمته للمعارضة و ممارسته للتعذيب املستمر يف املخافر ا املمنهجاملغريب يف احملافل الدولية يف انتهاكه حلقوق االنسان و قمعه 

.التزامه بعهود و مواثيق حقوق االنسان

ا و مصداقيتها احمللية و الدولية توجت باجلائزة الدولية حلقوق االنسان اليت متنحها االمم املتحدة لسن   ان  مانذيالو اليت سبق لنلسون  2013ة كما ان اجلمعية بفعل جمهودا
ا، مما جعل النظام املغريب يف حصرة من امره رغم االموال الطائلة اليت صرفها على اجملالس الشكلية واعضائها من اجل حتسني صورت غربية حلقوق اجلمعية امل.. ارجياه خفاز 

على  واليت يعمل النظام املخزنيةو ستضل كذلك رغم جحود اجلاحدين و رغم كل هذه املكائد ورغم كل الدسائس  تاسيسهااالنسان الرقم الصعب يف املعادلة احلقوقية منذ 
اخلية يف الد لكن على صخر اجلمعية حلقوق االنسان ستتكسر مجيع املخططات اجلهنمية  وان احلركة احلقوقية ستستمر رغم انف النظام الرجعي و وزيره.... حبكها يف الظالم 

http://yahayamin.blogspot.com/2014/11/blog-post_82.html..و التاريخ شاهد على ما نقول
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الماراطون 11:22 2014نوفمبر  12بلوس  الحمراءمراكشالدولي األول لحقوق الطفل بمراكش  الماراطون
الدولي األول لحقوق الطفل بمراكش الحمراء

ف
حقوق المجلس الوطني لاون مع بتعإطار تنظيم الدورة الثانية للمنتدى العاملي حلقوق اإلنسان و موازاة مع األنشطة و الندوات و التظاهرات املربجمة ضمن هذا املنتدى و ي 

 ابتداءانونرب اجلاري، انطالقا من شارع حممد السادس مبدينة مراكش  30الدويل األول حلقوق الطفل، يوم األحد  املاراطونينظم املرصد الوطين حلقوق الطفل سباق  اإلنسان
دولة أجنبية إىل جانب أجود العدائني املغاربة للمشاركة يف فعليات املنتدى العاملي حلقوق  14و سوف يشارك فيه عداؤون حمرتفون عامليون ميثلون . من الساعة العاشرة صباحا

رياضية يف الشباب و اجلمعيات الل و اإلنسان إىل جانب مجعيات اجملتمع املدين و املؤسسات التعليمية و املثقفني و الفانني و رجال ونساء التعليم و رجال اإلعالم و األطفا
.مشاركة رمزية لعدد من الشخصيات العاملية املشاركة يف هذا املنتدى املاراطونكما سيعرف . مجيع التخصصات

http://www.marrakechplus.ma/societe/article-1526
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Rencontre de coordination à Rabat sur la participation du 
parlement au 2è forum mondial des droits de l'homme à 
Marrakech

Rabat, 12 nov. 2014 (MAP) - Une réunion de coordination sur la participation de l'institution législative 
marocaine à la deuxième édition du forum mondial des droits de l'homme, prévue du 27 au 30 novembre à 
Marrakech, s'est tenue, mercredi au siège du parlement, en présence de nombre de responsables et acteurs 
des droits de l'homme dans le Royaume. Cette rencontre, marquée par la présence du président de la 
chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, du président de la chambre des conseillers, Mohamed 
Cheikh Biadillah, du président du Conseil national des droits de l'homme (CNDH), Driss El Yazami, 
du délégué interministériel aux droits de l'homme, Mahjoub El Hiba, outre des parlementaires et acteurs 
des droits de l'homme, a été l'occasion de débattre des volets organisationnels relatifs à ce forum et des 
moyens à même d'assurer une participation efficiente du parlement à ses débats. S'exprimant à cette 
occasion, M. Biadillah a estimé que cette réunion constitue l'occasion de coordonner les points de vue afin 
d'assurer une participation distinguée du parlement aux travaux de ce forum, dans l'objectif de mettre en 
avant le rôle de cette institution législative dans la promotion et la protection des droits de l'homme et sa 
contribution au débat juridique qui marquera les travaux de ce rendez-vous international, en prenant part, 
notamment, à ses ateliers de dialogue et de concertation. M. Biadillah, a, dans ce sens, insisté sur 
l'importance de la coordination entre les parlementaires marocains afin de pouvoir contribuer à 
l'élaboration des recommandations qui sanctionneront les travaux de ce forum et à leur mise en oeuvre en 
tant que lois et règlements renforçant la consécration de la démocratie et la culture des droits de l'homme, 
estimant que ce rendez-vous international sera l'occasion de mettre la lumière sur le parcours du Royaume 
en matière des droits de l'homme et son expérience démocratique. De son côté, M. Talbi Alami a affirmé 
que le forum de Marrakech se veut l'occasion pour le parlement marocain d'acquérir les outils d'action en 
matière des droits humains et de contribuer au débat autour de cette thématique, soulignant que les droits 
de l'homme sont désormais érigés en "convictions et principes" pour le Royaume. Dans ce contexte, M. 
Talbi Alami a mis un accent particulier sur l'impératif de coordonner l'action des parlementaires marocains 
lors de ce forum, dans le dessein de contribuer à mettre en valeur le parcours juridique dans lequel le 
Maroc s'est engagé il y a des années en sus de la singularité de l'expérience marocaine, dans ses volets 
humanitaire, social et politique. Le président du CNDH, M. Driss El Yazami, s'est attardé, quant à lui, sur les 
volets organisationnels ayant trait à la préparation de ce forum, un rendez-vous qui entérine le rôle dévolu 
désormais aux pays du sud en tant qu'acteurs des droits de l'homme, relevant que l'action des participants 
marocains peut, certes, contribuer au renforcement des liens entre les parlements et les mécanismes 
onusiens des droits de l'homme. Il est primordial de tirer profit de l'organisation au Maroc de ce forum afin 
de renforcer les liens entre le Royaume et les partenaires y prenant part, via, en particulier, les conférences 
et ateliers qui seront tenus par les institutions constitutionnelles nationales et les organisations

http://www.menara.ma/fr/2014/11/12/1452405-rencontre-de-coordination-%C3%A0-rabat-sur-la-
participation-du-parlement-au-2%C3%A8-forum-mondial-des-droits-de-lhomme-%C3%A0-marrakech.html

                            26 / 34



 

13/11/2014 23
Conseil national des droits de 

l'Homme

Rencontre de coordination à Rabat sur la participation du 
parlement au 2è forum mondial des droits de l'homme à 
Marrakech

internationales, afin de présenter la stratégie nationale en matière des droits de l'homme ainsi que les 
efforts déployés pour le renforcement de la dynamique juridique dans le Royaume, a-t-il dit. Pour M. 
Mahjoub El Hiba, l'objectif du forum de Marrakech est, notamment, de lancer une réflexion profonde sur 
l'interaction des parlements avec les mécanismes onusiens des droits de l'homme, mettant en exergue le 
rôle des institutions législatives dans l'application des recommandations relatives aux droits de l'homme et 
la mise en conformité des législations nationales avec les mécanismes et critères internationaux en la 
matière. Le délégué interministériel aux droits de l'homme a, à cet égard, plaidé pour la recherche de 
moyens susceptibles de permettre aux parlements de contribuer à l'élaboration et à l'adoption des 
conventions relatives aux droits de l'homme, estimant que le forum de Marrakech permettra, 
indubitablement, de poser un nouveau jalon sur la voie de la consolidation du rôle des parlements dans la 
défense des droits de l'homme.
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http://www.reporters.dz/la-these-du-risque-ebola-remise-en-question-un-forfait-des-interrogations-et-des-enjeux-geopolitiques/28168
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Seminaire international sur la justice transitionnelle et la 
réconciliation nationale: Panels et Atéliers

Après la cérémonie d'ouverture les panels sur les grands enjeux des processus de réconciliation" se sont 
déroules et portaient sur :
•             « Les attentes du processus de réconciliation au Mali », Me Brahima Koné, président d'honneur 
de l'AMDH et président de l'Union inter africaine des droits de l'homme (UIDH)
•             « Les grands principes de la justice transitionnelle », M. Guillaume N'Gueffa,  Représentant du 
Haut-Commissaire aux droits de l'Homme des Nations unies au Mali, MINUSMA
•             « Justice transitionnelle, enjeux politiques et réconciliation », M. Florent Geel, Responsable du 
Bureau Afrique de la FIDH
•             « Réparations et garanties de non-répétition des violations des droits humains » M. Taoufik
Zainabi Ahmed, Direction de la promotion, Conseil national des droits de l'Homme du Maroc
•             « Quel processus, pour quelle réconciliation ? », S.E.M. Zahabi Ould Sidi Mohamed, Ministre de la 
Réconciliation nationale du Mali
Ces panels ont été suivis des ateliers de haut niveau:
- Atelier 1: Histoire, violations des droits humains et réconciliation
Sous la présidence de : Mabassa Fall, représentant de la FIDH auprès de l'Union africaine (UA)
Grands témoins/Experts : Guillaume N'gueffa – Représentant du Haut-Commissaire aux droits de l'Homme 
des Nations unies au Mali, MINUSMA, Hugues Penda, en charge de la justice transitionnelle à la MISAHEL
- Atelier 2 – Justice, réparations et réconciliation
Sous la présidence de : Koffi Nonou-Ahadzi, juge à la Cour constitutionnelle du Togo et ancien premier 
rapporteur de la Commission vérité, justice et réconciliation au Togo
Grands témoins/Experts : M. Taoufik Zainabi Ahmed, Direction de la promotion, Conseil national des droits 
de l'Homme du Maroc ; Me Amor Safraoui, président de l'Instance de coordination indépendante de la 
justice transitionnelle en Tunisie
Atelier 3 – Réconciliation et État de droit : les garanties de non répétition des violations des droits humains
Sous la présidence de : Souhayr Belhassen, Présidente d'honneur de la FIDH
Grands témoins/Experts : Hima Badié (représentant du NDI au Mali) ; Olivier Kambala (ABA) ; Eucher
Ekouevi Eklu Koevanu, Bureau du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'Homme en Guinée.

http://www.amdhmali.org/
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