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ا ىل حتقيق الاس تقرار الس يايس والسمل  تسعىالوطنية اليت  ملصاحلاتاجتارب حول  الندوة ادلولية

 بناء السالمو الاجامتعي 

 2019يناير  18و 17، يويم اململكة املغربية - الرابطمقر جملس املستشارين، 

 

  ةورقة تأ طريي
 

 واجملالس والشورى الش يوخ جمالس رابطةو  املغربية ابململكة املستشارين جملس ينظم

فريقيا يف املامثةل  ومكتب املغربية ململكةاب نسانال   حلقوق الوطين اجمللس مع برشاكة العريب والعامل ا 

 الوطنية ملصاحلاتا جتارب حول الندوة ادلولية املتحدة لل مم التابع الانسان حلقوق السايم املفوض

 جملس مبقر وذكل ،السالم بناءو  الاجامتعي والسمل الس يايس الاس تقرار حتقيق ا ىل تسعى اليت

 . 2019 يناير 18و 17 يويم املغربية ململكةاب املستشارين

طار  واجملالس والشورى الش يوخ جمالس رابطة معل برانمج تزنيل ويندرج هذا اللقاء يف ا 

فريقيا يف املامثةل  شامش، رئيس جملس املستشارين،كمي بن عبد احل العريب، برئاسة الس يد والعامل ا 

 ،2017 ش تنرب 21و 20 يويم املغربية ابململكة املنعقد العارش مؤمترها يف عليه املصادقة متت اذلي

والعداةل اعات وال زمات الس ياس ية زن وحل ال السالم بناء هجود متعددة مهنا ملوضوعات واملتضمن

 فريقيا والعامل العريب.ا  يف الانتقالية 

 س ياس ية أ زماتعاشت  اليت ادلول من لعدد الناحجة التجارب الندوة ادلولية ناقشت وس 

ثنية  ورصاعات واجامتعية  والاس تقرار ال من لها أ عادت وطنية مصاحلات يف تنخرط أ ن قبلا 

 .والسالم

خطرية  أ اثر العنيفة وهنج س ياسة مقع ممهنجة نتجت عهنا مما لشك فيه أ ن للرصاعاتو 

جامتعية ولك منايح قتصادية أ و ال  حية ال نسانية أ و الس ياس ية أ و ال  عىل اجملمتع سواء من النا مدمرةو 

ويمتثل ذكل يف سقوط حضااي وانهتاك حقوق ال نسان وترشيد الناس وتقويض مؤسسات  ،احلياة

قتصادية واس تزناف موارد ادلوةل دهور ال وضاع ال  ادلوةل واهنيار أ هجزهتا وانزلقها حنو الفوىض وت

 اخل. ...واملشاركة الس ياس ية والاجامتعيةوتزايد معدلت البطاةل وتدين مس توايت الصحة والتعلمي 

 ،اليت تعاين من أ زمات أ و رصاعات أ و حروب ،ادلولبعض ويف هذا الس ياق تسعى 

جياد خمأ  من للعمل واملبادرة  ملا تعانيه جراء هذه الرصاعات والبحث عن أ و صيغ متعددة رج اجل ا 

نه حتقيق ال من أ  اع املأ ساوية اليت تفرزها احلروب، وملا من شالطريقة ال جنع الكفيةل بوضع حد لل وض

 .س تقرارالم وال  والس

قد تس تغرق الكثري من  اجملمتعات ونظرا ملا ترتكه احلروب والرصاعات من جراح معيقة يف

كام أ ن  تغيري النظام وتنحية رموزه وأ راكنه ل يعيد البدل حلالته الطبيعية مبارشة  ،الوقت لتضميدها



2 

 

املصاحلة  اليت شهدت رصاعات داخلية ول يهنيي الفساد تلقائيا، فقد انهتجت الكثري من ادلول

وحتقيق ال من والسالم والاس تقرار،  الوطنية ابعتبارها السبيل الوحيد خلروهجا من الرصاعات

، لس تقرارابلتكون ركزية اجامتعية وس ياس ية وقانونية يف دوةل حديثة عادةل دميقراطية ينعم أ بناؤها 

ل خطاب الفعل ورد الفعل والانتقام اذلي قد تتبناه ال طراف املتص منبدل  ارعة واذلي ل يؤدي ا 

ىل مزيد ىل حيث تع ،من العنف والقتل وادلمار ا  رساء حوار حقيقي يفيض ا  مل املصاحلة عىل ا 

تستبعد منطق الاهنزام  عىل وصفة س ياس ية والتوافق مع خمتلف الفرقاء، الاعرتاف ابحلقيقة

جل حتقيق أ  من ، املؤسساتدوةل احلق ودمقرطة وتكرس دوامة العنف وتقوي  ،والانتصار الهنائيني

قرار العداةل.  السمل اجملمتعي وا 

املصاحلات اليت أ عقبت الرصاعات ادلموية واحلروب، فهناك جتارب أ خرى وعىل عكس 

حداث هيئات احلقيقة.  همدت لالنتقال ادلميقراطي عرب العداةل الانتقالية وا 

ىل جلان احلقيقة و و  آلية لتطبيق العداةل الانتقاليةاملصاحلة يعد اللجوء ا  مايض صفحة ملعاجلة  ك

  .من أ جل طهيااجلس مية حلقوق ال نسان  الانهتأاكت

ونظرا لل مهية اليت أ صبح يكتس هيا موضوع العداةل الانتقالية عىل الصعيد ادلويل، والرتامك 

ال جيايب اذلي حققته هذه املسارات يف بناء املصاحلات الوطنية والانتقالت ادلميقراطية رمغ 

 2011مترب يف سب  7/18، فقد اعمتد جملس حقوق ال نسان القرار هشاش هتا يف بعض الس ياقات

ار وضامانت عدم التكرار اذلي قرر فيه تعيني مقرر خاص معين بتعزيز احلقيقة والعداةل وجرب ال ض 

ث س نوات قابةل للتجديد، ويتعامل املقرر اخلاص مع احلالت اليت وقعت فهيا انهتأاكت ملدة ثال

 ال نساين ادلويل.جس مية حلقوق ال نسان والانهتأاكت اخلطرية للقانون 

ىل دور الربملاانت  وقد أ شار املقرر اخلاص يف معظم تقاريره الس نوية واملوضوعاتية والقطرية ا 

لهيا أ و صانعي القوانني يف مسارات العداةل الانتقالية واملصاحلة وضامانت عدم التكرار  ووجه ا 

تتالءم توصيات خاصة يف جمال اختصاصها من قبيل وضع قوانني حول العداةل الانتقالية واملصاحلة 

 مع املعايري ادلولية حلقوق ال نسان.

كام يصدر مقرر ال مم املتحدة اخلاص املعين بتعزيز احلقيقة والعداةل وجرب ال ضار وضامانت 

عدم التكرار تعليقات موهجة لدلول بشأ ن تبين ومراجعة القوانني وال نظمة والس ياسات الوطنية يف 

رقايب عىل الس ياسات العمومية الضامنة للحقوق جمال ضامانت عدم التكرار وتكريس ادلور ال

 والعداةل واحلاكمة ال منية.

ويقوم بصورة منتظمة بتوفري تعليقات حول مالءمة التطورات املعيارية والس ياس ية دلى 

ادلول مع القواعد واملعايري ادلولية املتعلقة بتعزيز احلقيقة والعداةل وجرب ال ضار وضامانت عدم 

 للمصاحلات الوطنية. ب لكها يف اجتاه توفري قواعدالتكرار اليت تص


