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تقدمي 

شــكل االنخــراط املســتمر للمغــرب فــي املنظومــة الدوليــة لحقــوق اإلنســان مــن خــال 
مســاهمته فــي مســارات إعــداد مجموعــة مــن االتفاقيــات والبروتوكــوالت، وكــذا مــن خــال التوقيــع 
واملصادقــة أو االنضمــام إلــى جــل االتفاقيــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان والبروتوكــوالت امللحقــة 
 عــن الوفــاء بالتزاماتــه الدوليــة املترتبــة عــن ذلــك، ســواء مــن خــال ماءمــة التشــريعات 

ً
بهــا، فضــا

الوطنيــة مــع املعاييــر الدوليــة، أو مــن خــال تقديــم التقاريــر إلــى هيئــات املعاهــدات أو التفاعــل مــع 
التوصيــات الصــادرة عنهــا والتــي قبــل بتنفيذهــا، أهــم املداخــل التــي ميــزت هــذا الخيــار االســتراتيجي 
الــذي يعــد وثيقــة أساســية لضمــان حمايــة شــاملة   2011 للمملكــة الــذي تــم تعزيــزه بدســتور 

ومتكاملــة لحقــوق اإلنســان والقانــون الدولــي اإلنســاني وفــق املعاييــر الدوليــة.

ولقــد تواصــل تعزيــز هــذا االنضمــام إلــى املعاهــدات واالتفاقيــات، مــن خــال االنضمــام 
واملصادقــة علــى تســع اتفاقيــات دوليــة أساســية، كان آخرهــا االتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع 
القســري، ومباشــرة إجــراءات املصادقــة علــى البروتوكــول االختيــاري  األشــخاص مــن االختفــاء 
الثالــث التفاقيــة حقــوق الطفــل املتعلــق بإجــراءات تقديــم الباغــات، والبروتوكــول األول امللحــق 
بالعهــد الدولــي املتعلــق بالحقــوق املدنيــة والسياســية، والبروتوكــول امللحــق باالتفاقيــة الدوليــة 
ملناهضــة جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة، والبروتوكــول امللحــق باالتفاقيــة الدوليــة ملناهضــة 
التعذيب، ورفع التحفظات وتتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عن هيئات املعاهدات واإلجراءات 
والعمــل علــى ماءمــة  الخاصــة وآليــة االســتعراض الــدوري الشــامل ملجلــس حقــوق اإلنســان، 
النصــوص الوطنيــة مــع املعاييــر الدوليــة، وإدمــاج بعــد حقــوق اإلنســان فــي السياســات العموميــة. 

بيد أنه مقابل هذا الوضع املتقدم للمغرب في املنظومة الدولية لحقوق اإلنسان، تطرح 
العديــد مــن التحديــات التــي يفرضهــا هــذا الوضــع نفســه، ســواء بالنســبة لتملــك هــذه املنظومــة 
نفســها ومختلــف آلياتهــا ونظــم اشــتغالها، أو بخصــوص رفــع القــدرات بالنســبة ملختلــف الفاعليــن 
واألطراف املعنية في مجال املمارسة االتفاقية للمغرب، ثم أخيرا مسألة إعداد التقارير في مجال 
حقوق اإلنسان، والوفاء بالتزامات املغرب أمام مختلف آليات املنظومة الدولية لحماية حقوق 

اإلنســان والنهوض بها.

فــي إطــار هــذه االنشــغاالت التــي تســتوجب الرفــع مــن مســتوى التنســيق والتملــك، حرصــت 
املندوبيــة الوزاريــة املكلفــة بحقــوق اإلنســان علــى تنظيــم نــدوة دوليــة بشــراكة مــع مركــز دراســات 
حقــوق اإلنســان والديموقراطيــة، ونشــر أشــغالها، التــي حظيــت بحضــور متميــز لخبــراء دولييــن 
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ووطنييــن، واملتعلــق موضوعهــا ب »منهجيــة إعــداد التقاريــر فــي مجــال حقــوق اإلنســان: التجــارب 
وذلــك فــي ســياق مواكبــة اململكــة املغربيــة ملســار تعزيــز عمــل  الدوليــة واملمارســات الفضلــى«، 
آليــات األمــم املتحــدة لحقــوق اإلنســان خاصــة نظــام هيئــات املعاهــدات، وأمــام انخــراط املغــرب 
فــي االتفاقيــات التســع األساســية لحقــوق اإلنســان، فــإن بادنــا ملزمــة بإعــداد وتقديــم مــا معدلــه 
تقريرين أو ثاثة كل سنة، إلى جانب تسارع وتيرة استقبال املكلفين بواليات اإلجراءات الخاصة، 
بعد أن أبدى املغرب في أبريل 2011 للمفوضية السامية لحقوق اإلنسان، استعداده الستقبال 

زيــارات هــذه اإلجــراءات دون قيــد أو شــرط.

عالجت هذه الندوة العلمية، أربعة مواضيع محورية، همت تملك آليات إعداد التقارير، 
والتحديات والصعوبات التي تواجه ترجمة التقارير في مجال حقوق اإلنســان، مع  إبراز  تجارب 
اململكــة املغربية(،وتجــارب  الفدراليــة الروســية،  )اإلكــوادور،  بعــض الــدول فــي إعــداد التقاريــر 
املؤسســات الوطنيــة فــي هــذا املجــال باســتحضار نمــاذج تجربــة اللجنــة االستشــارية الفرنســية 
لحقــوق اإلنســان واملجلــس الوطنــي للحقــوق اإلنســان، وانتهــاء باملحــور املتعلــق بالتقاريــر املوازيــة 

ملنظمــات املجتمــع املدنــي عبــر  إبــراز تجــارب بعــض املنظمــات غيــر الحكوميــة الوطنيــة والدوليــة.

نأمــل أن تســاهم معالجــة بعــض الجوانــب التــي تطرحهــا منهجيــة إعــداد التقاريــر فــي مجــال 
حقــوق اإلنســان،في تطويــر منهجيــة واضحــة ومنســجمة إلعــداد التقاريــر الوطنيــة، ســواء فــي الشــق 
املتعلق بالتقارير الحكومية، أو تلك التي تنجزها املؤسسات الوطنية أو املنظمات غير الحكومية. 

بحقوق الإن�سان       املندوب الوزاري املكلف       املحجوب الهيبة   

احلبيب بلكو�ش
    رئي�ش مركز درا�سات حقوق الإن�سان 

والدميقراطية
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البــرنـامــج 

الجمعة 28 فبراير 2014

استقبال املشاركات  واملشاركين08:30 – 09:30   

     10:00 -09:30

الكلمات االفتتاحية

• السيد املحجوب الهيبة، املندوب الوزاري املكلف بحقوق 	
اإلنسان

• السيد ادريس اليزمي، رئيس املجلس الوطني لحقوق اإلنسان	
• السيد الحبيب بلكوش، مدير مركز دراسات حقوق اإلنسان 	

والديمقراطية
• السيد ابراهيم سامة، ممثل املفوضية السامية لألمم 	

املتحدة لحقوق اإلنسان

   10:15 – 10:00
استراحة

   13:00 – 10:15

املحور األول- ممارسة إعداد التقارير املقدمة إلى املنظومة األممية في مجال 
حقوق اإلنسان

امليسر: السيد معالي السفير عمر هال، املمثل الدائم للمملكة املغربية لدى 
مكتب مفوضية األمم املتحدة لحقوق اإلنسان بجنيف   

       املتدخلون:

10:35 – 10:15
السيد ابراهيم سامة، رئيس قسم أجهزة املعاهدات باملفوضية السامية 	 

لألمم املتحدة لحقوق اإلنسان

      10:55 – 10:35
السيدة فاليري كوتاريل، متخصصة في الترجمة وعضو الجمعية الدولية 	 

ملترجمي الندوات

مناقشة10:55 – 12:55

غذاء13:00     



8
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- السيد أليك�شي كولتييف، نائب رئيس وحدة األمم املتحدة والتعاون 
الدولي بقسم التعاون اإلنساني وحقوق اإلنسان بوزارة الشؤون الخارجية 

للفيدرالية الروسية

15:30 -  15:10
- السيد عبد الرزاق روان، الكاتب العام للمندوبية الوزارية املكلفة بحقوق 

اإلنسان

مناقشة15:30  - 16:30

16:45 -  16:30
استراحة

18:45 -  16:45

املحور الثالث: تجارب املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان

امليسر: السيد معالي السفير لويس كاليكوس شيريبوكا، املمثل الدائم 
لإلكوادور لدى مكتب مفوضية األمم املتحدة لحقوق اإلنسان بجنيف

      املتدخلون:

17:05 -  16:45
- السيدة كاتارينا روز، ممثلة اللجنة الدولية لتنسيق املؤسسات الوطنية 

لحماية حقوق اإلنسان والنهوض بها بجنيف 

17:25 -  17:05
- السيد ميشيل فورست، ممثل اللجنة االستشارية الفرنسية لحقوق 

اإلنسان

- السيد مصطفى الناوي، ممثل املجلس الوطني لحقوق اإلنسان.17:25  - 17:45

مناقشة17:45 – 18:45   
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السبت فاتح مارس 2014

13:00 – 09:30

املحور الرابع: التقارير املوازية ملنظمات املجتمع املدني: التجارب الدولية 
والوطنية

امليسرة: السيدة فريدة بناني، استاذة التعليم العالي، مراكش

      املتدخلون:

- السيد سوبحا كوجادور، مدير وقيدوم فريق »مجموعة الحقوق الدولية«09:30 – 09:50

- السيد باتريك موزينبرك، مركز الحقوق املدنية والسياسية بجنيف09:50 – 10:10

10:30 – 10:10
- السيد روالن شوفيي، املدير التنفيذي ملنظمة »معلومات عن االستعراض 

الدوري الشامل« بجنيف

- السيدة نادية السبتي، مركز دراسات حقوق اإلنسان والديمقراطية10:30 – 10:50

استراحة10:50 – 11:00

مناقشة11:00 – 12:10

تقرير تركيبي12:10 – 12:30

اختتام األشغال12:30 

غذاء13:00   

                                                                                                             املقرر العام للندوة:     

                                                                                             السيد محمد بلوط، فاعل جمعوي
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ثانيا - الكلمات الفتتاحية
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	               كلمة السيد المحجوب الهيبة، المندوب الوزاري 
المكلف بحقوق اإلنسان

بسم هللا الرحمن الرحيم

السيد رئيس املجلس الوطني لحقوق اإلنسان؛
السيد رئيس مؤسسة وسيط اململكة؛

السيد املنسق املقيم لبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي باملغرب؛
السيد ممثل مكتب املفوضية السامية لحقوق االنسان لألمم املتحدة بجنيف؛

معالي السفراء وممثلي وكاالت األمم املتحدة املعتمدة باملغرب؛
السيدات والسادة ممثلي املؤسسات الوطنية؛

السيد مدير مركز دراسات حقوق اإلنسان والديموقراطية
السيدات والسادة ممثلي املنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية؛

السيدات والسادة ممثلي القطاعات الحكومية؛
السيدات والسادة ممثلي الجامعات والكليات؛

السيدات والسادة الخبيرات والخبراء؛
السيدات والسادة ممثلي اإلعام؛

السيدات والسادة.

فــي بدايــة أشــغال هــذه النــدوة الدوليــة املنظمــة بتعــاون بيــن املندوبيــة  يشــرفني ويســعدني، 
الوزاريــة املكلفــة بحقــوق اإلنســان ومركــز دراســات حقــوق اإلنســان والديمقراطيــة، أن أرحــب بحــرارة 
بجميــع ضيوفنــا، نســاء ورجــاال، باململكــة املغربيــة، والتعبيــر لهــم عــن جزيــل الشــكر علــى اســتجابتهم 
لدعوة منظمي هذه الندوة، متمنيا لهم مقاما طيبا بين ظهرانينا. وأغتنم هذه املناسبة ألتوجه بالشكر 
والتقدير للجميع على تلبية الدعوة للمشاركة في هذا اللقاء الذي يجسد في الواقع محطة أولى لسلسلة 
مــن اللقــاءات التــي برمجــت املندوبيــة الوزاريــة املكلفــة بحقــوق اإلنســان تنظيمهــا حــول نظــام التقاريــر 
)Reporting System( فــي مجــال حقــوق اإلنســان، ســواء فيمــا يتعلــق بالتقاريــر التــي تعــد وتقــدم ملنظومــة 
األمــم املتحــدة مــن لــدن كل األطــراف الوطنيــة املعنيــة، أو تلــك التــي تصــدر حــول أوضــاع حقــوق اإلنســان 
ببادنــا مــن طــرف هيئــات ومؤسســات وطنيــة أو أجنبيــة، حكوميــة أو غيــر حكوميــة. وســيتم تنظيــم ذلــك 
فــي إطــار تعزيــز املمارســة االتفاقيــة للمملكــة انطاقــا مــن اختيارهــا االســتراتيجي فــي مجــال حقــوق اإلنســان 
والتزاماتهــا وتعهداتهــا الدوليــة تجــاه املنظومــة األمميــة واملواثيــق الدوليــة ذات الصلــة بالقانــون الدولــي 
لحقــوق اإلنســان والقانــون الدولــي اإلنســاني، وانفتاحهــا وتفاعلهــا االيجابييــن مــع املنظومــة الدوليــة 

لحقــوق اإلنســان.
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وللتذكيــر، فقــد ســبق للمندوبيــة الوزاريــة، فــي إطــار إعــداد التقريــر الوطنــي برســم الجولــة الثانيــة 
مــن االســتعراض الــدوري الشــامل وكذلــك بمناســبة إعــداد التقريــر األولــي إلعمــال االتفاقيــة الدوليــة 
لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، أن نظمت عدة لقاءات وندوات وأيام دراسية دولية ووطنية وجهوية 
من أجل تعزيز التجربة املغربية بمناســبة إعداد هاذين التقريرين الوطنيين ومتابعة تنفيذ التوصيات 
ذات الصلــة، إضافــة إلــى تعزيــز التنســيق والتشــاور بيــن كل األطــراف املعنيــة. كمــا حرصــت املندوبيــة 
الوزاريــة علــى اتبــاع مقاربــة تشــاركية ومســار تشــاوري مــن أجــل توســيع انخــراط مختلــف الفاعليــن 
املعنييــن، مــن قطاعــات حكوميــة، ومؤسســات وطنيــة ومنظمــات املجتمــع املدنــي، ومنظمــات نقابيــة 

ومهنيــة، وجامعــات ووســائل اإلعــام.

اســمحوا لــي، مــرة أخــرى، أن أعــود وأخــص بالشــكر واالمتنــان، مــن بيــن الحضــور الكريــم معنــا 
اليــوم، فــي هــذه النــدوة الدوليــة، ضيوفنــا املشــاركات واملشــاركين ســواء الذيــن ســبقوا أن واكبــوا أنشــطة 
سابقة للمندوبية الوزارية، والسيما مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق االنسان؛ واملنظمة الدولية 
غيــر الحكوميــة »معلومــات عــن االســتعراض الــدوري الشــامل« بجنيــفUPR-Info؛ واللجنــة الدوليــة 
للتنســيق بيــن املؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان؛ والســيد ميشــيل فورســت، األميــن العــام للجنــة 
االستشــارية الفرنســية لحقوق اإلنســان. والشــكر موصول أيضا لشــركائنا الجدد الذين سيفســحون لنا 
املجــال لاطــاع علــى املمارســات والتجــارب الفضلــى، وعلــى رأســهم الســيد معالــي الســفير لويــس كاليكــوس 
شــيريبوكا، املمثــل الدائــم لإلكــوادور لــدى مكتــب األمــم املتحــدة لحقــوق بجنيــف؛ ومعالــي الســيد أليك�شــي 
كولتييف، نائب رئيس وحدة األمم املتحدة والتعاون الدولي بقسم التعاون اإلنساني وحقوق اإلنسان 
بــوزارة الشــؤون الخارجيــة للفيدراليــة الروســية؛ والســيدة فاليــري كوتاريــل، املتخصصــة فــي الترجمــة 
وعضــو الجمعيــة الدوليــة ملترجمــي النــدوات؛ والســيد ســوبحا كوجــادور، مديــر وقيــدوم فريــق »مجموعــة 
الحقــوق الدوليــة«؛ والســيد باتريــك موزينبــرك، مــن مركــز الحقــوق املدنيــة والسياســية بجنيــف. وإننــي 
علــى يقيــن كذلــك أن مــن شــأن مســاهمة شــركائنا الوطنييــن، مــن خــال تقديــم تجاربهــم الخاصــة، مــن 
املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان ومركــز دراســات حقــوق اإلنســان والديمقراطيــة، ومســاهمات كل 
الفعاليــات الوطنيــة املشــاركة، أن يمكــن مــن بلــورة نقــاش رصيــن حــول موضوعهــا، ســتمكننا مــن تحديــد 
املحــاور األساســية لدوائــر النقــاش والحــوار الــذي تعتــزم املندوبيــة تنظيمهــا، مــع شــركائها، حــول قضايــا 
جوهريــة ومنهجيــة وتقنيــة حــول نظــام التقاريــر فيمــا يخــص مجــاالت محــددة بالنســبة لحقــوق اإلنســان، 

وتهــم كل األطــراف املعنيــة بهــا.

 حضرات السيدات والسادة

إن تنظيــم هــذه النــدوة الدوليــة، حــول منهجيــة إعــداد التقاريــر فــي مجــال حقــوق اإلنســان، 
ينــدرج ضمــن إحــدى أهــم األنشــطة التــي قــررت املندوبيــة الوزاريــة املكلفــة بحقــوق اإلنســان تنظيمهــا 
خــال هــده الســنة، وفــق املهــام املنوطــة بهــا، والتــي تتعلــق بالرفــع مــن مســتوى القــدرات الوطنيــة في مجال 
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إعــداد التقاريــر ذات الصلــة بحقــوق اإلنســان. فمباشــرة بعــد إحداثهــا، انكبــت املندوبيــة أوال علــى إعــداد 
أو اســتكمال التقاريــر التــي كانــت تعــرف تأخــرا فــي تقديمهــا للهيئــات املعنيــة، وبهــذه املناســبة تــم تســجيل 

العناصــر التاليــة بخصــوص ممارســة التقاريــر فيمــا يتعلــق بهيئــات املعاهــدات:

أوال: أهميــة الرصيــد املتراكــم مــن التقاريــر التــي شــرعت اململكــة فــي تقديمهــا بصــورة دوريــة منــذ 	 
بدايــة تســعينيات القــرن املا�شــي )التقريــر األوليــان للجنــة مناهضــة التمييــز العنصــري ســنة 
1972، وللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان ســنة 1981(؛ لحــد اليــوم قــدم املغــرب مــا مجموعــه 

42 تقريــرا برســم االتفاقيــات الدوليــة وبروتوكوالتهــا االختياريــة؛
ثانيــا: غنــى الرصيــد املتمثــل فــي املاحظــات الختاميــة والتوصيــات املعتمــدة مــن طــرف هيئــات 	 

املعاهــدات علــى إثــر فحصهــا للتقاريــر األوليــة والدوريــة املقدمــة مــن طــرف املغــرب؛
ثالثا: تبلور تجربة املنظمات غير الحكومية املغربية في إعداد وتقديم التقارير املوازية؛	 
رابعــا: نواقــص فــي الذاكــرة املؤسســاتية املتعلقــة بإعــداد تلــك التقاريــر، حيــث غالبــا مــا تنقــص 	 

األوراق الخلفيــة أو التأطيريــة ملســار إعدادهــا؛ ممــا لــم يســمح بتحديــد طــرق ومناهــج إعدادهــا، 
ومستوى مشاركة مختلف الفاعلين في هذا املسار، وكذا العناصر املتعلقة باإلعداد للحوارات 

املنظمــة مــع الهيئــات املعنية؛

كمــا وقفــت املندوبيــة، بمناســبة، إعــداد أول تقريــر عــن أنشــطتها الســنوية، علــى مجموعــة مــن 
التحديــات التــي واجهتهــا فــي هــذا الســياق، والتــي نذكــر مــن بينهــا:

أوال: تطوير منهجية واضحة ومنسجمة إلعداد التقارير الوطنية؛	 
ثانيا: االلتزام باملبادئ التوجيهية والتوصيات العامة الصادرة عن هيئات املعاهدات،	 
ثالثــا: النهــوض بالتنســيق بيــن القطاعــات الحكوميــة والرفــع مــن مســتوى إشــراكها فــي جميــع 	 

مراحل إعداد التقارير، وتعزيز التنسيق مع املؤسسات الوطنية، والحرص على إشراك فعلي 
لجمعيــات املجتمــع املدنــي؛

رابعا: االعتماد في إعداد التقارير على أطر إدارية وتقنية ذات الخبرة الازمة في مجال املمارسة 	 
االتفاقية، والعمل على تعزيز قدرات القطاعات املعنية؛

خامســا: الرفــع مــن مســتوى متابعــة تفعيــل ماحظــات وتوصيــات الهيئــات الدوليــة، خصوصــا 	 
منهــا تلــك الصــادرة عــن هيئــات املعاهــدات املعنيــة بحقــوق اإلنســان التابعــة لألمــم املتحــدة 
بمناســبة فحصهــا للتقاريــر الوطنيــة لبادنــا )إذ غالبــا مــا كان يتــم االنتبــاه لهــذه التوصيــات إال 

بمناســبة إعــداد التقاريــر املواليــة(. 

هذا وباعتبار أن أهم الصاحيات املنوطة باملندوبية الوزارية، طبقا للمرسوم املحدث واملنظم 
الختصاصاتها، تتمثل في إعداد التقارير الوطنية الدورية املتعلقة بإعمال االتفاقيات الدولية املتعلقة 
بحقــوق اإلنســان التــي يعتبــر املغــرب طرفــا فيهــا، مــع الســهر علــى إعــداد هــذه التقاريــر وتقديمهــا إلــى اللجــان 
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املعنية، ومتابعة تنفيذ املاحظات الختامية والتوصيات التي تصدرها تلك اللجان بعد فحص التقارير 
الوطنيــة، فإنــه كان مــن الضــروري أن تعمــل علــى رفــع تلــك التحديــات املطروحــة، وذلــك انطاقــا مــن 
تطويــر مقاربــة إعــداد التقاريــر مــن حيــث مســتوى املشــاركة فــي مســارات إعدادهــا، ومنهاجيــة ذلــك مــن 
حيــث الصياغــة والتتبــع علــى مســتويات التحضيــر لفحصهــا مــن طــرف اللجــان املعنيــة ومراعــاة أو تنفيــذ 

التوصيــات املعتمــدة مــن طــرف هــذه األخيــرة. 

وفــي مرحلــة أساســية لتعميــق التشــخيص وتحديــد الحاجيــات ووضــع عناصــر املقاربــة املناســبة 
واملنهاجيــة املطلوبــة، حرصــت املندوبيــة علــى تجميــع وتصنيــف كل التقاريــر والوثائــق املتعلقــة بتفاعــل 
بادنــا مــع اآلليــات األمميــة لحقــوق اإلنســان: هيئــات املعاهــدات واإلجــراءات الخاصــة واالســتعراض 
الــدوري الشــامل. وهكــذا عملنــا علــى إعــداد حاملــة إلكترونيــة تتضمــن مــا يزيــد عــن 120 تقريــرا ووثيقــة 
موزعــة علــى التقاريــر املقدمــة لهيئــات املعاهــدات واملاحظــات الختاميــة والتوصيــات املعتمــدة مــن طــرف 
هــذه األخيــرة )80(، والتقاريــر والوثائــق املتعلقــة باإلجــراءات الخاصــة )16، بمــا فيهــا تقاريــر اإلجــراءات 
الخاصــة وردود الدولــة وتصريحاتهــا خــال الحــوارات التفاعليــة(، وتقاريــر ووثائــق االســتعراض الــدوري 

الشــامل برســم جولتيــه األولــى والثانيــة. 

ونأمــل أن تفيــد هــذه العمليــة األوليــة فــي مختلــف االســتعماالت مــن لــدن كل األطــراف املعنيــة، 
مــن أجــل تملــك أكبــر لهــذا الرصيــد والعمــل الجماعــي علــى تطويــر األداء فــي هــذا املجــال. وانطــاق من ذلك، 
شــرعنا فــي تدقيــق التصنيــف ومباشــرة التحليــل األولــي ملضاميــن وطــرق إعــداد واعتمــاد تلــك التقاريــر 
والوثائق، بغية توفير العناصر األساسية التي تساهم في تحديد جوانب القوة والنقص، وتوفير شروط 

وإمكانيــات تطويــر هــذه املمارســة ببادنــا فــي إطــار التفاعــل املتواصــل والبنــاء مــع اآلليــات املذكــورة.

حضرات السيدات والسادة

إن التزامــات بادنــا تجــاه أليــات منظومــة األمــم املتحــدة لحقــوق اإلنســان التــي تعــد طرفــا فيهــا 
تســتوجب إعــادة النظــر فــي العاقــة بيــن كل األطــراف املتدخلــة والهيئــات واألجهــزة املعنيــة، األمــر الــذي 
يســتلزم إيــاء األهميــة إلعــداد التقاريــر الدوريــة أو الخاصــة وتقديمهــا أمــام الهيئــات األمميــة ولجــان 
املعاهــدات املعنيــة، مــع تطويــر مشــاركة فعليــة وفعالــة ملكونــات املجتمــع املدنــي، بانتهــاج مقاربــة تفاعليــة 
فــي مســار إعــداد هــذه التقاريــر، وتوفيــر الدعــم الكفيــل بمتابعــة تنفيــذ التوصيــات الصــادرة وااللتزامــات 
الطوعية املعلنة على إثر تقديمها ومناقشتها، مثلما يطرح أيضا ضرورة التعاطي اآلني مع هذه الحقيقة 
بإعداد مدونة دالئل عملية لاسترشاد بها أثناء مرحلة إعداد هذه التقارير وتوثيق التجارب واملمارسات 

الفضلــى علــى هــذا املســتوى.
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مــن هنــا، تتجلــى أهميــة هــذه النــدوة الدوليــة، التــي تبرهــن بوضــوح عــن الوعــي بضــرورة اإلســهام 
الفعــال للجميــع فــي تنميــة القــدرات للوفــاء بااللتزامــات املطروحــة فــي هــذا الصــدد، باعتبارهــا فرصــة 
سانحة للنقاش والحوار والتبادل مع خبراء وفاعلين من املغرب وخارجه، ومن منظومة األمم املتحدة، 
التــي انخرطــت، منــذ التســعينات فــي تعزيــز نظــام التقاريــر. كمــا أنهــا ســتتمحور حــول أدوار أربعــة فاعليــن 
رئيسيين: منظومة األمم املتحدة والحكومات واملنظمات غير الحكومية واملؤسسات الوطنية، للوقوف، 
باألســاس، عنــد التجــارب الفضلــى بخصــوص منهجيــة إعــداد التقاريــر فــي مجــال حقــوق اإلنســان. ولنــا 
اليقيــن أن نتائــج أشــغال هــذه النــدوة ومــا ســيتمخض عنهــا مــن اقتراحــات أو توصيــات ستســاهم فــي إغنــاء 

البرنامــج الــذي ســطرته املندوبيــة لتنظيــم دوائــر فــي قــراءة التقاريــر حــول حقــوق اإلنســان بشــكل عــام.

أتمنى ألشغال هذه الندوة كامل النجاح والتوفيق، والسام عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.
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	 كلمة السيد إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق
اإلنسان

السيد املندوب الوزاري لحقوق اإلنسان،
السيد ممثل املفوضية السامية لحقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة،

أصحاب السعادة السفراء،
السيدة ممثلة لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية، 

السيدات والسادة ممثلي املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان األجنبية،
السيدات والسادة ممثلي القطاعات الحكومية،

السيدات والسادة الخبراء املستقلين،
السيد رئيس مركز دراسات حقوق اإلنسان والديمقراطية،

السيدات والسادة ممثلي املجتمع املدني،
السيدات والسادة املشاركين،

يشرفني أن أتدخل في الجلسة االفتتاحية لهذه الندوة الدولية التي تنظمها املندوبية الوزارية 
لحقوق اإلنسان بتعاون مع مركز دراسات حقوق اإلنسان والديمقراطية حول موضوع منهجية إعداد 

التقارير في مجال حقوق اإلنسان.

السيدات والسادة،

إن التطور الدينامي الذي تعرفه منظومة األمم املتحدة لحماية حقوق اإلنســان والنهوض بها 
يســائل كل األطــراف املعنيــة علــى املســتوى الوطنــي واإلقليمــي والدولــي، ويدعوهــا للتفكيــر فــي انســجامها 
وفعاليتها الشاملة. فإذا كانت األجهزة املستندة إلى ميثاق األمم املتحدة تعرف تطورا ملحوظا )الفحص 
عــن طريــق النظــراء فــي إطــار االســتعراض الــدوري الشــامل والحــوار التفاعلــي مــع اإلجــراءات الخاصــة فــي 
إطــار دورات مجلــس حقــوق اإلنســان(، فــإن هــذه الديناميكيــة هــي أكثــر وضوحــا علــى مســتوى هيئــات 

املعاهــدات.

لقــد أصبحنــا، حاليــا، أمــام مــا ال يقــل عــن تســع اتفاقيــات دوليــة أساســية لحقــوق اإلنســان 
ومثيلها من البروتوكوالت االختيارية. وقد واكب هذا النمو السريع في حجم املعايير الدولية توسع مواز 

لهيئــات التتبــع املنصــوص عليهــا فــي الصكــوك الدوليــة )10 هيئــات معاهــدات حاليــا(.

إن مختلــف الفحوصــات التــي تخضــع لهــا الــدول األطــراف بموجــب اآلليــات املشــار إليهــا أعــاه، 
تنجم عنها مجموعة متنوعة من املاحظات والتوصيات، األمر الذي يتطلب اعتماد إستراتيجية فعلية 

لتتبــع وتقييــم تنفيذهــا.
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ومــع ذلــك، فــإن نوعيــة وأهميــة هــذه التوصيــات تعتمــد إلــى حــد كبيــر علــى نوعيــة املعلومــات 
املقدمة إلى الهيئات الرقابية من طرف الدول األطراف في سياق التقارير الدورية، ومن طرف املنظمات 
غير الحكومية في إطار التقارير املوازية، ومن طرف الوكاالت املتخصصة األممية أو املؤسسات الوطنية 

لحقــوق اإلنســان.

إن املؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان تلعــب دورا هامــا فــي عمليــة التقاريــر ألنهــا تمثــل آليــة 
للربط بين النظام الدولي لحماية حقوق اإلنسان والسلطات العمومية وبين هذه األخيرة وبين مختلف 
ليــس فقــط لتســهيل التنســيق والتعــاون بيــن مختلــف الجهــات  فاعلــي املجتمــع املدنــي. وهــي مدعــوة، 
الفاعلة، بل أيضا للمســاهمة في مختلف عمليات تنفيذ الصكوك الدولية وما ينتج عنها من توصيات.

إن املؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان، تســاهم، بمقت�شــى الصاحيــات التــي تخولهــا لهــا 
مبــادئ باريــس التــي تخضــع لهــا، فــي منظومــة التقاريــر علــى أربعــة مســتويات:

 قبــل دورات هيئــات املعاهــدات، تقــوم هــذه املؤسســات بتذكيــر الحكومــة بالتزاماتهــا بموجــب 	
فــي احتــرام لآلجــال  االتفاقيــات الدوليــة وتحثهــا علــى إعــداد التقاريــر الدوريــة عــن تنفيذهــا، 
املحــددة ووفقــا للمبــادئ التوجيهيــة املتعلقــة بإعــداد هــذه التقاريــر واملاحظــات العامــة لهيئــات 

املعاهــدات.
 يمكــن للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان املســاهمة، 	 خــال مرحلــة صياغــة التقاريــر، 

باملــوازاة مــع ذلــك،  فــي إعــداد التقاريــر الدوريــة للحكومــة، كمــا بإمكانهــا،  حســب االقتضــاء، 
إعــداد تقاريــر إخباريــة يتعيــن تقديمهــا إلــى هيئــات املعاهــدات فــي إطــار االجتماعــات غيــر الرســمية 

مــع الخبــراء املســتقلين.
 خال مرحلة تقديم التقارير الوطنية، يمكن للمؤسسات الوطنية مراقبة الحوار البناء الذي 	

يجري بين الوفد وهيئات املعاهدات.
 تلعــب املؤسســات الوطنيــة دورا هامــا فــي مجــال نشــر وتعميــم 	 بعــد فحــص تقريــر الدولــة، 

املاحظات النهائية وتوصيات هيئات املعاهدات، وتتبع تنفيذها، وتقييم ممارسة الدولة بهذا 
الخصــوص.

وال تشــكل آليــة تقديــم التقاريــر لــدى هيئــات املعاهــدات املجــال الوحيــد لعمــل املؤسســات 
الوطنيــة لحقــوق اإلنســان، بــل إنهــا مدعــوة، أيضــا، إلــى تقديــم أنــواع مختلفــة مــن التقاريــر: التقاريــر ذات 
الصلــة بآليــة االســتعراض الــدوري الشــامل، وتقاريــر التفاعــل مــع اإلجــراءات الخاصــة إضافــة إلــى تقاريــر 

علــى املســتوى الوطنــي.
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وفــي هــذا الصــدد، فــإن املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان، بوصفــه مؤسســة دســتورية، مخــول 
إلعداد تقارير سنوية عن حالة حقوق اإلنسان في املغرب وتقارير موضوعاتية بما في ذلك تقارير زيارات 
أماكــن الحرمــان مــن الحريــة. وتجــدر اإلشــارة إلــى أن تقاريــر املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان أصبحــت 

تعــرض وتناقــش فــي كل مــن مجلــس النــواب ومجلــس املستشــارين، كمــا تنشــر فــي الجريــدة الرســمية.

وفــي الســياق نفســه، يســاهم املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان فــي تنفيــذ اآلليــات املؤسســية 
الوطنيــة الــواردة فــي االتفاقيــات والبروتوكــوالت الدوليــة التــي ينخــرط فيهــا املغــرب، بمــا فــي ذلــك آليــة 

الوقايــة مــن التعذيــب بموجــب البروتوكــول االختيــاري التفاقيــة مناهضــة التعذيــب.

كمــا أن املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان، الــذي تعــززت هيكلتــه الجديــدة بإحــداث لجــن جهويــة، ينجــز 
أيضــا تقاريــر عــن حالــة حقــوق اإلنســان علــى املســتوى الجهــوي.

السيدات والسادة،

نظــرا لتنــوع التقاريــر الصــادرة عــن مختلــف الجهــات املعنيــة وأهميتهــا فــي تنفيــذ املعاييــر الدوليــة 
لحقــوق اإلنســان، فــإن تنظيــم سلســلة مــن النــدوات حــول منهجيــة إعــداد هــذه التقاريــر تكت�شــي أهميــة 
كبــرى، خصوصــا وأن ذلــك يطــرح العديــد مــن التحديــات املرتبطــة باالنســجام العــام، وتملــك األدوات، 

وتتبــع التوصيــات وقيــاس أثرهــا علــى معيــش املعنييــن بالحقــوق.

إن املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان يولــي أهميــة كبيــرة للتجــارب واملمارســات الجيــدة التــي تــم 
تطويرهــا فــي مختلــف النظــم القانونيــة القائمــة، كمــا يأمــل بــأن يقــدم هــذا اللقاء الهام للمشــاركين فرصة 
ملناقشــة معمقــة للتحديــات املرتبطــة بالتقاريــر مــن أجــل اســتخاص الــدروس التــي مــن شــأنها أن تســاعد 

علــى اعتمــاد مقاربــة أفضــل فــي بلــورة التقاريــر املتعلقــة بقضايــا حقــوق اإلنســان الكثيــرة واملتنوعــة.

أتمنى ألشغالكم كل التوفيق والنجاح وشكرا لكم على اهتمامكم.

• ألقــى هــذه الكلمــة )بالفرنســية( الســيد حميــد بنحــدو عضــو املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان 	
نيابــة عــن الســيد إدريــس اليزمــي.
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	 كلمة السيد إبراهيم سالمة، رئيس قسم أجهزة المعاهدات 
بالمفوضية السامية لحقوق اإلنسان بجنيف

يشــرفني أن أعبــر عــن ســروري بتواجــدي بينكــم، علمــا أننــي كلمــا حضــرت إلــى املغــرب أجــد أن 
النقــاش الدائــر يهتــم بقضايــا عميقــة، وأن هنــاك فضــاء متميــزا للنقــاش.

 ال شــك فــي أنكــم ألفتــم جميعــا الخطــاب حــول حقــوق اإلنســان بميكانيزماتــه وهيئاتــه وآلياتــه، 
حيــث يوجــد مــن جهــة املنولــوج وحــوار الصــم وبعــض ومضــات لحــوار أحيانــا، كمــا توجــد مــن جهــة ثانيــة 
الرغبة في الحوار والتفكير املشترك. واملغرب بتنظيمه ملثل هذه اللقاءات يساهم في هذا التفكير املشترك 
في قضايا تهم حقوق اإلنسان والنهوض بها وفي تطوير منظومة حقوق اإلنسان، إذ أن ما تقومون به في 

هــذا املجــال أهــم، فــي العمــق، مــن التواجــد داخــل لجنــة مــن لجــن حقــوق اإلنســان. 

إن هــذه النــدوة تتميــز  بميزتيــن نوعيتيــن تميزانهــا عــن كثيــر مــن الحــوارات واللقــاءات التــي نشــارك 
فيهــا. فهنــاك أوال، قلــب التجــاه ســيرورة العمــل: فعــوض التوجــه مــن فــوق إلــى تحــت أي مــن جنيــف 
ونيويــورك نحــو املســتويات الوطنيــة، تكــون الحركــة فــي االتجــاه املعاكــس أكثــر فاعليــة ونجاعــة وأكثــر 
إنضاجــا لقضايــا حقــوق اإلنســان. فبعــد ســنوات مــن العمــل علــى رأس إدارة هيئــات ملعاهــدات، مــع مــا 
يتيحــه ذلــك مــن االطــاع علــى تقاريــر جميــع الــدول، أصبــح بإمكانــي أن أعــرف بســهولة مــا هــي الدولــة التــي 
قامــت باملصادقــة علــى اتفاقيــة مــا شــكليا ال غيــر، وذلــك بمجــرد قــراءة التقريــر. لهــذا فبمجــرد إلقــاء نظــرة 
على برنامج هذه الندوة، نستشف أنه يبدأ بالقضايا ذات البعد الوطني، وهو ما يجعل املغرب يتحول 

مــن مجــرد مختبــر لــآلراء إلــى مختبــر للتجــارب واملمارســات امللهمــة أيضــا.

أمــا امليــزة الثانيــة، فتكمــن فــي أن الحــوار ال يكتفــي بالقطاعــات الحكوميــة وتقاريرهــا، حيــث يتــم 
نســيان التقاريــر املوازيــة الوازنــة والتقاريــر التــي تنتجهــا املؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان، علمــا أن 

الخبــراء األممييــن فــي حاجــة إلــى االطــاع علــى اآلراء املختلفــة للوقــوف علــى مــا يحــدث فــي البلــدان.

إن هاتيــن الســمتين املتمثلتيــن فــي عكــس االتجــاه، وتوســيع دائــرة املتدخليــن، يشــكان ركائــز 
ســيرورة تقويــة أجهــزة املعاهــدات التــي أطلقهــا املفــوض الســامي منــذ أربــع ســنوات وثاثــة أشــهر. فعندمــا 
نتفحــص القــرار الــذي اتخذتــه الجمعيــة العامــة منــذ أســبوعين بجنيــف بهــذا الخصــوص، بعــد ســنتين 
مــن النقــاش بيــن الحكومــات، ســناحظ أن هــذا النــص هــو األكثــر وضوحــا بالنســبة للنصــوص األمميــة 
الصادرة في الســنوات األخيرة، وهي نصوص غالبا ما تتخللها تســويات وتوافقات وتتضمن أيضا الكثير 
إلــى هــذا النقــاش بيــن الحكومــات الــذي دام ســنتين  مــن الغمــوض اإليجابــي. وذلــك يعــود، بالضبــط، 

ســبقتهما ســنتان مــن التفكيــر والنقــاش بيــن الخبــراء.
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كمــا أن توقيــت هــذا التفكيــر املشــترك مــن خــال النــدوة التــي تنظمونهــا توقيــت اســتراتيجي، ألن 
عمــق اإلصــاح الــذي قبلتــه الــدول باقتــراح مــن الخبــراء يتعلــق بالضبــط بالتقاريــر. كمــا أن هــذه النــدوة 
تتزامــن مــع االنتهــاء مــن دراســة للمفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان حــول املؤسســات الوطنيــة لحقــوق 
اإلنســان ودورهــا فــي عمليــات التقاريــر. وال شــك أن هــذه الدراســة ســيتم إغناؤهــا بمــا ســتنجم عنــه هــذه 
الندوة من أفكار وخاصات، خاصة وأن هذه الدراسة ما زالت في صيغتها األولية. وشكرا على انتباهكم.
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	 كلمة السيد الحبيب بلكوش، رئيس مركز دراسات حقوق اإلنسان 
والديمقراطية

السيد رئيس املجلس الوطني لحقوق اإلنسان

السيد املندوب الوزاري املكلف بحقوق اإلنسان

السيد ممثل املفوضية السامية لحقوق اإلنسان

السادة السفراء والخبراء واملشاركين واملشاركات

الحضور الكريم

يسعدني بداية أن أعبر لكم باسم الهيئة املديرية ملركز دراسات حقوق اإلنسان والديمقراطية، 
عن اعتزازها بهذه املشاركة الرفيعة في هذه الندوة العلمية املخصصة ملوضوع  ذي أهمية بالغة.

فــا يخفــى عليكــم الــدور والغايــة مــن التقاريــر الدوريــة حــول قضايــا وأوضــاع حقــوق اإلنســان، 
ومــا تثيــره مــن اهتمــام وجــدل مرتبــط بمــدى انخــراط الــدول فــي ديناميــة حمايــة حقــوق اإلنســان والنهــوض 

بها.

ومــع تنامــي وتطــور اآلليــات الدوليــة املختصــة، تعــددت التقاريــر وتنوعــت، كمــا تنوعــت التقاريــر 
الصــادرة عــن املنظمــات غيــر الحكوميــة الوطنيــة والدوليــة.

والحــال أن هــذا الوضــع يتطلــب مضاعفــة الجهــود للتتبــع والرصــد والتفاعــل، كمــا يســتوجب 
االجتهــاد فــي ســبل إعــداد تلــك التقاريــر الــازم تقديمهــا بموجــب االلتزامــات الدوليــة لــكل بلــد، والتفكيــر 
الجــدي فــي منهجيــة اإلعــداد والتفاعــل حســب كل حالــة، وهــذا مــا حــدا باملندوبيــة واملركــز إلــى فتــح هــذا 

الــورش مــن خــال تنظيــم هــذا اللقــاء األول حــول منهجيــة إعــداد التقاريــر.

لقد انخرط املغرب من أزيد من عقدين من الزمن في دينامية حماية حقوق اإلنسان والنهوض 
بهــا مــن خــال املصادقــة علــى جــل االتفاقيــات الدوليــة املتعلقــة باملجــال، كان آخرهــا صــدور االتفاقيــة 
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الدوليــة لحمايــة جميــع األشــخاص مــن االختفــاء القســري فــي الجريــدة الرســمية يــوم 10 فبرايــر 2014.

وقــد انتظمــت تجربــة التقاريــر الدوريــة للمغــرب مــع مطلــع التســعينات لتأخــذ مجراهــا العــادي 
بصفــة عامــة مــع أواخــر هــذا العقــد، كمــا تنامــت فــي نفــس اآلن تجربــة التقاريــر املوازيــة التــي تبلــورت خــال 
نفــس الفتــرة فــي مجــاالت حقــوق اإلنســان عامــة وحقــوق املــرأة والطفــل والهجــرة والتعذيــب وغيرهــا علــى 

وجــه الخصــوص.

ومــع تطــور العاقــة بيــن الحكومــة واملنظمــات غيــر الحكوميــة فــي مجــال إعــداد التقاريــر الوطنيــة، 
طرحت أهمية الضوابط واملنهجية املناسبة إلعداد تقارير تعكس التزامات الحكومة وتأخذ في االعتبار 

انشــغاالت الفاعلين املدنيين في ذات الوقت.

وفي ظل مختلف هذه اإلشكاليات والتطورات، جاءت هذه الندوة الدولية التي تعكس طموح 
قطــاع حكومــي مختــص ومنظمــة غيــر حكوميــة للتفكيــر املشــترك فــي ســبل تطويــر األداء وتملــك املنهجيــة 
األنسب إلعداد التقارير، أخذا في االعتبار املقتضيات اإلجرائية املطلوبة والتجارب الفضلى وانتظارات 

الهيئــات املختصة. 

لذا، أود بدوري، أن أحيي كل الخبراء والفاعلين املدنيين والحكوميين والباحثين على تفاعلهم 
اإليجابــي مــع هــذه املبــادرة التــي ال شــك أنهــا ســتمثل مدخــا إضافيــا ملتطلبــات االرتقــاء بأدائنــا جميعــا ملــا 
يخــدم حمايــة حقــوق اإلنســان والنهــوض بهــا، والوقــوف علــى مــدى التقــدم واالختــاالت التــي قــد تكــون 

قائمــة فــي مســار بنــاء دولــة القانــون وحمايــة الحريــات.

كما ال يفوتني أن أنوه بالشراكة املتميزة التي بلورتها تجربة املندوبية الوزارية لحقوق اإلنسان 
في عاقتها بمكونات الحركة الحقوقية وضمنها مركز دراسات حقوق اإلنسان والديمقراطية، وبالتعاون 
الــذي تحقــق كمحطــة ال شــك أنهــا ســتكون ذات نتائــج إيجابيــة علــى أداء الجميــع خدمــة لقضايــا حقــوق 

اإلنسان.

متمنياتي بالتوفيق ألشغالنا والسام عليكم ورحمة هللا وبركاته 
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ثالثا - العرو�ش واملداخالت
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	الجلسة األولى:
محور ممارسة إعداد التقارير املقدمة إلى املنظومة األممية في مجال حقوق اإلنسان 

            مسير الجلسة :  السيد عمر هال، املمثل الدائم للمملكة املغربية لدى مكتب مفوضية األمم 
            املتحدة لحقوق اإلنسان بجنيف 

• املتدخلون: 	

• السيد إبراهيم سامة، رئيس قسم أجهزة املعاهدات باملفوضية السامية لحقوق اإلنسان 	
بجنيف؛

• السيدة فاليري كوتاريل، متخصصة في الترجمة وعضو الجمعية الدولية ملترجمي الندوات	
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آليات إعداد التقارير في مجال حقوق اإلنسان واملمارسات الجيدة 

إبراهيم سالمة، رئيس قسم أجهزة املعاهدات باملفوضية السامية لحقوق اإلنسان بجنيف

أشكركم على دعوتكم، واسمحوا لي بالتعبير عن سروري ملشاركتي في هذا الحدث الهام الذي 
ينعقد في وقت هام ومتميز بالنسبة ملنظومة هيئات املعاهدات، بعد أن انتهت مؤخرا سيرورة طويلة من 
أربع ســنوات انطلقت بعد مبادرة املفوضة الســامية نافي بياي، حيث اتخذت اللجنة الثالثة للجمعية 
العامة لألمم املتحدة قرارا بخصوص تعزيز منظومة أجهزة املعاهدات. ويعكس هذا القرار مجهودا لم 

يسبق له مثيل في مجال الشفافية والدمجية، نجح في جعل هذه املنظومة أكثر نجاعة وفعالية.

وتتجلى املميزات األساسية لهذا القرار في:

•  منــح وقــت إضافــي الجتمــاع أجهــزة املعاهــدات مــن أجــل تجــاوز التأخــر الحاصــل فــي معالجــة 	
تقاريــر الــدول األطــراف؛

• الحــد مــن طــول عــدد الكلمــات املســتعملة فــي مختلــف الوثائــق، بمــا فــي ذلــك تقاريــر الــدول 	
األطــراف؛

• تحديــد برنامــج لتقويــة القــدرات الــذي ال يقتصــر فقــط علــى وضــع برنامــج للدعــم فــي مجــال 	
إعداد التقارير واالهتمام بمســتوى تكوين املكونين )التعاون جنوب –جنوب(، بل يســعى 

أيضــا إلــى االشــتغال عبــر املنظمــات اإلقليميــة.

وال شــك فــي أن هــذا األمــر واعــد جــدا؛ وفــي الوقــت الــذي مــا زالــت هنــاك بعــض املراحــل التــي يجــب 
قطعهــا مــن طــرف الــدول األعضــاء بنيويــورك، أجــد نف�شــي مستبشــرا لتدابيــر التنفيــذ املســتقبلية التــي 

ســتقوم بهــا مختلــف األطــراف املعنيــة كل منهــا حســب مســؤوليته.

كمــا أود اإلشــارة إلــى أن تقريــر املفوضــة الســامية كان حاســما فــي النجــاح النهائــي لهــذه الســيرورة.
ففي هذا التقرير الذي نشر في 2012 ، أعلنت املفوضة السامية عن رؤية جديدة تجعل منظومة تتبع 
معاهــدات حقــوق اإلنســان األمميــة أكثــر فعاليــة ونجاعــة، حيــث تدعــو هــذه الرؤيــة إلــى تغييــر البراديغــم، 
أي االنتقال من اعتبار الحكومات التقارير عبئا عليها، أو مجرد ممارســة بيروقراطية إلى اعتماد مقاربة 
أكثر فعالية بخصوص التقارير وتتبع تنفيذ االلتزامات املتعلقة بحقوق اإلنسان، حيث تصبح التقارير 
أداة للتطــور، وذلــك مــن خــال اعتبــار إعدادهــا مناســبة للتقييــم الذاتــي، وموعــدا منتظمــا للتفاعــل مــع 
املجتمــع املدنــي، واالســتفادة مــن نظــرة خارجيــة خبيــرة للوقــوف علــى مــا تحقــق، وأداة للتعــاون مــن أجــل 

تحقيــق التنمية.
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 إن التصــورات الخاطئــة لالتزامــات املتعلقــة بتقديــم التقاريــر تلعــب دورا هامــا فــي النســبة 
املنخفضــة لتقديــم التقاريــر. ففــي وقــت نشــر هــذا التقريــر )تقريــر املفوضــة الســامية لحقــوق اإلنســان( 
لم تتعد نسبة الدول األطراف التي تقدم تقاريرها في اآلجال املحددة %16، في حين أن حوالي %20 من 

هــذه الــدول لــم تقــدم أي تقريــر.

ومــن بيــن أهــم التوصيــات الصــادرة عــن املفوضيــة الســامية، تــم التأكيــد علــى ضــرورة إحــداث 
الــدول األطــراف آلليــات دائمــة إلعــداد التقاريــر والتنســيق الوطنــي، وذلــك مــن أجــل إعــداد تقاريرهــا لألمم 
املتحدة بشكل منتظم وفي الوقت املناسب، وتتبع درجة إعمال التوصيات الصادرة عن مختلف األجهزة 
األمميــة املعنيــة بهــذه التقاريــر ســواء تعلــق األمــر باالســتعراض الــدوري الشــامل أو هيئــات املعاهــدات أو 

اإلجــراءات الخاصة.

وفــي هــذا الســياق ســيكون مــن املمارســات الفضلــى أن تكــون هــذه اآلليــة دائمــة ومســؤولة عــن 
تنفيــذ األنشــطة الجاريــة بمــا فــي ذلــك تتبــع تنفيــذ التوصيــات عــوض أن تكــون لجنــة مؤقتــة مكلفــة بمهمة. 
كمــا يجــب أن تتمتــع بصاحيــات قانونيــة واضحــة، وأن تتولــى مهمــة التنســيق ليــس بيــن التقاريــر الوطنيــة 

فقــط بــل وفــي مجــال تتبــع تنفيــذ التوصيــات املتعلقــة بهــذه التقاريــر.

ويقتــرح تقريــر املفوضــة الســامية علــى هــذه اآلليــات، بخصــوص تتبــع تنفيــذ التوصيــات، اعتمــاد 
قاعــدة املعطيــات »املؤشــر العالمــي لحقــوق اإلنســان«. إضافــة إلــى ذلــك، يجــب أن يكــون إعــداد التقريــر 
مناســبة للتشــاور الــدوري مــع املنظمــات غيــر الحكوميــة وفاعلــي املجتمــع املدنــي بهــدف التعــاون علــى 
مســتويي إعــداد التقاريــر وتتبــع تنفيــذ التوصيــات. وللمغــرب العديــد مــن املمارســات الجيــدة التــي يمكــن 
تقديمهــا بخصــوص هــذه اآلليــات. حيــث ســيتم، بالفعــل، تســليط الضــوء علــى حالــة املغــرب فــي دراســة 

ســتنجزها املفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان

أنواع آليات إعداد التقارير والتنسيق 

هنــاك آليــات يتــم إحداثهــا فقــط لغايــة إعــداد التقاريــر الضروريــة حيــث يتــم حلها مباشــرة بعد ذلك، 	 
ويمكــن تصنيفهــا كآليــة مؤقتــة ؛

آليــات تتواجــد فــي وزارة تتحمــل مســؤولية مهمــة أو مهــام التنســيق وصياغــة التقاريــر واالستشــارة 	 
وتصنــف كآليــات تابعــة لــوزارة؛

آليــات مصنفــة كآليــات بيــن وزاريــة، آليــات مشــتركة بيــن وزارتيــن أو أكثــر تتحمــل مســؤولية مهــام 	 
التنســيق وصياغــة التقاريــر واالستشــارة؛
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لهــا 	  مؤسســات متميــزة تتحمــل مســؤولية جميــع مهــام التنســيق وصياغــة التقاريــر واالستشــارة، 
ميزانيــة خاصــة، وموظفــون خاصــون، وعــدد مــن البرامــج واإلدارات الداخليــة، وتصنــف باعتبارهــا 

آليــات مؤسســاتية مســتقلة.

املمارسات الجيدة

• يمكن تحقيق نتائج جيدة بإقامة تنسيق وزاري أكثر دواما بل دائما وغير مؤقت، وذلك بهدف 	
صياغة التقارير وإجراء االستشارات؛ 

• تشكل املندوبية الوزارية لحقوق اإلنسان باملغرب شاهدا على ما يمكن تحقيقه إذا ما توفرت 	
للدول األطراف املوارد واإلرادة السياسية إلنشاء آلية مؤسساتية دائمة؛

• إن منــح الصاحيــة القانونيــة لهــذه اآلليــات مهــم ويمكــن توســيعها لتشــمل السياســات الوطنيــة 	
لحقــوق اإلنســان وااللتزامــات الدوليــة فــي مجــال التقاريــر؛

• تتمثــل إحــدى املمارســات الجيــدة فــي مجــال التنســيق فــي تحمــل هــذه اآلليــات مســؤولية ليــس 	
فقــط تنســيق التقاريــر الدوليــة بــل والنهــوض أيضــا بــدور واضــح فــي تنســيق تنفيــذ خطــة العمــل 

الوطنيــة لحقــوق اإلنســان؛

• أهمية إدخال إجراءات ومبادئ توجيهية موحدة تعمل على توضيح األدوار املختلفة، وتقسيم 	
العمل واحترام أجال إعداد التقارير أهمية واضحة؛ 

• يضفي وجود هذه املبادئ التوجيهية واإلجراءات التواصلية الطابع املؤس�شــي على املمارســات 	
واألنشــطة اليوميــة. كمــا يســمح أيضــا بجعــل عمليــة التواصــل أكثــر شــفافية وفعالــة ويمكــن 

التنبــؤ بهــا.
• إنشاء وتحيين منتظم لهيئة مركزية لجمع املعطيات تيسر جمع املعلومات املطلوبة من طرف 	

هذه اآللية وكذا من طرف الوزارات. 

يعتبر غياب بنيات رسمية لضمان االلتزام بين هذه اآللية واملنظمات غير الحكومية والبرملانيين 
والقضاء تحديا كبيرا للدول األطراف.

تجربة املغرب

فــي أبريــل 2011، عندمــا تــم إنشــاء املندوبيــة الوزاريــة لحقــوق اإلنســان، كان املغــرب قــد راكــم 
تأخــر ســبعة تقاريــر. وقــد تمكنــت  املندوبيــة الوزاريــة لحقــوق اإلنســان مــن تحقيــق إنجــاز مهــم تمثــل فــي 
تــدارك تأخــر املغــرب فــي مجــال تقديــم التقاريــر املتعلقــة بحقــوق اإلنســان فــي غضــون 3 ســنوات فقــط بعــد 

إنشــائها.
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واملندوبيــة الوزاريــة لحقــوق اإلنســان هــي املســؤولة عــن الدفــاع عــن حقــوق اإلنســان وحمايتهــا 
والنهوض بها وكذا بالنسبة للقانون الدولي لحقوق اإلنسان. كما أنها مسؤولة عن اقتراح تدابير لتنفيذ 
املعاهــدات الدوليــة التــي صــادق عليهــا املغــرب، وتتحمــل مســؤولية إعــداد التقاريــر الوطنيــة الدوريــة 

لهيئــات املعاهــدات واالســتعراض الــدوري الشــامل، وتتبــع تنفيــذ توصياتهــا. 
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التحديات والصعوبات التي تواجه ترجمة التقارير في مجال حقوق اإلنسان

فاليري كوتاريل، متخصصة في الترجمة وعضو الجمعية الدولية ملترجمي الندوات

تقديم

اســمحوا لــي أوال أن أشــكر املندوبيــة الوزاريــة املكلفــة بحقــوق اإلنســان، وعلــى األخــص، املنــدوب 
الوزاري، السيد املحجوب الهيبة، على الدعوة الكريمة التي وجهها لي للمشاركة في هذه الندوة املتعلقة 
بمنهجيــة إعــداد التقاريــر فــي مجــال حقــوق اإلنســان. إن هــذا املوضــوع الــذي ســأتناوله ليــس مهمــا جــدا 
فقط، بل ويشكل أحد مواضيع الساعة أيضا، ألنه يتعلق بإشكالية تأثير الترجمة على املحتوى أو على 
اســتيعاب وفهم التقارير. يجب أن أعترف أن هذه هي املرة األولى خال 19 ســنة من ممارســة الترجمة، 
التــي يطلــب منــي التفكيــر فــي التحديــات واملشــاكل التــي قــد تطرحهــا ترجمــة هــذه التقاريــر. وقــد طرحــت 
السؤال على الزماء العاملين في العديد من املنظمات الدولية، وال أحد منهم يتذكر أنه سبق وأن طلب 
منــه، فــي أي وقــت م�شــى، الحديــث عــن الصعوبــات التــي واجهتــه أثنــاء عملــه. لــذا، أريــد أن أهنــئ منظمــي 
هــذه النــدوة علــى انشــغالهم بهــذه املســألة التــي قــد يعتبرهــا البعــض مــن التفاصيــل ليــس إال، فــي حيــن أن 

باإلمــكان أن تكــون لهــا، كمــا ســنرى، عواقــب مأســاوية.

وأريــد أيضــا أن أؤكــد إعجابــي بوجــودي ضمــن هــذا املجمــع مــن الخبــراء املتميزيــن. إذ عــادة مــا 
أكون أمام شاشة الكمبيوتر أو وراء زجاج مقصورة الترجمة. فهي املرة األولى التي أجد فيها نف�شي »على 

الجانــب اآلخــر مــن الحاجــز«. لذلــك أشــكركم مســبقا علــى تفهمكــم.

فن الترجمة الصعب

تشكل ترجمة الوثائق، مهما كانت، حلقة أساسية في سلسلة التواصل. إذ تمثل الجسر الذي 
يربــط بيــن اللغــات، والشــعوب، واألفــكار، كمــا أنهــا تتيــح نقــل الرســائل. وتشــكل الترجمــة داخــل املجتمــع 
الدولي، عنصرا أساسيا من عملية إعداد ونشر التقارير بشكل عام، والتقارير في مجال حقوق اإلنسان 
علــى وجــه الخصــوص. فبفضــل الترجمــة، فــي األمــم املتحــدة مثــل، يمكــن لتقريــر أنجــزه بلــد معيــن بلغــة 
معينــه، أن يفهمــه األعضــاء اآلخــرون باملنظمــة والذيــن يبــغ عددهــم 192 عضــوا. إن أهميــة الترجمــة 

ليســت فــي حاجــة إلــى إثبــات كمــا هــو الشــأن بالنســبة للصعوبــات التــي تواجههــا. 

يقــول رينيــه وجانيــن إتييمبــل بخصــوص »فــن الكتابــة « : »ليــس هنــاك فــن لغــوي أصعــب مــن 
فــن الترجمــة الجيــدة«. فاملترجــم يقــوم، بالفعــل، بتمريــن قــد يكــون محفوفــا باملخاطــر، بــل أحيانــا يكــون 
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شبيها بمن يقدم عرضا في التوازن على الحبل. فهو مطالب ليس، فقط، بإتقان عدة لغات، مع مراعاة 
الفــوارق الدقيقــة بهــا، ولكنــه مطالــب أيضــا باســتيعاب ســياق النــص املكتــوب، ومختلــف التأويــات 
املمكنــة، بــل والجمهــور الــذي يتوجــه إليــه. فأقــل الهفــوات قــد تكــون لهــا عواقــب ال يمكــن التحكــم فيهــا. 
الشــهير حــول الصــراع العربــي   242 إلــى القــرار رقــم  علــى ســبيل املثــال،  يمكــن اإلشــارة بهــذا الصــدد، 
اإلســرائيلي الــذي اعتمــده مجلــس األمــن التابــع لألمــم املتحــدة فــي 22 نونبــر مــن عــام 1967. فبعــد ســتة 
أشــهر مــن حــرب األيــام الســتة، صــدر قــرار ينــص علــى »إقامــة ســام عــادل ودائــم فــي الشــرق األوســط يمــر 
باألساس عبر انسحاب القوات املسلحة اإلسرائيلية من األرا�شي التي احتلتها في النزاع األخير«. النسخة 
اإلنجليزية كانت أكثر غموضا. إذ تتحدث عن انسحاب from territories التي ترجمها العض بانسحاب 
» مــن أرا�شــي «. وقــد تــم تأويــل هــذه الصيغــة الغامضــة بانســحاب ال يشــمل جميــع األرا�شــي املحتلــة، فــي 
حيــن أن النســخة الفرنســية كانــت أكثــر وضوحــا وتتحــدث عــن االنســحاب الكامــل. وســيدرج هــذا القــرار 
فــي جميــع املفاوضــات املواليــة مــع العواقــب الدبلوماســية التــي نعرفهــا. فالخافــات حــول هــذه الترجمــة 
املثيــرة للجــدل ال تــزال تثيــر، إلــى اليــوم، مناقشــات أكاديميــة -دبلوماســية كمــا أنهــا كانــت موضــوع العديــد 

مــن املنشــورات.

أن بعــض املؤرخيــن توصلــوا إلــى اســتنتاج مفــاده أن القصــف املأســاوي  وأســوأ مــن ذلــك، 
لهيروشيما كان نتيجة لخطإ في الترجمة. ففي كتابه »سقوط اليابان« The Fall of Japan، كتب وليام 
كريغ أنه مع نهاية مؤتمر بوتسدام في يوليوز 1945، وجه الحلفاء إنذارا للوزير األول الياباني يطالبونه 
باستســام غيــر مشــروط. وفــي طوكيــو، حــث الصحفيــون رئيــس الــوزراء كانتــارو ســوزوكي لتزويدهــم بــرد 
فعــل الســلطات تجــاه هــذا اإلنــذار. فأجــاب هــذا األخيــر بــأن حكومتــه » تمتنــع عــن التعليــق فــي الوقــت 
 .mokusatsu الراهــن«. وقــد اســتخدم فــي التعبيــر عــن ذلــك مصطلحــا باللغــة اليابانيــة متعــدد املعانــي
غيــر أن وكاالت األنبــاء اليابانيــة واملترجميــن منحــوه معنــى »تعامــل بــازدراء صامــت«، و»عــدم األخــذ بعيــن 
االعتبــار )التجاهــل( «. وبذلــك جعلــوه يقــول » نحــن نرفــض رفضــا قاطعــا إنذاركــم«. وبطبيعــة الحــال، 
غضــب األميركيــون بشــكل خــاص مــن الغطرســة التــي ينــم عنهــا هــذا الــرد، ورأوا فيــه رفضــا مطلقــا. بعــد 
عشــرة أيــام، ألقــوا قنبلتهــم الفتاكــة علــى هيروشــيما. وهكــذا، قــد يكــون هــذا الخطــأ فــي الترجمــة قــد كلــف 

يومئــذ حيــاة 70.000 شــخص.

فــي شــهر غشــت مــن ســنة 2008، وفــي الوقــت التــي كانــت الحــرب مســتعرة بيــن جورجيــا وروســيا 
للمطالبــة بمنطقتــي أبخازيــا وأوســيتيا الجنوبيــة االنفصاليتيــن، تــم التوقيــع علــى اتفــاق لوقــف إطــاق 
النــار بوســاطة فرنســا. غيــر أن هــذا االتفــاق لــم يفهــم بنفــس الطريقــة مــن قبــل جميــع األطــراف، وذلــك 
بســبب فــارق بســيط فــي الترجمــة. حيــث نصــت الوثيقــة التــي تمــت صياغتهــا باللغــة الفرنســية علــى أن علــى 
القوات الروســية االنســحاب من مواقع انطاقها. بعد شــهر من هذا النجاح الدبلوما�شــي الكبير، ظلت 
القــوات الروســية متواجــدة فــوق األرا�شــي املحتلــة. فشــرعت األطــراف تتســاءل عــن أصــل هــذا املشــكل. 
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بعــد دراســة هــذه القضيــة عــن كثــب، أقــر الســيد برنــار كوشــنير، وقــد كان وزيــرا للشــؤون الخارجيــة، أن 
األمــر يعــود إلــى خطــأ فــي الترجمــة. حيــث فســر الكرمليــن النــص الرو�شــي وكأنــه ترخيــص لدباباتــه بالوقــوف 

فــي األرا�شــي االنفصاليــة. وهــو خطــا فــي الترجمــة أطــال أمــد الحــرب ملــدة شــهر.

أكيــد، أن املنظمــات الدوليــة توظــف مترجميــن محترفيــن الذيــن، حتــى وإن كان تكوينهــم ليــس 
قانونيــا بالضــرورة، فإنهــم يعرفــون كيــف يســلكون طريقهــم عبــر متاهــات نصــوص تكــون أحيانــا غامضــة، 
وعســيرة الفهــم. ومــع ذلــك، فألســباب ماليــة ومــن أجــل التخفيــض مــن امليزانيــة، فــإن االســتعانة بمصــادر 
خارجيــة، مــن أجــل الترجمــة أصبحــت أكثــر تواتــرا. وهكــذا، يمكــن إســناد املهمــة إلــى مكاتــب للترجمــة التــي 
تلجأ إلى تقسيم العمل، من أجل تقليص اآلجال والقيام بجميع املهام املعروضة عليها ، خاصة عندما 
تكون املســتندات ضخمة أو عندما تكون آجال الترجمة قصيرة. وبعبارة أخرى، يمكن تقســيم نص من 
100 صفحة إلى خمسة أقسام من 20 صفحة، توكل إلى خمسة مترجمين مختلفين. وغني عن القول، 
إنه بقدر ما نرفع من عدد املترجمين املطلوبين للعمل على نص واحد، بقدر ما يكون خطر الســقوط في 
التناقضات واألخطاء أكبر، إال إذا تحمل الوكيل عناء مراجعة النص النهائي وإضفاء االنســجام عليه. 
أكثــر مــن ذلــك، فــإن املترجميــن األكثــر تأهيــا غالبــا مــا يرفضــون العمــل مــع هذه الشــركات بســبب أســعارها 

املنخفضــة جدا.

خاصيات التقارير في مجال حقوق اإلنسان

هــل الصعوبــات التــي تواجــه ترجمــة وثيقــة مــا هــي نفســها بغــض النظــر عــن موضوعهــا؟ الجــواب 
هــو ال. فدرجــة الصعوبــة تعــود إلــى مــدى تعقيــد املوضــوع أو أهميتــه السياســية والقانونيــة. فللتقاريــر عــن 
حقــوق اإلنســان صعوبــة إضافيــة باعتبــار أنهــا غالبــا مــا تكــون قانونيــة. حيــث نجــد إشــارات فــي التقاريــر إلــى 
نصــوص قانونيــة وتنظيميــة ومســاطر قانونيــة / قضائيــة، الــخ. ومــن ثمــة يكــون املترجــم مضطــرا لنقــل 
مفاهيــم متعلقــة بنظــم قانونيــة غالبــا مــا تكــون مختلفــة، وذلــك باســتخدام مصطلحــات محــددة بعنايــة. 
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن النصــوص القانونيــة ال تترجــم عــادة مــن قبــل قانونييــن بــل مــن طــرف مترجميــن 
عامين، حيث يكمن خطر عدم الدقة في الترجمة. وقد يعود ذلك إلى فهم خاطئ للمترجم بقدر ما يكون 
ناتجا عن عدم  وضوح النص األصلي. فعندما يكون التقرير غامضا وضبابيا عن قصد، يجب أن يكون 

املترجــم قــادرا علــى نقــل هــذا الغمــوض أو االلتبــاس الــذي قــد يكــون بدافــع اعتبــارات سياســية.

غيــر أن عــدم دقــة وغمــوض التقاريــر ال تكــون دائمــا مقصــودة، ويمكــن أن تنجــم عــن عــدد مــن 
أوجــه القصــور منهــا:

نصــوص املنظمــات الدوليــة بــدون أن يشــير إلــى . 1  / قــرارات   / اقتبــاس املؤلــف مقــررات 
ذلــك مــن خــال اســتعمال عامتــي االقتبــاس، أو بــدون أن يتأكــد مــن نقــل النــص األصلــي 
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حرفيــا. واملترجــم الــذي لــم يتعــود علــى لغــة املنظمــات الدوليــة، أو الــذي ليــس علــى درايــة 
بتعقيداتهــا، وأجهزتهــا، ومســاطرها، قــد ال يتعــرف علــى االقتبــاس »الخفــي« أو قــد ال يهتــم 
بالتحقــق إن كان األمــر يتلــق باقتبــاس أو ال. إذ يمكــن لهــذه العمليــات املتعلقــة بالبحــث أن 
تكــون طويلــة وشــاقة، علــى الرغــم مــن مســاهمة اإلنترنــت فــي تدليــل الصعوبــات . وبذلــك ال 
يســتعمل املترجــم الكلمــات الــواردة فــي النــص األصلــي، حيــث يترجــم النــص كمــا يحلــو لــه، 
األمــر الــذي يمكــن أن يــؤدي إلــى انزالقــات فــي املعنــى، وســيكون الضــرر مضاعفــا إذا مــا تمــت 

إعــادة ترجمــة هــذا النــص املترجــم إلــى لغــات أخــرى؛
إلــى رقــم الوثيقــة التــي أخــذ منهــا . 2 فــي حاشــية الصفحــة،  عــدم إشــارة صاحــب النــص، 

االقتبــاس، وعــدم تحديــد رابــط اإلنترنــت الــذي يمكــن مــن الولــوج إلــى النــص الــذي أعــاد 
اســتعماله. فاملترجــم عديــم الضميــر )وهــو موجــود لألســف( ال يكلــف نفســه عنــاء التحقــق 
مــن العنــوان الجديــد أو النــص األصلــي. ومــن ثمــة تنتــج نفــس املشــاكل املذكــورة أعــاه؛

عنــد اإلشــارة إلــى الروابــط أو العناويــن ال تكــون صحيحــة دائمــا. علمــا أن عناويــن اإلنترنــت . 3
غالبــا مــا تتغيــر بانتظــام. ولــذا، فمــن الضــروري التأكــد مــن أنهــا ليســت قديمــة. وهنــا أيضــا 

قــد ال يتحمــل املترجــم عنــاء البحــث عــن الرابــط الصحيــح؛ 
يحدث أن بعض مؤلفي التقارير يعطون معلومات أساسية عن الوضع في بلد أو منطقة . 4

معينــة، وعــن تطــور نــزاع أو واقــع مــا، مكتفيــن بالقيــام بعمليــة« نســخ ولصــق« ملقــاالت 
عثروا عليها في موقع ويكيبيديا أو مواقع أخرى عامة مماثلة. وتجدر اإلشارة بهذا الصدد 
إلــى أنــه علــى الرغــم مــن أن مصداقيــة املعلومــات الــواردة علــى مواقــع املنظمــات الدوليــة ال 
جــدال فيهــا، وأنــه موقــع ويكيبيديــا قــد تحســن منــذ نشــأته، فــإن املســاهمين فــي ويكيبيديــا 
ليسوا خبراء، بل على العكس من ذلك، هم في كثير من األحيان هواة متحمسون. وبعبارة 
أخــرى، فــإن عــدم الدقــة أو الســهو بــل األخطــاء ممكنــة. وســوف تنعكــس األخطــاء الــواردة 
فــي التقريــر علــى الترجمــة بعــدد مــرات ترجمــة النــص. وحتــى عندمــا يعتقــد املترجــم أنــه وجــد 

خطــأ، فليــس مــن صاحياتــه اإلشــارة إلــى ذلــك.

بعض الحلول

إذا كنــت قــد رســمت صــورة قاتمــة ظاهريــا عــن الترجمــة، فذلــك ببســاطة لكــي ألفــت انتباهكــم 
إلــى أهميــة أن تأخــذوا فــي االعتبــار حقيقــة أن تقاريركــم ســتتم ترجمتهــا، وأن الهــدف يكمــن، أوال وقبــل كل 
�شــيء، في تبليغ الرســالة بشــكل جيد، وأن تكون الترجمة جيدة ووفية للنص األصلي. وتجدر اإلشــارة إلى 
أن هنــاك، حاليــا، العديــد مــن األدوات ملســاعدة املؤلفيــن علــى تحســين نوعيــة وموثوقيــة التقاريــر التــي 

ينتجونهــا وبالتالــي تســاعد علــى تقليــل مخاطــر أخطــاء الترجمــة فــي النهايــة.
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أول هــذه األدوات بالطبــع هــي اإلنترنــت. إذ أنهــا أداة، كمــا نعــرف، يمكــن أن تكــون قيمتهــا كبيــرة 
كمــا يمكنهــا أن تخذلنــا وذلــك حســب اســتعمالها.

فاإلنترنت منجم ذهب حقيقي بالنسبة للمؤلف كما بالنسبة للمترجم. أتذكر أنه منذ عشرين 
ســنة خلــت، كنــت أق�شــي أيامــا كاملــة فــي مكتبــات جميــع املنظمــات الدوليــة فــي البحــث عــن مصطلــح، أو 
عن عبارة اعتقدت أو عرفت أنها مأخوذة من نص ما. كان العمل شــاقا وطويا. أما اليوم، فبقليل من 
الــذكاء، يمكــن للمــرء العثــور علــى النصــوص املوجــودة فــي جميــع اللغــات الرســمية للمنظمــات. أحيانــا 
يكفــي أن تدخــل العبــارة املبحــوث عنهــا مرفوقــة بالحــروف األولــى الســم املنظمــة للعثــور بعــد نقــرات قليلــة 

علــى مــا يعادلهــا فــي لغــة أخــرى. يكفــي أن نتحمــل عنــاء البحــث!

http://( وبفضــل اإلنترنيــت يمكنكــم الولــوج إلــى دليــل الصياغــة والنشــر ملنظمــة األمــم املتحــدة
dgacm.org/ores/french/index.htm.dd( الــذي يجيــب علــى جميــع األســئلة التــي قــد تطــرح عــن كتابــة 
ونشــر التقاريــر. ســوف تجــدون جميــع القواعــد األســلوبية )اســتخدام خطــاب غيــر مباشــر، وعامــات 
الترقيم، الخ.(، املبادئ التوجيهية لكتابة تقارير األجهزة البين حكومية الدولية وتقارير الخبراء التي يبدو 
لــي أنهــا قــد تنطبــق علــى تقاريركــم، فضــا عــن الروابــط املفيــدة نحــو نظــام النشــر اإللكترونــي لوثائــق األمــم 
املتحــدة، وقاعــدة بيانــات مصطلحــات األمــم املتحــدة UNTERM املتاحــة فــي اللغــات الســت للمنظمــة 

األمميــة إضافــة إلــى مختلــف القواميــس املتوفــرة علــى شــبكة اإلنترنــت.

ســوف تجــدون أيضــا علــى املوقــع www.un.org/fr/documents كل الوثائــق الرســمية لألمــم املتحــدة، 
والنصــوص األساســية، واملعاهــدات، واالتفاقيــات، وجميــع القــرارات والتقاريــر ووثائــق دورات أجهــزة 
املنظمة. هنا تأخذ عملية » نسخ ولصق » كل مداها، وتسمح لكم بقليل من النقرات اإلشارة في أسفل 

الصفحــة وبدقــة للوثيقــة املذكــورة.

لقــد أصبــح مــن املمكــن حاليــا العثــور علــى كل �شــيء عبــر اإلنترنــت. وإذا صــادف أنكــم لــم تجــدوا 
وثيقــة مــا، يمكنكــم الســؤال عــن مرجــع مهمــا كان، أو عــن مســألة خاصــة. فقــد أثبتــت التجربــة لــي أن 
باإلمــكان الحصــول عمــا نريــد عــن طريــق إرســال بريــد إلكترونــي إلــى الدائــرة املختصــة، أو توجيــه الســؤال 

إلــى الخبــراء. فالنــاس عمومــا مــا يســعدون بتقديــم املســاعدة إذا مــا أبدينــا االهتمــام بمــا يقومــون بــه.

وبشكل عام، من األفضل دائما في هذا النوع من التقارير، سواء لضمان ترجمة جيدة أو فهم 
أفضل للقارئ باللغة األصلية االلتزام بما يلي:
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اســتعمال أســلوب واضــح وســهل للفهــم؛ اختيــار جمــل دقيقــة موجــزة خاليــة مــن العناصــر . 1
)إال إذا كان مقصــودا(؛ الزائــدة، وال تتــرك أي لبــس فــي ذهــن القــارئ 

إعطاء األولوية للوضوح بدال من جمالية األسلوب.؛. 2
تجنــب اســتخدام مصطلحــات مختلفــة لنفــس املفهــوم أو نفــس املصطلحــات ملفاهيــم مختلفــة . 3

إذ مــن املطلــوب التــزام أكبــر قــدر مــن الدقــة؛
تجنب االقتباسات الخفية التي ال يشار إلى مصدرها في النص األصلي؛. 4
اإلشــارة بشــكل ممنهــج إلــى املقتطفــات املأخــوذة مــن نــص موجــود )معاهــدة، الــخ (، مــع تحديــد . 5

ترقيــم رقــم املســتند واســم املعاهــدة، أو النــص القانونــي، الــخ.

خالصة

فــي الختــام، أود اإلشــارة إلــى أننــي ال أدعــي بأننــي أحطــت بجميــع جوانــب إشــكالية ترجمــة التقاريــر 
املتعلقة بحقوق اإلنســان. ولكن آمل أن أكون قد ســلطت الضوء على الصعوبات والعواقب املحتملة 

ملمارســة الترجمة.

أمــا بخصــوص صياغــة التقاريــر فــي مجــال حقــوق اإلنســان، فيجــب أن نضــع فــي اعتبارنــا أنــه 
ســتترجم إلــى عــدة لغــات، وأن الهــدف يكمــن فــي أن تكــون كل ترجمــة إلــى لغــة أخــرى وفيــة للنــص األصلــي. 
لهــذا، فــإذا مــا تــم اتخــاذ احتياطــات معينــة، فيمــا يتعلــق بالدقــة فــي الصياغــة، وفــي املراجــع، ســواء مــن 
حيــث الشــكل واملضمــون، ســيكون مــن املمكــن التقليــص إلــى حــد كبيــر مــن خطــر االنزالقــات فــي املعنــى بــل 

وإعطــاء معنــى مغايــر، األمــر الــذي يحتمــل أن تكــون لــه عواقــب ســلبية غيــر متوقعــة.



35



	الجلسة الثانية
محور تجارب الدول في إعداد التقارير -املغرب وروسيا واالكوادور

                    مسيرة الجلسة: السيدة أمينة بلعو�شي، أستاذة التعليم العالي، الرباط

•    املتدخلون:	

• السيد لويس كاليكوس شيريبوكا، املمثل الدائم لإلكوادور لدى مكتب مفوضية األمم 	
املتحدة لحقوق اإلنسان بجنيف

• السيد أليك�شي كولتييف، نائب رئيس وحدة األمم املتحدة والتعاون الدولي بقسم التعاون 	
اإلنساني وحقوق اإلنسان بوزارة الشؤون الخارجية للفيدرالية الروسية

• السيد عبد الرزاق روان، الكاتب العام للمندوبية الوزارية لحقوق اإلنسان باملغرب	
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تجربة اإلكوادور

السيد لويس كاليكوس شيريبوكا، املمثل الدائم لإلكوادور لدى مكتب مفوضية األمم املتحدة 
لحقوق اإلنسان بجنيف 

  يعتبــر وضــع إطــار بشــأن منهجيــة تقديــم التقاريــر واحــدا مــن املشــاكل املعقــدة التــي تواجهنــا فــي 
الوقت الراهن، والسيما الدول التي أقرت تقريبا باختصاصات كل الهيئات املنشأة بموجب املعاهدات 
وصادقت على جل اتفاقيات األمم املتحدة بشأن حقوق اإلنسان. وبالتالي فإن هذه الدول تعتبر أطرافا 
فــي هــذه االتفاقيــات ويجــب عليهــا فــي املقابــل تقديــم التقاريــر إلــى لجانهــا بشــكل دوري، بمعــدل تقريــر واحــد 

كل أربع ســنوات، مع تقرير متابعة على رأس كل ســنة أو ســنتين. 

إن هــذه االلتزامــات املترتبــة عــن االتفاقيــات، تتوفــر كذلــك علــى بنيــة معقــدة كمــا قــال إبراهيــم 
ســامة. وقــد كنــت عضــوا فــي لجنــة مناهضــة التعذيــب، وعليــه فإنــي مطلــع علــى نظــام األمم املتحدة الذي 
يعــد نظامــا معقــدا لتقديــم التقاريــر؛ ذلــك أن مكتــب املفــوض الســامي مكلــف بخدمــة اللجــان ككتابــة 

عامــة، لكــن كذلــك بخدمــة املقرريــن. 

مــا تفعلــه اللجنــة عــادة هــو تعييــن عضــو أو عضويــن كمقرريــن لــكل بلــد؛ وبالتالــي، فــإن األســئلة 
وقائمــة األســئلة التــي تســبق التقريــر تعــد مــن أجــل تســهيل تقديــم كل دولــة لتقاريرهــا. إال أن، تعقيــد 
اآلليــة يكمــن فــي أن اللجــان تتلقــى املعلومــات ليــس فقــط مــن الــدول التــي تعــد التقاريــر علــى أســاس هــذه 
االقتراحــات، بــل كذلــك مــن املنظمــات غيــر الحكوميــات ووكاالت وآليــات أخــرى تابعــة لألمــم املتحــدة. 

وبالتالــي، فــإن اللجنــة تتلقــى مثــا تقاريــر مــن املفــوض الســامي لشــؤون الاجئيــن أو تتلقــى تقاريــر 
مــن آليــات تابعــة لألمــم املتحــدة، وأحيانــا مــن املكاتــب امليدانيــة لألمــم املتحــدة فــي تلــك البلــدان. وتعــد 
علــى أســاس ذلــك مجموعــة مــن األســئلة. وتلتقــي معــا باملنظمــات غيــر الحكوميــة واملجتمــع املدنــي بجنيــف 
وتحصــل عــادة علــى تقاريــر الظــل مــن هــذه املنظمــات غيــر الحكوميــة، وكــذا املجتمــع املدنــي. وتلتقــي أيضــا 
بلجان ومؤسسات مستقلة لحقوق اإلنسان، نظرا إلى أن األسئلة املطروحة على الوفود الوطنية تعتبر 
معقدة قد تصل إلى حوالي مئة سؤال لكل وفد. وبالتالي، فإن تقرير اللجنة سيكون على شكل وثيقة في 
ختــام الجلســة تصــدر عنهــا توصيــات للدولــة كــي تمتثــل لهــذه االتفاقيــة. وبالطبــع فــإن هــذه اآلليــة تحظــى 
باهتمــام خــاص مــن لــدن بلــدي، حيــث يتبــع هــذه املســطرة التــي مــن خالهــا يرفــع تقاريــر إلــى هــذه اللجــان. 

وقبلــت اإلكــوادور بنظــام الدعــوة املفتوحــة لصالــح املســاطر الخاصــة التابعــة لألمــم املتحــدة. 
وبالتالــي، فــإن اإلكــوادور عــادة مــا يســتقبل فــي ســنة واحــدة عــددا مــن املقرريــن الخاصيــن. ويقــوم هــؤالء 
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املقــررون الخاصــون بزيــارات لإلكــوادور ويعــدون التقاريــر. وفــي تسلســل ملجموعــة املســاطر الخاصــة التــي 
تتوفــر فــي األمــم املتحــدة ســواء تعلــق األمــر باملقرريــن الخاصيــن مــن مجلــس حقــوق اإلنســان أو املبعوثيــن 
الخاصين من اللجنة بشأن التنمية االجتماعية أو املعينين من الجمعية العامة، فإنهم جميعا يطرحون 

أســئلة بشــأن قضايــا خاصــة ســواء كانــت موضوعاتيــة أو فــي ســياق قضيــة مــا.    

واســمحوا لــي أن أقــدم لكــم مثــاال، أال وهــو أن املفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان كانــت تنســق 
مــع بلــدي بخصــوص قضيــة ملتمــس يتعلــق بوضعيــة األشــخاص الذيــن يعانــون مــن البــرص فــي اإلكــوادور 
من الناحية القانونية ونحوه. حيث كانت هذه أول مرة يثار فيها هذا السؤال في مجال حقوق اإلنسان؛ 
وعليــه، وضعنــا لجنــة مشــتركة بيــن املؤسســات تكلفــت بهــذه القضيــة وأنيــط بهــا إعــداد تقريــر عــن هــذه 

الوضعية. 

لذلك أعتقد أن األمر كان إيجابيا ألنه تم وضع الحالة أمام السلطات األكوادورية للنظر فيها. 
لكن هذا بالطبع يستلزم أن تكون هناك بنية بالبلد تمكنه من اإلجابة عن هذه القضايا. 

وكنقطــة ثالثــة هنــاك االســتعراض الــدوري الشــامل. إذ إنــه حيــن قدمــت لألكــوادور أول تقريــر، 
حيث كنا ثاني بلد في االستعراض، تلقينا عشر توصيات فقط، ومع التقرير الثاني تلقينا 176 توصية. 
ومع التقرير الثالث، سنتلقى ربما 500. ونظرا إلى أن هذه األسئلة والتوصيات تصدر كذلك عن الهيئات 

املنشأة بموجب املعاهدات، فإن ما نحتاج إليه في هذا املجال هو ترشيد لهذه األسئلة والتوصيات. 

كمــا أن هنــاك اتفــاق شــرف فــي املجلــس يتلخــص فــي أن الــدول التــي ســتطرح أســئلة علــى دولــة مــا 
ســتقتصر على توصيتين لكل دولة، لكن هذا يتوقف على عدد الدول. لذلك ففي الحقيقة بعد عملية 
تقديم تقرير االستعراض الدوري الشامل، فإننا سنتلقى توصيات كثيرة، وعليه، فإن التقرير النصف 

املرحلي لاســتعراض الدوري الشــامل، تقدم من خاله الدولة مدى تقدمها في إعمال التوصيات. 

و باإلضافــة إلــى انخــراط اإلكــوادور فــي النظــام األممــي لحقــوق اإلنســان، فإنــه منخــرط كذلــك 
فــي النظــام اإلقليمــي ملنظمــة الــدول األمريكيــة، -اللجنــة األمريكيــة لحقــوق اإلنســان واملحكمــة األمريكيــة 
لحقوق اإلنسان- وبالتالي، فإننا سنتلقى أيضا توصيات من املقررين الخاصين للجنة حقوق اإلنسان  

لألمــم املتحــدة، ناهيــك عــن أننــا ســنحضر جلســات يمكــن أن تقتــرح فيهــا شــكاوي فرديــة. 

وفــي ســياق آليــة الهيئــات املنشــأة بموجــب املعاهــدات، فــإن اإلكــوادور قــد صــادق تقريبــا علــى كل 
البرتوكوالت االختيارية والتي تتيح لألفراد مسائلة البلدان خاصة عن الحرمان من املساطر والعدالة...  
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وكنتيجــة ملســار عملــي وكذلــك بعــد أن حظيــت بفرصــة تــرأس أشــغال صياغــة االتفاقيــة بشــأن 
حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة، توصلــت لرؤيــة لنظــام فيــه تداخــل بيــن الــدول. حيــث إنــه فــي خضــم 
مفاوضــات االتفاقيــة بشــأن ذوي االحتياجــات الخاصــة، كانــت هنــاك وفــود حكوميــة ومجتمــع مدنــي 
ومنظمــات غيــر حكوميــة، إلــى جانــب األشــخاص مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة. فباعتبــاري دبلوماســيا 
ومفاوضــا، أحــاول أن أخلــق إجماعــا مبنيــا علــى التعــاون ـكـي نســتطيع االتفــاق علــى �شــيء مــا، ولكــن فــي 
فــي االحتياجــات الخاصــة هــم نفســهم  فالخبــراء  الحقيقــة أنــا لســت خبيــرا فــي االحتياجــات الخاصــة. 
األشــخاص مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة؛ وعليــه، فلــو لــم يؤخــذ األشــخاص مــن ذوي االحتياجــات 

الخاصــة بعيــن االعتبــار فــي تلــك املفاوضــات، مــا كمــا ســنحصل علــى اتفاقيــة. 

إن معالجــة تعقيــد قضايــا اإلعاقــة يتطلــب إشــراك أصحــاب القضيــة فيهــا، ألنــه فــي حالــة غيــاب 
هذا العنصر، لن تحصل على اتفاقية تنبني على الواقع. وكان هذا أساس نجاح االتفاقية، أي مشاركة 
األشــخاص ذوي االحتياجــات الخاصــة فــي كل مســارات اإلعــداد؛ ألنــك إمــا أن تولــد بإعاقــة أو تتعــرض 
إلعاقــة خــال حياتــك بســبب حــادث أو مــرض أو تغيــر املنــاخ أو ســوء التغذيــة، ولكــن مــن املؤكــد أنــك حيــن 
تصيــر مســنا، ســتتعرض لنــوع مــا مــن اإلعاقــة. فآباءنــا وأمهاتنــا معرضــون لإلعاقــة ثــم بعدهــم ســنتعرض 
نحــن لإلعاقــة. لذلــك، فكونيــة اإلعاقــة التلقائيــة التــي تعتبــر جديــدة فــي مجــال حقــوق اإلنســان، قضيــة 

أخــرى فــي الكثيــر مــن الحــاالت تغيــب عــن إدراكات البلــدان.  

إنــي أختــار هــذا كمثــال شــخ�شي ألننــا فــي اإلكــوادور كنــا مطالبيــن بتطويــر ليــس فقــط إجابــات 
للجنة، بل كذلك تشريعات تلبي معايير اتفاقية األمم املتحدة من قبيل السياسة العمومية التي تستلزم 
تكاليــف لامتثــال لاتفاقيــة، وكــذا وضــع برامــج وطنيــة لتحديــد موقــع كل شــخص مــن ذوي االحتياجــات 
الخاصة في اإلكوادور، ناهيك عن وضع عامات األقمار الصناعية  للتموقع الجغرافي على كل شخص، 
الرتبــاط هــذا بالكــوارث الطبيعيــة، كتحديــد موقعهــم فــي حــاالت تســونامي. وعليــه، فــإن قضيــة مــا تتخــذه 

الدولــة مــن تدابيــر ومــا ترصــده مــن تكلفــة فــي السياســة العامــة أمــر فــي غايــة األهمية.

لقد اعتبرت اإلكوادور دائما أن العملية باعتبارها عملية تعاون مثلما قال الســفير عمر هال. 
وإننــا ال نمتلــك مجتمعــات مثاليــة ولــن نمتلــك مجتمعــات مثاليــة وال أحــد يمتلــك مجتمعــا مثاليــا. كمــا أننــا 
ال نحــب توجيــه أصابــع االتهــام إلــى اآلخريــن. فنحــن ال نحــب أن تمتلــك دول أخــرى قضيــة حقــوق اإلنســان 
وتشــير بالقرارات ضد دول أخرى.  فنحن ضد هذا ألن األمر في األســاس موجه من خال صراع سيا�شــي 

وجيوسيا�شــي في مناطق مختلفة، ولكن من دون شــك هذا هو حقيقة الخطاب في املجتمع الدولي. 

وبالتالــي، فــإن مــا فعلتــه اإلكــوادور، ســنوات طويلــة بعــد تطويــر أول برنامــج حقــوق إنســان وطنــي 
فــي التســعينات، هــو خلــق آليــات فــي وزارة العــدل والعاقــات الخارجيــة بمشــاركة مكتــب الوكيــل العــام، 
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والتــي تعتبــر آليــة مســتقلة تعالــج الحــاالت التــي تمثــل فيهــا اإلكــوادور إلــى املحكمــة بســبب قضايــا حقــوق 
اإلنسان، مع خلق لجنة مستقلة – املدافع عن الشعب كما تسمى في اإلكوادور. ولكن يتوفر اإلكوادور 
أيضــا علــى ممثليــن برملانييــن وقضائييــن، ألن البرملــان مــن دون شــك، جــزء مــن هــذه العمليــة، نظــرا إلــى أن 
مجموعــة مــن األســئلة املطروحــة تتمحــور حــول متــى ســيتم اســتصدار تشــريع مــا أو متــى ســيصادق علــى 

معاهــدة معينــة إلــى آخــره. 

لذلــك، فالبرملــان جــزء مــن هــذا النظــام، وهــو الســبب وراء دعــم اإلكــوادور إلــى جانــب مجموعــة 
من الدول قرار في مجلس حقوق اإلنســان، بشــأن أوجه التعاون بين آلية االســتعراض الدوري الشــامل 
والبرملانــات. وفــي الوقــت الرهــن، نعقــد اجتماعــات إقليميــة حيــث ســيعقد واحــد منهــا باملغــرب وآخــر فــي 
رومانيــا وآخــر فــي اإلكــوادور، وذلــك مــن أجــل عقــد اجتمــاع عالمــي بشــأن قضيــة املشــاركة البرملانيــة فــي 

عمليــة االســتعراض الــدوري الشــامل. 

أمــا الجــزء اآلخــر الــذي أجــده مهمــا، فهــو أننــا لــن نتوفــر علــى حقــوق إنســان مــا لــم نتوفــر علــى 
مجتمــع مدنــي حيــوي ونشــيط، وســتكون هنــاك مــن دون شــك لقــاءات ايجابيــة فــي عــدة حــاالت. كمــا 
ســيجرى حوار، أحيانا يكت�شــي صبغة اإلجبار نظرا إلى أن هناك معارضة، ولكن املجتمع املدني – ليس 
فقــط املنظمــات غيــر الحكوميــة بمعنــى تصنيــف املنظمــات الحكوميــة باعتبارهــا مؤسســات، بــل املجتمــع 

املدنــي عمومــا- يســتطيع بــدون شــك أن يكــون مشــاركا وينبغــي أن يشــارك فــي هــذه القضيــة. 

إن واحــدا مــن املشــاكل التــي نعانــي منهــا هــو أن الكتابــة العامــة أحيانــا تخلــق لنــا مشــاكل عــدة، 
إمــا بســبب نقــص فــي املــوارد فــي حــاالت عــدة أو لســبب مــن األســباب، حيــث نعانــي مــن مشــكل مــع نظــام 
تواصلهــم. فمثــا، إذا كنــا نتوفــر علــى تقريــر لاســتعراض الــدوري الشــامل غايــة فــي االيجابيــة، ينتهــي بنــا 
املطــاف فــي الصحافــة بداللــة ســلبية ألن مكتــب الصحافــة لنظــام حقــوق اإلنســان مســتقل ويجنــح فقــط 
إلــى اختيــار الجوانــب الســلبية. كمــا أننــا نعانــي مــن مشــكل تســريب التقاريــر، حيــث إن مقــررا خاصــا مــا 
يســأل ســؤاال محــددا لإلكــوادور ســيمنح الســؤال للصحافــة قبــل أن نتمكــن مــن اإلجابــة؛ مــا يســفر عــن 
مشــاكل سياســية فــي اإلكــوادور بســبب هــذه القضيــة. إن هــذا ليــس مــن محــض التنظيــر بــل هــو الواقــع؛ 

لذلــك، فــإن املشــكل الــذي يواجهنــا فــي عــدة أحيــان هــو صقــل هــذه املنظمــات. 

وتتوفــر اإلكــوادور علــى امتيــاز العمــل مــع مكتــب املفــوض الســامي فيمــا يخــص التعــاون التقنــي. 
إذ يتوفــر علــى آليــة متابعــة لاســتعراض الــدوري الشــامل. فنحــن نمتلــك نظامــا معلوماتيــا كامــا لتتبــع 

التوصيــات.
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إنني أود أن أختم بقول ما يلي: إن املمارســة التي نتحدث عنها ليســت باملمارســة البســيطة، إنها 
ممارســة لتغييــر العديــد مــن املعتقــدات والقيــم، بمــا فــي ذلــك املعتقــدات الدينيــة التــي فــي حــاالت عديــدة 
تتجــذر فــي املجتمــع. فــإن كنتــم تــرون تغييــر املجتمــع فــي مجــال حقــوق اإلنســان، فإنكــم ســتجدون - مــن 
جديــد مــن خــال الحديــث عــن االتفاقيــة بشــأن ذوي االحتياجــات الخاصــة– أنــه يجــب عليكــم النظــر فــي 
املرآة بأنفسكم كي تروا كيف يجب عليكم معاملة شخص مصاب بالتوحد وماهية رؤيتكم لاحتياجات 
الخاصــة ومــا تدرســون ألبنائكــم وأســركم بخصــوص االحتياجــات الخاصــة. وبالتالــي، فالغــرض مــن هــذا 
كلــه هــو تقريبــا خلــق تغييــر ثــوري يعتبــر فيــه جوهــر اإلنســان واحترامــه بالنســبة لحقــوق الرجــال والنســاء 

واألطفــال أمــرا أساســيا فــي هــذا القــرن الــذي أطلــق عليــه اســم قــرن حقــوق اإلنســان. 

ولــم نســتطع  لــم نســتطع أن نجعــل األمــم املتحــدة تــوازن مبــدأ حقــوق اإلنســان مــع األمــن، 
الحصــول علــى تــوازن بيــن حقــوق اإلنســان والتنميــة. ففــي القــول املأثــور فــي التســعينات، لــن نســتطع أن 
نحصــل علــى األمــن مــن دون تنميــة وال تنميــة بــدون أمــن. لقــد حاولنــا، وضــع تــوازن بيــن مجلــس األمــن 
ومجلــس حقــوق اإلنســان. وأقــول أن هــذا غيــر صحيــح. فنظــام حقــوق اإلنســان فــي األمــم املتحــدة يتوفــر 
فقط على 3 في املائة من مجموع ميزانية األمم املتحدة. وهذا يبعث على األ�شى. إذ إنه ال يمتلك القدرة 
علــى إرســال أشــخاص مــن مكتــب حقــوق اإلنســان إلــى مناطــق الصــراع ذات املشــاكل الخطيــرة لحقــوق 
اإلنســان. فهــو ال يتوفــر علــى القــدرة للتعامــل مــع هــذا نظــرا إلــى أنــه يفتقــر إلــى األمــوال وإلــى املــوارد البشــرية 

وال يتوفــر علــى سياســة اشــتباك لخلــق قــوة مســتقلة وذاتيــة الحكــم. 

وآخــر انتقــاد أود توجيهــه وهــذا فقــط لتســليط الضــوء علــى القضيــة، هــو أنــه نظــرا إلــى أن 3% 
فقــط مــن ميزانيــة األمــم املتحــدة املرصــودة لقضايــا حقــوق اإلنســان، فــإن هنــاك مســاهمات طوعيــة. 
حيــث تأتــي هــذه املســاهمات الطوعيــة مــن دول أو آليــات أخــرى، والتــي تعمــل باملثــل االنجليــزي »تبثهــم 
لذلــك، فإنكــم ســتجدون مقرريــن خاصيــن  ـكـي تلبــي مصالحهــا السياســية والجيوسياســية.  باألوتــاد« 
ممولين جيدا ومقررين خاصين آخرين غير ممولين جيدا ألن األمر يتعلق بقضايا الجنوب. إذ أن هناك 
شــرخا بيــن الشــمال والجنــوب، وهــذا الشــرخ فــي حــاالت عــدة يخلــق �شــيء يصعــب جــدا التعامــل معــه نظــرا 
إلــى أن املــوارد فــي عــدة أحيــان تؤثــر علــى املســطرة، ليــس فقــط علــى مســطرة األمانــة العامــة بــل أيضــا علــى 
مسطرة اآلليات. إن ما ينبغي علينا القيام به هو جعل هذه اآللية أكثر شفافية، ومنحها التمويل الذي 

تحتاجــه وجعلهــا تعمــل علــى نحــو كاف فــي الجانــب املوضوعــي الــذي ترغــب فيــه كل دولــة. 

هــذه اآلليــة ال تعتبــر فقــط آليــة مراقبــة وحمايــة وتعزيــز لحقــوق اإلنســان، بــل كذلــك جــزء مــن 
التداخل بين املجلس االقتصادي واالجتماعي والجمعية العامة. وبالتالي فإن كامل النظام يعتبر نظاما 

سياســيا ديناميــا ال يســتجيب أحيانــا ملــا نتفــق عليــه فــي جنيــف.   
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أعتقــد أنــي حاولــت أن أقــدم لكــم مثــاال عــن تقعيــد النظــام، ألن هــذا هــو املــكان الــذي تقــف فيــه 
اإلكوادور. إذ كيف يمكن لدولة صغيرة أن تستجيب على نحو كاف لكل مطالب نظام يستمر في النمو، 
ألنــه فــي كل مــرة يوافــق فيــه علــى قــرار فــي املجلــس أو فــي حــاالت عديــدة فــي الجمعيــة العامــة، يتضمــن ذلــك 
تقارير يجب على النظام في اإلكوادور أن يعدها ويجيب عنها. ويعتبر األمر ممارسة جيدة ألن ذلك يخلق 
سياســة عامة. وعليه، فإنه في الجلســة التي تبدأ يوم االثنين، سأشــارك في خمســة أنشــطة موازية. فأنا 

لســت عضوا باملجلس، وال عضوا مصوتا باملجلس، ولكن سأشــارك في خمســة أنشــطة موازية. 

كمــا أننــا ســننظم نشــاطا عــن اإلبــادة الجماعيــة، يحظــى برعايــة اإلكــوادور بمشــاركة مــن أمريــكا 
الاتينيــة، باإلضافــة إلــى تنظيــم ورشــتين حــول حقــوق اإلنســان والشــركات العابــرة للحــدود وضلوعهــا فــي 

انتهــاكات حقــوق اإلنســان. 

أمــا النشــاط الخامــس فهــو نشــاط يحظــى برعايــة املدافــع عــن حقــوق اإلنســان فــي اإلكــوادور، 
ويتمحــور حــول تقاطــع حقــوق اإلنســان والسياســة العامــة فــي اإلكــوادور، والــذي يعتبــر انخراطــا ملكتــب 

حقــوق اإلنســان فــي النقــاش العــام. 

إننــا نعتقــد أن هــذه قضيــة تعاونيــة وتدريجيــة، ونــود أن نراهــا تتقــدم أكثــر، ولكننــا نقــر بأن األمر 
ليس مهمة سهلة. فليست مهمة هينة تغيير مجتمع ما أو إعادة تجهيزه بأدوات ثقافية أو تغيير املعتقدات 
الدينية. ولن يستغرق األمر الوقت فقط، بل سيتطلب مشاركة جيدة وحوارا وشفافية في هذا الحوار. 
بيــد أننــا ال نحــب أن يكــون هنــاك تدخــل أجنبــي فــي شــؤوننا الداخليــة. كمــا أننــا ال نحــب أن ننتقــد بينمــا 
هــم )اآلخــرون( يرفضــون االنتقــاد. فــإذا كنــا ســننتقد، فإننــا نرغــب فــي املقابــل أن نــرى اآلخريــن يقبلــون 
االنتقــاد. غيــر أن هنــاك أعضــاء معينيــن فــي املجتمــع الدولــي يحبــون انجــاز تقاريــر مــن مختلــف األنــواع عــن 

دول أخــرى، لكــن ال ينجزونهــا عــن أنفســهم.  

إن األمــر يعــد تحديــا لنتمكــن مــن اإلجابــة عــن كل امللتمســات التــي نتوصــل بهــا مــن قبــل مختلــف 
آليــات النظــام األممــي لحقــوق اإلنســان. 

شكرا جزيا لكم. 
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تجربة الفيدرالية الروسية

السيد أليك�سي كولتييف، نائب رئيس وحدة األمم املتحدة والتعاون الدولي بقسم التعاون 

اإلنساني وحقوق اإلنسان بوزارة الشؤون الخارجية للفيدرالية الروسية

ســأحرص قــدر املســتطاع مــن خــال مداخلتــي التركيــز علــى تقديــم التقاريــر بخصــوص قضايــا 
حقــوق اإلنســان واملمارســات الجيــدة فــي هــذا املجــال. غيــر أن زميلــي مــن جنيــف، الســيد الســفير لويــس 
كلكــوس، تطــرق إلــى مجموعــة مــن القضايــا ذات طبيعــة فلســفية ومؤسســاتية، دفعتنــي إلــى توســيع دائــرة 

النقــاش. 

ولكننــي أود أوال أن أشــير إلــى أن تبــادل التجــارب وأفضــل املمارســات التــي لهــا عاقــة بتقديــم 
التقاريــر عــن آليــات مراقبــة حقــوق اإلنســان، هــو بمثابــة وســيلة فعالــة لتلخيــص التجربــة الدوليــة فــي هــذا 
املجــال. وأعتقــد أن هــذه الفكــرة قــد تحظــى باهتمــام دولــي فــي ظــل أجنــدة مجلــس األمــم املتحــدة لحقــوق 

اإلنســان. 

وهنــاك أفــكار مــن شــأنها التركيــز علــى الثــأر مــن املدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان الذيــن يتعاونــون 
مع اآلليات الدولية ملراقبة حقوق اإلنســان. حيث أن العديد من الدول لها قناعة، وهذه القناعة غير 
مدعمة بشكل يجعلها موضوعا مستقا، بل ترسم حدود هذا العنصر، بحيث أن تبادل األفكار حول 
تقديــم التقاريــر الجيــدة عــن املمارســات والتجــارب يعتبــر موضوعــا جيــدا يثيــر الكثيــر مــن النقــاش ويحظــى 

باهتمــام الجميــع. 

بعــرض تجربــة روســيا  وســأحاول اليــوم أن أغنــي بمداخلتــي املتواضعــة النقــاش املطــروح. 
االتحاديــة التــي تتوفــر علــى مســار مهــم وحافــل بخصــوص قضايــا حقــوق اإلنســان، فقــد صــادق االتحــاد 
الســوفياتي علــى العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 
االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة فــي 1973، وأصبــح طرفــا فــي االتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع 
أنــواع التمييــز العنصــري فــي 1969، واتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة فــي 1981، 
واتفاقيــة مناهضــة التعذيــب فــي 1987، واتفاقيــة حقــوق الطفــل فــي 1990، غيــر أنهــا لــم تصــادق علــى 

اتفاقيتــي العمــال املهاجريــن واالختفــاء القســري.

وفــي 1996 التحقنــا بمجلــس أوروبــا، الــذي يعتبــر أفضــل نظــام إقليمــي لحمايــة حقــوق اإلنســان. 
وفــي إطــاره، قمنــا بتقديــم تقريــر حــول الواجبــات املتعلقــة باالتفاقيــة اإلطــار لحمايــة األقليــات القوميــة. 
ويكمــن التحــدي هنــا فــي كــون روســيا، علــى عكــس أغلــب الــدول األوروبيــة، قــد اعترفــت بــكل األقليــات 
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العرقيــة لتكــون موضــوع الحمايــة فــي ظــل هــذه االتفاقيــة، بمــا فــي ذلــك جميــع األقليــات التــي توجــد علــى 
التــراب الوطنــي ويبلــغ عددهــا أكثــر مــن 600 أقليــة عرقيــة. وتحظــى االتفاقيــات الدوليــة التــي نعــد طرفــا 
فيها، وكذلك مبادئ وأسس القانون الدولي باألولوية في الدستور الرو�شي وتحظى بالسمو على التشريع 

الوطنــي.

يتكلف الوزراء في روسيا بتقديم التقارير، غير أن القرارات املهمة تتخذ على مستوى الحكومة. 
بينمــا ال توجــد فــي روســيا بنيــة مختصــة بإعــداد التقاريــر والتعامــل مــع اآلليــات الدوليــة ملراقبــة حقــوق 

اإلنســان، عكــس مــا هــو عليــه الحــال فــي عــدد مــن البلــدان. 

ونعتمــد فــي تقاريرنــا علــى طرائــق مختلفــة. أوال، نظــرا لكــون مختلــف الهيئــات الدوليــة ملراقبــة 
حقــوق اإلنســان تســتلزم مقاربــات متنوعــة وثانيــا نظــرا الختــاف طبيعــة وســياق االلتزامــات. فعلــى ســبيل 
املثــال، تــم إعــداد التقريــر الوطنــي فــي إطــار االســتعراض الــدوري الشــامل عــن طريــق عمليــة استشــارية 
واســعة النطــاق، لكــن برعايــة وزارة العــدل.  التــي أجــرت عــددا مــن اللقــاءات التشــاورية مــع املجتمــع 
املدنــي، والبرملــان، ومختلــف وحــدات الســلطة التنفيذيــة، وكذلــك مؤسســة حقــوق اإلنســان ولجنــة 
حقــوق الطفــل. وتــم إعــداد التقاريــر التــي تــم تقديمهــا إلــى هيئــات املعاهــدة مــن طــرف وزارات ووكاالت 
مكلفــة بهــذه القضايــا. وعلــى ســبيل املثــال، فقــد فرغنــا لتونــا مــن تقديــم تقريــر إلــى لجنــة حقــوق الطفــل 
بخصــوص مقتضيــات البروتوكــول االختيــاري بشــأن اشــتراك األطفــال فــي الصراعــات املســلحة، وقــد تــم 
إعــداد التقريــر مــن طــرف وزارة الدفــاع. بينمــا يعــد التقريــر املوجــه إلــى لجنــة القضــاء علــى جميــع أشــكال 
التمييــز ضــد املــرأة مــن لــدن وزارة الشــغل والتنميــة االجتماعيــة. وتتكلــف وزارة العــدل باالتفاقيــة ضــد 

التعذيــب وكذلــك لجنــة حقــوق اإلنســان. 

وتندرج االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أنواع التمييز العنصري ضمن مسؤولية الوزارة 
املكلفــة بالتنميــة الجهويــة، أمــا العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة 
فيندرج ضمن صاحيات وزارة الشغل والتنمية االجتماعية، وكذلك تقرير اتفاقية حقوق األشخاص 

دوي اإلعاقــة.

لقــد تــم تقســيم العمــل بيــن هيئــات فدراليــة وكيانــات أخــرى فيمــا يخــص إعــداد التقاريــر، عــن 
طريق قرارات خاصة للحكومة والتي تحين بين الفينة واألخرى. ونحن حاليا، وزارة الخارجية، باعتبارنا 
قنــاة وصــل بيــن الــوزارات واآلليــات الدوليــة ملراقبــة حقــوق اإلنســان، فــي طــور إعــداد مجموعــة أخــرى 
مــن التعديــات التــي مــن شــأنها أن تعكــس نســق ومنظــور التزاماتنــا الدوليــة، وكذلــك بعــض التغييــرات 

واإلصاحــات داخــل الحكومــة.



44

وتتجلــى أفضــل املمارســات فــي كــون حكومتنــا تلــزم مختلــف الــوزارات بتقديــم التقاريــر وهــو فــي 
نظرنــا منهجيــة جيــدة للتعامــل مــع هــذه األمــور بالنســبة لبلــد كبيــر. فالــوزارات املكلفــة تتمتــع بصاحيــات 
واســعة فــي إطــار واجباتهــا. كمــا أنهــا تعتبــر وســيلة ناجعــة لتقييــم نســق وطبيعــة االلتزامــات وتحديــد العمــل 
املزمــع القيــام بــه وكــذا أولويــات التطبيــق. وعمومــا فالــوزارات املكلفــة بمســؤولية اإلشــراف علــى العمليــة 

مــن حيــث تقديــم التقاريــر عبــر العــروض وصــوال إلــى إعمــال التوصيــات. 

وهنــا أود أن أتقمــص دور محامــي الشــيطان وأقــول أن الــكل يعلــم أن عــددا مــن البلــدان ال تولــي 
مهمــة تقديــم التقاريــر للمتخصصيــن فقــط، بــل تقــوم بتوظيــف مستشــارين وباحثيــن أجانــب. وفــي بعــض 
الحــاالت يتــم ذلــك فــي ظــل برامــج ذات مســاعدة تقنيــة وبنــاء وتعزيــز القــدرات. وهــي فــي الواقــع تبــدو أحيانــا 
كعمليــة توظيــف عضــو ينتمــي إلــى جماعــة ضغــط سياســية أو وكالــة للعاقــات العامــة مــن أجــل تنظيــم 

حملــة انتخابيــة.

 ســبق أن ذكــر الســيد ســامة القضايــا املتعلقــة باملســاعدة التقنيــة وكذلــك املســاعدة التــي 
يقدمها مكتب املفوضية السامية لألمم املتحدة لحقوق اإلنسان، وأود أن أطرح سؤاال على الحضور، 
ما إذا كانت ممارسة كهذه تقلص نطاق تقديم التقارير بالنسبة للحكومة وال تتطرق إلى بعض القضايا 
واملعلومــات خاصــة وأن املهنييــن ســيقدمون األمــور بــكل مهنيــة تاركيــن بذلــك بعــض القضايــا الشــائكة 

للنقــاش.

إن تقديــم تقريــر إلــى كل مــن االســتعراض الــدوري الشــامل أو هيئــات معاهــدة حقــوق اإلنســان 
له عواقبه. خال الدورة األولى لاســتعراض الدوري الشــامل، تتبادر إلى ذهني تجربة الواليات املتحدة 
األمريكية، حيث لم يقوموا بإعداد تقريرهم بتوافق مع ما تمليه القواعد فانصب عامة على اإلنجازات. 
وبالرغــم مــن ذلــك، كانــت الواليــات املتحــدة رائــدة فــي الــدورة األولــى لاســتعراض الــدوري الشــامل نظــرا 
لحجم التوصيات التي توصلت بها والتي بلغ عددها حوالي 2030، حسب علمي. وبالتالي فهي لم تتوفق. 

 وفي إطار تنظيم بلد كبير لرحلة نحو جنيف، فقد قام بإعداد مجموعة من املسؤولين املكلفين 
بشــكل مباشــر برفــع التقاريــر والتعــاون مــع الهيئــات الدوليــة ملراقبــة حقــوق اإلنســان. حيــث قامــوا بزيــارة 
املدينــة وكان برنامجهــم شــاما باللقــاءات مــع مســؤولين بمكتــب املفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان، 
وتمت موافاتهم بشكل سريع بكيفية عمل هيئات املعاهدة وكيفية عمل العمليات الخاصة. وبالنسبة 
لهم فمن الجيد معرفة كيفية عمل النظام بشكل عام إلى جانب معرفتهم بجزء معين من رفع التقارير. 
فهــذا النــوع مــن اللقــاءات يعكــس وجــه آخــر يتــم مــن خالــه تقريــب الــوزارات وأجهــزة الســلطة املكلفــة 

بطريقــة عمــل نظــام األمــم املتحــدة لحقــوق اإلنســان. 
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وتكمــن املمارســة الثالثــة الجيــدة فــي التعــاون مــع مكتــب املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة 
لحقــوق اإلنســان فــي إطــار االتفاقيــة مــن أجــل املعامــات الثنائيــة والتــي تعــرف بوضــوح ببروتوكــوالت 
التعاون. ويتمثل أحد بروتوكوالت التعاون في بناء جسر تواصل بين تشريعات حقوق اإلنسان الدولية 
والنظــام الداخلــي للمحاكــم. وقــد أنشــأنا، بفضــل املســاعدة التقنيــة ملكتــب املفوضيــة الســامية لحقــوق 
اإلنســان قاعدة بيانات إلكترونية للقضاة وســتكون في املتناول بشــكل رســمي خال األشــهر املقبلة. وقد 
كنــت أتصفــح قاعــدة البيانــات بينمــا كنــت جالســا بيــن الحضــور إال أننــي ال أســتطيع أن أطلعكــم علــى 
العنوان اإللكتروني نظرا لسريته. ولكن يمكنني أن أقول بأنها مفصلة. إنها ال تقتصر على منح القضاة 
الولــوج إلــى الوثائــق الدوليــة فقــط والتــي يمكــن اعتمادهــا بشــكل مباشــر، بــل إلــى مجمــوع هيئــة التشــريع 
التابعــة لآلليــات الدوليــة ملراقبــة حقــوق اإلنســان، بمــا فــي ذلــك قــرارات املحكمــة األوروبيــة بخصــوص 

حقــوق اإلنســان وآليــة الشــكاوى لهيئــات املعاهــدات. 

لقد شرعت املحكمة العليا أيضا، في السنة املاضية، في إصدار بعض الكتب املرجعية للقضاة 
التــي لــم تقتصــر فقــط علــى ذكــر القــرارات املتخــذة فــي قضايــا ضــد روســيا، بــل أيضــا بعــض القــرارات التــي 
تخــص قضايــا فرديــة تابعــة لبلــدان أخــرى، نظــرا ألهميتهــا فــي تنميــة التشــريع املحلــي لتطبيــق وتحويــل 
التزاماتنــا الدوليــة. وقبــل الشــروع فــي التحــدي، أود مــرة أخــرى أن أشــدد علــى عــدم وجــود وصفــة موحــدة 

لرفــع التقاريــر.

يعتبــر االســتعراض الــدوري الشــامل إطــارا جيــدا. فهــو يضــم قواعــد شــاملة ومختصــرة تمــت 
بلورتهــا مــن طــرف الســفير املغربــي الســابق إلــى جنيــف، صاحــب الفخامــة الســيد محمــد لوليشــكي الــذي 
شــغل منصب رئيس فريق عمل في مجلس حقوق اإلنســان. أما بالنســبة لهيئات املعاهدة فقد تطورت 
فــي جــل االتجاهــات وبذلــت جهــود مــن طــرف مكتــب املفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان لتســهيل عمليــة 
تقديــم التقاريــر بالنســبة للبلــدان. إال أن األمــر ال يــزال بعيــد التحقيــق، ومــا أنــا علــى وشــك قولــه اآلن أنــه 
فــي حالــة تقديــم التقاريــر، وفــي حالــة التفاعــل مــع هيئــات املعاهــدات إلــى جانــب اآلليــات الدوليــة ملراقبــة 
حقــوق اإلنســان، هنــاك بعــض القضايــا الوطنيــة التــي يجــب أن تأخــذ بعيــن االعتبــار وأن تحتــرم مــن أجــل 
تجنــب األخطــاء وســوء الفهــم. يكمــن التحــدي األكبــر بالنســبة لروســيا خــال مرحلــة إعــداد التقاريــر فــي 

حجــم وتنــوع مكونــات البلــد.

مــن بــاب املثــال ال الحصــر: خــال االســتعراض الــدوري الشــامل لســان مارينــو، شــرح الوفــد 
الوضــع فــي املؤسســات اإلصاحيــة. وقالــوا أنــه يوجــد حاليــا ســجن واحــد للنــزالء، وصدقونــي القــول فقــد 

انفجــر مجلــس حقــوق اإلنســان بالضحــك. 
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مــن أجــل تجــاوز الكــم الهائــل مــن املعلومــات التــي نحتــاج تقديمهــا إلــى هيئــات املعاهــدة، نجــد 
أنفســنا فــي صــراع مســتمر مــع مكتــب املفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان، فيمــا يخــص حجــم وفحــوى 
التقاريــر كمــا نحــاول توفيــر ترجمــة جيــدة ومناســبة مــن أجــل تســليم التقريــر ملتخصصيــن داخــل أجلــه. 
ويعــرف الســيد ســامة ذلــك جيــدا وهــو يوافقنــي الــرأي. نحــن نعــي ضــرورة املســاواة والتعامــل العــادل لــكل 
بلد، لكن أعذروني فا يمكن أن توضع روسيا في نفس كفة سان مارينو. فنحن في جعبتنا الكثير ليقال 

نظــرا لكبــر حجــم بلدنــا. 

ومــن أجــل التعامــل مــع هــذا األمــر يجــب أن نقلــص ونقصــر النصــوص مــا أمكــن مــن أجــل وضــع 
حوا�شــي وماحــق. ولكــن هــذا ال يجــدي كثيــرا بصراحــة، إال بشــكل جزئــي. تجــري اآلن عمليــة تقديــم تقريــر 
علــى شــكل ســؤال وجــواب مــن طــرف لجنــة مناهضــة التعذيــب والتــي تحظــى بتغطيــة مــن طــرف لجنــة 
حقوق اإلنسان، غير أنها تتخللها عيوب وعليه فقد ارتأينا أن كا من عمليتي تقديم تقرير وطني عادي 
واإلجابة على األسئلة يجب أن يواكبا بعضهما. والتحدي اآلخر يكمن في كثرة موجبات تقديم التقارير. 
وأحيانا تفهم هذه املوجبات بشكل مختلف. ففي بعض الحاالت نتوصل بتوصيات في إطار االستعراض 
الــدوري الشــامل وكذلــك ضمــن هيئــات املعاهــدة التــي تعــارض بعضهــا البعــض. كمــا نتوصــل بتوصيــات 
من طرف لجان حقوق اإلنسان التي من شأنها تيسير القوانين التي تحكم خطاب الكراهية نظرا لكونه 
ســيحد فــي نظرهــم مــن حريــة التعبيــر. ومــن جهــة أخــرى لدينــا توصيــة مــن اللجنــة الخاصــة بالقضــاء علــى 
التمييــز العنصــري مــن أجــل تعزيــز هــذا القانــون ووضــع عقوبــات أكثــر صرامــة. هكــذا تجــري األمــور. فمــن 

املســتحيل الحصــول علــى رد وعمليــة إصــاح نظــام هيئــات املعاهــدة لــم تقــدم ردا علــى هــذا األمــر.

ثالثــا: هنــاك عــدد مــن االختــاالت فــي نظــام هيئــة املعاهــدة مــن قبيــل: غيــاب تدابيــر الحمايــة، 
تسييسها، وامليول السيا�شي. والرد هنا ذو بعد تعاوني. فالتعاون ال يجب أن تقتصر وظيفته على تعزيز 
حقوق اإلنسان مثل املساعدة التقنية الدولية وغيرها، بل يجدر به أن يكون مبدأ اشتغال كل اآلليات 
الدوليــة ملراقبــة حقــوق اإلنســان واملقاربــة الرئيســية للبلــدان. ســتكون لصالــح كا الطرفيــن. فالبلــدان 
ستتوصل بتوصيات تخص تطوير وضعية حقوق اإلنسان كما ستزيد من مصداقية هيئات املعاهدة.

ثــم تأتــي املواجهــة مــع النظــام الفيدرالــي وكذلــك إشــكالية الترجمــة. وباملناســبة فقضيــة جورجيــا 
ليســت بالضبــط خطــأ فــي الترجمــة. لقــد كان النــص زائفــا وبعــد ذلــك ألقــي اللــوم علــى املترجمين الفوريين. 

أنــا أتأســف ملــا حــل بهم.
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أمــا التحــدي األخيــر حســب اعتقــادي، وأعتــرف بــكل صراحــة أنــه ليــس تحديــا بــل عــار بالنســبة 
لبلدي، فنحن لم نجدد الوثيقة األساسية منذ سبع سنوات. نحن في حاجة ملتابعة هذا األمر واملمارسة 
املتعلقــة بتقديــم وثيقــة أساســية هــو أمــر جيــد ليــس فقــط فيمــا يخــص تقديــم التقاريــر فــي ظــل هيئــات 

املعاهــدات، ولكــن فــي االســتعراض الــدوري الشــامل وفــي إطــار اإلجــراءات الخاصــة بشــكل عــام.

وشكرا جزيا.
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تجربة المغرب

السيد عبد الرزاق روان، الكاتب العام للمندوبية الوزارية املكلفة بحقوق اإلنسان

أوال. مهام املندوبية الوزارية لحقوق اإلنسان في مجال إنجاز التقارير

1 - اإلطار التنظيمي 

مــن بيــن مهــام أخــرى، تضطلــع املندوبيــة الوزاريــة لحقــوق اإلنســان، ضمــن صاحياتهــا باملهــام 
التاليــة:

 ضمــان إعــداد وتقديــم التقاريــر الوطنيــة إلــى هيئــات املعاهــدات فــي مجــال حقــوق اإلنســان التــي
يعتبــر املغــرب طرفــا فيهــا؛ 

 ضمــان متابعــة التوصيــات واملاحظــات املنبثقــة عــن اســتعراض التقاريــر الوطنيــة مــن طــرف
أجهــزة املعاهــدات املشــار إليهــا؛ 

 تنســيق العاقــات بيــن اآلليــات واإلجــراءات الخاصــة ملجلــس حقــوق اإلنســان واملفوضيــة
الســامية لحقــوق اإلنســان التابعــة لألمــم املتحــدة؛

 تتبــع تقاريــر املنظمــات الوطنيــة والدوليــة املتعلقــة بحالــة حقــوق اإلنســان فــي املغــرب؛ وضمــان
تنســيق إعــداد مشــاريع الــرد عليهــا عنــد االقتضــاء.

ــى التأخــر فــي إعــداد  ــة الوزاريــة لحقــوق اإلنســان: رد عل 2. إحــداث املندوبي
وتقديــم التقاريــر الوطنيــة فــي مجــال حقــوق اإلنســان.

 شــمل هــذا املجهــود التــي بذلتــه املندوبيــة الوزاريــة لحقــوق اإلنســان، بتنســيق مــع القطاعــات 
إعــداد وتنســيق إنجــاز وتحييــن  الحكوميــة واملؤسســات الوطنيــة ومختلــف األطــراف املعنيــة األخــرى، 

التقاريــر الوطنيــة الســتة التاليــة:

1 – تحيين التقريرين الدوريين 3 و4 املتعلق باتفاقية حقوق الطفل )وضع في ماي 2012، ومن املقرر 
استعراضه في شتنبر 2014(؛

2 -إعــداد التقريــر األولــي حــول تنفيــذ االتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق جميــع العمــال املهاجريــن وأفــراد 
أســرهم )تــم وضعــه ب تاريــخ 12/07/2012 واســتعراضه فــي شــتنبر 2013(؛

3 -إعــداد التقريــر الــدوري الرابــع لتنفيــذ العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة 
والثقافيــة الــذي ثــم وضعــه فــي ينايــر 2013.
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4 -إعداد التقرير الدوري السادس لتنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية )سيقدم 
قريبا(؛

5 -إعــداد وتقديــم التقريــر الوطنــي للــدورة الثانيــة لاســتعراض الــدوري الشــامل )وضــع فــي مــارس 2012، 
واســتعرض فــي مايــو 2012(؛

6 -إعداد التقرير األولي بشأن تنفيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة )الذي سيوضع قبل نهاية 
مارس 2014(؛

كمــا قامــت املندوبيــة الوزاريــة املكلفــة بحقــوق اإلنســان، فــي يوليــوز 2012، بتحييــن الوثيقــة 
.)HRI/CORE/MAR/2012( األساســية للمغــرب التــي تشــكل جــزءا مــن تقاريــر الــدول األطــراف

ثانيا: منهجية ومقاربة إعداد التقرير

وتشــمل املقاربــة املنهجيــة التــي تعتمدهــا املندوبيــة الوزاريــة لحقــوق اإلنســان مــن أجــل تعزيــز 
ســيرورة التشــاور الوطنــي الواســع:

- املشاركة املوسعة، على املستوى املركزي، ملختلف األطراف املعنية  في سيرورة التفاعل حول موضوع 
إعداد التقرير الوطني؛

- إطاق الحوار والنقاش على املستوى الوطني والجهوي واملحلي ملواكبة إعداد وبلورة التقارير، فضا 
عن تتبع تنفيذ التوصيات.

وتشــمل عمليــة التشــاور الواســعة التــي اعتمدتهــا املندوبيــة الوزاريــة لحقــوق اإلنســان خــال 
إعــداد التقاريــر الوطنيــة مــا يلــي:

• تنظيــم اجتماعــات التنســيق، والتبــادل والتواصــل مــن أجــل النهــوض بحــوار تفاعلــي مــع جميــع 	
األطــراف املعنيــة: القطاعــات الحكوميــة واملؤسســات الوطنيــة وجمعيــات ومنظمــات املجتمــع 
فــإن هــذه  باإلضافــة إلــى جمــع املعطيــات،  املدنــي والنقابــات والجامعــات ووســائل اإلعــام. 
االجتماعــات تســمح لجميــع األطــراف املعنيــة بتملــك أفضــل لتوجيهــات األمــم املتحــدة، وإدراك 

أفضــل لحجــم املســاهمات املنتظــرة مــن كل طــرف فــي إعــداد ومضمــون التقريــر الوطنــي؛

• بمســاهمة أجهــزة وخبــراء 	 تنظيــم نــدوات وطنيــة ودوليــة حــول املوضــوع املتعلــق بالتقريــر، 
دولييــن؛

• 	
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• بمســاهمة املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان 	 تنظيــم أيــام دراســية علــى مســتوى الجهــات، 
والجامعــة؛

• عقد لقاءات التنسيق مع القطاعات الحكومية واملؤسسات الوطنية من أجل تقديم مشروع 	
التقرير وتحيين واستكمال املعطيات؛

• مــن أجــل تقديــم الصيغــة املتقدمــة ملشــروع التقريــر، 	 تنظيــم لقــاءات مــع املجتمــع املدنــي، 
ومناقشــة مضمونــه وتبــادل االنتظــارات املعبــر عنهــا مــن طــرف املجتمــع املدنــي؛

• تنظيم اجتماع تنسيقي مع القطاعات الوزارية واملؤسسات الوطنية للمصادقة على مشروع 	
التقرير؛

• وأخيرا، إرسال التقرير النهائي للجنة األمم املتحدة املعنية، عن طريق وزارة الشؤون الخارجية 	
والتعاون.

ولتجنــب مشــاكل الترجمــة، تقــوم املندوبيــة الوزاريــة املكلفــة بحقــوق اإلنســان بترجمــة التقريــر 
إلــى اللغتيــن الفرنســية واإلنجليزيــة.

ثالثا. خطة عمل تتبع تنفيذ التوصيات

عنارص خطة عمل التتبع

غداة استعراض التقرير الوطني في إطار الدورة الثانية لاستعراض الدوري الشامل، وضعت 
املندوبية الوزارية لحقوق اإلنسان خطة عمل وطنية لتتبع تنفيذ التوصيات. وتقوم هذه الخطة على 

تحديد املحاور الرئيسية ضمن هذه التوصيات، وتقسيمها إلى محاور فرعية مع إبراز:

1( موضوع التوصية؛

2( وضعها الحالي؛

3( التدابير واملساطر الازمة لتنفيذها؛

4( الجهاز الحكومي املعني؛

5( مؤشرات التتبع وأخيرا؛

6( فترة التنفيذ.

مكونات الخطة 
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تشمل هذه الخطة تسعة محاور رئيسية )موضوعات( تجمع التوصيات، وهي كالتالي:

أوال. النهوض والتطور الديمقراطي وسيادة القانون؛

ثانيا. التفاعل مع منظومة األمم املتحدة لحقوق اإلنسان؛

ثالثا. النهوض بحقوق اإلنسان وحمايتها؛

رابعا. النهوض بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية؛

خامسا. حماية الحقوق املدنية والسياسية والنهوض بها؛

السادس. حماية الحقوق الفئوية والنهوض بها؛

السابع. النهوض بثقافة حقوق اإلنسان من خال التعليم والتكوين؛

ثامنا. تعزيز اإلطار املؤس�شي لحماية حقوق اإلنسان والنهوض بها؛

تاسعا. توصيات عامة.

وانســجاما مــع االلتــزام الطوعــي للمغــرب عقــب فحــص تقريــره الوطنــي فــي إطــار الــدورة الثانيــة 
لاســتعراض الــدوري الشــامل فــي شــهر مــاي 2012، تقــوم املندوبيــة الوزاريــة لحقــوق اإلنســان، حاليــا، 
بوضــع اللمســات األخيــرة علــى التقريــر املرحلــي الــذي ســيقدم فــي شــهر مــاي 2014 أمــام مجلــس حقــوق 

اإلنســان بخصــوص التقــدم املحــرز فــي تنفيــذ توصيــات االســتعراض الــدوري الشــامل.

وقــد تــم األخــذ بعيــن االعتبــار فــي هــذا التقريــر تقاطــع توصيــات هيئــات املعاهــدات واإلجــراءات 
الخاصــة ملجلــس حقــوق اإلنســان.

رابعا: التحديات الرئيسية التي يجب رفعها

 تتمثــل التحديــات التــي واجهتهــا املندوبيــة الوزاريــة للحقــوق اإلنســان خــال عملهــا بمناســبة 
إعــداد التقاريــر الوطنيــة، والتــي تتطلــب إجابــات عاجلــة إلــى هــذا الحــد أو ذاك فــي:
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املستوى األول

والتنســيق بيــن القطاعــات  واملقاربــة التشــاركية،  القــدرات،  فــي بنــاء  يتمثــل هــذا التحــدي   
الحكومية واملؤسسات الوطنية واألطراف املعنية األخرى، وتعزيز بعد »حقوق اإلنسان« في السياسات 

العموميــة.

قــدرات املجتمــع املدنــي، وتحســين التكويــن والتكويــن  أهميــة قصــوى لبنــاء  كمــا ينبغــي إيــاء 
املســتمر ملوظفــي الجماعــات املحليــة وأعــوان الســلطة واملســؤولين علــى إنفــاذ القوانيــن، وتعزيــز دور 

والنقابــات واملنظمــات املهنيــة... ووســائل اإلعــام،  والجامعــة،  البرملــان، 

املستوى الثاين

يتعلق بالتخطيط االستراتيجي في مجال حقوق اإلنسان والديمقراطية.

ويعكــس هــذا التحــدي أهميــة التخطيــط االســتراتيجي فــي مجــال حقــوق اإلنســان، والــذي يمكــن 
من ضمان تأهيل التزامات الباد. في هذا الصدد، تجدر اإلشارة إلى الصلة الوثيقة بين حقوق اإلنسان 

والديمقراطية والتنمية.

يثيــر هــذا البعــد أيضــا أهميــة اعتمــاد خطــة وطنيــة لتتبــع التوصيــات، مــع األخــذ بعيــن االعتبــار 
التقاطع القائم بين توصيات االستعراض الدوري الشامل وغيره من اآلليات األممية لحقوق اإلنسان، 

ومــن ضمنهــا علــى وجــه الخصــوص هيئــات املعاهــدات واإلجــراءات الخاصــة.

املستوى الثالث

يتعلق األمر بالتحدي املتمثل في النهوض بثقافة حقوق اإلنسان.

ويعتبــر هــذا الجانــب مــن التحديــات الرئيســية التــي تؤثــر بشــكل مباشــر علــى مصداقيــة وأجــواء 
الثقة تجاه اإلصاحات املتخذة في إطار إعادة تأهيل وتحسين اإلطار املؤس�شي لحماية حقوق اإلنسان 

والنهــوض بهــا.
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ومن جهة أخرى، وإضافة إلى هدف ترسيخ مبادئ وقيم حقوق اإلنسان، فإن النهوض بثقافة 
حقوق اإلنسان يثير بشكل أكثر شمولية تنمية آليات الرقابة واملساءلة واملحاسبة واملسؤولية املتبادلة 

ملختلف األطراف. 

املستوى الرابع

يشمل هذا املستوى أدوات ومؤشرات القياس في مجال حقوق اإلنسان.

كمــا تعلمــون، فــإن وضــع مؤشــرات للقيــاس فــي مجــال حقــوق اإلنســان علــى املســتوى الوطنــي 
يتطلب القيام بتقييم نقدي للمؤشرات املعتمدة من قبل املنظمات الدولية، بما في ذلك مؤشرات األمم 
املتحــدة، وذلــك لضمــان االنســجام، واحتــرام الســياقات املحليــة لقيــاس اإلنجــازات بالنســبة للمجــاالت 

املذكــورة، وتشــخيص املمارســات الفضلــى، وتحديــد أفضــل للتحديــات والصعوبــات والفــرص... .
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دور املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ورهاناتها 

كاترينا روز، ممثلة اللجنة الدولية لتنسيق املؤسسات الوطنية لحماية حقوق اإلنسان  
والنهوض بها بجنيف،

الدور الخاص للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان

منــذ ســنة 2007، وأنــا أشــتغل كممثلــة للجنــة الدوليــة لتنســيق املؤسســات الوطنيــة لحمايــة 
حقوق اإلنسان  والنهوض بها بجنيف، وهي جمعية دولية تجمع كل ملؤسسات لوطنية لحقوق اإلنسان 
عبــر العالــم، تنتمــي إليهــا حوالــي 100 عضــو 69 منهــا معتمــدة كمنظمــات تمتثــل ملبــادئ باريــس. ويكمــن 
دوري بجنيف في مســاعدة املؤسســات الوطنية للتعاون بفعالية مع اآلليات الدولية لحقوق اإلنســان.

إن املؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان تلعــب دورا فريــدا مــن نوعــه، إذ تعتبــر بمثابــة وســيط 
وهمــزة وصــل بيــن اآلليــات الدوليــة واآلليــات الوطنيــة فــي مجــال حمايــة حقــوق اإلنســان والنهــوض بهــا. 
وتقــوم بهــذا الــدور ألنهــا، أوال، مؤسســات وطنيــة أي أنهــا فاعــل دائــم ببلدانهــا. وثانيــا ألنهــا بموجــب مهمتهــا 
وقانونهــا األسا�شــي ووظائفهــا وصاحياتهــا قــادرة علــى توفيــر معطيــات وبيانــات مناســبة وهامــة ومســتقلة 
للمنظومــة األمميــة، فضــا عــن أن بإمكانهــا النهــوض بــدور التتبــع والرصــد لتنفيــذ التوصيــات ببلدانهــا. 
علمــا أنهــا تقــوم بهــذه املهــام واألدوار اعتمــادا علــى مبــادئ باريــس التــي تخضــع لهــا.إذ أن مبــادئ باريــس 
تخــول للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان صاحيــة خاصــا تهــم حمايــة حقــوق اإلنســان والنهــوض بهــا 
على املستوى الوطني.كما تمنحها مبادئ باريس قانونا أساسيا يمكنها من لعب دور الربط بين الهيئات 
الدوليــة والهيئــات الوطنيــة. فضــا عــن ذلــك، فــإن مبــادئ باريــس تخــول لهــا صاحيــات فريــدة مــن نوعهــا 
مثــل تق�شــي الحقائــق واســتقبال الشــكاوى وزيــارة أماكــن االحتجــاز والحرمــان مــن الحريــة، عــاوة علــى 
إنجــاز التقاريــر وتتبــع مــدى تنفيــذ التوصيــات، وتقديــم استشــارت للدولــة وحثهــا علــى الوفــاء بالتزاماتهــا 
الدوليــة فــي مجــال حقــوق اإلنســان. وبذلــك، تنهــض هــذه املؤسســات بــدور متميــز وتكميلــي ألدوار الدولــة 

واملجتمــع املدنــي والجامعــات واآلليــات الدوليــة.

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن دور املؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان يتطــور ويتنامــى علــى مســتوى 
العــدد والحجــم كمــا علــى مســتوى األثــر الــذي يمكــن أن يكــون لعملهــا علــى مســتوى بلدانهــا، فضــا عــن 
الفرص التي تفتح أمامها للمساهمة في مختلف مراحل عمل هيئات املعاهدات، واالستعراض الدوري 

الشــامل واإلجــراءات الخاصــة. كمــا أن دورهــا معتــرف بــه علــى مختلــف املســتويات.
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أهداف ورهانات املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان

وبخصــوص أهــداف وغايــات املؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان، يبــدو واضحــا أن بلــورة 
التقاريــر يدخــل فــي صلــب مهــام هــذه املؤسســات ســواء علــى املســتوى الوطنــي أو الدولــي.

وهناك خمس مراحل في هذه السيرورة املتعلقة بالتقارير، تتكامل فيما بينها وإن كان لكل منها أهدافه 
وغاياته.

املرحلــة األولــى تتعلــق بالتخطيــط باعتبــار أن عمليــة التقريــر يدخــل فــي ســيرورة متكاملــة مــن 
الرصــد والتتبــع الــخ، والثانيــة تتعلــق بالتشــاور داخليــا ومــع كل األطــراف صاحبــة املصلحــة للتأكــد مــن 
املعلومات ومن كونها قد عولجت بشكل كامل، أما املرحلة الثالثة فتهم التوثيق بما يتطلب من تجميع 
كل املعلومات من مختلف املستويات وتجميعها في تقرير وجعلها في متناول الجميع. أما املرحلة الرابعة 
فتتعلق باقتسام هذا التقرير وتوزيعه عبر كل القنوات املتاحة. في حين تتعلق املرحلة الخامسة بضمان 

أثــر هــذه التقاريــر علــى السياســات العموميــة مــن أجــل النهــوض بحقــوق اإلنســان وصيانتهــا.

إن قيــام املؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان بهــذه األدوار مــن خــال التوثيــق وإنجــاز تقاريــر 
مســتقلة تعتمــد مبــادئ باريــس، وتســتثمر خبــرة وتجــارب هــذه املؤسســات تتيــح توثيــق املعطيــات علــى 
املســتوى الدولــي حتــى تتمكــن الهيئــات الدوليــة مــن تحديــد التحديــات املطروحــة بشــكل دقيــق فــي كل 
مــن الــدول املعنيــة. كمــا يمكــن ذلــك مــن إنتــاج توصيــات علــى املســتوى الدولــي تكــون دقيقــة وعادلــة ومــن 
الصعــب علــى الــدول املعنيــة رفضها.عــاوة علــى أن مثــل هــذه التوصيــات تقــدم الدعــم للمنظمــات غيــر 

الحكوميــة، كمــا أن تنفيذهــا يكــون يســيرا.

وإضافــة إلــى هــذه الفــرص التــي تتيحهــا عمليــة إنجــاز التقاريــر هنــاك العديــد مــن التحديــات، منهــا 
ضعــف املــوارد، والعــدد املتنامــي مــن التقاريــر الواجــب إنجازهــا، إضافــة إلــى الضغــوط القمعيــة التــي 
لوحظــت مؤخــرا ضــد نشــطاء فــي مجــال حقــوق اإلنســان ولكــن أيضــا ضــد مؤسســات وطنيــة لحقــوق 
اإلنســان نتيجــة مســاهمتها فــي عمليــة إنجــاز التقاريــر ومــا يســتتبعها علــى املســتوى الوطنــي والدولــي، وهــي 

ظاهــرة يجــب اســتيعاب خطورتهــا.
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املمارسات الجيدة

وبيــن الفــرص املتاحــة والتحديــات واإلكراهــات املطروحــة علــى املؤسســات الوطنيــة لحقــوق 
اإلنســان اعتمــاد مقاربــة إســتراتيجية فــي مجــال إنجــاز التقاريــر، حيــث ال يجــب أن تكــون هــذه العمليــة 
مرتبطــة فقــط بلحظــة معينــة، بــل تعتمــد إســتراتيجية تحــدد األهــداف ومؤشــرات النجــاح والتواريــخ 
ومسؤوليات كل األطراف. وتقوم هذه اإلستراتيجية على عنصرين وثيقي الصلة بعملية إنجاز التقارير. 
أولهمــا يرتبــط بدوريــة تقاريــر مختلــف األجهــزة واآلليــات التــي يجــب علــى املؤسســة احترامهــا وتتبعهــا فــي 
إطــار هــذا املخطــط اإلســتراتيجي؛ إذ أن التفاعــل مــع عمليــات االســتعراض تســاعد علــى تحســين جــودة 
التوصيــات وتنفيذهــا فــي كل بلــد، أمــا العنصــر الثانــي فيتعلــق بأخــذ تظافــر الجهــود القائــم بيــن مختلــف 
آليــات حقــوق اإلنســان األمميــة بعيــن االعتبــار. أي أن بإمــكان املؤسســة الوطنيــة التــي ترفــع تقريــرا إلــى 
آليــة معينــة كاالســتعراض الــدوري الشــامل أن تســتعين بتوصيــات آليــات أخــرى كهيئــات املعاهــدات أو 
اإلجراءات الخاصة، مما يمنح هذا التقرير قوة إضافية، كما يسمح ذلك بالقيام بمهمة التتبع اعتمادا 
علــى مقاربــة شــمولية. هكــذا تعتمــد هــذه املقاربــة اإلســتراتيجية علــى مخطــط التــزام يقــوم علــى تحديــد 
وتحديــد املــوارد  وتقســيم العمــل،  وتحديــد املســؤوليات،  ومخطــط عمــل،  األهــداف اإلســتراتيجية، 

واملؤشــرات، وعمليــات التتبــع...

إن اعتماد مثل هذه املقاربة يساعد على إدماج اآلليات الدولية في العمل اليومي للمؤسسات 
الوطنيــة لحقــوق اإلنســان، كمــا ييســر عمليــات التتبــع وصياغــة التقاريــر فضــا عــن تيســير اســتعمال 

املــوارد املتاحــة.

وأود بهــذا الخصــوص اإلشــارة إلــى تجربــة جنــوب إفريقيــا بمناســبة تقديــم تقريــر لاســتعراض 
الــدوري الشــامل. فبمجــرد توصــل املؤسســة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان بتوصيــات االســتعراض الــدوري 
الشــامل، قامــت بتصنيفهــا وتحميــل كل عضــو فــي اللجنــة مســؤولية تتبــع تنفيذهــا، بــل وعملــت علــى أن 

تــدرج ذلــك ســواء فــي تقاريرهــا الدوليــة أو الوطنيــة.

ومــن جهــة أخــرى، علــى املؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان اعتمــاد مقاربــة تشــاركية تقــوم 
على مبادئ الشفافية واملشاركة الفعلية والحق في الولوج إلى املعلومة، وتنظيم االستشارات الواسعة 
سواء مع املؤسسات كالبرملان أو املجموعات املعنية مثل املجموعات املهمشة ، واألشخاص في وضعية 
إعاقة، أو األشــخاص املعتقلين، واملرأة...، لضمان إســماع صوتهم وفهم مشــاكلهم وعكســها في التقرير 

النهائي. 
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وتمكن هذه املقاربة التشاركية من تجميع مختلف املعطيات من مصادر متنوعة، كما يمكنها 
أن تتيــح فرصــة إقامــة منتــدى للنهــوض بالنقــاش وتنظيمــه زيــادة علــى أن هــذه املقاربــة تســمح بالقيــام 
بتتبــع تشــاوري مــع األطــراف ذات املصلحــة. ويمكــن اإلشــارة فــي هــذا الصــدد إلــى تجربــة املؤسســة الوطنيــة 
لحقــوق اإلنســان ببانامــا التــي بــادرت، عنــد تحضيرهــا للتقريــر إلــى دعــوة ممثلــي الحكومــة واملجتمــع املدنــي 
للتبــادل بخصــوص قضايــا مناهضــة التعذيــب، وبذلــك أتاحــت ملنظمــات املجتمــع املدنــي أن تقتــرح علــى 
الحكومــة خريطــة طريــق لتنفيــذ وتتبــع التوصيــات ذات الصلــة، واملصادقــة علــى البروتوكــول االختيــاري 
التفاقيــة مناهضــة التعذيــب. وهكــذا، قامــت الحكومــة الباناميــة باملصادقــة علــى هــذا البروتوكــول قبــل 
قدومها لجنيف لتقديم تقريرها أمام االستعراض الدوري الشامل. مما يبرز أهمية املقاربة التشاورية.

أمــا بخصــوص تحديــد األولويــات، فعلــى الرغــم مــن أننــي لســت متفقــة مــع تحديــد عــدد صفحات 
التقاريــر، فإنــي أرى فيهــا بعــض اإليجابيــات. ذاك أن تحديــد القضايــا الخمــس أو الســت ذات األولويــة 
الكبــرى يمكــن املؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان مــن التركيــز علــى القضايــا األساســية، بــل ووضــع 

إســتراتيجية علــى أساســها.

إن علــى املؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان أن تنتــج وتنشــر التقاريــر الســنوية واملوضاعاتيــة 
والخاصة الني تقوم مثا على زيارة أماكن االعتقال، أما بالنسبة للمضمون فقد يتضمن، أيضا، ماحظات 
منظمات املجتمع املدني بخصوص عمل املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان، بل أن هناك من اآلليات 

األممية التي تصدر توصيات لتعزيز عمل هذه املؤسسات الوطنية وجعلها تمتثل ملبادئ باريس. 

ومــن الضــروري ماءمــة مضمــون وشــكل التقريــر مــع متطلبــات الجهــة املوجــه ملوجــه إليهــا 
وكــذا مــع األهــداف املرســومة لهــذا التقريــر. ويمكــن اإلشــارة بهــذا الصــدد إلــى أن التقريــر الــذي يوجــه إلــى 
الدبلوماســيين فــي إطــار االســتعراض الــدوري الشــامل، يجــب أن يكــون واضحــا وموجــزا ومباشــرا فــي حيــن 

يمكــن أن يكــون التقريــر املوجــه إلــى هيئــات املعاهــدات تقنيــا أكثــر وطويــا أكثــر أيضــا. 

كما البد من اإلشارة إلى أهمية مساهمة املؤسسات الوطنية بقاعدة للمعطيات، التي عادة ما 
تطلبها اآلليات من الحكومات، وعادة ما ال تستجيب الحكومات لذلك.

وفــي األخيــر البــد مــن اإلشــارة أيضــا إلــى أهميــة نشــر وتوزيــع التقاريــر والتوصيــات علــى نطــاق واســع 
ســواء علــى املســتوى الدولــي أو علــى املســتوى الوطنــي.
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منهجية إعداد التقارير في مجال حقوق اإلنسان

ميشال فورست، ممثل اللجنة الوطنية االستشارية لحقوق اإلنسان بفرنسا

الســيد املنــدوب الــوزاري، الســيد الرئيــس، الســيدات والســادة، لقــد اختــرت أن أقــدم لكــم هــذا 
العــرض الــذي يتمحــور حــول دور املؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان فــي إعــداد التقاريــر عــن حقــوق 
اإلنســان، مبــرزا بشــكل ملمــوس كيــف يمكــن للمؤسســات الوطنيــة الخاضعــة ملبــادئ باريــس أن تســاعد 

فــي تعزيــز مصداقيــة تقاريــر بلدانهــا املوجهــة إلــى هيئــات املعاهــدات. 

إن اللجنــة الوطنيــة االستشــارية لحقــوق اإلنســان هــي املؤسســة الوطنيــة الفرنســية لحقــوق 
اإلنســان. وقــد تــم مؤخــرا ترتيبهــا مــن جديــد فــي صنــف )أ(، أي أنهــا فــي انســجام تــام مــع مبــادئ باريــس التــي 

يمتثــل لهــا عمــل املؤسســات الوطنيــة فــي العالــم.

ومع أن »مبادئ باريس« تسلم بأن من حق كل دولة أن تختار النموذج األنسب لنظامها، فإن 
هــذه املبــادئ تحــدد بعــض األفــكار حــول دور هــذه املؤسســات الوطنيــة، كمــا تســلط الضــوء علــى وضعهــا 

الهجين.

إن املؤسســات الوطنيــة تمــارس، وفقــا لهــذه املبــادئ، الصاحيــات الرئيســية األربــع التاليــة علــى 
الخصــوص:

فهــي مســؤولة، أوال، عــن » أن تقــدم بصفــة استشــارية للحكومــة والبرملــان وإلــى أي جهــاز أخــر 
مختص، إما بناء على طلب السلطات املعنية أو من خال ممارسة حقها في االستماع إلى أية جهة دون 
اإلحالة على جهة أعلى، الفتاوى والتوصيات واملقترحات والتقارير بشأن جميع املسائل املتعلقة بتعزيز 

وحمايــة حقــوق اإلنســان«.

»اإلعــان عــن حقــوق اإلنســان ومكافحــة جميــع أشــكال  ينبغــي للمؤسســات الوطنيــة  ثانيــا، 
التمييــز، وخاصــة التمييــز العنصــري، وذلــك مــن عــن طريــق زيــادة وعــي الجمهــور، وبصفــة خاصــة عــن 

طريــق اإلعــام والتثقيــف بحقــوق اإلنســان«.

ثالثــا، املؤسســات الوطنيــة قائمــة مــن أجــل »تعزيــز وضمــان املواءمــة بيــن التشــريع واألنظمــة 
واملمارســات الوطنيــة والصكــوك الدوليــة املتعلقــة بحقــوق اإلنســان، والتــي تكــون الدولــة طرفــا فيهــا، 
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والعمل على تنفيذها بطريقة فعالة؛ وتشجيع التصديق عليها أو االنضمام إلى تلك الصكوك، وضمان 
تنفيذهــا «. 

وتســاهم اللجنــة الوطنيــة االستشــارية لحقــوق اإلنســان فــي التقاريــر التــي يجــب علــى فرنســا 
وفقــا اللتزاماتهــا التعاهديــة. واملؤسســات اإلقليميــة،  تقديمهــا إلــى هيئــات ولجــان األمــم املتحــدة، 

أخيــرا، يجــب علــى املؤسســات الوطنيــة التعــاون مــع املنظمــات الدوليــة واإلقليميــة ونظيراتهــا فــي 
البلــدان األخــرى املختصــة بمجــاالت تعزيــز وحمايــة حقــوق اإلنســان. 

ففي إطار هاتين النقطتين األخيرتين، تم تكليف اللجنة الوطنية االستشارية لحقوق اإلنسان بمقت�شى 
القانون الصادر في مارس 2007 الذي أعاد تشكيلها، بتتبع تنفيذ فرنسا اللتزاماتها الدولية. 

وكــذا  املعاهــدات  هيئــات  جميــع  مــع  التعامــل  تخــص  مشــتركة،  منهجيــة  وضعنــا  وهكــذا، 
االســتعراض الــدوري الشــامل، فــي خمــس مراحــل ســأحاول وصفهــا فيمــا يلــي؛ علمــا أن املرحلتيــن األولــى 
والثانية تهم ما يصطلح عليه بوظيفة تقديم املشــورة للحكومة التي يخولها لنا القانون؛ في حين تحيل 

املراحــل الثــاث األخــرى صراحــة علــى وظيفــة املراقبــة التــي تدعونــا مبــادئ باريــس إلــى ممارســتها:

 املرحلــة األولــى مرحلــة هامــة، وإن كانــت ال تعيرهــا العديــد مــن املؤسســات الوطنيــة لحقــوق
اإلنســان، حســب اعتقــادي، األهميــة الازمــة. ويتعلــق األمــر بمرحلــة إعــداد مشــروع التقريــر 
الــذي تعــده فرنســا إلحــدى هيئــات معاهــدات األمــم املتحــدة. فمــن أجــل إعــداد أي تقريــر، تعيــن 
الحكومة الفرنسية وزارة مشرفة تعهد لها مهمة تنسيق عمل الوزارات إلعداد التقرير. هكذا، 
يمكن تكليف وزارة العدل بتنســيق تقرير فرنســا حول اتفاقية القضاء على التمييز العنصري 
أو اتفاقية مناهضة التعذيب، في حين يمكن تكليف وزارة الشؤون االجتماعية بمهمة إعداد 

التقريــر الــذي ســيقدم إلــى لجنــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة.

فــي نظــري، إحــداث  للتأكيــد علــى التقــدم الكبيــر الــذي يشــكله،  باملناســبة،  أريــد أن أتوقــف، 
املغرب للمندوب الوزاري لحقوق اإلنسان، وأعتقد أنه يشكل نقطة قوة هائلة بخصوص قيادة عمل 
الحكومــة فــي هــذا املجــال، حيــث أشــدت بذلــك عندمــا كنــت املقــرر الخــاص لألمــم املتحــدة بخصــوص 
هايتــي. وقــد قبــل ســعادة املنــدوب الــوزاري الســيد املحجــوب الهيبــة مبــدأ القيــام بزيــارة إلــى هايتــي ليقــدم 

لرئيــس الــوزراء الهايتــي منهجيــات عمــل املندوبيــة الوزاريــة. وأنــا ممتــن للغايــة لذلــك.

خــال هــذه املرحلــة األولــى، تنظــم الــوزارة املشــرفة اجتماعــا وزاريــا تدعــو إليــه الــوزارات املعنيــة 
بالتقرير؛ ونحن عادة ما نكون من بين املدعوين إلى هذا اللقاء األول. ويكمن الغرض من هذا االجتماع 
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وتوزيــع  وبنيــة التقريــر انطاقــا مــن أحــكام االتفاقيــة املعنيــة،  فــي تحديــد املضمــون العــام للتقريــر، 
املســؤوليات علــى كل مــن الــوزارات وتحديــد الجــدول الزمنــي للعمــل. وغالبــا مــا تكــون مشــاركة اللجنــة 
الوطنية االستشارية لحقوق اإلنسان محل تقدير من طرف مختلف الوزارات، وذلك بسبب خبرتها في 
هذا املجال، حيث نكون مدعوين إلبداء رأينا في هذا املشروع، والفلسفة الكامنة وراء إعداد التقرير، 
واملسائل الخاصة التي ينبغي للحكومة أن توليها االهتمام الضروري، وخاصة ما يتعلق بتنفيذ توصيات 

الــدورة الســابقة.

 املرحلة الثانية مرحلة تقنية جدا، ولكنها مهمة جدا ألننا نتلقى خالها من الحكومة الفرنسية
مشروع التقرير التي تعده فرنسا لهيئات املعاهدات، وذلك من أجل النظر فيه قبل التصديق 
الرســمي عليــه. هكــذا، نجمــع ممثلــي املجتمــع املدنــي واملنظمــات غيــر الحكوميــة أعضــاء اللجنــة 
الوطنيــة االستشــارية لحقــوق اإلنســان ومنظمــات حقــوق اإلنســان غيــر الحكوميــة واملنظمــات 
غيــر الحكوميــة اإلنســانية، واملنظمــات النقابيــة العماليــة أعضــاء اللجنــة الوطنيــة االستشــارية 
وبعــد ذلــك ننظــم اجتماعــا ثانيــا مــع ممثلــي الــوزارات املعنيــة  لحقــوق اإلنســان والخبــراء. 
حيــث نتصفــح  لنســتعرض معهــم الثغــرات ونقــاط الضعــف املحتملــة فــي مشــروع التقريــر. 
جميعا املشروع صفحة تلو األخرى، ونقدم املشورة، ونقترح تعديات وتحسينات. كما نفسر 
مثــا كيــف يمكــن أن تبــدو هــذه الفقــرة أو تلــك غيــر مفهومــة أو غامضــة بالنســبة للجــان الخبــراء، 
وكيــف يمكــن لبعــض املختصــرات أن تكــون غيــر مفهومــة، وملــاذا يخفــي التقريــر بعــض املشــاكل 
أو الصعوبــات التــي ليــس مــن الصحيــح تجنبهــا، ومــا هــي، حســب وجهــة نظرنــا، القضايــا التــي تهــم 

اللجنــة والتــي ال يتطــرق لهــا التقريــر.

بعد هذا االجتماع، نوجه بسرعة فائقة إلى الوزارة املشرفة مذكرة سرية تلخص النقاط التي 
نوقشــت، كما نقترح عليها، في بعض األحيان، إعادة صياغة بعض الفقرات أو الجمل.

 عندمــا نتلقــى التقريــر النهائــي، وهــذه هــي املرحلــة الثالثــة، نبلــور رأيــا نعلــن عنــه علــى الفــور ونقوم
بإرســاله إلــى اللجنــة املعنيــة لتنبيــه الخبــراء بشــأن القضايــا التــي تســتحق اهتمامــا خاصــا يــوم 

فحــص تقريــر فرنســا.
 أمــا املرحلــة الرابعــة فهــي عمليــة أعتقــد أنهــا هامــة جــدا، وقــد اختبرناهــا بنجــاح مــع العديــد

مــن هيئــات املعاهــدات، ولكــن يجــب القــول إن لجنــة معاهــدة القضــاء علــى التمييــز العنصــري 
هــي التــي ذهبــت بعيــدا فــي إضفــاء الطابــع الرســمي علــى هــذه املســطرة. وأتمنــى، عزيــزي إبراهيــم 
ســامة، أن تقوم جميع هيئات املعاهدات تنســيق مســاطر )إجراءات( تفاعلها مع املؤسســات 
الوطنيــة لحقــوق اإلنســان. وقــد قامــت العديــد مــن املؤسســات املماثلــة بتجريــب هــذه املســطرة 

بعــد مناقشــتها معهــا.
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والواقــع، أنــه فــي يــوم فحــص تقريــر فرنســا، نطلــب عقــد اجتمــاع ممنهــج مــع أعضــاء مــن اللجنــة، 
وخاصة املقرر، لتبيان النقاط التي يمكن ألســئلة الخبراء حولها أن تســاعد على توضيح وضع معين أو 
تفســير أحــكام اتفاقيــة معنيــة. خــال هــذه املناقشــة، نقتــرح أحيانــا أســئلة، كمــا يحــدث أن نلفــت انتبــاه 

اللجنــة لثغــرات أو نقــاط غامضــة ينبغــي توضيحهــا.

 أصبحــت اآلن مقبولــة مــن قبــل العديــد مــن هيئــات )إجــراء(  املرحلــة األخيــرة تهــم مســطرة 
املعاهــدات، وتشــبه تلــك الــذي تــم قبولهــا بالنســبة لاســتعراض الــدوري الشــامل. ففــي يــوم 
العــرض الــذي يقدمــه الوفــد الفرن�شــي، نجلــس بيــن الوفــد واملنظمــات غيــر الحكوميــة، ألننــا 
لســنا ممثلــي الدولــة وال ممثلــي املجتمــع املدنــي. ومباشــرة بعــد العــرض الــذي يقدمــه رئيــس وفــد 
التقريــر، وبدعــوة مــن رئيــس لجنــة االتفاقيــة، وباالتفــاق مــع الوفــد الفرن�شــي، نتنــاول الكلمــة فــي 
عشــر دقائــق، لشــرح رأينــا. وتكمــن األهميــة الكبــرى لهــذه املرحلــة، أساســا، فــي أن خبــراء اللجنــة 

والوفــد الفرن�شــي يســتمعون، معــا، لتدخــل املؤسســة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان.

لكــن إضافــة إلــى هاتيــن الوظيفتيــن املتعلقتيــن باملشــورة واملراقبــة، والتــي اســتعرضت مبادئهمــا 
العامة في إطار إعداد وتقديم التقارير إلى هيئات املعاهدات، هناك وظيفة ثالثة تتعلق بتتبع التوصيات.

فانطاقا من مبدأ أن االستعراض الدوري الشامل يشكل ممارسة سياسية بامتياز، تقبل من 
خالهــا الدولــة توصيــات نظرائهــا، وتلتــزم أمــام مجلــس حقــوق اإلنســان بتنفيذهــا، وضعنــا أداة تتبــع أكثــر 
شــمولية، تجمــع فــي وثيقــة واحــدة كل التوصيــات الــواردة علــى فرنســا مــن قبــل األمــم املتحــدة واملنظمــات 

اإلقليمية.

وتنــدرج هــذه املنهجيــة فــي إطــار مهمــة اللجنــة الوطنيــة االستشــارية لحقــوق اإلنســان فــي تتبــع 
التنفيــذ الفعلــي علــى املســتوى الوطنــي لالتزامــات الدوليــة لفرنســا فــي مجــال حقــوق اإلنســان والقانــون 
اإلنســاني الدولــي الــذي تعــزز باالســتعراض الــدوري الشــامل، الــذي تشــكل املؤسســات الوطنيــة لحقــوق 

اإلنســان أطرافــا فيــه.

كمــا ينــدرج هــذا التقريــر أيضــا ضمــن اســتمرارية رأي اللجنــة الوطنيــة االستشــارية لحقــوق 
اإلنســان ليــوم 7 فبرايــر 2008 حــول الدبلوماســية وحقــوق اإلنســان، حيــث ذكــر هــذا الــرأي بــأن عمــل 
فرنســا فــي مجــال حقــوق اإلنســان والقانــون اإلنســاني الدولــي يجــب أن يسترشــد بشــرط االنســجام الــذي 
يمر عبر ثاث مراحل: التصديق على املعاهدات الدولية واإلقليمية، والترجمة العملية لهذه االلتزامات 
فــي التشــريعات واملمارســات الفرنســية، واعتمــاد خطــة عمــل وطنيــة فــي مجــال حقــوق اإلنســان. ويتطلــب 
شرط االنسجام رؤية شاملة واستراتيجية في مجال التنفيذ والتقييم املستمر لحالة حقوق اإلنسان في 
فرنســا، وذلك في ســياق يتســم بتطورات هامة في مجال املســاطر املتعلقة بتتبع االلتزامات التي تعهدت 
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بهــا الــدول فــي مجــال حقــوق اإلنســان والقانــون اإلنســاني الدولــي. وفــي هــذا الســياق ينــدرج تقريــر اللجنــة 
تجــاه الحكومــة،  »االستشــارية واالقتراحيــة«  الوطنيــة االستشــارية لحقــوق اإلنســان ضمــن وظيفتهــا 

مســاهما بذلــك، أيضــا، فــي إخبــار وتحســيس الــرأي العــام مــن خــال توزيعــه الواســع فــي املكتبــات.

إضافــة إلــى ذلــك، يســمح هــذا التقريــر للجنــة الوطنيــة االستشــارية لحقــوق اإلنســان بــأن تلعــب 
دور الوسيط بين الهيئات الوطنية والهيئات الدولية، عاوة على القيام بوظيفة الوقاية واليقظة التي 
تطمئــن أكثــر هيئــات األمــم املتحــدة. والواقــع أن أجهــزة األمــم املتحــدة، ومنظمــة األمــن والتعــاون األوروبــي 
ومجلــس أوروبــا، فضــا عــن االتحــاد األوروبــي أصبحــت تبحــث بشــكل متزايــد عــن التعــاون مع املؤسســات 
الوطنيــة لتعزيــز وحمايــة حقــوق اإلنســان، ألنهــا األقــدر علــى تقييــم حقيقــة تنفيــذ حقــوق اإلنســان علــى 

أرض الواقــع.
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تجربة املجلس الوطني لحقوق اإلنسان  
مصطفى الناوي، ممثل املجلس الوطني لحقوق اإلنسان املغربي

سيتمحور تدخلي حول أربعة عناصر هي:

ماهية التقرير وأهميته؛. 1

تقارير املجلس الوطني لحقوق اإلنسان ؛. 2

تقرير املجلس الوطني حول املؤسسات املتخصصة في معالجة األمراض العقلية؛. 3

خاصات حول منهجية إعداد التقارير.. 4

ماهية التقرير وأهميته

التقريــر هــو أوال توثيــق، هــو اســتثمار وإثمــار لواقــع معيــن وتمــرة لعمــل معيــن، كمــا يعتبــر بمثابــة 
تأريــخ للحاضــر لوضعــه فــي خدمــة املســتقبل.

والتقريــر نــوع مــن العقلنــة والترشــيد للمهــام واألعمــال واإلمكانــات املرصــودة للقيــام بهــذه  وكــذا 
للزمــن. فهــو شــاهد علــى العصــر مــن نــوع خــاص، مثــل الشــهود الذيــن يمثلــون أمــام املحكمــة للنفــي أو 
اإلثبات، شاهد يرى ما يكون قد فات اآلخرين رؤيته ضمن سياق معين ومن زوايا مختلفة. شاهد خلق 
ليشــهد. وبالتالي فإن هذه الشــهادة هي علة وجوده. كما أنه، من حيث املواضيع التي يعالجها أو يتطرق 
إليها، رصد وتسجيل لتفاصيل تساهم في تأليف الكلية. حيث تؤثر هذه التفاصيل في هذه الكلية وتتأثر 
بهــا أيضــا. وبهــذا املعنــى، فــإن مــن يصــوغ هــذا التقريــر ويعــده وينجــزه يكــون مثلــه كمثــل يقــول الشــاعر دي 

فيــردي، عماقــا يمــر دون عنــاء مــن ســم اإلبــرة وفــي نفــس الوقــت قزمــا يمــأل الدنيــا. 

التقرير يلعب دورا كبيرا إن هو بني على مقاربة ســليمة وتتوخى املوضوعية قد اإلمكان في إثارة 
االنتبــاه وتقريــب الرؤيــة وإلــى حــد مــا فــي توحيــده مــن أجــل إحــداث القطائــع وتجــاوز االختــاالت وصحيــح 
االعوجــاج. وبهــذا املعنــى يكــون التقريــر إلــى حــد مــا بمثابــة وعــي شــقي، إن جــاز القــول، مــن حيــث كونــه ينبني 

علــى مقاربــة نقديــة إيجابيــة تنشــد التطــور والتقــدم والبنــاء وربمــا القطيعــة والتأســيس
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عالقة املجلس الوطني لحقوق اإلنسان بالتقارير

عاقــة املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان باعتبــاره مؤسســة وطنيــة خاضعــة ومطابقــة ملبــادئ 
باريس بالتقارير عاقة متشعبة ومتنوعة. وتتجلى مجاالت عمله على هذا املستوى في  املساهمة سواء 
مــا تعلــق منهــا بتذكيــر الحكومــة قبــل انعقــاد أجهــزة املعاهــدات، أو خــال انعقــاد الــدورات بالتزاماتهــا فــي 
إطــار االتفاقيــات الدوليــة، وحثهــا علــى الوفــاء بهــا وصياغــة تقاريــر بهــذا الخصــوص بنــاء علــى املــادة 15 مــن 
الظهير املحدث لهذا املجلس واملؤرخ بفاتح مارس 2011، ويساهم  املجلس في صياغة التقارير الدورية 
ويتابــع تقديــم التقاريــر الوطنيــة والحــوار الجــاري بيــن الحكومــة وأجهــزة املعاهدات،كمــا يســاهم املجلــس 
فــي تعميــم املاحظــات العامــة التوصيــات أجهــزة املعاهــدات وتتبــع تطبيقهــا وتفعيــل املاحظــات العامــة. 

ومــن جهــة أخــرى، يعــد املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان تقاريــر مختلفــة تصــب فــي إطــار املهــام 
املســندة إليــه بمقت�شــى الظهيــر املحــدث إليــه واملتمثلــة فــي حمايــة حقــوق اإلنســان والنهــوض بهــا وإثــراء 
النقاش بخصوصها. ومن هذه التقارير هناك التقارير السنوية املنصوص عليها في املادة 24 من الظهير 

املحــدث للمجلــس،  وتتشــكل هــذه التقاريــر مــن ثاثــة مكونــات رئيســية: 

• حالة حقوق اإلنسان بصفة عامة؛ 	
• حصيلة عمل املجلس ؛ 	
• آفاق عمل املجلس. 	

وتكمــن أهميــة هــذا التقاريــر السنوســية حســب القانــون املشــار إليــه فــي أنهــا تنشــر فــي الجريــدة 
الرســمية، كمــا يتــم إطــاع الــرأي العــام واملنظمــات والهيئــات غيــر الحكوميــة  الوطنيــة والدوليــة علــى 

مضمونهــا، كمــا يتــم تقديــم ملخــص للتقريــر فــي مجل�شــي البرملــان.

 كمــا ينتــج املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان تقاريــر لرصــد االنتهــاكات، ويتعلــق األمــر باالنتهــاكات 
التــي يرصدهــا املجلــس بنــاء علــى شــكاوي، أو فــي إطــار التدخــات االســتباقية، حيــث يتابــع فــي هــذا املجــال 
بعــض األحــداث االجتماعيــة التــي تحــدث بيــن الحيــن واآلخــر، أو بعــض املحاكمــات التــي تســتأثر باهتمــام 

الــرأي العــام، الــخ. وتتضمــن هــذه التقاريــر وقائــع الرصــد واملاحظــات والخاصــات وكــذا التوصيــات.

هنــاك، أيضــا، تقاريــر ينجزهــا املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان  املنصــوص عليهــا فــي املــادة 11 
مــن القانــون املحــدث للمجلــس، وتتعلــق بخاصــات زيــارات خــول القانــون للمجلــس القيــام بهــا ألماكــن 
احتجاز األشــخاص ضدا على إرادتهم، مثل الســجون ومؤسســات الطب العقلي والنف�شــي، ومؤسســات 

حمايــة الطفولــة، إضافــة إلــى أماكــن االحتفــاظ باألجانــب فــي وضعيــة غيــر قانونيــة.
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كمــا يمكــن للمجلــس أن يطالــب قطاعــات حكوميــة بإيفائــه بتقاريــر حــول مواضيــع خاصــة تهــم، 
مثــا،  شــكايات توصــل بهــا أو معاينــات قــام بهــا. 

التقرير املتعلق بالصحة العقلية ومستشفيات األمراض العقلية نموذجا.

 لقــد كان هــذا التقريــر الــذي أنتجــه املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان ســابقة مــن نوعهــا فــي 
املغــرب. كان عمــا مهمــا جــدا اســتأثر باهتمــام كبيــر.

بعد تبلور الفكرة املتعلقة بهذا التقرير وتبنيها من طرف مجموعة العمل املتعلقة بالحماية، وقع 
االتصال املتواصل بالجهات املعنية من مســؤولين طبيين ومســؤولين حكوميين. تم إعداد االســتمارات 
ودالئــل الزيــارات، وجمــع جميــع الصكــوك الدوليــة املتعلقــة بهــذه املستشــفيات وبالطــب العقلــي وبحقــوق 
املر�شــى عقليــا، وكــذا التقاريــر التــي اهتمــت بنفــس املوضــوع، إضافــة إلــى القوانيــن والوثائــق الوطنيــة ذات 
الصلــة. كمــا اســتفاد فريــق الزيــارات بتكويــن بشــأن املعطيــات واملعاييــر الواجــب اتخاذهــا بعيــن االعتبــار 

)عــدد األســرة، عــدد األطبــاء، عــدد املمرضيــن ...(.

وقــد تمــت فــي هــذا اإلطــار زيــارة 21 مؤسســة عموميــة مــن أصــل 27 مؤسســة متخصصــة بالطــب 
العقلــي فــي املغــرب. كمــا تمــت املؤسســة الخصوصيــة الوحيــدة املوجــودة ببادنــا. كمــا تــم إجــراء مقابــات 
مــع مســؤولين مــن جميــع املســتويات، ومقابــات مــع املجتمــع املدنــي، إضافــة إلــى الجمعيــات العلميــة 

املهتمــة بالطــب العقلــي والنف�شــي.

وقد تم الحرص على أن تكون تبنى منهجية التقرير على الشكل التالي:

• بيان سند املهمة وسياقها الدستوري والقانوني والواقعي؛	
• تصحيح املفاهيم وإثبات العاقة بين الصحة العقلية وصحة البدن؛ 	
• إبراز العاقة بين الصحة العقلية وحقوق اإلنسان؛ 	
• تقديم املرجعيات واملعايير.	

خالصات عامة 

 ليســت هنــاك منهجيــة موحــدة فــي إعــداد التقاريــر بــل مبــادئ عامــة فــي الشــكل املضمــون إلنجازهــا؛ حيــث 
أن التقاريــر الناجحــة تخضــع لشــروط شــكلية تتمثــل توخــي الدقــة واســتعمال لغــة ســليمة تحقــق متعــة 
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النــص، وتفــادي اإلطنــاب فضــا عــن االنســجام بيــن مكونــات النــص؛ أمــا مــن حيــث املضمــون فيجــب أن 
يســعى التقريــر إلــى أن يعكــس الحقيقــة دون خشــية أي جهــة، ودون الســقوط فــي خطــاب التعالــي. وأن 
يتوخــي املوضوعيــة وليــس الحيــاد )باعتبــار ضــرورة االنحيــاز للمعاييــر الدوليــة فــي مجــال حقــوق اإلنســان(؛ 
والشــمولية إضافــة إلــى اعتمــاد منطلقــات للقيــاس والتحليــل بعيــدا عــن األفــكار املســبقة والتعامــل مــع 
األحــداث والوقائــع بالصرامــة الازمــة. كمــا مــن مواصفــات التقريــر الجيــد الخــروج بتوصيــات علــى املــدى 
القريــب واملتوســط والبعيــد، وتوجيههــا إلــى جهــات معينــة حســب درجــات املســؤولية واالختصــاص. إن 
تحقيق هذه الشــروط الشــكلية وفي املضمون، تتطلب، حســب املتدخل، إســناد مهمة إنجاز التقرير إلى 

فريــق عمــل منســجم واع بمهمتــه، مقتنــع بهــا، ويتوفــر علــى جســور التواصــل مــع الجميــع. 
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	الجلسة الرابعة
محور التقارير املوازية ملنظمات املجتمع املدني

  امليسرة: السيدة فريدة بناني، أستاذة التعليم العالي، مراكش

• املتدخلون:	

• السيد باتريك موتزنبرك، مدير مركز الحقوق املدنية والسياسية بجنيف؛	

• السيد سوبحا كوجادور،  مدير وقيدوم فريق »مجموعة الحقوق الدولية«؛	

• السيد روالن شوفي، املدير التنفيذي ملنظمة »معلومات عن االستعراض الدوري الشامل« 	
بجنيف؛

• السيدة نادية السبتي، ممثلة مركز دراسات حقوق اإلنسان والديمقراطية.	
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دور املجتمع املدني في مسطرة استعراض التقارير أمام لجنة حقوق اإلنسان 

باتريك موتزنبرك، مدير مركز الحقوق املدنية والسياسية بجنيف 

إن عر�شــي هــذا سيســعى إلــى إبــراز مختلــف مراحــل اإلجــراء املتعلــق بفحــص التقاريــر التــي تعدهــا 
منظمــات ملجتمــع املدنــي أمــام لجنــة حقــوق اإلنســان، علمــا أن املســطرة معقــدة وطويلــة تتــراوح مدتهــا 
فــي املعــدل بيــن ســنتين وســنتين ونصــف. وهــي مراحــل ال تهــم فــي الواقــع التقاريــر املنبثقــة عــن املنظمــات 
غيــر الحكوميــة بــل تنطبــق أيضــا علــى التقاريــر الحكوميــة وتلــك التــي تنجزهــا املؤسســات الوطنيــة لحقــوق 
اإلنســان. وتتعلــق املرحلــة األولــى بمــا قبــل اســتعراض التقريــر الحكومــي أمــام اللجنــة واملرحلــة الثانيــة 
بساعة فحص التقرير أمام هذه اللجنة في حين تهم املرحلة الثالثة كل ما يتعلق بتتبع تنفيذ التوصيات.

املرحلة األولى التي تتعلق بما قبل استعراض التقرير أمام اللجنة تبدأ بحت الدولة على تقديم 
تقريرهــا باعتبــاره نقطــة انطــاق جميــع مراحــل هــذه املســطرة. علمــا أن قبــل فحــص التقريــر يتــم إعــداد 
الئحــة األســئلة التــي يجــب علــى الدولــة معالجتهــا فــي التقريــر، والتــي ال تتعــدى فــي مجموعهــا 25 ســؤاال، 
باســتثناء التقريــر حــول وضعيــة الطفــل الــذي يتضمــن عــددا أكبــر. لهــذا مــن املهــم بالنســبة ملنظمــات 
املجتمع املدني إرسال تقريرها ومعطياتها قبل تحديد الئحة هذه األسئلة بحولي شهرين أو ثاثة، وذلك 
لضمــان إدراج انشــغاالت املجتمــع املدنــي ضمــن هــذه الائحــة. علمــا أن هــذا التقريــر يجــب إنجــازه وفقــا 
للمعاييــر التقنيــة التــي يمكــن االطــاع عليهــا فــي املوقــع اإللكترونــي للمفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان.

بعــد تحديــد الئحــة األســئلة وتحديــد تاريــخ مناقشــة التقريــر، يبــدأ املدخــل الثانــي الــذي يمكــن 
ملنظمــات املجتمــع، مــن خالــه، إعــداد تقريــر ثــان ســيكون مخالفــا للتقريــر األول باعتبــار أن عليــه اإلجابــة 
على نفس األسئلة املطروحة على الدولة، وبذلك سيتوفر خبراء اللجنة على معطيات الدولة واملعطيات 
التــي تدلــي بهــا منظمــات املجتمــع املدنــي. ويكت�شــي هــذا التقريــر أهميــة قصــوى ألن بدونــه ســيعجز الخبــراء 
عــن بلــورة األســئلة واملاحظــات أو التعليقــات والتوصيــات. كمــا ســيكون مــن املهــم التعــاون بيــن منظمــات 
املجتمــع املدنــي فــي البلــد الواحــد مــن أجــل إنجــاز هــذا التقريــر الــذي أفضــل تســميته بتقريــر املنظمــات غيــر 

الحكوميــة عــوض التقريــر املــوازي أو تقريــر الظــل.

ويشكل زمن مناقشة التقرير مرحلة مهمة بالنسبة ملنظمات املجتمع املدني باعتبارها الفرصة 
الوحيــدة التــي تشــارك فيهــا فــي مناقشــة تقاريــر دولهــا، وهــي اللحظــة األهــم فــي كل هــذه العمليــة. لقــد قننــت 
لجنة حقوق اإلنسان، شأنها شأن العديد من اللجان األخرى، مشاركة منظمات املجتمع املدني ضمن 
مســطرة االســتعراض. حيــث هنــاك لحظــة تقديــم تصريــح رســمي تعبــر فيــه املنظمــات املجتمــع املدنــي عــن 
انشــغاالتها، كما أن هناك لحظة تبادل أخرى غير رســمية أطول من األولى تدوم ســاعة من الزمن والتي 
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يقــوم خالهــا املنســق بمواصلــة التعبيــر عــن انشــغاالت املجتمــع املدنــي، ومــن ثمــة ضــرورة أن يكــون هــذا 
التصريــح موحــدا وموطــدا. وتجــدر اإلشــارة إلــى أن الــدورة يتــم تصويرهــا ونشــرها علــى موقــع اإلنترنيــت 

لضمــان الشــفافية فــي هــذا املجــال، علمــا أن بإمــكان الــكل حضــور أعمــال هــذه الــدورة. 

غيــر أن هــذه العمليــة ال تتوقــف عنــد هــذا الحــد، بــل الســيرورة تبتــدئ بعــد نهايــة االســتعراض: 
تبتــدئ بإصــدار التوصيــات، وبتتبــع منظمــات املجتمــع املدنــي لتنفيــذ توصيــات اللجنــة.

أكيــد أن اللجنــة وضعــت ســيرورة للتتبــع تعــززت مــع مــرور الســنين حتــى أنهــا، ورغــم تعقيدهــا، 
تســمح لــكل األطــراف بمــا فيهــا املجتمــع املدنــي املشــاركة فــي النقــاش.

تعود مســطرة التتبع التي اعتمدتها لجنة حقوق اإلنســان إلى ســنة 2002، حيث تنتقي اللجنة 
ثــاث توصيــات مســتعجلة تأمــل اللجنــة أن تأخــذ الدولــة الطــرف إجــراءات فــي أســرع وقــت بشــأنها قصــد 
إيجــاد حــل ملشــكل تمــت إثارتــه خــال اســتعراض التقريــر. وعلــى الدولــة أن تقــدم تقريــرا بهــذا الصــدد بعد 
12 شــهرا، علمــا أن هــذه التوصيــات يجــب أن تكــون مســتعجلة فعــا، ويمكــن إنجازهــا أو البــدء فــي ذلــك 

خــال 12 شــهرا.

ومــن املســتجدات الهامــة فــي هــذا الشــأن بلــورة ســلم للتقييــم حســب الدرجــات التــي تتــراوح بيــن 
الدرجة A والدرجة E، مع درجات فرعية؛ حيث تعتبر الدرجة A هي أفضل الفئات التي تنم عن التنفيذ 
الفعلي والتام للتوصية، في حين تعتبر الدرجة E هي أسوأ الفئات وتشير إلى أن التوصية لم تؤخذ بعين 
االعتبــار بــل إن الدولــة اتخــذت إجــراءات مخالفــة ملــا أوصــت بــه اللجنــة. وبينهمــا مجموعــة مــن الفئــات 
األخــرى التــي تؤشــر علــى مــدى درجــة االلتــزام بالتوصيــات املعنيــة. وفــي هــذا اإلطــار يمكن ملنظمات املجتمع 
املدني أن تلعب دورا رئيسيا حيث يمكنها إخبار اللجنة بمختلف التطورات املتعلقة بتنفيذ التوصيات.

الحــوار بيــن منظمــات  مركــز الحقــوق املدنيــة والسياســية بجنيــف الــذي أمثلــه يدعــم إجــراء 
املجتمع املدني والحكومات، مثل ما يجري في هذه الندوة. غير أن الحوار سيكون مثمرا أكثر بعد صدور 
التوصيات والعمل على تنفيذها ألن مثل هذا الحوار سيقف على الصعوبات واإلكراهات التي تواجهها 

الدولــة وســبل تجاوزهــا.

وفــي هــذا اإلطــار، ينظــم املركــز مهــام للتتبــع، ويعمــل علــى دعــم منظمــات املجتمــع املدنــي فــي عملهــا 
مــع الحكومــة مــن خــال دعــوة عضــو مــن لجنــة حقــوق اإلنســان مــن املشــاركين فــي الــدورة املعنيــة قصــد 
زيــارة البلــد املعنــي، حيــث عــادة مــا يتــم ذلــك بشــراكة مــع املؤسســة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان، وذلــك 
ملواصلة الحوار حتى ال ينحصر هذا الحوار في جنيف دون الوصول إلى امليدان بالدولة الطرف. كما أن 
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ذلــك يســمح ألعضــاء اللجنــة بالتعــرف مباشــرة علــى الوقائــع والتطــورات مباشــرة دون املــرور مــن منظــار 
جنيــف الــذي قــد يحــرف الحقيقــة أحيانــا.

ومــن جهــة أخــرى، فســواء تعلــق األمــر بالتقريــر األول أو مرحلــة االســتعراض أو تقريــر التتبــع، فــإن 
من بين عوامل املرافعة الجيدة والناجحة بالنسبة للمجتمع املدني اعتماد معطيات موضوعية وقابلة 
للتحقــق منهــا، إذ أن خبــراء اللجنــة يولــون أهميــة كبــرى للطريقــة التــي تقــدم بهــا منظمــات املجتمــع املدنــي 
تقاريرها وتصريحاتهــا. ونفــس األمــر يشــمل أيضــا تقريــر التتبــع، حيــث ياحــظ أن منظمــات املجتمــع املدنــي 

تجد إحراجا في اإلقرار بأن الدول حققت بعض التقدم بالقياس إلى ســلم التقويم املشــار إليه. 

ومــن جهــة أخــرى، فــإن مــن املهــم اقتســام املعلومــة علــى املســتوى الوطنــي إذ أن التوصيــات عــادة 
مــا ال تتــم ترجمتهــا إلــى لغــة البلــد املعنــي، كمــا أنهــا تكــون غيــر معروفــة بالقــدر الضــروري حتــى مــن طــرف 
البرملانييــن. وهكــذا ســيكون مــن املهــم نشــر هــذه التوصيــات علــى نطــاق واســع، بمــا فــي ذلــك علــى مســتوى 

الجهــات واألقاليــم. ويمكــن ملنظمــات املجتمــع املدنــي أن تقــوم بــدور هــام علــى هــذا املســتوى.
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صياغة التقارير البديلة

سوبحا كوجادور، مدير وقيدوم فريق »مجموعة الحقوق الدولية«

 أود في البداية التعريف بمجموعة الحقوق الدولية التي أمثلها، فهي مجموعة بحثية مستقلة 
مكرسة لتحليل وتعزيز حقوق السياسات العاملية في مجال حقوق اإلنسان، وهو مركز األبحاث الوحيد 

في العالم الذي يركز عمله بشكل حصري على حقوق اإلنسان.

رســالتنا تتمثــل فــي إحــراز التقــدم علــى طريــق تحقيــق اإلعمــال الكامــل للحقــوق والحريــات 
املنصــوص عليهــا فــي الصكــوك العامليــة لحقــوق اإلنســان، مــن خــال سياســات استشــرافية تتجــه تحــو 

البحــث عــن الحلــول، وتوفيــر منبــر لتبــادل املعلومــات والحــوار.

أما برنامج عمل هذه املجموعة فيتمثل في:

• حقوق اإلنسان والدين ؛	

• الرهانات املعاصرة والصاعدة في مجال حقوق اإلنسان ؛	

• املؤسسات واآلليات والعمليات الخاصة بحقوق اإلنسان.	

إضافــة إلــى ذلــك، فــإن املجموعــة تعمــل علــى حمايــة حقــوق اإلنســان خــارج اآلليــات الرئيســية 
لألمــم املتحــدة لحقــوق اإلنســان.

كما تتمثل مقاربتنا في توفير: 

• وجيهــة لنقــل ونشــر املعرفــة بيــن الخبــراء الدولييــن فــي مجــال حقــوق اإلنســان وأصحــاب 	
القرار السيا�شــي؛

• منبر لتبادل املعلومات واألفكار الجديدة حول الحقوق السياسية.	

أما الخدمات التي تقدمها املجموعة فتتمثل في:

• التقارير التحليلية والتوصيات؛ 	

• فضاء للحوار السيا�شي؛	

• تقديم االستشارة لفائدة الدول التي تعاني من إكراهات على مستوى املوارد البشرية.	
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وتسعى املجموعة من خال عملها إلى التأثير على املنظومة الدولية لحقوق اإلنسان لكي يصبح 
الولــوج إليهــا أســهل وأن تصبــح أكثــر قربــا مــن صنــاع القــرار وأصحــاب املصلحــة اآلخريــن علــى املســتوى 

اإلقليمــي والوطنــي.

منهجية املجموعة في إعداد التقارير البديلة

يتطلب إعداد التقرير البديلة اعتماد مبادئ أساسية تتجلى في تعزيز سياسات حقوق اإلنسان 
من خال الحوار من جهة، والعمل املشترك لحماية حقوق اإلنسان الدولية. 

كمــا تعتمــد هــذه التقاريــر املوازيــة أيضــا علــى 8 أســس رئيســية تتمثــل فــي النزاهــة، واالســتقالية، 
واالســتقامة، والتأثيــر، والتجديــد واإلخبــار، واإلدمــاج واالندمــاج.

عاقة املنظمات غير الحكومية مع منظومة األمم املتحدة

لعبــت بعــض املنظمــات غيــر الحكوميــة العاملــة فــي مجــال حقــوق اإلنســان دورا هامــا فــي ســان 
فرانسيســكو خــال تطويــر ميثــاق األمــم املتحــدة. حيــث قامــت بالعديــد مــن الضغوطــات مــن أجــل إدراج 
أحكام تتعلق بحقوق اإلنسان في امليثاق، وإقامة نظام يتيح االنتماء الرسمي للمنظمات غير الحكومية. 
فكانــت املــادة 71 مــن ميثــاق األمــم املتحــدة التــي تنــص علــى أنــه »للمجلــس االقتصــادي واالجتماعــي أن 
يجرى الترتيبات املناسبة للتشاور مع الهيئات غير الحكومية التي تعنى باملسائل الداخلة في اختصاصه. 
 مع هيئات 

ً
وهــذه الترتيبــات قــد يجريهــا املجلــس مــع هيئــات دوليــة، كمــا أنــه قــد يجريهــا إذا رأى ذلــك مائمــا

وتنفيــذا لهــذه املــادة أصــدر املجلــس  ذي الشــأن.«  »األمــم املتحــدة«  أهليــة وبعــد التشــاور مــع عضــو 
االقتصــادي واالجتماعــي القــرار XLIV( 1296( بتاريــخ 23 مايــو 1968، الــذي ينــص علــى إقامــة نظــام 
رسمي يسمح للمنظمات غير الحكومية املؤهلة بالحصول على أحد القوانين األساسية الثاثة املختلفة 
املنصوص عليها. وقد شــجع وجود هذا النظام على إنشــاء عدد ال يح�شى من املنظمات غير الحكومية. 
بعضها متخصص في موضوع معين، مثل حقوق اإلنســان والصحة والبيئة، في حين أن لدى منظمات 

أخــرى اهتمامــات أكثــر عموميــة.
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التقارير البديلة

يجب أن تتسم التقارير التي تعدها املنظمات غير الحكومية باالنسجام، وأن تعتمد في صياغتها 
مقاربة تشاورية وتشاركية، تعتمد األسس الثمانية املشار إليها. كما يجب أن تقوم على تجميع الوثائق 
والبراهيــن والحجــج؛ فضــا عــن تتبــع اإلجــراءات التقنيــة للمفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان املتعلقــة 

بوضع التقارير من طرف املنظمات غير الحكومية.

أمثلــة ملموســة وموثــوق بهــا لتوضيــح قلقهــا أو  ومــن املهــم بالنســبة للتقاريــر البديلــة إعطــاء 
ويمكــن أن تشــمل هــذه الوثائــق: انشــغالها بوضعيــة تهــم حقــوق اإلنســان: 

• الشؤون القانونية ؛	

• مقتضيات القوانين والقوانين التنظيمية املحلية ؛	

• تصريحات املسؤولين واملواطنين ؛	

• شهادة األشخاص املتضررين ؛	

• مقاالت الصحف ؛	

• البحوث الجامعية ؛	

• تقارير املنظمات غير الحكومية املحلية ؛	

• اإلحصائيات.	

والتقريــر البديــل الجيــد يعتمــد عنــد صياغتــه بنيــة املعاهــدة الدوليــة املعنيــة، ويصــف حالــة 
حقوق اإلنسان، ويحدد البنود الرئيسية للمعاهدات التي صادق عليها البلد املعني، والقوانين الجاري 
بهــا العمــل وحصيلــة تنفيذهــا مــن طــرف الحكومــة، فضــا عــن الوقــوف علــى املعيقــات التــي تحــول دون 

التطبيــق الكامــل للمعاهــدات مــن طــرف الــدول املعنيــة وتقديــم توصيــات بنــاء علــى كل مــا ســبق.

مراحل صياغة التقارير املوضوعاتية

تمر صياغة التقارير املوضوعاتية من عدة مراحل يمكن القيام بها على الشكل:

تنظيم ورشة عمل لتبادل الرأي وتملك الشروط املرجعية للتقرير؛. 1

تنظيم حوارات سياسية مع الدول املعنية؛. 2
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تنظيــم لقــاءات جهويــة حــول مضمــون التقاريــر الدوريــة التــي تقدمهــا الــدول املعنيــة . 3
واملاحظــات الختاميــة؛

بلورة أدوات جمع وتحليل البيانات واملصادقة عليها؛. 4

تجميع الوثائق املتعلقة بإعمال حقوق اإلنسان من قبل الدول املعنية؛. 5

إجــراء مقابــات مــع منظمــات غيــر حكوميــة األخــرى، ومشــاريع، وبرامــج ومؤسســات . 6
ووكاالت وهيئــات عموميــة معنيــة بإعمــال حقــوق اإلنســان؛

إجراء مقابات مع عموم الناس إما عبر االســتجوابات املباشــرة ) وجها لوجه ( أو من . 7
خال الشبكات االجتماعية واإلنترنت؛

استثمار الوثائق وكتابة مسودة للتقرير الوثائقي؛. 8

تنظيــم ورشــة للتبــادل حــول التقريــر وإدخــال التعديــات واملصادقــة املؤقتــة علــى . 9
التقريــر؛ مشــروع 

صياغة التقرير النهائي للدراسة حول وضعية إعمال حقوق اإلنسان. . 10
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 االستعراض الدوري الشامل: األدوار واملمارسات الجيدة
روالن شوفي، املدير التنفيذي ملنظمة »معلومات عن االستعراض الدوري الشامل« بجنيف

مواصفات التقرير الجيد

إن مــن األهميــة بمــكان بالنســبة للتقريــر الجيــد أن يتــم تحديــد، وبوضــوح، الســياق الــذي ينــدرج 
فيــه. كمــا أن يكــون الهــدف مــن هــذا التقريــر واضحــا ال لبــس فيــه، مــع معرفــة االتجــاه الــذي يتعيــن أن 
يتخذه التقرير فضا عن معرفة الوجهة التي يتوجه إليها هذا التقرير هل األمر يتعلق بحكومة أو خبراء 
أو جــزء معيــن مــن الجمهــور. غالبــا مــا يتــم الحديــث عــن نوعيــن مــن األهــداف، ويتعلــق األمــر  بتقديــم 
الوضــع كمــا هــو عليــه مــن جهــة، واملرافعــة مــن أجــل تغييــر هــذا الوضــع مــن جهــة ثانيــة، غيــر أن التمييــز بيــن 
هذيــن النوعيــن مــن األهــداف غالبــا مــا يكــون مصطنعــا وخاصــة فــي مجــال حقــوق اإلنســان. وهكــذا فــإن 
التقريــر الــذي يعبــر عــن أن هدفــه هــو املرافعــة بوضــوح ال يمكــن أن نســمه باالنحيــاز وأن نلومــه علــى ذلــك.

ومن جهة أخرى، فإن التقرير الجيد يستلزم معرفة إن كان صاحبه يريد أن يكون هذا التقرير 
شــاما  أو ال؛ عاما يشــمل كل القضايا املتعلقة بحقوق اإلنســان أو متخصصا. علما أن من مواصفات 
التقريــر الجيــد أن يكــون، أحيانــا، موجــزا ومتخصصــا عــوض أن يكــون شــاما وعامــا، شــريطة أن تكــون 

صياغتــه جيــدة ودقيقــة وأن يتنــاول موضوعــه بالتفصيــل الضروري. 

جودة املعلومات وطريقة تقديمها

إلعطــاء التقريــر املصداقيــة الضروريــة، مــن املحبــذ الحديــث دائمــا عــن موضــوع يتملكه صاحب 
التقريــر بشــكل جيــد وأن تكــون املعلومــة مأخــوذة مــن مصدرهــا األول. ومــن ثمــة فــإن مــن األهميــة بمــكان 
أن تستشــير الدولــة مــع الخبــراء ومــع الــوزارات املعنيــة بموضــوع التقريــر، ومــع منظمــات املجتمــع املدنــي 
املتخصصــة فــي هــذا املوضــوع؛ علمــا أن ملنهجيــة وأســلوب تقديــم التقريــر نفــس أهميــة مضمونــه، إذ أن 

الوضــوح والبســاطة مطلوبــان حتــى تصــل وتفهــم الرســالة املــراد تبليغهــا.

 دور تقارير االستعراض الدوري الشامل

تشــكل التقارير املرفوعة لاســتعراض الدوري الشــامل جزءا من الســيرورة، حيث تتم صياغة 
تقريــر مكتــوب وتقديمــه للنقــاش مــن مختلــف األطــراف املعنيــة. ويتعلــق األمــر بالحكومــات واملؤسســات 
الوطنيــة لحقــوق اإلنســان ومنظمــات املجتمــع املدنــي. كمــا أن هنــاك طبعــا تقاريــر الــوكاالت الوطنيــة 

ملنظمــة األمــم املتحــدة ومختلــف هيئــات املعاهــدات.
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وإلبراز أهمية تقارير االستعراض الدوري الشامل أود أن أقتسم معكم بعض األرقام املتعلقة 
بالتقارير املقدمة لاســتعراض الدوري الشــامل. فجميع الدول، باســتثناء ثاثة أو أربعة بلدان، قدمت 
تقريــرا وطنيــا مكتوبــا، أي أن مــا يقــارب 190 دولــة قدمــت مثــل هــذا التقريــر، أمــا املؤسســات الوطنيــة 
لحقــوق اإلنســان فقــد قدمــت 90 تقريــرا فــي الــدورة األولــى و40 تقريــرا فــي الــدورة الثانيــة. كمــا تــم التوصل 
بأكثــر مــن 4000 تقريــر مــن املنظمــات غيــر الحكوميــة، بمعــدل 16 بالنســبة لــكل بلــد فــي الــدورة األولــى و19 

فــي الــدورة الثانيــة. 

كمــا أن مختلــف التقاريــر ســواء تلــك التــي تقدمهــا الحكومــات أو مؤسســات املجتمــع املدنــي لهــا 
نفــس األهميــة وتحظــى بنفــس االهتمــام بــدون أفضليــة بينهــا، ماعــدا أن التقاريــر الحكوميــة تكــون أطــول 
نســبيا، كمــا أن التقاريــر الحكوميــة تنفــرد بتقديــم تقريرهــا شــفهيا أمــام الهيئــة األمميــة وهــو مــا ال يتوفــر 

لألطــراف األخــرى. 

 تخضــع مختلــف التقاريــر ملعاييــر الشــفافية، حيــث يتــم نشــرها جميعــا علــى املوقــع اإللكترونــي 
للمفوضية السامية لحقوق اإلنسان، وذلك على الرغم من تحفظ بعض الحكومات على هذا اإلجراء.

 وتبدو أهمية التقارير التي تنتجها املنظمات غير الحكومية في كونها تشكل أحد مصادر الجهات 
التــي تفحــص التقاريــر الحكوميــة، علمــا أن تقاريــر االســتعراض الــدوري الشــامل تفحــص مــن طــرف 
الحكومــات فــي دورات معينــة. وتشــير املــادة 15 مــن قــرار األمــم املتحــدة بخصــوص االســتعراض الــدوري 
هــا الدولــة  عدُّ

ُ
الشــامل إلــى أن هــذا االســتعراض يســتند إلــى معلومــات، قــد تكــون فــي شــكل تقريــر وطنــي، ت

 إلى املعلومات التي تقوم املفوضية السامية لحقوق اإلنسان بتجميعها والواردة في 
ً
املعنية )....( إضافة

تقاريــر هيئــات املعاهــدات، واإلجــراءات الخاصــة، بمــا فــي ذلــك املاحظــات والتعليقــات التــي تبديهــا الدولــة 
املعنية )...( فضا عن التقارير التي يقدمها أصحاب املصلحة ذوو الصلة اآلخرون في إطار االستعراض 

الــدوري الشــامل مــن معلومــات إضافيــة موثوقــة ويمكــن الركــون إليهــا. 

ومــن جهــة أخــرى، فــإن االســتعراض الــدوري الشــامل يتــم حســب مجموعــات إذ يتــم تقديــم 
تقاريــر 14 دولــة فــي الــدورات التــي تنعقــد فــي شــهر ينايــر بالنســبة للــدورة األولــى وأبريــل بالنســبة للــدورة 
الثانيــة وأكتوبــر بالنســبة للــدورة الثالثــة. ففــي كل دورة مــن االســتعراض الــدوري الشــامل يتــم تقديــم 
14 تقريــرا مــن 40 صفحــة، أي مــا يســاوي 560 صفحــة تجــب قراءتهــا ومناقشــتها، هــذا دون احتســاب 
التقاريــر التــي تقدمهــا املنظمــات غيــر الحكوميــة. وهــو مــا يجعــل مــن العســير علــى الدبلوماســيين قــراءة كل 
مــا يــرد عليهــم مــن جهــة، ويفــرض علــى منظمــات املجتمــع املدنــي القيــام بمرافعــات لــدى الســفارات الــخ.
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كما ال يجب نسيان أن من أهداف هذه التقارير إثارة النقاش والوقوف عند املشاكل املطروحة 
التي يمكن أن تستند عليها الدول عند استعراض التقارير الوطنية ضمن االستعراض الدوري الشامل.

املمارسات الجيدة ذات الصلة بتقارير االستعراض الدوري الشامل

بالنســبة للتقريــر الوطنــي املقــدم لاســتعراض الــدوري الشــامل، هنــاك مبــادئ توجيهيــة تمــت 
بلورتها من طرف مجلس حقوق اإلنسان، والتي تهيكل التقرير شكا ومضمونا. ويمكن أن أشير هنا إلى 
تقرير املغرب الذي اتبع بشكل جيد هذه املبادئ التوجيهية في هيكلته. كما أود في هذا اإلطار اإلشارة إلى 
تقريــر بنيــن. كمــا أن علــى التقاريــر الوطنيــة فــي الــدورة الثانيــة أن تبــرز مــا ذا تــم تنفيــذه مــا بيــن الدورتيــن؛ 
وقد خصص تقرير املغرب جزءا هاما منه ملا تم تنفيذه من توصيات. في حين أن بعض الدول أحدثت 
ملحقــا للتقريــر خصصتــه لهــذا الجانــب املتعلــق بالتنفيــذ. كمــا أن الغابــون خــص الجــزء األكبــر من تقريره 
ملــا تــم تنفيــذه مــن توصيــات. علمــا أن بعــض الــدول ال تتــردد فــي إيــراد ماحظــات منظمــات املجتمــع املدنــي 
ضمن تقاريرها الوطنية، كما هو شــأن التقرير املغربي الذي أورد ذلك في ملحق. في حين أدرجت تونس 

هــذا الجانــب ضمــن تقريرها.

وابتــداء مــن ســنة 2012، تنامــى االهتمــام بالتقاريــر املرحليــة )منتصــف املرحلــة(، حيــث التــزم 
املغرب بتقديم هذا التقرير سنة 2014. هذه التقارير ليست رسمية بل تطوعية فقط وال تنجزه سوى 
حوالــي 20 فــي املائــة مــن الــدول. ومــا دامــت هــذه التقاريــر غيــر رســمية فإنهــا ال تترجــم، ومــن ثمــة فــإن مــن 
املمارسات الجيدة االهتمام بمسألة اللغة في هذا الصدد. حتى تتيسر قراءته من طرف الجمهور املحلي 
مــن جهــة، وكــذا مــن طــرف الخبــراء الدولييــن. وتتمحــور هــذه التقاريــر، طبعــا، علــى ما تم إنجازه. وســيكون 
مــن املفيــد تقديــم هــذا التقريــر علــى شــكل جــدول مــن ثاثــة أعمــدة األول يتضمــن التوصيــات، والثانــي 
يتضمــن موقــف الحكومــة مــن هــذه التوصيــة فــي حيــن يســتعرض العمــود الثالــث اإلنجــازات بالنســبة لــكل 

مــن تلــك التوصيــات.

مــن املهــم التركيــز علــى الهــدف مــن التقريــر املقــدم  أمــا بالنســبة للمنظمــات غيــر الحكوميــة، 
لاستعراض الدولي الشامل )إثارة مشكل ما، تقديم اقتراحات حلول....(.كما من املهم تركيز املنظمات 
غير الحكومية على املوضوع الذي تتخصص فيه، علما أن بإمكانها العمل بمعية منظمات غير حكومية 
أخــرى إلنجــاز هــذا التقريــر. ومــن املمارســات الجيــدة فــي هــذا الصــدد، أيضــا، املوازنــة بيــن مــا عرفــه البلــد 

خــال الســنوات األربــع املاضيــة والتنفيــذ امللمــوس لبعــض التوصيــات.

كمــا مــن املهــم أيضــا تحديــد املبتغــى مــن التقريــر، فهــل تريــد املنظمــة غيــر الحكوميــة تحســين 
وضعيــة املــرأة بشــكل عــام، مثــا، أم أنهــا تريــد التركيــز علــى جانــب معيــن ضمــن هــذه الوضعيــة، مثــل 
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املناصفة في البرملان. وكلما كانت التوصيات أكثر خصوصية أكثر ما كانت ناجعة ومؤثرة، غير أن هذا ال 
ينفــي أهميــة فتــح نقــاش عــام بخصــوص بعــض النقــط ذات الحساســية الكبــرى.
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 التجربة املغربية في مجال التقارير املوازية للمنظمات غير الحكومية في مجال
حقوق اإلنسان

نادية السبتي، مركز دراسات حقوق اإلنسان والديمقراطية

تواريخ رئيسية 

قدمــت الحكومــة املغربيــة تقريرهــا األولــي الخــاص بالعهــد الدولــي للحقــوق املدنيــة والسياســية 
فــي حيــن يعــود أول تقريــر مــواز ملنظمــة غيــر حكوميــة مغربيــة )املنظمــة املغربيــة لحقــوق  ســنة 1981، 
اإلنســان( إلــى ســنة 1991. وقــد تميــزت ســنة 1993 بتصديــق املغــرب علــى االتفاقيــات الدوليــة الرئيســية 
لحقــوق اإلنســان. وعرفــت ســنة 1994 تقديــم تقريريــن موازييــن مــن طــرف املنظمــة املغربيــة لحقــوق 
اإلنسان. ويتعلق األمر بالتقرير الدوري الثالث حول العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، 
والتقريــر األولــي حــول معاهــدة مناهضــة التعذيــب، حيــث كانــت النقاشــات التــي أثارهــا هــذان التقريــران 

مشــجعة ملنظمــات أخــرى غيــر حكوميــة علــى إعــداد تقاريــر موازيــة مختلفــة.

اغتناء التجربة

وفــي ســياق تنامــي االهتمــام بتقديــم التقاريــر البديلــة اغتنــت التجربــة املغربيــة علــى أكثــر مــن 
صعيــد، حيــث ظهــرت ممارســات جديــدة تمثلــت، مثــا، فــي تقديــم تقريــر جماعــي ســنة 1997 بمبــادرة مــن 
الجمعيــة الديمقراطيــة لنســاء املغــرب، والتتبــع املنتظــم للتقاريــر والتوصيــات ســواء مــن طــرف املنظمــة 
املغربية لحقوق اإلنسان أو الجمعية املغربية لحقوق اإلنسان أو الجمعية الديمقراطية لنساء املغرب.

 كما اغتنت هذه التجربة من حيث طبيعة الحقوق )الشبكة األمازيغية من أجل املواطنة منذ 
2006(، ونوعية املجموعات التي يتم الدفاع عنها )التعذيب، النساء، السجون...(.

نوعية املنظمات غير الحكومية املنتجة للتقارير املوازية

 وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فقــد بقيــت الجمعيــات التــي تهتــم بإنتــاج التقاريــر البديلــة محــدودة جــدا 
مقارنــة مــع عــدد الجمعيــات الحقوقيــة التــي يزخــر بهــا النســيج الجمعــوي املغربــي، حيــث أن هــذه املمارســة 
تطــورت لــدى املنظمــات غيــر الحكوميــة التــي طــورت مهاراتهــا فــي تقنيــات إنجــاز التقاريــر املوازيــة، والتــي 
تنتمــي إلــى شــبكات دوليــة، وخاصــة املنظمــات غيــر الحكوميــة التــي لهــا بنيــة تنظيميــة قــارة والتــي تتمثــل 

مهمتهــا الرئيســية فــي الدفــاع عــن حقــوق اإلنســان وحقــوق الفئــات والنهــوض بهــا.
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 وهكــذا تطــورت هــذه املمارســة لــدى ثــاث فئــات مــن املنظمــات غيــر الحكوميــة، ويتعلــق األمــر 
باملنظمــات غيــر الحكوميــة لحقــوق اإلنســان عامــة، واملنظمــات غيــر الحكوميــة النســائية واملنظمــات غيــر 

الحكوميــة املهتمــة بحقــوق األقليــات.

املعاهدات التي حظيت باهتمام التقارير املوازية

ومن جهة أخرى، تجدر اإلشارة إلى أن املعاهدات التي اهتمت بها تقارير املنظمات غير الحكومية 
أكثر، تتمثل في العهد الدولي للحقوق املدنية والسياســية والعهد الدولي املتعلق بالحقوق االقتصادية 
واالجتماعيــة والثقافيــة، واتفاقيــة مناهضــة التعذيــب حيــث كانــت كل منهــا موضــوع 5 تقاريــر موازيــة، 
وكــذا اتفاقيــة مناهضــة كل أشــكال التمييــز ضــد النســاء ســيداو بــــــــــــــ3 تقاريــر موازيــة، واملعاهــدة الدوليــة 
لحمايــة املهاجريــن التــي كانــت محــل اهتمــام تقريريــن موازييــن اثنيــن. هــذا، ويعتبــر االســتعراض الــدوري 

الشــامل مــن أهــم اآلليــات املتبعــة مــن طــرف املنظمــات غيــر الحكوميــة. 

أمــا االتفاقيــات التــي حظيــت بعــدد أقــل مــن التقاريــر املوازيــة فتتمثــل فــي اتفاقيــة حقــوق 
الطفل)تقرير مواز واحد للتقرير الدوري الثاني الذي تقدم به املغرب، وتقريرين موازيين اثنين للتقرير 
الثالث والرابع (، واالتفاقية الدولية ملناهضة كل أشــكال التمييز العنصري )تقرير مواز للتقرير الســابع 
والبروتوكولييــن االختيارييــن لاتفاقيــة الدوليــة ملناهضــة كل أشــكال التمييــز  عشــر والثامــن عشــر( 

العنصــري، حيــث لــم يصــدر أي تقريــر مــواز بخصوصهمــا.

نقط قوة التقارير املوازية

ومــن نقــط قــوة هــذه التقاريــر املوازيــة، أنهــا تجبــر الدولــة علــى الحــوار، وتســاعد علــى بلــورة براهين 
وحجج دامغة، فضا عن أنها تمكن من وضع إستراتيجية ناجعة للتواصل. أما نقط الضعف فترتبط 
بالنقــص فــي املــوارد البشــرية القــادرة علــى إنتــاج هــذه التقاريــر، والتبعيــة للمنظمــات الدوليــة بشــأن تبليــغ 

هذه التقارير فضا عن نقص املوارد املالية.

مدى اهتمام الدولة املغربية بتوصيات التقارير املوازية

البــد مــن التأكيــد، بهــذا الصــددأن أغلــب التوصيــات التــي تتضمنهــا التقريــر املوازيــة التــي تنتجهــا 
املنظمــات غيــر الحكوميــة املغربيــة فــي مجــال حقــوق اإلنســان يتــم اعتمادهــا مــن طــرف آليــات املعاهــدات. 
وقــد انعكــس هــذا  لقيــت هــذه التوصيــات االهتمــام الضــروري مــن طــرف الدولــة املغربيــة.  ولذلــك، 
االهتمام من خال سيرورة هامة ملراجعة التشريعات الوطنية، واعتماد مخططات عمل على مستوى 
القطاعــات الحكوميــة تضمــن املزيــد مــن حمايــة حقــوق اإلنســان والنهــوض بهــا، وإحــداث وتطويــر عــدد 
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مــن املؤسســات الوطنيــة كاملجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان ومؤسســة الوســيط واملعهــد امللكــي للثقافــة 
األمازيغيــة، فضــا عــن أن املغــرب رفــع التحفظــات املتعلقــة بعــدد مــن االتفاقيــات الدوليــة الــخ.

خالصة

مــن بيــن االســتنتاجات التــي يمكــن اســتخاصها فــي هــذا الصــدد أن التقاريــر املوازيــة التــي تنتجهــا 
املنظمــات غيــر الحكوميــة تميــزت بالنجاعــة والفعاليــة إذ ســاهمت فــي ســيرورة اإلصــاح فــي مجــال حقــوق 

اإلنســان والنهــوض بهــا.

 كمــا أن تجــارب الجمعيــات التــي اهتمــت بالتقاريــر املوازيــة وســيرورة عملهــا واحتكاكهــا بمختلــف 
الفعاليــات والدوائــر الوطنيــة والدوليــة أضفــى الكثيــر مــن املهنيــة علــى أنشــطة ومقاربــات هــذه املنظمــات 
غيــر الحكوميــة، كمــا اكتســبت مطالبهــا واقتراحاتهــا شــرعية ومصداقيــة باعتبارهــا تشــكل قــوة اقتــراح 

فعليــة تســعى إلــى النهــوض بحقــوق اإلنســان ببادنــا وحمايتهــا وصيانتهــا. 

وفي األخير ، البد من اإلشارة إلى أن تحليل ودراسة التقارير املوازية سيساعدان على استخراج 
أولويــات الحركــة الجمعويــة املغربيــة مــن جهــة كمــا سيســمحان بتحديــد مجــاالت الحقــوق التــي مــا زالــت 

تتطلــب املزيــد مــن االهتمام.
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رابعا - اأ�سغال اجلل�سة اخلتامية
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	الجلسة الختامية
                   ميسرة الجلسة: السيدة فريدة بناني، أستاذة التعليم العالي، مراكش

• املتدخلون:	

• السيد إبراهيم سامة، رئيس قسم أجهزة املعاهدات باملفوضية السامية لحقوق اإلنسان 	
بجنيف؛

• السيد الحبيب بلكوش، رئيس مركز دراسات حقوق اإلنسان والديمقراطية؛	

• السيد املحجوب الهيبة، املندوب الوزاري املكلف بحقوق اإلنسان.	
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كلمة السيد إبراهيم سالمة

        رئيس قسم أجهزة املعاهدات باملفوضية السامية لألمم املتحدة لحقوق اإلنسان

لقــد حضــرت وشــاركت فــي حوالــي مائــة مــن مثــل هــذه األنشــطة األمــر الــذي منحنــي القــدرة علــى 
التمييــز بيــن األنشــطة الناجحــة وغيرهــا. وال شــك أن هــذه النــدوة تعــد مــن بيــن تلــك األنشــطة التــي تميــزت 
بالنجــاح الكبيــر. ومــا أثــار إعجابــي هــو العــدد الكبيــر مــن النــاس الــذي التقيــت بهــم بهــذه املناســبة، حيــث 
تبيــن لــي كــم هــو كبيــر الطلــب علــى االســتفادة مــن املنظمــة األمميــة. كمــا بيــن لــي ذلــك، أيضــا، أن مــا نقــوم بــه 
فــي املفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان لــم يلــب بعــد كل الحاجيــات واالنتظــارات. وهــو مــا يدفــع إلــى طــرح 

العديــد مــن األســئلة.

الســؤال األول، والــذي ليــس لــدي جــواب عنــه يتلخــص فــي : مــا الوســيلة التــي تتيــح االســتفادة 
التامــة مــن مثــل هــذه النــدوات حتــى تكــون لهــا التأثيــر اإليجابــي املنشــود بخصــوص املواضيــع التــي تتمحــور 

حولهــا؟

 واعتبــر أن التشــبيك بمقــدوره أن يكــون لــه هــذا التأثيــر حتــى تتحــول مثــل هــذه املبــادرات إلــى 
ســيرورة متناميــة.

كمــا أن اختيــار املوضــوع  قــد ملــس فــي العمــق فاعليــة العمــل فــي مجــال التقاريــر املتعلقــة بحقــوق 
اإلنسان، خاصة مع تنامي عدد التقارير وعمل الهيئات بشكل متواز وليس بشكل مندمج. واعتبر نف�شي 

مســؤوال عــن ذلــك باعتبــار عملــي مــع الخبــراء والجمعيــات بجنيــف. وســأعمل علــى نقــل هــذه االنتظــارات.

البــد مــن التأكيــد، أيضــا، علــى أهميــة العمــل االســتبطاني الــذي تقومــون بــه فــي املغــرب والــذي 
نحتاج ملثله في بلدان وأخرى وآمل أن يتكرر هذا  النموذج املغربي ليس داخل املغرب فقط بل وخارجه 

أيضا.

في األخير أرجو أن تقرؤوا جميع بنود قرار املفوضية السامية لحقوق اإلنسان  بخصوص تعزيز 
عمــل هيئــات املعاهــدات، ســتجدون فلســفة متكاملــة للعمــل تقــوم علــى الريــادة الوطنيــة. وكل مــا اطلعت 
عليــه خــال هذيــن اليوميــن يشــكل مــادة فكريــة واعــدة تحثنــا علــى االســتمرار قدمــا علــى هــذه الطريــق. وال 
أخفيكــم بــكل تواضــع أننــي اســتفدت مــن أشــغال هــذه النــدوة كثيــرا خاصــا فــي مــا يتعلــق بمــا يجــب علينــا 

القيــام بــه أو عــدم القيــام بــه. وشــكرا لكــم.
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كلمة السيد الحبيب بلكوش

رئيس مركز دراسات حقوق اإلنسان والديمقراطية

أود فــي البدايــة أن أتوجــه بجزيــل الشــكر للخبــراء ولجميــع املشــاركات واملشــاركين فــي هــذا اللقــاء 
العلمــي الــذي يشــكل مدخــا للتفكيــر فــي موضــوع كان مطروحــا فــي املغــرب منــذ حوالــي ربــع قــرن ســواء علــى 

مســتوى املنظمــات غيــر الحكوميــة أو علــى مســتوى القطاعــات الحكوميــة. 

أكيد أن من الضروري تقوية القدرات وبلورة اإلستراتيجيات وخطط العمل وتوفير اإلمكانات 
الضرورية للقيام بذلك، غير أن ما يجب التأكيد عليه أيضا، وهو ما تبين من خال جلسات عمل هذه 
النــدوة، هــو أن إنجــاز هــذه التقاريــر املوازيــة ليــس هدفــا فــي حــد ذاتــه، بــل هــي لحظــة مكاشــفة، والوقــوف 
علــى مــا تحقــق وعلــى مواطــن الخلــل فــي األداء ووضــع االســتراتيجيات املناســبة لتصحيــح هــذه االختــاالت 
والســير قدمــا لتقــدم قضيــة تهــم املجتمــع برمتــه، وكــذا التوقــف عنــد التزامــات الدولــة ومــدى الوفــاء بهــا. 
كمــا يشــكل مناســبة لتجديــد التفكيــر فــي كيفيــة يشــتغل بهــا الجميــع حكومــة ومؤسســات وطنيــة ومجتمعــا 

مدنيــا مــن أجــل تقــدم حقــوق اإلنســان ببادنــا والنهــوض بهــا.

والبــد مــن التأكيــد علــى أن املجتمــع املدنــي قــام بــأدوار مهمــة علــى مســتوى التقاريــر املتعلقــة 
فــي وقــت كان يعتمــد فيــه علــى إمكانياتــه الذاتيــة الهزيلــة، ســواء فيمــا يهــم حقــوق  بحقــوق اإلنســان، 
اإلنسان والدفاع عن احترامها وصيانتها واملساهمة في النهوض بها، أو مراقبة االنتخابات أو تطوير أداء 
هذه املنظمات وتملكها للمشاريع التي تتبناها. إن تنامي أدوار املجتمع املدني بمقت�شى أحكام الدستور 
يتطلب بلورة إستراتيجية متكاملة . قد ال نشتغل كلنا في التقارير املوازية بل نشتغل في مجاالت متعددة 
حقوقيــة وتنمويــة وثقافيــة وغيرهــا وفــي قضايــا تهــم فئــات وقطاعــات كالطفــل واملــرأة والهجــرة الــخ، ومــن 
ثمــة تبــدو أهميــة التخصــص والتكامــل والتشــبيك والعمــل املشــترك فضــا عــن املزيــد مــن تقويــة قــدرات 
املنظمــات غيــر الحكوميــة وتظافــر الجهــود، وترصيــد املكتســبات وعــدم هدرهــا مــن خــال تكرارهــا. ومــن 
هنــا تبــدو أهميــة بلــورة اإلســتراتيجية الوطنيــة للنهــوض بحقــوق اإلنســان آمــا مــن الحكومــة إخراجهــا إلــى 

حيــز الوجــود. 

وفي األخير أريد أن أحيي األدوار التي تلعبها املندوبية الوزارية لحقوق اإلنسان، ونأمل أن تتوفر 
اإلمكانيــات الازمــة لهــا حتــى نســتطيع جميعــا النهــوض بحمايــة حقــوق اإلنســان ببادنــا وحمايتهــا ونرقــى 

بأدائنــا نحــو األفضــل.
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الكلمة الختامية للسيد املحجوب الهيبة

املندوب الوزاري املكلف بحقوق اإلنسان

فــي انتظــار إعــداد تقريــر تركيبــي عــن أشــغال هــذه النــدوة، ال بــد مــن الوقــوف عنــد بعــض األفــكار 
األساســية التــي انبثقــت عــن هــذه النــدوة ســواء فــي مداخــات الخبــراء أو مــن خــال النقــاش الــذي عرفتــه 

مختلــف الجلســات، وذلــك مــن خــال النقــاط التاليــة:

ليســت هنــاك منهجيــة موحــدة إلعــداد التقاريــر املتعلقــة بحقــوق اإلنســان، غيــر أن هــذا ال ينفــي . 1
وجود توجهات مشــتركة ودالئل استرشــادية، تعتمد في إنجاز هذه التقارير، صادرة عن أجهزة 

املعاهــدات وغيرهــا مــن الهيئات؛

هذه املنهجية تختلف باختاف نوعية التقارير، والجهات املعدة لها واملوجهة لها والسياقات . 2
الخاصــة بالبلــدان املعنيــة بهــا، وهــذا ال ينفــي ضــرورة املزيــد مــن العمــل علــى تأميــن االنســجام فــي 
مــا يتعلــق بإعــداد التقاريــر، خاصــة وأن آليــة االســتعراض الــدوري الشــامل أصبحــت توفــر هــذه 

الفرصة؛

إن التقاريــر فــي مجــال حقــوق اإلنســان وطــرق إعدادهــا واملاحظــات والتوصيــات تســاهم فــي . 3
تحقيــق التقــدم فــي مجــال النهــوض بحقــوق اإلنســان مــن خــال الوفــاء بالتزامــات الدولــة، كمــا 
قــد تــؤدي إلــى العكــس مــن املتوخــى منهــا أحيانــا إذا لــم تقــم الــدول بإعــداد تقاريرهــا وأن تقــوم مــن 

خــال ذلــك بالنقــد الذاتــي ألدائهــا وتقديــم تقاريــر منتظمــة فــي تفاعــل مســتمر بينهــا؛

تطوير إعداد التقارير الخاصة بحقوق اإلنسان يتطلب عقلنة وترشيد عمل مختلف الفاعلين . 4
وترشيده خاصة مع كثرة املتدخلين، وكثرة التقارير والتوصيات وتنوعها؛

ضــرورة إشــراك واســع ملنظمــات املجتمــع املدنــي فــي إعــداد التقاريــر وتتبــع تنفيــذ التوصيــات، . 5
وكــذا البرملانييــن والجامعــات واإلعامييــن...؛

ضرورة تقوية قدرات مختلف األطراف املعنية بهذه التقارير من خال تكوين خاص في مجال . 6
حقوق اإلنسان؛ وخاصة في مجال إعداد التقارير؛ 

البــد مــن توفيــر نظــام معلومياتــي يمكــن الجميــع مــن االطــاع علــى الوثائــق والتقاريــر والتجــارب . 7
فــي مجــال التقاريــر الخاصــة بحقــوق اإلنســان وطــرق إعدادهــا؛ وقــد ابتدأنــا بمناســبة عقــد هــذه 
120 وثيقــة وتقريــرا، أتمنــى أن  النــدوة بإعــداد حاملــة إلكترونيــا حيــث تــم تجميــع مــا يناهــز 
تستعمل في مواقع كل األطراف املعنية وأن تستعمل في الجامعة، وأن تكون مواضيع ألبحاث 

ومذكــرات املاســتر بكليــات الحقــوق ... ؛

البد من العمل على تجميع التوصيات واملاحظات الختامية وتصنيفها واعتمادها في التقارير . 8
املواليــة؛ كمــا ال بــد مــن اعتمــاد نفــس التعامــل مــع التوصيــات واملاحظــات الخاصــة ببلــدان 
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أخــرى حتــى نتمكــن مــن التقييــم واملقارنــة والرفــع مــن األداء؛

إن تطوير عملية التقارير تتطلب توخي الصدق والشفافية في املعطيات والدقة في التعبير عنها . 9
باعتبار أن ذلك يساهم في إنتاج توصيات هامة من طرف اآلليات؛

أهميــة التخطيــط االســتراتيجي فــي هــذا املجــال ليــس فقــط فــي إعــداد التقاريــر ولكــن أيضــا في تتبع . 10
تنفيذ التوصيات؛

البــد مــن ترصيــد مجهــودات املنظمــات غيــر الحكوميــة وإنشــاء شــبكات خاصــة بهــذا املوضــوع . 11
ســواء علــى املســتوى الوطنــي أو اإلقليمــي والدولــي.

وفــي األخيــر أريــد أن أعبــر لكــم عــن التــزام املندوبيــة الوزاريــة لحقــوق اإلنســان وشــريكنا مركــز 
دراســات حقــوق اإلنســان والديمقراطيــة  بتفعيــل مشــروع يق�شــي بإعــداد مدونــة لدالئــل استرشــادية 
تهــم مجموعــة مــن املجــاالت ذات الصلــة بإعــداد التقاريــر الخاصــة بحقــوق اإلنســان، والتــي ســتمكن مــن 

التعاطــي بطريقــة عقانيــة مــع هــذه التقاريــر.



89

خام�سا - التقرير الرتكيبي لأ�سغال الندوة



90

نظمت املندوبية الوزارية املكلفة بحقوق اإلنســان بشــراكة مع مركز دراســات حقوق اإلنســان 
والديمقراطية ندوة دولية حول »منهجية إعداد التقارير في مجال حقوق اإلنسان: التجارب واملمارسات 

الفضلى«، وذلك يومي 28 فبراير وفاتح مارس 2014.

وتشــكل هذه الندوة محطة أولى لسلســلة من اللقاءات التي برمجت املندوبية الوزارية املكلفة 
بحقوق اإلنســان تنظيمها حول نظام التقارير )Reporting System( في مجال حقوق اإلنســان، ســواء 
فيمــا يتعلــق بالتقاريــر التــي تعــد وتقــدم ملنظومــة األمــم املتحــدة مــن لــدن كل األطــراف الوطنيــة املعنيــة، أو 
تلــك التــي تصــدر حــول أوضــاع حقــوق اإلنســان باملغــرب مــن طــرف هيئــات ومؤسســات وطنيــة أو أجنبيــة، 
حكوميــة أو غيــر حكوميــة. وســيتم تنظيــم ذلــك فــي إطــار تعزيــز املمارســة االتفاقيــة للمملكــة انطاقــا مــن 
اختيارهــا االســتراتيجي فــي مجــال حقــوق اإلنســان والتزاماتهــا وتعهداتهــا الدوليــة تجــاه املنظومــة األمميــة 
واملواثيق الدولية، ذات الصلة بالقانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني، وانفتاحها 
وتفاعلها االيجابيين مع املنظومة الدولية لحقوق اإلنسان. وتفيد الورقة التقديمية للندوة أن برنامج 

املندوبيــة فــي هــذا املجــال يتوخــى تحقيــق عــدة أهــداف منهــا:

تحديد طبيعة ومنهجية التقارير؛  
تمكين مختلف الفاعلين من تملك التقارير؛  

تحديد تحديات الحاجيات املطروحة على الفاعلين؛  
تبــادل التجــارب وأســاليب ومناهــج اإلعــداد ســواء علــى مســتوى الــدول أو علــى مســتوى بعــض   

األمميــة. اآلليــات 

	 الجلسة االفتتاحية

خــال الجلســة االفتتاحيــة أكــد الســيد املحجــوب الهيبــة، املنــدوب الــوزاري املكلــف بحقــوق 
اإلنســان، أن تنظيــم هــذه النــدوة الدوليــة، حــول منهجيــة إعــداد التقاريــر فــي مجــال حقــوق اإلنســان، 
يندرج ضمن إحدى أهم األنشطة التي قررت املندوبية الوزارية تنظيمها خال هده السنة، وفق املهام 
املنوطــة بهــا، والتــي تتعلــق بالرفــع مــن مســتوى القــدرات الوطنيــة فــي مجــال إعــداد التقاريــر ذات الصلــة 

بحقــوق اإلنســان. 

وذكــر الســيد املنــدوب الــوزاري أن املندوبيــة انكبــت، مباشــرة بعــد إحداثهــا، علــى إعــداد أو 
اســتكمال التقاريــر؛ حيــث ســجل، بخصــوص ممارســة التقاريــر فيمــا يتعلــق بهيئــات املعاهــدات، أهميــة 
الرصيد املتراكم من التقارير التي شرعت اململكة في تقديمها بصورة دورية والتي بلغت 42 تقريرا برسم 
االتفاقيــات الدوليــة وبروتوكوالتهــا االختياريــة؛ كمــا ســجل غنــى الرصيــد املتمثــل فــي املاحظــات الختاميــة 
والتوصيــات املعتمــدة مــن طــرف هيئــات املعاهــدات، إضافــة إلــى تبلــور تجربــة املنظمــات غيــر الحكوميــة 

املغربيــة فــي إعــداد وتقديــم التقاريــر املوازيــة.
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كمــا أكــد األســتاذ الهيبــة أن املندوبيــة عملــت علــى رفــع مختلــف التحديــات التــي واجهتهــا 
عنــد إعدادهــا أول تقريــر عــن أنشــطتها الســنوية. وتتمثــل هــذه التحديــات فــي تطويــر منهجيــة واضحــة 
ومنســجمة إلعــداد التقاريــر الوطنيــة؛ وااللتــزام باملبــادئ التوجيهيــة والتوصيــات العامــة الصــادرة عــن 
هيئــات املعاهــدات؛ والنهــوض بالتنســيق بيــن القطاعــات الحكوميــة والرفــع مــن مســتوى إشــراكها فــي 
جميــع مراحــل إعــداد التقاريــر، وتعزيــز التنســيق مــع املؤسســات الوطنيــة، والحــرص علــى إشــراك فعلــي 
لجمعيــات املجتمــع املدنــي؛ واالعتمــاد فــي إعــداد التقاريــر علــى أطــر إداريــة وتقنيــة ذات الخبــرة الازمــة فــي 
مجال املمارســة االتفاقية، والعمل على تعزيز قدرات القطاعات املعنية؛ فضا عن الرفع من مســتوى 

متابعــة تفعيــل ماحظــات وتوصيــات الهيئــات الدوليــة.

هكــذا، يضيــف الســيد املحجــوب الهيبــة، حرصــت املندوبيــة علــى تجميــع وتصنيــف كل التقاريــر 
والوثائــق املتعلقــة بتفاعــل املغــرب مــع اآلليــات األمميــة لحقــوق اإلنســان فــي حاملــة الكترونيــة تتضمــن مــا 
يزيد عن 120 تقريرا ووثيقة. كما شرعت في تدقيق التصنيف ومباشرة التحليل األولي ملضامين وطرق 
إعــداد واعتمــاد تلــك التقاريــر والوثائــق، بغيــة توفيــر العناصــر األساســية التــي تســاهم فــي تحديــد جوانــب 
القــوة والنقــص، وتوفيــر شــروط وإمكانيــات تطويــر هــذه املمارســة ببادنــا فــي إطــار التفاعــل املتواصــل 

والبنــاء مــع اآلليــات املذكــورة.

كمــا أكــد أن التزامــات املغــرب تجــاه آليــات منظومــة األمــم املتحــدة لحقــوق اإلنســان تســتوجب 
إعــادة النظــر فــي العاقــة بيــن كل األطــراف املتدخلــة والهيئــات واألجهــزة املعنيــة، األمــر الــذي يســتلزم إيــاء 
األهمية إلعداد التقارير الدورية أو الخاصة وتقديمها أمام الهيئات األممية ولجان املعاهدات املعنية، 

مــع تطويــر مشــاركة فعليــة وفعالــة ملكونــات املجتمــع املدنــي.

شــريك  أمــا الســيد الحبيــب بلكــوش رئيــس مركــز دراســات حقــوق اإلنســان والديمقراطيــة، 
املندوبيــة الوزاريــة املكلفــة بحقــوق  اإلنســان فــي تنظيــم هــذه النــدوة، فقــد أكــد أن املغــرب انخــرط مــن 
أزيد من عقدين من الزمن في دينامية حماية حقوق اإلنسان والنهوض بها من خال املصادقة على جل 
االتفاقيــات الدوليــة املتعلقــة باملجــال، كان آخرهــا صــدور االتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع األشــخاص 
من االختفاء القســري في الجريدة الرســمية يوم 10 فبراير 2014. كما انتظمت تجربة التقارير الدورية 
للمغــرب مــع مطلــع التســعينات لتأخــذ مجراهــا العــادي بصفــة عامــة مــع أواخــر هــذا العقــد، وتنامــت فــي 
نفــس اآلن تجربــة التقاريــر املوازيــة التــي تبلــورت خــال نفــس الفتــرة فــي مجــاالت حقــوق اإلنســان عامــة 
وحقــوق املــرأة والطفــل والهجــرة والتعذيــب وغيرهــا علــى وجــه الخصــوص. األمــر الــذي أصبــح يفــرض إيــاء 
أهمية خاصة للضوابط واملنهجية املناسبة إلعداد تقارير تعكس التزامات الحكومة وتأخذ في االعتبار 

انشــغاالت الفاعليــن املدنييــن فــي ذات الوقــت.
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ونــوه األســتاذ الحبيــب بلكــوش بالشــراكة املتميــزة التــي بلورتهــا تجربــة املندوبيــة الوزاريــة املكلفــة 
بحقــوق اإلنســان فــي عاقتهــا بمكونــات الحركــة الحقوقيــة وبالتعــاون الــذي تحقــق كمحطــة ال شــك أنهــا 

ســتكون ذات نتائــج إيجابيــة علــى أداء الجميــع خدمــة لقضايــا حقــوق اإلنســان.

ومــن جهتــه ألقــى الســيد إبراهيــم ســامة رئيــس قســم أجهــزة املعاهــدات باملفوضيــة الســامية 
لحقوق اإلنسان بجنيف خال هذه الجلسة االفتتاحية كلمة أكد من خالها أن املغرب بتنظيمه ملثل 
هــذه اللقــاءات الراميــة إلــى التفكيــر املشــترك فــي قضايــا تهــم حقــوق اإلنســان والنهــوض بهــا يســاهم كثيــرا فــي 
تطوير منظومة حقوق اإلنسان، مبديا إعجابه بتنظيم هذه الندوة التي يشعر بأهميتها كثيرا مقارنة مع 
مــا يحضــره مــن حــوارات ولقــاءات؛ حيــث الحــظ مــن جهــة أن هنــاك قلبــا التجــاه ســيرورة العمــل. فعــوض 
التوجــه مــن فــوق إلــى تحــت أي مــن  جنيــف ونيويــورك نحــو املســتويات الوطنيــة، يعتبــر أن الحركــة فــي 
االتجاه املعاكس أكثر فاعلية ونجاعة. كما اعتبر أن مثل هذه الندوات تجعل املغرب يتحول من مجرد 

مختبــر لــآلراء إلــى مختبــر للتجــارب واملمارســات امللهمــة أيضــا.

وعلــى صعيــد آخــر، الحــظ ممثــل املفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان بجنيــف الســيد إبراهيــم 
ســامة أن هــذه النــدوة تبــرز أن االهتمــام  باملجــال باملغــرب ال ينصــب فقــط علــى الجهــات الحكوميــة 

وتقاريرهــا بــل يهتــم أيضــا بمكونــات املجمــع املدنــي وتقاريرهــا املوازيــة الوازنــة.

وأكد أن  هذين السمتين املتمثلين في عكس االتجاه، وتوسيع دائرة املتدخلين، يشكان ركائز 
ســيرورة تقويــة أجهــزة املعاهــدات التــي عملــت املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لحقــوق اإلنســان علــى 

تحقيقهــا منــذ أكثــر مــن أربــع ســنوات.

وعن املجلس الوطني لحقوق اإلنسان ألقى السيد حميد بنحدو كلمة نيابة عن رئيس املجلس 
الســيد إدريــس اليزمــي، أشــار مــن خالهــا إلــى التطــورات التــي تعرفهــا املنظومــة األمميــة لحمايــة حقــوق 
اإلنســان والنهــوض بهــا، حيــث أصبحنــا حاليــا أمــام مــا ال يقــل عــن 9 مــن االتفاقيــات الدوليــة األساســية 
لحقــوق اإلنســان والبروتوكــوالت االختياريــة املرتبطــة بهــا. كمــا صاحــب هــذا النمــو الســريع لحجــم املعاييــر 

الدوليــة توســع مــواز لهيئــات الرصــد املنصــوص عليهــا فــي الصكــوك الدوليــة )10 حاليــا(.

وأكــد أن نوعيــة وأهميــة التوصيــات الصــادرة عــن هــذه الهيئــات تعتمــد إلــى حــد كبيــر علــى نوعيــة 
املعلومــات املقدمــة إليهــا مــن قبــل الــدول األطــراف فــي ســياق التقاريــر الدوريــة ومــن طــرف املنظمــات غيــر 
الحكوميــة فــي ســياق التقاريــر املوازيــة ومــن طــرف الــوكاالت األمميــة املتخصصــة أو عــن طريــق املؤسســات 

الوطنيــة لحقــوق اإلنســان.
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وأوضــح املتدخــل الــدور الهــام الــذي تلعبــه هــذه املؤسســات بوصفهــا آليــة وصــل بيــن املنظومــة 
الدولية لحماية حقوق اإلنسان والسلطات العمومية، وبين هذه األخيرة ومختلف الفاعلين في املجتمع 
املدنــي. إذ أن املؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان مدعــوة ليــس فقــط لتســهيل التنســيق والتعــاون بيــن 
مختلــف الجهــات الفاعلــة، ولكــن أيضــا للمســاهمة فــي مختلــف العمليــات الراميــة إلــى تنفيــذ اآلليــات 

الدوليــة ومــا ينتــج عنهــا مــن توصيــات.

وبعــد أن أوضــح املهــام املوكولــة إلــى هــذه املؤسســات فــي إطــار مبــادئ باريــس، أشــار إلــى املهــام التــي 
يقوم بها املجلس الوطني لحقوق اإلنسان باملغرب بوصفه آلية دستورية، مخولة إلعداد تقارير سنوية 
عــن حالــة حقــوق اإلنســان فــي املغــرب والتقاريــر املوضوعاتيــة مشــيرا إلــى أن هــذه التقاريــر الســنوية أصبــح 

باإلمكان عرضها ومناقشــتها أما غرفتي البرملان، كما تنشــر في الجريدة الرســمية.

ممارسة إعداد التقارير املقدمة إلى املنظومة األممية في مجال حقوق اإلنسان. 

الجلســة األولــى مــن هــذه النــدوة، والتــي أدار أشــغالها الســيد عمــر هــال املمثــل الدائــم للملكــة 
املغربيــة لــدى مكتــب مفوضيــة األمــم املتحــدة لحقــوق اإلنســان بجنيــف، تمحــورت حــول ممارســة إعداد 
التقاريــر املقدمــة إلــى املنظومــة األمميــة فــي مجــال حقــوق اإلنســان؛ بمشــاركة كل مــن الســيد إبراهيــم 
ســامة رئيــس قســم أجهــزة املعاهــدات باملفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان، والســيدة فاليــري كوتاريــل 

متخصصــة فــي الترجمــة وعضــو الجمعيــة الدوليــة ملترجمــي النــدوات.

فــي البدايــة أكــد الســيد إبراهيــم ســامة ممثــل املفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان بجنيــف أن 
هــذه النــدوة تنعقــد فــي وقــت هــام يتميــز باتخــاذ اللجنــة الثالثــة للجمعيــة العامــة قــرارا بخصــوص تعزيــز 
منظومــة أجهــزة املعاهــدات، جعلــه أكثــر نجاعــة وفعاليــة. وتتجلــى املميــزات األساســية لهــذا القــرار فــي منــح 
وقــت إضافــي ألجهــزة التعاقــدات مــن أجــل تجــاوز التأخــر الحاصــل فــي معالجــة تقاريــر الــدول األطــراف، 
والحــد مــن عــدد الكلمــات املســتعملة فــي مختلــف الوثائــق، وتحديــد برنامــج لتقويــة القــدرات ســواء علــى 
إعــداد التقاريــر أو علــى مســتوى تكويــن املكونيــن. كمــا أشــار إلــى تقريــر للمفــوض الســامي لحقــوق اإلنســان 
نشــر فــي 2012 الــذي يدعــو إلــى عــدم اعتبــار الحكومــات التقاريــر عبئــا عليهــا، بــل أداة للتطــور، وذلــك مــن 
خــال اعتبــار إعــداد التقاريــر مناســبة للتقييــم الذاتــي، وموعــدا منتظمــا للتفاعــل مــع املجتمــع املدنــي، 
واالستفادة من نظرة خارجية خبيرة للوقوف على ماذا تحقق، وأداة للتعاون من أجل تحقيق التنمية. 

ومــن بيــن أهــم التوصيــات الصــادرة عــن املفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان ضــرورة إحــداث 
الدول األطراف آليات دائمة إلعداد التقارير والتنسيق الوطني، مشيرا إلى أن للمغرب ممارسات جيدة 
على هذا املستوى. وأوضح أن هذه اآللية يجب أن تهتم في ذات اآلن بإعداد التقارير لتقديمها في الوقت 

املناســب وتتبــع درجــة إعمــال التوصيــات الصــادرة عــن مختلــف األجهــزة األمميــة املعنيــة بهــذه التقارير.
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وفــي نفــس الســياق، تحــدث ممثــل املندوبيــة الســامية لحقــوق اإلنســان عــن بعــض املمارســات 
الفضلــى فــي هــذا اإلطــار، مــن بينهــا أن تكــون اآلليــة املشــار إليهــا آليــة دائمــة، وأن تكــون لهــا صاحيــات 
قانونيــة واضحــة، وأن تتولــى مهمــة التنســيق ليــس بيــن التقاريــر الوطنيــة فقــط بــل وفــي مجــال تتبــع تنفيــذ 
التوصيــات املتعلقــة بهــذه التقاريــر، وإنشــاء آليــة مركــز لجمــع املعطيــات تيســر جمــع املعلومــات املطلوبــة 
مــن طــرف هــذه اآلليــة وكــذا مــن طــرف الــوزارات. كمــا اعتبــر أن غيــاب هيــاكل رســمية لالتــزام بيــن هــذه 

اآلليــة واملنظمــات غيــر الحكوميــة والبرملانييــن والقضــاء، يمثــل تحديــا كبيــرا للــدول األطــراف.

وفي األخير نوه السيد إبراهيم سامة بتجربة املغرب في هذا املجال مبرزا املجهودات التي بذلتها 
املندوبيــة الوزاريــة املكلفــة بحقــوق اإلنســان التــي اســتطاعت أن تتــدارك تأخــر املغــرب فــي مجــال تقديــم 

التقريــر فــي غضــون ثــاث ســنوات فقط.

ومــن جهتهــا، ســاهمت الســيدة فليــري كوتاريــل املتخصصــة فــي الترجمــة وعضــو الجمعيــة الدولية 
ملترجمــي النــدوات فــي هــذه الجلســة بمداخلــة تطرقــت فيهــا إلــى »تحديــات وصعوبــات ترجمــة التقاريــر فــي 
مجــال حقــوق اإلنســان«، حيــث أبــرزت هــذه الخبيــرة )19 ســنة مــن ممارســة الترجمــة(، أهميــة الترجمــة 
باعتبارهــا حلقــة أساســية فــي كل العاقــات التواصليــة؛ إذ أنهــا الجســر الرابــط بيــن اللغــات والشــعوب 
واألفكار، وتسمح بنقل الرسائل. كما أنها تشكل، داخل املنتظم الدولي، عنصرا رئيسيا في بلورة ونشر 

التقاريــر بشــكل عــام، وتقاريــر حقــوق اإلنســان علــى وجــه الخصــوص.

اســتعرضت صاحبــة املداخلــة الصعوبــات التــي تواجــه عمــل الترجمــة وخاصــة عندمــا يكــون 
النــص قانونيــا ويعنــى بحقــوق اإلنســان. بــل أكــدت أن بإمــكان االختــاالت فــي الترجمــة أن تــؤدي إلــى تعقيــد 

النزاعــات أو التســبب فــي الكــوارث الحربيــة )النــزاع العربــي اإلســرائيلي، قنبلــة هيروشــيما(

ومــن جهــة أخــرى، بينــت أن هنــاك العديــد مــن الوســائل للتغلــب علــى هــذه الصعوبــات ورفــع 
التحديات املرتبطة بالترجمة. ومن بين هذه األدوات أكدت على أهمية األنترنيت، إذ أنها سهلت البحث 
ليــس عــن مقابــل الكلمــات فقــط بــل عــن الســياقات واملعارف...وكــذا املعاجــم املتخصصــة ومنهــا ما يتعلق 

بمنشــورات األمــم املتحــدة والتــي توجــد هــي األخــرى علــى مواقــع األنترنيــت

وبشــكل عــام، تؤكــد صاحبــة العــرض، أن مــن األفضــل دائمــا فــي هــذا النــوع مــن التقاريــر، ســواء 
بالنســبة للترجمــة أو لفهــم أفضــل للقــارئ باللغــة األصليــة، اســتعمال أســلوب واضــح وســهل الفهــم؛ 
واختيار جمل موجزة خالية من العناصر الزائدة، دون ترك أي غموض ولبس في ذهن القارئ ؛ والتركيز 
على الوضوح بدال من جمالية األسلوب؛ وتجنب استخدام مصطلحات مختلفة لنفس املفهوم أو نفس 
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املصطلحــات ملفاهيــم مختلفــة؛ مــع اإلشــارة بوضــوح إلــى الجمــل أو الفقــرات التــي أخــذت مــن نصــوص 
موجــودة )معاهــدات، نصــوص قانونيــة...( 

وقــد خلصــت بخصــوص التقاريــر املتعلقــة بحقــوق اإلنســان إلــى ضــرورة أن يأخــذ مــن يصوغهــا 
بعيــن االعتبــار أنــه ســتتم ترجمتهــا إلــى عــدة لغــات. لذلــك مــن الضــروري أخــذ احتياطــات معينــة، مــن قبيــل 
الدقــة فــي الكتابــة، وفــي املراجــع، ســواء مــن حيــث الشــكل واملضمــون، إذ مــن شــأن ذلــك أن يقلــل إلــى حــد 

كبيــر مــن خطــر االنزالقــات فــي الترجمــة أو اإلخــال باملعنــى ممــا قــد يكــون لــه عواقــب ســلبية غيــر متوقعــة.

تجارب الدول في مجال إعداد التقارير: روسيا واإلكوادور واملغرب

الجلسة الثانية من هذه الندوة أدارت أشغالها السيدة أمينة بلعو�شي، أستاذة التعليم العالي 
بالربــاط، وتدخــل فيهــا الســادة لويــس كاليكــوس شــيريبوكا املمثــل الدائــم لإلكــوادور لــدى مكتــب مفوضية 
األمم املتحدة لحقوق اإلنسان بجنيف، وأليك�شي كواتييف، نائب رئيس وحدة األمم املتحدة والتعاون 
الدولي بقسم التعاون اإلنساني وحقوق اإلنسان بوزارة الشؤون الخارجية للفيدرالية الروسية، وعبد 

الرزاق روان الكاتب العام للمندوبية الوزارية املكلفة بحقوق اإلنسان.

فــي البدايــة تحــدث الســيد لويــس كاليكــوس شــيريبوكا عــن التجربــة باإلكــوادور، حيــث أبــرز أن 
باده دأبت في إعدادها للتقارير الخاصة بحقوق اإلنسان على اتباع مسطرة تقوم على توجيه الدعوات 
باســتمرار إلــى املقرريــن الخاصيــن باألمــم املتحــدة الــذي يطرحــون أســئلة محــددة بخصــوص حالــة حقــوق 
اإلنســان باألكــوادور فــي مختلــف مجــاالت عملهــم؛ حيــث تشــكل اإلجابــة عــن هــذه األســئلة أساســا إلعــداد 

التقاريــر املطلوبة.

ومــن جهــة أخــرى يتــم تجميــع مختلــف التوصيــات الصــادرة عــن مختلــف األجهــزة التعاقديــة 
وغيرهــا وتصنيفهــا حيــث تعتمــد كأســاس إلعــداد التقاريــر املوازيــة.

كمــا أبــرز املتدخــل أن بــاده تعمــل علــى إشــراك ممثلــي املجتمــع املدنــي بــل والفئــات املعنيــة )مثــل 
األشــخاص ذوي اإلعاقــة( فــي إعــداد وبلــورة هــذه التقاريــر؛ مشــيرا فــي ذات الوقــت إلــى أن بلــده تتوفــر علــى 
نظام معلوماتي متطور حيث تســعى دائما إلى تحيينه وضمان ضمان تطابق املعلومات وقد كانت هذه 
املمارســات، يضيــف الســيد لويــس كاليكــوس شــيريبوكا، مــن العوامــل التــي كانــت وراء وضــع تشــريعات 

وطنيــة تتوافــق مــع التوصيــات األمميــة واالتفاقيــات املتعلقــة بحقــوق اإلنســان.
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غيــر أن املتدخــل اإلكــوادوري ياحــظ أن تركيــز األجهــزة األمميــة علــى الجوانــب الســلبية وعــدم 
االهتمــام بالجوانــب اإليجابيــة وتكالــب اإلعــام علــى هــذه الجوانــب يــؤدي إلــى عكــس مــا يتوخــاه الجميــع، 
واملتمثل في تطور النهوض بحقوق اإلنسان واحترامها. ومن ثمة يرى أن تحسين املساطر في هذا املجال 
ســيؤدى إلــى نتائــج أكثــر إيجابيــة. كمــا مــن التحديــات التــي طرحهــا ضــرورة العمــل علــى تغييــر العقليــات 

املرتبطــة بالواقــع املعقــد وبالثقافــات املتجــذرة.

التجربــة الروســية فــي مجــال إعــداد التقاريــر املتعلقــة بحقــوق اإلنســان تحــدث عنهــا الســيد 
أليك�شــي كواتييــف مــن وزارة الخارجيــة الروســية فــي مداخلــة أبــرز مــن خالهــا أن روســيا ال تتوفــر علــى 
آليــة مســؤولة عــن إعــداد التقاريــر املتعلقــة بحقــوق اإلنســان وتتبــع التوصيــات الخاصــة بهــا،  حيــث يتــم 
إعدادها تحت إشراف الوزارات املعنية بموضوع التقرير. إذ الوزارة املشرفة هي التي تجمع املعلومات 

الضروريــة إلنجــاز التقريــر كمــا أنهــا املخولــة بإدخــال التعديــات املطلوبــة عليــه.

واعتبــر املتدخــل الرو�شــي أن عمليــة توزيــع هــذه املســؤوليات علــى القــرارات تــؤدي إلــى تحقيــق 
الفعاليــة علــى مســتوى تقديــم املعطيــات وتفعيــل التوصيــات؛ مشــيرا إلــى أن االستشــارة التــي يجريهــا 
القطاع الوزاري املشرف على إعداد تقرير ما تكون واسعة وتشمل أطرافا متعددة األمر الذي يستوجب 

االشــتغال علــى بنــاء قــدرات مختلــف هــذه األطــراف وتعزيزهــا.

والحــظ املتدخــل أن بعــض اإلشــارات اإليجابيــة بــدأت تظهــر مــن طــرف املفوضيــة الســامية 
لحقوق اإلنسان، بعد أن تم تجاوز لغة الخشب في صياغة التقارير وتقديم املعطيات املرتبطة بحقوق 
اإلنســان. كمــا أشــار إلــى أن روســيا الفيدراليــة تتوفــر علــى قاعــدة بيانــات تســمح للقضــاة باالطــاع علــى 
املعطيــات واملاحظــات والتوصيــات ومختلــف الوثائــق التــي تســاعدهم فــي عملهــم علــى صيانــة حقــوق 
اإلنســان. وأكــد فــي ختــام مداخلتــه علــى األهميــة التــي يكتســيها دعــم القــدرات وتطويــر التعــاون والتشــارك 

فــي تحســين إعــداد التقاريــر وتتبــع تنفيــذ التوصيــات. 

وفــي حديثــه عــن التجربــة املغربيــة، تنــاول الســيد عبــد الــرزاق روان الكاتــب العــام للمندوبيــة 
الوزاريــة املكلفــة بحقــوق  اإلنســان فــي مداخلتــه أربعــة محــاور، تهــم مهمــة إنجــاز التقاريــر املوكولــة إلــى 
املندوبية الوزارية املكلفة بحقوق  اإلنسان؛ ومنهجية ومقاربة التتبع في مجال إعداد التقارير؛ وخطة 
العمل ذات الصلة بتتبع وإعمال التوصيات؛ فضا عن إبراز أهم التحديات التي تواجه املندوبية على 

هــذا املســتوى.

وبعــد أن بيــن االختصاصــات والصاحيــات املوكولــة للمندوبيــة  فبخصــوص املحــور األول، 
الوزاريــة، أكــد أنهــا عملــت، وفــي تنســيق مــع مختلــف القطاعــات الوزاريــة واملؤسســات الوطنيــة وكل 
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املعنيين بالتقارير، على تجاوز متأخرات املغرب في هذا الصدد. وقد أثمرت هذه املجهودات عن إنجاز 
وتحييــن عــدة تقاريــر وطنيــة: ويتعلــق األمــر بالتقريريــن الدورييــن 3 و4 املتعلــق بحقــوق الطفــل؛ وإعــداد 
التقرير األولي حول تنفيذ االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال املهاجرين وعائاتهم، وإعداد 
التقريــر الــدوري الرابــع لتنفيــذ مقتضيــات العهــد الدولــي املتعلــق بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة 
والتقريــر الــدوري الســادس لتنفيــذ مقتضيــات العهــد الدولــي املتعلــق بالحقــوق املدنيــة  والثقافيــة؛ 
والسياســية؛ وإعــداد تقديــم التقريــر الوطنــي للــدورة الثانيــة لاســتعراض الــدوري الشــامل إضافــة إلــى 

إعــداد التقريــر األولــي إلعمــال أحــكام االتفاقيــة املتعلقــة باألشــخاص املعاقيــن.

أمــا بالنســبة للمقاربــة املنهجيــة للمندوبيــة الوزاريــة املكلفــة بحقــوق  اإلنســان، فإنهــا ترمــي إلــى 
تعزيز سيرورة التشاور الوطني الواسع من خال إشراك مختلف األطراف املعنية على املستوى املركزي 
فــي عمليــة التفاعــل بخصــوص موضــوع التقريــر الوطنــي، وتنظيــم حــوار ونقاشــات علــى املســتوى الوطنــي 
والجهــوي واملحلــي ملواكبــة إنجــاز التقريــر، وتنظيــم نــدوات وطنيــة ودوليــة حــول موضــوع التقريــر، وعقــد 
اجتماعــات تنســيقية مــع القطاعــات الوزاريــة واملؤسســات الوطنيــة لتقديــم مســودة التقريــر األوليــة مــن 
أجــل تحييــن واســتكمال املعطيــات، وتنظيــم اجتماعــات مــع منظمــات املجتمــع املدنــي لتقديــم الصيغــة 
املتقدمــة ملشــروع التقريــر ومناقشــة فحــواه ثــم عقــد لقــاء تنســيقي مــع القطاعــات الوزاريــة واملؤسســات 
الوطنيــة للمصادقــة علــى املشــروع قبــل بعــث التقريــر النهائــي إلــى اللجنــة األمميــة املعنيــة عــن طريــق وزارة 

الخارجيــة والتعــاون. علمــا أن املندوبيــة تعمــل علــى ترجمــة التقريــر إلــى اللغتيــن الفرنســية واإلنجليزيــة.

ومــن جهــة أخــرى، تطــرق الســيد عبــد الــرزاق روان إلــى مخطــط العمــل الــذي بلورتــه املندوبيــة 
الوزارية غداة تقديم مناقشــة التقرير الوطني برســم الدورة الثانية لاســتعراض الدوري الشــامل، من 
أجل تتبع تنفيذ التوصيات؛ حيث أبرز أن املندوبية تعمل على إنهاء التقرير املرحلي التي سيتم تقديمه 
فــي مــاي 2014 أمــام مجلــس حقــوق اإلنســان حــول التقــدم املحــرز فــي إعمــال التوصيــات املنبثقــة عــن 

االســتعراض الــدوري الشــامل.

واعتبــر الكاتــب العــام للمندوبيــة الوزاريــة املكلفــة بحقــوق  اإلنســان، أن هنــاك العديــد مــن 
التحديات التي يجب رفعها، منها ما يتعلق بتعزيز املقاربة التشاركية والتنسيق، وتعزيز قدرات املجتمع 
املدنــي، وتنميــة التخطيــط االســتراتيجي فــي مجــال حقــوق اإلنســان، واعتمــاد مخطــط وطنــي لتتبــع تنفيــذ 
التوصيــات، ومــن بيــن التحديــات أيضــا هنــاك مــا يتعلــق بالنهــوض بثقافــة حقــوق اإلنســان، وبــأدوات 

ومؤشــرات القيــاس فــي هــذا املجــال.
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تجارب املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان 

كان عنــوان املحــور الثالــث لهــذه النــدوة  »تجــارب املؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان« 
الدوليــة، والــذي تمحــورت حولــه أشــغال جلســة أدارهــا الســيد شــيريبوكا املمثــل الدائــم لإلكــوادور لــدى 
مكتب مفوضية األمم املتحدة لحقوق اإلنسان بجنيف، وشارك فيها كل من السيدة كاترينا روز ممثلة 
اللجنة الدولية لتنسيق املؤسسات الوطنية للنهوض وحماية حقوق اإلنسان بجنيف، والسيد ميشيل 
فورســت ممثــل اللجنــة االستشــارية الفرنســية لحقــوق اإلنســان والســيد مصطفــى النــاوي عــن املجلــس 

الوطنــي لحقــوق اإلنســان باملغــرب.

فــي مســتهل مداخلتهــا أوضحــت الســيدة كاترينــا روز أن اللجنــة الدوليــة لتنســيق املؤسســات 
الوطنيــة للنهــوض بحقــوق اإلنســان بجنيــف تقــوم بمســاعدة املؤسســات الوطنيــة للتعــاون مــع اآلليــات 
الدولية لحقوق اإلنســان. كما أشــارت إلى أن املؤسســات الوطنية لحقوق اإلنســان تعتبر بمثابة وســيط 
وهمــزة وصــل بيــن اآلليــات الدوليــة واآلليــات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان. وتعتمــد فــي مهمتهــا وقانونهــا 
األسا�شــي ووظائفهــا وصاحياتهــا واســتقالها علــى مبــادئ باريــس، كمــا أن لهــا دورا متميــزا وتكميليــا ألدوار 

الدولــة واملجتمــع املدنــي والجامعــات واآلليــات الدوليــة. 

وأوضحت أن تحقيق هذه املؤسسات الوطنية ألهدافها يتطلب التخطيط والتشاور والتوثيق 
واالقتسام فضا عن التأثير على السياسات العمومية من أجل النهوض بحقوق اإلنسان وصيانتها.

ومن مهامها حماية حقوق اإلنســان على املســتوى الوطني والدفاع عنها والقيام بدور الوســيط 
مــن خــال صاحيــات اســتقبال الشــكاوى، فضــا عــن املســاهمة فــي تحديــد األولويــات والقيــام بمهــام 
بالرصد والتتبع، وإعداد التقارير واملساهمة فيها مع كل ما يستتبع ذلك من تجميع للمعطيات وتنظيم 

استشــارات، وتتبــع دورات األجهــزة واآلليــات... .

تقــول ممثلــة املؤسســة الدوليــة لتنســيق املؤسســات الوطنيــة للنهــوض بحقــوق  أمــا عملهــا، 
اإلنســان، فيعتمــد مقاربــة اســتراتيجية تســمح باحتــرام وتتبــع دورات تقاريــر مختلــف األجهــزة واآلليــات، 
كما يعتمد مخطط التزام يقوم على تحديد األهداف، ومخطط عمل، واملسؤوليات، وتقسيم العمل، 

وتحديــد املؤشــرات، والتتبــع...

كمــا اعتبــرت أن علــى املؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان اعتمــاد مقاربــة تشــاركية تقــوم علــى 
مبــادئ الشــفافية واملشــاركة الفعليــة والحــق فــي الولــوج إلــى املعلومــة، وتنظيــم االستشــارات وتجميــع 

املعطيــات وتنظيــم النقاشــات والتتبــع.
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مداخلــة الســيد ميشــال فورســت مــن اللجنــة االستشــارية لحقــوق اإلنســان بفرنســا، تمحــورت 
حــول مســاهمات هــذه املؤسســة اعتمــادا علــى مبــادئ باريــس، والتــي تتبلــور مــن خــال خمــس مراحــل، 
اثنتين منها تهم وظيفة تقديم االستشارة للحكومة، في حين تهم املراحل الثاث األخرى وظيفة املراقبة.

الخطــوة األولــى تهــم مرحلــة إعــداد مشــروع التقريــر الــذي تعــده فرنســا لفائــدة إحــدى آليــات 
املعاهــدات علمــا أن الحكومــة الفرنســية تعيــن وزارة مشــرفة إلعــداد كل تقريــر تــوكل لهــا مهمــة تنســيق 
عمــل الــوزارات املعنيــة التقريــر. خــال هــذه املرحلــة تنظــم الــوزارة املشــرفة اجتماعــا تســتدعي إليــه 
الوزارات املعنية بالتقرير؛ كما تدعو إلى هذا االجتماع اللجنة االستشــارية الفرنســية لحقوق اإلنســان 
إلبداء رأيها في املشروع، والفلسفة الكامنة وراء إعداد التقرير، وفي القضايا التي تعتقد أنها ينبغي على 

الحكومــة االنتبــاه إليهــا وخاصــة مــا يتعلــق بتنفيــذ توصيــات الــدورة الســابقة.

ولكنهــا ذات أهميــة حيــث تبــدي اللجنــة االستشــارية  املرحلــة الثانيــة مرحلــة تقنيــة صرفــة، 
الفرنســية لحقــوق اإلنســان ماحظاتنــا علــى التقريــر )بشــكل غيــر علنــي( قبــل املصادقــة عليــه مــن قبــل 

الحكومــة.

عندمــا تتلقــى اللجنــة االستشــارية التقريــر النهائــي، وهــذه هــي الخطــوة الثالثــة، تتفحصــه وتعبــر 
علنا عن ماحظاتها بخصوصه، وترســلها إلى األجهزة األممية املعنية لتنبيه الخبراء بشــأن القضايا التي 

تســتحق اهتمامــا خاصــا ســاعة افتحــاص التقريــر الفرن�شــي.

وتتم الخطوة الرابعة عشية تقديم فرنسا لتقريرها حيث تعقد اللجنة االستشارية الفرنسية 
لحقــوق اإلنســان اجتماعــا مــع اللجنــة األمميــة، وخاصــة مــع املقرريــن املعنييــن إلعطــاء التوضيحــات 
الازمة بخصوص الوضع القائم أو تأويل أحكام االتفاقية املعنية. ويحدث أن تقدم اللجنة االستشارية 
الفرنســية لحقــوق اإلنســان خــال هــذه اللقــاءات اقتراحــات أو تلفــت انتبــاه األجهــزة األمميــة إلــى بعــض 

الثغــرات أو النقــاط الغامضــة التــي ينبغــي توضيحهــا.

أما املرحلة األخيرة فتهم يوم تقديم التقرير من طرف الحكومة الفرنســية حيث تحضر اللجنة 
االستشارية الفرنسية لحقوق اإلنسان هذه الجلسة لتبدي رأيها وشرحه خال فترة زمنية محددة.

إضافة إلى هاتين الوظيفتين املتعلقتين بتقديم االستشــارة واملراقبة تقوم اللجنة االستشــارية 
الفرنسية لحقوق اإلنسان بوظيفة تتبع ورصد مدى تنفيذ التوصيات الصادرة عن مختلف الهيئات؛ 
حيــث تنجــز اللجنــة االستشــارية تقريــرا بخصــوص مختلــف التوصيــات املوجهــة لفرنســا مــن طــرف األمــم 

املتحــدة واملنظمــات اإلقليمية. 
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األســتاذ مصطفــى النــاوي تحــدث بــدوره عــن التجربــة املغربيــة مــن خــال تجربــة املجلس الوطني 
لحقوق اإلنسان، حيث قدم نظرة شاملة حول عمل هذه الهيئة ومساهمتها في حماية حقوق اإلنسان 

والنهوض بها.

وفي هذا الصدد حدد األســتاذ الناوي ماهية التقرير الخاص بحقوق اإلنســان وأهميته بشــكل 
عــام، بوصفــه تأريخــا للزمــن الحاضــر ووســيلة لترشــيد وعقلنــة املهــام والوســائل والزمــن، وباعتبــاره أيضــا 
شاهدا على العصر يهدف إلى تجاوز االختاالت وتصحيح االعوجاج، األمر الذي يتطلب اعتماد مقاربة 

نقدية إيجابية. 

وأشــار ممثــل املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان فــي هــذه النــدوة الدوليــة إلــى عاقــة املجلــس 
بالتقارير مبرزا أنها عاقة متشعبة ومتنوعة سواء ما تعلق منها بتذكير الحكومة بالتزاماتها قبل انعقاد 
أجهــزة املعاهــدات، وحثهــا علــى الوفــاء بهــا، أو باملســاهمة فــي صياغــة التقاريــر، وكــذا تعميــم التوصيــات 

وتتبــع تنفيذهــا فضــا عــن تتبــع الحــوار بيــن الحكومــة وهــذه األجهــزة. 

وأوضح من جهة أخرى، أن املجلس الوطني لحقوق اإلنسان ينجز تقارير مختلفة في إطار املهام 
املوكولــة إليــه منهــا التقاريــر الســنوية حــول حالــة حقــوق اإلنســان وحصيلــة عمــل املجلــس وآفــاق عملــه، 
وتقاريــر لرصــد االنتهــاكات، أو عــن مناطــق االحتجــاز التــي ينظــم املجلــس زيــارات لهــا وتقاريــر موضوعاتيــة 
أخرى الخ، مشيرا إلى أن ملخص التقرير السنوي يقدم أمام البرملان كما أن هناك إمكانية طلب تقارير 

مــن قطاعــات حكوميــة حــول موضوعــات بعينهــا.

وعلى مســتوى أخر، أكد الســيد الناوي أنه ليســت هناك منهجية موحدة في إعداد التقارير بل 
مبــادئ عامــة فــي الشــكل املضمــون إلنجازهــا؛ حيــث أن التقاريــر الناجحــة تخضــع لشــروط شــكلية تتمثــل 
توخــي الدقــة واســتعمال لغــة ســليمة تحقــق متعــة النــص، وتفــادي اإلطنــاب فضــا عــن االنســجام بيــن 
مكونات النص؛ أما من حيث املضمون فيجب أن يسعى التقرير إلى أن يعكس الحقيقة دون خشية أي 
جهــة، ودون الســقوط فــي خطــاب التعالــي وأن يتوخــي املوضوعيــة وليــس الحيــاد )باعتبــار ضــرورة االنحيــاز 
للمعايير الدولية في مجال حقوق اإلنسان(؛ والشمولية إضافة إلى اعتماد منطلقات للقياس والتحليل 
بعيدا عن األفكار املسبقة والتعامل مع األحداث والوقائع بالصرامة الازمة. كما من مواصفات التقرير 
الجيــد الخــروج بتوصيــات علــى املــدى القريــب واملتوســط والبعيــد، وتوجيههــا إلــى جهــات معينــة حســب 
درجــات املســؤولية واالختصــاص. إن تحقيــق هــذه الشــروط الشــكلية وفــي املضمــون، تتطلــب، حســب 
املتدخل، إسناد مهمة إنجاز التقرير إلى فريق عمل منسجم واع بمهمته، مقتنع بها، ويتوفر على جسور 

التواصــل مــع الجميع. 
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هــذا املحــور مــن النــدوة قامــت بتيســر أشــغاله الســيدة فريــدة بنانــي أســتاذة التعليــم العالــي 
بمراكش وساهم فيه كل من باتريك موتزنبرك مدير مركز الحقوق املدنية والسياسية بجنيف والسيد 
ســوبحا كوجــادور، مديــر وقيــدوم فريــق »مجموعــة الحقــوق الدوليــة«، والســيد روالن شــوفيي املديــر 
التنفيــذي ملنظمــة »معلومــات عــن االســتعراض الــدوري الشــامل« بجنيــف، إلــى جانــب الســيدة ناديــة 

الســبتي مــن مركــز دراســات حقــوق اإلنســان والديمقراطيــة.

باتريــك موتزنبــرك مديــر مركــز الحقــوق املدنيــة والسياســية بجنيــف كان أول املتدخليــن فــي هــذا 
املحــور، حيــث اســتهل مداخلتــه بعــرض مراحــل مســطرة فحــص التقاريــر أمــام لجنــة حقــوق اإلنســان، 
مشــيرا إلــى أن هــذه املســطرة معقــدة وطويلــة تبــدأ بإعــداد الئحــة األســئلة التــي يجــب علــى الدولــة الطــرف 
تقديــم الجــواب عليهــا فــي هــذا التقريــر، وصــوال إلــى مناقشــة هــذا التقريــر وإصــدار التوصيــات مــرورا بعــدة 
نقط أخرى تتعلق بما هو عملي ومنها ما له صلة بالروزنامة الخ. وفي هذا الصدد أبرز الدور الذي يمكن 
أن تقــوم منظمــات املجتمــع املدنــي خــال دورات هــذه اللجنــة ســواء تعلــق باملســاهمة فــي وضــع الئحــة 
األســئلة أو تتبع تنفيذ التوصيات، حيث بإمكان منظمات املجتمع املدني حضور جلســات املناقشــة بل 
واإلدالء بتصريحــات والتعبيــر عــن انشــغاالتها، علمــا أن هــذه الجلســة تصــور وتبــث علــى مواقــع األنترنيــت 

بالشــكل الــذي يضمــن الشــفافية فــي هــذا املجــال.

واعتبــر أن مــن بيــن عوامــل املرافعــة الجيــدة والناجحــة بالنســبة للمجتمــع املدنــي اعتمــاد   
معطيات موضوعية وقابلة للتحقق منها، وضرورة الربط بين التقرير موضوع النقاش والتقارير التي تم 
تقديمهــا أمــام آليــات أخــرى كأجهــزة املعاهــدات واالســتعراض الــدوري الشــامل. كمــا أن باإلمــكان، خــال 
عمليــات تتبــع ورصــد تنفيــذ التوصيــات، اعتمــاد نظــام مــدى احتــرام الحكومــات للماحظــات والتوصيات 
وفــق جــدول وضعتــه التقنيــة للمفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان وينقســم إلــى 8 خانــات تتــراوح مــا بيــن 
األجوبة واإلجراءات املرضية، واألجوبة واإلجراءات التي تتخذ عكس ما تتضمنه التوصيات واملاحظات 

ومراتــب مختلفــة بينهمــا.

ومن بين اإلمكانيات املتاحة أمام منظمات املجتمع املدني لتتبع مدى تنفذ التوصيات، توزيع 
ونشــر هــذه التوصيــات علــى نطــاق واســع، واملرافعــة مبــرزا أهميــة اللقــاءات املنتظمــة بيــن ممثلــي املجتمــع 

املدني وممثلي الســلطات الحكومية. 
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من جهته، تحدث السيد سوبحا كوجادور، مدير وقيدوم فريق »مجموعة الحقوق الدولية«، 
عن منهجية إعداد التقارير البديلة، مؤكدا أن هذه العملية تقوم على مبادئ أساسية تتجلى في تعزيز 

سياسات حقوق اإلنسان من خال الحوار، والعمل املشترك لحماية حقوق اإلنسان الكونية.

وأشــار إلــى أن هــذه التقاريــر املوازيــة يجــب أن تعتمــد أيضــا النزاهــة، واالســتقالية، واالســتقامة، 
وشــدد علــى أن هــذه التقاريــر يجــب أن تتســم  واإلدمــاج واالندمــاج.  والتجديــد واإلخبــار،  والتأثيــر، 
باالنســجام، وأن تعتمــد فــي صياغتهــا مقاربــة تشــاورية وتشــاركية، وتقــوم علــى تجميــع الوثائــق والبراهيــن 
والحجج؛ فضا تتبع اإلجراءات التقنية للمفوضية السامية لحقوق اإلنسان املتعلقة بوضع التقارير 
مــن طــرف املنظمــات غيــر الحكوميــة. كمــا أوضــح أن التقريــر املــوازي الجيــد يعتمــد عنــد صياغتــه بنيــة 
املعاهــدة الدوليــة املعنيــة، ويصــف حالــة حقــوق اإلنســان، ويحــدد البنــود الرئيســية للمعاهــدات التــي 
صادق عليها البلد املعني، والقوانين الجري بها العمل وحصيلة تنفيذها من طرف الحكومة، فضا عن 
الوقــوف علــى املعيقــات التــي تحــول دون التطبيــق الكامــل للمعاهــدات مــن طــرف الــدول املعنيــة وتقديــم 

توصيــات بنــاء علــى كل مــا ســبق.

مــن جهــة أخــرى، تطــرق الســيد ســوبحا كوجــادور إلــى منهجيــة إعــداد التقاريــر املوضوعاتيــة، 
ســواء مــا تعلــق منهــا بتنظيــم لقــاءات وأوراش لتبــادل الــرأي والتشــاور لوضــع مرجعيــات وأهــداف هــذه 
التقاريــر أو لتبــادل الــرأي بخصــوص مــدى تنفيــذ البلــد املعنــي للتوصيــات واملاحظــات النهائيــة، وبلــورة 
أدوات تجميــع املعطيــات وتحليلهــا، وتجميــع الوثائــق املتعلقــة باحتــرام الــدول املعنيــة بحقــوق اإلنســان 

وصيانتهــا.... وصــوال إلــى صياغــة التقريــر النهائــي حــول املوضــوع املعنــي.

االستعراض الدوري الشامل لحقوق اإلنسان كان محور مداخلة السيد روالن شوفيي املدير 
التنفيــذي ملنظمــة »معلومــات عــن االســتعراض الــدوري الشــامل« بجنيــف، حيــث تطــرق إلــى مواصفــات 
التقريــر الجيــد مــن جهــة، ودور هــذه التقاريــر مــن جهــة ثانيــة، فضــا عــن املمارســات الجيــدة املتعلقــة 

بتقاريــر االســتعراض الــدوري الشــامل.

وفــي هــذا اإلطــار وبخصــوص مواصفــة التقاريــر الجيــدة فــي هــذا املجــال، أكــد املتدخــل علــى أهميــة 
أن يكون الهدف منها واضحا، مشيرا إلى أن التمييز بين هدفي تقديم الوضع كما هو، واملرافعة غالبا ما 
يكون تمييزا مصطنعا وخاصة في مجال حقوق اإلنسان. ومن مواصفات التقرير الجيد أيضا أن يكون 
موجــزا ومتخصصــا شــريطة أن تكــون صياغتــه جيــدة ودقيقــة. وإلعطــاء التقريــر املصداقيــة الضروريــة، 
من املحبذ الحديث دائما عن موضوع يتملكه الطرف املعني جيدا، ومن ثمة أهمية أن تستشير الدولة 
مــع الخبــراء ومــع الــوزارات املعنيــة باملوضــوع ومــع منظمــات املجتمــع املدنــي املتخصصــة فيــه. كمــا أضــاف 
أن لطريقة تقديم التقرير نفس أهمية مضمونه، إذ أن الوضوح والبساطة مطلوبان حتى تصل وتفهم 

الرسالة املراد تبليغها.
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وعنــد حديثــه عــن دور تقاريــر االســتعراض الــدوري الشــامل، قــدم بعــض األرقــام املتعلقــة بهــا، 
حيــث أكــد أن جميــع الــدول، باســتثناء ثاثــة أو أربعــة بلــدان، قدمــت تقريــرا وطنيــا مكتوبــا، كمــا تــم 
التوصــل ب أكثــر مــن 4000 تقريــر مــن املنظمــات غيــر الحكوميــة، بمعــدل 16 فــي الــدورة األولــى و19 فــي 
الدورة الثانية. وتكمن أهمية هذه التقارير بأنها تحظى بنفس األهمية واالهتمام، وتتساوى في القيمة، 
كمــا أنهــا تخضــع كلهــا ملعاييــر الشــفافية، حيــث يتــم نشــرها جميعــا علــى املوقــع اإللكترونــي للمفوضيــة 

الســامية لحقــوق اإلنســان.

وبخصوص املمارسات الجيدة ذات الصلة بتقارير االستعراض الدوري الشامل، أشار صاحب 
العــرض إلــى أهميــة وضــوح املبــادئ املوجهــة للتقريــر، وإبــراز مســتوى تنفيــذ التوصيــات. كمــا تحــدث عــن 
أهميــة التقاريــر املرحليــة وتقاريــر املنظمــات غيــر الحكوميــة. وفــي هــذا الصــدد، أعطــى مثــاال بتقريــر مبــادرة 
الكومنولــث لحقــوق اإلنســان بنيجيريــا: فبالنســبة لــكل موضــوع )التصديــق علــى الصكــوك، والســجن، 
والتوصيــات الجديــدة  وتحليــل التطــور املحــرز،  هنــاك تذكيــر بتوصيــات الــدورة األولــى،  والشــرطة(، 
املقترحــة. كمــا أورد فــي نفــس الســياق تقريــر إدمونــد رايــس الدوليــة، حــول نيجيريــا أيضــا، والــذي يحتــوي 
علــى ثاثــة أجــزاء رئيســية: التطــورات منــذ عــام 2009، ومســتوى التنفيــذ منــذ نفــس الســنة إضافــة إلــى 

االقتراحــات والتوصيــات.

التجربــة املغربيــة فــي مجــال التقاريــر البديلــة للمنظمــات غيــر الحكوميــة، كان آخــر عــرض فــي 
هــذا املحــور تقدمــت بــه األســتاذة ناديــة ســبتي مــن مركــز دراســات حقــوق اإلنســان والديمقراطيــة، حيــث 
اســتهلت عرضها بتقديم تواريخ رئيســية في هذا املجال، مشــيرة إلى أن الحكومة املغربية قدمت تقريرها 
األولــي الخــاص بالعهــد الدولــي للحقــوق املدنيــة والسياســية ســنة 1981، فــي حيــن أول تقريــر مــواز ملنظمــة 
غير حكومية )املنظمة املغربية لحقوق اإلنسان( يعود إلى سنة 1991. كما تميزت سنة 1993 بتصديق 
تقديــم تقريريــن   1994 املغــرب علــى االتفاقيــات الدوليــة الرئيســية لحقــوق اإلنســان، وعرفــت ســنة 
موازيين من طرف املنظمة املغربية لحقوق اإلنسان. وكانت النقاشات التي أثارتها هذه التقارير مشجعة 

ملنظمــات أخــرى غيــر حكوميــة علــى إعــداد تقاريــر موازيــة مختلفــة.

حيــث ظهــرت ممارســات جديــدة تمثلــت،  التقاريــر البديلــة،  وهكــذا اغتنــت تجربــة تقديــم 
مثــا، فــي تقديــم تقريــر جماعــي ســنة 1997 بمبــادرة مــن الجمعيــة الديمقراطيــة لنســاء املغــرب، والتتبــع 
املنتظــم للتقاريــر والتوصيــات ســواء مــن طــرف املنظمــة املغربيــة لحقــوق اإلنســان أو الجمعيــة املغربيــة 
لحقــوق اإلنســان أو الجمعيــة الديمقراطيــة لنســاء املغــرب. كمــا اغتنــت هــذه التجربــة مــن حيــث طبيعــة 
الحقــوق )الشــبكة األمازيغيــة مــن أجــل املواطنــة منــذ 2006(، ونوعيــة املجموعــات التــي يتــم الدفــاع عنهــا 
)التعذيــب، النســاء الســجون...(. وعلــى الرغــم مــن ذلــك فقــد بقيــت الجمعيــات التــي تهتــم بإنتــاج التقاريــر 
البديلــة محــدودة جــدا مقارنــة مــع عــدد الجمعيــات الحقوقيــة التــي يزخــر ربهــا النســيج الجمعــوي املغربــي، 
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حيث أن هذه املمارسة تطورت لدى 3 فئات من املنظمات غير الحكومية. ويتعلق األمر باملنظمات غير 
الحكومية لحقوق اإلنسان عامة، واملنظمات غير الحكومية النسائية واملنظمات غير الحكومية املهتمة 

بحقــوق األقليــات.

أمــا املعاهــدات التــي اهتمــت بهــا تقاريــر املنظمــات غيــر الحكوميــة أكثــر، تضيــف األســتاذة ناديــة 
الســبتي، فهــي العهــد الدولــي للحقــوق املدنيــة والسياســية والعهــد الدولــي املتعلــق بالحقــوق االقتصاديــة 
واالجتماعيــة والثقافيــة، ومعاهــدة مناهضــة التعذيــب )5 تقاريــر موازيــة( وســيداو )3 تقاريــر موازيــة( 
)تقريــران(، كمــا يعتبــر االســتعراض الــدوري الشــامل مــن أهــم  واملعاهــدة الدوليــة لحمايــة املهاجريــن 

اآلليــات املتبعــة مــن طــرف املنظمــات غيــر الحكوميــة. 

ومن نقط قوة هذه التقارير املوازية، أنها تجبر الدولة على الحوار، وتســاعد على تنمية براهين 
وحجــج دامغــة فضــا عــن بلــورة إســتراتيجية ناجعــة للتواصــل. أمــا نقــط الضعــف فترتبــط بالنقــص فــي 
املوارد البشرية القادرة على إنتاج هذه التقارير، والتبعية للمنظمات الدولية بشأن تبليغ هذه التقارير 

فضــا عــن نقــص املــوارد املاليــة نضيــف الســيدة الســبتي.

وأبــرزت املتدخلــة درجــة تنفيــذ الدولــة املغربيــة لتوصيــات التقاريــر املوازيــة، خاصــة وأن أغلبهــا 
اعتمدتــه آليــات املعاهــدات. حيــث تمــت ترجمــة ذلــك مــن خــال ســيرورة هامــة ملراجعــة التشــريعات 
الوطنية، واعتماد مخططات عمل على مستوى القطاعات الحكومية تضمن املزيد من حماية حقوق 
اإلنســان، وإحــداث وتطويــر عــدد مــن املؤسســات الوطنيــة كاملجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان والوســيط 

واملعهــد امللكــي للثقافــة األمازيغيــة، ورفــع التحفظــات علــى عــدد مــن االتفاقيــات الدوليــة الــخ.

من بين االستنتاجات التي استخلصتها صاحبة املداخلة التأكيد على نجاعة وفعالية التقارير 
املوازيــة فــي ســيرورة اإلصــاح فــي مجــال حقــوق اإلنســان، وعلــى مهنيــة أنشــطة ومقاربــات املنظمــات غيــر 
الحكوميــة، وشــرعية مطالبهــا باعتبارهــا قــوة اقتــراح فعليــة. كمــا أن تحليــل ودراســة التقاريــر البديلــة 
يعكســان األولويــات التــي تعتمدهــا الحركــة الجمعويــة املغربيــة كمــا يســمحان بتحديــد مجــاالت الحقــوق 

التــي مــا زالــت تتطلــب املزيــد مــن االهتمــام.

تجــدر اإلشــارة إلــى أن مختلــف جلســات هــذه النــدوة الدوليــة التــي حضرهــا عــدد كبيــر مــن ممثلــي 
القطاعــات الوزاريــة واملؤسســات الوطنيــة والبرملانييــن والبرملانيــات وممثلــي جمعيــات ومنظمــات متنوعــة 
من املجتمع املدني وعدد من اإلعاميين واألكاديميين عرفت نقاشــات هامة أثرت مداخات املشــاركين 
بطــرح العديــد مــن األســئلة واالســتيضاحات وتقديــم العديــد مــن املاحظــات واالقتراحــات والتوصيــات. 
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وهي األفكار واملقترحات التي استوعبتها الخاصات التي تقدم السيد املحجوب الهيبة املندوب الوزاري 
املكلــف بحقــوق اإلنســان فــي كلمتــه الختاميــة.

	 الجلسة الختامية

اســتهل هــذه الجلســة األســتاذ إبراهيــم ســامة ممثــل املفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان 
بجنيــف، حيــث نــوه بنجــاح هــذه التظاهــرة متســائا عــن الوســيلة التــي تتيــح االســتفادة التامــة مــن مثــل 

هــذه النــدوات حتــى تكــون لهــا التأثيــر اإليجابــي املنشــود بخصــوص املواضيــع التــي تتمحــور حولهــا. 

 واعتبــر أن التشــبيك بمقــدوره أن يكــون لــه هــذا التأثيــر حتــى تتحــول مثــل هــذه املبــادرات إلــى 
ســيرورة متناميــة. كمــا أشــاد باختيــار املوضــوع معتبــرا أنــه يمــس فاعليــة العمــل فــي مجــال التقاريــر املتعلقــة 

بحقــوق اإلنســان مؤكــدا علــى أهميــة مواصلــة هــذا العمــل ســواء داخــل املغــرب أو خارجــه.

ونــوه الســيد الحبيــب بلكــوش رئيــس مركــز دراســات حقــوق اإلنســان والديمقراطيــة باملجهــودات 
التــي بذلهــا مختلــف املشــاركين واملســاهمين فــي هــذه النــدوة حــول إعــداد التقاريــر، مؤكــدا أن إنجــاز هــذه 
التقارير ليس هدفا في حد ذاته، بل هي لحظة مكاشفة، والوقوف على التزامات الدولة ومدى الوفاء بها 
كمــا يشــكل مناســبة لتجديــد التفكيــر فــي كيفيــة يشــتغل بهــا الجميــع حكومــة ومؤسســات وطنيــة ومجتمعــا 

مدنيــا مــن أجــل تقــدم حقــوق اإلنســان ببادنــا والنهــوض بها.

فــي وقــت كان يعتمــد فيــه علــى  وبعــد أن ذكــر بالــدور الــذي قــام بــه املجتمــع املدنــي باملغــرب، 
إمكانياتــه الذاتيــة الهزيلــة، ســواء فيمــا يهــم حقــوق اإلنســان والدفــاع عــن احترامهــا وصيانتهــا واملســاهمة 
في النهوض بها، أو مراقبة االنتخابات أو تطوير أداء هذه املنظمات وتملكها للمشاريع التي تتبناها؛ أشار 
إلــى تنامــي أدوار املجتمــع املدنــي بمقت�شــى أحــكام الدســتور. وفــي هــذا الصــدد أكــد علــى أهميــة التخصــص 

والتكامــل والتشــبيك فضــا عــن املزيــد مــن تقويــة القــدرات، وترصيــد املكتســبات وعــدم هدرهــا.

كمــا أشــار األســتاذ الحبيــب بلكــوش إلــى أهميــة بلــورة االســتراتيجية الوطنيــة للنهــوض بحقــوق 
اإلنســان آمــا مــن الحكومــة إخراجهــا إلــى حيــز الوجــود. 

وفــي األخيــر ألقــى الســيد املحجــوب الهيبــة املنــدوب الــوزاري املكلــف بحقــوق اإلنســان كلمــة 
ختاميــة وقــف فيهــا عنــد بعــض األفــكار والعناصــر الرئيســية التــي تخللــت أعمــال هــذه النــدوة الدوليــة مــن 

مداخــات ونقاشــات، والتــي يمكــن تلخيصهــا علــى الشــكل التالــي:

• 	



106

• ليســت هنــاك منهجيــة موحــدة إلعــداد التقاريــر املتعلقــة بحقــوق اإلنســان، غيــر أن هــذا ال ينفــي 	
وجود توجهات مشــتركة ودالئل استرشــادية، تعتمد في إنجاز هذه التقارير، صادرة عن أجهزة 

املعاهــدات وغيرهــا مــن الهيئات؛

• هــذه املنهجيــة تختلــف باختــاف نوعيــة التقاريــر والجهــات املعــدة لهــا واملوجهــة لهــا والســياقات 	
الخاصــة بالبلــدان املعنيــة بهــا.

• التقاريــر فــي مجــال حقــوق اإلنســان وطــرق إعدادهــا واملاحظــات والتوصيــات تســاهم فــي تحقيــق 	
التقــدم فــي مجــال النهــوض بحقــوق اإلنســان كمــا قــد تــؤدي إلــى العكــس مــن املتوخــى منها؛

• تطوير إعداد التقارير الخاصة بحقوق اإلنسان يتطلب:	

 عقلنــة وترشــيد عمــل مختلــف الفاعليــن وترشــيده خاصــة مــع كثــرة املتدخليــن، وكثــرة التقاريــر 	
والتوصيــات وتنوعهــا.

 وكــذا 	 إشــراك واســع ملنظمــات املجتمــع املدنــي فــي إعــداد التقاريــر وتتبــع تنفيــذ التوصيــات، 
واإلعامييــن... والجامعــات  البرملانييــن 

 تقويــة قــدرات مختلــف األطــراف املعنيــة بهــذه التقاريــر مــن خــال تكويــن خــاص في مجال حقوق 	
اإلنسان؛

 توفيــر نظــام معلومياتــي يمكــن الجميــع مــن االطــاع علــى الوثائــق والتقاريــر والتجــارب فــي مجــال 	
التقاريــر الخاصــة بحقــوق اإلنســان وطــرق إعدادهــا؛

 تجميع التوصيات وتصنيفها واعتمادها في التقارير املوالية؛	

 توخي الصدق والشفافية في املعطيات والدقة في التعبير عنها؛	

 التخطيط االستراتيجي في هذا املجال ووضع خطط عمل منسجمة؛	

 ترصيد مجهودات املنظمات غير الحكومية وإنشاء شبكات خاصة.	

كمــا أكــد الســيد املحجــوب الهيبــة قبــل ختــم كلمتــه أن املندوبيــة الوزاريــة املكلفــة بحقــوق  
اإلنســان بصــدد تفعيــل مشــروع يق�شــي بإعــداد مدونــة لدالئــل استرشــادية تهــم مجموعــة مــن املجــاالت 

ذات الصلــة بإعــداد التقاريــر الخاصــة بحقــوق اإلنســان.

 )USB( وتجــدر اإلشــارة فــي األخيــر إلــى أن منظمــي النــدوة قــد وزعــوا باملناســبة حامــا إلكترونيــا
يضــم مختلــف التقاريــر والوثائــق املتعلقــة بتفاعــل املغــرب مــع اآلليــات األمميــة لحقــوق اإلنســان.

                                                                                 إعداد :   السيد محمد بلوط، فاعل جمعوي
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�ساد�سا - لئحة التقارير املقدمة 
من طرف املغرب
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اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروباملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

التقرير األولي: سنة 1994
التقرير الثاني: سنة 1998

التقرير الثالث: سنة 2003
التقرير الرابع: سنة 2009

العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية

التقرير األولي: غير متوفر
التقرير الثاني: غير متوفر

التقرير الثالث: سنة 1993
التقرير الرابع: سنة 1997

التقرير الخامس: سنة 2005

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة

التقرير األولي: سنة 1994
التقرير الثاني: سنة 2000

التقريران الثالث والرابع: سنة 2006

االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

التقرير األولي: سنة 1972
التقرير الثاني: سنة 1974

التقرير الثالث: سنة 1976
التقرير الرابع: سنة 1978

التقرير الخامس: سنة 1980
التقرير السادس: سنة 1982

التقرير السابع: سنة 1984
التقرير الثامن: سنة 1986
التقرير التاسع: غير متوفر
التقرير العاشر: غير متوفر

التقرير الحادي عشر: سنة 1993
التقرير الثاني عشر: سنة 1997

التقرير الثالث عشر: سنة 1997
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التقرير السادس عشر: سنة 2002
التقرير السابع عشر والثامن عشر: سنة 2009 

العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

التقرير األولي: سنة 1993
التقرير الثاني: سنة 1999

التقرير الثالث: سنة 2005
التقرير الرابع: سنة 2013

االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

التقرير األولي: سنة 2012

اتفاقية حقوق الطفل                                                                  

التقرير األولي: سنة 1995
التقرير الثاني: سنة 2000

التقرير الثالث: 2012

البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال في املنازعات املسلحة

التقرير األولي: سنة 2010
 

البروتوكــول االختيـــاري امللحــق باتفاقيــة حقــوق الطفــل بشــأن بيــع األطفــال واســتغالل األطفــال فــي 
البغــاء وفــي املــواد اإلباحيــة

التقرير األولي: سنة 2004
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�سابعا - لئحة اخلرباء واملتدخلني
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	•  HE. Ambassador Luis GALLEGOS

Ambassador Luis Gallegos was born on 13 December, 1946, in Quito, Ecuador. He is 
graduated as Lawyer and Juris Doctor from the Central University of Ecuador, and has 
Master of Arts Degree from the Fletcher School of Law and Diplomacy of Harvard 
University. He began his career as diplomat in 1966, serving in charges of leadership and 
planning, even acting as Minister of Foreign Affairs for several occasions. As delegated 
of Ecuador to bilateral Representations, he has been in Spain, United States; Bulgaria, 
El Salvador, and Australia; to multilateral Missions, he has been Deputy Permanent 
Representative of Ecuador to the Organization of American States in Washington, 
Permanent Representative of Ecuador to the United Nations in New York and Permanent 
Representative of Ecuador to the United Nations in Geneva twice. 

He has been Vice-president of the Commission of Human Rights, Geneva 1998; Vice-
president of the Assembly of the member States of WIPO, Geneva 1997-99; Representative 
of GRULAC to the Diplomatic Committee; President of the II Main Commission of the 
Diplomatic Conference for the Adoption of a New Act Of Adjustment of Netherlands, 
WIPO, Geneva 1999; Vice-president of the Programmatic Forum of the IDNDR, Geneva 
1999; Vice-President of the Meeting of G-77, Morocco, 1999. 

He has also been Vice president of the 57th Session of the UN General Assembly; 
Facilitator for the “Revitalization of the work of the General Assembly”, 2002; Facilitator 
for the “Strengthening of the United Nations”, 2002; Vice-president of the Executive 
Board of UNICEF, 2003; and Vice-president of the Open-Ended Working Group on 
Security Council Reform, 2004. Twice he has been President of the Political Committee 
of the Non Aligned Movement. 

He was the Chairman of the Ad-Hoc Committee on a Comprehensive and Integral 
International Convention to Promote and Protect the Rights and Dignity of Persons with 
Disabilities. He was President of the Conference of Disarmament, 2012. He is at present 
Coordinator for GRULAC in Geneva for Human Rights, Vice President and Rapport of the 
Human Rights Council, Focal Point for Disability.
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He has been, in a personal capacity, an expert member of the UN Committee against 
Torture and other Cruel and Inhuman Treatments from 2006 to 2011, when he resigned 
to take up the post of Permanent Representative in Geneva. 

Doctor Gallegos has been a professor at the School of International Relations of the 
Central University of Quito, at the Military Academies of the Army and Air Force, and has 
given numerous conferences in Ecuador and abroad. He holds and adjunt professorship 
at the Institute for Disability and Public Policy of American University in Washington, 
D.C.

	• Dr. Alexey O. GOTAYAEV

Career diplomat. From 2001 till now has been working at the Ministry of Foreign Affairs 
of the Russian Federation and in Russian diplomatic missions abroad.
  
At present – Acting Head, UN and Universal Cooperation Section, Department for 
Humanitarian Cooperation and Human Rights of the Ministry.
As a member/advisor of the Russian delegation participated in the sessions of the UN 
General Assembly, Security Council, ECOSOC, Human Rights Council, Council of Europe, 
OSCE and other universal and regional fora.
In 2011 obtained a PhD degree in international law. His works include articles and 
monographs on different dimensions of human rights law as well as international human 
rights monitoring mechanisms.

	• Monsieur Ibrahim SALAMA 

M. SALAMA est Directeur au Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de 
l’Homme. 

Diplômé de la Faculté de droit de l’Université du Caire ainsi que de l’Institut international 
d’administration publique de Paris, où il s’est spécialisé en relations internationales, 
Ibrahim SALAMA s’est par la suite concentré sur l’étude des organisations internationales, 
ce qui l’a amené à effectuer un doctorat en droit public à l’Université de Paris.
En 1981, il intègre le service diplomatique égyptien et, après avoir été affecté en France, 
en Inde et en Suisse, il est nommé en 2003 Ambassadeur d’Égypte au Portugal. Par la 
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suite, il devient Directeur, Division des traités relatifs aux droits de l’homme, fonctions 
qu’il exerce encore à ce jour.

	• SE Monsieur l’Ambassadeur Omar HILALE

Depuis  Novembre 2008, M. Hilale occupe le poste d’Ambassadeur, Représentant 
Permanent du Maroc auprès de l’ONU à Genève, même poste qu’il a occupé entre 
décembre 2001 et mai 2005. 
 
M. Hilale a été aussi Secrétaire général du Ministère des Affaires étrangères et de la 
coopération entre mai 2005 et novembre 2008. 
 
Titulaire d’une licence en sciences politiques en 1974 à Rabat, M. Hilale a occupé 
plusieurs postes avant d’assurer entre 1985 et 1991, les fonctions de conseiller, vice-
ambassadeur à la mission permanente du Maroc auprès des Nations Unies à Genève. 
 
De 1991 à 1993, M. Hilale a été chef du service de l’Assemblée générale et du Conseil 
de sécurité à la Direction des organisations internationales du Ministère des Affaires 
étrangères et de la coopération. 
 
Il a été membre du Cabinet du Secrétaire d’Etat aux Affaires Etrangères et à la 
Coopération de 1993 à 1996 avant d’être nommé Ambassadeur du Maroc en 
Indonésie, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande de 1996 à 2001. 
 
M. Hilale a été également en 1993 membre du Comité international des experts légaux 
chargé de l’application de la Convention interdisant l’usage des armes chimiques, 
comme il a participé en tant que membre de la délégation marocaine à plusieurs 
séminaires et réunions régionales et internationales. 
 
Il a été aussi Coordonnateur du groupe africain l’OMPI )2004-2005(, Coordonnateur 
du groupe africain à l’OMC )2003(, Président de la Conférence du Désarmement 
)2004( et préside, depuis 2004, le Conseil d’administration de l’Institut des Nations 
Unies pour la Formation et la Recherche )UNITAR(.
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	• Madame Valérie COUTAREL Traductrice / 
Interprète de conférence

- Membre de l’Association internationale des interprètes de conférence )AIIC(.
- Traductrice depuis 19 ans pour le Centre du commerce international CNUCED/OMC 
)ITC(, l’Organisation mondiale du commerce )OMC(, l’Organisation météorologique 
mondiale )OMM(, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement 
)CNUCED(, le Tribunal spécial pour le Liban, le Programme des Nations Unies pour 
l’environnement )PNUE(, le Norwegian Refugee Council )NRC(, le Centre Sud, le 
International Displacement Monitoring Centre )IDMC(, entre autres.

- Interprète de conférence travaillant depuis 19 ans pour l’ONU, l’OMC, l’OMS, l’OMM, 
la CNUCED, l’OIT, le PNUE, l’UIP, l’ONUSIDA, UNITAID, l’UPU, l’OIM, le TSL, le CICR, le 
CIO, l’UEFA, la FIFA, la FIA, la TSR )télévision suisse(, Serono, Japan Tobacco International, 
des banques et des entreprises tant suisses qu’internationales.

- Titulaire d’un diplôme de traducteur de l’Ecole de traduction et d’interprétation de 
Genève, d’un diplôme d’interprète de cabine française et d’un diplôme d’interprète de 
cabine anglaise de l’Ecole de traduction et d’interprétation de Genève, d’une Licence 
d’anglais de la Faculté des lettres de Haute Alsace et diplômée de la Chambre de 
commerce et d’industrie de Strasbourg.

	• Madame Katharina ROSE/ CIC-Genève
Katharina ROSE est la représentante à Genève du Comité International de Coordination 
)ICC( des Institutions Nationales des Droits de l’Homme )INDH( depuis 2007. 

Mme ROSE apporte son soutien aux institutions nationales des droits de l’homme 
)INDH( dans leurs activités avec le Conseil des Droits de l’Homme et plus spécifiquement 
concernant l’EPU. 

Elle est également en charge de la promotion et de la gestion  des activités de l’ICC, 
notamment en liaison avec le Haut-Commissariat  des NU aux droits de l’homme, et la 
promotion de la coopération des INDH et de l’ICC.
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Mme ROSE est avocate de formation et experte en juridiction allemande. Elle parle 
allemand, anglais, français, espagnol et italien. 

	• Madame Amina BELOUCHI

Mme BELOUCHI est une Professeur de l’enseignement supérieur  à l’Ecole Nationale 
d’Administration et Académie marocaine des études diplomatiques. Elle est membre de 
la Commission Régionale des droits de l’homme Rabat-Kenitra et du Groupe Consultatif 
pour la société civile auprès d’ONU Femmes et aussi membre de l’Union d’Action 
Féminine )UAF(.

Mme Amina BELOUCHI est experte en matière d’élaboration des rapports dans le 
domaine des droits de l’homme en l’occurrence :

- Le Rapport parallèle de l’ADFM sur la mise en œuvre de la CEDAW 

- Le Rapport confidentiel du système des Nations unies sur la mise en œuvre de la 
CEDAW )2008(

 - L’élaboration et présentation du rapport parallèle de l’UAF CEDAW 2008 

 - Le troisième rapport gouvernemental sur la mise en œuvre de la Convention sur les 
droits de l’enfant.

	• Madame Farida BENNANI 

Dr. Bennani is a Professor of Higher Education, Faculty of Law at the Cadi Ayyad University 
in Marrakech. She is also a Researcher and social activist in the struggle for Arab women’s 
rights. Her research interests include violence against women, development and poverty 
as well as Islamic jurisprudence and International Conventions. 

Dr. Bennani is a member of the UNESCO Scientific Committee on Women and their 
Rights and founder of organizations that seek to promote gender equity. She is a Member 
of Group 95 of the Maghreb for equality and Member of the Scientific Committee of the 
Arab Institute for Human Rights.
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Dr. Bennani has chaired workshops for women that deal with eradicating women’s 
ignorance of the law, clarifying legal and Islamic jurisprudence in feminist discourse and 
the options of religious and international referencing for feminist associations.

	• Madame Nadia SEBTI

Mme Nadia SEBTI : Experte- consultante en droits humains, membre  du Comité  de 
Direction du Centre d’Etude en droit Humains et Démocratie, Responsable du département 
juridique à la Commission Nationale de contrôle de la protection des données à 
caractère personnel )CNDP(. Elle a contribué à l’élaboration de nombreux rapports et 
études en matière  des droits humains et dispose d’une large expérience professionnelle 
dans le domaine en tant que chargée de programme, aussi bien auprès d’institutions 
gouvernementales que non gouvernementales nationales et internationales.

Juriste de formation, elle est titulaire d’un Master en droit constitutionnel et sciences 
politiques de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de l’Université 
Mohammed V de Rabat ; ainsi que d’un Master en » Droits Fondamentaux « de l’Université 
de Nantes et de l’Agence Universitaire de la Francophonie.

	• Monsieur Roland CHAUVILLE

Roland Chauville est le fondateur et directeur exécutif d’UPR Info, une organisation 
non gouvernementale basée à Genève dédiée à la promotion de l’Examen périodique 
universel, un mécanisme des droits de l’homme des Nations Unies. A cet égard, il a été 
impliqué dans le processus de l’EPU depuis son début en avril 2008, suivant chaque 
session de l’EPU, et a participé à de nombreuses formations et conférences sur le sujet. 
Roland est membre du Comité consultatif du groupe de réflexion genevois »Universal 
Rights Group« et est diplômé d’un Master en Relations Internationales de l’Université 
Jean Moulin Lyon 3, France
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	• Monsieur Michel FORST
Michel Forst fait ses études au lycée Carnot à Paris. Après des études de lettres à la faculté 
de Paris X-Nanterre et de théologie protestante aux facultés de Paris et Strasbourg, il 
obtient le diplôme de l’Ecole Nationale de la Santé Publique. Il enseigne à Neuilly sur 
Seine et au Château d’Oléron, puis il prend la direction de plusieurs établissements 
sanitaires et sociaux protestants dans le domaine de l’enfance inadaptée, de l’extrême 
pauvreté et des personnes âgées.

Nommé Directeur Général d’Amnesty International )France( en 1989, il est parallèlement 
Secrétaire

Général du premier Sommet sur les défenseurs des droits de l’Homme à Paris en 1998.

Il prend ensuite en 1999 la Direction Générale de la Ligue contre le Cancer avant d’être 
nommé en 2001 directeur de cabinet du  secteur des sciences sociales et humaines 
au siège de l’UNESCO. Il est nommé Secrétaire Général de la CIMADE en 2004, puis 
Secrétaire Général de la Commission Nationale des Droits de l’Homme en mars 2005.

Michel Forst est également membre du conseil d’administration du Service International 
pour les

Droits de l’Homme )ISHR( à Genève et membre fondateur de » Frontline « à Dublin, la 
Fondation

Internationale pour la protection des Défenseurs des Droits de l’Homme.

Michel Forst a été nommé Expert Indépendant sur la situation des droits de l’homme en 
Haïti en juin 2008. Il a été rapporteur, puis  président du Comité de Coordination des 
procédures spéciales du Conseil des Droits de l’Homme des Nations unies  en 2012-
2013.

 

	•
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	• Monsieur Patrick Mutzenberg

Patrick Mutzenberg est juriste et docteur en droit. Il a soutenu sa thèse à l’Université de 
Grenoble )France( sur le Pacte international relatif aux droits civils et politiques )PIDCP(. 
Après avoir travaillé au sein de plusieurs ONG, notamment Caritas et l’Organisation 
Mondiale Contre la Torture, Patrick Mutzenberg a fondé en 2009, le Centre pour les 
droits civils et politiques. 

Il est aujourd’hui le directeur de cette ONG active auprès du Comité des droits de 
l’homme et spécialisée dans l’évaluation de la mise en œuvre du PIDCP. 

Patrick Mutzenberg est également juge assesseur au Tribunal Criminel de Genève et 
conseiller municipal de la Ville de Carouge )Suisse(.

	• Mr. Subhas Gujadhur

Director & Senior Analyst
Universal Rights Group
Versoix - Switzirland
www.universal-rights.org 

	• Monsieur Abderrazak ROUWANE

De 2007 à 2011, M. ROUWANE est Chef du Département Coopération et Relations 
Extérieures au Conseil Consultatif des Droits de l’Homme )CCDH( – RABAT

De 2003 à 2007, il a été Chef de Département Protection et Soutien aux Victimes des 
Violations au CCDH. 
De Janvier 2004 à novembre 2005, il a été Chef du Département Réparation, et membre 
du Comité de Rédaction du Rapport Final de l’Instance Equité et Réconciliation.
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Monsieur ROUWANE est titulaire d’une LICENCE en Droit Privé à l’Université HASSAN 
II – Faculté de Droit - Casablanca ; et d’un MASTER en Droit International des Droits de 
l’Homme, de l’Université D’ESSEX – ROYAUME UNI.
M. Abderrazak ROUWANE est Secrétaire Général de la Délégation Interministérielle aux 
Droits de l’Homme.

	• Monsieur Mostafa NAOUI

Monsieur NAOUI est avocat de formation et chercheur dans le domaine des droits de 
l’Homme.
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