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امللخص:
تشكل اإلائشصكت اعهوميةك حلقك أشتشكة فككا اعلصلصك اإلائشصككتتي عبرنكتي اعدوعك واعتك دككدو لت عكه نك و ه
يككه نيلهل،ككت اهمنمككت يككه مككت يئشصككت بككر اعػ ك الجوككت ا .ويه بككر فككتنلم اتج وككو اإلاككد ي ك دككدو ش ك ت
اشك ككجرانة ةم فك ككا نم ة ك ك دك ك اي ويقك ك ا اعدوع ك ك ي ككه دة لك ككت نمض ككةت ة ك ك ؤلانطك ككت و اإلاطك ككتل  .ا ك ككد
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ة ك واعة ككت حلتي ك،اع مك ككة ككم ؤلاسي ككتت اإلائشص ككتتي عجر ة ك اع ككتنل ساخ ك يةلتن لي ككت نل ككو نمض ككةت اع
 وق ككد ش ككلل اع نص ككةقةت ات لةك ك دتإلام ككتؾ اإلاهمةك ك ي ككه أ ك ك ن هةك ك. اتجل ككض اشلش ككت إلا ل ق ككم ؤلا ص ككت
ككد اعهككتن اعك إلا كم ؤلانطككت واإلاطككتل فككا حكد ا لككت دك فككتنل،اعبرنكتي ي ككتس ض غك و ل علوصككت و فكا اع
ن ر أ ن ككدن اع ماضك ك دك ك أؾك ك ا.  ككت الجوك ككت ا وننصك ككةق،حتغك ك له ف ككا ض ككة ننص ككة يإلشك ككا ع شك ك ا نول
ل يكت أثك نشك، الجوت ا خل أ ما يه ال فةوت دةك ل وؾ كو نتقك،اع نصة يه إلا ق وندن اش تع
.حصه ن هة د نتي ر اعػ ال وت ا
 سهمتية ك ك-  اع نصك ككةقةت- اع مكك ككة اإلائشصك ككتتي- بك ككر اعػ ك ك الجوك ككت ا- اعهداع ك ك ان قتعة ك ك: الكلما اااا املفتا ااا
اع تنل

COLLECTIVE REPARATION - INSTITUTIONAL ORGANIZATION - DYNAMICS OF
ACTORS
Abstract

0272- 2210 : ردند
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Public institutions constitute an essential link in the institutional hierarchy of the
reparation program, without which reparation and reconciliation would not be
possible. Civil society actors are also strategic partners in the implementation of
the recommendations and the program strategy of the equity and reconciliation
body. The aim of the organization is the institutional integration of the
composition of the actors within the mechanisms for monitoring the
recommendations of the Equity and Reconciliation Commission and the
governance mechanisms of the Advisory Council on Human Rights. Local
coordination in the areas concerned in order to activate the program was a
necessary initiative to contribute to the general objective which is equity and
reconciliation in itself between the actors present in the form of local coordination
for supervision and coordination. Collective action, and who have not
communicated and worked collectively before.
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ا ن ـ نوتشك د نتي ر اعػ الجوت ا ددن نولة اع مكة اإلائشصتتي اع إلا شل يإلم ا علبرنتي
ون طح أ وة فا فلص اعشومعة ويإل ماه اشجرانةجا .ف،م اعػتيه اإلائشس عألخ دتالن ت حػم
فتنل ي هدسهه فا اعبرنتي هقؿو يو ف ض اع تن اعمحةد فا ندد ر اعشؤ اعهتن .ا اشت ض يمكم
اعبرنتي ال سهمتية د فتنل يإللة ن شف نه اعم ا دػ و ض اعقةتن دؤنوتل يطتل يلومش نش
أ ع اعماقو يو الج،ت اع تنل اإلاهمة ووشةل فهتع ع ح اتجتل اعهوميي وإ شت قماند اعدهوق اؾة
واع موة ات لة .
إلاشكالية :ن وغو ؤلاؾت اإلائشصتتي عبرنتي بر اعػ الجوت ا اد دا يه همعةم  7002يو نلمله لجم
واحد ن هت عدو ه اع قن ونؤث ره اعصةتس ن ن لت تص يو وث رض
اش ا وؾمة أسي فتنشا اعهولة
سهمتية ونل و اإلاش وم واعص ،نش نم ة اعبرنتي  .ته بر لجم ؤلاش ا دوثتد ة شةتشة ي زل ع،ت
وقتتف شةتشة ي لت غوت اعجرافو الخت جا نه اعبرنتي ونمشةو اعش ا ت ونإلقة ؤلا وتم اعمؾن
و دا اع إلث نه اع آز يو آلاخ له .وت أ ع،ت وقتتف نقمة نػوه نم ة نمضةت ة ؤلانطت
واإلاطتل ووقتتف اق طتسه يه أ غوت اعش تفة اإلاتعة علبرنتي  .وشلل وحدض ندد ر اعبرنتي
أ وة ي زل نش اإلاص مى اع قن يه ختل اع م ة اإلا زإلا علبرنتي وؤلاسا ض اع قمة واإلا اق اإلام كو
ع  .ونش اإلاص مى اق طتسإلا يه ختل اع دد ر اإلاتلا اإلا زإلا إلاق ػةتن  .أيت نش يص مى اع نصةقةت
ات لة فقد تن دوثتد ع م يإلم ل علبرنتي و ،تزا عل لتي ات لة يه أ أ نط ح غتيمت
علوطتل ؛ ن اعػهف اع إلا ن ف نش يص مى اعمشتت اإلامغمن ه اشت لت قطد اعقةتن دتإلا،تن
اإلاممؾ بلت .وقد شلل اع نة اعثتثة عل نصةقةت ات لة  5اعدوع والجوتنت ات لة والجوهةت فا حد
ان يئش ا اه تدةت.وقد ان بر ت اع هؼ يطتل فا حد ا لت د أؾ ا ع اص ع،ت أ اش ل
ي وه  .فألول ي ض فا نت لخ اإلا ب تهو اعدوع د تنب الجوهةت عل لمع دإلقم ؤلا صت دتإلامتؾ
اإلا ػ ض .تن اعدوع نلهب سو ا أحتسهت ونقمةت فا ي تل ندد ر اتج وو وال تصوح عل تنل يه اتج وو
اإلاد ي خطمضت دتإلاصت و واإلاشت اعت ته بر ش ؾت عل د اي ا وتنة نت ه  .ا ا شت اع نصة
ت اهن انؿت ف ض عل ما واع تسل واع مت الجوت ا واش تل يهت ددو انخت ال واع إل ل
اإلاهؿ عل هتو د ألاؾ ا .
الفزضية :نولة اع مكة اإلائشصتتي عبرنتي
د يخ لف اع تنل وخل سهمتية يإللة
واعهو نش نؿمل اعش ا ت ونيهئ يش وم
واإلاصت و فا نقةة اعبرنتي  .فمه بر أ ؾ ةه
فا خل سهمتي ن تنلة ونماضلة د اع تنل

بر اعػ الجوت ا اشل ف ض قمل عل ماض واع تن
نئشض ع تن د اعدوع والجوتنت والجوهةت ات لة
اع خؿةـ واعبراي اعصممل وي اق اع ل و اع قن واإلاتلا
ألاشلتل اع مكةوة واإلائشصة علبرنتي ت ع،ت اث يإلدوس
؟
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مىهجية البحث :علقةتن بل ا اع إلث اع ة ي ن نخطةظ اإلا حل ألاول لجوو اعمثتت واع إللة ألاولا
علمثتت يه نقت ل وس اشت وإن تت ي مب وشوعا دط إلا ن ان تز ت فا اؾت اعبرنتي  .ه هل ألاي
د وةو أه وثةق ع،ت نتق ي تش ض أو ن ر ي تش ض دبرنتي اع مكة اإلائشصتتي وسهمتية اع تنل يه
نقت ل اع ل و واعد اشت بلد ال طمل نش اإلاهلميت حمل نولة دمت ون هة اعبرنتي وحمل ات ةـ
ه اعمثتت سنوت يتسهت ع إللة ألا ،زض اع مكةوة ونقده إلت
اعهتن علومتؾ ي تل نم ة ه .عقد شلل
أوعة علوم زا  .وت شت و فا نم ة اع إلث اإلاةدا ي وبمت أسوا اعلصخةظ واإلاقت ن .
اإلا حل اعثتنة خطط عل إلث اإلاةدا ي .وشو عك اعقةتن دزلت ا يةدانة علوماقو اإلاهمة دبرنتي
ه الخؿمض وبتع متوب يه ختل اإلاقتدت يو فتنشا اتج وو اإلاد ي
ر اعػ الجوت ا .ون نمكة
ويو اإلاص ةدهه يه اعبرنتي  .وقد ن اش خدان اإلاقتدل ش اإلام ،
واع تنل اعهومية اإلاشت
ختل يهك ي اح اع إلث اإلاةدا ي .ه اع قمة شوإل د قده يهلميت حمل اع وثت وآلا ا
واع ت ب اع سه والجوتنة علوص مب ون تنل ،يو ات ةـ اعهتن عبرنتي بر اعػ الجوت ا.
ن ا ا اإلاقتدت دتش خدان سعة يهد شل ت ولإل مإلا نش أش ل ي مح صبةت .ن ان وتس ثتث أسع
علوقتدت وفقت عدو ألاشختص اع هه نو يقتدل،ل فا اعبرنتي واعمق اع إلا أ ل فة اإلاقتدت 5
أ-سعة يقتدل يم

الش ماب اإلامكو واإلاصئوع نه نخؿةـ ونم ة اعبرنتي

8
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ب-سعة يقتدل ش يم الش ماب اعش ت واع تنل ات لة اإلاهمة
مىاطم البحث 5ؤلا ا ا اعت ن اعقةتن بلت نش يص مى اع مكة اإلائشصتتي وسهمتية اع تنل تن
يمحدض دل اإلامتؾ ؤلاحدى نش ض اإلاهمة دتعبرنتي  .وع ق لب اعطم ض نه اإلاهؿةت اخجرنت يمتؾ
اع شةده وف ةك وزا م ض نةم علد اش .

امللذمة:
ي،د الختضت واعم تت اعت نمضل اعيلت
اع،ة اإلاص قل عل إل ة اعؿ ل أيتن يقت ب
شومعة  1أس ال نمطنب ة ؤلانطت

واإلاطتل اعت ن ن " ال قةق اع ت لخة ددل
ال قةق اعقػتتة  2.فا ه اإلا حل ن ؤلانت
بر اعػ الجوت ا نم ة ا
نه د نتي
ع مضةت اع،ة وانؿتقت يه يتحك م
وتنةت دؿ لق
ي ومن يه اإلامتؾ نتن

1

Freeman, M and Opgenhaffen. V, (2005),
“transitional justice in Morocco, a progress report”,
ICTJ, p. 11

)Dahir n: 1.04.19 safar (10avril2004
http://www.ier.ma/article,php3?id_article-221
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ي تش ض أو ن ر ي تش ض يه ان،لت ت حقم
ؤلا صت بصبب أحداث ختل اإلا حل اإلاو دض د
6491و.36444

واتجومنت واعط تهت تعنصت ب ع خل ثق
د اإلاماؾم واإلائشصت ونقمل اع ػتيه
ا وت ا.7

ا اع طم اع مومإلا اع إلا قدي اع تنلم
ا وتنةم أق دػ و ض س ان ت دو ،مي
اعماشو والجوت ا نبر اقجراح ا وتن دتل قم
اق طتسه وا وتنة واعثقتفة واع ةئة
علومتؾ اإلاهمة يه أ انتسض اعثق د
اعدوع واعصت م ات لة إلاما " ،ان،لت ت
4
الجوتنة ل قم ؤلا صت ".

ه هل ا دوشت يو ا ن ؿ دوإلتو
نإلدهد ت يه ؾ اتجلض اشلشت إلا
ؤلا صت ها 5سن قد ا اع تنل
ال ل اه تبي عل ا ض نإلص
اعهنش علوماؾم وتهزلز وغهة

وقد ن ان وتس ثتث يقت بت فا نم ة د نتي
بر اعػ الجوت ا 5وها اإلاقت ب ال قمقة
اإلائشص نش قة احجران ي تسة حقم
ؤلا صت 5يه  ،؛وقة اإلاماؾم يه ختل
اش اك اع تنل ات لة ث اإلاقت ب اعلشت ة
عػوت ح ل اإلا تس ض واإلاشت فا انخت اعق ا
يه ؾ اع تنل ات لة علي ه ألاخ
دتالن ت ال ت ةت ألاشتشة تخ لف اع ت .
بر ألاغ ا م اش تد عألغ ا
وعلم
الجوتنة  6فه اعبرنتي قد نؤشض نش ي ومن
يه اإلاشت يو اع مومل شمشةم اق طتسه
ع تتدض ي ومن يه اإلامتؾ
وثقتفة

ا ألاي
أ به ن
ل قم
ات لة
ش وؽ
اعنصت .8

عقد ن ر د نتي بر اعػ الجوت ا اإلاهؿةت
وخل سهمتية دهدض ددأ ن ع و مس ت
ند ل ةت 9يو ق،م اع نصةقةت ات لة دوت ت
ع،ت يه سو فا نؤشنض ه اعمغهة الجدهدض
ويو خل ةت أخ ى ع دد ر اعبرنتي يه ق ة
يخ لف اع تنل
لجم ؤلاش ا اعت أسي
فتن ددو ه اع قن ونؤث ره
دتعبرنتي
اعصةتس  .وت شلل اع نصةقةت ات لة يإلم ا
علبرنتي و ،تزا عل لتي ات لة يئ ل ل
نط ح غتيم علوطتل ن اعػهف اع إلا
ن ف نش يص مى اعمشتت وؤلايلتنةت اعت
ه اشت لت علقةتن دتإلا،تن اإلاممؾ بلت.
وغه
ه اع نة اعثتثة ( اعدوع
وقد تن
الجوهةت الجوتنت ات لة ) ن ت ةنب
فتنل يإللة أشتشة فا حد ا لت يئش ا

3انحجُت انطبنت.و،)6002(،انعذانخ االَزمبنُخ ثبنًغزة  :لزاءح
رجزثخ هُئخ اإلَصبف وانًصبنحخ،يجهخ َىافذ
4
Page. A, (2007), « politique de réparation : rôle
normatif et défis des questions de genre et
l’identité », dans la justice transitionnelle dans le
monde francophone : état des lieux, article, p. 53
5
Adopté par la résolution de l’assemblée générale
60/147//LE 16 Décembre 2005
6
roht-Arriaza N and Orlovsky K, (2009), a
complementary Relationship: reparation and
;development
collective
and
individual
reparations, in Pablo De Greiff, ed., The Handbook
of Reparations. Oxford, New York, p. 189

IER, rapport final, (2005), livre III, équité,
réconciliation et réparation.
8
Programme d’appui aux actions de réparation en
faveur des régions touchées par les violations des
droits de l’Homme, Projet MED/2006 /018122،p.13.
9انجشَبسُُـ يصطفً .عضى سبثك ثهُئخ االَصبف وانًصبنحخ،
عضى سبَك ثبنًجهس االسزشبرٌ نحمىق االَسبٌ،يسزشبر سبَك
الول رئُس انًجهس انىطٍُ نحمىق االَسبٌ اجزَذ انًمبثهخ َىو
7فُزاَز 6007
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اه تدةت ت ع نؤث ر نش نقلم ي،تن اإلانص
ات شا اإلاه يه ؾ وحدض ندد ر اعبرنتي .
ن را نؤث ر ت نش نو اع،ةت ؤلاسا ل علدوع
ت ن ر يئ د.

ؤلاسيتت اإلائشس عل تنل فا آعةت ي تبه
نمضةت ة ؤلانطت واإلاطتل ساخ أ ،زض
وب اي وآعةت حلتي اتجلض اشلشت إلا
13
ل قم ؤلا صت .

و دًىامية

ا ألاي ا ه هل دمغو ه اشت ض اتجلض
اشلشت إلا ي ومن يه آلاعةت واإلاةلتن ليت
ونو ةم يه اعمشتت اعػ و ل إلسيتت
الج،ت اع تنل  .ا نؤشنض اع نصةقةت ات لة
دتإلامتؾ اإلاهمة يه أ ن هة د نتي بر
اعػ الجوت ا ت ي تس ض غ و ل علوصت و
فا اع،د اعهتن اع إلا م ؤلانطت واإلاطتل
فا حد ا لوت د فتنل حتغ له نمكةوةت فا
ضة ننصة يإلشا ع ش ا وننصة اعهو
الجوت ا  14نلوت أ ل ع اص ع ،أ نماضلما
واش لما بشل وت ا؛ وبتع تلا ت ال
وا لتيت اإلا تسع هإل اعهتق دة ل و م
واقو اهمس ال زيه بهةد.

 .1التىظيم
الفاعلين
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املإسساتي

اه بر ن د اعحا اإلامس أ الخؿما انديت ة
يه يؤشص وسن عقد ا اع تنل واف قت
10
ع ،ا اعممم يه اعبراي انديت ة فا اإلا ب
ن ؿلب قد ض نخؿةؿة قمل ا ضل ويه ف
واشه دتعصةتقت اإلائشصتنة وا وتنة
واعصةتشة  11عدهمتيةت بر اعػ الجوت ا
يه أ نإلقة الجمانب ؤلاشجرانة ة اإلا هلق
أ و،ت اسيتت
دوشت يو اع موة اإلامدي
يئشصتتي عجر ة اع تنل ساخ يةلتن ليت
نل و نمضةت ة ؤلانطت واإلاطتل وآعةت
حلتي اتجلض اشلشت إلا ل قم ؤلا صت اعت
12
هن غا نؿ ةق،ت فا د نتي بر اعػ الجوت ا؛
ال تنب الج،مس ع ة ر اعك و اإلاهنشة
ا وتنة واق طتسه واعصةتشة عصت م
اإلامتؾ اإلا،وش .
ويه أ ف ،خطمضةت اإلاش وم دتعلتي
ونإلدهد اشجرانة ةت اعت ه ب ته ،لت
ع إلقةق د اي ،ت ن د غ و ض سن وتهزلز

تشل اإلائشصت اعهومية حلق أشتشة فا
اعلصلص اإلائشصتتي علبرنتي اعت ددو لت عه
هلم بر اعػ واإلاطتل  .ون و و اعصلؿ
اعهومية واإلام خ سو أشتس فا نلتي
الج،مس ع إلص اعمغو اق طتسإلا وا وت ا
علومتؾ اإلاهمة دتعبرنتي  .ا لت يئشصت ن و و
بصلؿ رض نش ال قتت ات لة  .وت أ فتنشا
اتج وو اإلاد ي أهػت ش ت اشجرانة ةم فا

 10انًىدٌ .عجذ انحٍ  ،عضى سبثك فٍ هُئخ اإلَصبف وانًصبنحخ
عضى سبثك ثبنًجهس االسزشبرٌ نحفىق اإلَسبٌ ،يمبثهخ رى ئجزاؤهب
َىو 00فجزاَز 0107
 11صنننُذوق ا ينننى انًزحنننذح اإلًَنننبئٍ نهًنننزشح .انًجهنننس االسزشنننبرٌ
نحمننننننىق اإلَسننننننبٌ ،رمزَننننننز رمُننننننُى انًشننننننزو  :رعشَننننننش مننننننىق
اإلَسنننننبٌ نهًنننننزشح ودورهنننننب فنننننٍ عًهُنننننخ انعذاننننننخ االَزمبنُنننننخ فننننننٍ
انًغزة  ،انزثبط ،6000 ،ص2.
َ 12فس انًزجع ،صُذوق ا يى انًزحذح اإلًَبئٍ نهًزشح .انًجهس
االسزشبرٌ نحمىق اإلَسبٌ ص.2.

13انُشَبسٍُ .يصطفً ،عضى سبثك فٍ هُئخ اإلَصبف وانًصبنحخ،
عضى سبثك فٍ انًجهس االسزشبرٌ نحمىق اإلَسبٌ ،يسزشبر سبثك
نزئُس انًجهس انىطٍُ نحمىق اإلَسبٌ .شجزَذ انًمبثهخ فٍ 7
فجزاَز .6007
14
PAQUET. G, (1999), “Governance through
social Learning”, Ottawa: Presses de l’université
d’Ottawa
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واإلاطتل
نم ة نمضةت ة ؤلانطت
وإشجرانة ة بر اعػ الجوت ا .ن ر أ متك
وهةت ن ق عش وؽ اعهو ؤلاه تبي واع مت
بصبب نقظ اع لمله الجوهمإلا و ت نش
اعبرنتي أ هم أسوان وإ ا ا اع لمله ع ،ا
اع تن بلد بؿ نش و الخطمص دؿ
اع م ة الجةد علوشت يو

11
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 1.1مفهوم التىظيم
متك ؾ لقت يو مت ع متول ي ،من اع مكة
وت أشت ال عك احد اتخ ط  515ألاول همك
اعة انؿتقت يه نطم شوملا عل مكة واعثت ي
اه ود اإلاقت ب "اع متتة "اعت ل دتإلاةلتن ليت
اعداخلة عنص يه أ ف ،أفػ علهتقت
ه اإلاقت ب
اعداخلة عل مكة  .وت ز
اع متتة نش يمكم نإللةشا عهتق اع مكة يو
يإلةؿ و ا اهن ا وتن دتع مكة محدض
النخت اعق ا ا ألاشتشة يو اعقد ض نش
يقت ن فهتعة يخ لف ألاشلتل اع مكةوة .
و ص إلػ اإلاقت ب اإلاشت اعيلوت أنته علي
نو ل د اإلاقت ب انديت ة اعت ن ػ و ،
نك شومعة واإلاقت ب اع لتيلة اعت ته بر
اع مكة وةلتن لن علهو أع نصةقي .ونإلدس
اإلاقت ب ألاخ رض اع مكة  16محدض عل نصة
تش بشل يص و صبةت علمضمل ال د
أو ال أ دا ي قتشو د اعهمتض
ا اع إلدهد اع إلا اهن يخ لف
اإلاشت  .ا
أنمام اع مكةوت هو ه أ همف اعهمتض
15

Menar.C ,(1997), l’économie des organisations,
nouv edition, Paris, La découverte,125.P ,
)(Repères : n 86
16
Ibid.Menar.C.
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ألاشتشة ع إلدهد نك إلا عل مكة و ومن يه
ونماف غون أو شا حمل ي ومن
اإلاشت
يه ألا دا وحمل أشلتل اع ه ر نه ان ت أو
ندن ان ت دخطمص ه ألا دا وننصة
ن و ل دمن دد اعجرانبة فا قمانده وإ ا ان
17
وق ا ان .
 1.2ملاربة التىظيم املإسساتي للبرهامج
نم ة ا ع مضةت اع،ة ن وغو د نتي بر
اعػ الجوت ا انؿتقت يه يتحك م
وتنةت يه نماقب
ي ومن يه اإلامتؾ نتن
ان،لت ت اعت نل،لت بصبب أحداث شةتشة
علو حل اإلاو دض د 6491و 18.6444واق متنت
ي لت دػ و ض اش اك اع تنل يه أ نؿمل
اعبرنتي ن ن اع،ة يقت ب تشت ة ن يه
ختع،ت اسيتت اعنصة الجوهمإلا وأهػت اعم تال
ال لمية عل موة ون ر ت يه اع،ة ت ات لة
واعدوعة  19يه ختل ي ومن يه اإلاشت يو
اع مومل اعصمشةم اق طتسه واعثقتفة
ع تتدض ي ومن يه اإلامتؾ واتجومنت
اعط تهت ونش الخطمص اعنصت ب ته " بر
اعػ اعماقو نش اعمتس واش هتسض ا سجتن
ساخ اتجومنت اإلاهمة "  .20ه هل ألاي
17

Kichou.L , Rizopoulos . Y,(2000), Approche
organisationnelle du changement institutionnel,
19p,
communication
au
collogue,organisations,institution,
règles,
coordination et évolution, document disponible à
l’IAMM.
18
Rapport de la conférence de rabat ; le concept et
les défis des réparations communautaires 12-14
février 2009
َ 19بوٌ .يصطفً ،يسزشبر فٍ هُئخ اإلَصبف وانًصبنحخ
وانًجهس االسزشبرٌ نحمىق اإلَسبٌ .عضى سبثك فٍ فزَك انجحش
انزبثع نصُذوق ا يى فٍ َُ01بَز.6007
20
Toulou L, (2007) « politiques de réparation et
réhabilitation des victimes » dans la justice

ردند 0272- 2210 :

جبر الضرر الجهاغي  :التيظيم الهؤسساتي ودييانية الفاغليو

دوشت يو ا ن ؿ دتت تو اعت ن نإلدهد ت يه
21
ؾ اتجلض اشلشت إلا ل قم ؤلا صت .
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ن وغو ؤلاؾت اإلائشصتتي عبرنتي بر اعػ
الجوت ا اد دا يه همعةمز  7002يو لجم
اش ا وؾمة  22ن لم يه يوثشا وزا ض
اعداخلة وزا ض اإلاتعة والخمضط يئشص
ضمدو ؤلاهدام واع دد ر يمدوبة انإلتس
ألاو وبي ضمدو ألاي اإلا إلدض علو أض
اع نصةقة اعمؾمة علو تس ض اعمؾمة عل موة
اعبش ل اعلجم اعمؾمة لجبر اعػ الجوت ا
ات لة  .ونوثل ي،و لجم
اع نصةقةت
ؤلاش ا فا اع ؤ د يه يؿتدق ؤلا ا ا يو
وغوت
نمضةت ة ؤلانطت واإلاطتل
اع هد اشجرانةجا واعش تفة اإلاتعة واعجرافو
الخت جا .ون خل وحدض ع دد ر اعبرنتي
دتع نصة يو يئشص ضمدو ؤلاهدام واع دد ر
قطد ندد ر" د نتي سن نمضةت اع،ة
23
اإلا هلق دتإلامتؾ اإلاهمة .
يه  ،نو اتجلض اشلشت إلا نش نل و
ح ة اعش ت ووقو فا ا ؤلاؾت ان تقةت يو
 62ة نومية وش نومية وؾمة  24ي لت
اعهدهد يه اعمزا ا وأهػت و تع نموة اإلامتؾ
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اعش قة والجممبة اع هتو اعمؾن اإلاه،د
اإلاللي علثقتف ألايتزي ة و اع،ة ت اعدوعة
تعم تع اع لجة ة عل هتو اعدولا واإلامكو
اعدوعة علهداع ان قتعة  .وت ن نؤشنض
اع نصةقةت ات لة همن  3همعةمز  7003يو
ي لض عل نصة هقمن دو،تن تص،ة نولة
اعمؾمة
لجم ؤلاش ا
اع ماض د
واع نصةقةت فا اؾت سن اع تنل ات لة .
وقد نك اتجلض اشلشت إلا يتد ش ،أد ل
25
وس مبر  7003دتع نصة يو انإلتس ألاو وبي
ؤلاهدام واع دد ر
ضمدو
ويئشص
واع نصةقةت و شت يه أ نإلدهد يشت يو
اعبراي ات لة اإلا هلق ب 66يمؿق ن
ان ت ت يمتؾ بر اعػ الجوت ا فا نق ل
اع،ة  26.يو يتحك أ الجبر الجوت ا هؿ ح
نإلدهت لن يه اعطهب نش أ ع اعماقو
نإلدهد اإلامتؾ اعت هإل ع،ت اش تسض يه
اعبرنتي ونزل أخ ى .27وت نك اتجلض
اشلشت إلا ل قم ؤلا صت يم دى وؾمةت حمل
يمغمم "اإلاصتواض د الجنص واعهداع
ان قتعة " فا نمفوبر  7003دتع بتؽ دتإلغتف ال
و ش نو حمل "ال تف نش اع ا ض" 28فا

transitionnelle dans le monde francophone, , article
P.65
21
Programme d’appui aux actions de réparation en
faveur des régions touchées par les violations des
droits de l’Homme, Projet MED/2006 /018122،p.14
22
Programme d’appui aux actions de réparation en
faveur des régions touchées par les violations des
droits de l’Homme, Projet MED/2006 /018-122،p.7
23
ibid, Projet MED/2006 /018-122،p.7
24
Rapport de la conférence de rabat ; le concept et
les défis des réparations communautaires 12-14
février 2009

 25شهًُخ ججز انضزر انجًبعٍ رزعهك ثب هذاف انعبيخ نزعبوٌ
االرحبد ا وروثٍ يع انًغزة وفٍ ئطبر انشزاكخ ا وروثُخ
انًزىسطُخ وسُبسخ انجىار انجُذح  ، 6002وانزٍ رشكم ئ ذي
انزواثظ فٍ انزعبوٌ االسززارُجٍ نزعبوٌ االرحبد ا وروثٍ نهفززح
.6002-6007
26
Programme d’appui aux actions de réparation en
directiondes régions touchées par les violations des
Droits del’Homme Unité de Gestion du
Programme, manuel des procédures opérationnel
p.10
27
« le concept et les défis des réparations
communautaires », (2009), dans rapport de la
conférence de Rabat.
 28انعسبرٌ .خذَجخ  ،انًُسمخ انسبثمخ نًشزو صُذوق ا يى
انًزحذح اإلًَبئٍ نهًزشح ورعشَش مىق اإلَسبٌ نهًزشح ودورهب فٍ
عًهُخ انعذانخ االَزمبنُخفٍ انًغزة ،يسإونخ سبثمب عٍ يحىر انزبرَخ
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ساصوبر  7003د تزيتي وآخ فا ا دز فا همته
 7004ونمكة يئنو سولا دتع بتؽ دتع هتو يو
اإلا ز اعدولا علهداع ان قتعة فا فبراه 7004
حمل بر اعػ الجوت ا  29وعقت يو الج،ت
اع تنل ات لة حمل يمغمم اعهق ت اعت
نإلمل سو ي انتض "اعممم" 30فا د نتي بر
اعػ الجوت ا وحمل وشتت اع لب نش عك؛
اي اإلا أض بهد ان دا
يو اعهل أن ان،لت ت
الجنس اه بر"ان،لت ت خؿ را تع ه هب ول ؿلب
الجبر".31
ن ر أ اعهدهد يه اعطهمبت واعقةمس تن
ا اعبرنتي  .فهش اإلاص مى
حتغ ض فا ن هة
اعهوشا ال دد يه ؤلاشت ض عهولة اع،لونش اعت
ؾتع اإلامكوت ن ر ال لمية بصبب ا ا ا
اإلا مغة ألاو وبة ي لت قد ض ه اإلامكوت نش
اإلاصت و فا نم ة اإلاشت يو وغ و ض يشت ،لت
فا يم دى وؾن حمل بر اعػ الجوت ا
ووثتت اإلامكو وبصبب اع لملمت اعت تن
ن ر ي ن ؿ دتعبرنتي ويإلدوسض فا سو ا يو
ةوم يشت يو اإلا طل دتل شؿ اإلاد ض علدخ
وسن اعقد ا نش حصتب ح ل اع ا ض
ويقت ب اعممم .ا يصتت بر اعػ اع يزإلا
اعت نبر ن لت يشت يو ح ل اع ا ض تن يه
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د اعبراي ألا ثر فهتعة علم لت ن وو د بر
غ ألاف اس واتج وو واعت عنص دتعػ و ض
د نتي ت يتعةت 32.وقد شدس اإلاشت م فا ا
اعطدس نش غهف ا وتن دتإلاشت يو اعت ها
33
دوثتد أ دا تنصة لجبر اعػ الجوت ا.
وب عك ن ا وتل بهؼ أوعملت اعبرنتي يه
ق ة يصتع اعممم وح ل اع ا ض يقتد
ا وتن يثت د إللة اإلاشت يو اعت دةن أ
34
اإلاص ةد ي لت ها يشت يو اعدخ واع بح.
عقد شت انداس د نتي بر اعػ الجوت ا
ت ة ر اإلاهؿةت يه أ اؾت سهمتية دهدض
ددأ ن ع و مس ت ند ل ةت .35ه هل ألاي
دتع نصةقةت وسو ت فا نؤشنض ه اعمغهة
الجدهدض؛ و دا ا شت ةت أخ ى ع دد ر
اعبرنتي يث لجم ؤلاش ا اعت ن نؤشنص،ت
ي تش ض بهد نمقةو ان تقة اإلا هلق
دتع ومل  .ه اعلجم اعت اش ؿتن اسيتت تف
اع تنل دبرنتي بر اعػ الجوت ا و
فتن ن هت سو ه اع قن ونؤث ره اعصةتس .36
32

نجزَبيج دعى رىصُبد هُئخ اإلَصبف وانًصبنحخ ثشأٌ انًحفىظبد
وانذاكزح وانزبرَخ .شجزَذ انًمبثهخ فٍ  7فجزاَز 6007.
 29رمزَز انزثبط:يفهىو ورحذَبد جُز انضزر انجًبعٍ يٍ 02ئنً
14فجزاَز  ، 2009ثبنزعبوٌ ثٍُ انًجهس االسزشبرٌ نحمىق
اإلَسبٌ فٍ انًغزة وانًزكش انذونٍ نهعذانخ االَزمبنُخ.
 30رولبٍَ خذَجخ .انزجزثخ انًغزثُخ فٍ انزعبيم يع يهف االَزهبكبد
انجسًُخ نحمىق اإلَسبٌ ويمبرثخ انُى  ،دراسخ رحهُهُخ انًجهس
االسزشبرٌ نحمىق اإلَسبٌ  ،انزثبط .6002 ،
31
Pager. A, (2007), politique de réparation: « rôle
normatif et défis des questions de genre et
l’identité », dans la justice transitionnelle dans le
monde francophone états des lieux, article. p; 54
'

Brandon H: Narrowing the micro and macro; a
psychological perspective on reparations in
societies; in the book p. 580
33
Nadir El Moumni : Séminaire d'évaluation
nationale interne du programme d'appui aux actions
de réparation des regions
touchées par les
violations des droits de l’Homme, Rapport de
synthèse, 17-18 juillet 2001
34
Projet MED de l’Union Europienne pour le
Mroc,PROGRAMME D'APPUI AUX ACTIONS
DEREPARATION
en
FAVEUR
DES
REGIONSTOUCHEES PAR LES VIOLATIONS
DES DROITS DE L'HOMME.
 35يصذق .عجذ انحك  ،انًذَز اإلدارٌ انسبثك نهجهسبد انعبيخ
ورحمُمبد هُئخ اإلَصبف وانًصبنحخ ،يذَز انًشزو ضًٍ فزَك
يزبثعخ انزحمُك فٍ انًجهس االسزشبرٌ نحمىق اإلَسبٌ .يمبثهخ
شجزَذ َىو ل0فُزاَز .6007
 36انشَُبثٍ.ا ًذ ،رئُس لسى انحمىق انجًبعُخ وانشإوٌ االلهًُُخ
نهًجهس االسزشبرٌ نحمىق االَسبٌ  ،رى اجزاء انًمبثهخ َىو 7فجزاثز
6007
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ته بر اع نصةقةت ات لة يإلم اعبرنتي و ،تز
ال لتي ات لة يئ ل ل نط ح غتيمت
علوطتل  37.ونش اع ن يه اعػهف اع إلا
ه
ن ف نش يص مى اعمشتت اعت وغه
اشت لت علقةتن دتإلا،تن اإلاممؾ بلت و ن نةتب
فتنل يإللة أشتشة فقد شلل اع نة
اعثتثة عل نصةقةت فا حد ا لت يئش ا اه تدةت
و ت ع،ت نؤث ر نش نقلم ي،تن اإلانص ات شا يه
ؾ وحدض ندد ر اعبرنتي  .ن ر أ اع ؤث ر نش
38
نو اع،ةت ؤلاسا ل علدوع ع ه ه يئ دا.
ا ي تس ا اعدوع يه أ نموة اإلامتؾ
اعش قة ال تص ةب إلاقتهنض ا سجتن يو
د نتي بر اعػ الجوت ا 39.يه  ،نك
أيت
عم تال اع موة أ داف،ت اعماض
ؤلا ا ا واإلاقت بت واإلا تس ا اعت نقمن بلت
اإلاطتلح الخت ة علدوع نك نقلةده
ويإلتفك ته ود نش ؤلا ا ؤلاسا إلا
اع قلةدإلا .40وإ الخلـ د يشت يو اعموم
اق طتسإلا اعقؿت ا علدوع  41فا اإلامتؾ اإلاهمة
ونداد ر بر اعػ الجوت ا ت واض ت وقتتوت
يوت حتل سو اه تس يمهجة نو تص ؿةو خل
اع ت ض وا سجتن دة لت يوت أغ ث را د ؤث ر

ندخ
ؤلا صت .

بر اعػ

الجوت ا فا ي تل حقم

و متك يإلتو أشتشة أخ ى يث نكتن اع ل و
وندقة ال صتدت اع إلا ع اه ن تحت ؾةل
ي حل نم ة يشت يو بر اعػ الجوت ا شما
يه ؾ لجت اع ل و اإلائشص دل اع نصةقةت
ات لة أو يه ؾ اإلانصق ات لة اإلالل
دتع ل و اع قن اعهتسإلا علوشت يو ونق ن تت ال
وحدض ندد ر اعبرنتي .
دتعنص عل نصةقةت ات لة اعت نػوه
اش و ا ل ن تت اعهو ن د أ لت ع ن ه يص قل
فا نول،ت وع ن إلمل ال ة بصبب اع ومع
اع إلا هؿةو اؾت ت اعقتنم ي وعلم اتجلض
اشلشت إلا ل قم ؤلا صت ع اهو نش
نإلدهد ا ؤلاؾت اعقتنم ي عل تف نليلت نة
عل ما  42.ا اعزلت ا اإلاةدانة واعمك فا
اإلاشت ات دسض فا نق ل ة ؤلانطت
ون تت لصت اش وتم اعهتي
واإلاطتل
اإلامكو فا اإلامتؾ اإلاهمة د بر اعػ ونإلدهد
اع تنل ونش الخطمص ندس اع تنل
الجوهمل ال تيل علوشت يو فا اؾت بر
اعػ الجوت ا  43ان ود نش نمضةت نق ل
ة ؤلانطت واإلاطتل  .وفا ا اعطدس
ن د ؤلاشت ض ال أ ف ،وحدض ندد ر اعبرنتي
عدو ت وقد لت نش ن هة ةلل،ت الختص ن

 37ثٍ عًز .عبيز ،عضى يجًىعخ عًم انًجًىعخ انًشززكخ
ثبنًجهس االسزشبرٌ مىق اإلَسبٌ انخبصخ ثبإلشزاف عهً ثزَبيج
ججز انضزر انجًبعٍ ,رى اجزاء انًمبثهخ ثىو  02اثزَم 6002
38
Rapport d’Évaluation des Coordinations locales,
Février 2009.
39
Projet MED de l’Union Europienne pour le
Mroc,PROGRAMME D'APPUI AUX ACTIONS
DEREPARATION
en
FAVEUR
DES
REGIONSTOUCHEES PAR LES VIOLATIONS
DESDROITS DE L'HOMMe,p.14
40
Ibid, Projet MED, p.14
41
Ibid, Projet MED, p.14

 42انُشَبسٍُ .يصطفً ،عضى سبثك فٍ هُئخ اإلَصبف وانًصبنحخ
؛ عضى سبثك فٍ انًجهس االسزشبرٌ نحمىق اإلَسبٌ ؛ انًسزشبر
انسبثمـهزئُس انًجهس انىطٍُ نحمىق اإلَسبٌ .شجزَذ انًمبثهخ فٍ 7
فجزاَز .6007
 43يصذق.عجذ انحك ،انًذَز اإلدارٌ انسبثك نهجهسبد انعبيخ
ورحمُمبد هُئخ اإلَصبف وانًصبنحخ ؛ يذَز انًشزو ضًٍ فزَك
يزبثعخ انزحمُك فٍ انًجهس االسزشبرٌ نحمىق اإلَسبٌ .شجزَذ
انًمبثهخ فٍ 0فجزاَز6007
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يصتع أخ ى هن غا ؤلاشت ض اعيلت ن ط دودى
احجران نمزيو اإلا،تن وألاسوا د اتجلض
اشلشت إلا ل قم ؤلا صت وب اع تنل
ات لة ساخ اع نصةقةت ات لة اعت وا ،
دتش و ا اعه اقة واعط انت د الجوهةت
واعصلؿت اإلا زل  44عقد ن احجران شلؿ
لجم ؤلاش ا اعت نلمن فا اع داه يه يوث
عمزا ض اإلاتعة والخمضط يوث علو لض
اشلشت إلا ل قم ؤلا صت يوث اعلجم
اعمؾمة ع ل و بر اعػ الجوت ا ونه
يئشص ضمدو ؤلاهدام واع دد ر ونه
اتجومن ألاو وبة وينص اعبرنتي اإلاه يه
يئشص ضمدو ؤلاهدام واع دد ر
ؾ
واإلاده ل اعهتي علجوتنت ات لة وضمدو
ألاي اإلا إلدض ؤلانوتثي علو أض.
فا ا ان ته ن نؤشنض لجم اع نصةقةت
ات لة يوثل بهػمله ساخ لجم ؤلاش ا
دتعنص عمحدض ندد ر اعبرنتي اعت ن نؤشنص،ت
فا همته  7002وحػ نمقةو ان تقة اإلاتعة
همن 9همعةمز 7002وقد شوح عك د خؿةـ
سن قد ا اع تنل ات لة خطمضت ي ل
أنػت اع نصةقةت ات لة وإن تز شا
عمحدا اع لمله اعت تن يق ض فا ان تقة
اإلاتعة اعت اي د د شم  7003و 457004ن ر
أ نمزيو ألا شؿ اع لملنة ختل اع جرا
َ 44س انًزجع ،يصذق.عجذ انحك ،
Rapport d’AMSED de formation des membres de
la coordination locale de khénifra du 21 au 25
juillet 2008.
45
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اعصممل ع م ة اعبرنتي ع هؤخ به ان ت
اعمغهة اع مكةوة الجوهةت اعت هؿ ه،ت
اعػهف اإلائشصتتي 46أيت دخطمص ألا شؿ
ؤلاغتفة اعمت و نه ندخ اإلاطتلح الخت ة
علدوع و فؼ بهؼ اع تنل اقإلتي،ت علم لت
ندخ فا اؾت د نتي آخ علدوع ن ر اؾت
د نتي بر اعػ الجوت ا 47.وقد شل حػم
أ شؿ قؿتنة ي ث علدوع ختل ي حل بر
اعػ نتتقت أيتن ألا دا اع يزل واإلاتسه
علبرنتي وأسى ال فش اعش ا ت يو اعقؿتم
نقمل نولة بر ألاغ ا
اعهتن يه أ
الجوتنة .48
فةوت هخظ نم ة اإلاشت يو ت متك حػم
عدهمتية علجوهةت واع تنل آلاخ له سو أ
هئث عك نش اإلاماؾم اع هه قلما فا يمؤى نه
ه اعدهمتية وقد نو ل دػهف ةت اإلاطتلح
الخت ة علمزا ا اعت ن تهملػ،ت نش
اإلاص مى ات شا نبر اعجرافو اع لقتثي يه ختل
يوثشا الجوتنت اعجرادة اع تنل اع إلا ق ن
اع نصةقةت ات لة  49يه ختل يوثشا
46

ASSAF GEORGE ET CECILIA OLMOS Projet
MED de l’Union Europienne pour le Mroc,
PROGRAMME D'APPUI AUX ACTIONS
DEREPARATION
EN
FAVEUR
DES
REGIONSTOUCHEES PAR LES VIOLATIONS
DESDROITS DE L'HOMME , rapport final.
 47اَذ ذوس .ا ًذ  ،يسهم رمُُى انجزَبيج ثًُطمخ خُُفزح ،يمبثهخ
رى اجزاؤهب َىو 02فُزاَز6002
 48انُبوٌ  .يصطفً  ،يسزشبر هُئخ اإلَصبف وانًصبنحخ وانًجهس
االسزشبرٌ نحمىق اإلَسبٌ  ،عضى سبثك فٍ فزَك شثحبس صُذوق
ا يى انًزحذح اإلًَبئٍ نهًزشح  ،يمبثهخ شجزَذ فٍ َُ 20بَز .6007
49
ASSAF GEORGE ET CECILIA OLMOS Projet
MED de l’Union Europienne pour le Mroc,
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EN
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DES
REGIONSTOUCHEES PAR LES VIOLATIONS
DESDROITS DE L'HOMME , rapport final.

ردند 0272- 2210 :

جبر الضرر الجهاغي  :التيظيم الهؤسساتي ودييانية الفاغليو

نجلة القاىون و الهجتهع

اعجرادة اع تنل ساخ
الجوتنت
اع نصةقةت واعت ن تش ةل،ت نش تيش اؾت
بر اعػ الجوت ا و تن أ غة عل ما
اإلاص و د فتنشا اتج وو اإلاد ي واعصلؿت
ات لة إلنمت قة اع موة ات لة ونولة
ان قتل اعدهوق اؾي اعػتيم لجبر اعػ
وي تبه دمت سوع ال واعقتنم .50

ه

متك ضهمبت ون اقة تن حتغ ض نش
يص مى اعهوشا .عك ا ان كت ا اع برى اعت
خلق،ت اعبرنتي تن سو يص مى ؤلا تد نش
اعطهمبت اإلا هدسض اإلا ن ؿ دوم فمعم ةت
الجوهةت اإلائشص يه ؾ أشختص اهولم
بشل نؿم ا فا نتعب ألاحةت وال اص ؿةهم
ن يض أوقت ل بشل ت عل ػم دتن كتن فا
ا وتنت أو بصبب اعجلايت أخ ى نت و نه
نم ة اإلاشت يو .وت أ ؤلا ا ا اعت افق
دتعنص
تن ضه
ؾل ت اعه وع
علجوهةت ات لة وب عك ن لونش اعهدهد
ي لت نإل يبر أ لت ال نولك اإلاقميت اعتزي
علوشت فا د نتي بر اعػ الجوت ا.51
دتإلغتف ال عك تن اعدو ا اع د لبة ن ر
اإلا ن ؿ دؿلب اعه وع نق ط فا اع تعب نش
لصت اإلاهلميت سو و مس يمهجة واض

16

50

Ibid, ASSAF GEORGE ET CECILIA OLMOS
Projet MRD,Rapport final.
51
ASSAF GEORGE ET CECILIA OLMOS Projet
MED de l’Union Europienne pour le Mroc,
PROGRAMME D'APPUI AUX ACTIONS
DEREPARATION
EN
FAVEUR
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عل تن واعلشت ك فا وحدا اع لمله نش سن
اعقد ا .52
عقد قل اعم تت اعت ن اع مض اعيلت سو
يص مى ؤلان كت ا اإلاهقمسض نليلت عهدض نماي
الخبرض ات دوسض
يه دة لت 5اع ومل اع،زل
اعزيه اعػة اع دد ر ؤلاسا إلا يه ،
اعمماقظ اعت ن ف،لت نولة اع ؤشنض فا نةتب
يه ختل
تإلاماؾم
أشتشة
فتنل
نمكةوت ل اعه فة اع قلةده اعت ال هو ه اع ت
قمض نؤث ر ت 53واعقؿتم الختص تن أشتس فا
نولة نمومل يه  ،اخ ى.
1.3دًىامية الفاعلين وتأجيراملشاريع 5
يه د أ دا اعبرنتي قةتن ح ن تسعة د
اع تنل دتإلامتؾ اإلاهمة د بر اعػ واعت
اص إلة نإلقةق،ت نش أ ع اعماقو سو يمهجة
تشت ة نلةح اعلقت واع تسل وتصجو ي تس ا
اع موة ات لة اتج وهة اعت ل دإلقم
ؤلا صت  .54وشلل اع لملمت وو شت اعهو
اع ؤيلة واعمدوض اعمؾمة اع ػت ا ألاول ع ،ه
اإلا تس ض .55.وقد تن يشت يو "اعممم" نقؿ
52

RAPPORT DE L’ATELIER D’EVALUATION
DE LA COORDINATION LOCALE DE L’UNITE
DE GESTION DU PROGRAMME D’APPUI AUX
ACTIONSDE
REPARATION
COMMUNAUTAIRE DE LA PROVINCE DE
KHENIFRA. (12 février 2009).
ً 53ىدٌ.عجذ هللا  ،)0112(،انًجزًع انًذٍَ ،فٍ انًغزة انعزثٍ :
رجبرةَ،ظزَبد وشوهبو،ص.622.
 54صُذوق ا يى انًزحذح اإلًَبئٍ نهًزشح .انًجهس االسزشبرٌ
نحمىق اإلَسبٌ ،رمزَز رمُُى انًشزو  :رعشَش مىق اإلَسبٌ نهًزشح
ودورهب فٍ عًهُخ انعذانخ االَزمبنُخ فٍ انًغزة  ،انزثبط،6000 ،
ص22.
 55شهُذ.عجذ انز ُى  ،رئُس انشإوٌ اإللهًُُخ ثبنًجهس االسزشبرٌ
نحمىق اإلَسبٌ سبثمب ،رئُس انًجهس اإللهًٍُ نشاكىرح بنُب.
انًمبثهخ رى ئجزاؤهب ثىو  7فجزاَز ..6007
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انؿت
اع م ة
اع،ةت
ات لة

يلومش عمغو ه اعدهمتية ة يمغو
ان وتسا نش ؾ ةه،لت وخطمضة
ا وتنة واعثقتفة ات لة واع قتعةد
عل تنل .

17

نجلة القاىون و الهجتهع

 1.3.1مىطلة فكي ا اك:
أ د يمكوم اإلاش وم ( بر اعػ يه أ نو
اعنصت ) أ اع تن اعهوميي وختض اإلاصئوع
فا الجوتن ات لة شت ما فا وةو ي اح
نطوة ونم ة اإلاش وم ونئ د اعش،تسا اعت
ن وه،ت نلك اع ط لإلت .عقد أهد اع تن
اعهوميي عل لده (دلده ف ةك) انخت ا ا ا
ع ل ة ان كت ا اعنصت د بر اعػ  56وح ل
اع ا ض؛ ا وضمل اإلا أض ال الخديت اعهتي
ألاشتشة هك م ألاوعمل بصبب نزع اإلادهم
واع،شتش ا وتنة عصت لت اعنصتتة  .ا
اعش،تسا اعت ن اع مض اعيلت يه يخ لف
اع تنل نقل يه أ وة سهمتية اع تسل اإلاشت
اعيلت علم لت نولة ن تسعة يإلدوسض ال ن توز
اإلا حل ؤلانتية  .وت أ حػم اع تن
اعهوميي ت يه أ نقده بهؼ اعلص،ةت
ؤلاسا ل واعدن اإلاهممإلا 57.ع عك ع نمجح ه
اعدهمتية فا سي اع تنل اعهومية اع هه
نوثل ،اعصلؿ ات لة بشل شـ .ويو عك
نإلق اع هتو يو اسا ض اع لده اإلاصئوع نه
اع لملمت اع قمة ختل اعدو ا اع لملنة  .وقد
ان بر تنض وهة (وس -ضداق -تهتو د ةك
ةدض
 )AACFأ اعهتق د اع تنل تن

دط نتي وا اإلاش وم شت فا نقمل فا
ن ض اعمق ه دإلا أش عهدن اش تسض اع تن
اعهوميي يه اع لملمت واعهولةت اع إلصنصة
اعت ن نمكةو،ت فا اؾت اإلاش وم 58.تن اعنصت
اإلاص ةدا يه اإلاشت يو اإلاد ض علدخ فقـ ه
ال تغ ا فا أ شؿ اإلاش وم.
وإ ا ت عل تن اعهوميي نطنب يه اإلاصئوعة
فب ندن اعثق اعت ال نزال نإل الجوهةت
ان ته اإلائشصت بشل نتن عهب سو ا حتشوت
أهػت فا ندن اع ماض  59.ويو عك فب
اإلامكو ات لة علوش وم اه برو أن يه
اعطهب اش اك اعصلؿت اعهومية بشل
ختص بصبب قل الخبرض فا اعهو يو
الجوهةت وندن ا وتن بهول،ت وقل ا وتن
دوماغةو حقم ؤلا صت  .وت ا نتي اع ة ر
اإلاص و إلاوثشا الخديت اعهومية شل نق
أيتن نؿم اع تسل د اع تنل  .عقد ت يه
اإلاو ه نإلص مسض اع تسال يه ختل اش اك
اع تنل اعهومية اد دا يه ي حل نطوة
اإلاشت يو ث سي ،ت فا سو ا سن اعقد ا
60
و عك فا اع،ةل اع مكةم إلسا ض اإلاش وم.
 1.3.2مىطلة ساكورة:

 56عًبر عجى رئُس انًجهس انجهذٌ ثفكُك.رى ئجزاء انًمبثهخ ثىو 62
فجزاَز. 0107
 57صبنحٍ.كزًَخ ،يُزخجخ جًبعُخ ،عضى يجهس ئدارح جًعُخ
انًسزمجم نهزًُُخ. .انًمبثهخ رى ئجزاؤهب َىو 62فجزاثز.6007

 58صُذوق ا يى انًزحذح اإلًَبئٍ نهًزشح .انًجهس االسزشبرٌ
نحمىق اإلَسبٌ ،رمزَز رمُُى انًشزو  :رعشَش مىق اإلَسبٌ نهًزشح
ودورهب فٍ عًهُخ انعذانخ االَزمبنُخ فٍ انًغزة  ،انزثبط،6000 ،
ص24.
 59صُذوق ا يى انًزحذح اإلًَبئٍ نهًزشح .انًجهس االسزشبرٌ
نحمىق اإلَسبٌ ،رمزَز رمُُى انًشزو  :رعشَش مىق اإلَسبٌ نهًزشح
ودورهب فٍ عًهُخ انعذانخ االَزمبنُخ فٍ انًغزة  ،انزثبط،6000 ،
ص24.
60
Omar Saadi, président de l’AACF, le permanent
du centre d’orientation socioéconomique auprès de
l’AACF
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ع ه ه اإلاش وم يثو ا عل ته بل ه اإلامؿق فقد
قل اعهتق يو اعصلؿت اعهومية اسا ل
عك يم زيه ؾمل نإل و
دإل وقد تن
فيلت اعهولةت ان ختدة دتإلامؿق واعت ع تصوح
ةدض يو اع تنل اعهومية
دلقت ا
61
الجوتنة  .اال أ اإلا اح ألاخ رض يه اإلاش وم
دزا م ض "سن وعمت اعنصت عل ػت ا اعهومية
واعصةتشة "ن ف حػم ا ن تسعةت قملت د
اع تنل  .فت وتن اإلائشصت اعهومية ت
نلة حول اإلا افهت اعت نبمت ت يمكوم
علوش وم و ا اإلاص ةدا يم نش اإلاص مى
ات شا دوت فا عك اعقتفل اإلامكو يه أ
اعجرافو أيتن اعصلؿت اإلا زل ع تتدض دمت ي ز
ع ؤ ة صت اإلامؿق واعدفتم نه قػة،له
وبدن قمإلا يه يصئولا ضمدو ألاي اإلا إلدض
ؤلانوتثي علو أض واتجلض اشلشت إلا ل قم
ؤلا صت  .وت اعجلي اعهوتع د مل ألا اض
ونلل دلم ة خؿـ ع مت ي ز يه أ
نو اإلا أض 62.ه اإلاشت اعهومية شجه
وزا ض اع موة ا وتنة اعت ق نخطةظ
اإلا لانة اعتزي ع مت اإلا ز .متك فتنلم
آخ و سجلما حػم فا ه اعدهمتية و ا
يت ن ك ألاي فا نؤشنض فػت ع تسال قمل
د اع تنل اإلا هدسهه اإلاهمة دتع موة
ات لة واعمغهة اعنصتثي63.ض ا ؾ ةه تهدس
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وقتتف اإلا ز ه ؿلب نوت وتنةت ساتوت يه
أ غوت ن تح اإلا،و  .فب اسض نوتع زا م ض
ووزا ض اع موة
وانخ اؽ اع هتو اعمؾن
ت دوثتد ي لصب ع نؤث ره
ا وتنة
اشجرانةجا نش اإلاشت يو اإلاص ق لة ش لؿ
ددل ي ،مسا اغتفة د ثةف اعلقت ا يه
أ اد از اعهولةت اعلشت ة ع تتدض اعصت م
اعنصتتة ويه ا نمشةو ف ص اعم تح عبراي
بر اعػ الجوت ا دتإلامؿق  64.ا خل فػت
عل ما د اع تنل ات لة وي تس ا عل ه
اإلاشجرك حمل يماغةو بر اعػ الجوت ا
و"اعممم" يه أن شةلم ضةدا را عل موة
65
ات لة اعت ن ز نش حقم اإلا أض فا اإلامؿق .
 1.3.3مىطلة الزشيذًة (سوهتاا):
" ح ل اع ا ض واع لمع دتإلا أض" شل يش ونت
ف لدا د ػ نػتف ،مس تشت ة د يخ لف
اع تنل ات لة وب ػ ال ػم اع هتل
عل تن اعهوميي يوثت فا 5يمدوب وزا ض اع هلة
واع هتو اعمؾن ووزا ض اعص و دا اعصلؿت
ات لة  66.وقد ن ان تح اإلاش وم اإلا هل دبنتسض
ةلل يد ش سوا شمن ت وتصوة،لت دود ش
فتقو اح فم .67وت ن ان تح دمت سا
اعؿتع واعهولةت اع إلصنصة حمل اعص

 61شهُذ.عجذانز ُى ،رئُس انشإوٌ اإللهًُُخ ثبنًجهس االسزشبرٌ
نحمىق اإلَسبٌ سبثمب ،رئُس انًجهس اإللهًٍُ نشاكىرح بنُب.
انًمبثهخ رى ئجزاؤهب ثىو  7فجزاَز .6007
 62انعسبرٌ .خذَجخ ،انًُسمخ انسبثمخ نًشزو صُذوق ا يى
انًزحذح اإلًَبئٍ نهًزشح رعشَش مىق اإلَسبٌ نهًزشح ودورهب فٍ
عًهُخ انعذانخ االَزمبنُخ فٍ انًغزة ؛ يسإول بنًُب عٍ يحىر
انزبرَخ نجزَبيج دعى رىصُبد  IERثشأٌ انًحفىظبد وانذاكزح
وانزبرَخ  .CNDH ،شجزَذ انًمبثهخ فٍ  7فجزاَز .6007
 63يصذق .عجذ انحك  ،انًذَز اإلدارٌ انسبثك نهجهسبد انعبيخ
ورحمُمبد هُئخ اإلَصبف وانًصبنحخ ،يذَز انًشزو ضًٍ فزَك

يزبثعخ انزحمُك فٍ انًجهس االسزشبرٌ نحمىق اإلَسبٌ .يمبثهخ
شجزَذ َىو ل0فُزاَز .6007
 64شهُذ.عجذا نز ُى ،رئُس انشإوٌ اإللهًُُخ ثبنًجهس االسزشبرٌ
نحمىق اإلَسبٌ سبثمب ،رئُس انًجهس اإللهًٍُ نشاكىرح بنُب.
انًمبثهخ رى ئجزاؤهب ثىو  7فجزاَز .6007
َ 65فس انًزجع انعسبرٌ .خذَجخ
66
ذَىٌ .عجذ هللاَ، ،بئت رئُس شجكخ انجًعُبد انزًُىَخ
ثىا بد انجُىة انشزلٍ رمزَز ىل يشزو انًحبفظخ عهً
انذاكزح انجًبعُخ و جز ضزر َسبء لصز سىَزبد(.)6002
 67فبظًخ او زفى  ،يٍ ريىس انُسبء انًُبضالد انزٍ اسزشهذد
داخم انسجٍ خالل ا ذاس انزٍ عزفهب انًغزة سُخ0172
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ؤلان تدة  .ه اعهولةت اعت تن ثو ض ي ،مس
تشت ي د اتج وو اإلاد ي واعدوع ويئشصت لت
ات لة  .ا اإلاشت اإلا تش ض علصلؿت ات لة
تن ي ةدض حةث ش،ل نولة سخمل
اإلامكو ال سوا شمن ت وش،ل نولة ندد ر
واإلاقتويت  68وبتع تلا شت و
اعيلانت
ي تش ض فا ي ،مسا اإلاطتل .
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اإلا دخل بشل اع تسل اع إلا
ف ي نك
ن ف اإلامؿق نوم ت علهتقت يو اعصلؿت
اعهولةت
اعهومية هو ه نؿمل ت فا
اإلا ن ؿ د بر اعػ الجوت ا وفا أشلتل
اعهولةت اع مومل ألاخ ى اعت تشل اإلا أض
69
وح ل اع ا ض ونموة اعقد ا يإلتو ا ع،ت.
فا يمؿق ن و ل د نة ا وتنة وثقتفة يهقدض
فتإلاشت يو ال هو لت أ نم سويت دإلػم ون تسل
د يخ لف اع تنل فتإلاصئوعم
سات
اع تت م اع ت نه ا
الجوتنةم
اإلاش وم بصبب اعقة اع قلةده اعت ع،ت و
نوةق فا نقلة اعمخب اعق ول ات لة اعت ال
نلجلن بص،مع دتإلاشت يو اعت لد ال ت ة ر وغو
اإلا أض  70ال شةوت وأ اعيلانت اإلام وث يه فجرض
شمما اعهمف ال نزال رض ونمضح ؤلاحجتن
نه اإلاصت و فا ،مس اإلاطتل  .اغتف ال عك
68ثٍ وكزَى َعًُخ  ،انًسإول اإلدارٌ انسبثك نهجهسبد انعبيخ
وانزمزَز انُهبئٍ نهُئخ اإلَصبف وانًصبنحخ .شجزَذ انًمبثهخ فٍ 66
فجزاَز .6007
 69صُذوق ا يى انًزحذح اإلًَبئٍ نهًزشح .انًجهس االسزشبرٌ
نحمىق اإلَسبٌ ،رمزَز رمُُى انًشزو  :رعشَش مىق اإلَسبٌ نهًزشح
ودورهب فٍ عًهُخ انعذانخ االَزمبنُخ فٍ انًغزة  ،انزثبط،6000 ،
70
Guessous. Nadia, Women and Political Violence
during the Years of Lead in Morocco. 104 pages.
CCDH-NIPPHR-Unifem. 2008. Réécriture en arabe
et traduction anglaise
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فب ف تنشا اتج وو اإلاد ي اش لم سويت يه
ندن انجرا دو ،مسا ل يه ؾ اع تنل
ويه غهف ؤلايلتنةت اإلا ضمسض
اعهومية
واإلامغمن ه اشت ض الجوهةت  .فتعهو يه
ا اع تن ه ع ن ص عةط ح
أ نقمل
ش للت قملت ويإل ت أشتشةت يه ا نموة
يإللة نؤخ به ان ت يطتلح اإلاماؾم
وحقمق 71. ،وبتإلاث فتعهو نش نمنة ونلمله
اع تنل ات لة فا ي تل اع موة و بر اعػ
اع إلا ه ز نش حقم اإلا أض شلص ،فا اساي
ا اع تن اعدهمتيةلي وفا نإلص نمنة .
خاتمة
تص ةب اشجرانة ة يشت يو بر اعػ
الجوت ا عأل دا اعهتي اعت ندن نولة
ان قتل اعدهوق اؾي اع إلا اعجلن د اإلا ب
و عك نبر اسيتت فتنل ي هدسهه فا نولة نل و
ة ؤلانطت واإلاطتل  .72ا
نمضةت
يه يؤشص ونولة
الخؿما انديت ة
نإلصنصة ون ر وسن علقد ا تشل نتي
نش ألاضتع واع ت ض وإ اف قت ع ،ا اعممم
يه اعبراي انديت ة فا اإلا ب 73قد نؿلب
قد ض نخؿةؿة قمل و ا ضل ويه ف
واشه دتعصةتقت اإلائشصتنة وا وتنة

 71شهُذ.عجذ انز ُى  ،رئُس انشإوٌ اإللهًُُخ ثبنًجهس االسزشبرٌ
نحمىق اإلَسبٌ سبثمب ،رئُس انًجهس اإللهًٍُ نشاكىرح بنُب.
انًمبثهخ رى ئجزاؤهب ثىو  7فجزاَز 6007
 72انشَُجٍ.ا ًذ ،رئُس لسى انحمىق انجًبعُخ وانشإوٌ اإللهًُُخ
نهًجهس االسزشبرٌ نحمىق اإلَسبٌ  .انًمبثهخ رى ئجزاؤهب فٍ 7
فجزاَز .6007
 73انًىدٌ عجذ انحٍ عضى سبثك فٍ هُئخ االَصبف وانًصبنحخ
عضى سبثك ثبنًجهس االسزشبرٌ نحفىق االَسبٌ ،يمبثهخ رى اجزاؤهب
َىو 00فجزاَز 0107
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واعصةتشة  74عدهمتيةت بر اعػ الجوت ا
قطد نإلقة الجمانب ؤلاشجرانة ة اإلا هلق
دتإلا ب أ و،ت
دوشت يو اع موة اإلامدي
ؤلاسيتت اإلائشصتتي عجر ة اع تنل ساخ
ة ؤلانطت
نل و نمضةت
يةلتن ليت
واإلاطتل وآعةت ال لتي علو لض اشلشت إلا
ل قم ؤلا صت اعت ن نؿ ةق،ت فا اعبرنتي  75ال
تنب الج،مس ع ة ر اعك و اإلاهنشة
ا وتنة واق طتسه واعصةتشة علصت م
اإلا،وش دتإلامتؾ اإلاهمة
اش تس يمقو يه اإلاماقو اعثتث يه  9سو ا
أ
نلملنة نش ألاق وان بر وةو اإلاشت
ر فا نقمل
ه اع لملمت شت و بشل
قد ا اعهو الجوت ا عديل  .وشلل
اع ػت ا اع ر قت ض اعت نكو فيلت اع لملمت
يش ت را عل تنل ونمقل . ،ع ه ا ع هومو
يه ؾلب اعدن ع إلقة اإلازلد يه
اإلاشت
ؤلان تزا نش يص مى نموة اعقد ا إلنقت
اعمحدا اعت ن نقدهو،ت دتع ه أو ع ؿة
يمغمنت نلملنة دهدض ن هل دبرنتي بر
اعػ الجوت ا.
تن سوس اع تنل يه ختل اإلاقتدت اعت ن
ا اإ ت تست وبمت ض .فا اإلاماقو اإلاهمة
وانجر اع تنلم دبن تزا اعبرنتي ونؿم ان
نوتيت وت نبروا نه نقتؽ اعػهف واخ تال
فا اع مكة اإلائشس عم ض اعبرنتي  .متك
أشةت ت يه اإلاو ه نص ةإل،ت يه ختل

الػدد الرابع دجيبر 0202

اع إلدهد اعدقة إلا،تن يخ لف يلمنت اع نصة
ه
ات شا و ا اع وادـ اعمقة ة د
ألاؾ ا وإشمتس ي،تن سقةق وي و لض ال اإلانص
ات شا ويوث اع نصةقةت يو اع ؤ ةد نش
ه اإلا،تن.
اع هد اع وةشا ألاشتس د
دتعنص ع ػت ا اش تل فتع نصةقةت
ات لة دتإلامتؾ اعثتث تن ن قد يإلت
ي ،زض علص،ة نو ونماض سات د أنػت
اع نصةقة ونؤشنض اعق ب وبتع تلا نقتش
فػت علهو د اإلانص ات شا ويوث
اع نصةقةت علص،ة اعهو الجوت ا.
ت يه اعػ و إلا أهػت انتح اع ض تخ لف
يلمنت اع نصةقةت د ب الجمانب اعهولة
علهو اإلاشجرك واع هتو ال ه اإلاشت يو نلم
أ ثر ضهمب فا اعصةتقت اعقؿتنة و فا
شةتقت اع تن اعمحةد حةث ال هم د نقلةد
إلالمنت
علهو اإلاشجرك .وإنؿت ف ض
اع نصةقةت دت لصتب خبرض واشه فا قد ا لت
وإ ا ا لت ع ه اعش ت وال طمل نش نماف
فا آلا ا وته اإلاما س وننصة ؤلا ا ا
إلث ت قد ض اعبرنتي نش نم ة يشت يو عطتلح
اإلاماؾم ض تهت ان،لت ت اعصتدق بصبب
ه اع ت ا وتنة ون تت ،ت
ن ل ت نش
اعص يه وأخ را ع إلدهد اعث ا يه حةث
واعهمات
واإلاشت اإلائشصة
اعقد ا
ويشت ؤلاسا ض واعطهمبت ن ر اإلا مقه ق
اش تد لجوةو خؿـ اعهو .

 74صُذوق ا يى انًزحذح اإلًَبئٍ نهًزشح .انًجهس االسزشبرٌ
نحمىق اإلَسبٌ  ،ص2.
َ 75فس انًزجع  ،صُذوق ا يى انًزحذح اإلًَبئٍ نهًزشح .انًجهس
االسزشبرٌ نحمىق اإلَسبٌ  ،ص2.
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وامل الحة .أجزيت امللابلة في  22فبراًز.2017
 العساري .خذً ة ،امليسلة السابلة ملشزوع صىذوق ألامم املتحذة إلاهمائي للمزأة "تعشيش
حلوق إلاوسان للمزأة ودورها في عملية العذالة الاهتلالية في املغزب" ؛ مسإول ً
حاليا عً
محور التاريخ لبرهامج دعم توصياا  IERبشأن املحفوظاا والذاكزة والتاريخ  .CNDH ،أجزيت
امللابلة في  7فبراًز.2017
 م ذق عبذ الحم ،املذًز إلاداري السابم للجلساا العامة وتحليلاا هي ة إلاه ا
وامل الحة ،مذًز املشزوع ضمً فزيم متابعة التحليم في املجلس الاستشاري لحلوق
إلاوسان .ملابلة أجزيت ًوم ل1فيراًز .2017

نػهد الدراسات االجتهاغية و االغالنية

ردند 0272- 2210 :

