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Oujda: rencontre régionale pour consolider les compétences 
des chargés de l'application de la loi en matière d'asile et de 
migration

Une rencontre régionale pour consolider les compétences des chargés de l'application de la loi en matière 
d'asile et de migration a été organisée, jeudi et vendredi derniers, par la Commission régionale des 
droits de l'Homme (CRDH) d'Oujda-Figuig, en partenariat avec le Haut-commissariat des Nations 
unies pour les réfugiés (HCR) au Maroc.

Cet évènement vise à renforcer l'implication des chargés de l'application de la loi dans la mise en oeuvre de 
la stratégie nationale en matière de gestion de la question de la migration et de l'asile, conformément aux 
lois nationales et aux normes internationales auxquelles le Maroc a souscrit.

Il s'agit aussi de contribuer à la mise en oeuvre des recommandations contenues dans le rapport du Conseil 
national des droits de l'Homme (CNDH) sur "les étrangers et les droits de l'Homme au Maroc: pour une 
politique d'asile et d'immigration radicalement nouvelle" et d'accompagner la nouvelle politique migratoire 
adoptée par le Royaume.

Intervenant à cette occasion, le président de la CRDH, Mohamed Laâmarti, a indiqué que cette rencontre a 
permis l'échange d'expériences et l'identification des difficultés et des contraintes relatives à la question de 
migration et d'asile, soulignant que ce sujet, placé en tête des priorités dans beaucoup de pays, constitue un 
défi majeur, celui de sécuriser les frontières nationales tout en garantissant le respect des droits des 
réfugiés et des migrants.

M. Laâmarti a signalé également que le Maroc est touché par la mondialisation des mouvements de 
population, notant que le Royaume a lancé une opération exceptionnelle de régularisation des étrangers en 
situation illégale dans le pays, jugée pionnière par nombre de pays, d'experts et d'organisations 
internationales.

Pour sa part, BjarteVandvik, expert en protection et en migration mixte au HCR, a indiqué que cette 
rencontre, dédiée à la consolidation des compétences des chargés de l'application de la loi en matière de 
migration et d'asile, est la deuxième du genre après celle organisée, il y a deux semaines à Tanger.

Après avoir relevé une augmentation sans précédent du flux migratoire à travers le monde, l'expert onusien 
a mis en avant la nécessité d'adopter une approche participative dans le traitement de la question de la 
migration et de l'asile.

http://www.ccme.org.ma/fr/medias-et-migration/47890
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بربورتاج تحت  2016ة الشباب للبيئة دور  الصحففينتشارك في مباراة  بتويسيتثانوية القدس التأهيلية 
أطنان من النفايات تثقل كاهل البيئة : مخلفات الحمالت االنتخابية: عنوان

أنــه  د من املصوتني، ورغمبداية كل محلة انتخابية، وحىت آخر يوم منهـا، يشتد التنـافس بني مجيع األطياف السياسية من أجل استمـــالة أكرب عدمع 
ج خمتلف الوســائل والطرق املشروعة والقانو  اع الكتلة النـاخبة نية من أجل اقنيبقى كـامل احلـق لكــل املكونـات املشاركة يف االستحقاقات االنتخابية يف 

ـاته احلمالت ال ختلو ظ أن هـبرباجمهـا االنتخـابية كتنظيم مهرجـانـات خطــابية ولقـاءات وندوات والتـواصل املباشر مع املواطنني واملواطنـات، اال أنه يالح
رات، مما يرفع نسبة التلوث باألوراق واملنشو  مألىمن مظاهر سلبية بالنظر اىل الكم اهلـائل من النفـايات اليت ختلفهــا، حيث تصبح الشوارع واألزقـة 

ام، متثل يف اجراء االنتخابـات فريقنا الصحفي، ومنذ انتهائه من حتقيقه للموسم الدراسي املنصرم، جتند ملتابعة حدث وطين ه.    البيئي والبصري
م األحزاب السياسية ، ومدى احرتاووجدة تويسيت، عرب الرصد امليداين ملختلف احلمالت االنتخابية مبدينيت 2015شتنرب  04اجلماعية واجلهوية ليوم 

يئتهما؟ وما هي نتني وبواملرشحني ومعاونيهم للبيئة، فمــا هـي أهـم املظـاهـر التـي تـم رصدهـا؟ وهـل مـرت هاته احلمالت يف احرتام تام جلمالية املدي
، حيـث تويسيتة السلطات احمللية مبدينالسبل الكفيلة للقيام حبملة انتخابية نظيفة؟       قبـل بداية احلملة االنتخابية، ربـط الفريق الصحفي االتصال ب

ستعدادات هلاته حـيث أخـبـرنا أنه يف اطار اال تويسيت بباشوية –رئيــس مصلحـة الشـؤون الـداخلية – أومحـومت عقد لقاء مع السيد عبـداهللا 
كيفية اجرائهـا، منبهـا تخــابية و االستحقاقات، تــم عقد اجتمــاع مع كــافة املرشحيـن قصد اطالعهم علـى خمتلـف التـدابري والضـوابـط املتعلقة باحلملـة االن

ه االنتخـابـي، على أنـه ـرنـاجمـعلـى أنـه تـم تعـيـيـن أمـــاكـن حمـددة لتـعليـق املنشورات من أعمدة كهربائية، كما تـم تـخصيـص حيـز مكاين لكل مرشح لنشر ب
، رصـد الـفـريق 2015غـشـت 22يـجب ازالـة املنـاشيـر مـن طـرف كـل مـرشح بعد انتهاء العملية االنتخابية مع انطـالق الـحملـة االنتخــابية بتـاريــخ 

نت تتـم يع املناشري كـاالصحفي جممـوعـات تقـوم بـالـدعاية لفائدة مرشحيهم مكونة أساسا من شباب وأطفـال صغار، وما يثري االنتباه أن طريقة توز 
ع دنو الشمس من وم. بطـريقـة عشـوائيـة، إمـا عبـر رميها من تـحـت أبـواب املنـازل، أو فـي حـدائقهـا، أو تـعليقهـا علـى واجهات السيارات واحملالت
ارع، هــذا ـي األزقـة والشـو الغروب، يعمد املكلفون باحلمـالت االنتخـابيـة اىل التخلص من مجيع األوراق املتبقيـة بشكـل فوضوي عن طريق نثـرهـا ف

ـبـب هـذه الفوضى، أكد عند اقرتابنا من أحد الشبـاب املشـاركني يف حـملـة دعـايـة واستفسـارنـا لـه عـن س. السلوك كان ال بد من البحث عن تفسري له
لـص مـنهـا بـأية األحيـان التخ لنـا أن املـرشحني خيصصون هلم عددا من األوراق واملناشري قصد توزيعها يوميا فـي أمـاكـن معينـة، مما يفرض عليهم يف بعض

ري يـدا بيـد الـى املـواطنني ومما يزيد الطيـن بلـة، أنـه فـي بعض احلاالت ورغم تسليم تلـك املنـاش. طريقة كانت حىت يتمكنـوا مـن استخـالص أجـر يومهم
ا منهـم تقـوم   بشكل مباشر يف أرضـا، الشـيء الذي جيعلنا أمـام طـرفيـن مسـامهني بالقـائهـاسواء يف املقاهي أو الطرقات، الحظنا أن نسبة البأس 

 دعائيتيـن ملـرشحيـن خمتلفني، ففي ظــاهــرة غـريبـة أخـرى رصـدهـــا الفـريـق الصحفي صـدفّـة، متثلـت فـي تقـاطع جمموعتني.    تشويه منظر املدينة ومجاليتها
ت بذلك ائـي، فتحـولظرف ثالث دقـائـق تقـريبـا، حتول الشارع اىل مزبلة كبرية، حيث عمـدت كـل جممـوعـة الـى نثر املئات من األوراق بشكـل عشـو 

هو من يلقي أكبــر عدد من ه ياحلملة االنتخـابيـة مـن اقنـاع للنـاخبيـن الـى استعـراض للـعضـالت مــن كـال الـطـرفـيـن، وكــأن األمـر يتعلـق بتحـد، الرابح ف
املواطنني الذين حتدث  هذا السلوك القـى تـذمر جمموعة من. األوراق واملناشري الدعائية، والنتيجـة تلوث بصري بامتيـاز، ونفـايـات متـراكمة هنا وهناك

ب السيـاسيـة اليهم الفريق الصحفي، حيث أكد لنا بعض األشخاص الذين حضروا احلدث على أنه تصرف خـاطئ، وكان من الالزم على األحزا
هلـا وقـع ع املواطن يكـون وممثليهـا ووكـالء اللوائح عقد لقاءات مع مدعميهم والعاملني معهم من أجل حثهم على البصم على عالقة تواصلية اجيابية م

اجلميع عملية التخلـص مـن  اليومان األخريان من احلملة االنتخابية، عرفا مرورا اىل السرعة القصوى، وبدأ.    علـى النفوس، وتأثري نفعي على السلوك
ـا للسـاعــــات األخرية، مواكب مؤلفة من عشرات السيارات جت شـوارع املـدينـة طـوال  ـوباألوراق واملنـاشيـر املتبقية أو إن صـح القـول التـي تـم االحتفـاظ 

.  ـريقـة عشـوائيـة وتنـزل كالثلوجفـي احلدائق، فوق وحتت السيـارات، فـوق رؤوس املارة، اوراق تقـذف فـي اهلـواء بط: وعرضا، ملقية مبنـاشيـرهـا فـي كـل اجتـاه
 04ة اح يـوم اجلمعكـل هـذا جعـل عمـال النظافة يقضون ليلة طـويلـة فـي مجـع تلـك النفايات، ورغم كل اجملهودات، فقـد استفـاقـت الساكنة صب

الشـوارع الكبيـرة  على تلوث بصري كبري، حيـث اختلطـت األوراق بـالنبـاتـات واألشجار، واحتلـت -وهو اليوم املخصص لالقرتاع –2015شتنرب
احلملةيلة فرتة لقد بذلنا جمهودات اضـافية ط“نظافة  أمحدعامل” السي“يصرح لنـا . واألزقـة الصغيـرة، واغلقت أبواب املنازل ومداخل العمارات
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ا نفاياتاالنتخابية  هـذا .    ”باألطنان خـاصـة فـي اليـوم األخري، عملنا على ختليص أهـم الشـوارع مـن األوراق واملناشري، ميكنين أن أؤكد لكم أ
 04اليت ال تتعدى مسـاحتهـا  يسيتتـو التصريـح دفـع بـالفريـق الصحفي للقيام بعملية حسـابيـة بسيطـة لتقـدير حجـم املخلفات مبـدينـة صغيـرة حبجـم 

ا  ألوراق مـوزعيـن علـى مخسـة أحزاب سياسية فقط، اعتمدت كلها على ا) فردي: منط االقرتاع(مـرشحا 64كلـم مـربـع، حيـث بلـغ عـدد املـرشحيـن 
النتخابات اجلهوية، حـيـث وزع كـل مـرشـح أزيـد مـن مخسمـائـة ورقـة تتضمـن البـرنامج االنتخايب، ومخسمـائة ثـانية من أجل ا. واملناشري يف دعـايـتـهـا

ا أن تغطي أكثر من نصف مسـاحـة املـدينـة. ومخسمـائـة ثـالثة تتضمن رمز احلزب القول أن حجـم  خالصة. أي أننا أمام ثالمثائة ألف ورقة بإمكا
مكوناته، ونوعية مل و املخلفـات كبيـر جـدا كمـا سبقت االشارة اىل ذلك، واحلديث عن أضرارها الغري مرئية، يـقـودنـا الـى منـاقشـة جـودة الـورق املسـتع

حتليـل هلـذه الظـاهـرة، اليت  وفـي. وهو الشيء الذي مل نتمكن من حتقيقه لضعف االمكانيات. احلرب وآثـاره علـى النبـاتات واألشجـار على املدى البعيد
باب، أن غياب الرتبيـة الـبـيـئـيـة فـي تصريـح لفريق الصحفيني الش – مجعويفاعل  –تتكرر مع بـدايـة كـل محلـة انتخـابيـة، اعترب السيد عزيز غـريـب 

ال، يـؤدي الـى تواصل الفعبشكل عام لـدى املـرشحيـن والشباب واألطفال وضعـف الـوعي باحملـافـظة على الـبـيـئة أثناء الـحمـالت االنـتـخابية وغياب ال
خاصة، وباقي مدن  ووجدة يـتتـويسإن الـمـشـهـد املشـوه الـذي عـرفتـه شـوارع وأزقـة مدينتـي .    انتـاج دعـايـة مـاسة بـاحلق يف بيئة سليمة وجبمالية املكان

لقـاة علـى األرض، بـل الـمـاق وقـرى املغـرب عـامـة فـي األيام األخرية من عمر احلملة االنتخابية املنصرمة، يـدعـونا للتـأمـل ومـراجعـة األوراق، لـيـسـت األور 
فكان . امن خمططاأوراق األحــــزاب السيـاسية حىت تنسجم هذه األخرية مع براجمها االنتخـابيـة حيـث أن جلها تتقاسم حمور التنمية املستدامة ض

ت االجيـابيـة احلـاال باألحرى أن تعطـي هـذه األحـزاب خـالل دعـايتهـا النموذج والقـدوة وذلـك بابتكـار أسـاليب جديدة للتواصل واإلقنـاع مثـل بعـض
متت ازالتهـا مبجرد البيئة واليت التـي رصـدهـا الفـريـق الصحفي يف بعض احلمالت والـمتمثلـة فـي تـعـليـق الفـتـات علـى األعـمـدة الكهربائية غري ماسة ب

ى منظموها بالفتات من من دون اسـتـعـمـال املنـاشـري الـورقـيـة، حيـث اكـتـف بـوجدةكما مت رصد بعض املهرجـانـات اخلطـابيـة . انتهـاء احلملـة االنتخـابية
ـب مـن الجميـع وقفة يتطل -خاصة مع اقتراب موعد االنتخابات التشريعية -إن الـحـديـث عـن طـريـقـة تـدبـيـر الحمالت االنتخابية. القماش

على رونق يئتنا وتحافظ تأملية من أجـل الـوقـوف علـى مختلـف المظـاهـر السلبية ومـحـاولـة معـالـجـتـهـا فـي أفق القيام بحمالت دعـائية تصون ب
ص ـخـابيـة، وتقليوفي هـذا اإلطـار يـوصـي الـمـجـلـس الـوطنـي لحقـوق االنسـان بـاعتماد منصات مؤقتة لتعليق مـلصقـات الـحـملـة االنـت. مدننا

.    صويتأوراق الت عدد أمـاكن التعليق وتشجيع وسائل الدعـاية الالمـادية خـاصة االلـكـتـرونيـة منهـا، وتخصيـص أمـاكـن خـاصة ومجهـزة إلحـراق
ــا كـاملـة يف نشر وعي بيئي جينبنا كل املظاه يتم تسجيلها  ر السلبية اليتلقد بات لزاما على اجلميع وخاصة األحزاب السيـاسية أن تتحمـل مسـؤوليـا

ـدة اليت ألـزمـت وكـالء كانت االنتخابات اجلماعية اجلهوية املنصرمة قد عرفت اسـتصـدار بعـض القـوانيـن اجلـدي  انتخـابية،واذاعند كـل استحقـاقـات 
عن  لالعالنيوما املوالية 15يف ظرف بازالتهااللــوائــح والـمـرشـحيـن بـتعـليق املنشورات فـي أمـاكـن معـيـنـة ومنـع تعلـيقها يف أماكن أخـرى، كما ألزمتهم 

ـم القطـع مـع هـاتـه ة نأمل أن يتالنتائج، فـان القـانون احلايل مل يرتب عقـوبات جزرية تـحمـي البـيـئـة بشـكـل واضـح، ومـع اقتـراب االنتخابات التشـريعي
.العـادات التـي أصـبـحـت تـثـقــل كـاهـل بيئـتنـا وحتقيقـا حلمـالت انتخـابيـة نظيفة

http://www.oujdacity.net/regional-article-108886-ar/%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%87%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-
%D8%A8%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%AA-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83.html
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لحسيمةواهناك العديد من المنظمات التبشيرية في الناظور : المجلس الوطني لحقوق االنسانرئيس 
2016فرباير  29

طق باملغرب، خصوصا مبنطقة رئيس اجمللس الوطين حلقوق االنسان، بوجود منظمات تبشريية اسبانية تنشط يف جمموعة من املنا اليازميادريس اعرتف 
هناك منظمات دينية “شبيلية ان يف تصريح صحفي جلريدة اسبانية على هامش مشاركته يف منتدى حول التنوع الثقايف مبدينة ا اليازميوقال . الشمال

على سؤال  لليازميواب وجاء هذا يف ج. ”اسبانية اليت تقدم اخلدمات للمهاجرين، وحنن نعمل ونتعاون مع العديد منها، يف طنجة، الناظور واحلسيمة
مامه، الذي منعته السلطات املغربية من دخول اراضيها، بعد فيالسكيز استيبانحول القس االسباين  .  بشريية على الرتاب املغريبت باعمال باالقيام ا

الذين حياولون  االفارقةملهاجرين علمه بقضية القس الذي كان يدير مركزا إلدماج الشباب يف الناظور ، واملعروف بأنشطته ملساعدة وتتبع ا اليازميونفى 
.احملتلة، ليستدرك ان هذه القضية اطلع عليها من خالل وسائل االعالم فقط مليليةدخول مدينة 

http://www.ariffino.net/nador-live/%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D8%AF-
%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7

http://nadorino.com/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%8A-%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%83-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%B4/
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هناك العديد من المنظمات التبشيرية في الناظور والحسيمة:  اليزمي
29.02.16 18:51

، المناطق بالمغرب رئيس المجلس الوطني لحقوق االنسان، بوجود منظمات تبشيرية اسبانية تنشط في مجموعة من اليزميادريس اعرتف 
.خصوصا مبنطقة الشمال

هناك منظمات دينية اسبانية اليت "ة ان يف تصريح صحفي جلريدة اسبانية على هامش مشاركته يف منتدى حول التنوع الثقايف مبدينة اشبيلي اليازميوقال 
".تقدم اخلدمات للمهاجرين، وحنن نعمل ونتعاون مع العديد منها، يف طنجة، الناظور واحلسيمة

مامهاضيها، بعد ، الذي منعته السلطات املغربية من دخول ار فيالسكيز استيبانعلى سؤال حول القس االسباين  لليزميوجاء هذا يف جواب    باالقيام ا
.تبشريية على الرتاب املغريب باعمال

الذين حياولون  االفارقةملهاجرين علمه بقضية القس الذي كان يدير مركزا إلدماج الشباب يف الناظور ، واملعروف بأنشطته ملساعدة وتتبع ا اليازميونفى 
.احملتلة، ليستدرك ان هذه القضية اطلع عليها من خالل وسائل االعالم فقط مليليةدخول مدينة 

http://dalil-rif.com/mobile/permalink/13600.html
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دعوات إلى إلغاء عقوبة اإلعدام في المغرب
24عدد القراء  -م  5:14:59   2016فرباير  29االتنني 

  
عقوبة “ا شددين على أأمجع حمامون مغاربة، ورئيسة فريق العمل األممي ضد االختفاء القسري، على ضرورة إلغاء عقوبة اإلعدام من القانون املغريب، م

حقوقية (امني ضد عقوبة اإلعدام جاء ذلك يف افتتاح املؤمتر األول لشبكة احملاميات واحمل. ”غري إنسانية، ال تتالءم والتطور احلقوقي الذي عرفته الرباط
).غري حكومية

ن ترفض النظر داإلله بن كرياوعلى الرغم من تقدمي منظمات حقوقية مغربية ملشاريع قوانني هدفها إلغاء عقوبة اإلعدام إال أن احلكومة احلالية برئاسة عب
مي ذو قائد لالئتالف احلكو فيها، وهو ما دفع نشطاء حقوقيني إىل التأكيد على أن احلكومة تتعّمد رفض إلغاء هذه العقوبة على اعتبار أن احلزب ال

.مرجعية إسالمية وتعد عقوبة اإلعدام من األدبيات الراسخة لدى اجلماعات اإلسالمية

حقوق اإلنسان ، إن وقالت حورية إسالمي، الرئيسة المقررة لفريق عمل األمم المتحدة، المعني باالختفاء القسري، وعضو المجلس الوطني ل
.”عقوبة اإلعدام تحط من كرامة اإلنسان، وغالبا ما تصدر ألسباب سياسية“

، معتربة أن ”تور املغريبضرورة إلغاء اإلعدام، محاية للحق يف احلياة الذي أقرته املواثيق، واالتفاقيات الدولية، حلقوق اإلنسان، والدس“وشددت على 
.”الشريعة اإلسالمية كذلك ميكن أن نستنبط منها ما ميكن أن يعزز احلق يف احلياة“

ا إىل مواصلة العمل من أجل ، داعي”البشعة”بـومن جانبه وصف عبدالرحيم اجلامعي، النقيب السابق ومنسق شبكة احملاميات واحملامني، عقوبة اإلعدام 
.إلغائها من القانون املغريب

د أن تتطعم بعقوبات املدونة اجلنائية اليت نسعى إليها، ال نري“ودعا إىل سن قانون جنائي حديث مستمد من القيم الكونية حلقوق اإلنسان، قائال 
.”مستمدة من القانون العقايب للشريعة، بل نريدها إنسانية

ا تستمد مشروعيتها من ية خالل النصوص الدين وعموما تعّد عقوبة اإلعدام من بني العقوبات الراسخة يف أدبيات اجلماعات اإلسالمية باعتبار أ
اة، فاإلسالميون يعتربون عقوبة يف السنة النبوية دون اعتبار للمنظومة الكونية حلقوق اإلنسان اليت تدافع بشدة عن احلّق يف احلي” القطعية األدلة”و

ا من منظور إسالمي ت” احلياة الدنيا“مبعىن أن هذه العقوبة وإن كانت تلغي حق اجلاين يف  واجلوابراإلعدام من الزواجر  طهره وختلصه من عقوبات فإ
.  اآلخرة

http://www.jadidpresse.com/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%A7-
%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%A4%D9%89-%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-
%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9/
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جمعية رؤى تعمل على نشر المعرفة وسط المكفوفين: أوبالأمينة 
عجروديشهرزاد  29.02.2016

طته التي عرفت كانت متواجدة من أجل مواكبة فعاليات المعرض وأنش” جديد بريس“طيلة عشرة أيام من المعرض الدولي للنشر والكتاب، 
رغم من أنهم موجودون دائما بال ليأكدوامشاركات عديدة ومتنوعة ومساهمات ذوي االحتياجات الخاصة، اللذين حضروا بشكل الفت 

.اإلعاقة نكاية في اإلقصاء والعدم 

:من مجعية رؤى واحدة منهم، صادفناها يف اليوم األخري من املعرض وأجرينا معها احلوار التايل ” أمينة أوبال“

ماذا عن مشاركتكم يف املعرض الدويل للنشر والكتاب؟

حناول أن نعرف الناس  ,مشاركة أولية نحن هنا بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق اإلنسان كما سبق وقلت هي , بالنسبة ملشاركتنا يف املعرض 
…اآلخر  بشكل سهل ومبساواة مع, إذ أنه صار بإمكان الكفيف اآلن أن يصل ألي معلومة يريدها , وكيف نطالع , والرأي العام كيف نقرأ 

هل كان الزوار من ذوي االحتياجات اخلاصة ؟, وكيف كان اإلقبال على رواقكم مبعرض الكتاب 

وكذلك تعرفوا على , واسطتهااليت نقرأ ب برايلكانوا يريدون أن يعرفوا املزيد عن تقنية , كان هناك إقبال على رواقنا , بالنسبة للناس ولزوار املعرض 
مسرورين وهم يكتشفون كانوا سعداء و ) باد اآلي(م اهلواتف واحلواسيب ومسجالت , الطريقة اجلديدة اليت تعتمد على وسائل تكنلوجية حديثة 

هم الفضول كانوا زوارا من ذوي االحتياجات اخلاصة كما كانوا زوارا عاديني جلب… لكننا أحسسنا بذلك , حنن مل نكن نراهم , عاملنا عن قرب 
.وحب االكتشاف 

يف الدورات املقبلة ملعرض الكتاب ؟ انتظاراتكموما هي 
آلن وأن يكون له صدى أكثر تنظيما وأكرب وأوسع مما هو عليه ا, ونتمىن أن يصبح املعرض يف حلة أفضل , نتمىن أن يكون هناك فضاء خاص بنا 

.أكرب إن شاء اهللا

ال بد وأنه قد واجهتكم بعض الصعوبات هنا داخل معرض الكتاب ؟

يكلة املعرض وخريطته , نعم بالفعل  كنا نضيع الكثري من , سلسة حيث مل تكن حتركاتنا داخل األروقة سهلة و .. هناك بعض الصعوبات املرتبطة 
بدون دائما قابلية كبرية ولكننا جتاوزنا هذا املشكل مبساعدة الناس واألشخاص اللذين ي..الوقت وحنن نبحث عن نقطة الرجوع اليت انطلقنا منها مثال 

…اخلاصة  اإلحتياجاتملساعدة اآلخرين وخصوصا إذا كانوا من ذوي 
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ا ؟ماهي  أنشطتكم وأين تزاولو
…وماتوأن جيد عندنا الطالب أو التلميذ ما يرغب فيه من كتب ومعل, نشاطنا األساسي والوحيد هو نشر املعرفة وسط املكفوفني 

ا األوىل فبالرغم من كون مجعيتنا ال ت,  برايلهناك جند فضاء خاصا للقراءة بطريقة , حنن نشتغل باملكتبة الوطنية بالرباط  غري أننا , زال فتية يف بدايا
…جنتهد يف البحث عن متطوعني لتوفري ما حنتاجه من كتب وأدوات 

http://www.jadidpresse.com/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%A7-
%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%A4%D9%89-%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-
%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9/
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دستوريكموضوع الطفل  
يجب  اركة، مسألة أهمية إعمال حق الطفل في المش”  اليزميبالجديدة إدريس   االدابموضوع ندوة وطنية لحركة الطفولة الشعبية بكلية   

“في قلب انشغاالت كل واحد تكون  أن 
الصفىحممد :  2016, فرباير 28بتاريخ 

 األدابمبدرج الدكتوراه بكلية  2016فرباير  26رئيس اجمللس الوطين حلقوق االنسان خالل الندوة الوطنية املنظمة يوم  اليزميأشار إدريس 
إىل أمهية إعمال حق ” توريالطفل كموضوع دس” باجلديدة من قبل حركة الطفولة الشعبية بشراكة مع املندوبية الوزارية املكلفة حبقوق االنسان حول 

 جيب أن تكون يف قلب الطفل يف املشاركة، موضحا أنه حق قلما يتم تناوله شأنه يف ذلك شأن احلق يف احلماية من االستغالل والعنف وهي مسألة
بالعديد من املبادرات من  مشريا إىل اجلهود املبذولة لفائدة الطفولة املغربية السيما على املستوى التشريعي، إذ مت القيام. انشغاالت كل واحد منا

ال ت القانون الدويل يف اجملالقطاعني العمومي واخلاص واجملتمع املدين، حيث اعتمدت إصالحات تشريعية من أجل مالئمة التشريع الوطين مع مقتضيا
ن املتعلق مبؤسسات احلماية االجتماعية، قانون احلالة املدنية، قانو  14.05خاصة على مستوى القانون اجلنائي، قانون املسطرة اجلنائية والقانون 

يف املائة أو نسبة تعميم التلقيح  99يف املستوى االبتدائي الذي بلغت مستوياته  التمدرسوأضاف أنه مت حتقيق تقدم أيضا على صعيد . الكفالة، إخل
در املدرسي بعد ، ختفي مجلة من االختالالت إذ تبلغ نسبة اهلاليزميغري أن هذه اإلحصائيات، يضيف السيد . يف املائة 100اليت تكاد تبلغ 

ما أنه من بني كل ألف طفل ميوتون قبل أن يتموا سنتهم األوىل، ك 24االبتدائي مستويات مقلقة كما أنه ال يتم ضمان احلق يف احلياة على اعتبار أن 
ويبقى تشغيل األطفال . يف املائة 14.9ال يتم ضمان احلق يف تنمية مستدامة بالشكل املطلوب، إذ تبلغ نسبة األطفال الذي يعانون من سوء التغذية  

.ألف طفل 100أيضا مصدر قلق حيث يصل عدد األطفال املشغلني باملغرب 

ظرفية اآلنية حبكم ما يعرفه ليبقى تنظيم هذه الندوة حسب كلمة السيد عبد االله حسنني رئيس حركة الطفولة الشعبية ضرورة ملحمة فرضتها ال
احلماية  خلدمات و احلقوق واملغرب من نقاش حول وضعية الطفولة و حماربة كافة أشكال التمييز و العنف و السعي إىل حتقيق املساواة يف الولوج إىل ا

يت صادق عليها املغرب كاتفاقية تلزمه بعني االعتبار املصلحة العليا للطفل، مشريا إىل اتفاقية حقوق الطفل ال يأخدالقانونية و توفري الظروف املالئمة ملا 
ا مع تقدمي تقارير دورية لتقييم ما مت إجنازه، مذكرا يف نفس السياق على كون كافة الدساتري املغرب ”  كلمة   إألى ية السابقة مل تشر قطبإعمال مقتضيا

اة و الذي تضمن جمموعة من املكتسبات لفائدة الطفولة و ال سيما تكريس املساو  2011، إىل ان جاء دستور  108يف متنها و موادها ” طفل 
ا الباب إنشاء اجمللس االستشاري لألسرة و الطفل، و أدرج بشكل واضح حقوق األشخاص يف وضعية إعاقة و من ضمنهم األطفال، و من هذ

، و ما مدى احلماية اليت توفرها هلذه الفئة  2011جاءت هذه الندوة إلبراز املقتضيات املتعلقة بالطفل يف الوثيقة اليت صادق عليها املغاربة يف يوليوز 
.العمرية

د أبو بكر االنسان، و السي و من بني املداخالت اليت عرفتها الندوة مداخلة للسيد عبد الرزاق روان الكاتب العام للمندوبية الوزارية املكلفة حبقوق
اليت هلا عالقة  قضيايااللكرو رئيس املنظمة املغربية حلقوق االنسان و نادية املهداوي عضو املكتب التنفيذي جلمعية عدالة الذين طرحوا مجلة من 
طفل لرقي مبجال حقوق البالطفل و مكانته ضمن املؤسسات الدستورية و الرمسية و املدنية، مشريين إىل اخلطوات اليت خطاها اجمللس للمسامهة يف ا

إىل جانب تقدمي جرد  .من خالل التصدي لكل حاالت خرق حقوق الطفل ، واإلسهام يف نشر ثقافتها وترسيخها بكل الوسائل املالئمة . باملغرب 
رص املغرب على االلتزام باملواثيق ويف موضوع احلماية اجلنائية للطفل مت إبراز مدى ح. جملموعة من املبادرات اليت مت تنفيذها لصاحل الطفولة املغربية

ما )  1993( الدولية منذ سنني ، مشريين إىل أن اململكة املغربية صادقت على االتفاقية الدولية حلقوق الطفل سنة  وعلى الربوتوكولني امللحقني 
التزامباإلضافة إىل . نسي املتعلقني مبنع إشراك الطفل يف املنازعات املسلحة ومبنع االجتار باألطفال وبغاء األطفال واستغالهلم اجل)  2002( سنة
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ا يف ذلك شأن كل أعضاء املنتظم الدويل بتحقيق عامل جدير باألطفال من خالل النهوض حبقوقهم الاململكة  ة يت تكفلها االتفاقيات املعنياملغربية شأ
.حبقوق اإلنسان عموما واخلاصة باألطفال وتوفري احلماية الالزمة هلم من كافة أشكال االنتهاك

ية إعاقة باملغرب على  و يف سياق املداخالت ركزت مداخلة السيد عبد اجمليد الكاتب العام للتحالف من أجل النهوض حبقوق األشخاص يف وضع
ا ، مبا فيها أدوات حقوق اإلنسان الدولية و ممارستها عم اواة ليا على قدم املسوجوب متتع األشخاص ذوي اإلعاقة جبميع حقوق اإلنسان املعرتف 

من الدستور ن حىت يسامهوا بصورة كاملة يف تنمية  34مع اآلخرين، من خالل تفعيل ديباجة دستور املغرب و العمل كذلك على تفعيل الفصل 
ملكلفة حبقوق االنسان حول مدير التنسيق و النهوض حبقوق االنسان باملندوبية الوزارية ا قراقيالسيد عبد العزيز  مداهلةاقتصاد بالدنا، فيما جاءت 

تعرضون هلا كظاهرة االغتصاب مع اليت ي التعديب صونوفاجملهودات املبذولة يف باب وضعية األطفال سيما املتعلقة بالتشغيل و الطفالت العامالت و 
ي لمغرب من أجل الرقالتأكيد على وضع قوانني جنائية صارمة يف حق مرتكبيها، و لعل من أهم ما جاءت به هذه الندوة هو ضرورة العمل املستمر ل

تعلق  ار محاية الطفل سواءذا اجملال وطنيا علما أن املغرب أبدع خطة وطنية حلماية الطفولة من خالل ميثاق وطين جيمع بني كل املتدخلني يف مس
نه تعزز محاية الطفل انسجاما كما أقدم املغرب على إضفاء تعديالت تشريعية جذرية ضمن قواني. األمر بالقطاعات احلكومية أو فعاليات اجملتمع املدين

لطفل من كافة أنواع اإلساءة مبختلف وتتضمن هذه القوانني مقتضيات تشريعية كافية حلماية ا. مع مبادئ االتفاقية الدولية حلقوق الطفل وبروتوكوليها 
ا انطالقا من جمرد إعطائه القدوة السيئة إىل غاية أقسى أنواع العنف كالقتل أو التعذيب أو أشكال االستغالل اليت مي .ا كن أن يتعرض هلدرجا

ب التنفيذي حلركة الطفولة عضوي املكت البيدوريكل من مصطفى العراقي و االستاذ عبد اللطيف   بتسريهالتبقى االشارة أن جلسات هذه الندوة قام 
 آزمورمدينة  يون إىل جانب أطفالالشعبية، فيما شهد اليوم الثاين للندوة ثالث ورشات استفاد منها أعضاء اجلمعيات احمللية و الطلبة و املنتخبون احملل

ا، و اليت أطرها األستاذ ذو  البيئة و حقوق ” ، وورشة  بوشعيب الكيفلمن خالل ورشة مهت جوانب اتفاقية حقوق الطفل و الربوتوكوالت احمللقة 
أطرها خنبة من ” ا أناشيد و األلعاب منوذج” وورشة حقوق الطفل من خالل تعبريات إبداعية  الصفىاليت أطرها األستاذ حممد ) الطفل مبراكش 

.اجلمعويةاألطر 

http://www.anfasspress.com/?p=8585
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المصالحة الوطنية في المغربمسار المداخل االساسية للمصالحة قراءة في 
احلرييعبدالرزاق . د   2016, 29فرباير 

ب على املغرب. انطلقت التجربة املغربية يف اصالح البيت الداخلي الوطين يف التسعينات وراحت املنظمات احلقوقية الدولية  طفقت رياح االنفتاح 
كانت البالد . لسادس العرشو هبت رياح االنفتاح احلقوقي مع اعتالء العاهل املغريب امللك حممد ا. تزعج السلطات املغربية مبلفات معتقلي الرأي

اية عقد التسعينات مل يكن شخصا آخر سوى عبد الرمحن اليوس في، أحد أشرس معارضي تعيش زمن التناوب التوافقي، كما أن رئيس الوزراء يف 
، اي ربع قرن من 2015ماي حتديدا وحنن اآلن يف  8وكان ذلك بداية من . نظام العاهل الراحل الذي وصل معه إىل صيغة املصاحلة قبيل وفاته

رير هيئة املصاحلة الذي خاصة العمل جتلت يف تق. عاش املغرب سنوات الرصاص، والزلنا نعتقد ان املصاحلة مسار مل ينته وهو مستمرة. التحديات
و . رية التعبريمشلت فيه االصالحات املستوى الدستوري يف اطار دمقرطة النظام وتعزيز دولة احلق و القانون وح. كتب6صفحة و  800احتوى 

ي كل العمليات واحملاوالت العدالة االنتقالية ه“: وعّرفها تقرير االمني العام لألمم املتحدة. سياق العدالة االنتقالية ضروري بعد فرتة قمع وانتهاك
ا مشروع . “لة وحتقيق املصاحلة املرتبطة اليت يبذهلا اجملتمع لتفهُّم ترِكته من جتاوزات املاضي الواسعة النطاق بغية كفالة وقامة العدالة واملساء وانا اعتقد ا

اع الناس والتعامل مع املعارضة اختالفا كبريا يف املناهج واوض ورايتعشت فرتتني فرتة امللك احلسن الثاين و خَلُفه حممد السادس . وبرنامج ايضا 
ا منذ انشاء  بداتواالختالف السياسي  ، وهي اول  1990سنة ” ناجمللس االستشاري حلقوق االنسا“املصاحلة يف اول التسعينات و تسارعت وتري

و هذا . للثقافة االمازيغية مث أُنشئ ديوان املظامل، واهليئة العليا للسمعي البصري، واملعهد امللكي. مرة نتحدث فيها عن حقوق االنسان يف املغرب
كل االجراءات . ون فعاليةاالنتقال الدميقراطي تطلب تلمس مدى فعالية املؤسسات يف حتقيق االهداف ايت انشئت من أجلها، فال معىن ملؤسسات د

و  1991ة املنفيني اىل الوطن يف و كان اوهلا اطالق سراح املعتقلني وعود. وبني املتضررين والضحايا” املْخزِن“كانت تدابري لبناء الثقة بني الدولة و 
قيقة واإلنصاف عام ،لكشف عن احلقيقة واالعرتاف باالنتهاكات اجلسيمة اليت ارتكبت يف حق جيل بأكمله، أسس منتدى احل 1994و  1993
اجلنسية وهي  و تطّلبت االجراءات مراجعة قانون إنشاء االحزاب وقانون االسرة وقانون. ، ومل جيدوا، أحسن من بن زكري ليكون رئيسا له1999

االنسان كانت اعسر مشكل،  االنتهاكات اجلسيمة حلقوق. االصالحات الضرورية والنوعية يف الرتسانة القانونية اليت اقلعت باملغرب اىل مرحلة ثانية
وقتا  ن التعريف واحتاجت اللجنةفعند جميئ اهليئة وجدت مشكال كبريا يف تعريفها، ماذا يعين انتهاكات جسيمة يف القانون االساسي للهيئة؟ ُحبث ع

و تشكلت بعد . قوق االنسانمث تكونت جلنة أخرى رباعية يف نطاق اجمللس االستشاري حلقوق االنسان من ممثلي وزارة العدل والداخلية و ح. لتعريفه
، و طلب ريلافوكان ذلك يف شهر , باشهروعرضت اللجنة نتائج عملها قبل وفاة امللك احلسن الثاين  1995 افريلذلك وزارة حلقوق االنسان يف 

كانت ضد ان يقع طلب   ردود االفعال. وهو ما يعين جترميهم! الدولة  بامنفيها ُاصدار مذكرة للملك يلتمس فيها الضحايا من امللك العفو ملساسهم 
.  ”كيم الضحايا املستقلةحت” خطاب امللك بعد تنصيب حممد السادس، وكان خطابا يتحدث عن هيئة فاتى. العفو من امللك واعتبار الضحايا جمرمني

وهذا مل يكن كافيا، ولكن الضحايا طالبوا بكشف احلقيقة . ضحّية 3700مليون دوالر على ما يقرب 100وزعت اكثر من  2003وسنة 
يئة استجالء احلقيقة . والتعويض وات يف سجون النظام وهو اليت تراسها معتقل سابق امضى سن“االنصاف واملصاحلة  هيئة”بمث اوصى امللك 

و كان عمل اهليئة البحث عن . يف السجون اليت مل تكن تصلح لآلدميني املزريالذي تويف بسبب ظروفه الصحية بسبب الوضع ” ادريس بن زكري“
ا شهرا من العمل والتحقيق والتحري الذي مشل اآلالف من املظلومني الذين اكتوو  23وبعد . احلقيقة و التحقيق مع الضحايا واصدار الّتوصيات

جرب االعتبار للضحايا و  باالستبداد املطلق الذين استكشفوا على حني غرة أن طريق الزنازين كان أقصر من طريق ثورة أشبه بأضغاث أحالم ،جاء رد
بنشره م للملك الذي امر الضرر وصيانة الذاكرة الوطنية وحتقيق املصاحلة الوطنية الشاملة، واعطيت االوامر يف نشر مضامني تقرير ختامي الذي ُقد

.للعموم
:اهليئة االنصاف واملصاحلة عمل 
ى االنتهاكات اجلسيمة ومت االتفاق عل. ما معىن انتهاكات جسيمة؟ كان هذا اهم سؤال. اهليئة بتوضيح املفاهيم املوجودة يف نظامها االساسي بدات

من الضحية؟ .وجه القوة  ما هو االختفاء القسري؟ واتفق انه اختطاف شخص واحتجازه على. يف التعذيب و االختفاء القسري واالعتقال التعسفي
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 املغرب عوقبت مناطق يف. ووضحت اهليئة مفهوم جرب االضرار على املستوى الفردي واجلماعي. شخص تعرض العتقال تعسفي واختفاء قسريهو 
واذا كان .  1972و  1971سنة” تزمامرت“كاملة بسبب وجود معارضني منها، وهي املناطق اليت كانت فيها حماوالت انقالبية فاشلة كمنطقة 

بعد توضيح .  انتفضت ضّدههنالك شخص ينتمي سياسيا و معارضا للنظام امللكي فكل املنطقة تُعاقب بالتهميش كما فعل بورقيبة مع اجلهات اليت
اىل غاية اليوم ال  2004ومنذ . 2004اىل  1956املفاهيم جاء دور االختصاص الزمين واالختصاص النوعي، اي تصفية ارث االنتهاكات من 

االستماع والتحريات  استعملت اليات ومنها جلسات.هيئة االنصاف، اوال، بدراسة ملف جمهويل املصري  بدات. يوجد اي معتقل سياسي يف املغرب
”  اكدز”و” تزمامارت“شخص توّفوا رهن يف  80امليدانية والبحث عن الوثائق للبحث عن املختفني واالستماع للشهادات الستكشاف هوية 

شرعت يف  وثانيا.باملعارضنيطش وهي مناطق سّيئة الذّكر لالعتقال التعسفي يف املغرب يف عالقتها بالقهر واالستبداد والب” كرامة”و” تُكونيت”و
األسر واضاعة فرص وضرب ومنع للتواصل وتنكيل ب اتتهاكاتدراسة ملف االعتقال التعسفي ومتت دراسته من خالل ما وقع للمعتقل يف السجن من 

نامج عاملة وكان بر واقتالع أظافر وكّي بالنار يف مناطق من اجلسد وتعرية واهانة وسوء تغذية وعدم السماح بالذهاب اىل اماكن النظافة وسوء امل
كانت حلقات . لقضبانوقضى منهم الكثري وراء ا. على قناة اجلزيرة يعرب عما وقع لسجناء قضْوا سنوات يف سجون انفرادية” شاهد على العصر “

يف املغرب ” زمامارتت“انكر وجود منطقة ” ادريس البصري“واملشكل ان وزير الداخلية . متميزة تعرف فيها الناس على فظاعات يف حق السجناء
 عبد القادر“عضوا، نصفهم من السجناء الّسابقني ومنهم  17والبقية ” ادريس بن زكري” و كان رئيس هيئة اإلنصاف واملصاحلة. امللك فاقالهاصال 
كراهية هيئة االنصاف نشر ثقافة ال تفادت.الرهيبةعاما يف السجون املغربية  17الذي صار مدير ديوان وزير العدل، وكان معتقال ملدة ” الشاوي

رابعا، تناولت اهليئة ملف و . وعملت على حتديد مسؤولية املؤسسات ال االفراد فلم يقع احلديث مثال عن عميد الشرطة الذي عذب وجتنبت املزايدات
ة فاس عندما اطلق الرصاص نتيجة لالستعمال املفرط للقوة العامة مثل استعمال الرصاص احلي مثل ما استعمل يف مدين” احلرمان من احلق يف احلياة“

ان ميكن ان يتخذ مث تناولت قضية جرب الضرر وك. احلق يف معرفة احلقيقة كان ديدن اهليئة. مات يف املواجهات اطفال. 1990على الناس سنة 
مليون  400نفقت الدولة ا. اشكاال خمتلفة السرتداد احلقوق واحلرية والوضع االجتماعي واالسري وهي آليات منصوص عليها يف التشريعات الدولية

مليون دوالر اليت  500 للضجايامليون دوالر لتبلغ جمموع النفقات جلرب الضرر  100فرد، ولكن هيئة التحكيم املستقلة اضافت  9500دوالر ل
لعمر والقوة واالحالم ولكن جرب الضرر على املستوى النفسي واالجتماعي ال ميكن تعويضه فال احد قادر على تعويضك الشباب وايام ا. وزعت 

ة على فرض عودة املعتقلني من عملت اهليئ. مث رات اهليئة ضرورة احلق يف حتصيل املعلومة ليبقى امرا دائما. والرقي االجتماعي والتالقوفرص النجاح 
َمد املرض الكثري منهم الصحي، فاغلب الذين يغادرون السجون يغادرون وقد ع للتاهيلالرجوع اىل وظائفهم واحلصول على بطاقات العالج اجملاين 

ميشها ب. ورات احلكومة ضرورة االدماج االجتماعي للسجناء السابقني  ا للمعارضني مث انتبهت اهليئة اىل جرب ضرر املناطق اليت مت  سبب اجنا
:نيت على ثالثة اسس واعتقد ان املداخل االساسية للمصاحلة يف املغرب ب. اقتصاديا وتعويضها عن عقود التهميش بانعاشهاالسياسيني وذلك 

.لضحايا واجلالدينالبوح واالعرتاف مبا جرى، حيث نُظمت جلسات عمومية مت بثها مباشرة على شاشة التلفزة ووقع فيها االستماع ل. 2:هي

ة، لة، مفهوم احلقيقاملدخل الثاين هو احلوار الوطين حول االصالح واملصاحلة، ويف هذا الصدد عقدت اهليئة مخس ندوات فكرية اشكالية عنف الدو 
.احملاكمة ذات الصبغة السياسية ،ونّظمت منتدى وطنيا حول جرب الّضرر

. يف منطقة ماوقعل احلفظ االجيايب للذاكرة ومعاجلة موضوع االرشيفات وحتويل مراكز االعتقال اىل مشاريع حافظة ومنتجة مث: املدخل الثالث 
”تِْزَماَمرت“
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رتاتيجية وطنية ملنع االفالت من اوصت اهليئة بالتنصيص على حقوق االنسان يف الدستور بقوة ومنها احلق يف احلياة وأقرت تركيز اس: اهليئةوصيات 
حريص  ادساالسفال يمكن ان يفلت شخص من العقاب اذا ما اعتدى على غيره بالتعذيب واالنتهاك، والملك محمد  .impunitéالعقاب 

ة مجلس وطني لحقوق وتمت ترقية المجلس االستشاري لحقوق االنسان الى رتب. على تطبيقها حتى يطوي المغرب صفحة الماضي االليم
سسة مث تعيني مؤ .مشروع في المناطق التي شملها جبر الضرر الجماع  130من الدستور وتمت تنفيذ  161حسب الفصل  ودسترتهاالنسان 

ود سابقة من يقرتبوا منه يف عه االرشيف باملغرب وقيام اجمللس الوطين حلقوق االنسان بزيارات ملركز االستخبارات املدنية، اليت مل يكن ميكن للناس ان
.مث صادق املغرب بعد ذلك على وثيقة االمم املتحدة بشان االختفاء القسري. البطش

. *استاذ العلوم السياسية جامعة باملغرب

.االسرتاتيجية والسياسية الدرساتعن مركز *

http://www.iraqnr.com/?p=2495
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