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ىل حتلِق الاس خلرار امس َايس وامسمل جسؼىملصاذلات اموطيَة اميت ا حول جتارب اميدوة ادلومَة  ا 

بياء امسالم والاحامتغي 

 2019 ًياٍر 18 و17، ًويم املموكة املغربَة - امرابطملر جموس املسدضاٍرن، 

 

 ة وركة ثأ طريي
 

 واجملامس وامضورى امض َوخ جمامس ورابطة املغربَة ابملموكة املسدضاٍرن جموس ًيظم

لِا يف املامزةل فًر  ومكذب املغربَة ابملموكة ال وسان ذللوق اموطين اجملوس مع برشانة امؼريب وامؼامل ا 

مم امخابع الاوسان ذللوق امسايم املفوض  اموطيَة ملصاذلاتا جتارب حول اميدوة ادلومَة املخحدة مل 

ىل جسؼى اميت  جموس مبلر وذكل ،امسالم بياءو الاحامتغي وامسمل امس َايس الاس خلرار حتلِق ا 

.  2019 ًياٍر 18و 17 ًويم املغربَة ملموكة اباملسدضاٍرن

طار يدرج ُذا انولاء يف ا  ل ًو  واجملامس وامضورى امض َوخ جمامس رابطة معل برانمج ثزًن

لِا يف املامزةل فًر  همي بن صامش، رئُس جموس املسدضاٍرن، غبد احلامؼريب، برئاسة امس َد وامؼامل ا 

ا يف ػوََ املصادكة متت اذلي  ،2017 ص خًرب 21و 20 ًويم املغربَة ابملموكة امليؼلد امؼارش مؤمتُر

وامؼداةل اػات وال زمات امس َاس َة ىزامسالم وحل ال بياء مذؼددة مهنا هجود ملوضوػات واملخضمن

لِا وامؼامل امؼريبا  يف الاهخلامَة  . فًر

 س َاس َة أ زماتػاصت  اميت ادلول من مؼدد امياحجة امخجارب اميدوة ادلومَة انكشتوس

زًِة ورصاػات واحامتغَة  والاس خلرار ال من مِا أ ػادت وطيَة مصاذلات يف ثيررط أ ن كبل ا 

 .وامسالم

 أ اثر دطرية  امؼيَفة وهنج س َاسة مقع ممهنجة هخجت غهنامما لصم فَِ أ ن نورصاػاتو

مدمرة ػىل اجملمتع سواء من امياحِة ال وساهَة أ و امس َاس َة أ و ال كذصادًة أ و ال حامتغَة ولك مٌايح و

ض مؤسسات ،اذلَاة متثل ذكل يف سلوط حضااي واىهتاك حلوق ال وسان وجرشًد امياس وثلًو  ٍو

ادلوةل واهنَار أ هجزهتا واىزلكِا حنو امفوىض وثدُور ال وضاع ال كذصادًة واس خزناف موارد ادلوةل 

. اخل ...واملضارنة امس َاس َة والاحامتغَةوحزاًد مؼدلت امبطاةل وثدين مس خوايت امصحة وامخؼومي 

 ، اميت ثؼاين من أ زمات أ و رصاػات أ و حروب،ادلولبؼض ويف ُذا امس َاق جسؼى 

جياد مخأ  من نوؼمل واملبادرة  ملا ثؼاهََ حراء ُذٍ امرصاػات وامبحر غن أ و صَؽ مذؼددة رج اخل ا 

ة اميت ثفرزُا اذلروب، وملا من ش لة ال جنع امكفِةل بوضع حد مل وضاع املأ ساًو هَ حتلِق ال من أ  امطًر

. وامسالم وال س خلرار

 كد جس خغرق امكثري من  اجملمتؼاتوهظرا ملا ثرتنَ اذلروب وامرصاػات من حراح معَلة يف

 نام أ ن  ثغَري اميظام وثيحَة رموزٍ وأ راكهَ ل ًؼَد امبدل ذلامخَ امطبَؼَة مبارشة ،اموكت مخضمَدُا
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ول ٍهنيي امفساد ثولائَا، فلد اىهتجت امكثري من ادلول اميت صِدت رصاػات داذوَة املصاذلة 

ا امسبِل اموحِد رلروهجا من امرصاػات وحتلِق ال من وامسالم والاس خلرار،  اموطيَة ابغخباُر

ا  ، ابلس خلرارمخكون رنزية احامتغَة وس َاس َة وكاهوهَة يف دوةل حدًثة ػادةل دميلراطَة ًيؼم أ بياُؤ

ل منبدل   دطاب امفؼل ورد امفؼل والاهخلام اذلي كد ثخبٌاٍ ال طراف املخصارػة واذلي ل ًؤدي ا 

د من امؼيف واملذل وادلمار ىل مًز ىل ،ا  رساء حوار حلِلي ًفيض ا   حِر ثؼمل املصاذلة ػىل ا 

 جسدبؼد مٌطق الاهنزام  ػىل وصفة س َاس َةوامخوافق مع خمخوف امفركاء، الاػرتاف ابذللِلة

خل حتلِق أ  املؤسسات، من دوةل اذلق ودملرطة  وحكرس دوامة امؼيف وثلوي ،والاهخصار اههنائَني

كرار امؼداةل . امسمل اجملمتؼي وا 

ة واذلروب، فِياك جتارب أ درى  وػىل غكس املصاذلات اميت أ غلبت امرصاػات ادلمًو

حداث َُئات اذللِلة  .همدت مالهخلال ادلميلراطي ػرب امؼداةل الاهخلامَة وا 

ىل دلان اذللِلة وو مايض صفحة كآمَة مخطبَق امؼداةل الاهخلامَة ملؼادلة املصاذلة ًؼد انوجوء ا 

  .الاىهتااكت ادلس مية ذللوق ال وسان من أ خل طهيا

وهظرا مل مهَة اميت أ صبح ٍكدس هيا موضوع امؼداةل الاهخلامَة ػىل امصؼَد ادلويل، وامرتامك 

ال جيايب اذلي حللذَ ُذٍ املسارات يف بياء املصاذلات اموطيَة والاهخلالت ادلميلراطَة رمغ 

 2011 يف سبمترب 7/18ُضاص هتا يف بؼض امس َاكات، فلد اغمتد جموس حلوق ال وسان املرار 

اذلي كرر فَِ ثؼَني ملرر ذاص مؼين بخؼٍزز اذللِلة وامؼداةل وخرب ال رضار وضامانت ػدم امخكرار 

خؼامل امللرر ارلاص مع اذلالت اميت وكؼت فهيا اىهتااكت  ملدة زالث س يوات كابةل نوخجدًد، ًو

. حس مية ذللوق ال وسان والاىهتااكت ارلطرية نولاهون ال وساين ادلويل

ىل دور امربملاانت  ة ا  ة واملوضوػاثَة واملطًر وكد أ صار امللرر ارلاص يف مؼظم ثلاٍرٍر امس يًو

ههيا  أ و صاهؼي املواهني يف مسارات امؼداةل الاهخلامَة واملصاذلة وضامانت ػدم امخكرار ووخَ ا 

ثوصَات ذاصة يف جمال ادذصاصِا من كبَل وضع كواهني حول امؼداةل الاهخلامَة واملصاذلة ثخالءم 

. مع املؼاًري ادلومَة ذللوق ال وسان

نام ًصدر ملرر ال مم املخحدة ارلاص املؼين بخؼٍزز اذللِلة وامؼداةل وخرب ال رضار وضامانت 

ػدم امخكرار ثؼوَلات موهجة ندلول بضأ ن ثبين ومراحؼة املواهني وال هظمة وامس َاسات اموطيَة يف 

س ادلور امركايب ػىل امس َاسات امؼمومِة امضامٌة نوحلوق  جمال ضامانت ػدم امخكرار وحكٌر

. وامؼداةل واذلاكمة ال مٌَة

ة وامس َاس َة دلى  لوم بصورة مٌخظمة بخوفري ثؼوَلات حول مالءمة امخطورات املؼَاًر ًو

ادلول مع املواػد واملؼاًري ادلومَة املخؼولة بخؼٍزز اذللِلة وامؼداةل وخرب ال رضار وضامانت ػدم 

 .امخكرار اميت ثصب لكِا يف اجتاٍ ثوفري كواػد نومصاذلات اموطيَة


