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  جبر األضرار وإنصاف الضحاياجبر األضرار وإنصاف الضحايا: : ثالثاثالثا
  ألسس المرجعيةألسس المرجعيةاا  --11

   على تجارب لجان الحقيقة عبر العالم على تجارب لجان الحقيقة عبر العالماإلطالعاإلطالع--22
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   اإلدماج االجتماعي اإلدماج االجتماعي--جج
  يي التأهيل الصح التأهيل الصح--دد  
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   جبر الضرر على النطاق الجماعي جبر الضرر على النطاق الجماعي--77
  يي مجال جبر األضرار على المستوى الفرد مجال جبر األضرار على المستوى الفردييحصيلة إجمالية لعمل الهيئة فحصيلة إجمالية لعمل الهيئة ف--88
  عدد الملفات المعروضة على الهيئةعدد الملفات المعروضة على الهيئة  --أأ
  تصنيف الملفات التي اتخذت بشأنها قرارات إيجابيةتصنيف الملفات التي اتخذت بشأنها قرارات إيجابية  --بب
   تصنيف باقي الملفات تصنيف باقي الملفات--جج

    المصالحةالمصالحة: : رابعارابعا
   مسار ومقومات المصالحة مسار ومقومات المصالحة--11

  داخل األساسية للمصالحةداخل األساسية للمصالحة الم الم--22
  جلسات االستماع العموميةجلسات االستماع العمومية: : البوح واالعتراف علنيا بما جرىالبوح واالعتراف علنيا بما جرى--11--22
  الحوار الوطني حول مقومات اإلصالح والمصالحةالحوار الوطني حول مقومات اإلصالح والمصالحة--22--22
   الحفظ االيجابي للذاكرة ومعالجة موضوع األرشيفات الحفظ االيجابي للذاكرة ومعالجة موضوع األرشيفات--33--22
  

  التوصياتالتوصيات: : الفصل الرابعالفصل الرابع

   منطلقات ومسار تقديم التوصيات منطلقات ومسار تقديم التوصيات--أوالأوال
   والمنهجية المعتمدة في إعداد التوصيات والمنهجية المعتمدة في إعداد التوصياتالمرجعيةالمرجعية: : ثانيا ثانيا 
  المجاالت الرئيسية لإلصالحات المقترحةالمجاالت الرئيسية لإلصالحات المقترحة: : ثالثاثالثا

  تعزيز الحماية الدستورية لحقوق اإلنسانتعزيز الحماية الدستورية لحقوق اإلنسان  --11
  مواصلة االنضمام إلى اتفاقيات القانون الدولي لحقوق اإلنسانمواصلة االنضمام إلى اتفاقيات القانون الدولي لحقوق اإلنسان  --22
   تعزيز الحماية القانونية والقضائية لحقوق اإلنسان تعزيز الحماية القانونية والقضائية لحقوق اإلنسان--33
  ي للحقوق والحريات الفردية والجماعيةي للحقوق والحريات الفردية والجماعيةالتعزيز  القانونالتعزيز  القانون  --11--33
   تجريم االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان      تجريم االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان     --22--33
  وضع إستراتيجية لمكافحة اإلفالت من العقابوضع إستراتيجية لمكافحة اإلفالت من العقاب  --44
  إعادة تأهيل السياسة والتشريع الجنائيينإعادة تأهيل السياسة والتشريع الجنائيين  --55
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  ممتقديتقدي
  

 هيئة اإلنصاف والمصالحة في مرحلة دقيقة ومهمة في سيرورة التطور الذي عرفه  هيئة اإلنصاف والمصالحة في مرحلة دقيقة ومهمة في سيرورة التطور الذي عرفه أنشئتأنشئت
المغرب، منذ بداية التسعينات، على إثر التحوالت السياسية التي كانت مطروحة على المغرب، منذ بداية التسعينات، على إثر التحوالت السياسية التي كانت مطروحة على 

وتعتبر هيئة اإلنصاف والمصالحة، كآلية وتعتبر هيئة اإلنصاف والمصالحة، كآلية . . ةة واالجتماعي واالجتماعيةةالسياسيالسياسيمكونات المجتمع مكونات المجتمع الدولة والدولة و
حل حل في في   ركبركبوالموالم   الصعب الصعبتدريجي،تدريجي،هذا التطور الهذا التطور ال من ثمرات  من ثمرات ، ثمرة، ثمرةللعدالة االنتقاليةللعدالة االنتقالية

المشاكل والملفات المرتبطة بماضي االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان، ومحصلة المشاكل والملفات المرتبطة بماضي االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان، ومحصلة 
القوى الفاعلة في المجتمع المدني، القوى الفاعلة في المجتمع المدني،  الطبقة السياسية و الطبقة السياسية و على مستوى على مستوىمناقشاتمناقشاتالال و والتفاعالتالتفاعالت

  ..ا بشكل عادل ومنصفا بشكل عادل ومنصفللبحث عن أحسن السبل لتسوية نزاعات الماضي وحلهللبحث عن أحسن السبل لتسوية نزاعات الماضي وحله
  

بلجان الحقيقة بلجان الحقيقة  أصبح متعارفا عليه اليوم  أصبح متعارفا عليه اليوم  ضمن ما ضمن ما هيئة اإلنصاف والمصالحة هيئة اإلنصاف والمصالحة تجربة تجربةتندرجتندرج
وهي وهي   ،،""العدالة االنتقاليةالعدالة االنتقالية " "ــببوالمصالحة عبر العالم، والتي يتم إحداثها في سياق ما يسمى والمصالحة عبر العالم، والتي يتم إحداثها في سياق ما يسمى 

سات التي سات التي ، وغيرها من الدرا، وغيرها من الدرا""علوم االنتقال السياسيعلوم االنتقال السياسي""مفهوم يحيل على قضايا معروفة في مفهوم يحيل على قضايا معروفة في 
 تسوية المشاكل واآلثار المترتبة عن  تسوية المشاكل واآلثار المترتبة عن  في معناه القريب من سياق في معناه القريب من سياق،،ويشيرويشير. . تهتم بالموضوعتهتم بالموضوع

إلى محاولة تطبيق أشكال من العدالة تكون مالئمة إلى محاولة تطبيق أشكال من العدالة تكون مالئمة  المرتكبة في الماضي،  المرتكبة في الماضي، االنتهاكاتاالنتهاكات
 األساسية  األساسية شروطشروطومن الومن ال. .  نظام سياسي أو مجتمع ما نظام سياسي أو مجتمع ماظلظل في  في  الذي يتم الذي يتم االنتقال االنتقالةةلمرحللمرحل
أو أو اإلصالح اإلصالح أو مواصلة أو مواصلة بإصالح بإصالح   لقياملقياماللجان توفر إرادة سياسية لاللجان توفر إرادة سياسية ل مثل هذه  مثل هذه إلحداثإلحداث

  . . إصالحإصالحالمساعدة على إتمام مشروع المساعدة على إتمام مشروع 
  

وبالنظر للفضاء الجغرافي والتاريخي والحضاري للمغرب، فإن تجربته في مجال الحقيقة وبالنظر للفضاء الجغرافي والتاريخي والحضاري للمغرب، فإن تجربته في مجال الحقيقة 
وفي هذا الصدد، يرى المالحظون من خارج وفي هذا الصدد، يرى المالحظون من خارج . . غير مسبوقةغير مسبوقةصاف والمصالحة تعتبر صاف والمصالحة تعتبر اإلناإلنوو

 في أنه، و ألول مرة  في أنه، و ألول مرة تتمثلتتمثل  الخصائص التي تميز التجربة المغربيةالخصائص التي تميز التجربة المغربية أن أولى  أن أولى هذا الفضاءهذا الفضاء
 تجربة عبر العالم، يتم إنشاء مثل هذه اآللية في ظل استمرار نفس  تجربة عبر العالم، يتم إنشاء مثل هذه اآللية في ظل استمرار نفس 4040ضمن حوالي ضمن حوالي 

 قانونية  قانونية النظام من حيث الطبيعة السياسية، نظام ملكي دستوري يتوفر على قواعدالنظام من حيث الطبيعة السياسية، نظام ملكي دستوري يتوفر على قواعد
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م تسجيل انبعاث إرادة االنخراط في هذا م تسجيل انبعاث إرادة االنخراط في هذا  وفي هذا الصدد، ت وفي هذا الصدد، ت..ومؤسسات حكومية وإداريةومؤسسات حكومية وإدارية
المسار من داخل النظام نفسه، الذي قرر بجرأة وحكمة إحداث قطائع إيجابية في اتجاه المسار من داخل النظام نفسه، الذي قرر بجرأة وحكمة إحداث قطائع إيجابية في اتجاه 

ومثل هذا ومثل هذا . . التحديث والدمقرطة ووضع حد الستعمال العنف في تدبير الخالفات السياسيةالتحديث والدمقرطة ووضع حد الستعمال العنف في تدبير الخالفات السياسية
يجة العنف أدت يجة العنف أدت  تميزت في مجملها بقطائع قوية نت تميزت في مجملها بقطائع قوية نتده بلدان وتجارب أخرىده بلدان وتجارب أخرىالوضع لم تشهالوضع لم تشه

 بصفة جذرية،  بصفة جذرية، ممنظام سابق أو إلى إزاحته بموجب انتخابات أو تغيير الحكنظام سابق أو إلى إزاحته بموجب انتخابات أو تغيير الحكاإلطاحة باإلطاحة بإلى إلى 
أو في سياق تفاوض سلمي نتجت عنه توازنات بخصوص تدبير الشؤون العامة لبلد ما في أو في سياق تفاوض سلمي نتجت عنه توازنات بخصوص تدبير الشؤون العامة لبلد ما في 

  .  .   حول السلطة حول السلطةنزاع مسلحنزاع مسلحالمرحلة الموالية لالمرحلة الموالية ل
  

ج ضمن المسار المغربي لتسوية ملف ج ضمن المسار المغربي لتسوية ملف وهكذا، فإن إنشاء هيئة اإلنصاف والمصالحة يندروهكذا، فإن إنشاء هيئة اإلنصاف والمصالحة يندر
ماضي االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان الذي تبلورت انطالقته منذ بداية التسعينات من ماضي االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان الذي تبلورت انطالقته منذ بداية التسعينات من 

ومن السمات الرئيسية لهذا المسار القطع مع تلك االنتهاكات، والتأسيس ومن السمات الرئيسية لهذا المسار القطع مع تلك االنتهاكات، والتأسيس . . القرن الماضيالقرن الماضي
سل الدمقرطة وبناء سل الدمقرطة وبناء لمرحلة تتسم بسلسلة من القطائع اإليجابية، واعتماد التدرج في مسللمرحلة تتسم بسلسلة من القطائع اإليجابية، واعتماد التدرج في مسل

دولة القانون والمؤسسات، في أفق االنتصار لقيم وثقافة حقوق اإلنسان، ضمن استمرارية دولة القانون والمؤسسات، في أفق االنتصار لقيم وثقافة حقوق اإلنسان، ضمن استمرارية 
ثوابت الدولة المغربية مع تطوير نموذج خاص لالنتقال الديموقراطي بدعم قوي من ثوابت الدولة المغربية مع تطوير نموذج خاص لالنتقال الديموقراطي بدعم قوي من 

  ..السلطات العليا للبالدالسلطات العليا للبالد
  

شار في تقريره المقدم شار في تقريره المقدم تجدر اإلشارة في هذا الصدد أن األمين العام لألمم المتحدة قد أتجدر اإلشارة في هذا الصدد أن األمين العام لألمم المتحدة قد أ
سيادة القانون والعدالة االنتقالية في مجتمعات الصراع ومجتمعات ما سيادة القانون والعدالة االنتقالية في مجتمعات الصراع ومجتمعات ما ""لمجلس األمن حول لمجلس األمن حول 

إلى التجربة المغربية ضمن التجارب الخمس األوائل من إلى التجربة المغربية ضمن التجارب الخمس األوائل من ) ) 20042004غشت غشت " (" (بعد الصراعبعد الصراع
كما أن استلهام التوجيهات الملكية السامية والتراكمات كما أن استلهام التوجيهات الملكية السامية والتراكمات . .  تجربة تجربة3030بين ما يزيد عن بين ما يزيد عن 

وقية الوطنية قد مكن الهيئة من وضع نظام أساسي ومناهج وطرق عمل في مستوى وقية الوطنية قد مكن الهيئة من وضع نظام أساسي ومناهج وطرق عمل في مستوى الحقالحق
طموحات البالد في القطع مع التجاوزات السلبية، والتعاطي اإليجابي مع طي ملف ماضي طموحات البالد في القطع مع التجاوزات السلبية، والتعاطي اإليجابي مع طي ملف ماضي 

  . . االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنساناالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان
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ة، من ة، من ساهمت هيئة اإلنصاف والمصالحة في تأصيل التجربة المغربية للعدالة االنتقاليساهمت هيئة اإلنصاف والمصالحة في تأصيل التجربة المغربية للعدالة االنتقالي
وركزت في ذلك على الكشف وركزت في ذلك على الكشف . . خالل منطلقات وأهداف إستراتيجية وخطة عمل لتحقيقهاخالل منطلقات وأهداف إستراتيجية وخطة عمل لتحقيقها

عن الحقيقة وإقرارها بصفة عمومية فيما يتعلق بكل االنتهاكات الجسيمة التي عرفتها عن الحقيقة وإقرارها بصفة عمومية فيما يتعلق بكل االنتهاكات الجسيمة التي عرفتها 
د تطلبت د تطلبت وقوق. . 19991999بالدنا خالل فترة طويلة نسبيا، إذ تمتد من بداية االستقالل إلى صيف بالدنا خالل فترة طويلة نسبيا، إذ تمتد من بداية االستقالل إلى صيف 

سياقات األحداث المرتبطة بتلك االنتهاكات، والتطور القانوني سياقات األحداث المرتبطة بتلك االنتهاكات، والتطور القانوني عند عند هذه المهمة الوقوف هذه المهمة الوقوف 
ومقاربة ومقاربة كما اعتمدت فلسفة خاصة كما اعتمدت فلسفة خاصة . . والمؤسساتي لقضايا حقوق اإلنسان خالل تلك الفترةوالمؤسساتي لقضايا حقوق اإلنسان خالل تلك الفترة

ر وإنصاف الضحايا، من خالل سياسة وبرامج تميزت ر وإنصاف الضحايا، من خالل سياسة وبرامج تميزت ااضرضرفي مجال جبر األفي مجال جبر األشمولية شمولية 
يز اإلصالحات الجارية وتأمين يز اإلصالحات الجارية وتأمين وفي أفق تعزوفي أفق تعز. . بأكثر من قيمة مضافة في هذا المساربأكثر من قيمة مضافة في هذا المسار

الوقاية الالزمة لعدم تكرار ما جرى، بلورت الهيئة توصيات ومقترحات في مجاالت الوقاية الالزمة لعدم تكرار ما جرى، بلورت الهيئة توصيات ومقترحات في مجاالت 
الديموقراطية وبناء دولة القانون والمؤسسات واحترام حقوق اإلنسان وسيادة القاعدة الديموقراطية وبناء دولة القانون والمؤسسات واحترام حقوق اإلنسان وسيادة القاعدة 

  ..القانونيةالقانونية
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  الفصل األولالفصل األول

  هيئة اإلنصاف والمصالحةهيئة اإلنصاف والمصالحة
  النشأة، االختصاص واألنشطةالنشأة، االختصاص واألنشطة

  
  
  
  

   النشأة النشأة--أوالأوال
  20032003 نونبر  نونبر 66تأسست هيئة اإلنصاف والمصالحة بمقتضى قرار ملكي سامي بتاريخ تأسست هيئة اإلنصاف والمصالحة بمقتضى قرار ملكي سامي بتاريخ 

  بالمصادقة على توصية للمجلس االستشاري لحقوق اإلنسان صادرة بموجب المادة السابعةبالمصادقة على توصية للمجلس االستشاري لحقوق اإلنسان صادرة بموجب المادة السابعة
  ..المجلسالمجلس  تنظيمتنظيم  بإعادةبإعادة  المتعلقالمتعلق  1.00.3501.00.350  رقمرقم  الشريفالشريف  الظهيرالظهير  منمن

  

   الهيئة من رئيس وستة عشر عضوا نصفهم من بين الهيئة من رئيس وستة عشر عضوا نصفهم من بينعلى الموافقة الملكية تتكونعلى الموافقة الملكية تتكون  وبناءوبناء
  خارجه، بما يؤمن تمثيلخارجه، بما يؤمن تمثيل  والنصف اآلخر منوالنصف اآلخر من  اإلنسان،اإلنسان،  لحقوقلحقوق  االستشارياالستشاري  أعضاء المجلسأعضاء المجلس

  اإلنساناإلنسان  حقوقحقوق  حمايةحماية  فيفي  المقاصدالمقاصد  متنوعة وموحدةمتنوعة وموحدة  وتخصصاتوتخصصات  وتجاربوتجارب  مشاربمشارب
ير ير  ينا ينا0707يب رئيسها وأعضائها من طرف جاللة الملك بتاريخ يب رئيسها وأعضائها من طرف جاللة الملك بتاريخ تنصتنص، وعند ، وعند بهابها  والنهوضوالنهوض

  جلى،جلى، وأناط بها مسؤوليات  وأناط بها مسؤوليات ،،ا تاريخياا تاريخيا بعد بعدمنح الهيئةمنح الهيئة   ألقى خطابا ساميا بالمناسبة ألقى خطابا ساميا بالمناسبة،،20042004
  .. والمصالحة والمصالحة بمثابة لجنة للحقيقة واإلنصاف بمثابة لجنة للحقيقة واإلنصاف جاللته جاللتهحينما اعتبرهاحينما اعتبرها

  

 الذي يعتبر بمثابة وثيقة  الذي يعتبر بمثابة وثيقة ،،وتعزيزا الستقالليتها، قامت الهيئة بوضع نظامها األساسيوتعزيزا الستقالليتها، قامت الهيئة بوضع نظامها األساسي
مهام المنوطة بها، وتعريفا لالنتهاكات موضوع مهام المنوطة بها، وتعريفا لالنتهاكات موضوع أساسية تتضمن تدقيقا وتفصيال للأساسية تتضمن تدقيقا وتفصيال لل

وقد صودق على هذا النظام األساسي بموجب وقد صودق على هذا النظام األساسي بموجب . . اختصاصاتها، وطرق تنظيم سير أعمالهااختصاصاتها، وطرق تنظيم سير أعمالها
  ). ). 20042004 أبريل  أبريل 1010 ( (14251425 من صفر  من صفر 1919 صادر في  صادر في 1.04.421.04.42ظهير شريف رقم ظهير شريف رقم 
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  االختصاصاتاالختصاصات: : ثانياثانيا
  ..نوعينوعيين زمني وين زمني وطبقا لنظامها األساسي، تضطلع الهيئة باختصاصطبقا لنظامها األساسي، تضطلع الهيئة باختصاص

  

  االختصاص الزمنياالختصاص الزمني .  . 11
تاريخ المصادقة تاريخ المصادقة  االختصاص الزمني للهيئة الفترة الممتدة من أوائل االستقالل إلى  االختصاص الزمني للهيئة الفترة الممتدة من أوائل االستقالل إلى يشمليشمل

االعتقال االعتقال  لتعويض ضحايا االختفاء القسري و لتعويض ضحايا االختفاء القسري والملكية على إحداث هيئة التحكيم المستقلةالملكية على إحداث هيئة التحكيم المستقلة
    ..19991999التعسفي سنة التعسفي سنة 

  

  االختصاص النوعياالختصاص النوعي .  . 22
 فيما  فيما ،، والتحكيم واالقتراح والتحكيم واالقتراحريريالبحث والتحالبحث والتح و والتقييمالتقييمفي في يتحدد االختصاص النوعي للهيئة يتحدد االختصاص النوعي للهيئة 

يتعلق باالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان التي حصلت في الفترة موضوع االختصاص يتعلق باالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان التي حصلت في الفترة موضوع االختصاص 
تنمية وإثراء سلوك الحوار وإرساء مقومات المصالحة، دعما تنمية وإثراء سلوك الحوار وإرساء مقومات المصالحة، دعما الزمني، وذلك في أفق الزمني، وذلك في أفق 

عة قيم وثقافة المواطنة وحقوق عة قيم وثقافة المواطنة وحقوق  وإشا وإشا،،للتحول الديمقراطي لبالدنا وبناء دولة الحق والقانونللتحول الديمقراطي لبالدنا وبناء دولة الحق والقانون
  ..اإلنساناإلنسان

  

  التقييمالتقييم. . 11. . 22
 تقييم شامل لمسلسل تسوية ملف االختفاء القسري واالعتقال التعسفي،  تقييم شامل لمسلسل تسوية ملف االختفاء القسري واالعتقال التعسفي،  الهيئة بإجراء الهيئة بإجراءقامتقامت

باالتصال مع الحكومة، والسلطات العمومية واإلدارية المعنية، والمنظمات الحقوقية، باالتصال مع الحكومة، والسلطات العمومية واإلدارية المعنية، والمنظمات الحقوقية، 
    ..والضحايا وعائالتهم وممثليهموالضحايا وعائالتهم وممثليهم

    
   والتحري والتحريالبحثالبحث. . 22. . 22
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ت وتلقي اإلفادات واإلطالع على األرشيفات الرسمية ت وتلقي اإلفادات واإلطالع على األرشيفات الرسمية رياريابإجراء التحبإجراء التح  اختصت الهيئةاختصت الهيئة
  ::، من أجل، من أجلواستقاء المعلومات والمعطيات التي توفرها أية جهة، لفائدة الكشف عن الحقيقةواستقاء المعلومات والمعطيات التي توفرها أية جهة، لفائدة الكشف عن الحقيقة

 وفي  وفي ،،في سياقاتهافي سياقاتها  ،،إثبات نوعية ومدى جسامة االنتهاكات الماضية لحقوق اإلنسانإثبات نوعية ومدى جسامة االنتهاكات الماضية لحقوق اإلنسان  --
  الديمقراطية ودولة الحق والقانون؛الديمقراطية ودولة الحق والقانون؛مبادئ مبادئ  حقوق اإلنسان و حقوق اإلنسان وممقيقيضوء معايير وضوء معايير و

 حاالت االختفاء القسري التي لم يعرف مصيرها بعد، وبذل كل  حاالت االختفاء القسري التي لم يعرف مصيرها بعد، وبذل كل مواصلة البحث بشأنمواصلة البحث بشأن
الجهود للتحري بشأن الوقائع التي لم يتم استجالؤها؛ والكشف عن مصير المختفين، مع الجهود للتحري بشأن الوقائع التي لم يتم استجالؤها؛ والكشف عن مصير المختفين، مع 

  إيجاد الحلول المالئمة بالنسبة لمن ثبتت وفاتهم؛إيجاد الحلول المالئمة بالنسبة لمن ثبتت وفاتهم؛

ا في االنتهاكات والوقائع موضوع ا في االنتهاكات والوقائع موضوع أو غيرهأو غيرهقوف على مسؤوليات أجهزة الدولة قوف على مسؤوليات أجهزة الدولة الوالو
  ..تتريارياالتحالتح

  

  التحكيمالتحكيم. . 33. . 22
للبت في للبت في   ،، العمل الذي قامت به هيئة التحكيم المستقلة للتعويض سابقا العمل الذي قامت به هيئة التحكيم المستقلة للتعويض سابقا الهيئة الهيئةتتواصلواصل

  تعويض عن األضرار التي لحقت ضحاياتعويض عن األضرار التي لحقت ضحاياالمتعلقة بالالمتعلقة بالووالطلبات المعروضة عليها الطلبات المعروضة عليها 
من أجل من أجل توصيات توصيات الالمقترحات ومقترحات والال  كما تقوم بتقديمكما تقوم بتقديم. .  حقوقهم حقوقهموي وي ذذأو أو   ةةاالنتهاكات الجسيماالنتهاكات الجسيم
 التأهيل النفسي والصحي واإلدماج االجتماعي، واستكمال مسلسل حل  التأهيل النفسي والصحي واإلدماج االجتماعي، واستكمال مسلسل حل إيجاد حلول لقضاياإيجاد حلول لقضايا

  ..ما تبقى من المشاكل اإلدارية والوظيفية والقانونية، والقضايا المتعلقة بنزع الممتلكاتما تبقى من المشاكل اإلدارية والوظيفية والقانونية، والقضايا المتعلقة بنزع الممتلكات
  

  االقتراحاالقتراح. . 44. . 22
 يتضمن خالصات األبحاث  يتضمن خالصات األبحاث ختاميختاميإعداد تقرير إعداد تقرير ال لهذا االختصاص، ال لهذا االختصاص، الهيئة، تفعيالهيئة، تفعيتولت تولت 

 بشأن االنتهاكات وسياقاتها، وتقديم التوصيات والمقترحات الكفيلة  بشأن االنتهاكات وسياقاتها، وتقديم التوصيات والمقترحات الكفيلة  والتحاليل والتحاليلوالتحرياتوالتحريات
 واسترجاع الثقة  واسترجاع الثقة ،،آثار االنتهاكاتآثار االنتهاكات   ومحو ومحو،، وبضمان عدم تكرار ما جرى وبضمان عدم تكرار ما جرى،،بحفظ الذاكرةبحفظ الذاكرة

  ..سانسانوتقويتها في حكم القانون واحترام حقوق اإلنوتقويتها في حكم القانون واحترام حقوق اإلن
  

  االنتهاكات موضوع اختصاص الهيئةاالنتهاكات موضوع اختصاص الهيئة .  . 33
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 اختصاص الهيئة االختفاء القسري واالعتقال التعسفي،  اختصاص الهيئة االختفاء القسري واالعتقال التعسفي، ععتشمل االنتهاكات موضوتشمل االنتهاكات موضو
   من الخروقات للحقوق المدنية والسياسية تتسم بصبغتها المكثفة أو من الخروقات للحقوق المدنية والسياسية تتسم بصبغتها المكثفة أواا أصناف أصنافباعتبارهماباعتبارهما
  ..ةةالممنهجالممنهج

  

  أشخاص، أوأشخاص، أو  تطاف شخص أوتطاف شخص أواخاخ للهيئة،  للهيئة، يي، طبقا للنظام األساس، طبقا للنظام األساس القسري القسريويقصد باالختفاءويقصد باالختفاء
 رغما عنهم بسلب حريتهم، بدون وجه حق،  رغما عنهم بسلب حريتهم، بدون وجه حق،  بأماكن سرية بأماكن سريةإلقاء القبض عليهم واحتجازهمإلقاء القبض عليهم واحتجازهم

عدم عدم   ووأأ  ،، الدولة الدولةباسمباسمجماعات تتصرف جماعات تتصرف   أفراد أوأفراد أو  على أيدي موظفين عموميين أوعلى أيدي موظفين عموميين أو
االعتراف بذلك، ورفض الكشف عن مصيرهم؛ مما يحرم أولئك األشخاص من كل حماية االعتراف بذلك، ورفض الكشف عن مصيرهم؛ مما يحرم أولئك األشخاص من كل حماية 

  ..قانونيةقانونية
  

مخالف للقانون، يتعارض ومبادئ مخالف للقانون، يتعارض ومبادئ أو اعتقال أو اعتقال  كل احتجاز  كل احتجاز ، فيراد به، فيراد به التعسفي التعسفيعتقالعتقالأما االأما اال
حقوق اإلنسان األساسية، وخاصة حق األفراد في الحرية والحياة والسالمة البدنية، وذلك حقوق اإلنسان األساسية، وخاصة حق األفراد في الحرية والحياة والسالمة البدنية، وذلك 

  ..جمعويةجمعوية  نقابية أونقابية أو  بسبب ممارستهم ألنشطة سياسية أوبسبب ممارستهم ألنشطة سياسية أو
  

  تنظيم سير عمل وإدارة الهيئةتنظيم سير عمل وإدارة الهيئة: : ثالثاثالثا
 خصوصيات المهام  خصوصيات المهام  داخليا، بموجب نظامها األساسي، راعى داخليا، بموجب نظامها األساسي، راعىيمايمااعتمدت الهيئة تنظاعتمدت الهيئة تنظ

  ..وهكذا انتظمت الهيئة ضمن فرق للعمل ولجان خاصةوهكذا انتظمت الهيئة ضمن فرق للعمل ولجان خاصة. . الموكولة إليهاالموكولة إليها
كما قامت بخلق وحدات إدارية وتقنية تستجيب لحاجيات فرق العمل واللجان المحدثة كما قامت بخلق وحدات إدارية وتقنية تستجيب لحاجيات فرق العمل واللجان المحدثة 

  . . 11داخلهاداخلها
  

  ن الخاصةن الخاصةاا فرق العمل واللج فرق العمل واللج--11
   فرق العمل فرق العمل--11--11

  :: فرق عمل فرق عملةة ثالث ثالث من منةة الهيئ الهيئتتكونتتكون

                                                 
  .ص تفاصيل تنظيم سير عمل الهيئة، أنظر الكتاب الخامس المتعلق بنظام سير عمل الهيئة وأنشطتها بخصو 1
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  ::، ويتولى القيام بالمهام التالية، ويتولى القيام بالمهام التاليةفريق العمل المكلف بالتحرياتفريق العمل المكلف بالتحريات  --
البحث في شأن المختفين قسرا مجهولي المصير، األحياء منهم البحث في شأن المختفين قسرا مجهولي المصير، األحياء منهم   

  والمتوفين؛والمتوفين؛

جمع كل المعلومات والوثائق، وتلقي اإلفادات ذات الصلة بأحداث جمع كل المعلومات والوثائق، وتلقي اإلفادات ذات الصلة بأحداث   
      ..ووقائع ماضي االنتهاكات بمختلف أصنافهاووقائع ماضي االنتهاكات بمختلف أصنافها

  

  ::، ويتولى القيام بالمهام التالية، ويتولى القيام بالمهام التاليةالعمل المكلف بجبر األضرارالعمل المكلف بجبر األضرارفريق فريق   --
، فيما ، فيما به هيئة التحكيم المستقلة سابقابه هيئة التحكيم المستقلة سابقاالذي قامت الذي قامت مواصلة العمل مواصلة العمل   

  ذويذوي عن األضرار المادية والمعنوية للضحايا و عن األضرار المادية والمعنوية للضحايا ويخص التعويضيخص التعويض
الحقوق ممن تعرضوا لالختفاء القسري واالعتقال التعسفي، الحقوق ممن تعرضوا لالختفاء القسري واالعتقال التعسفي، 

   وقواعد العدل واإلنصاف؛ وقواعد العدل واإلنصاف؛اعتمادا على نفس األساس التحكيمياعتمادا على نفس األساس التحكيمي

العمل على جبر باقي األضرار التي لحقت بضحايا االختفاء العمل على جبر باقي األضرار التي لحقت بضحايا االختفاء   
القسري واالعتقال التعسفي، والواردة في الفقرة الخامسة من القسري واالعتقال التعسفي، والواردة في الفقرة الخامسة من 

  ..المادة التاسعةالمادة التاسعة
  ::، ويتولى القيام بالمهام التالية، ويتولى القيام بالمهام التاليةالدراساتالدراساتباألبحاث وباألبحاث وفريق العمل المكلف فريق العمل المكلف   --

  ؛؛از مهام الهيئةاز مهام الهيئةإعداد األبحاث والدراسات الالزمة إلنجإعداد األبحاث والدراسات الالزمة إلنج  
الخالصات المتوصل إليها الخالصات المتوصل إليها ووجمع وتحليل المعطيات والمعلومات جمع وتحليل المعطيات والمعلومات   

ها ها من طرف باقي فرق العمل، في أفق إنجاز الهيئة لتقريرمن طرف باقي فرق العمل، في أفق إنجاز الهيئة لتقرير
  ..الختاميالختامي

  

   اللجان الخاصة اللجان الخاصة--22--11
كما عهدت بمهام محددة لبعض أعضائها كما عهدت بمهام محددة لبعض أعضائها . .  لجان عمل خاصة، قارة أو مؤقتة لجان عمل خاصة، قارة أو مؤقتةأحدثت الهيئةأحدثت الهيئة

  ..كمقررين خاصينكمقررين خاصين
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  ::اللجان المحدثة فياللجان المحدثة فيوتمثلت أهم وتمثلت أهم 
  لجنة خطة العمل؛لجنة خطة العمل؛  --

  لجنة استراتيجية التواصل؛لجنة استراتيجية التواصل؛  --

  لجنة تدوين وتقييم تجربة هيئة التحكيم السابقة؛لجنة تدوين وتقييم تجربة هيئة التحكيم السابقة؛  --

  لجنة دراسة اإلشكاالت القانونية المرتبطة باالختصاص؛لجنة دراسة اإلشكاالت القانونية المرتبطة باالختصاص؛  --

  لجنة نظام المعلومات؛لجنة نظام المعلومات؛  --
  لجنة جلسات االستماع العمومية؛لجنة جلسات االستماع العمومية؛  --

  لجنة الجلسات الحوارية الموضوعاتية؛لجنة الجلسات الحوارية الموضوعاتية؛  --

  لجنة تطوير مقاربة جبر األضرار؛لجنة تطوير مقاربة جبر األضرار؛  --
  ..لجنة التقرير الختاميلجنة التقرير الختامي  --

  

ولتنسيق أنشطة كل فرق العمل واللجان، وضمان االنسجام في ممارسة مختلف المهام، ولتنسيق أنشطة كل فرق العمل واللجان، وضمان االنسجام في ممارسة مختلف المهام، 
حرصت الهيئة، طبقا لنظامها األساسي، على تنظيم اجتماعات دورية للتنسيق، تحت حرصت الهيئة، طبقا لنظامها األساسي، على تنظيم اجتماعات دورية للتنسيق، تحت 

 فقد ظل المجال  فقد ظل المجال  الموكولة لها، الموكولة لها،لترابط وتكامل المهاملترابط وتكامل المهامكما أنه بالنظر كما أنه بالنظر . . إشراف رئيسهاإشراف رئيسها
  . . مفتوحا لسائر األعضاء للمساهمة في أنشطة كل الفرق واللجانمفتوحا لسائر األعضاء للمساهمة في أنشطة كل الفرق واللجان

  

  إدارة الهيئةإدارة الهيئة  --22
  

 بخبراء  بخبراء استعانتاستعانتكما كما . . إدارة مكونة من أطر إدارية وتقنية وأعوانإدارة مكونة من أطر إدارية وتقنية وأعوانأحدثت الهيئة أحدثت الهيئة 
    ..ومستشارينومستشارين

  

   التنظيم اإلداري التنظيم اإلداري--11--22  
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 تقنية مكلفة بتدبير  تقنية مكلفة بتدبير فرق العمل ولجانفرق العمل ولجانبب وحدات إدارية مرتبطة  وحدات إدارية مرتبطة تهيكلت إدارة الهيئة فيتهيكلت إدارة الهيئة في
 المهام  المهام ىىحدحدم إدارية أو تقنية محددة ترتبط بإم إدارية أو تقنية محددة ترتبط بإنجاز مهانجاز مهاذات الطبيعة األفقية، أو بإذات الطبيعة األفقية، أو بإالقضايا القضايا 

  :: كما هو مبين أدناه كما هو مبين أدناهصة الموكولة للهيئةصة الموكولة للهيئةالخاالخا
  

  ::الوحدات اإلدارية المرتبطة بفرق العملالوحدات اإلدارية المرتبطة بفرق العمل  
  التحريات؛التحريات؛ببالوحدة اإلدارية لفريق العمل المكلف الوحدة اإلدارية لفريق العمل المكلف   --
  دة اإلدارية لفريق العمل المكلف بجبر األضرار؛دة اإلدارية لفريق العمل المكلف بجبر األضرار؛الوحالوح  --

  ..الوحدة اإلدارية لفريق العمل المكلف بالدراسات واألبحاثالوحدة اإلدارية لفريق العمل المكلف بالدراسات واألبحاث  --
  

  ::الوحدات اإلدارية المكلفة بتدبير القضايا ذات الطبيعة األفقيةالوحدات اإلدارية المكلفة بتدبير القضايا ذات الطبيعة األفقية  
  كتابة خاصة برئاسة وأعضاء الهيئة؛كتابة خاصة برئاسة وأعضاء الهيئة؛  --

  لجنة التنسيق اإلدارية؛لجنة التنسيق اإلدارية؛  --

  وحدة الشؤون اإلدارية والمالية؛وحدة الشؤون اإلدارية والمالية؛  --
  وحدة نظام المعلومات؛وحدة نظام المعلومات؛  --

  وحدة تدبير الملفات والتوثيق واألرشفة؛وحدة تدبير الملفات والتوثيق واألرشفة؛  --

  . . وحدة التواصل واإلعالموحدة التواصل واإلعالم  --
  

  ::الوحدات أو اللجان اإلدارية أو التقنية المكلفة بتدبير قضايا خاصةالوحدات أو اللجان اإلدارية أو التقنية المكلفة بتدبير قضايا خاصة  
  الوحدة الطبية؛الوحدة الطبية؛

  لجنة التحليل القبلي للملفات؛لجنة التحليل القبلي للملفات؛  --

  لجان خاصة لتنظيم الندوات واألنشطة العمومية للهيئة؛لجان خاصة لتنظيم الندوات واألنشطة العمومية للهيئة؛  --

  لجان تنظيم جلسات االستماع العمومية والجلسات الحوارية؛لجان تنظيم جلسات االستماع العمومية والجلسات الحوارية؛  --
  ..لجنة التقرير الختاميلجنة التقرير الختامي  --
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  البشريةالبشرية الموارد  الموارد --22--22
ر ر  حسب تطو حسب تطو،،طريقة مرنة في التوظيف والتعيين داخل الوحدات اإلداريةطريقة مرنة في التوظيف والتعيين داخل الوحدات اإلداريةالهيئة الهيئة نهجت نهجت 

على توظيف أطر إدارية ومساعدين ومساعدات من مختلف على توظيف أطر إدارية ومساعدين ومساعدات من مختلف وهكذا عملت وهكذا عملت . . مراحل العملمراحل العمل
كما اعتمدت على كفاءات وضعت رهن إشارتها من كما اعتمدت على كفاءات وضعت رهن إشارتها من   .. لتتبع وتنفيذ برامجها لتتبع وتنفيذ برامجهاالتخصصاتالتخصصات

  ..اإلنسان، وبعض القطاعات الحكوميةاإلنسان، وبعض القطاعات الحكوميةقبل المجلس االستشاري لحقوق قبل المجلس االستشاري لحقوق 
  

 إشراك عدد مهم من الشباب ضمن الموارد البشرية للهيئة من االنخراط في مشروع  إشراك عدد مهم من الشباب ضمن الموارد البشرية للهيئة من االنخراط في مشروع مكنمكن
     من منة بخبراء مغاربةة بخبراء مغاربةعانت الهيئعانت الهيئكما استكما است. . الهيئة وقضايا حقوق اإلنسان بشكل عامالهيئة وقضايا حقوق اإلنسان بشكل عام

  ..تخصصات متنوعة إلنجاز دراسات وتقارير وتقديم استشارات، كلما دعت الحاجة لذلكتخصصات متنوعة إلنجاز دراسات وتقارير وتقديم استشارات، كلما دعت الحاجة لذلك
  

  األنشطةاألنشطة: : رابعارابعا
في في وتمثلت وتمثلت . .  األهداف األساسية المرتبطة بإنجاز مهامها األهداف األساسية المرتبطة بإنجاز مهامها متنوعة لبلوغ متنوعة لبلوغ الهيئة أنشطة الهيئة أنشطةنظمتنظمت

  ::المحاور األربعة التاليةالمحاور األربعة التالية
  

  الماضية لحقوق اإلنسانالماضية لحقوق اإلنسانإثبات نوعية ومدى جسامة االنتهاكات إثبات نوعية ومدى جسامة االنتهاكات   --11
 بخصوص االنتهاكات  بخصوص االنتهاكات ،، بصفة عمومية بصفة عمومية،،يهم هذا الهدف الكشف عن الحقيقة وإقرارهايهم هذا الهدف الكشف عن الحقيقة وإقرارها

وذلك عبر تشخيص وتحليل تلك االنتهاكات وتحديد وذلك عبر تشخيص وتحليل تلك االنتهاكات وتحديد . . الجسيمة موضوع اختصاص الهيئةالجسيمة موضوع اختصاص الهيئة
طبيعتها ومدى جسامتها واألسباب المؤدية إليها، وآثارها على الضحايا، أفرادا وجماعات، طبيعتها ومدى جسامتها واألسباب المؤدية إليها، وآثارها على الضحايا، أفرادا وجماعات، 

  ..جتمعجتمعوعلى الموعلى الم
  

. .  فإنها تتعلق بحق المجتمع في معرفة حقيقة ما جرى فإنها تتعلق بحق المجتمع في معرفة حقيقة ما جرى هذه الحقيقة الضحايا، هذه الحقيقة الضحايا،وبقدر ما تهموبقدر ما تهم
  ..كما تساعد على استخالص الدروس والعبر  لتوفير ضمانات الوقاية وعدم التكراركما تساعد على استخالص الدروس والعبر  لتوفير ضمانات الوقاية وعدم التكرار

  

  ::وتتفرع عن هذا الهدف األساسي األهداف اإلجرائية التاليةوتتفرع عن هذا الهدف األساسي األهداف اإلجرائية التالية
   التي لم يعرف مصيرها بعد؛ التي لم يعرف مصيرها بعد؛مواصلة البحث بشأن حاالت االختفاء القسريمواصلة البحث بشأن حاالت االختفاء القسري  --
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  التحري بشأن الوقائع التي لم يتم استجالؤها والكشف عن مصير المختفين؛التحري بشأن الوقائع التي لم يتم استجالؤها والكشف عن مصير المختفين؛  --

 لحاالت األشخاص الذين يثبت للهيئة أنهم  لحاالت األشخاص الذين يثبت للهيئة أنهم العمل على إيجاد الحلول المالئمة بالنسبةالعمل على إيجاد الحلول المالئمة بالنسبة  --
    توفوا؛توفوا؛

في االنتهاكات في االنتهاكات  من الجهات  من الجهات الوقوف على مسؤوليات أجهزة الدولة أو غيرهاالوقوف على مسؤوليات أجهزة الدولة أو غيرها  --
  . . ضوع التحرياتضوع التحرياتوالوقائع مووالوقائع مو

  

  ::لتحقيق تلك األهداف، عملت الهيئة على تنظيم سلسلة من األنشطة الموجهة أساسا نحولتحقيق تلك األهداف، عملت الهيئة على تنظيم سلسلة من األنشطة الموجهة أساسا نحو
الكشف عن حقيقة االنتهاكات الجسيمة الماضية لحقوق اإلنسان، بما يستجيب الكشف عن حقيقة االنتهاكات الجسيمة الماضية لحقوق اإلنسان، بما يستجيب   --

  لمطالب ضحاياها؛لمطالب ضحاياها؛
  المساعدة على تأمين حق المجتمع، أفرادا وجماعات، في معرفة ما جرى؛المساعدة على تأمين حق المجتمع، أفرادا وجماعات، في معرفة ما جرى؛  --

  . . الدولة رسميا بمسؤوليتها فيما وقعالدولة رسميا بمسؤوليتها فيما وقعإقرار واعتراف إقرار واعتراف   --
  

  ::وتتلخص المهام واألنشطة المنظمة في هذا اإلطار فيما يليوتتلخص المهام واألنشطة المنظمة في هذا اإلطار فيما يلي
القيام باألبحاث والتحريات للتحقق من كون االنتهاكات الجسيمة تشكل نمطا منتظما القيام باألبحاث والتحريات للتحقق من كون االنتهاكات الجسيمة تشكل نمطا منتظما   --

االستماع للضحايا والعائالت، والمكلفين بتنفيذ االستماع للضحايا والعائالت، والمكلفين بتنفيذ    حقوق اإلنسان، عبر حقوق اإلنسان، عبرتتخروقاخروقاأم ال لأم ال ل
  لتقصي ميدانيا في حاالت ومراكز وأماكن عرفت انتهاكات؛لتقصي ميدانيا في حاالت ومراكز وأماكن عرفت انتهاكات؛القوانين، واالقوانين، وا

التفاوض والتشاور بشأن حاالت األشخاص الذين يثبت أنهم توفوا، والقيام التفاوض والتشاور بشأن حاالت األشخاص الذين يثبت أنهم توفوا، والقيام   --
التعامل مع ذوي التعامل مع ذوي   باإلجراءات اإلدارية والقضائية، قصد تحديد المدافن وطريقةباإلجراءات اإلدارية والقضائية، قصد تحديد المدافن وطريقة

  الحقوق والعائالت، وبشأن مجهولي المصير قصد تحديد مصيرهم؛الحقوق والعائالت، وبشأن مجهولي المصير قصد تحديد مصيرهم؛
ة وأسباب ومدى جسامة االنتهاكات، من خالل البحث في الظروف ة وأسباب ومدى جسامة االنتهاكات، من خالل البحث في الظروف تحديد طبيعتحديد طبيع  --

األجهزة األجهزة   والعوامل والسياق والدوافع التي أدت إلى ارتكابها؛ والتحقق من مسؤوليةوالعوامل والسياق والدوافع التي أدت إلى ارتكابها؛ والتحقق من مسؤولية
  والسلطات، والمؤسسات أو التنظيمات التي قد تكون وراء ارتكابها؛ والسلطات، والمؤسسات أو التنظيمات التي قد تكون وراء ارتكابها؛ 
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   الضحايا الضحاياتحديد هوياتتحديد هوياتمن مختلف المصادر بغية من مختلف المصادر بغية   اإلفاداتاإلفاداتجمع المعلومات وتلقي جمع المعلومات وتلقي   --
  ومصائرهم وطبيعة ومدى األذى الذي عانوه؛ومصائرهم وطبيعة ومدى األذى الذي عانوه؛

محاضر الضابطة محاضر الضابطة ((تحليل التقارير والدراسات المتوفرة، واألرشيفات الرسمية تحليل التقارير والدراسات المتوفرة، واألرشيفات الرسمية   --
التي التي   ، وتحليل النماذج المعروفة، وتحليل النماذج المعروفة...)...)القضائية، األحكام الصادرة، سجالت االعتقالالقضائية، األحكام الصادرة، سجالت االعتقال

  ة؛ة؛ال تتطلب تحريا ميدانيا، بقدر ما تحتاج لبحث في المعلومات المتوفرال تتطلب تحريا ميدانيا، بقدر ما تحتاج لبحث في المعلومات المتوفر

القيام بتحديد أماكن دفن الضحايا المتوفين في مراكز االختفاء القسري أو االعتقال القيام بتحديد أماكن دفن الضحايا المتوفين في مراكز االختفاء القسري أو االعتقال   --
التعسفي، أو خالل أحداث اجتماعية، وإخبار عائالت الضحايا والمنظمات الحقوقية التعسفي، أو خالل أحداث اجتماعية، وإخبار عائالت الضحايا والمنظمات الحقوقية 

  .  .  والرأي العام الوطنيوالرأي العام الوطني
  

  جبر األضرار وإنصاف الضحاياجبر األضرار وإنصاف الضحايا  --22
حايا ورد االعتبار لهم، طبقا حايا ورد االعتبار لهم، طبقا يهم الهدف األساسي الثاني جبر األضرار وإنصاف الضيهم الهدف األساسي الثاني جبر األضرار وإنصاف الض

لمقاربة شمولية تقتضي بالدرجة األولى إقرار الدولة واالعتراف بمسؤوليتها فيما ارتكبته لمقاربة شمولية تقتضي بالدرجة األولى إقرار الدولة واالعتراف بمسؤوليتها فيما ارتكبته 
فعليا من انتهاكات، والعمل على محو آثارها بالنسبة للضحايا، أفرادا وجماعات، فعليا من انتهاكات، والعمل على محو آثارها بالنسبة للضحايا، أفرادا وجماعات، 

  . . والمجتمعوالمجتمع
  

الهدف بمراعاة العناصر الهدف بمراعاة العناصر وقد عملت الهيئة على تطوير مقاربتها الشمولية بغية تحقيق هذا وقد عملت الهيئة على تطوير مقاربتها الشمولية بغية تحقيق هذا 
  ::التاليةالتالية
استحضار التطورات الحاصلة في القانون الدولي، سواء على الصعيد النظري استحضار التطورات الحاصلة في القانون الدولي، سواء على الصعيد النظري   --

  ؛؛أوفي الممارسةأوفي الممارسة
 مجال التعويض وجبر  مجال التعويض وجبر  في في عبر العالم عبر العالم لجان الحقيقة لجان الحقيقةتجاربتجارباإلطالع على اإلطالع على     --

  األضرار؛األضرار؛

  ة وتقييم تجربتها؛ة وتقييم تجربتها؛سابقسابقالالالهيئة المستقلة للتحكيم الهيئة المستقلة للتحكيم  تدوين مقاربة  تدوين مقاربة   --
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 وعالقات الشراكة مع  وعالقات الشراكة مع  التي نظمتها الهيئة التي نظمتها الهيئة الميدانية الميدانيةتتاازيارزيارالالنتائج نتائج خالصات وخالصات و  --
 والجمعيات الحقوقية والتنموية، وخاصة  والجمعيات الحقوقية والتنموية، وخاصة طات العمومية، المركزية والمحلية،طات العمومية، المركزية والمحلية،السلالسل

  ..منها في المناطق المعنية باالنتهاكات التي طرحت ضرورة جبر الضرر الجماعيمنها في المناطق المعنية باالنتهاكات التي طرحت ضرورة جبر الضرر الجماعي
  

تصر على استكمال مسلسل التعويض تصر على استكمال مسلسل التعويض وهكذا فإن تحقيق هذا الهدف جعل أنشطة الهيئة ال تقوهكذا فإن تحقيق هذا الهدف جعل أنشطة الهيئة ال تق
المادي وجبر باقي األضرار، طبقا لمقتضيات نظامها األساسي، بل إنها تعدت ذلك إلى المادي وجبر باقي األضرار، طبقا لمقتضيات نظامها األساسي، بل إنها تعدت ذلك إلى 
لعب دور الوساطة في مجاالت محددة من جبر األضرار، كالحاالت الصحية المستعجلة لعب دور الوساطة في مجاالت محددة من جبر األضرار، كالحاالت الصحية المستعجلة 

مناطق، مناطق، أو تحديد برامج التنمية االقتصادية واالجتماعية التي يمكن أن تساهم، في بعض الأو تحديد برامج التنمية االقتصادية واالجتماعية التي يمكن أن تساهم، في بعض ال
  ..في محو آثار االنتهاكات الماضية لحقوق اإلنسان وإنصاف الضحايا والمناطقفي محو آثار االنتهاكات الماضية لحقوق اإلنسان وإنصاف الضحايا والمناطق

  

  ::وتتمثل المهام واألنشطة األساسية للهيئة لبلوغ هذا الهدف فيما يليوتتمثل المهام واألنشطة األساسية للهيئة لبلوغ هذا الهدف فيما يلي
  إنجاز دراسات وتقارير حول مقاربة الهيئة في مجال جبر األضرار؛ إنجاز دراسات وتقارير حول مقاربة الهيئة في مجال جبر األضرار؛   --

هاكات المصرح بها على هاكات المصرح بها على تحليل وتصنيف الطلبات الواردة على الهيئة وتكييف االنتتحليل وتصنيف الطلبات الواردة على الهيئة وتكييف االنت  --
ضوء مقتضيات نظامها األساسي، المعايير الدولية لحقوق اإلنسان والتشريعات ضوء مقتضيات نظامها األساسي، المعايير الدولية لحقوق اإلنسان والتشريعات 

  الوطنية ذات الصلة؛الوطنية ذات الصلة؛
البيانات البيانات تجهيز الملفات التي تم فتحها بناء على تلك الطلبات من حيث المعلومات وتجهيز الملفات التي تم فتحها بناء على تلك الطلبات من حيث المعلومات و  --

   واتخاذ القرار المناسب؛ واتخاذ القرار المناسب؛ الضرورية للبت الضرورية للبتوالوثائقوالوثائق

وص طلبات التعويض المادي عن األضرار الالحقة وص طلبات التعويض المادي عن األضرار الالحقة إصدار مقررات تحكيمية بخصإصدار مقررات تحكيمية بخص  --
  بالضحايا أو ذوي حقوقهم؛بالضحايا أو ذوي حقوقهم؛

تقديم مقترحات وتوصيات لحل قضايا التأهيل النفسي والصحي واإلدماج تقديم مقترحات وتوصيات لحل قضايا التأهيل النفسي والصحي واإلدماج   --
االجتماعي، و حل ما تبقى من المشاكل اإلدارية والوظيفية والقانونية والقضايا االجتماعي، و حل ما تبقى من المشاكل اإلدارية والوظيفية والقانونية والقضايا 

  المتعلقة بنزع الممتلكات؛المتعلقة بنزع الممتلكات؛
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 العمومية، مركزيا ومحليا، وجمعيات التنمية  العمومية، مركزيا ومحليا، وجمعيات التنمية لعب دور الوساطة بين السلطاتلعب دور الوساطة بين السلطات  --
 من أجل العمل على مراعاة بعد االنتهاكات واألضرار الناجمة عنها في  من أجل العمل على مراعاة بعد االنتهاكات واألضرار الناجمة عنها في ،،المحليةالمحلية

برامج التنمية االقتصادية واالجتماعية المخصصة للمناطق التي تضررت جراء برامج التنمية االقتصادية واالجتماعية المخصصة للمناطق التي تضررت جراء 
  حدوث انتهاكات جسيمة؛حدوث انتهاكات جسيمة؛

نتهاكات جسيمة لحقوق نتهاكات جسيمة لحقوق  ضحايا ا ضحايا اإنجاز بحث ميداني حول النوع لعينات من النساءإنجاز بحث ميداني حول النوع لعينات من النساء  --
  ؛؛اإلنساناإلنسان

  ..إعداد برنامج لجبر األضرار الصحيةإعداد برنامج لجبر األضرار الصحية  --
  

  إعداد التقریر الختامي والتوصياتإعداد التقریر الختامي والتوصيات  --33

 ختامي يتضمن نتائج وحصيلة أعمالها المرتبطة  ختامي يتضمن نتائج وحصيلة أعمالها المرتبطة إعداد تقريرإعداد تقريرأناط النظام األساسي بالهيئة أناط النظام األساسي بالهيئة 
 آثار  آثار والتوصيات والمقترحات الكفيلة بعدم تكرار ما جرى ومحووالتوصيات والمقترحات الكفيلة بعدم تكرار ما جرى ومحو  بالمهام الموكولة إليها،بالمهام الموكولة إليها،

  . . االنتهاكات واسترجاع الثقة وتقويتها في حكم القانوناالنتهاكات واسترجاع الثقة وتقويتها في حكم القانون
  

تجميع وإعداد الدراسات واألبحاث تجميع وإعداد الدراسات واألبحاث على على ولهذا الغرض، حرصت الهيئة، منذ بداية أشغالها، ولهذا الغرض، حرصت الهيئة، منذ بداية أشغالها، 
والتقارير التي من شأنها المساعدة على تحليل األحداث والسياقات ذات الصلة باالنتهاكات والتقارير التي من شأنها المساعدة على تحليل األحداث والسياقات ذات الصلة باالنتهاكات 

  ،، بغية تسليط الضوء على ما جرى بغية تسليط الضوء على ما جرى الهيئة، الهيئة،قوق اإلنسان موضوع اختصاصقوق اإلنسان موضوع اختصاصالجسيمة لحالجسيمة لح
وفتح سبل وفرص البحث من طرف الخبراء والمختصين في قضايا حقوق اإلنسان وعلم وفتح سبل وفرص البحث من طرف الخبراء والمختصين في قضايا حقوق اإلنسان وعلم 

  ..السياسة والقانون والتاريخ فيما بعد مرحلة الهيئةالسياسة والقانون والتاريخ فيما بعد مرحلة الهيئة
  

  :: ويمكن تلخيص أهم المهام المندرجة ضمن هذا الهدف فيما يلي ويمكن تلخيص أهم المهام المندرجة ضمن هذا الهدف فيما يلي
  الذاكرة؛الذاكرة؛تقديم التوصيات والمقترحات الكفيلة بحفظ تقديم التوصيات والمقترحات الكفيلة بحفظ   --
 التشريعية والمؤسساتية والقضائية  التشريعية والمؤسساتية والقضائية لتوصيات والمقترحات بشأن اإلصالحاتلتوصيات والمقترحات بشأن اإلصالحاتتقديم اتقديم ا  --

، لضمان عدم تكرار ما جرى ومحو آثار ، لضمان عدم تكرار ما جرى ومحو آثار  الضرورية الضروريةواألمنية واإلدارية والتربويةواألمنية واإلدارية والتربوية
  االنتهاكات؛االنتهاكات؛
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 تقديم التوصيات والمقترحات الكفيلة باسترجاع الثقة وتقويتها في حكم القانون  تقديم التوصيات والمقترحات الكفيلة باسترجاع الثقة وتقويتها في حكم القانون   --
  ..نساننسانواحترام حقوق اإلواحترام حقوق اإل

  

أما األنشطة التي نظمتها الهيئة، في إطار إعداد التقرير الختامي، فيمكن تلخيصها فيما أما األنشطة التي نظمتها الهيئة، في إطار إعداد التقرير الختامي، فيمكن تلخيصها فيما 
  ::يلييلي

  الحرص على إعداد تقارير مرحلية عن مهام وأنشطة فرق عمل ولجانها الخاصة؛الحرص على إعداد تقارير مرحلية عن مهام وأنشطة فرق عمل ولجانها الخاصة؛  --

  إعداد دراسات وأبحاث و اللجوء إلى خبرات واستشارات؛ إعداد دراسات وأبحاث و اللجوء إلى خبرات واستشارات؛   --

ين والجامعات والمنظمات غير ين والجامعات والمنظمات غير اإلطالع على الكتابات المنجزة من قبل الباحثاإلطالع على الكتابات المنجزة من قبل الباحث  --
  الحكومية؛الحكومية؛

 جمع وتحليل المعطيات والمعلومات والخالصات المتوصل إليها من طرف فرق  جمع وتحليل المعطيات والمعلومات والخالصات المتوصل إليها من طرف فرق   --
  العمل؛ العمل؛ 

تنظيم الندوات واللقاءات العلمية بشأن السياقات والظروف والعوامل المصاحبة، تنظيم الندوات واللقاءات العلمية بشأن السياقات والظروف والعوامل المصاحبة،   --
  ::ومنها بشكل خاص الندوات العمومية حول المواضيع التاليةومنها بشكل خاص الندوات العمومية حول المواضيع التالية

  لسياسي؛لسياسي؛ االعتقال ا االعتقال اكتاباتكتابات  

  عنف الدولة؛عنف الدولة؛  

  الحقيقة؛الحقيقة؛  

  المحاكمات السياسية؛المحاكمات السياسية؛  

  ..األرشيف وحفظ الذاكرةاألرشيف وحفظ الذاكرة  
  ..وضع خطة إلعداد التقرير الختاميوضع خطة إلعداد التقرير الختامي  --

   

  مسار المصالحة الوطنيةمسار المصالحة الوطنية تعزيز  تعزيز --44
يمكن اعتبار هذا الهدف بمثابة مسار تساهم فيه كل الهيئات والمؤسسات وسائر مكونات يمكن اعتبار هذا الهدف بمثابة مسار تساهم فيه كل الهيئات والمؤسسات وسائر مكونات 

 مسلسل استكمال اإلصالحات  مسلسل استكمال اإلصالحات  مراحل مراحل كل كلالمجتمع السياسية والمدنية، عبر االنخراط فيالمجتمع السياسية والمدنية، عبر االنخراط في
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الجارية منذ بداية التسعينات والتي تهم المؤسسات والتشريعات، وذلك لتعزيز االنتقال الجارية منذ بداية التسعينات والتي تهم المؤسسات والتشريعات، وذلك لتعزيز االنتقال 
  ..الديموقراطي ودعم بناء دولة القانون والمؤسساتالديموقراطي ودعم بناء دولة القانون والمؤسسات

  

والمجتمع وكل والمجتمع وكل وتتمثل مساهمة الهيئة، في هذا المسار، في استرجاع الثقة بين الدولة وتتمثل مساهمة الهيئة، في هذا المسار، في استرجاع الثقة بين الدولة 
 توجيه كل أعمالها ذات الصلة بمواضيع الكشف عن  توجيه كل أعمالها ذات الصلة بمواضيع الكشف عن  على علىت الهيئةت الهيئةرصرصولذلك، حولذلك، ح. . مكوناتهمكوناته

الحقيقة وجبر األضرار وإعادة االعتبار وإنصاف الضحايا، وكل ما توصلت إليه من الحقيقة وجبر األضرار وإعادة االعتبار وإنصاف الضحايا، وكل ما توصلت إليه من 
ه ه وهكذا حددت الهيئة أهدافا إجرائية لبلوغ هذوهكذا حددت الهيئة أهدافا إجرائية لبلوغ هذ. . قرارات وتوصيات، نحو تعزيز هذا المسارقرارات وتوصيات، نحو تعزيز هذا المسار

  ::، يمكن تلخيصها في العناصر التالية، يمكن تلخيصها في العناصر التاليةالغايةالغاية
  لمساهمة في نشر قيم وثقافة حقوق اإلنسان والمواطنة؛لمساهمة في نشر قيم وثقافة حقوق اإلنسان والمواطنة؛اا  --
) ) ضحايا، عائالت، جمعيات، جامعاتضحايا، عائالت، جمعيات، جامعات(( المجتمع  المجتمع بينبينالعمل على تنمية سلوك الحوار العمل على تنمية سلوك الحوار   --

  والدولة؛والدولة؛

   عبر إسماع صوتهم ومعاناتهم؛ عبر إسماع صوتهم ومعاناتهم؛،، إرساء مقومات المصالحة بين الضحايا وتاريخهم إرساء مقومات المصالحة بين الضحايا وتاريخهم  --

  .  .  إنشاء مركز أو مراكز لحفظ الذاكرةإنشاء مركز أو مراكز لحفظ الذاكرة  --
  

 الهيئة في أنشطة متعددة، داخل المغرب وخارجه، تدخل ضمن تعزيز  الهيئة في أنشطة متعددة، داخل المغرب وخارجه، تدخل ضمن تعزيز عالوة على مشاركةعالوة على مشاركة
  ::هذا المسار، عملت على تنظيم أنشطة تمثلت أساسا فيما يليهذا المسار، عملت على تنظيم أنشطة تمثلت أساسا فيما يلي

تشجيع حوار وطني حول مقومات العدالة االنتقالية، من خالل تنظيم أيام دراسية تشجيع حوار وطني حول مقومات العدالة االنتقالية، من خالل تنظيم أيام دراسية   --
  وندوات فكرية ذات صلة بالموضوع؛وندوات فكرية ذات صلة بالموضوع؛

 للتعريف بمهام  للتعريف بمهام سات تعليمية وتربويةسات تعليمية وتربويةمؤسمؤسلقاءات تواصلية بالتعاون مع لقاءات تواصلية بالتعاون مع  تنظيم  تنظيم   --
  ؛؛الهيئةالهيئة

التي التي لشخصيات لشخصيات جلسات خاصة مع بعض اجلسات خاصة مع بعض اتنظيم جلسات استماع عمومية للضحايا وتنظيم جلسات استماع عمومية للضحايا و  --
  ؛؛عاصرت أحداث معينةعاصرت أحداث معينة
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تأطير العديد من األنشطة التي نظمتها جمعيات ومؤسسات وطنية تهتم بمجاالت تأطير العديد من األنشطة التي نظمتها جمعيات ومؤسسات وطنية تهتم بمجاالت   --
  ..التنمية والتربية على حقوق اإلنسانالتنمية والتربية على حقوق اإلنسان

بية في مجال التسوية غير القضائية لماضي االنتهاكات بية في مجال التسوية غير القضائية لماضي االنتهاكات  التعريف بالتجربة المغر التعريف بالتجربة المغر  --
مونتريال، برلين، بروكسيل، أمستردام، مونتريال، برلين، بروكسيل، أمستردام، ((في العديد من المحافل والمنتديات الدولية في العديد من المحافل والمنتديات الدولية 

  ؛؛))القاهرة، باريز، جنيفالقاهرة، باريز، جنيف
  تنظيم دورات تدريبية لمنظمات غير حكومية عربية في مجال العدالة االنتقالية؛تنظيم دورات تدريبية لمنظمات غير حكومية عربية في مجال العدالة االنتقالية؛  --

  ::لتاليةلتاليةتنظيم جلسات حوارية حول المواضيع اتنظيم جلسات حوارية حول المواضيع ا  --
  إشكالية االنتقال الديمقراطي؛إشكالية االنتقال الديمقراطي؛  

  تجاوز العنف كاستراتيجية للتدبير السياسي؛تجاوز العنف كاستراتيجية للتدبير السياسي؛  

  اإلصالحات على المستوى االقتصادي واالجتماعي؛اإلصالحات على المستوى االقتصادي واالجتماعي؛  

  اإلصالحات على المستوى التربوي والثقافي؛اإلصالحات على المستوى التربوي والثقافي؛  

  ..اإلصالحات التشريعية والتنفيذية والقضائيةاإلصالحات التشريعية والتنفيذية والقضائية  
  

  عقد لقاء حول األرشيف بالمغرب؛عقد لقاء حول األرشيف بالمغرب؛  --

وب وسمعي بصري حول بعض المواضيع واألماكن ذات وب وسمعي بصري حول بعض المواضيع واألماكن ذات تكوين رصيد وثائقي مكتتكوين رصيد وثائقي مكت  --
  ..الصلة باالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان والتي يمكن أن تساهم في حفظ الذاكرةالصلة باالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان والتي يمكن أن تساهم في حفظ الذاكرة

  

   أدوات عمل بمثابة سند أساسي أدوات عمل بمثابة سند أساسي--خامساخامسا
من المهام الرئيسية التي أنجزتها الهيئة جمع وتوثيق أرشيف متعدد ومتنوع المصادر من المهام الرئيسية التي أنجزتها الهيئة جمع وتوثيق أرشيف متعدد ومتنوع المصادر 

م في سد الخصاص الذي تعاني منه مختلف األرشيفات ذات م في سد الخصاص الذي تعاني منه مختلف األرشيفات ذات والطبيعة، مما جعلها تساهوالطبيعة، مما جعلها تساه
ولذلك حرصت ولذلك حرصت . . الصلة باالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان موضوع اختصاص الهيئةالصلة باالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان موضوع اختصاص الهيئة

على تنظيمه وصيانته وفق نظام خاص لألرشفة والتوثيق، من جهة، ونظام معلومات على تنظيمه وصيانته وفق نظام خاص لألرشفة والتوثيق، من جهة، ونظام معلومات 
تيب والتحليل، من جهة تيب والتحليل، من جهة يستند إلى قاعدة بيانات ذات أهمية بالغة في عمليات التخزين والتريستند إلى قاعدة بيانات ذات أهمية بالغة في عمليات التخزين والتر

حرصت حرصت شراك كل قطاعات المجتمع في تتبع أعمالها والتفاعل معها، شراك كل قطاعات المجتمع في تتبع أعمالها والتفاعل معها، ولضمان إولضمان إ. . أخرىأخرى
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وسائل اإلعالم وسائل اإلعالم ووعائالتهم وممثليهم، عائالتهم وممثليهم،   خطة للتواصل تجاه الضحايا أوخطة للتواصل تجاه الضحايا أوعلى وضع على وضع الهيئة الهيئة 
  ..المجتمع المدنيالمجتمع المدنيالسمعي البصري والصحافة، وسائر مكونات السمعي البصري والصحافة، وسائر مكونات 

  

   نظام المعلومات نظام المعلومات--11
. . وفق المعايير والقواعد التكنولوجية الحديثةوفق المعايير والقواعد التكنولوجية الحديثة نظاما معلوماتيا متخصصا،  نظاما معلوماتيا متخصصا، اعتمدت الهيئةاعتمدت الهيئة

مكن هذا النظام مكن هذا النظام وقد وقد حفظ وتدبير ومعالجة الملفات والطلبات الواردة على الهيئة، حفظ وتدبير ومعالجة الملفات والطلبات الواردة على الهيئة، تسهيل تسهيل لل
كأداة كأداة   ههتم استعمالتم استعمالكما كما . . ك الملفاتك الملفاتمن تحصيل وتحليل المعطيات والمعلومات المرتبطة بتلمن تحصيل وتحليل المعطيات والمعلومات المرتبطة بتل

  .. طيلة فترة أشغال الهيئة طيلة فترة أشغال الهيئةهاهاتحليلتحليللتجميع المعلومات ولتجميع المعلومات و
  

   التواصل  التواصل --22
  اء والتفاعل اإليجابي والتشاركاء والتفاعل اإليجابي والتشاركصغصغاإلاإلاالنفتاح واالنفتاح و  ئئعلى مبادعلى مبادللهيئة للهيئة تقوم الخطة التواصلية تقوم الخطة التواصلية 

  ،، أفرادا وجماعات أفرادا وجماعات،، وذوي حقوقهم وذوي حقوقهم من ضحايا من ضحايا،، المعنية بمهامها المعنية بمهامهالجهاتلجهات ا امع وتجاهمع وتجاه
مؤسسات مؤسسات وو، ، ةةأكاديميأكاديميأوساط أوساط  و ومنظمات حقوقية،منظمات حقوقية،ووفاعلين سياسيين، فاعلين سياسيين،  و ومسؤولين رسميين،مسؤولين رسميين،وو

  ..إعالمية وشركاء دوليين وغيرهمإعالمية وشركاء دوليين وغيرهم
  

  ::وترتكز هذه الخطة على العناصر التاليةوترتكز هذه الخطة على العناصر التالية
   وأنشطتها وطرق عملها؛ وأنشطتها وطرق عملها؛رامج عمل الهيئةرامج عمل الهيئةبب  حولحول  اطالع وإخبار الرأي العاماطالع وإخبار الرأي العام  --
 عبر تنظيم برامج وجلسات حوارية وتقديم مساهمات حول مواضيع ذات  عبر تنظيم برامج وجلسات حوارية وتقديم مساهمات حول مواضيع ذات التواصلالتواصل  --

اإلذاعة؛ التلفزيون؛ اإلذاعة؛ التلفزيون؛ ((تصال والتواصل تصال والتواصل صلة بالمهام الموكولة للهيئة، عبر قنوات االصلة بالمهام الموكولة للهيئة، عبر قنوات اال
  ).).الصحافة المكتوبة؛ األنترنيتالصحافة المكتوبة؛ األنترنيت

  

  ::ومن بين الدعامات األساسية التي اعتمدتها الهيئة في خطتها التواصليةومن بين الدعامات األساسية التي اعتمدتها الهيئة في خطتها التواصلية
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االنفتاح على مختلف وسائل اإلعالم السمعية البصرية، الوطنية والدولية، مع عقد االنفتاح على مختلف وسائل اإلعالم السمعية البصرية، الوطنية والدولية، مع عقد   --
لعمومي واإلذاعات لعمومي واإلذاعات شراكات مع البعض منها، وخصوصا  قناتي التلفزيون اشراكات مع البعض منها، وخصوصا  قناتي التلفزيون ا

  الوطنية والجهوية؛الوطنية والجهوية؛
  طبع وتوزيع منشورات تعريفية بالهيئة موجهة للجمهور العام؛طبع وتوزيع منشورات تعريفية بالهيئة موجهة للجمهور العام؛  --

إنشاء موقع للهيئة على شبكة األنترنيت حرصت على تحيينه يوميا باألخبار إنشاء موقع للهيئة على شبكة األنترنيت حرصت على تحيينه يوميا باألخبار   --
  . . والمقاالت والتقارير المستجدة حول أنشطة الهيئةوالمقاالت والتقارير المستجدة حول أنشطة الهيئة
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  الفصل الثانيالفصل الثاني

  سياقات االنتهاكاتسياقات االنتهاكات
  

  

  لسياق التاريخيلسياق التاريخيااإشكاالت إشكاالت   --أوالأوال
 إشكاالت  إشكاالت التاريخي لالنتهاكات التي عرفها المغرب منذ االستقالل،التاريخي لالنتهاكات التي عرفها المغرب منذ االستقالل، كتابة السياق  كتابة السياق تطرحتطرح

ويمكن تلخيص تلك اإلشكاالت ويمكن تلخيص تلك اإلشكاالت   ..كبرى، في إطار المهام الموكولة للهيئة على هذا المستوىكبرى، في إطار المهام الموكولة للهيئة على هذا المستوى
إشكال النقص في إشكال النقص في ) ) 22  ؛؛""السـيـاق التاريخيالسـيـاق التاريخي""إشكـال معنى إشكـال معنى ) ) 11: :  الثالث التالية الثالث التاليةفي النقطفي النقط

إشكال تضارب األطروحات التي تقدم إشكال تضارب األطروحات التي تقدم ) ) 33  االنتهاكات؛االنتهاكات؛عطيات حول األحداث المرتبطة بعطيات حول األحداث المرتبطة بالمالم
  ..تفسيرات وسياقات لهذه األحداثتفسيرات وسياقات لهذه األحداث

  

ارتبطت االنتهاكات بأحداث تاريخية غير موثقة بالقدر الذي يسمح بقراءات دقيقة وموثوق ارتبطت االنتهاكات بأحداث تاريخية غير موثقة بالقدر الذي يسمح بقراءات دقيقة وموثوق 
جز حولها إال جز حولها إال فهذه األحداث ال تتوفر حولها إال وثائق وشهادات غير مكتملة، ولم تنفهذه األحداث ال تتوفر حولها إال وثائق وشهادات غير مكتملة، ولم تن. . بهابها

وبالرغم من أن هذه الدراسات وثقت وبالرغم من أن هذه الدراسات وثقت .  .  دراسات محدودة، جلها من طرف باحثين أجانبدراسات محدودة، جلها من طرف باحثين أجانب
ألحداث ظلت تعتبر من المحرمات السياسية لعقود ، فإن استنتاجات هذه الدراسات أعطيت ألحداث ظلت تعتبر من المحرمات السياسية لعقود ، فإن استنتاجات هذه الدراسات أعطيت 
فيها الغلبة للسياق النظري على ما توفر من معطيات بالرغم من فقرها، وهي تتطلب فيها الغلبة للسياق النظري على ما توفر من معطيات بالرغم من فقرها، وهي تتطلب 

  ..ة الدائمة على ضوء ما يظهر من المعطيات الجديدةة الدائمة على ضوء ما يظهر من المعطيات الجديدةبالتالي المراجعبالتالي المراجع
  

منذ التسعينات، كتابات متنوعة حول تلك األحداث قدمت معلومات كثيرة في شكل منذ التسعينات، كتابات متنوعة حول تلك األحداث قدمت معلومات كثيرة في شكل   ظهرتظهرت
وساهمت هذه اإلنتاجات الجديدة في وساهمت هذه اإلنتاجات الجديدة في . . سير ذاتية، أو شهادات أو تحاليل سياسية وتاريخيةسير ذاتية، أو شهادات أو تحاليل سياسية وتاريخية

يا من سد النقص في التوثيق، يا من سد النقص في التوثيق، إلقاء الضوء على جوانب كانت مجهولة أو مغفلة، مكنت نسبإلقاء الضوء على جوانب كانت مجهولة أو مغفلة، مكنت نسب
إال أن توظيف هذه الكتابات في فهم إال أن توظيف هذه الكتابات في فهم . . قى دائما في الحاجة إلى المزيدقى دائما في الحاجة إلى المزيدالذي مع ذلك سيبالذي مع ذلك سيب

سياقات الماضي، يتطلب الوعي باالعتبارات الراهنة لكتابها، واالختيارات الذاتية التي سياقات الماضي، يتطلب الوعي باالعتبارات الراهنة لكتابها، واالختيارات الذاتية التي 
      ..قائع وترتيبها وتأويلهاقائع وترتيبها وتأويلهاتتدخل في عملية انتقاء األحداث و إعادة بناء الوتتدخل في عملية انتقاء األحداث و إعادة بناء الو
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 التي تجهل  التي تجهل ،،يضاف إلى ذلك، الحالة المتردية والغامضة لألرشيفات العمومية في المغربيضاف إلى ذلك، الحالة المتردية والغامضة لألرشيفات العمومية في المغرب
 قيمتها من خالل الجرد التقريبي  قيمتها من خالل الجرد التقريبي ا ونوعا، وبالتالي يصعب، الحكم علىا ونوعا، وبالتالي يصعب، الحكم علىمحتوياتها كممحتوياتها كم
 كمصادر لتوثيق التاريخ السياسي الراهن للمغرب، خاصة التاريخ الراهن  كمصادر لتوثيق التاريخ السياسي الراهن للمغرب، خاصة التاريخ الراهن ااالمتوفر عنهالمتوفر عنه

  . . لحقوق اإلنسانلحقوق اإلنسان
  

ات االنتهاكات ات االنتهاكات فإن تحقيق أهداف الهيئة المتمثلة في تحديد سياقفإن تحقيق أهداف الهيئة المتمثلة في تحديد سياقى هذا األساس ى هذا األساس علعلوو
تم في كل األحوال اعتمادا على معلومات غير مكتملة، وعلى وعي تم في كل األحوال اعتمادا على معلومات غير مكتملة، وعلى وعي واستخالص العبر، واستخالص العبر، 

بأن إنتاج المعطيات عملية دائمة التطور، وأنها خاضعة هي األخرى لسياقاتها التاريخية بأن إنتاج المعطيات عملية دائمة التطور، وأنها خاضعة هي األخرى لسياقاتها التاريخية 
  ..ت الذاتية لمنتجيهات الذاتية لمنتجيهاوالسياسية المتقلبة ولالعتباراوالسياسية المتقلبة ولالعتبارا

  

متناقضة متناقضة وومتنوعة، متنوعة،  األحداث المرتبطة باالنتهاكات  األحداث المرتبطة باالنتهاكات إن القراءات و األحكام المتداولة بشأنإن القراءات و األحكام المتداولة بشأن
كل التناقض، كما هو الحال بالنسبة لما يوصف بالصراعات الحزبية، وأحداث كل التناقض، كما هو الحال بالنسبة لما يوصف بالصراعات الحزبية، وأحداث أحيانا أحيانا 

بين الفرقاء السياسيين، والمحاوالت بين الفرقاء السياسيين، والمحاوالت الريف و األطلس في بداية االستقالل، والصراع الريف و األطلس في بداية االستقالل، والصراع 
  ..إلخإلخ......مرتبطة بحركات االحتجاج الحضريةمرتبطة بحركات االحتجاج الحضرية، واألحداث ال، واألحداث الاالنقالبية الفاشلةاالنقالبية الفاشلة

  

   لكونها لكونها في األطروحات المتعددة والمتضاربة في األطروحات المتعددة والمتضاربةخوضخوض ال العدمعدم الهيئة  الهيئة واعتبارا لذلك فضلتواعتبارا لذلك فضلت
 للهيئة في هذا  للهيئة في هذا المساهمة الممكنةالمساهمة الممكنة  ، وتبقى، وتبقىمهمة تعود للمؤرخين والباحثين المتخصصينمهمة تعود للمؤرخين والباحثين المتخصصين

  ::المجالالمجال
  

مت لها في إطار ممارستها مت لها في إطار ممارستها لشهادات التي قدلشهادات التي قدها، واها، واعرض الملفات التي توصلت بعرض الملفات التي توصلت ب  
لمهامها أمام الباحثين الستعمالها، بما ال يمس سرية المعلومات الخاصة باألفراد، لمهامها أمام الباحثين الستعمالها، بما ال يمس سرية المعلومات الخاصة باألفراد، 

    لحرية الفكر والتعبير؛لحرية الفكر والتعبير؛  ترسيخاترسيخا
  ؛ ؛  مناخ لقراءة شفافة وحرة لألحداث التاريخية مناخ لقراءة شفافة وحرة لألحداث التاريخيةالمطالبة بتوفيرالمطالبة بتوفير  
  .. لألرشيفات العمومية لألرشيفات العموميةإطار قانونيإطار قانوني  بإحداثبإحداث  توصيةتوصيةالال  
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  السياق القانونيالسياق القانوني: : ثانياثانيا
تزامنت وتالزمت االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان المرتكبة خالل الفترة موضوع تزامنت وتالزمت االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان المرتكبة خالل الفترة موضوع 

  . . اختصاص الهيئة مع التراجع عن الضمانات القانونية للحقوق والحريات األساسيةاختصاص الهيئة مع التراجع عن الضمانات القانونية للحقوق والحريات األساسية
  الحقوق والحريات األساسية في الدستور المغربيالحقوق والحريات األساسية في الدستور المغربي. . 11

ت األساسية لألفراد والجماعات، حيث نصت ت األساسية لألفراد والجماعات، حيث نصت  الحقوق والحريا الحقوق والحريا19621962أقر دستور سنة أقر دستور سنة 
المترتبة عن مواثيق الهيئات المترتبة عن مواثيق الهيئات " " المبادئ وااللتزاماتالمبادئ وااللتزامات""ديباجته على أن المغرب ينخرط في ديباجته على أن المغرب ينخرط في 

 الحقوق المدنية والسياسية، وخاصة منها حريات  الحقوق المدنية والسياسية، وخاصة منها حريات نصت مقتضياته على حمايةنصت مقتضياته على حمايةوو. . الدوليةالدولية
 كما تضمن حق  كما تضمن حق ..الرأي والتعبير واالجتماع والتجول وحرمة المسكن وسرية المراسالتالرأي والتعبير واالجتماع والتجول وحرمة المسكن وسرية المراسالت

 لتحديد شروطه  لتحديد شروطه -- لم يصدر إلى يومنا هذا لم يصدر إلى يومنا هذا--اإلضراب مع اإلحالة على قانون تنظيمياإلضراب مع اإلحالة على قانون تنظيمي
  ..وأشكال ممارستهوأشكال ممارسته

  

 أصبحت الديباجة تنص على تشبث  أصبحت الديباجة تنص على تشبث 19921992وبمقتضى التعديالت التي جاء بها دستور سنة وبمقتضى التعديالت التي جاء بها دستور سنة 
  ، مما يعني تكريس، مما يعني تكريس""بحقوق اإلنسان كما هي متعارف عليها عالميابحقوق اإلنسان كما هي متعارف عليها عالميا" " المملكة المغربية المملكة المغربية 

 لحقوق اإلنسان، وانخراطه في العمل بالمعايير المتعلقة  لحقوق اإلنسان، وانخراطه في العمل بالمعايير المتعلقة تزام المغرب بالمرجعية الدوليةتزام المغرب بالمرجعية الدوليةالال
  .. ذات الصلة ذات الصلةتتالمعاهدات واالتفاقياالمعاهدات واالتفاقيابها، من خالل استكمال المصادقة على بها، من خالل استكمال المصادقة على 

  

ينص الفصل التاسع من الدساتير المتعاقبة على أنه ال يمكن الحد من ممارسة الحريات إال ينص الفصل التاسع من الدساتير المتعاقبة على أنه ال يمكن الحد من ممارسة الحريات إال 
اد كل حد من هذه الممارسة عن طريق إجراء تنظيمي تتخذه اد كل حد من هذه الممارسة عن طريق إجراء تنظيمي تتخذه بمقتضى القانون، مع استبعبمقتضى القانون، مع استبع

  . . الحكومةالحكومة
  

  المقتضيات الدستورية المتعلقة بالعدالةالمقتضيات الدستورية المتعلقة بالعدالة  --11--11
). ). 8282الفصل الفصل ((يكرس الدستور استقالل القضاء عن السلطتين التشريعية والتنفيذية يكرس الدستور استقالل القضاء عن السلطتين التشريعية والتنفيذية 

وبالنتيجة فإن السلطة التنفيذية ال تملك صالحية التدخل في ممارسة قضاة األحكام وبالنتيجة فإن السلطة التنفيذية ال تملك صالحية التدخل في ممارسة قضاة األحكام 
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 وباألحرى أن  وباألحرى أن وظائفهم، كما أنه ليس للقضاة أن يتلقوا األوامر من السلطة السياسيةوظائفهم، كما أنه ليس للقضاة أن يتلقوا األوامر من السلطة السياسيةلل
إن النظام األساسي للقضاء والذي يدخل مبدئيا ضمن مجال اختصاص البرلمان، إن النظام األساسي للقضاء والذي يدخل مبدئيا ضمن مجال اختصاص البرلمان، . . ينفذوهاينفذوها

ومن ثمة فإن مدى مطابقته للدستور ال يخضع للمراقبة ومن ثمة فإن مدى مطابقته للدستور ال يخضع للمراقبة . . يكتسي صبغة قانون عادييكتسي صبغة قانون عادي
  ..المسبقةالمسبقة

  

 الموكول له السهر على تطبيق الضمانات الممنوحة  الموكول له السهر على تطبيق الضمانات الممنوحة ألعلى للقضاءألعلى للقضاءيرأس الملك المجلس ايرأس الملك المجلس ا
. . اة باقتراح من المجلس المذكوراة باقتراح من المجلس المذكوريعين القضيعين القضللقضاة فيما يتعلق بترقيتهم وتأديبهم، كما للقضاة فيما يتعلق بترقيتهم وتأديبهم، كما 

القضاء مستقال من حيث القضاء مستقال من حيث ويعتبر ويعتبر . . باسمه تصدر األحكام وهو الذي يمارس حق العفوباسمه تصدر األحكام وهو الذي يمارس حق العفووو
ثل إحدى الضمانات األخرى الستقالل ثل إحدى الضمانات األخرى الستقالل وتتموتتم. . ن السلطتين التشريعية والتنفيذيةن السلطتين التشريعية والتنفيذيةالمبدأ عالمبدأ ع

 الذي يسهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة فيما يتعلق  الذي يسهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة فيما يتعلق القضاء في المجلس األعلىالقضاء في المجلس األعلى
  ).).8787الفصل الفصل ((بترقيتهم و تأديبهم بترقيتهم و تأديبهم 

  

نصت الدساتير المتعاقبة على مبدإ عدم قابلية قضاة األحكام للعزل كإحدى الضمانات نصت الدساتير المتعاقبة على مبدإ عدم قابلية قضاة األحكام للعزل كإحدى الضمانات 
 الذي ينص  الذي ينص 8585لدستور الحالي هذا المبدأ في الفصل لدستور الحالي هذا المبدأ في الفصل ويكرس اويكرس ا. . األساسية الستقالل العدالةاألساسية الستقالل العدالة

فعدم قابلية العزل فعدم قابلية العزل ". ". ال يعزل قضاة األحكام وال ينقلون إال بمقتضى القانونال يعزل قضاة األحكام وال ينقلون إال بمقتضى القانون""على أنه على أنه 
لوا، لوا، ، أن قضاة األحكام ال يمكن أن يقب، أن قضاة األحكام ال يمكن أن يقبيترتب عنها، حسب التفسير المعطى لهذا المقتضىيترتب عنها، حسب التفسير المعطى لهذا المقتضى

  . . دون رضاهم، تعيينا جديدا ولو في حالة الترقيةدون رضاهم، تعيينا جديدا ولو في حالة الترقية
  

، ، ))44الفصل الفصل ((عدم رجعية القوانين عدم رجعية القوانين : :  يكرس الدستور مبادئ أساسية لدولة الحق من قبيل يكرس الدستور مبادئ أساسية لدولة الحق من قبيلكماكما
، ومبدأ شرعية العقوبات، إذ ينص الفصل العاشر ، ومبدأ شرعية العقوبات، إذ ينص الفصل العاشر ))55الفصل الفصل ((وتساوي الجميع أمام القانون وتساوي الجميع أمام القانون 

ال يلقى القبض على أحد وال يحبس أو يعاقب إال في األحوال وحسب اإلجراءات ال يلقى القبض على أحد وال يحبس أو يعاقب إال في األحوال وحسب اإلجراءات ""على أنه على أنه 
وبوضع نفس القيود على التفتيش، فإن نفس المقتضى وبوضع نفس القيود على التفتيش، فإن نفس المقتضى ". ". انونانونالمنصوص عليها في القالمنصوص عليها في الق
  ..يكرس مبدأ حرمة المسكنيكرس مبدأ حرمة المسكن
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  التشريع المتعلق بنظام رجال القضاء وشروط تفعيلهالتشريع المتعلق بنظام رجال القضاء وشروط تفعيله    --22--11
يلعب القضاء دورا حاسما في مواجهة االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان، لكونه يعهد يلعب القضاء دورا حاسما في مواجهة االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان، لكونه يعهد 

ت األساسية وحقوق األفراد ت األساسية وحقوق األفراد إليه بتطبيق المقتضيات القانونية التي تضمن الحرياإليه بتطبيق المقتضيات القانونية التي تضمن الحريا
والجماعات، المتضمنة أساسا في التشريعات المتعلقة بنظام القضاء وشروط تفعيله، والجماعات، المتضمنة أساسا في التشريعات المتعلقة بنظام القضاء وشروط تفعيله، 

  .  .  وبالحريات العامة وقانون المسطرة الجنائيةوبالحريات العامة وقانون المسطرة الجنائية
  مبدأ التحصين ضد العزلمبدأ التحصين ضد العزل  --أأ

يعتبر يعتبر  و و..ضمانة أساسية الستقاللهمضمانة أساسية الستقاللهمكك  استحالة عزل القضاةاستحالة عزل القضاةمبدأ مبدأ كرس الدستور المغربي كرس الدستور المغربي 
 أول أداة قانونية نصت على هذا المبدأ من خالل المقتضيات  أول أداة قانونية نصت على هذا المبدأ من خالل المقتضيات 19581958نبر نبر  دج دج3030ظهير ظهير 

  ..))2525، ، 2121، ، 2020الفصلالفصل((المتعلقة بالتنقيط والترقية والتوقيف والتأديبالمتعلقة بالتنقيط والترقية والتوقيف والتأديب
  

مست بهذا المبدأ األمر الذي مست بهذا المبدأ األمر الذي     ،،19741974   نونبر نونبر1111ظهير ظهير غير أن التعديالت التي جاء بها غير أن التعديالت التي جاء بها 
  6262 و و5555، و، و2626تضمنته الفصول تضمنته الفصول  القضاة بسبب ما  القضاة بسبب ما ضمانات استقاللضمانات استقالليمكن اعتباره تقليصا ليمكن اعتباره تقليصا ل

من صالحيات لوزير العدل تقوت مع الجمود الذي عرفه المجلس األعلى للقضاء خالل من صالحيات لوزير العدل تقوت مع الجمود الذي عرفه المجلس األعلى للقضاء خالل 
ويتعلق األمر بالصالحيات المرتبطة بالتعيين في المناصب الجديدة، وتغيير ويتعلق األمر بالصالحيات المرتبطة بالتعيين في المناصب الجديدة، وتغيير . . سنواتسنوات

  ..المنصب والتكليف بالمهام والتوقيفالمنصب والتكليف بالمهام والتوقيف
  

، حيث أصبحت تشمل تحريك ، حيث أصبحت تشمل تحريك العدلالعدلالسلطة التأديبية لوزير السلطة التأديبية لوزير ونتيجة لذلك توسع مجال ونتيجة لذلك توسع مجال 
تقديره الخاص لخطورة األفعال المنسوبة إليهم تقديره الخاص لخطورة األفعال المنسوبة إليهم  ضد القضاة وتوقيفهم استنادا إلى  ضد القضاة وتوقيفهم استنادا إلى المتابعاتالمتابعات

لتعيينات في المناصب لتعيينات في المناصب وفضال عن ذلك فاوفضال عن ذلك فا. .  اللجوء إلى رأي المجلس األعلى للقضاء اللجوء إلى رأي المجلس األعلى للقضاءدوندون
ضعة ضعة ت هي األخرى خات هي األخرى خا، ظل، ظل األعلى األعلى والتي يفترض اقتراحها من لدن المجلس والتي يفترض اقتراحها من لدن المجلس،،الجديدةالجديدة

  ..لقرارات الوزير لفترة طويلةلقرارات الوزير لفترة طويلة
  



 
 
Royaume du Maroc 
 
Instance Equité et Réconciliation 
        

 
المملكة المغربية

هيئة اإلنصاف و المصالحة 

                                                   
 

                                                              التقرير الختاميالتقرير الختامي                                                                                                          الكتاب األولالكتاب األول  
 

  

34

   الضمانات القانونية الستقالل القضاة ونزاهتهم الضمانات القانونية الستقالل القضاة ونزاهتهم--بب
  االستقالل عن السلطات السياسيةاالستقالل عن السلطات السياسية--

ينص الدستور المغربي على فصل السلط وعلى استقالل السلطة القضائية عن السلطة ينص الدستور المغربي على فصل السلط وعلى استقالل السلطة القضائية عن السلطة 
لطة في لطة في كما يمنع القانون الجنائي تدخل ممثلي تلك السكما يمنع القانون الجنائي تدخل ممثلي تلك الس. .  والسلطة التشريعية والسلطة التشريعيةالتنفيذيةالتنفيذية

صالحيات السلطة القضائية عبر البت في أية قضايا تدخل ضمن اختصاص المحاكم، صالحيات السلطة القضائية عبر البت في أية قضايا تدخل ضمن اختصاص المحاكم، 
  ). ). 239239الفصل الفصل ((ويعاقب على ذلك كجنحة بالحبس من شهر إلى سنتين ويعاقب على ذلك كجنحة بالحبس من شهر إلى سنتين 

  لمحاكماتلمحاكمات للمتابعات وا للمتابعات واغير أنه تبين للهيئة من خالل الدراسات والتحليالت التي أجرتهاغير أنه تبين للهيئة من خالل الدراسات والتحليالت التي أجرتها
 أنه كان يتم في  أنه كان يتم في  وجود قرائن على وجود قرائن علىة عليهاة عليها في عدد مهم من الملفات المعروض في عدد مهم من الملفات المعروضوالقضاياوالقضايا

   في سير القضاء في سير القضاءالعديد من المناسبات التدخل من قبل جهات محسوبة على السلطة التنفيذيةالعديد من المناسبات التدخل من قبل جهات محسوبة على السلطة التنفيذية
  . . مما جعل تلك المحاكمات تعرف اختالالت فيما يتعلق بضمانات المحاكمة العادلةمما جعل تلك المحاكمات تعرف اختالالت فيما يتعلق بضمانات المحاكمة العادلة

  

   النزاهة والتجرد واالستقامة النزاهة والتجرد واالستقامة––
امتهم باعتبارها شروطا أساسية الستقالل القضاة،  امتهم باعتبارها شروطا أساسية الستقالل القضاة،   القضاة وتجردهم واستق القضاة وتجردهم واستقةةضمانا لنزاهضمانا لنزاه

 و  و 251251، و، و248248الفصول الفصول ((منع الرشوة واستغالل النفوذ والتحيزمنع الرشوة واستغالل النفوذ والتحيزعلى على نص القانون الجنائي نص القانون الجنائي 
لذلك أوجب القانون على القضاة التصريح بممتلكاتهم األصلية أو اإلضافية طبقا لذلك أوجب القانون على القضاة التصريح بممتلكاتهم األصلية أو اإلضافية طبقا ). ). 254254

. . ساسي لرجال القضاءساسي لرجال القضاءلمقتضيات الفصلين السادس عشر والسابع عشر من النظام األلمقتضيات الفصلين السادس عشر والسابع عشر من النظام األ
ولوزير العدل صالحية تقدير ثروة القضاة عن طريق إجراء تفتيش بعد موافقة المجلس ولوزير العدل صالحية تقدير ثروة القضاة عن طريق إجراء تفتيش بعد موافقة المجلس 

 بقيت معطلة طيلة عقود من الزمن، كما ظل مفعولها  بقيت معطلة طيلة عقود من الزمن، كما ظل مفعولها  هذه اآللية هذه اآلليةغير أنغير أن. . األعلى للقضاءاألعلى للقضاء
  ..محدودا، فضال عن عدم تفعيل المقتضيات الزجرية التي تعاقب القضاة على تحيزهممحدودا، فضال عن عدم تفعيل المقتضيات الزجرية التي تعاقب القضاة على تحيزهم

  

  ة القضاةة القضاة كفاء كفاء--جج
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  3030 موافق  موافق 13781378 جمادى األولى  جمادى األولى 1818لنظام األساسي لرجال القضاء الصادر بتاريخ لنظام األساسي لرجال القضاء الصادر بتاريخ ااكان كان 
قضاء يتم عن طريق مباراة مفتوحة لحاملي قضاء يتم عن طريق مباراة مفتوحة لحاملي ، ينص على أن ولوج وظيفة ال، ينص على أن ولوج وظيفة ال19521952  دجنبردجنبر

      اإلجازة في الحقوق أو ما يعادلها حسب مرسوم وبعد استشارة المجلس األعلى للقضاء اإلجازة في الحقوق أو ما يعادلها حسب مرسوم وبعد استشارة المجلس األعلى للقضاء 
فالتكوين فالتكوين . . ن إعمال هذا المقتضى لم يؤد إلى تحسين شروط التوظيفن إعمال هذا المقتضى لم يؤد إلى تحسين شروط التوظيفغير أغير أ). ). 1414الفصل الفصل ( ( 

ي لم ي لم ، والذ، والذ19701970للدراسات القضائية سنة للدراسات القضائية سنة لم يعد مؤمنا نسبيا إال مع إحداث المعهد الوطني لم يعد مؤمنا نسبيا إال مع إحداث المعهد الوطني 
  ..تكن شروط ولوجه صارمة وشفافةتكن شروط ولوجه صارمة وشفافة

  

 فإن القضاة يعينون، ماعدا في الحاالت االستثنائية  فإن القضاة يعينون، ماعدا في الحاالت االستثنائية 19741974وحسب النظام األساسي لسنة وحسب النظام األساسي لسنة 
رة في القانون، ملحقين قضائيين يخضعون في نهاية التدريب المتحان يتم إجراؤه رة في القانون، ملحقين قضائيين يخضعون في نهاية التدريب المتحان يتم إجراؤه المقرالمقر

ولم يتم حصر ولوج القضاء ولم يتم حصر ولوج القضاء ). ). 77الفصل الفصل ( ( وفق الشروط المحددة بمقتضى مرسوم وفق الشروط المحددة بمقتضى مرسوم 
، بحيث إن ممارسة ، بحيث إن ممارسة 19931993وتنظيمه في إطار مباراة إال مع إحداث المحاكم اإلدارية سنة وتنظيمه في إطار مباراة إال مع إحداث المحاكم اإلدارية سنة 

  ..كوين مناسبكوين مناسبوظيفة القضاء أصبحت تقتضي التوفر على توظيفة القضاء أصبحت تقتضي التوفر على ت
  

   واجبات القضاة واجبات القضاة--دد
في جميع األحوال على صفات الوقار والكرامة التي تتطلبها في جميع األحوال على صفات الوقار والكرامة التي تتطلبها " " يلزم القضاة بالمحافظة يلزم القضاة بالمحافظة 

كما يطبق مبدأ الفعل المرتب كما يطبق مبدأ الفعل المرتب ).). من النظام األساسي لرجال القضاء من النظام األساسي لرجال القضاء1313الفصل الفصل ((  ""مهامهممهامهم
ة أو بالشرف ة أو بالشرف اإلخالل بالواجبات المهنياإلخالل بالواجبات المهني" " في حال في حال ) ) 5858الفصل الفصل ((للعقوبات التأديبية في حقهم للعقوبات التأديبية في حقهم 

خطأ من شأنه أن يكون محل متابعة خطأ من شأنه أن يكون محل متابعة ""، هذا اإلخالل الذي يشكل ، هذا اإلخالل الذي يشكل ""أو بالوقار أو الكرامةأو بالوقار أو الكرامة
  ".".تأديبيةتأديبية

  

 من النظام  من النظام 6060من شأن اإلخالل بتلك الواجبات أن يعرض القضاة، طبقا لمقتضيات الفصل من شأن اإلخالل بتلك الواجبات أن يعرض القضاة، طبقا لمقتضيات الفصل 
  :: في فياألساسي لرجال القضاء، لعقوبات تأديبية تتمثلاألساسي لرجال القضاء، لعقوبات تأديبية تتمثل
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  ؛؛ رتبة رتبةالتأخير عن الترقي من رتبة إلىالتأخير عن الترقي من رتبة إلى  --
  ؛؛ الحذف من الئحة األهلية الحذف من الئحة األهلية  --
  ؛؛ النقل التلقائي النقل التلقائي  --
  ؛؛التدحرج من الدرجةالتدحرج من الدرجة  --
  . .  اإلقصاء المؤقت عن العمل اإلقصاء المؤقت عن العمل  --

  

   التشريع المتعلق بالحريات العامة التشريع المتعلق بالحريات العامة--22
تراجعت الضمانات القانونية لحماية الحريات العامة بسبب التعديالت التي أدخلت على تراجعت الضمانات القانونية لحماية الحريات العامة بسبب التعديالت التي أدخلت على 

جهة، والتهميش الذي لحقه جهة، والتهميش الذي لحقه  من  من 19731973 أبريل  أبريل 1010 بموجب ظهير  بموجب ظهير 19581958 نونبر  نونبر 1515ظهير ظهير 
  ..لحساب نصوص استثنائية يرجع تاريخها إلى عهد الحمايةلحساب نصوص استثنائية يرجع تاريخها إلى عهد الحماية

كما زادت من حدة هذا التراجع الممارسة التعسفية للسلطات العمومية وكذا أوجه الخلل كما زادت من حدة هذا التراجع الممارسة التعسفية للسلطات العمومية وكذا أوجه الخلل 
  . . التي عرفتها العدالةالتي عرفتها العدالة

  
  
  19991999 إلى  إلى 19581958قوانين الحريات العامة من قوانين الحريات العامة من   --11--22

   فيما يتعلق بتأسيس الجمعيات فيما يتعلق بتأسيس الجمعيات--أأ
ومن أوجه ذلك كون تأسيس الجمعيات كان ومن أوجه ذلك كون تأسيس الجمعيات كان . .  طابعا ليبراليا طابعا ليبراليا19581958 نونبر  نونبر 1515ى ظهير ى ظهير اكتساكتس

  ..خاضعا لمجرد تصريح، وأن حلها في حالة البطالن يتم بناء على قرار قضائيخاضعا لمجرد تصريح، وأن حلها في حالة البطالن يتم بناء على قرار قضائي
وهكذا فإن وجود الجمعيات، ال يمكن المنازعة فيه إال في حالة اإلبطال المحكوم به وهكذا فإن وجود الجمعيات، ال يمكن المنازعة فيه إال في حالة اإلبطال المحكوم به 

روع مخالف للقوانين واألخالق الحميدة أو روع مخالف للقوانين واألخالق الحميدة أو تحقيق هدف غير مشتحقيق هدف غير مشكلما سعت إلى كلما سعت إلى قضائيا، قضائيا، 
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، ، 19731973غير أنه منذ تعديل غير أنه منذ تعديل . . تهدف إلى المس بالوحدة الترابية أو بنظام الدولة الملكيتهدف إلى المس بالوحدة الترابية أو بنظام الدولة الملكي
أصبح من الوارد توقيفها أو حلها بمرسوم للوزير األول، لنفس األسباب أو ألن نشاطها أصبح من الوارد توقيفها أو حلها بمرسوم للوزير األول، لنفس األسباب أو ألن نشاطها 

  ..من شأنه أن يمس بالنظام العاممن شأنه أن يمس بالنظام العام
  

   فيما يتعلق بحرية الصحافة فيما يتعلق بحرية الصحافة--بب
 نونبر  نونبر 1515إن التعديالت المتعاقبة للمقتضيات المتعلقة بتنظيم حرية الصحافة في ظهير إن التعديالت المتعاقبة للمقتضيات المتعلقة بتنظيم حرية الصحافة في ظهير 

، والتي استهدفت تقوية المراقبة اإلدارية لألفراد والجماعات وتشديد العقوبات في ، والتي استهدفت تقوية المراقبة اإلدارية لألفراد والجماعات وتشديد العقوبات في 19581958
  ..حالة الخروقات، أضعفت من الضمانات القانونية للحقوق المرتبطة بحرية الصحافةحالة الخروقات، أضعفت من الضمانات القانونية للحقوق المرتبطة بحرية الصحافة

 تسمح لوزير الداخلية بأن يأمر بالحجز اإلداري  تسمح لوزير الداخلية بأن يأمر بالحجز اإلداري 19581958  وإذا كانت مقتضيات ظهيروإذا كانت مقتضيات ظهير
، فإن التعديل ، فإن التعديل ""يخل بالنظام العاميخل بالنظام العام""لصحيفة أو مطبوع دوري يكون من شأن نشره أن لصحيفة أو مطبوع دوري يكون من شأن نشره أن 

 خول له أن يأمر بتوقيف كل صحيفة أو دورية  خول له أن يأمر بتوقيف كل صحيفة أو دورية 19601960 ماي  ماي 2828المدخل بمقتضى ظهير المدخل بمقتضى ظهير 
وفي هذه الحالة، وإذا تم وفي هذه الحالة، وإذا تم . . ""إذا وقع المس باألسس المؤسسية أو السياسية أو الدينية للمملكةإذا وقع المس باألسس المؤسسية أو السياسية أو الدينية للمملكة""

  ..حجز الجريدة بسبب المس بالنظام العام، فإنه يمكن منع النشر بقرار للوزير األولحجز الجريدة بسبب المس بالنظام العام، فإنه يمكن منع النشر بقرار للوزير األول
 مدد أجل تقادم الدعوى  مدد أجل تقادم الدعوى 19631963 نونبر  نونبر 1313ومن جهة أخرى فإن التعديل الذي جاء به ظهير ومن جهة أخرى فإن التعديل الذي جاء به ظهير 

  ..العمومية بالنسبة لجنح الصحافة، وذلك برفعه من خمسة أشهر إلى سنةالعمومية بالنسبة لجنح الصحافة، وذلك برفعه من خمسة أشهر إلى سنة
 تشديد العقوبات السالبة للحرية  تشديد العقوبات السالبة للحرية 19731973اجعات التي جاءت بها تعديالت ظهير اجعات التي جاءت بها تعديالت ظهير ومن بين الترومن بين التر

ورفع مبالغ الغرامات في الجنح ذات الصلة بممارسة حرية الصحافة، فضال عن توقيف ورفع مبالغ الغرامات في الجنح ذات الصلة بممارسة حرية الصحافة، فضال عن توقيف 
الصحيفة بمبادرة من وكيل الملك، في حالة عدم تسديد الغرامة المحكوم بها داخل أجل الصحيفة بمبادرة من وكيل الملك، في حالة عدم تسديد الغرامة المحكوم بها داخل أجل 

االت اإلدانة المبنية على تعدد الجنح، يمكن االت اإلدانة المبنية على تعدد الجنح، يمكن وفي حوفي ح. . خمسة عشر يوما من تاريخ الحكمخمسة عشر يوما من تاريخ الحكم
  ..للمحكمة أن تأمر بتوقيف النشر لمدة ثالثة أشهرللمحكمة أن تأمر بتوقيف النشر لمدة ثالثة أشهر
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وثمة ضمانة قانونية مهمة لحرية التعبير والصحافة تم حذفها بمناسبة مراجعة قانون وثمة ضمانة قانونية مهمة لحرية التعبير والصحافة تم حذفها بمناسبة مراجعة قانون 
. . 19741974 وهي األولى من نوعها منذ سنة  وهي األولى من نوعها منذ سنة ––  19911991 دجنبر  دجنبر 3131المسطرة الجنائية بتاريخ المسطرة الجنائية بتاريخ 

ع المقترح من لدن المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان يرمي إلى إعادة ع المقترح من لدن المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان يرمي إلى إعادة كان المشروكان المشروبينما بينما 
النظر في آماد الحراسة النظرية من جهة وتقوية حقوق الدفاع عند تقديم المشتبه به أمام النظر في آماد الحراسة النظرية من جهة وتقوية حقوق الدفاع عند تقديم المشتبه به أمام 

  7676النيابة العامة من جهة ثانية، اختفت من المشروع الحكومي الفقرة األخيرة من الفصل النيابة العامة من جهة ثانية، اختفت من المشروع الحكومي الفقرة األخيرة من الفصل 
ويترتب عن ويترتب عن   ..صلي، المتابعات المتعلقة بجنح الصحافةصلي، المتابعات المتعلقة بجنح الصحافةو التي كانت تستثني، في النص األو التي كانت تستثني، في النص األ

ذلك أن وكيل الملك بات بإمكانه األمر بوضع صحفيين رهن االعتقال االحتياطي ذلك أن وكيل الملك بات بإمكانه األمر بوضع صحفيين رهن االعتقال االحتياطي 
  ..ومتابعتهم في إطار ما يسمى بمسطرة التلبسومتابعتهم في إطار ما يسمى بمسطرة التلبس

  

   فيما يتعلق بالتجمعات العمومية  فيما يتعلق بالتجمعات العمومية --جج
 العمومية، في تخويل   العمومية، في تخويل  تظهر بعض أوجه النقص في الضمانات القانونية المتعلقة بالتجمعاتتظهر بعض أوجه النقص في الضمانات القانونية المتعلقة بالتجمعات

ألمر بتفريقها، ليس فقط في ألمر بتفريقها، ليس فقط في ااالموظف المنتدب من السلطة اإلدارية لحضورها، صالحية الموظف المنتدب من السلطة اإلدارية لحضورها، صالحية 
فيها ذلك أو في حال فيها ذلك أو في حال الجهاز التنفيذي المسؤول عن تنظيم التجمع الجهاز التنفيذي المسؤول عن تنظيم التجمع الحالة التي يطلب منه الحالة التي يطلب منه 

  إذا ارتأى أن سير الجلسة يمس أو من شأنه أنإذا ارتأى أن سير الجلسة يمس أو من شأنه أن""وقوع نزاعات أو أفعال مادية فقط ولكن وقوع نزاعات أو أفعال مادية فقط ولكن 
من شأنه المس من شأنه المس ""كما أن التجمهر غير المسلح الذي كما أن التجمهر غير المسلح الذي ). ). 77الفصل الفصل ((أيضا أيضا " " يمس بالنظام العاميمس بالنظام العام

قد أصبح قد أصبح ) ) 1717الفصل الفصل  (  ( 19591959 في نطاق ظهير  في نطاق ظهير والذي كان مسموحا بهوالذي كان مسموحا به" " بالنظام العامبالنظام العام
  ..ممنوعاممنوعا

  

   ممارسات تعسفية لإلدارة ممارسات تعسفية لإلدارة--22--22
رسة الحريات رسة الحريات ي إضعاف مماي إضعاف مماتتجلى الممارسة التعسفية للسلطات العمومية والتي ساهمت فتتجلى الممارسة التعسفية للسلطات العمومية والتي ساهمت ف

  ::العامةالعامة
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  :: في فيعلى مستوى حرية تأسيس الجمعياتعلى مستوى حرية تأسيس الجمعيات  --أأ
قة به قة به رفض السلطات المختصة الالمشروط تسلم ملف التصريح والوثائق المرفرفض السلطات المختصة الالمشروط تسلم ملف التصريح والوثائق المرف  --

    والمنصوص عليها في القانون؛والمنصوص عليها في القانون؛
عية، محولة إياه عية، محولة إياه رفض السلطة المختصة تسليم وصل عن التصريح بتكوين جمرفض السلطة المختصة تسليم وصل عن التصريح بتكوين جم  --

  إلى ترخيص إداري؛إلى ترخيص إداري؛
ال مشروط للحريات ال مشروط للحريات " " تنظيمتنظيم" " األحيان إلى إجراء األحيان إلى إجراء لجوء اإلدارة في بعض لجوء اإلدارة في بعض   --

  ..بواسطة مذكرة أو منشور بل وعن طريق تعليمات شفويةبواسطة مذكرة أو منشور بل وعن طريق تعليمات شفوية
  

  على مستوى حرية الصحافةعلى مستوى حرية الصحافة  --بب
إن الرقابة المسبقة المفروضة على الجرائد والصحف، والمطبقة طيلة سنوات عديدة، لم إن الرقابة المسبقة المفروضة على الجرائد والصحف، والمطبقة طيلة سنوات عديدة، لم 

 الصحيفة أو الدورية أن  الصحيفة أو الدورية أن فقد كان على مديرفقد كان على مدير. . يتم االستناد في ممارستها إلى أساس قانونييتم االستناد في ممارستها إلى أساس قانوني
هذا هذا وو. . منها أوامرها قبل مباشرة السحبمنها أوامرها قبل مباشرة السحبيسلم لرجال الشرطة نسخة من النشرة وأن ينتظر يسلم لرجال الشرطة نسخة من النشرة وأن ينتظر 

فالحجز فالحجز . . ، عشية االنتخابات البرلمانية، عشية االنتخابات البرلمانية19771977اإلجراء التعسفي لم يرفع إال في سنة اإلجراء التعسفي لم يرفع إال في سنة 
وض وض المنصوص عليه في القانون يتم األمر به شفويا،  أما هذا اإلجراء اإلداري فمن المفرالمنصوص عليه في القانون يتم األمر به شفويا،  أما هذا اإلجراء اإلداري فمن المفر

  ..أال يتخذ إال بناء على قرار كتابي لوزير الداخلية يبلغ إلى المسؤول عن النشرأال يتخذ إال بناء على قرار كتابي لوزير الداخلية يبلغ إلى المسؤول عن النشر
  

   استعمال تشريع استثنائي استعمال تشريع استثنائي--33--22
  .. واللذين يعود تاريخ صدورهما إلى عهد الحماية واللذين يعود تاريخ صدورهما إلى عهد الحماية19391939 و و19351935ويشمل ظهيري ويشمل ظهيري 

  

  19351935 ظهير  ظهير ––أأ
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هرات هرات  يرمي إلى قمع الحركة الوطنية، وخاصة غداة المظا يرمي إلى قمع الحركة الوطنية، وخاصة غداة المظا19351935 يونيو  يونيو 2929كان ظهير كان ظهير 
  ::تعاقب مقتضياته علىتعاقب مقتضياته على. . 19301930 ماي  ماي 1616المنظمة ضد المنظمة ضد 

المقاومة اإليجابية أو السلبية لتطبيق القوانين والمراسيم واألنظمة وأوامر السلطة المقاومة اإليجابية أو السلبية لتطبيق القوانين والمراسيم واألنظمة وأوامر السلطة   --
  العمومية؛العمومية؛

   التحريض على الفوضى والمظاهرات؛  التحريض على الفوضى والمظاهرات؛   --

  كل عمل يكون من شأنه اإلخالل بالنظام والسكينة أو األمن؛كل عمل يكون من شأنه اإلخالل بالنظام والسكينة أو األمن؛  --

  . . طة الفرنسية أو الشريفةطة الفرنسية أو الشريفة اإلخالل باالحترام الواجب للسل اإلخالل باالحترام الواجب للسل  --

وإذا كان مرتكب الفعل موظفا أو عونا أو مستخدما في إدارة عمومية، فإن العقوبة وإذا كان مرتكب الفعل موظفا أو عونا أو مستخدما في إدارة عمومية، فإن العقوبة 
  . . المقررة والمتراوحة بين ثالثة أشهر و سنتين حبسا مع الغرامة تكون مضاعفةالمقررة والمتراوحة بين ثالثة أشهر و سنتين حبسا مع الغرامة تكون مضاعفة

هذا النص الذي كان يفترض إلغاؤه بصدور القانون الجنائي وقانون الحريات العامة، هذا النص الذي كان يفترض إلغاؤه بصدور القانون الجنائي وقانون الحريات العامة، وو
و لقد تم استعماله على نطاق واسع في و لقد تم استعماله على نطاق واسع في . . 19651965ؤه مع إعالن حالة االستثناء سنة ؤه مع إعالن حالة االستثناء سنة تم إحياتم إحيا

  ..قمع األنشطة الحزبية أو الجمعوية أو التعبير عن رأيقمع األنشطة الحزبية أو الجمعوية أو التعبير عن رأي
 فقد تم تعديله بمقتضى ظهير  فقد تم تعديله بمقتضى ظهير ام االحتجاجات التي تطعن في شرعيته ومشروعيتهام االحتجاجات التي تطعن في شرعيته ومشروعيتهوأموأم
الفرنسية أو الفرنسية أو السلطة السلطة " " محل عبارة محل عبارة " " السلطةالسلطة"" وذلك بإحالل عبارة  وذلك بإحالل عبارة 19691969 شتنبر  شتنبر 2626

وبناء على المتابعات العديدة المجراة في نطاق هذا النص االستثنائي، فإن وبناء على المتابعات العديدة المجراة في نطاق هذا النص االستثنائي، فإن ". ". الشريفةالشريفة
المحاكم كانت تقضي  بصفة منهجية بعقوبات حبسية نافذة، معتبرة أن وقائع داخلة في المحاكم كانت تقضي  بصفة منهجية بعقوبات حبسية نافذة، معتبرة أن وقائع داخلة في 

  ..باب الممارسة العادية للحريات األساسية من شأنها اإلخالل بالنظام العامباب الممارسة العادية للحريات األساسية من شأنها اإلخالل بالنظام العام
  . . 19941994 يوليوز  يوليوز 1515أن هذا الظهير لم يتم إلغاؤه إال بتاريخ أن هذا الظهير لم يتم إلغاؤه إال بتاريخ تجدر اإلشارة إلى تجدر اإلشارة إلى وو
  

  19391939 ظهير  ظهير ––بب
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الحرب الحرب ليلة ليلة  الذي يمنع المناشر التخريبية والذي صدر  الذي يمنع المناشر التخريبية والذي صدر 19391939 يوليوز  يوليوز 2626أما ظهير أما ظهير 
توزيع المناشير والنشرات والعالمات التي يكون من شأنها توزيع المناشير والنشرات والعالمات التي يكون من شأنها ""العالمية الثانية فإنه يمنع العالمية الثانية فإنه يمنع 

من و بيعها وعرضها للبيع وعرضها على أنظار من و بيعها وعرضها للبيع وعرضها على أنظار اإلخالل بالنظام أو السكينة أو األاإلخالل بالنظام أو السكينة أو األ
وتتراوح وتتراوح ". ". الجمهور وحيازتها بهدف توزيعها أو بيعها أو عرضها بغرض الدعايةالجمهور وحيازتها بهدف توزيعها أو بيعها أو عرضها بغرض الدعاية

العقوبة المقررة لهذه األفعال بين ستة أشهر وخمس سنوات حبسا، فضال عن الغرامة العقوبة المقررة لهذه األفعال بين ستة أشهر وخمس سنوات حبسا، فضال عن الغرامة 
ع من اإلقامة ع من اإلقامة والمنع الكلي أو الجزئي من الحقوق الوطنية والمدنية وحقوق األسرة والمنوالمنع الكلي أو الجزئي من الحقوق الوطنية والمدنية وحقوق األسرة والمن

هذا الظهير الذي يتنافى تماما مع هذا الظهير الذي يتنافى تماما مع وو. . اوح بين خمس سنوات  وعشر سنواتاوح بين خمس سنوات  وعشر سنواتلمدة تترلمدة تتر
ومع ذلك ومع ذلك ..نص قانون الصحافة وروحه كان من المفترض إلغاؤه بصدور هذا القانوننص قانون الصحافة وروحه كان من المفترض إلغاؤه بصدور هذا القانون

فقد تم تطبيقه انطالقا من منتصف الستينات وحتى الثمانينات، في حق الصحافيين وفي فقد تم تطبيقه انطالقا من منتصف الستينات وحتى الثمانينات، في حق الصحافيين وفي 
  .. في حاالت توزيع المناشير في حاالت توزيع المناشيرحق أعضاء أحزاب المعارضةحق أعضاء أحزاب المعارضة

  

   دور القضاء في التضييق على ممارسة الحريات دور القضاء في التضييق على ممارسة الحريات--44--22
مني إلى تضييق مني إلى تضييق  الهاجس األ الهاجس األ تحت تأثير تحت تأثير القانون القانونأدى تفسير بعض قضاة الحكم لمقتضياتأدى تفسير بعض قضاة الحكم لمقتضيات

 ببعض المبادئ  ببعض المبادئ  من الناحية الواقعية من الناحية الواقعية والمس بالتالي والمس بالتالينطاق الضمانات القانونية المتاحةنطاق الضمانات القانونية المتاحة
  ..الدستوريةالدستورية

، والتي تم إجراؤها ، والتي تم إجراؤها حاكمات المرتبطة بالممارسة العادية للحريات العامةحاكمات المرتبطة بالممارسة العادية للحريات العامةففي العديد من المففي العديد من الم
 بالرغم  بالرغم  ضيق لها ضيق لها النصوص التشريعية المذكورة أعاله، تم اللجوء إلى تطبيق النصوص التشريعية المذكورة أعاله، تم اللجوء إلى تطبيقباالستناد إلىباالستناد إلى

  ..شريعي الصادر بعد االستقاللشريعي الصادر بعد االستقاللمن تنافي مقتضياتها مع النص التمن تنافي مقتضياتها مع النص الت
برت بمثابة أخبار كاذبة ونال أصحابها برت بمثابة أخبار كاذبة ونال أصحابها كما أن انتقادات بسيطة لسير العدالة أو اإلدارة اعتكما أن انتقادات بسيطة لسير العدالة أو اإلدارة اعت

  ..عقوبات قاسية بالحبس النافذ استنادا على قانون الصحافةعقوبات قاسية بالحبس النافذ استنادا على قانون الصحافة
  

   قانون المسطرة الجنائية قانون المسطرة الجنائية––  33
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 أهمية بارزة  أهمية بارزة 19591959 فبراير  فبراير 1010بمقتضى ظهير بمقتضى ظهير يكتسي قانون المسطرة الجنائية الصادر يكتسي قانون المسطرة الجنائية الصادر 
 وذلك من حيث  وذلك من حيث ضمن اإلصالحات التشريعية التي عرفتها السنون األولى من االستقالل،ضمن اإلصالحات التشريعية التي عرفتها السنون األولى من االستقالل،

الضمانات المتعلقة بحماية الحق في الحرية واألمان الشخصي والحق في المحاكمة الضمانات المتعلقة بحماية الحق في الحرية واألمان الشخصي والحق في المحاكمة 
  ..العادلةالعادلة

  

   المبادئ المؤسسة  المبادئ المؤسسة --11--33
 التوفيق بين ضمان حرية األفراد وفعالية الزجر  التوفيق بين ضمان حرية األفراد وفعالية الزجر يمكن القول أن هذا القانون تمكن منيمكن القول أن هذا القانون تمكن من

ضمنة في ديباجته ضمنة في ديباجته يبدو ذلك واضحا من خالل المبادئ الكبرى المتيبدو ذلك واضحا من خالل المبادئ الكبرى المت. . القانوني للجرائمالقانوني للجرائم
  ::المتمثلة فيالمتمثلة في

  مبدأ قرينة البراءة وما يترتب عنه من إلزام النيابة العامة بإثبات الجنايات والجنح؛مبدأ قرينة البراءة وما يترتب عنه من إلزام النيابة العامة بإثبات الجنايات والجنح؛  --
  التنظيم الدقيق آلماد الوضع تحت الحراسة الذي تباشره الضابطة القضائية ولشروطه؛التنظيم الدقيق آلماد الوضع تحت الحراسة الذي تباشره الضابطة القضائية ولشروطه؛  --
  الصبغة االستثنائية لالعتقال االحتياطي؛الصبغة االستثنائية لالعتقال االحتياطي؛    
  لتنظيم الدقيق إلجراءات التفتيش؛لتنظيم الدقيق إلجراءات التفتيش؛حرمة المسكن وبالتالي احرمة المسكن وبالتالي ا  --
  حرية الدفاع في أي طور من أطوار المحاكمة؛حرية الدفاع في أي طور من أطوار المحاكمة؛  --
      إال على حجج عرضت أثناء اإلجراءات ونوقشت إال على حجج عرضت أثناء اإلجراءات ونوقشت " "  يمكن للقاضي أن يبني مقرره  يمكن للقاضي أن يبني مقرره  ال ال--

  ).).289289الفصل الفصل " (" (شفاهيا وحضوريا أمامهشفاهيا وحضوريا أمامه
  

  الذي تباشره الضابطة القضائيةالذي تباشره الضابطة القضائية" " االعتقالاالعتقال""الوضع تحت الحراسة أو الوضع تحت الحراسة أو   --22--33
  النص األصليالنص األصلي  ––أأ

ينص النص األصلي لقانون المسطرة الجنائية على أن الشخص الموضوع تحت الحراسة ينص النص األصلي لقانون المسطرة الجنائية على أن الشخص الموضوع تحت الحراسة 
 ينص  ينص 6868فالفصل فالفصل . .  ساعة ساعة4848في نطاق حالة التلبس بالجنحة ال يمكن االحتفاظ به أكثر من في نطاق حالة التلبس بالجنحة ال يمكن االحتفاظ به أكثر من 
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 دون تحديد طبيعة هذه  دون تحديد طبيعة هذه ""حاجيات التحقيقحاجيات التحقيق" " على أن الوضع تحت الحراسة تبرره على أن الوضع تحت الحراسة تبرره 
الفضفاض للوضع تحت الحراسة يفسح الباب أمام السلطة الفضفاض للوضع تحت الحراسة يفسح الباب أمام السلطة هذا التبرير هذا التبرير وو. . الحاجياتالحاجيات

التقديرية التي تتمتع بها الضابطة القضائية والتي تسمح لها بحرمان شخص من حريته، التقديرية التي تتمتع بها الضابطة القضائية والتي تسمح لها بحرمان شخص من حريته، 
قرائن خطيرة قرائن خطيرة ""وإذا توفرت في حق هذا الشخص وإذا توفرت في حق هذا الشخص . . على األقل قبل عرضه على وكيل الملكعلى األقل قبل عرضه على وكيل الملك

). ). 6868الفصل الفصل ((ن وكيل الملك ن وكيل الملك  ساعة بإذن كتابي م ساعة بإذن كتابي م2424 يمكن تمديد الحراسة لمدة  يمكن تمديد الحراسة لمدة ""ومتطابقةومتطابقة
في النص األصلي في النص األصلي  إال  إال غير أن هذا الشرط المتعلق بالقرائن القوية والخطيرة ال يوجد غير أن هذا الشرط المتعلق بالقرائن القوية والخطيرة ال يوجد 

  . . رنسيةرنسيةمحرر باللغة الفمحرر باللغة الفالال
أما إذا تعلق األمر بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس، فإن الشخص الموضوع تحت أما إذا تعلق األمر بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس، فإن الشخص الموضوع تحت 

لكي يتم الترخيص لكي يتم الترخيص " "  هذا األجل هذا األجليجب تقديمه لزوما إلى وكيل الدولة قبل انتهاءيجب تقديمه لزوما إلى وكيل الدولة قبل انتهاء""الحراسة الحراسة 
من الممكن منح اإلذن المذكور من الممكن منح اإلذن المذكور ففومع ذلك ومع ذلك . . الكتابي بالتمديد لمدة أربع وعشرين ساعةالكتابي بالتمديد لمدة أربع وعشرين ساعة

  ).).8282الفصل الفصل ((دون أن يساق الشخص إلى النيابة دون أن يساق الشخص إلى النيابة " " بموجب قرار معلل بأسباببموجب قرار معلل بأسباب""
وفي إطار اإلنابة القضائية التي يطلبها قاضي التحقيق، إذا تعين على ضابط الشرطة وفي إطار اإلنابة القضائية التي يطلبها قاضي التحقيق، إذا تعين على ضابط الشرطة 

 ساعة  ساعة خالل األربع والعشرينخالل األربع والعشرينحتما تقديمه حتما تقديمه ""ة إبقاء شخص رهن إشارته فيجب عليه ة إبقاء شخص رهن إشارته فيجب عليه القضائيالقضائي
هذا القاضي يمكنه اإلذن هذا القاضي يمكنه اإلذن وو. . ..."..."إلى قاضي التحقيق الجاري تنفيذ اإلنابة في دائرة نفوذهإلى قاضي التحقيق الجاري تنفيذ اإلنابة في دائرة نفوذه

ومع ذلك فإن اإلذن يمكن منحه بصفة ومع ذلك فإن اإلذن يمكن منحه بصفة . . بتمديد أمد الحراسة لمدة ثمان وأربعين ساعةبتمديد أمد الحراسة لمدة ثمان وأربعين ساعة
" "  بأسباب من غير أن يساق الشخص أمام قاضي التحقيق بأسباب من غير أن يساق الشخص أمام قاضي التحقيقبموجب مقرر معللبموجب مقرر معلل""استثنائية استثنائية 

 كلما تعلق  كلما تعلق  اآلجال تضاعف في الحاالت الثالث اآلجال تضاعف في الحاالت الثالثوالجدير باإلشارة أن هذهوالجدير باإلشارة أن هذه). ). 169169الفصل الفصل ((
  ..األمر بالمس بالسالمة الداخلية أو الخارجية للدولةاألمر بالمس بالسالمة الداخلية أو الخارجية للدولة

  

  19621962 تعديالت  تعديالت --بب
  تراجعا عنتراجعا عن  19621962 شتنبر  شتنبر 1818 بتاريخ  بتاريخ شكلت التعديالت التي أدخلت على هذا القانونشكلت التعديالت التي أدخلت على هذا القانون

فالمدة القانونية للوضع تحت الحراسة تم تعديلها فالمدة القانونية للوضع تحت الحراسة تم تعديلها . . المكتسبات التي جاء بها النص األصليالمكتسبات التي جاء بها النص األصلي
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كما أن وكيل الملك أو قاضي التحقيق أصبح بإمكانه أن يأمر كتابة بتجديد كما أن وكيل الملك أو قاضي التحقيق أصبح بإمكانه أن يأمر كتابة بتجديد . . بصفة جوهريةبصفة جوهرية
فمن جهة لم يعد وجوب تقديم الشخص فمن جهة لم يعد وجوب تقديم الشخص . . التمديد المنصوص عليه في القانون عند الحاجةالتمديد المنصوص عليه في القانون عند الحاجة

بصدور بصدور " " بصفة استثنائيةبصفة استثنائية"" تحت الحراسة إلى الوكيل مطروحا، وكذا االكتفاء  تحت الحراسة إلى الوكيل مطروحا، وكذا االكتفاء الموضوعالموضوع
قرار معلل بأسباب عن هذا الوكيل، في حال عدم التقديم، كما كان الشأن في القانون قرار معلل بأسباب عن هذا الوكيل، في حال عدم التقديم، كما كان الشأن في القانون 

تبقى خاضعة للتقدير األحادي للسلطة المذكورة تبقى خاضعة للتقدير األحادي للسلطة المذكورة " " الحاجةالحاجة" " ومن جهة أخرى، فإن ومن جهة أخرى، فإن . . األصلياألصلي
وأخيرا وأساسا فإن السلطة القضائية يمكنها تمديد وأخيرا وأساسا فإن السلطة القضائية يمكنها تمديد . . ييأو لرؤسائها، في غياب كل طعن فعلأو لرؤسائها، في غياب كل طعن فعل

  .. لفترة طويلة مما يشكل مسا حقيقيا بحقوق األفراد لفترة طويلة مما يشكل مسا حقيقيا بحقوق األفرادل الشرطة لشخصل الشرطة لشخصاعتقااعتقا
 يوليوز  يوليوز 2626هذا التشريع االستثنائي في قانون العدل العسكري بمقتضى ظهير هذا التشريع االستثنائي في قانون العدل العسكري بمقتضى ظهير وقد تم دمج وقد تم دمج 

لمتابعة بتهمة لمتابعة بتهمة ، المطبق ليس على العسكريين فقط ولكن على المدنيين في حال ا، المطبق ليس على العسكريين فقط ولكن على المدنيين في حال ا19711971
  . . المس بالسالمة الخارجية للدولةالمس بالسالمة الخارجية للدولة

 من جديد من نطاق استعمال  من جديد من نطاق استعمال 19911991 دجنبر  دجنبر 3030وقد ضيقت المراجعة التي تمت يوم وقد ضيقت المراجعة التي تمت يوم 
 ساعة، قابلة  ساعة، قابلة 4848فبالنسبة لجرائم الحق العام تم اختزال أجله إلى فبالنسبة لجرائم الحق العام تم اختزال أجله إلى . . الوضع تحت الحراسةالوضع تحت الحراسة

ا المس بسالمة الدولة، ا المس بسالمة الدولة، وبالنسبة لقضايوبالنسبة لقضاي. .  ساعة بإذن كتابي من وكيل الملك ساعة بإذن كتابي من وكيل الملك2424للتمديد لمدة للتمديد لمدة 
لكن مقتضيات لكن مقتضيات . .  ساعة قابلة للتجديد مرة واحدة، بإذن من النيابة العامة ساعة قابلة للتجديد مرة واحدة، بإذن من النيابة العامة9696حدد أجله في حدد أجله في 

  ..قانون العدل العسكري المتعلقة بالوضع تحت الحراسة بقيت بدون تغييرقانون العدل العسكري المتعلقة بالوضع تحت الحراسة بقيت بدون تغيير
  

  االعتقال االحتياطياالعتقال االحتياطي  --جج
. . 19591959ير سنة ير سنة محدودا في ظهمحدودا في ظه، الذي يعتبر تدبيرا استثنائيا، ، الذي يعتبر تدبيرا استثنائيا، كان االعتقال االحتياطيكان االعتقال االحتياطي

عما عما  السجن بعد استنطاقه عن هويته و السجن بعد استنطاقه عن هويته والمتهمالمتهمفوكيل الملك يمكنه أن يصدر أمرا بإيداع فوكيل الملك يمكنه أن يصدر أمرا بإيداع 
ومتى كانت ومتى كانت . . متى تعلق األمر بالتلبس بجنحة معاقب عليها بالسجنمتى تعلق األمر بالتلبس بجنحة معاقب عليها بالسجنأفعال أفعال  من  من نسب إليهنسب إليه

يتم تطبيقه يتم تطبيقه  وهذا المقتضى لم يكن  وهذا المقتضى لم يكن ).).7676الفصل الفصل ((القضية لم ترفع بعد إلى قاضي التحقيق القضية لم ترفع بعد إلى قاضي التحقيق 
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لكن هذا االستثناء تم لكن هذا االستثناء تم ". ". ذات الصبغة السياسية المحضةذات الصبغة السياسية المحضة""صحافة أو في الجنح صحافة أو في الجنح في جنح الفي جنح ال
  ..19631963 نونبر  نونبر 1313حذفه بقتضى التعديالت التي جاء بها ظهير حذفه بقتضى التعديالت التي جاء بها ظهير 

إن استعمال هذه المسطرة المقررة حصرا حتى ذلك الحين لحاالت التلبس بالجنحة، قد تم إن استعمال هذه المسطرة المقررة حصرا حتى ذلك الحين لحاالت التلبس بالجنحة، قد تم 
وفر فيها الشخص المتابع وفر فيها الشخص المتابع  ليشمل الحاالت التي ال يت ليشمل الحاالت التي ال يت19621962توسيعه بمقتضى مراجعة سنة توسيعه بمقتضى مراجعة سنة 

غير أن هذه الضمانات تركت لتقدير وكيل الملك صالحية غير أن هذه الضمانات تركت لتقدير وكيل الملك صالحية ". ". ضمانات كافية للحضورضمانات كافية للحضور""على على 
اللجوء إلى األمر باالعتقال االحتياطي كلما قرر المتابعة بسبب جنحة، حيث اكتست هذه اللجوء إلى األمر باالعتقال االحتياطي كلما قرر المتابعة بسبب جنحة، حيث اكتست هذه 

  ..الممارسة طابعا ممنهجا طيلة سنواتالممارسة طابعا ممنهجا طيلة سنوات
تياطي بمضاعفته من عشرة أيام إلى تياطي بمضاعفته من عشرة أيام إلى كما وسعت تلك المراجعة من مدة االعتقال االحكما وسعت تلك المراجعة من مدة االعتقال االح

كما أن االعتقال كما أن االعتقال . . ثالثين يوما في حالة ارتكاب جنحة تقل فيها العقوبة القصوى عن سنتينثالثين يوما في حالة ارتكاب جنحة تقل فيها العقوبة القصوى عن سنتين
االحتياطي الذي كان أجله األقصى محددا، في األصل، في شهرين ضوعف ليصبح أربعة االحتياطي الذي كان أجله األقصى محددا، في األصل، في شهرين ضوعف ليصبح أربعة 

الملك، أن الملك، أن ويمكن لقاضي التحقيق، بعد سماع التماسات وكيل ويمكن لقاضي التحقيق، بعد سماع التماسات وكيل . . أشهر في الحاالت األخرىأشهر في الحاالت األخرى
  ..يقرر تمديد فترة االعتقال لنفس المدة بمقتضى أمر قضائي معلليقرر تمديد فترة االعتقال لنفس المدة بمقتضى أمر قضائي معلل

  

  صالحيات النيابة العامة صالحيات النيابة العامة   --دد
طرد منذ ذلك طرد منذ ذلك  صالحيات واسعة ظلت تتقوى بشكل م صالحيات واسعة ظلت تتقوى بشكل م النيابة العامة النيابة العامة19591959خول ظهير خول ظهير 

  . . الحين، األمر الذي ترتب عنه اختالل التوازن بين سلطة االتهام وحقوق الدفاعالحين، األمر الذي ترتب عنه اختالل التوازن بين سلطة االتهام وحقوق الدفاع
   النص األصلي النص األصلي––

كما كان التحقيق اإلعدادي كما كان التحقيق اإلعدادي . . كانت صالحيات النيابة العامة وحقوق الدفاع متوازنة نسبياكانت صالحيات النيابة العامة وحقوق الدفاع متوازنة نسبيا
  . . يشكل، من حيث المبدأ، طورا أساسيا في المسطرةيشكل، من حيث المبدأ، طورا أساسيا في المسطرة

في استقالل تام عن سلطة في استقالل تام عن سلطة " " في اتجاه اإلثبات كما في اتجاه النفيفي اتجاه اإلثبات كما في اتجاه النفي""يحقق قاضي التحقيق يحقق قاضي التحقيق 
م على مرحليتين حيث إن غرفة م على مرحليتين حيث إن غرفة فالتحقيق، وهو إجباري في مادة الجنايات، يتفالتحقيق، وهو إجباري في مادة الجنايات، يت. . االتهاماالتهام
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االتهام التي كان رئيسها وأعضاؤها ينتخبون من لدن الجمعية العامة لمحكمة االستئناف االتهام التي كان رئيسها وأعضاؤها ينتخبون من لدن الجمعية العامة لمحكمة االستئناف 
  : : ما يليما يليتتمتع بصالحيات هامة في هذا الباب تتمثل فيتتمتع بصالحيات هامة في هذا الباب تتمثل في

أن تأمر في جميع األحوال بإجراء كل عمل من أعمال البحث التكميلية التي أن تأمر في جميع األحوال بإجراء كل عمل من أعمال البحث التكميلية التي " " يجوز لها يجوز لها   --
  ). ). 222222ل ل الفصالفص" (" (تراها مفيدةتراها مفيدة

تنظر في شأن صحة إجراءات القضية المرفوعة لديها، وإن اكتشفت أحد أسباب تنظر في شأن صحة إجراءات القضية المرفوعة لديها، وإن اكتشفت أحد أسباب " "   --
البطالن فإنها تأمر بإبطال اإلجراء المتضمن للسبب وعند االقتضاء بإبطال اإلجراءات البطالن فإنها تأمر بإبطال اإلجراء المتضمن للسبب وعند االقتضاء بإبطال اإلجراءات 

  ).).227227الفصل الفصل " (" (الموالية له كال أو بعضاالموالية له كال أو بعضا

ما أن تحيل ملف المسطرة ما أن تحيل ملف المسطرة وإوإ......إما أن تتصدى لمباشرة القضية إما أن تتصدى لمباشرة القضية " " يجوز لها بعد اإلبطال يجوز لها بعد اإلبطال   --
  ).).227227الفصل الفصل " " على قاضي التحقيق أو على غيره لمواصلة إجراء التحقيقعلى قاضي التحقيق أو على غيره لمواصلة إجراء التحقيق

جنحة وال جنحة وال أن األفعال ليست لها صفة جناية وال أن األفعال ليست لها صفة جناية وال " " تصدر قرارا بعدم المتابعة إذا ارتأت تصدر قرارا بعدم المتابعة إذا ارتأت   --
الفصل الفصل " ( " (  كافية ضد المتهم أو أن المتهم ظل مجهوال كافية ضد المتهم أو أن المتهم ظل مجهوالأنه ال توجد دالئلأنه ال توجد دالئل... ... مخالفة أو مخالفة أو 

  ؛؛))232232
  تأمر بإحالة القضية على المحكمة المختصة إذا ارتأت أن األفعال تكتسي صبغة جريمة؛ تأمر بإحالة القضية على المحكمة المختصة إذا ارتأت أن األفعال تكتسي صبغة جريمة؛   --

يجب أن يتضمن قرار االتهام بيان األفعال التي هي موضوع التهمة وصفتها القانونية يجب أن يتضمن قرار االتهام بيان األفعال التي هي موضوع التهمة وصفتها القانونية " "   --
وخالفا لألحكام القاضية بإعادة البحث بناء وخالفا لألحكام القاضية بإعادة البحث بناء ). ). 236236الفصل الفصل " ( " ( وإال فيترتب عن ذلك بطالنوإال فيترتب عن ذلك بطالن

جديدة، فإن أحكام غرفة االتهام تبلغ إلى علم المتهمين ومحاميهم وإلى علم جديدة، فإن أحكام غرفة االتهام تبلغ إلى علم المتهمين ومحاميهم وإلى علم على وجود أدلة على وجود أدلة 
ويجوز للمتهم أن يطعن بطريق النقض أمام ويجوز للمتهم أن يطعن بطريق النقض أمام ). ). 239239الفصل الفصل ((المطالبين بالحق المدني المطالبين بالحق المدني 

المجلس األعلى في قرار اإلحالة داخل أجل قدره ثمانية أيام وأن يتمسك بأية وسيلة من المجلس األعلى في قرار اإلحالة داخل أجل قدره ثمانية أيام وأن يتمسك بأية وسيلة من 
مراعاة القانون بدقة من لدن مراعاة القانون بدقة من لدن ""لمجلس األعلى على لمجلس األعلى على ويسهر اويسهر ا). ). 451451الفصل الفصل ((وسائل النقض وسائل النقض 

  ).).568568الفصل الفصل " (" (الوصف القانوني الذي تتسم به الوقائعالوصف القانوني الذي تتسم به الوقائع""وعلى مراقبة وعلى مراقبة " " المحاكمالمحاكم
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" " و إذا ثبت لها و إذا ثبت لها ). ). 244244الفصل الفصل " ( " ( تراقب غرفة االتهام أعمال ضباط الشرطة القضائيةتراقب غرفة االتهام أعمال ضباط الشرطة القضائية" "   --
ء بحث في الموضوع، يجوز ء بحث في الموضوع، يجوز فإنها تأمر بإجرافإنها تأمر بإجرا) ) 245245الفصل الفصل " ( " ( أنهم أخلوا بالقيام بوظيفتهمأنهم أخلوا بالقيام بوظيفتهم

لها على ضوئه أن تقرر توقيفهم مؤقتا أو فصلهم نهائيا عن العمل وأن تأمر بإحالة الملف لها على ضوئه أن تقرر توقيفهم مؤقتا أو فصلهم نهائيا عن العمل وأن تأمر بإحالة الملف 
  ..على رئيس النيابة العامةعلى رئيس النيابة العامة

 فإن بعض مقتضيات قانون المسطرة الجنائية كانت متنافية ومبدأ قرينة البراءة  فإن بعض مقتضيات قانون المسطرة الجنائية كانت متنافية ومبدأ قرينة البراءة ،،ومع ذلكومع ذلك
وعلى هذا النحو، إذا ما استأنف وعلى هذا النحو، إذا ما استأنف . . ستثنائياستثنائياالذي يعتبر االعتقال االحتياطي بموجبه تدبيرا االذي يعتبر االعتقال االحتياطي بموجبه تدبيرا ا

وكيل النيابة قرار السراح المؤقت الصادر عن قاضي التحقيق فإن المتهم يبقى رهن وكيل النيابة قرار السراح المؤقت الصادر عن قاضي التحقيق فإن المتهم يبقى رهن 
  .  .  االعتقالاالعتقال

 فإن هذا المتهم ال يتم اإلفراج عنه إال بعد انصرام أجل االستئناف اللهم إال  فإن هذا المتهم ال يتم اإلفراج عنه إال بعد انصرام أجل االستئناف اللهم إال ،،وعلى كل حالوعلى كل حال
ويمكن للمحكمة أن تأمر، رغم ويمكن للمحكمة أن تأمر، رغم ). ). 204204الفصل الفصل ( ( إذا وافق الوكيل على إطالق سراحه إذا وافق الوكيل على إطالق سراحه 

            االستئناف، باعتقال المتهم الذي حكمت عليه بعقوبة تعادل سنة حبسا نافذا أو تفوقها االستئناف، باعتقال المتهم الذي حكمت عليه بعقوبة تعادل سنة حبسا نافذا أو تفوقها 
  ). ). 400400الفصل الفصل ( ( 

بقيت بقيت  يمكن القول أن الضمانات المنصوص عليها في القانون، وهي مهمة في ذاتها،  يمكن القول أن الضمانات المنصوص عليها في القانون، وهي مهمة في ذاتها، 
دور غرفة االتهام، وهو دور دور غرفة االتهام، وهو دور نظرية في القضايا ذات الصبغة السياسية سواء على مستوى نظرية في القضايا ذات الصبغة السياسية سواء على مستوى 

  ..حاسم من حيث المبدأ في التحقيق اإلعدادي، أو على مستوى مراقبة الضابطة القضائيةحاسم من حيث المبدأ في التحقيق اإلعدادي، أو على مستوى مراقبة الضابطة القضائية
. . كما أن وسائل اإلبطال التي يتمسك بها دفاع المتهمين كان مآلها دائما الرفض المنهجيكما أن وسائل اإلبطال التي يتمسك بها دفاع المتهمين كان مآلها دائما الرفض المنهجي

موضوع موضوع ينضاف إلى ذلك أن الخروقات القانونية من قبل ضباط الشرطة القضائية لم تكن ينضاف إلى ذلك أن الخروقات القانونية من قبل ضباط الشرطة القضائية لم تكن 
  . . معاينات أو معاقبةمعاينات أو معاقبة

  

   تقوية سلطة االتهام على حساب حقوق الدفاع وشروط المحاكمة العادلة تقوية سلطة االتهام على حساب حقوق الدفاع وشروط المحاكمة العادلة––



 
 
Royaume du Maroc 
 
Instance Equité et Réconciliation 
        

 
المملكة المغربية

هيئة اإلنصاف و المصالحة 

                                                   
 

                                                              التقرير الختاميالتقرير الختامي                                                                                                          الكتاب األولالكتاب األول  
 

  

48

 قد مست بضمانات الحرية الفردية،  قد مست بضمانات الحرية الفردية، 19621962لئن كانت مراجعة قانون المسطرة الجنائية سنة لئن كانت مراجعة قانون المسطرة الجنائية سنة 
فالمقتضيات فالمقتضيات . . بالنسبة لضمانات المحاكمة العادلةبالنسبة لضمانات المحاكمة العادلة   قد شكلت تراجعا قد شكلت تراجعا19741974فإن مراجعة فإن مراجعة 

، ، خلخلة التوازن بين االتهام والدفاعخلخلة التوازن بين االتهام والدفاع تسببت في  تسببت في )) فصال فصال2424التي تضمنها التي تضمنها ((االنتقالية االنتقالية المسماة بالمسماة ب
  ::وذلك من خالل ما كانت ترمي إليه منوذلك من خالل ما كانت ترمي إليه من

لدى محاكم االستئناف بمباشرة الدعوى العمومية في مادة لدى محاكم االستئناف بمباشرة الدعوى العمومية في مادة رؤساء النيابة العامة رؤساء النيابة العامة كليف كليف تت  --
 كان دورها حاسما  كان دورها حاسما الجنايات، ما عدا في بعض الحاالت؛ وبالتالي فإن غرفة االتهام التيالجنايات، ما عدا في بعض الحاالت؛ وبالتالي فإن غرفة االتهام التي

  على مستوى التحقيق القضائي اإلعدادي قد تم إلغاؤها؛على مستوى التحقيق القضائي اإلعدادي قد تم إلغاؤها؛
  إسناد مهمة الفصل في الجنايات إلى غرفة من غرف محكمة االستئناف تتشكل من إسناد مهمة الفصل في الجنايات إلى غرفة من غرف محكمة االستئناف تتشكل من   --

  القضاة وحدهم، وهو ما ترتب عنه إلغاء نظام المستشارين المحلفين؛القضاة وحدهم، وهو ما ترتب عنه إلغاء نظام المستشارين المحلفين؛
من لدن وزير العدل، من لدن وزير العدل، إخضاع مؤسسة قاضي التحقيق، المعين أصال كما سبق بيانه إخضاع مؤسسة قاضي التحقيق، المعين أصال كما سبق بيانه   --

  للنيابة العامة؛للنيابة العامة؛
تقوية صالحيات سلطة االتهام بكيفية ملموسة على حساب التحقيق القضائي وحقوق تقوية صالحيات سلطة االتهام بكيفية ملموسة على حساب التحقيق القضائي وحقوق   --

  ..الدفاعالدفاع

 قد  قد ،، الذي يباشره قاضي التحقيق دون سواه الذي يباشره قاضي التحقيق دون سواه،، فإن التحقيق اإلعدادي فإن التحقيق اإلعدادي،،وعالوة على ذلكوعالوة على ذلك
 معاقب عليها  معاقب عليها  إذا تعلق األمر بجريمة إذا تعلق األمر بجريمةاللهماللهمأصبح اختياريا في جميع حاالت التلبس، أصبح اختياريا في جميع حاالت التلبس، 

 فإن  فإن ""ظهر أن القضية جاهزة للحكمظهر أن القضية جاهزة للحكم" "  ففي هذه األحوال فإذا  ففي هذه األحوال فإذا ..باإلعدام أو السجن المؤبدباإلعدام أو السجن المؤبد
الوكيل العام للملك يصدر أمرا بوضع المتهم رهن االعتقال ويحيله على غرفة الجنايات الوكيل العام للملك يصدر أمرا بوضع المتهم رهن االعتقال ويحيله على غرفة الجنايات 

وإذا كانت القضية موضوع تحقيق إعدادي، فإن قاضي التحقيق وإذا كانت القضية موضوع تحقيق إعدادي، فإن قاضي التحقيق ..لدى محكمة االستئنافلدى محكمة االستئناف
  ..ة مباشرة على هيئة الحكمة مباشرة على هيئة الحكميحيل القضييحيل القضي

وهكذا فإن الجرائم المعاقب عليها بالسجن لمدة ثالثين سنة فأقل تعتبر مثل الجنح البسيطة وهكذا فإن الجرائم المعاقب عليها بالسجن لمدة ثالثين سنة فأقل تعتبر مثل الجنح البسيطة 
حسب المسطرة المستعجلة المسماة بمسطرة التلبس علما بأن الملفات تحتوي على وثيقة حسب المسطرة المستعجلة المسماة بمسطرة التلبس علما بأن الملفات تحتوي على وثيقة 



 
 
Royaume du Maroc 
 
Instance Equité et Réconciliation 
        

 
المملكة المغربية

هيئة اإلنصاف و المصالحة 

                                                   
 

                                                              التقرير الختاميالتقرير الختامي                                                                                                          الكتاب األولالكتاب األول  
 

  

49

 على  على ومما يؤسف له أن القانون الجديد قد حافظومما يؤسف له أن القانون الجديد قد حافظ. . حاسمة هي محضر الضابطة القضائيةحاسمة هي محضر الضابطة القضائية
  ..هذا الوضعهذا الوضع

أما النيابة العامة فيمكنها، أما النيابة العامة فيمكنها، . . وال يجوز للمتهم أن يستأنف قرار اإلحالة أمام الغرفة الجنحيةوال يجوز للمتهم أن يستأنف قرار اإلحالة أمام الغرفة الجنحية
  ..على العكس من ذلك، الطعن في القرار القاضي بعدم المتابعةعلى العكس من ذلك، الطعن في القرار القاضي بعدم المتابعة

" " إن الصالحيات التي كانت مخولة فيما مضى لغرفة االتهام قد انتقلت إلى الغرفة الجنحية إن الصالحيات التي كانت مخولة فيما مضى لغرفة االتهام قد انتقلت إلى الغرفة الجنحية 
). ).  من ظهير اإلجراءات االنتقالية من ظهير اإلجراءات االنتقالية1010الفصل الفصل " ( " ( 19741974فية لمقتضيات ظهير فية لمقتضيات ظهير ما لم تكن مناما لم تكن منا

فالصالحيات المنتقلة إلى الغرفة الجنحية ال تشمل، والحال هذه، الطعون ضد قرارات فالصالحيات المنتقلة إلى الغرفة الجنحية ال تشمل، والحال هذه، الطعون ضد قرارات 
  ..والمراقبة النظرية للضابطة القضائيةوالمراقبة النظرية للضابطة القضائية) ) القابلة للطعنالقابلة للطعن( ( قاضي التحقيق قاضي التحقيق 

دو فيها أن القضية غير جاهزة للحكم، دو فيها أن القضية غير جاهزة للحكم، وعندما يكون التحقيق إجباريا، وفي الحالة التي يبوعندما يكون التحقيق إجباريا، وفي الحالة التي يب
فإن التحقيق غالبا ما يختزل إلى مجرد استنطاق على أساس محتوى محضر الضابطة فإن التحقيق غالبا ما يختزل إلى مجرد استنطاق على أساس محتوى محضر الضابطة 

طلبات الخبرة طلبات الخبرة كما أن كما أن . . س إجراء المواجهة بين المتهمينس إجراء المواجهة بين المتهمينالقضائية وعند االقتضاء على أساالقضائية وعند االقتضاء على أسا
لنسبة لطلبات لنسبة لطلبات كذلك األمر باكذلك األمر با  وو. . من أجل معاينة آثار التعذيب يكون مآلها الرفض المنهجيمن أجل معاينة آثار التعذيب يكون مآلها الرفض المنهجي

أن التحقيق اإلعدادي ال يحمل أي عنصر أن التحقيق اإلعدادي ال يحمل أي عنصر ما يعني ما يعني مم. . استدعاء الشهود أو االستماع إليهماستدعاء الشهود أو االستماع إليهم
  .  .  جديد مخالف لمضمون محاضر الشرطة خارج إطار تصريحات المتهمينجديد مخالف لمضمون محاضر الشرطة خارج إطار تصريحات المتهمين

      

  محاكمات في قضايا ذات صبغة سياسيةمحاكمات في قضايا ذات صبغة سياسية  --33--33
 التي  التي ر االختاللر االختالل مظاه مظاهبالعديد منبالعديد من السياسية  السياسية  في القضايا ذات الصبغة في القضايا ذات الصبغةالمحاكماتالمحاكماتتميزت تميزت 

  ::من بينهامن بينهاالمحاكمة العادلة، المحاكمة العادلة، أدت إلى المس بشروط أدت إلى المس بشروط 
  عدم مراعاة مبدأ علنية الجلسات؛عدم مراعاة مبدأ علنية الجلسات؛  --

 مقارنة مع ما تقتضيه مستلزمات حراسة  مقارنة مع ما تقتضيه مستلزمات حراسة المبالغ فيه لألجهزة األمنيةالمبالغ فيه لألجهزة األمنيةالحضور الحضور   --
  ..المتابعين، مما كان يحد من علنية المناقشات ويؤثر سلبا على المحاكمةالمتابعين، مما كان يحد من علنية المناقشات ويؤثر سلبا على المحاكمة
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لرامية على وجه العموم إلى البطالن، والتي يثيرها الدفاع قبل لرامية على وجه العموم إلى البطالن، والتي يثيرها الدفاع قبل ضم الدفوع الشكلية اضم الدفوع الشكلية ا  --
مناقشة الموضوع والوقائع، إلى الجوهر على الدوام وعدم البت فيها في الوقت المناسب مناقشة الموضوع والوقائع، إلى الجوهر على الدوام وعدم البت فيها في الوقت المناسب 

  والقول دائما برفضها؛     والقول دائما برفضها؛     

 و آثاره أو  و آثاره أو المتصلة بمعاينة مخلفات التعذيبالمتصلة بمعاينة مخلفات التعذيبالرفض المنهجي لطلبات الدفاع األولية الرفض المنهجي لطلبات الدفاع األولية   --
  إجراء خبرة طبية على حامليها؛  إجراء خبرة طبية على حامليها؛  الرامية إلى الرامية إلى 

  رفض طلبات استدعاء الشهود؛ رفض طلبات استدعاء الشهود؛   --

على حجج عرضت ونوقشت شفاهيا على حجج عرضت ونوقشت شفاهيا ""عدم مراعاة القضاة لوجوب بناء مقرراتهم عدم مراعاة القضاة لوجوب بناء مقرراتهم   --
  ؛؛) )  من قانون المسطرة الجنائية من قانون المسطرة الجنائية289289الفصل الفصل " (" (أمامهمأمامهموحضوريا وحضوريا 

التسرع في المحاكمة وفي إصدار األحكام ومواصلة الجلسات ليل نهار في بعض التسرع في المحاكمة وفي إصدار األحكام ومواصلة الجلسات ليل نهار في بعض   --
  لحاالت؛لحاالت؛اا

 تعتبر بمثابة  تعتبر بمثابة ةةفي حاالت المس بأمن الدولة، غالبا ما كانت األعمال التحضيرية الصرففي حاالت المس بأمن الدولة، غالبا ما كانت األعمال التحضيرية الصرف  --
شروع في التنفيذ، فيتم إنزالها منزلة المحاولة الخاضعة لنفس العقوبة التي تخضع لها شروع في التنفيذ، فيتم إنزالها منزلة المحاولة الخاضعة لنفس العقوبة التي تخضع لها 

  الجريمة نفسها؛الجريمة نفسها؛

لى لى بعقوبات قاسية مع األفعال المنسوبة إبعقوبات قاسية مع األفعال المنسوبة إوالقاضية والقاضية األحكام الصادرة األحكام الصادرة عدم تناسب عدم تناسب   --
  المتهمين أو المرتكبة فعال من لدنهم؛المتهمين أو المرتكبة فعال من لدنهم؛

مام مام  أ أ إلى االنسحاب من المحاكمة إلى االنسحاب من المحاكمة، في العديد من المحكمات،، في العديد من المحكمات،ننييالمحامالمحاماضطرار اضطرار   --
  الرفض المنهجي لوسائل الدفاع، الرفض المنهجي لوسائل الدفاع، 

الطعون التي يتقدم بها المتهمون ضد األحكام والقرارات الصادرة في حقهم الطعون التي يتقدم بها المتهمون ضد األحكام والقرارات الصادرة في حقهم كون كون   --
ها من محتواها خالفا للطعون التي ها من محتواها خالفا للطعون التي غالبا ما تكون غير ذات مفعول حيث يتم إفراغغالبا ما تكون غير ذات مفعول حيث يتم إفراغ

  ..تباشرها سلطة االتهامتباشرها سلطة االتهام
خطورة االنتهاكات المرتكبة من لدن األجهزة األمنية والتي جسدتها شهادات الضحايا خطورة االنتهاكات المرتكبة من لدن األجهزة األمنية والتي جسدتها شهادات الضحايا إن إن 

تنجم عن قصور الحماية القانونية للشخص وضعفها، خالل مرحلة االعتقال قبل المتابعة تنجم عن قصور الحماية القانونية للشخص وضعفها، خالل مرحلة االعتقال قبل المتابعة 
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  19901990اسة في شهر دجنبر من سنة اسة في شهر دجنبر من سنة ولئن كان إصالح نظام الوضع تحت الحرولئن كان إصالح نظام الوضع تحت الحر. . القضائيةالقضائية
، فإن تحديد األمد ، فإن تحديد األمد 19621962 سنة  سنة راجعراجعقد شكل مكسبا مهما، بعد ما كان قد عرفه من تقد شكل مكسبا مهما، بعد ما كان قد عرفه من ت

األقصى للوضع تحت الحراسة في حالة المتابعة من أجل المس بسالمة الدولة في ثمانية األقصى للوضع تحت الحراسة في حالة المتابعة من أجل المس بسالمة الدولة في ثمانية 
  ..أيام قد جاء منافيا لوجوب إحضار الشخص المتابع أمام القاضي في أقرب وقتأيام قد جاء منافيا لوجوب إحضار الشخص المتابع أمام القاضي في أقرب وقت

    
  السياق المؤسساتيالسياق المؤسساتي: : ااثالثثالث

   اإلصالحات األولى  اإلصالحات األولى --  11
تتمثل اإلصالحات األولى ذات الصلة بحقوق اإلنسان والحريات العامة والتي تمت في تتمثل اإلصالحات األولى ذات الصلة بحقوق اإلنسان والحريات العامة والتي تمت في 

  ::فترة ما بعد االستقالل فيفترة ما بعد االستقالل في
  19519577 غشت  غشت 1717إحداث المجلس الوطني االستشاري بموجب مرسوم ملكي يوم إحداث المجلس الوطني االستشاري بموجب مرسوم ملكي يوم   

 ممثلي حزبي االستقالل  ممثلي حزبي االستقالل وكان يتكون أساسا منوكان يتكون أساسا من. . أي بعد االستقالل بأقل من سنةأي بعد االستقالل بأقل من سنة
وهو مؤسسة وهو مؤسسة . . والشورى واالستقالل والنقابات والهيئات االقتصادية واالجتماعيةوالشورى واالستقالل والنقابات والهيئات االقتصادية واالجتماعية

استشارية إلى جانب جاللة الملك خولت لها صالحية مساءلة أعضاء الحكومة استشارية إلى جانب جاللة الملك خولت لها صالحية مساءلة أعضاء الحكومة 
    ..وحول جميع القضايا السياسية واالقتصادية واالجتماعيةوحول جميع القضايا السياسية واالقتصادية واالجتماعية  ،،حول ميزانية الدولةحول ميزانية الدولة

  

والذي أنيطت به المهام والذي أنيطت به المهام   19571957 شتنبر  شتنبر 2727موجب ظهير موجب ظهير إحداث المجلس األعلى بإحداث المجلس األعلى ب  
  ::التاليةالتالية

  مراقبة العمل القضائي وتطبيق القانون؛مراقبة العمل القضائي وتطبيق القانون؛  --
النظر في القضايا المحكومة نهائيا سواء من لدن محاكم الحق العام أو من لدن النظر في القضايا المحكومة نهائيا سواء من لدن محاكم الحق العام أو من لدن   --

  المحاكم العصرية؛المحاكم العصرية؛
فحص دعاوى اإللغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة المقدمة في مواجهة فحص دعاوى اإللغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة المقدمة في مواجهة   --

  ..إلداريةإلداريةالقرارات االقرارات ا
  ..الذي نظمت بموجبه الحريات النقابيةالذي نظمت بموجبه الحريات النقابية  19571957 يوليوز  يوليوز 1616إصدار ظهير إصدار ظهير   
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الميثاق الملكي الذي أعلن على مستوى المبادئ إقرار الديمقراطية وممارسة الميثاق الملكي الذي أعلن على مستوى المبادئ إقرار الديمقراطية وممارسة   
 ماي  ماي 88 الملكي بتاريخ  الملكي بتاريخ خطابخطابالال" (" (بحقوق اإلنسانبحقوق اإلنسان" " الحريات األساسية والتمتع الحريات األساسية والتمتع 

19581958.(.(  
هي بمثابة قانون للحريات هي بمثابة قانون للحريات   19581958 نونبر  نونبر 1515  ــصدور ثالثة ظهائر مؤرخة بصدور ثالثة ظهائر مؤرخة ب  

العامة، ومتضمنة للضمانات األساسية المتعلقة بحريات التجمعات العمومية العامة، ومتضمنة للضمانات األساسية المتعلقة بحريات التجمعات العمومية 
  ..والجمعيات والصحافةوالجمعيات والصحافة

 بالنظام األساسي للقضاء وكان هذا النص يتضمن  بالنظام األساسي للقضاء وكان هذا النص يتضمن 19581958 دجنبر  دجنبر 3030صدور ظهير صدور ظهير   
 والنظام التأديبي  والنظام التأديبي  وحقوق القضاة وواجباتهم وحقوق القضاة وواجباتهممقتضيات عامة تتصل بتنظيم القضاءمقتضيات عامة تتصل بتنظيم القضاء

  ..يخضعون له ومغادرتهم الخدمةيخضعون له ومغادرتهم الخدمةالذي الذي 
  

أنيطت مهمة إعمال هذه الحقوق والواجبات بالمجلس األعلى للقضاء الذي كان عليه أن أنيطت مهمة إعمال هذه الحقوق والواجبات بالمجلس األعلى للقضاء الذي كان عليه أن 
  ..يعمل تحت إمرة رئيس مجلس الحكومةيعمل تحت إمرة رئيس مجلس الحكومة

 والذي جاء بضمانات  والذي جاء بضمانات 19591959 فبراير  فبراير 1010صدور قانون المسطرة الجنائية بتاريخ صدور قانون المسطرة الجنائية بتاريخ   
  ..جوهرية للحرية الفرديةجوهرية للحرية الفردية

حمد الخامس طيب اهللا ثراه مجلسا من أجل إعداد حمد الخامس طيب اهللا ثراه مجلسا من أجل إعداد ، أنشأ الملك م، أنشأ الملك م19601960وفي سنة وفي سنة   
  .. غير أن محاولة البلورة التوافقية لهذا المشروع آلت إلى الفشل غير أن محاولة البلورة التوافقية لهذا المشروع آلت إلى الفشلمشروع دستور،مشروع دستور،

 مبدأ  مبدأ 19611961 يونيو  يونيو 22إعالن القانون األساسي للمملكة الصادر بمقتضى ظهير إعالن القانون األساسي للمملكة الصادر بمقتضى ظهير   
  الحرياتالحريات"" وجعل حماية  وجعل حماية ""تساوي المغاربة، في إطار فصل السلط واستقالل العدالةتساوي المغاربة، في إطار فصل السلط واستقالل العدالة""

  ..واجبا ملقى على عاتق الدولةواجبا ملقى على عاتق الدولة" " العامة والخاصةالعامة والخاصة
  
  

  

  التنظيم المؤسساتي والعالقات بين السلطالتنظيم المؤسساتي والعالقات بين السلط  --  22
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   المقتضيات الدستورية المقتضيات الدستورية--11--22
  19621962 دستور  دستور --أأ

أول تجربة تتوخى وضع حد للتداخل الحاصل بين السلطات الذي كان أول تجربة تتوخى وضع حد للتداخل الحاصل بين السلطات الذي كان   19621962  مثل دستورمثل دستور
وجودة إلى جانب الملك، حسب وجودة إلى جانب الملك، حسب فالمؤسسات الدستورية المفالمؤسسات الدستورية الم. . يطبع النظام السياسي التقليدييطبع النظام السياسي التقليدي

وبدال من تداخل السلط فقد تم وبدال من تداخل السلط فقد تم . . هذا الدستور، هي البرلمان والحكومة والسلطة القضائيةهذا الدستور، هي البرلمان والحكومة والسلطة القضائية
فالبرلمان الذي يستمد أعضاؤه سلطتهم من األمة يمارس السلطة فالبرلمان الذي يستمد أعضاؤه سلطتهم من األمة يمارس السلطة . . إقرار فصلها المبدئيإقرار فصلها المبدئي

ن ن ، كان لمجلس النواب المنتخب ع، كان لمجلس النواب المنتخب ع19621962وفي إطار تكونه من مجلسين سنة وفي إطار تكونه من مجلسين سنة . . التشريعيةالتشريعية
 أن يعرض مشروع  أن يعرض مشروع طريق االقتراع المباشر، في حال عدم االتفاق مع مجلس المستشارين،طريق االقتراع المباشر، في حال عدم االتفاق مع مجلس المستشارين،

القانون أو يتم اقتراحة من جديد على مجلس النواب ليوافق عليه أو يرفضه بأغلبية ثلثي القانون أو يتم اقتراحة من جديد على مجلس النواب ليوافق عليه أو يرفضه بأغلبية ثلثي 
 كما كان يحق له وحده  كما كان يحق له وحده ..وفي حالة الموافقة عليه، يوكل أمر البت فيه إلى الملكوفي حالة الموافقة عليه، يوكل أمر البت فيه إلى الملك. . أعضائهأعضائه

وتدخل الحقوق الفردية والجماعية وتدخل الحقوق الفردية والجماعية . . بر التصويت على ملتمس الرقابةبر التصويت على ملتمس الرقابةمسائلة الحكومة عمسائلة الحكومة ع
كما المبادئ األساسية للقانون المدني والقانون الجنائي ضمن اختصاص القانون، المحدد كما المبادئ األساسية للقانون المدني والقانون الجنائي ضمن اختصاص القانون، المحدد 

  ).).4848الفصل الفصل ((على سبيل الحصر في الدستور على سبيل الحصر في الدستور 
و و ومع ذلك فإن الملك يمكنه استعمال آلية االستفتاء التشريعي عبر اقتراح أي مشروع أومع ذلك فإن الملك يمكنه استعمال آلية االستفتاء التشريعي عبر اقتراح أي مشروع أ

  .  .  مقترح قانون على الموافقة الشعبيةمقترح قانون على الموافقة الشعبية
يمكن للملك حل مجلس النواب على أن يتم انتخاب مجلس جديد داخل أجل أقصاه أربعون يمكن للملك حل مجلس النواب على أن يتم انتخاب مجلس جديد داخل أجل أقصاه أربعون 

يعين في الوظائف المدنية والعسكرية ويمكنه يعين في الوظائف المدنية والعسكرية ويمكنه .. .. يعين الوزير األول والوزراء يعين الوزير األول والوزراء . . يومايوما
لملك وأمام مجلس لملك وأمام مجلس والحكومة التي تملك السلطة التنظيمية مسؤولة أمام اوالحكومة التي تملك السلطة التنظيمية مسؤولة أمام ا. . تفويض هذا الحقتفويض هذا الحق

وإذا كانت المسؤولية أمام الملك أمرا مستمرا فإن المسؤولية أمام وإذا كانت المسؤولية أمام الملك أمرا مستمرا فإن المسؤولية أمام ). ). 6565الفصل الفصل ((النواب النواب 
) ) وحده دون مجلس المستشارين المنتخب بواسطة االقتراع غير المباشروحده دون مجلس المستشارين المنتخب بواسطة االقتراع غير المباشر((مجلس النواب مجلس النواب 

إنها تسمح، من حيث المبدأ، بإثارة المسؤولية السياسية للحكومة في إنها تسمح، من حيث المبدأ، بإثارة المسؤولية السياسية للحكومة في . . تمثل أمرا مستحدثاتمثل أمرا مستحدثا
وبعد انتخاب غرفتي البرلمان، طبق الدستور بكيفية عادية خالل أقل من وبعد انتخاب غرفتي البرلمان، طبق الدستور بكيفية عادية خالل أقل من   ..ال الحرياتال الحرياتمجمج
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  ..سنتينسنتين
  
  

   حالة االستثناء حالة االستثناء--بب
 بثالثة أشهر تقريبا أعلن الملك حالة االستثناء طبقا للفصل  بثالثة أشهر تقريبا أعلن الملك حالة االستثناء طبقا للفصل 19651965بعد أحداث شهر مارس بعد أحداث شهر مارس 

ء هاته، ء هاته، وقد تعرضت حالة االستثناوقد تعرضت حالة االستثنا. . لبرلمانلبرلمانتجميد العمل التشريعي لتجميد العمل التشريعي ل من الدستور وتم  من الدستور وتم 3535
  والتي دامت لمدة خمس سنوات، النتقادات عدد من األحزاب السياسية والتي دامت لمدة خمس سنوات، النتقادات عدد من األحزاب السياسية 

  

  19701970 دستور  دستور --جج
تراجعا هاما تراجعا هاما   19721972 والملغى في شهر مارس  والملغى في شهر مارس 19701970 يوليوز  يوليوز 3131مثل الدستور الصادر في مثل الدستور الصادر في 

لقد جاء بمقتضيات، في باب تنظيم السلطات، ال تتماشى مع مبادئ لقد جاء بمقتضيات، في باب تنظيم السلطات، ال تتماشى مع مبادئ . . بالنسبة للدستور األولبالنسبة للدستور األول
عليه فقد تم اختزال التمثيل الوطني حيث أن البرلمان أصبح يتكون من عليه فقد تم اختزال التمثيل الوطني حيث أن البرلمان أصبح يتكون من وو. . الديموقراطيةالديموقراطية

كما أن كما أن . . غرفة واحدة،  ولم يعد ينتخب باالقتراع العام المباشر إال في حدود ثلث أعضائهغرفة واحدة،  ولم يعد ينتخب باالقتراع العام المباشر إال في حدود ثلث أعضائه
    ..الوزير األول فقد صالحياته المتعلقة بالسلطة التنظيمية لفائدة الملكالوزير األول فقد صالحياته المتعلقة بالسلطة التنظيمية لفائدة الملك

  

  19721972 دستور  دستور --دد
اعتبارا نسبيا للبرلمان، حيث أصبح ثلثا مجلس النواب اعتبارا نسبيا للبرلمان، حيث أصبح ثلثا مجلس النواب   19721972ردت مقتضيات دستور سنة ردت مقتضيات دستور سنة 

كما أن الملك، وخالفا للسابق، ال يمكنه في كما أن الملك، وخالفا للسابق، ال يمكنه في . . واسطة االقتراع العام المباشرواسطة االقتراع العام المباشرينتخبون بينتخبون ب
عالقاته مع البرلمان اللجوء إلى االستفتاء التشريعي إال في حدود معينة نصت عليها أحكام عالقاته مع البرلمان اللجوء إلى االستفتاء التشريعي إال في حدود معينة نصت عليها أحكام 

تاء كل مشروع أو اقتراح قانون بعد أن تاء كل مشروع أو اقتراح قانون بعد أن  من الدستور، فللملك أن يقدم لالستف من الدستور، فللملك أن يقدم لالستف6868الفصل الفصل 
إذا كان نص المشروع أو المقترح قد قبل أو رفض بعد إذا كان نص المشروع أو المقترح قد قبل أو رفض بعد " " يكون قد قرئ قراءة جديدة إال يكون قد قرئ قراءة جديدة إال 

، على أن ، على أن ""قراءته قراءة جديدة بأغلبية ثلثي األعضاء الذين يتألف منهم مجلس النوابقراءته قراءة جديدة بأغلبية ثلثي األعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب
برلمانية ال يفضي برلمانية ال يفضي مخالفة التصويت الشعبي، في حالة تنظيم االستفتاء، لموقف المؤسسة المخالفة التصويت الشعبي، في حالة تنظيم االستفتاء، لموقف المؤسسة ال

  ..بصفة آلية إلى حلهابصفة آلية إلى حلها
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رغم المصادقة على الدستور، فإن عددا من المؤسسات المحدثة بمقتضاه لم يتم إرساؤها رغم المصادقة على الدستور، فإن عددا من المؤسسات المحدثة بمقتضاه لم يتم إرساؤها 
  .. يونيو من نفس السنة يونيو من نفس السنة33، ذلك أن مجلس النواب لم ينتخب إال في ، ذلك أن مجلس النواب لم ينتخب إال في 19771977إال في سنة إال في سنة 

دة مدتها في دة مدتها في ، والمحد، والمحد19721972وعندما انتهت الفترة التشريعية األولى في نطاق دستور سنة وعندما انتهت الفترة التشريعية األولى في نطاق دستور سنة 
 بمقتضى مراجعة دستورية رفعت الفترة  بمقتضى مراجعة دستورية رفعت الفترة 19831983أربع سنوات،  تم تمديدها إلى غاية سنة أربع سنوات،  تم تمديدها إلى غاية سنة 

    ..التشريعية إلى ست سنواتالتشريعية إلى ست سنوات
  

  19921992الدستور المراجع لسنة الدستور المراجع لسنة --ــهه
 تنظيما أكثر ديموقراطية نسبيا  تنظيما أكثر ديموقراطية نسبيا 19921992أقرت التعديالت المدخلة على الدستور المغربي سنة أقرت التعديالت المدخلة على الدستور المغربي سنة 

رات مهمة سواء على مستوى بنية العالقة بين رات مهمة سواء على مستوى بنية العالقة بين  تغيي تغييتتفقد أدخلفقد أدخل. . للسلطات العموميةللسلطات العمومية
، كان ، كان 19921992فقبل سنة فقبل سنة . . ااآلياتهآلياتهتفعيل تفعيل السلطات أو على مستوى عناصر دعم هذه العالقة والسلطات أو على مستوى عناصر دعم هذه العالقة و

طها بمنطق طها بمنطق  يرب يرب قانوني قانونيالملك يعين الحكومة في إطار سلطة تقديرية كاملة، ال رابطالملك يعين الحكومة في إطار سلطة تقديرية كاملة، ال رابط
. . وزير األول بالعطفوزير األول بالعطفكان تعيين الملك للوزراء يتم دون توقيع الكان تعيين الملك للوزراء يتم دون توقيع الوو. . األغلبية البرلمانيةاألغلبية البرلمانية

  ..وكانت الحكومة المعينة تباشر أعمالها بمجرد تعيينها من قبل الملكوكانت الحكومة المعينة تباشر أعمالها بمجرد تعيينها من قبل الملك
 أدخل بهذا الخصوص إصالحات مختلفة تشكل انفتاحا على المنطق  أدخل بهذا الخصوص إصالحات مختلفة تشكل انفتاحا على المنطق 19921992فدستور فدستور 

  :: فإن الوزير األول فإن الوزير األول،،وعلى هذا النحووعلى هذا النحو. . البرلماني األغلبيالبرلماني األغلبي
ويقوم ويقوم . . لحكومة اآلخرينلحكومة اآلخرينيقترح على التعيين الملكي، عند تشكيل الحكومة، أعضاء ايقترح على التعيين الملكي، عند تشكيل الحكومة، أعضاء ا  --

  بنفس الشيء عند إجراء تعديل حكومي؛بنفس الشيء عند إجراء تعديل حكومي؛

  يوقع بالعطف، من ثم، على ظهائر تسمية أعضاء الحكومة؛يوقع بالعطف، من ثم، على ظهائر تسمية أعضاء الحكومة؛  --

يعرض، بمجرد تشكيل الحكومة البرنامج الحكومي على مناقشة البرلمان يعرض، بمجرد تشكيل الحكومة البرنامج الحكومي على مناقشة البرلمان   --
وفي حال رفض البرنامج الحكومي باألغلبية المطلقة، يفضي التصويت وفي حال رفض البرنامج الحكومي باألغلبية المطلقة، يفضي التصويت . . وتصويتهوتصويته

  ..ومةومةإلى استقالة الحكإلى استقالة الحك
  

 من  من 2626وبينما كانت المصادقة على القوانين خاضعة للسلطة التقديرية للملك، فإن الفصل وبينما كانت المصادقة على القوانين خاضعة للسلطة التقديرية للملك، فإن الفصل 
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األمر بتنفيذ القانون خالل الثالثين األمر بتنفيذ القانون خالل الثالثين "" الملك يصدر  الملك يصدر الدستور المراجع ينص صراحة على أنالدستور المراجع ينص صراحة على أن
فالمصادقة فالمصادقة . . ""يوما التالية إلحالته من مجلس النواب إلى الحكومة بعد تمام الموافقة عليهيوما التالية إلحالته من مجلس النواب إلى الحكومة بعد تمام الموافقة عليه

ستقالل ستقالل  ومع تحديد أجل للمصادقة، يكون ا ومع تحديد أجل للمصادقة، يكون ا..نت صالحية ملكية لم تعد فعال تقديريانت صالحية ملكية لم تعد فعال تقديرياالتي كاالتي كا
  . .  قد استكمل عناصره قد استكمل عناصرهية في مزاولتها مهامها، على مستوى الدستور،ية في مزاولتها مهامها، على مستوى الدستور،البرلمانالبرلمانالمؤسسة المؤسسة 

وفيما يتعلق بالعالقة بين البرلمان والحكومة، يمكن أن نالحظ ثالث نقط تتعلق باستجواب وفيما يتعلق بالعالقة بين البرلمان والحكومة، يمكن أن نالحظ ثالث نقط تتعلق باستجواب 
  ..لبرلمانية وبمصير البرلمان خالل حالة االستثناءلبرلمانية وبمصير البرلمان خالل حالة االستثناءالحكومة وبلجن التحقيق االحكومة وبلجن التحقيق ا

وهي في مجال وهي في مجال . . فاستجواب الحكومة يجري عادة عن طريق األسئلة الكتابية والشفويةفاستجواب الحكومة يجري عادة عن طريق األسئلة الكتابية والشفوية
الحقوق والحريات وسيلة إلثارة مسألة مدى احترام الدولة اللتزاماتها الداخلية والدولية في الحقوق والحريات وسيلة إلثارة مسألة مدى احترام الدولة اللتزاماتها الداخلية والدولية في 

من تاريخ عرض السؤال على من تاريخ عرض السؤال على ""وأجل الجواب محدد في عشرين يوما تبتدئ  وأجل الجواب محدد في عشرين يوما تبتدئ  . . هذا البابهذا الباب
  ).).5555الفصل الفصل " (" (الحكومةالحكومة

  

لجان التحقيق البرلمانية المحدثة بمبادرة من الملك أو بطلب من أغلبية أعضاء مجلس لجان التحقيق البرلمانية المحدثة بمبادرة من الملك أو بطلب من أغلبية أعضاء مجلس إن إن 
، يمكن أن يعهد إليها بجمع عناصر المعلومات حول أحداث ، يمكن أن يعهد إليها بجمع عناصر المعلومات حول أحداث ))إحدى غرفتيه حالياإحدى غرفتيه حاليا((النواب النواب 

  . . معينة أو حول انتهاكات محتملة للحقوق والحرياتمعينة أو حول انتهاكات محتملة للحقوق والحريات

النظام النظام    يجعل يجعل))3535الفصل الفصل ((ن ن ااإعالن حالة االستثناء ال يؤدي إلى حل البرلمإعالن حالة االستثناء ال يؤدي إلى حل البرلمكون كون إن إن 
الحفاظ على الحفاظ على يشكل يشكل وو  .. ديموقراطية ديموقراطيةباستمراريةباستمرارية من الناحية المبدئية  من الناحية المبدئية السياسي يتمتعالسياسي يتمتع

تتعرض لخطر تتعرض لخطر قد قد بالنسبة للحقوق والحريات التي بالنسبة للحقوق والحريات التي ية البرلمان أمرا إيجابيا ية البرلمان أمرا إيجابيا استمراراستمرار
  ..اإلضعاف خالل حالة االستثناءاإلضعاف خالل حالة االستثناء

 عنصرا ال محيد عنه لضمان  عنصرا ال محيد عنه لضمان ،، في النهاية في النهاية،،مراقبة دستورية القوانين التي تعتبرمراقبة دستورية القوانين التي تعتبر  كما أنكما أن
فضال عن ذلك، أهمية بارزة بالنسبة للنهوض بالضمانات فضال عن ذلك، أهمية بارزة بالنسبة للنهوض بالضمانات   كتسيكتسيتتانسجام النظام القانوني، انسجام النظام القانوني، 

 للمجلس  للمجلس 19921992ومن البديهي أن إحداث دستور ومن البديهي أن إحداث دستور . . القانونية للحقوق والحريات األساسيةالقانونية للحقوق والحريات األساسية
  19921992واعتبارا لتكريس ديباجة دستور واعتبارا لتكريس ديباجة دستور . . يد مكسبا هامايد مكسبا هاماالدستوري قد شكل على هذا الصعالدستوري قد شكل على هذا الصع
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 التشريع الوطني مع  التشريع الوطني مع مالئمةمالئمةع ع يي دعم وتسر دعم وتسر إلى إلىهذه المراقبةهذه المراقبةأدت أدت لحقوق اإلنسان، فقد لحقوق اإلنسان، فقد 
  . .  لحقوق اإلنسان لحقوق اإلنسانالمعايير الدوليةالمعايير الدولية

وعالوة على مراقبة دستورية القوانين التي تجري وجوبا قبل المصادقة عليها فيما يتعلق وعالوة على مراقبة دستورية القوانين التي تجري وجوبا قبل المصادقة عليها فيما يتعلق 
فضال عن فضال عن فف: : ية، فإن اختصاص المجلس يعد على جانب من االتساع نسبياية، فإن اختصاص المجلس يعد على جانب من االتساع نسبيابالقوانين التنظيمبالقوانين التنظيم

ربع ربع ((الملك والوزير األول ورئيس كل غرفة من غرفتي البرلمان، يمكن لممثلي األمة الملك والوزير األول ورئيس كل غرفة من غرفتي البرلمان، يمكن لممثلي األمة 
لكن البد أن نالحظ أن اللجوء لكن البد أن نالحظ أن اللجوء . . أن يستعملوا هذا الحقأن يستعملوا هذا الحق) )  أو الثانية أو الثانيةىىأعضاء الغرفة األولأعضاء الغرفة األول

رج نطاق القوانين التنظيمية المنصوص عليها على رج نطاق القوانين التنظيمية المنصوص عليها على يبقى، خايبقى، خادستورية القوانين دستورية القوانين لى مراقبة لى مراقبة إإ
  ..سبيل الحصر، محدودا جدا سبيل الحصر، محدودا جدا 

  

  19961996 الدستور المراجع لسنة  الدستور المراجع لسنة --وو
نظام الغرفتين الذي نظام الغرفتين الذي العمل بالعمل ب  19961996أعادت التعديالت المدخلة على الدستور المغربي سنة أعادت التعديالت المدخلة على الدستور المغربي سنة 

  ..كان قد تبناه الدستور األولكان قد تبناه الدستور األول
  

 مجلس  مجلس تفاقتفاقلبطء، في حال عدم البطء، في حال عدم ا، تكتسي طابع ا، تكتسي طابع االمسطرة المنصوص عليهاالمسطرة المنصوص عليهاومع ذلك، فإن ومع ذلك، فإن 
 مما يترتب عنه تأخير  مما يترتب عنه تأخير  مع مجلس النواب حول التبني المشترك لنص قانون، مع مجلس النواب حول التبني المشترك لنص قانون،المستشارينالمستشارين

  ..المصادقة على مشاريع القوانينالمصادقة على مشاريع القوانين
  

   األجهزة األمنية األجهزة األمنية--22--22
، ، ))19561956 ماي  ماي 1616ظهير ظهير أحدثت بأحدثت ب((تشمل هذه األجهزة كال من اإلدارة العامة لألمن الوطني تشمل هذه األجهزة كال من اإلدارة العامة لألمن الوطني 

  1212ظهير ظهير ((، إدارة المحافظة على التراب الوطني ، إدارة المحافظة على التراب الوطني ) ) 19571957 أبريل  أبريل 2244ظهير ظهير ((الدرك الملكي الدرك الملكي 
قرار اإلقامة العامة قرار اإلقامة العامة ((، قوات التدخل السريع، ، قوات التدخل السريع،   ))19741974 يناير  يناير 22ظهير ظهير  والمعدل ب والمعدل ب19731973يناير يناير 

لظهير بمثابة قانون الصادر بتاريخ لظهير بمثابة قانون الصادر بتاريخ اا((القوات المساعدة القوات المساعدة  )  ) 19561956 يناير  يناير 2626المؤرخ بتاريخ المؤرخ بتاريخ 
وأعطت المذكرة وأعطت المذكرة .)  .)  19561956 يونيو  يونيو 2525ظهير ظهير ((ية ية القوات المسلحة الملكالقوات المسلحة الملك، ، ))19761976 أبريل  أبريل 1212
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 مسؤولية الحفاظ على النظام إلى عمال العماالت واألقاليم  مسؤولية الحفاظ على النظام إلى عمال العماالت واألقاليم 19591959 يناير  يناير 33   يوم يومالمنشورةالمنشورة
  1515وأكد ظهير وأكد ظهير .  .  ومنحتهم سلطة االستعانة بجميع عناصر القوة العمومية لذلك الغرضومنحتهم سلطة االستعانة بجميع عناصر القوة العمومية لذلك الغرض

 المساعدة، وقوات  المساعدة، وقوات  أن يستعمل القوات أن يستعمل القواتيمكنيمكن هذه الصالحيات للعامل، الذي  هذه الصالحيات للعامل، الذي 19771977فبراير فبراير 
. . الشرطة، وأن يستعين بالدرك الملكي والقوات المسلحة لحفظ النظام في العمالة واإلقليمالشرطة، وأن يستعين بالدرك الملكي والقوات المسلحة لحفظ النظام في العمالة واإلقليم
.  .  وتجدر اإلشارة إلى أن شروط استعمال القوة العمومية وشكلياتها غير محددة في القانونوتجدر اإلشارة إلى أن شروط استعمال القوة العمومية وشكلياتها غير محددة في القانون

هي التي هي التي   ويتبين أنه خالل األحداث الكبرى التي تمس بالنظام العام، فإن السلطة المركزيةويتبين أنه خالل األحداث الكبرى التي تمس بالنظام العام، فإن السلطة المركزية
      .. استعمال القوات العسكرية استعمال القوات العسكريةيريردبدب عمليا في كيفية ت عمليا في كيفية تقررقررتت
  

   السياق المجتمعي السياق المجتمعي--رابعارابعا
  أشكال التصدي لالنتهاكات والفاعلون األساسيون أشكال التصدي لالنتهاكات والفاعلون األساسيون . . 11

تميز الدور الذي لعبه المجتمع السياسي والمدني في مواجهة االنتهاكات في االستمرار تميز الدور الذي لعبه المجتمع السياسي والمدني في مواجهة االنتهاكات في االستمرار 
  ..ة التي عرفتها هذه المقاومةة التي عرفتها هذه المقاومةالمتواصل لمقاومتها، وفي التحوالت اإلستراتيجيالمتواصل لمقاومتها، وفي التحوالت اإلستراتيجي

وتبرز هذه المقاومة من خالل أشكال التعبير والتنظيم في ظل القوانين الجاري بها العمل، وتبرز هذه المقاومة من خالل أشكال التعبير والتنظيم في ظل القوانين الجاري بها العمل، 
أو في تحدي هذه القوانين، كما لعبت التعددية الحزبية التي اعتمدها المغرب دورا أساسيا أو في تحدي هذه القوانين، كما لعبت التعددية الحزبية التي اعتمدها المغرب دورا أساسيا 

دية، ظلت األحزاب دية، ظلت األحزاب وبفضل هذه التعدوبفضل هذه التعد. . في ضمان استمرار هذه المقاومة وفي تنوع أشكالهافي ضمان استمرار هذه المقاومة وفي تنوع أشكالها
والتيارات السياسية من موقع المعارضة، والجمعيات المهنية والحقوقية المرتبطة بها، والتيارات السياسية من موقع المعارضة، والجمعيات المهنية والحقوقية المرتبطة بها، 
تلعب دورا رياديا في التعريف باالنتهاكات وفي التنديد بها، علما أن بعض أعضاء تلك تلعب دورا رياديا في التعريف باالنتهاكات وفي التنديد بها، علما أن بعض أعضاء تلك 

  .  .  األحزاب والتيارات، كانوا من بين ضحايا االنتهاكاتاألحزاب والتيارات، كانوا من بين ضحايا االنتهاكات
مة لحقوق اإلنسان أشكاال متنوعة واعتمدت وسائل متعددة مة لحقوق اإلنسان أشكاال متنوعة واعتمدت وسائل متعددة اتخذت مقاومة االنتهاكات الجسياتخذت مقاومة االنتهاكات الجسي

لفضحها والتنديد بها عن طريق الجرائد المسموح بها قانونيا، أو عبر المناشير السرية، أو لفضحها والتنديد بها عن طريق الجرائد المسموح بها قانونيا، أو عبر المناشير السرية، أو 
خالل المحاكمات في القضايا ذات الصبغة السياسية، أو عن طريق تنظيم المظاهرات خالل المحاكمات في القضايا ذات الصبغة السياسية، أو عن طريق تنظيم المظاهرات 

ير، واالنتخابات التشريعية والمحلية ير، واالنتخابات التشريعية والمحلية واإلضرابات، أو في مناسبات االستفتاء على الدساتواإلضرابات، أو في مناسبات االستفتاء على الدسات
  ..والمهنية عن طريق التصويت أو االمتناع عنهوالمهنية عن طريق التصويت أو االمتناع عنه
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 مختلفة من طرف فنانين  مختلفة من طرف فنانين  وفنية وفنية تتمثل في إنتاجات أدبية تتمثل في إنتاجات أدبيةكما برزت إلى الوجود أشكالكما برزت إلى الوجود أشكال
  ..شفويةشفويةي شكل كتابات ومسرحيات وأشعار وفنون شعبية ي شكل كتابات ومسرحيات وأشعار وفنون شعبية ومثقفين فومثقفين ف

  

   خيارات التصدي لالنتهاكات خيارات التصدي لالنتهاكات--22
جتمعية لالنتهاكات خيارين لعبا أدوارا مختلفة تبلورت بالخصوص منذ جتمعية لالنتهاكات خيارين لعبا أدوارا مختلفة تبلورت بالخصوص منذ عرفت المقاومة المعرفت المقاومة الم
    :: في فينهاية الخمسيناتنهاية الخمسينات

انتهاكات حقوق اإلنسان بضرورة التغيير السياسي انتهاكات حقوق اإلنسان بضرورة التغيير السياسي معالجة معالجة ربط الخيار األول ربط الخيار األول   
شامل، والذي ينطلق من إعادة تعديل الدستور لتوزيع السلطتين التنفيذية شامل، والذي ينطلق من إعادة تعديل الدستور لتوزيع السلطتين التنفيذية الال

وبالرغم من أنه برزت طيلة هذه وبالرغم من أنه برزت طيلة هذه . . يقييقي، كشرط أولي ألي إصالح حق، كشرط أولي ألي إصالح حقوالتشريعيةوالتشريعية
الفترة مطالب إصالحات قطاعية في مجاالت متعددة مرتبطة بحقوق اإلنسان، الفترة مطالب إصالحات قطاعية في مجاالت متعددة مرتبطة بحقوق اإلنسان، 
كالقضاء، والصحافة، والقانون الجنائي، والتعليم، والحريات العامة، إال أن هذه كالقضاء، والصحافة، والقانون الجنائي، والتعليم، والحريات العامة، إال أن هذه 

  ..المطالب كانت تعتبر جزءا من الخيار االستراتيجي الشاملالمطالب كانت تعتبر جزءا من الخيار االستراتيجي الشامل
تقوى منذ نهاية الثمانينات، عن الخيار األول بتركيزه تقوى منذ نهاية الثمانينات، عن الخيار األول بتركيزه تميز الخيار الثاني، والذي تميز الخيار الثاني، والذي   

على الجوانب المرتبطة بحقوق اإلنسان كأولية إستراتيجية تسبق خيار التغييرات على الجوانب المرتبطة بحقوق اإلنسان كأولية إستراتيجية تسبق خيار التغييرات 
  . . الدستورية الكبرىالدستورية الكبرى

  

  التصدي لالنتهاكات في سياق الصراع على السلطةالتصدي لالنتهاكات في سياق الصراع على السلطة  --33
 التي  التي ارضة،ارضة، وأحزاب المع وأحزاب المعالدولةالدولةلصراع بين لصراع بين لل  رئيسيارئيسيا  مجاالمجاال الدستور  الدستور شكل مطلب تعديلشكل مطلب تعديل

التي عرضت التي عرضت  الدساتير الثالثة  الدساتير الثالثة دعت إلى مقاطعة االستفتاءات التي جرت حول مشاريعدعت إلى مقاطعة االستفتاءات التي جرت حول مشاريع
ولم يحصل إجماع األحزاب الرئيسية إال على التعديالت الدستورية لسنة ولم يحصل إجماع األحزاب الرئيسية إال على التعديالت الدستورية لسنة . . للتصويتللتصويت

19961996..      
نددت المعارضة نددت المعارضة ، حيث ، حيث  المحلية أو البرلمانية المحلية أو البرلمانيةتمثل بمناسبة االنتخاباتتمثل بمناسبة االنتخابات، ف، فأما المجال الثانيأما المجال الثاني

  .. ضمان حرية التصويت ونزاهتها ضمان حرية التصويت ونزاهتهابعدمبعدم
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والجمعيات والجمعيات حركة المعارضة األحزاب، النقابات والجمعيات المهنية والثقافية، حركة المعارضة األحزاب، النقابات والجمعيات المهنية والثقافية، ضمت ضمت 
طلبة طلبة  واالتحاد الوطني ل واالتحاد الوطني لالحقوقية والمنظمات المهنية و جمعية هيآت المحامين بالمغربالحقوقية والمنظمات المهنية و جمعية هيآت المحامين بالمغرب

      ..المغربالمغرب
 تتبعها الدولة في  تتبعها الدولة في  لهذا الصراع السياسي في معارضة السياسات التي لهذا الصراع السياسي في معارضة السياسات التيوتمثل المجال الثالثوتمثل المجال الثالث

وكانت المعارضة تعتبر أن وكانت المعارضة تعتبر أن . . تماعية، وفي عالقاتها الخارجيةتماعية، وفي عالقاتها الخارجيةالمجاالت االقتصادية واالجالمجاالت االقتصادية واالج
 مع  مع أنها تتناقضأنها تتناقضالسياسات المتبعة ال تعبر إال عن مصالح األقلية التي تمثلها الدولة، والسياسات المتبعة ال تعبر إال عن مصالح األقلية التي تمثلها الدولة، و

دولة دولة مصالح الشرائح االجتماعية الواسعة التي تتحدث المعارضة باسمها، والتي تحرمها المصالح الشرائح االجتماعية الواسعة التي تتحدث المعارضة باسمها، والتي تحرمها ال
ووظفت ووظفت . . من تمثيلية حرة في المؤسسات السياسية عن طريق االنتخابات النزيهةمن تمثيلية حرة في المؤسسات السياسية عن طريق االنتخابات النزيهة

المعارضة في هذه المجابهة وسائل متعددة من أشكال االحتجاج والمعارضة والتنديد، المعارضة في هذه المجابهة وسائل متعددة من أشكال االحتجاج والمعارضة والتنديد، 
.  .  كما نظمت تجمعات وإضرابات ومظاهراتكما نظمت تجمعات وإضرابات ومظاهرات. . ت وسائل اإلعالم الوطنية والدوليةت وسائل اإلعالم الوطنية والدوليةللواستعمواستعم

نين بوسائل تعبير فكرية وإبداعية متنوعة في التضامن أو نين بوسائل تعبير فكرية وإبداعية متنوعة في التضامن أو ساهم عدد من المثقفين والفناساهم عدد من المثقفين والفناوو
  . . التعاطف مع المعارضةالتعاطف مع المعارضة

 كانت المطالبة بضمان الحريات والحقوق والتنديد باالنتهاكات الوسيلة التي تفضح  كانت المطالبة بضمان الحريات والحقوق والتنديد باالنتهاكات الوسيلة التي تفضح وبذلكوبذلك
بها المعارضة عجز السلطة في الدخول في منافسة سياسية حرة وديمقراطية في إطار بها المعارضة عجز السلطة في الدخول في منافسة سياسية حرة وديمقراطية في إطار 

    ..المؤسسات والقوانين القائمةالمؤسسات والقوانين القائمة
سياسي سياسي  في تبني تيارات في المعارضة لخيارات رافضة للنظام ال في تبني تيارات في المعارضة لخيارات رافضة للنظام الالمجال الرابعالمجال الرابع  وتميزوتميز

  ..ساعية من أجل اإلطاحة بهساعية من أجل اإلطاحة به، ، الدستوريالدستوري
 الدولة واجهتها باستعمال  الدولة واجهتها باستعمال فإنفإنوعلى الرغم من الطابع المسلح الذي طبع األحداث أحيانا وعلى الرغم من الطابع المسلح الذي طبع األحداث أحيانا 

  ..مفرط للقوة وغير متناسب مع حجمها ومداهامفرط للقوة وغير متناسب مع حجمها ومداها
  عرفت الساحة السياسية المغربية دينامية جديدة أفضت إلىعرفت الساحة السياسية المغربية دينامية جديدة أفضت إلىومنذ أواسط السبعينات، ومنذ أواسط السبعينات، 

نتخابات والبرامج نتخابات والبرامج  الدستور واال الدستور واالواجهاتواجهاتر الصراع بين الدولة والمعارضة في ر الصراع بين الدولة والمعارضة في ااانحصانحص
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توافق توافق خلق مجموعة من التراكمات ترتب عنها خلق مجموعة من التراكمات ترتب عنها في في  بصفة متدرجة  بصفة متدرجة ساهمساهممما مما . . السياسيةالسياسية
  .. المؤسسات الدستورية المؤسسات الدستوريةسياسي تدريجي حول صيغة جديدة لمشاركة األحزاب السياسية فيسياسي تدريجي حول صيغة جديدة لمشاركة األحزاب السياسية في

  

  حقوق اإلنسان كخيار استراتيجي للتصدي لالنتهاكاتحقوق اإلنسان كخيار استراتيجي للتصدي لالنتهاكات. . 44
يتميز هذا الخيار الحقوقي بتبنيه للدفاع عن حقوق اإلنسان كأولوية، وبفصل الدفاع عن يتميز هذا الخيار الحقوقي بتبنيه للدفاع عن حقوق اإلنسان كأولوية، وبفصل الدفاع عن 
هذه الحقوق عن الصراع من أجل اقتسام السلطة الذي ظل يهيمن على الساحة السياسية هذه الحقوق عن الصراع من أجل اقتسام السلطة الذي ظل يهيمن على الساحة السياسية 

  . . في المغرب منذ االستقاللفي المغرب منذ االستقالل
كلت اإلرهاصات األولى لهذا االتجاه منذ السبعينات بظهور جمعيات تخصصت في كلت اإلرهاصات األولى لهذا االتجاه منذ السبعينات بظهور جمعيات تخصصت في تشتش

وفي هذا اإلطار وفي هذا اإلطار . . الدفاع عن ضحايا عنف الدولة وعن القضايا المرتبطة بحقوق اإلنسانالدفاع عن ضحايا عنف الدولة وعن القضايا المرتبطة بحقوق اإلنسان
 العصبة المغربية للدفاع عن حقوق اإلنسان والجمعية المغربية لحقوق اإلنسان في  العصبة المغربية للدفاع عن حقوق اإلنسان والجمعية المغربية لحقوق اإلنسان في أنشأتأنشأت

حقا بميالد المنظمة المغربية لحقوق اإلنسان والمنتدى حقا بميالد المنظمة المغربية لحقوق اإلنسان والمنتدى سياق دينامية حقوقية ستتعزز السياق دينامية حقوقية ستتعزز ال
 تبنت حقوق  تبنت حقوق كما أن عددا من الجمعيات المهنيةكما أن عددا من الجمعيات المهنية. . المغربي من أجل الحقيقة واإلنصافالمغربي من أجل الحقيقة واإلنصاف

 ولعبت أدوارا هامة في التعريف باالنتهاكات التي مارستها الدولة،  ولعبت أدوارا هامة في التعريف باالنتهاكات التي مارستها الدولة، اإلنسان ضمن مطالبها،اإلنسان ضمن مطالبها،
  . . وفي نشر قضايا حقوق اإلنسانوفي نشر قضايا حقوق اإلنسان

بين بين ، تعتبر من ، تعتبر من 19621962 منذ تأسيسها سنة  منذ تأسيسها سنة ،، هيئات المحامين بالمغرب هيئات المحامين بالمغربظلت مؤتمرات جمعيةظلت مؤتمرات جمعية
م مطالب تهم تطوير هذه م مطالب تهم تطوير هذه ييانتهاكات حقوق اإلنسان، ولتقدانتهاكات حقوق اإلنسان، ولتقدالمناسبات البارزة إلثارة والتنديد بالمناسبات البارزة إلثارة والتنديد ب

وتمكنت المناظرة الوطنية األولى من نوعها وتمكنت المناظرة الوطنية األولى من نوعها .  .  الحقوق على مستوى النصوص والممارسةالحقوق على مستوى النصوص والممارسة
، من ، من 19871987لجمعية بمدينة وجدة في دجنبر لجمعية بمدينة وجدة في دجنبر حول حقوق اإلنسان، المنظمة من طرف احول حقوق اإلنسان، المنظمة من طرف ا

  . . تشخيص متطور لعالقة حقوق اإلنسان بسياقات المرحلة وبانتهاكاتهاتشخيص متطور لعالقة حقوق اإلنسان بسياقات المرحلة وبانتهاكاتها
ياسيين منذ منتصف ياسيين منذ منتصف حركة عائالت وأقارب المعتقلين السحركة عائالت وأقارب المعتقلين السواة األولى لواة األولى لبرزت النبرزت النكما كما 

    . . توسعت منذئذ لتشمل تدريجيا عائالت المختطفين ومجهولي المصيرتوسعت منذئذ لتشمل تدريجيا عائالت المختطفين ومجهولي المصيرالسبعينات والسبعينات و
التوجه ببروز خطاب سياسي جديد ينطلق من التركيز على األولية المبدئية التوجه ببروز خطاب سياسي جديد ينطلق من التركيز على األولية المبدئية   وسيتميز هذاوسيتميز هذا

للمطالب الحقوقية، ويدفع في اتجاه استقاللية التفاوض حول هذه الحقوق عن شروط للمطالب الحقوقية، ويدفع في اتجاه استقاللية التفاوض حول هذه الحقوق عن شروط 
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المشاركة السياسية، كما أنه أفرز فاعلين يعكسون ثقافة سياسية جديدة تميزت بتغليبها للبعد المشاركة السياسية، كما أنه أفرز فاعلين يعكسون ثقافة سياسية جديدة تميزت بتغليبها للبعد 
 في  في ت حقوق اإلنسان ومقاربتها البراغماتيةت حقوق اإلنسان ومقاربتها البراغماتيةيم ومصطلحايم ومصطلحاالحقوقي، وباعتمادها على مفاهالحقوقي، وباعتمادها على مفاه

  ..اإلنجاز التدريجي ألهدافهااإلنجاز التدريجي ألهدافها
  

وبتركيزه على أولوية حقوق اإلنسان، ساهم التوجه الحقوقي في ترسيخ القناعة المشتركة وبتركيزه على أولوية حقوق اإلنسان، ساهم التوجه الحقوقي في ترسيخ القناعة المشتركة 
منذ منذ  التي عرفتها البالد،  التي عرفتها البالد،  السياسية السياسيةديناميةديناميةبإمكانية تحقيق اإلصالحات التدريجية في ظل البإمكانية تحقيق اإلصالحات التدريجية في ظل ال

  . .  التي شهدها العالم التي شهدها العالم التحوالت السياسية والفكرية الكبرى التحوالت السياسية والفكرية الكبرىبالتزامن معبالتزامن معات ات نهاية الثمانيننهاية الثمانين
  

  ر النساء في التصدي لالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسانر النساء في التصدي لالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنساندودو  --55
 المرتكبة  المرتكبة النتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسانالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسانالتصدي لالتصدي لكانت النساء فاعالت أساسيات في كانت النساء فاعالت أساسيات في 

ئة والتصدي لها، وفي الحفاظ ئة والتصدي لها، وفي الحفاظ اضطلعن بأدوار حيوية في فضحها والتعباضطلعن بأدوار حيوية في فضحها والتعبفقد فقد . . في الماضيفي الماضي
 في  في ومن ثم أسهمن بقدر وافر،ومن ثم أسهمن بقدر وافر،. . على تماسك األسر وعلى معنويات الضحايا من أقاربهنعلى تماسك األسر وعلى معنويات الضحايا من أقاربهن

ويمكن الوقوف عند ويمكن الوقوف عند . . رورة معالجة ملف ماضي االنتهاكاترورة معالجة ملف ماضي االنتهاكاتييتاريخنا القريب، وفي صتاريخنا القريب، وفي ص
  ::دورهن في التصدي لتلك االنتهاكات على المستويات التاليةدورهن في التصدي لتلك االنتهاكات على المستويات التالية

  

  ت المعتقلين السياسيينت المعتقلين السياسيينعلى مستوى حركة عائالعلى مستوى حركة عائال  --11  --55
لعبت حركة عائالت المعتقلين السياسيين دورا رياديا في طرح ملف االنتهاكات الجسيمة لعبت حركة عائالت المعتقلين السياسيين دورا رياديا في طرح ملف االنتهاكات الجسيمة 

. . وكانت مشكلة أساسا من أمهات وزوجات وأخوات المعتقلين والمعتقالتوكانت مشكلة أساسا من أمهات وزوجات وأخوات المعتقلين والمعتقالت. . لحقوق اإلنسانلحقوق اإلنسان
  لة وفيلة وفي وللمطالبة بحق أبنائهن في محاكمة عاد وللمطالبة بحق أبنائهن في محاكمة عاد،، للتنديد باالنتهاكات للتنديد باالنتهاكات،،تعبأن باستمرارتعبأن باستمرارفقد فقد 

   وإطالق سراحهم، وإطالق سراحهم،أوضاعهمأوضاعهماالعتراف بوضعهم كمعتقلين سياسيين، وبتحسين شروط االعتراف بوضعهم كمعتقلين سياسيين، وبتحسين شروط 
 وقمن بالترافع  وقمن بالترافع ،،نظمن الوقفات واالعتصاماتنظمن الوقفات واالعتصاماتوهكذا وهكذا . .  مصير المختفين منهم مصير المختفين منهموالكشف عنوالكشف عن

كما عملن على شحذ الدعم لمطالبهن ومعارك أقاربهن المعتقلين، كما عملن على شحذ الدعم لمطالبهن ومعارك أقاربهن المعتقلين، . . لدى الجهات المسؤولةلدى الجهات المسؤولة
الطعام ، وذلك باالتصال مع األحزاب السياسية والمنظمات الطعام ، وذلك باالتصال مع األحزاب السياسية والمنظمات خاصة أثناء اإلضرابات عن خاصة أثناء اإلضرابات عن 
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وقد تعرضن بسبب تحركاتهن وقد تعرضن بسبب تحركاتهن . . الحقوقية الدولية والوطنية بعد تأسيسها، وبوسائل اإلعالمالحقوقية الدولية والوطنية بعد تأسيسها، وبوسائل اإلعالم
  .لالعتقال والمطاردة والتنكيللالعتقال والمطاردة والتنكيل

يل اإلقامة يل اإلقامة ههسسكة للتضامن فيما بين العائالت لتكة للتضامن فيما بين العائالت لت كشب كشب،،لقد تشكلت حركة العائالت تلقائيالقد تشكلت حركة العائالت تلقائيا
وطورت تدريجيا استراتيجيات عملها في التعبئة وطورت تدريجيا استراتيجيات عملها في التعبئة . .  المعتقلين ودعمهم المعتقلين ودعمهموالتنقل وتموينوالتنقل وتموين

 وتجدر اإلشارة إلى أن  وتجدر اإلشارة إلى أن ..دي لعمليات القمع التي استهدفتهندي لعمليات القمع التي استهدفتهنواالحتجاج والضغط وفي التصواالحتجاج والضغط وفي التص
أغلب األمهات وبعض األخوات كن أميات وغير مسيسات، بل منهن من لم تكن تغادر أغلب األمهات وبعض األخوات كن أميات وغير مسيسات، بل منهن من لم تكن تغادر 

لكنهن لكنهن . .  بينهن من ال يتكلمن إال األمازيغية بينهن من ال يتكلمن إال األمازيغيةقريتها أو حيها ولم تلج إدارة من قبل، بل كانقريتها أو حيها ولم تلج إدارة من قبل، بل كان
انتزعن حرية الحركة واكتسبن الجرأة انتزعن حرية الحركة واكتسبن الجرأة فقد فقد . . كل المعيقاتكل المعيقاتتخطين الحواجز وتغلبن على تخطين الحواجز وتغلبن على 

إلى فاعالت حقوقيات، إلى فاعالت حقوقيات، وو، ، والتعبير، وتحولن إلى نساء مختلفات عما سبقوالتعبير، وتحولن إلى نساء مختلفات عما سبقعلى التصدي على التصدي 
   ..نساننسانيرجع إليهن الفضل والسبق في طرح ملف االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإليرجع إليهن الفضل والسبق في طرح ملف االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإل

  

  المختطفين مجهولي المصيرالمختطفين مجهولي المصير على مستوى حركة عائالت  على مستوى حركة عائالت --22  --55
في في  و و،،كما اضطلعت النساء بدور هام في حركة عائالت المختطفين مجهولي المصيركما اضطلعت النساء بدور هام في حركة عائالت المختطفين مجهولي المصير

 وفي  وفي ،،شاركن في قوافل الحقيقة والوقفاتشاركن في قوافل الحقيقة والوقفاتوولحقيقة واإلنصاف، لحقيقة واإلنصاف،  من أجل ا من أجل االمنتدى المغربيالمنتدى المغربي
   ومعالجة ملف االنتهاكات ومعالجة ملف االنتهاكات،،المختفينالمختفين مصير  مصير الكشف عنالكشف عن والتعبئة من أجل  والتعبئة من أجل ،،تقديم الشهاداتتقديم الشهادات

ة ة  الجماعية، قامت النساء بمبادرات فردي الجماعية، قامت النساء بمبادرات فردي هذه الدينامية هذه الديناميةخارجخارجوو. . الجسيمة لحقوق اإلنسانالجسيمة لحقوق اإلنسان
منهن من وصلت إلى تازمامارت رغم كل الصعاب، منهن من وصلت إلى تازمامارت رغم كل الصعاب، فف  ..جريئة للبحث عن ذويهم المختفينجريئة للبحث عن ذويهم المختفين

 سرية،  سرية، ومنهن من قامت بربط االتصال بين العائالت وأقاربهن المحتجزين في معتقالتومنهن من قامت بربط االتصال بين العائالت وأقاربهن المحتجزين في معتقالت
  . وتسريب معطيات عن أوضاعهم لمنظمات حقوقيةوتسريب معطيات عن أوضاعهم لمنظمات حقوقية

  

  الخاصالخاصمستوى مستوى الال على  على --33  --55
دوار العامة المذكورة دوار العامة المذكورة  الذي يكتسي أهمية كبرى ال تقل شأنا عن األ الذي يكتسي أهمية كبرى ال تقل شأنا عن األ،،على المستوى الخاصعلى المستوى الخاص

بدور حاسم في بدور حاسم في  زوجات ضحايا االختفاء القسري واالعتقال التعسفي،  زوجات ضحايا االختفاء القسري واالعتقال التعسفي، أعاله، اضطلعتأعاله، اضطلعت
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 بفضل كدحهن في  بفضل كدحهن في  لها، لها،الحد األدنى للعيش الكريمالحد األدنى للعيش الكريمين ين تأمتأمالحفاظ على تماسك األسر، والحفاظ على تماسك األسر، و
كما عملن على حماية أبنائهن من آثار التضييق واإلقصاء كما عملن على حماية أبنائهن من آثار التضييق واإلقصاء . .  بالغة القساوة بالغة القساوةشروطشروطظروف وظروف و

  .. وتخفيف وقع االنتهاك عليهم بوجه عام وتخفيف وقع االنتهاك عليهم بوجه عام،،والوصم االجتماعيوالوصم االجتماعي
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  الفصل الثالثالفصل الثالث
  الحقيقة واإلنصاف ومقومات المصالحةالحقيقة واإلنصاف ومقومات المصالحة

  

  عن حقيقة االنتهاكاتعن حقيقة االنتهاكاتالبحث والكشف البحث والكشف : : أوالأوال

تنطلق الهيئة في مقاربتها للبحث والكشف عن حقيقة االنتهاكات، وخاصة منها االختفاء تنطلق الهيئة في مقاربتها للبحث والكشف عن حقيقة االنتهاكات، وخاصة منها االختفاء 
رفة الحقيقة، والتي رفة الحقيقة، والتي القسري، من مبادئ وأسس القانون الدولي ذات الصلة بالحق في معالقسري، من مبادئ وأسس القانون الدولي ذات الصلة بالحق في مع

كما أنها تراعي الترابط القائم بين الحق كما أنها تراعي الترابط القائم بين الحق . . طردا، خالل العقدين األخيرينطردا، خالل العقدين األخيرينعرفت تطورا معرفت تطورا م
  ..في معرفة الحقيقة والحق في الجبر واالنتصاففي معرفة الحقيقة والحق في الجبر واالنتصاف

  

   األسس المرجعية األسس المرجعية--11
فهو انتهاك مركب يطال عددا فهو انتهاك مركب يطال عددا . .  أفظع انتهاكات حقوق اإلنسان أفظع انتهاكات حقوق اإلنسان من مناالختفاء القسرياالختفاء القسري  يعتبريعتبر

ويزيد من جسامته كون األضرار المترتبة عنه ويزيد من جسامته كون األضرار المترتبة عنه . . كبيرا من الحقوق األساسية المحمية دولياكبيرا من الحقوق األساسية المحمية دوليا
بل بل   ،،همهمءءوأصدقاوأصدقاهم هم عائالتعائالتتطال تطال لل مباشر،  مباشر، تتعدى األشخاص المنتهكة حقوقهم بشكلتتعدى األشخاص المنتهكة حقوقهم بشكل

  .. برمته برمتهوالمجتمعوالمجتمع
  

 جديدة نسبياً، فإن المعاهدات العامة لحقوق اإلنسان  جديدة نسبياً، فإن المعاهدات العامة لحقوق اإلنسان ""االختفاء القسرياالختفاء القسري"" ظاهرة  ظاهرة لما كانتلما كانتوو
 مقتضيات صريحة حول الحق في عدم  مقتضيات صريحة حول الحق في عدم  تتضمن تتضمنالالعلى الصعيدين الدولي واإلقليمي، على الصعيدين الدولي واإلقليمي، 

ظاهرة ممارسة االختفاء القسري في ظاهرة ممارسة االختفاء القسري في  إال أنه مع انتشار واستفحال  إال أنه مع انتشار واستفحال ..التعرض لهذا االنتهاكالتعرض لهذا االنتهاك
 المجتمع الدولي يهتم جديا بمعالجة الظاهرة، من خالل العمل على  المجتمع الدولي يهتم جديا بمعالجة الظاهرة، من خالل العمل على أخذأخذالعديد من الدول، العديد من الدول، 

  ..إنشاء آليات قانونية ملزمة لحماية وضمان الحق في عدم التعرض لهذا االنتهاكإنشاء آليات قانونية ملزمة لحماية وضمان الحق في عدم التعرض لهذا االنتهاك
  

هج وعلى هج وعلى كما أن عددا من الدول، التي عرفت انتشار ظاهرة االختفاء القسري بشكل ممنكما أن عددا من الدول، التي عرفت انتشار ظاهرة االختفاء القسري بشكل ممن
 لمقتضيات اإلعالن  لمقتضيات اإلعالن  طبقا طبقااالختفاء القسرياالختفاء القسريات تستهدف تجريم ات تستهدف تجريم  تشريع تشريعنطاق واسع، أصدرتنطاق واسع، أصدرت
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 فريق العمل األممي  فريق العمل األممي توصياتتوصياتمضامين مضامين حول الحماية من االختفاء القسري وحول الحماية من االختفاء القسري والعالمي العالمي 
  ..المعنيالمعني

  
  
  

  الحماية ضد التعرض لالختفاء القسري في القانون الدوليالحماية ضد التعرض لالختفاء القسري في القانون الدولي  --11  --11
قوق اإلنسان المتعلقة بالحماية ضد التعرض لالختفاء قوق اإلنسان المتعلقة بالحماية ضد التعرض لالختفاء تتوزع مقتضيات القانون الدولي لحتتوزع مقتضيات القانون الدولي لح

القسري وبضمان حقوق األشخاص الذين يتعرضون لهذه الممارسة أو عائالتهم بين القسري وبضمان حقوق األشخاص الذين يتعرضون لهذه الممارسة أو عائالتهم بين 
فالعهد الدولي الخاص بالحقوق فالعهد الدولي الخاص بالحقوق . . مجموعة من األدوات العالمية ذات الصلة بحقوق اإلنسانمجموعة من األدوات العالمية ذات الصلة بحقوق اإلنسان

تعرض لالنتهاك عندما تعرض لالنتهاك عندما المدنية والسياسية يضمن مجموعة من الحقوق األساسية والتي تالمدنية والسياسية يضمن مجموعة من الحقوق األساسية والتي ت
يتعرض الشخص لالختفاء القسري، ومن بينها أساسا،  الحق في الحياة، الحق في عدم يتعرض الشخص لالختفاء القسري، ومن بينها أساسا،  الحق في الحياة، الحق في عدم 
التعرض للتعذيب وسوء المعاملة، الحق في االعتراف بالشخصية القانونية، حرية الرأي التعرض للتعذيب وسوء المعاملة، الحق في االعتراف بالشخصية القانونية، حرية الرأي 

كما أن اجتهادات اللجنة المعنية بحقوق كما أن اجتهادات اللجنة المعنية بحقوق . . والتعبير واالعتقاد وغيرها من الحقوق األخرىوالتعبير واالعتقاد وغيرها من الحقوق األخرى
  .     .     نسان، سارت في اتجاه منع االختفاء القسرينسان، سارت في اتجاه منع االختفاء القسرياإلاإل

على كافة أشكال االختفاء في حالة نزاع على كافة أشكال االختفاء في حالة نزاع   أما مقتضيات القانون الدولي اإلنساني، فتنطبقأما مقتضيات القانون الدولي اإلنساني، فتنطبق
وهكذا، فإن مجال تطبيقه يشمل األشخاص الذين وهكذا، فإن مجال تطبيقه يشمل األشخاص الذين . . مسلح مهما كانت الجهة المسؤولةمسلح مهما كانت الجهة المسؤولة

  . . انقطعت أخبارهم عن العائالت نتيجة نزاع مسلحانقطعت أخبارهم عن العائالت نتيجة نزاع مسلح
لنظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ينص على منع االختفاء القسري، فإنه لنظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ينص على منع االختفاء القسري، فإنه وإذا كان اوإذا كان ا

فاالختفاءات القسرية، بمقتضى المادة السابعة منه، فاالختفاءات القسرية، بمقتضى المادة السابعة منه، . . ال يتطرق لالختفاءات في شموليتهاال يتطرق لالختفاءات في شموليتها
تشكل جريمة ضد اإلنسانية، عندما تكون مرتكبة في إطار هجوم واسع النطاق وممنهج تشكل جريمة ضد اإلنسانية، عندما تكون مرتكبة في إطار هجوم واسع النطاق وممنهج 

  ..ضد ساكنة مدنيةضد ساكنة مدنية
 االجتهادات الفقهية للجنة المعنية بحقوق اإلنسان ذات الصلة بالموضوع،  االجتهادات الفقهية للجنة المعنية بحقوق اإلنسان ذات الصلة بالموضوع، وأخيرا، فإنوأخيرا، فإن

وكذا المجهودات السياسية المتواصلة المبذولة من قبل لجنة حقوق اإلنسان، أفضت إلى وكذا المجهودات السياسية المتواصلة المبذولة من قبل لجنة حقوق اإلنسان، أفضت إلى 
  ..وضع واعتماد اتفاقية دولية خاصة تعنى بالحماية ضد االختفاء القسريوضع واعتماد اتفاقية دولية خاصة تعنى بالحماية ضد االختفاء القسري
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نسان قد تعزز بجملة من النصوص غير نسان قد تعزز بجملة من النصوص غير  الدولي لحقوق اإل الدولي لحقوق اإلننوتجدر اإلشارة إلى أن القانووتجدر اإلشارة إلى أن القانو
الملزمة قانونا والتي تشكل بداية لضمان حماية جملة من الحقوق الناشئة في شكل مبادئ الملزمة قانونا والتي تشكل بداية لضمان حماية جملة من الحقوق الناشئة في شكل مبادئ 

وقد ساهمت هذه النصوص في تعزيز وقد ساهمت هذه النصوص في تعزيز . . عامة أو توجيهية، بما فيها الحق في المعرفةعامة أو توجيهية، بما فيها الحق في المعرفة
ة خالل فترة ة خالل فترة مسلسل البحث عن الحقيقة ومعرفتها فيما يتعلق باالنتهاكات الجسيمة المرتكبمسلسل البحث عن الحقيقة ومعرفتها فيما يتعلق باالنتهاكات الجسيمة المرتكب

وتكرست هذه التوجهات في سياق تجارب لجان الحقيقة والمصالحة، في إطار ما وتكرست هذه التوجهات في سياق تجارب لجان الحقيقة والمصالحة، في إطار ما . . سابقةسابقة
  ..أصبح متعارفا عليه بالعدالة االنتقاليةأصبح متعارفا عليه بالعدالة االنتقالية

  

  في التشريع الوطنيفي التشريع الوطني  --22  --11
 التي من شأنها الحماية ضد ممارسة االختفاء  التي من شأنها الحماية ضد ممارسة االختفاء الضمانات القانونيةالضمانات القانونيةي ي  المغرب المغربال يوفر التشريعال يوفر التشريع

من كون بعض المقتضيات الدستورية ما فتئت تقضي، ولو بشكل من كون بعض المقتضيات الدستورية ما فتئت تقضي، ولو بشكل وهذا بالرغم وهذا بالرغم . . القسريالقسري
ويتعلق األمر، على وجه ويتعلق األمر، على وجه . . منع مثل هذه الممارساتمنع مثل هذه الممارسات، ب، ب19621962ضمني ومنذ سنة ضمني ومنذ سنة 

الخصوص، بمبدأ عدم إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو معاقبته إال في األحوال الخصوص، بمبدأ عدم إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو معاقبته إال في األحوال 
رجمته التشريعية في رجمته التشريعية في ويجد هذا المبدأ تويجد هذا المبدأ ت. . وحسب اإلجراءات المنصوص عليها في القانونوحسب اإلجراءات المنصوص عليها في القانون
  ..مقتضيات القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائيةمقتضيات القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية

  

   اختصاص هيئة اإلنصاف والمصالحة اختصاص هيئة اإلنصاف والمصالحة--22
يحدد النظام األساسي لهيئة اإلنصاف والمصالحة مجال عملها في موضوع الكشف عن يحدد النظام األساسي لهيئة اإلنصاف والمصالحة مجال عملها في موضوع الكشف عن 
ية ية حقيقة االنتهاكات الجسيمة المرتكبة في الماضي، فيما يتعلق بوقائعها وسياقاتها ومسؤولحقيقة االنتهاكات الجسيمة المرتكبة في الماضي، فيما يتعلق بوقائعها وسياقاتها ومسؤول

  ::فيكلفها بـفيكلفها بـالفاعلين فيها، الفاعلين فيها، 
 التي  التي سياقاتسياقاتالال   إطار إطار في في من خالل تحليلها من خالل تحليلها االنتهاكات، االنتهاكات، تلك تلكثبات نوعية ومدى جسامةثبات نوعية ومدى جسامة إ إ--

الديمقراطية ودولة الحق الديمقراطية ودولة الحق مبادئ مبادئ  حقوق اإلنسان و حقوق اإلنسان وقيمقيم وفي ضوء معايير و وفي ضوء معايير وارتكبت فيهاارتكبت فيها
سمية سمية ت وتلقي اإلفادات واإلطالع على األرشيفات الرت وتلقي اإلفادات واإلطالع على األرشيفات الرريارياوالقانون، وذلك بإجراء التحوالقانون، وذلك بإجراء التح

  ..واستقاء المعلومات والمعطيات التي توفرها أية جهة، لفائدة الكشف عن الحقيقةواستقاء المعلومات والمعطيات التي توفرها أية جهة، لفائدة الكشف عن الحقيقة



 
 
Royaume du Maroc 
 
Instance Equité et Réconciliation 
        

 
المملكة المغربية

هيئة اإلنصاف و المصالحة 

                                                   
 

                                                              التقرير الختاميالتقرير الختامي                                                                                                          الكتاب األولالكتاب األول  
 

  

68

 االختفاء القسري التي لم يعرف مصيرها بعد، وبذل كل  االختفاء القسري التي لم يعرف مصيرها بعد، وبذل كل بشأن حاالتبشأن حاالتمواصلة البحث مواصلة البحث   --
الجهود للتحري بشأن الوقائع التي لم يتم استجالؤها؛ والكشف عن مصير المختفين، مع الجهود للتحري بشأن الوقائع التي لم يتم استجالؤها؛ والكشف عن مصير المختفين، مع 

  لنسبة لمن ثبتت وفاتهم؛لنسبة لمن ثبتت وفاتهم؛إيجاد الحلول المالئمة باإيجاد الحلول المالئمة با
ا في االنتهاكات والوقائع موضوع ا في االنتهاكات والوقائع موضوع أو غيرهأو غيرهالوقوف على مسؤوليات أجهزة الدولة الوقوف على مسؤوليات أجهزة الدولة   --

  ..تتريارياالتحالتح
وقد تم االسترشاد في تفسير اختصاص الهيئة وتحديد مهامها في هذا المجال بالتطورات وقد تم االسترشاد في تفسير اختصاص الهيئة وتحديد مهامها في هذا المجال بالتطورات 

الدروس الدروس الحاصلة على المستوى الدولي المشار إليها أعاله من الناحية المعيارية وكذا الحاصلة على المستوى الدولي المشار إليها أعاله من الناحية المعيارية وكذا 
المستفادة من تجارب لجان الحقيقة والمصالحة أثناء تسوية وتدبير نزاعات الماضي بشكل المستفادة من تجارب لجان الحقيقة والمصالحة أثناء تسوية وتدبير نزاعات الماضي بشكل 

  ..سلمي يتالئم وطبيعة االنتقال الديمقراطيسلمي يتالئم وطبيعة االنتقال الديمقراطي
  
  

  والتحري  وطرق البحث هجية العملـ من3

مبنية على مبنية على مقاربة مقاربة اعتمدت الهيئة، في تحرياتها بشأن االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان اعتمدت الهيئة، في تحرياتها بشأن االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان 
واستندت منهجية واستندت منهجية . . الضحايا السابقين أو عائالتهمالضحايا السابقين أو عائالتهمالمعنيين بهذا الملف، وخاصة المعنيين بهذا الملف، وخاصة إشراك كل إشراك كل 

  ::العمل في هذا الصدد على العناصر األساسية التاليةالعمل في هذا الصدد على العناصر األساسية التالية
  تجميع وتحليل المعطيات المحصلة من مختلف المصادر؛تجميع وتحليل المعطيات المحصلة من مختلف المصادر؛  --
  تلقي إفادات ضحايا سابقين؛تلقي إفادات ضحايا سابقين؛  --

  إفادات موظفين عموميين سابقين أو حاليين؛إفادات موظفين عموميين سابقين أو حاليين؛تلقي تلقي   --

  ؛؛ العمومية العموميةت ووثائق ممسوكة من طرف السلطاتت ووثائق ممسوكة من طرف السلطاتاإلطالع على سجالاإلطالع على سجال  --
  ؛؛...)...)مراكز االحتجاز، المدافنمراكز االحتجاز، المدافن((القيام بزيارات ميدانية القيام بزيارات ميدانية   --
  ..اتصاالت مباشرة مع مسؤولين أمنييناتصاالت مباشرة مع مسؤولين أمنيينإجراء إجراء   --

  

بخصوص حاالت األشخاص مجهولي بخصوص حاالت األشخاص مجهولي وقد قامت الهيئة بتحديد إجرائي لمجاالت تحرياتها وقد قامت الهيئة بتحديد إجرائي لمجاالت تحرياتها 
  ::على الطريقة التاليةعلى الطريقة التالية، ، المصير المعروضة عليهاالمصير المعروضة عليها
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  ؛؛ والوفيات التي حدثت خالل السنوات األولى لالستقالل والوفيات التي حدثت خالل السنوات األولى لالستقالل حاالت االختفاء حاالت االختفاءحري فيحري فيالتالت  --
التحري في حاالت الضحايا المتوفين في مراكز االحتجاز واالعتقال التعسفي أو التحري في حاالت الضحايا المتوفين في مراكز االحتجاز واالعتقال التعسفي أو   --

    ؛؛تصفية جسديةتصفية جسديةنتيجة نتيجة 
  ؛؛التحري في موضوع األحداث االجتماعية التي عرفها المغرب منذ الستيناتالتحري في موضوع األحداث االجتماعية التي عرفها المغرب منذ الستينات  --
  ؛؛النتهاكاتالنتهاكاتالتحري في حاالت خاصة من االتحري في حاالت خاصة من ا  --

  

   التحري في ملف األشخاص مجهولي المصير التحري في ملف األشخاص مجهولي المصير--11  --33
   مرحلة تجميع المعطيات مرحلة تجميع المعطيات--11--11--33

قبل الشروع في أعمال التحريات في ملف األشخاص مجهولي المصير، قامت الهيئة قبل الشروع في أعمال التحريات في ملف األشخاص مجهولي المصير، قامت الهيئة 
بحصر كل مصادر المعلومات المتعلقة بالموضوع، مما مكنها من إعداد لوائح مرجعية بحصر كل مصادر المعلومات المتعلقة بالموضوع، مما مكنها من إعداد لوائح مرجعية 

  ::باالستناد إلىباالستناد إلى
  ات الوطنية غير الحكومية المعنية بحقوق اإلنسان؛ات الوطنية غير الحكومية المعنية بحقوق اإلنسان؛تقارير المنظمتقارير المنظم  --

  تقارير ومذكرات المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان؛تقارير ومذكرات المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان؛  --

  المقررات الصادرة عن هيئة التحكيم السابقة والملفات ذات الصلة؛المقررات الصادرة عن هيئة التحكيم السابقة والملفات ذات الصلة؛  --

تقارير ولوائح الهيآت والمنظمات الدولية المعنية بحقوق اإلنسان ذات الصلة تقارير ولوائح الهيآت والمنظمات الدولية المعنية بحقوق اإلنسان ذات الصلة   --
  ؛؛بالموضوعبالموضوع

  ؛؛تابع لألمم المتحدة المعني بموضوع االختفاء القسريتابع لألمم المتحدة المعني بموضوع االختفاء القسريتقارير فريق العمل التقارير فريق العمل ال  --
  نة الدولية للصليب األحمر؛نة الدولية للصليب األحمر؛تقارير اللجتقارير اللج  --

  أرشيف وزارة حقوق اإلنسان سابقا؛أرشيف وزارة حقوق اإلنسان سابقا؛  --

  معلومات واردة من مصادر رسمية؛معلومات واردة من مصادر رسمية؛  --

  اللوائح والتقارير المعدة من قبل ضحايا سابقين أو عائالت الضحايا؛اللوائح والتقارير المعدة من قبل ضحايا سابقين أو عائالت الضحايا؛  --

  يارات ميدانية؛يارات ميدانية؛ئة أثناء القيام بزئة أثناء القيام بزاإلفادات التي تلقتها الهياإلفادات التي تلقتها الهي  --

  قاعدة بيانات الهيئة لتحصيل المعلومات المتوفرة في الملفات والمذكراتقاعدة بيانات الهيئة لتحصيل المعلومات المتوفرة في الملفات والمذكرات  --
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  ..المعروضة عليهاالمعروضة عليها
  

        مرحلة التحليل األولي للمعطياتمرحلة التحليل األولي للمعطيات  --22--11--33
  ومكنت نتائج هذا التحليلومكنت نتائج هذا التحليلقامت الهيئة بتحليل المعطيات الواردة في المصادر المذكورة، قامت الهيئة بتحليل المعطيات الواردة في المصادر المذكورة، 

 األمر ال يتعلق فقط بحاالت مفترضة ألشخاص  األمر ال يتعلق فقط بحاالت مفترضة ألشخاص األولي من الوقوف على حقيقة مفادها أناألولي من الوقوف على حقيقة مفادها أن
ضحايا االختفاء القسري طبقا لمقتضيات النظام األساسي للهيئة، وإنما أيضا، وبصفة ضحايا االختفاء القسري طبقا لمقتضيات النظام األساسي للهيئة، وإنما أيضا، وبصفة 

وقد مكن ذلك من وقد مكن ذلك من . . عامة، بحاالت أشخاص يجهل مصيرهم ألسباب متعددة ومختلفةعامة، بحاالت أشخاص يجهل مصيرهم ألسباب متعددة ومختلفة
  : : تصنيف جميع الحاالت موضوع التحليل كما يليتصنيف جميع الحاالت موضوع التحليل كما يلي

  ر قرائن على وفاتهم في مراكز االحتجاز؛ر قرائن على وفاتهم في مراكز االحتجاز؛األشخاص الذين تتوفاألشخاص الذين تتوف حاالت  حاالت --
نتيجة أحداث مختلفة أو في نتيجة أحداث مختلفة أو في  حاالت األشخاص الذين تتوفر قرائن قوية على وفاتهم  حاالت األشخاص الذين تتوفر قرائن قوية على وفاتهم --

  ظروف خاصة؛ظروف خاصة؛

  ؛؛ خاصة خاصة أو في ظروف أو في ظروفمختلفةمختلفةالمختفين في أحداث المختفين في أحداث أو أو المفقودين المفقودين  حاالت األشخاص  حاالت األشخاص --
 المرتبطة بها، مما  المرتبطة بها، مما تتوافر بشأنها عناصر كافية لتكييف الوقائعتتوافر بشأنها عناصر كافية لتكييف الوقائع التي  التي حاالت األشخاصحاالت األشخاص  --

يجعلها تندرج ضمن حاالت اختفاء قسري مفترضة، طبقا لمقتضيات النظام األساسي يجعلها تندرج ضمن حاالت اختفاء قسري مفترضة، طبقا لمقتضيات النظام األساسي 
  ..للهيئة والمعايير الدولية ذات الصلة بالموضوعللهيئة والمعايير الدولية ذات الصلة بالموضوع

 الملفات المعتمدة بخصوص هذه الحاالت، كما  الملفات المعتمدة بخصوص هذه الحاالت، كما ات إجرائية، قامت الهيئة بتصنيفات إجرائية، قامت الهيئة بتصنيفوالعتباروالعتبار
  ::يلييلي
  نوات األولى لالستقالل؛نوات األولى لالستقالل؛حاالت األشخاص مجهولي المصير خالل السحاالت األشخاص مجهولي المصير خالل الس  ••

   الستينات؛ الستينات؛األشخاص مجهولي المصير خاللاألشخاص مجهولي المصير خاللحاالت حاالت   ••

  حاالت األشخاص مجهولي المصير خالل السبعينات؛حاالت األشخاص مجهولي المصير خالل السبعينات؛  ••

  حاالت األشخاص مجهولي المصير خالل الثمانينات؛حاالت األشخاص مجهولي المصير خالل الثمانينات؛  ••

  حاالت األشخاص مجهولي المصير خالل التسعينات؛حاالت األشخاص مجهولي المصير خالل التسعينات؛  ••
  ..ن مختلفةن مختلفةأنهم توفوا بأماكأنهم توفوا بأماكحاالت تفيد المعلومات المتوفرة لدى الهيئة حاالت تفيد المعلومات المتوفرة لدى الهيئة   ••
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  تلقي إفادات العائالت وضحايا سابقينتلقي إفادات العائالت وضحايا سابقين  --33--11--33
األشخاص مجهولي المصير أو األشخاص مجهولي المصير أو عائالت عائالت ألفراد ألفراد زيارات زيارات حرصت الهيئة على القيام بحرصت الهيئة على القيام ب

منهجية منهجية  وشرح مقاربة الهيئة وال وشرح مقاربة الهيئة والمم وتحديد مطالبه وتحديد مطالبهإليهمإليهمقصد االستماع قصد االستماع  بمقرها،  بمقرها، استقبالهماستقبالهم
غلقة، االستماع إلى شهود غلقة، االستماع إلى شهود  كما باشرت، في إطار جلسات م كما باشرت، في إطار جلسات م.. هذا الملف هذا الملفتسويةتسويةللالمتبعة المتبعة 

  ..قضوا فترات إلى جانب ضحايا لم يحدد مصيرهمقضوا فترات إلى جانب ضحايا لم يحدد مصيرهم
  

   تجميع معطيات من مصادر أخرى تجميع معطيات من مصادر أخرى--44--11--33
اعتمدت الهيئة في هذا اإلطار على االطالع على سجالت المستشفيات المتوفرة وسجالت اعتمدت الهيئة في هذا اإلطار على االطالع على سجالت المستشفيات المتوفرة وسجالت 
  مستودعات األموات التابعة لمكاتب حفظ الصحة وتلك الممسوكة من قبل محافظي المقابر،مستودعات األموات التابعة لمكاتب حفظ الصحة وتلك الممسوكة من قبل محافظي المقابر،

كما استعانت بالمعطيات المتوفرة بصدد مجموعة من الحاالت لدى فاعلين جمعويين، كما استعانت بالمعطيات المتوفرة بصدد مجموعة من الحاالت لدى فاعلين جمعويين، 
  ..وقامت، باإلضافة إلى ذلك بتحريات ميدانيةوقامت، باإلضافة إلى ذلك بتحريات ميدانية

  

  مجهولي المصيرمجهولي المصيروضع ملف وبطاقة مرجعية لكل حالة من حاالت وضع ملف وبطاقة مرجعية لكل حالة من حاالت   --55--11--33
 عمدت الهيئة إلى وضع ملف متابعة وبطاقة ملخصة لكل حالة من الحاالت،  عمدت الهيئة إلى وضع ملف متابعة وبطاقة ملخصة لكل حالة من الحاالت، ،،بعد ذلكبعد ذلك
وزارة الداخلية، الدرك، وزارة الداخلية، الدرك، (( وتمهيدا لعرضها على السلطات  وتمهيدا لعرضها على السلطات ،، بهدف المزيد من الضبط بهدف المزيد من الضبطوذلكوذلك

  ...)...) الوطني الوطني التراب الترابمديرية مراقبةمديرية مراقبةالجيش، الجيش، 
  

   العمومية العموميةالسلطاتالسلطاتتسليم لوائح مجهولي المصير إلى تسليم لوائح مجهولي المصير إلى   --66--11--33
على األجهزة على األجهزة  قامت الهيئة بعرض الئحة مجهولي المصير  قامت الهيئة بعرض الئحة مجهولي المصير ،،بناء على القرائن المتوفرةبناء على القرائن المتوفرة

ولية ولية بناء على ما تجمع من قرائن عن مسؤبناء على ما تجمع من قرائن عن مسؤكل واحد على حدة، كل واحد على حدة، على على  ثم  ثم ،،عةعة مجتم مجتمالمعنيةالمعنية
وقد تال ذلك مرحلة تلقي األجوبة والقيام بالتقاطعات وتحديد وقد تال ذلك مرحلة تلقي األجوبة والقيام بالتقاطعات وتحديد . . هذه األجهزة في كل حالةهذه األجهزة في كل حالة

التباينات بين معطيات السلطات ومعطيات الهيئة وصوال إلى تشكيل القناعة وتكييف التباينات بين معطيات السلطات ومعطيات الهيئة وصوال إلى تشكيل القناعة وتكييف 
  .   .   الحاالت وبلورة التوصياتالحاالت وبلورة التوصيات
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  لتحري في االختفاءات والوفيات التي حدثت في أوائل االستقالللتحري في االختفاءات والوفيات التي حدثت في أوائل االستقاللاا  --22--33
  

  ::اعتمدت الهيئة في هذا اإلطار علىاعتمدت الهيئة في هذا اإلطار على
  ؛؛تجميع المعطيات والشهادات المكتوبةتجميع المعطيات والشهادات المكتوبة  --
  ؛؛انجاز تقارير وأبحاث ودراساتانجاز تقارير وأبحاث ودراسات  --
  ؛؛االستماع إلى شهود عايشوا المرحلة من أعضاء جيش التحرير والمقاومة سابقااالستماع إلى شهود عايشوا المرحلة من أعضاء جيش التحرير والمقاومة سابقا  --
ولية في مواقع معروفة كمواقع ولية في مواقع معروفة كمواقع ن تحملت المسؤن تحملت المسؤ لها أ لها أاالستماع إلى شخصيات سبقاالستماع إلى شخصيات سبق  --

  ؛؛احتجازاحتجاز
  ؛؛االستماع إلى ضحايا سابقيناالستماع إلى ضحايا سابقين  --
    ؛؛االستماع إلى عائالت ضحايا متوفين خالل االحتجاز أو أصدقاءاالستماع إلى عائالت ضحايا متوفين خالل االحتجاز أو أصدقاء  --
  ؛؛االنتقال إلى مواقع االحتجاز وأماكن الدفن الفعلية أو المفترضةاالنتقال إلى مواقع االحتجاز وأماكن الدفن الفعلية أو المفترضة  --
    ..تحرير التقارير وتشكيل القناعاتتحرير التقارير وتشكيل القناعات  --

  

غير غير ايا المتوفين في مراكز االحتجاز واالعتقال التعسفي ايا المتوفين في مراكز االحتجاز واالعتقال التعسفي التحري في حاالت الضحالتحري في حاالت الضح  --33--33
  النظاميةالنظامية

هيئة بملف المحتجزين الذين لقوا حتفهم خالل مدة هيئة بملف المحتجزين الذين لقوا حتفهم خالل مدة الالمنذ انطالق أعمالها، انشغلت منذ انطالق أعمالها، انشغلت 
وحددت الهيئة لنفسها بهذا وحددت الهيئة لنفسها بهذا .  .  احتجازهم بمراكز االحتجاز غير النظامية منذ بداية الستيناتاحتجازهم بمراكز االحتجاز غير النظامية منذ بداية الستينات

عن سياقات وظروف احتجاز ومعاملة ضحايا عن سياقات وظروف احتجاز ومعاملة ضحايا الصدد مهاما تتعلق باستجالء الحقيقة الصدد مهاما تتعلق باستجالء الحقيقة 
االختفاء القسري بهذه المراكز والكشف عن أماكن دفن المتوفين منهم، ثم تحديد هوية االختفاء القسري بهذه المراكز والكشف عن أماكن دفن المتوفين منهم، ثم تحديد هوية 

  ..صاحب كل قبر على حدةصاحب كل قبر على حدة
انطلقت الهيئة في معالجة الموضوع من افتراض مسؤولية الدولة والموظفين المكلفين انطلقت الهيئة في معالجة الموضوع من افتراض مسؤولية الدولة والموظفين المكلفين 

 رسمية في مجال حماية حريات  رسمية في مجال حماية حريات بتنفيذ القوانين أو األشخاص الذين يعملون بصفةبتنفيذ القوانين أو األشخاص الذين يعملون بصفة
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األشخاص والجماعات وضمان عدم انتهاك حقوقهم األساسية التي على رأسها الحق في األشخاص والجماعات وضمان عدم انتهاك حقوقهم األساسية التي على رأسها الحق في 
  ..الحياة، مع تمييزها عن تلك الواقعة خالل أحداث اجتماعيةالحياة، مع تمييزها عن تلك الواقعة خالل أحداث اجتماعية

    

عملت الهيئة على استجالء الحقيقة والكشف عن سياقات وظروف احتجاز ومعاملة عملت الهيئة على استجالء الحقيقة والكشف عن سياقات وظروف احتجاز ومعاملة 
تجاز، باعتبارهم ضحايا اختفاء قسري مفترضين، وعلى تجاز، باعتبارهم ضحايا اختفاء قسري مفترضين، وعلى األشخاص المتوفين بمراكز االحاألشخاص المتوفين بمراكز االح

  ..تحديد أماكن دفنهمتحديد أماكن دفنهم
 في مسعاها للكشف عن ظروف احتجاز  في مسعاها للكشف عن ظروف احتجاز تتوبصفة مجملة، يمكن القول أن الهيئة قد اعتمدوبصفة مجملة، يمكن القول أن الهيئة قد اعتمد

ووفاة ودفن الضحايا، منهجية تزاوج بين تلقي اإلفادات الشفوية من مصادر متعددة، ووفاة ودفن الضحايا، منهجية تزاوج بين تلقي اإلفادات الشفوية من مصادر متعددة، 
ة المتعلقة بالموضوع، وإجراء عمليات تقاطع بين ة المتعلقة بالموضوع، وإجراء عمليات تقاطع بين واالطالع على الوثائق والبيانات المكتوبواالطالع على الوثائق والبيانات المكتوب

  ..المصادر المختلفة لكل المعلومات واإلفادات المتوفرة، إضافة إلى المعاينة الميدانيةالمصادر المختلفة لكل المعلومات واإلفادات المتوفرة، إضافة إلى المعاينة الميدانية
 فبعد القيام بتحديد أولي للسياقات التي احتجز فيها هؤالء الضحايا، عكفت الهيئة على  فبعد القيام بتحديد أولي للسياقات التي احتجز فيها هؤالء الضحايا، عكفت الهيئة على 

لضحايا الناجين أو الجمعيات لضحايا الناجين أو الجمعيات تجميع المعطيات الواردة في اللوائح المعدة من طرف اتجميع المعطيات الواردة في اللوائح المعدة من طرف ا
 إلى االستماع المباشر لشهادات الناجين من المعتقالت، كما تم  إلى االستماع المباشر لشهادات الناجين من المعتقالت، كما تم تتالحقوقية، ثم عمدالحقوقية، ثم عمد

 واطلعت الهيئة  واطلعت الهيئة ..ين أو حاليين لهم عالقة بالموضوعين أو حاليين لهم عالقة بالموضوعاالستماع إلى شهادات موظفين سابقاالستماع إلى شهادات موظفين سابق
على وثائق وسجالت ممسوكة من طرف سلطات محلية، كما قامت بتحريات ميدانية على وثائق وسجالت ممسوكة من طرف سلطات محلية، كما قامت بتحريات ميدانية 

  . . نة المباشرةنة المباشرةللمعايللمعاي
 الذين تفيد الوقائع المستند إليها أنهم توفوا في مراكز  الذين تفيد الوقائع المستند إليها أنهم توفوا في مراكز صصلتسهيل دراسة حاالت األشخالتسهيل دراسة حاالت األشخا

احتجاز، تم اعتماد تصنيف ينطلق من الظروف والعناصر المشتركة بين كل مجموعة احتجاز، تم اعتماد تصنيف ينطلق من الظروف والعناصر المشتركة بين كل مجموعة 
  . . لضرورات إجرائية وعمليةلضرورات إجرائية وعملية

  

   الخطوات التمهيدية الخطوات التمهيدية--11--33--33
استخراج المعطيات المتضمنة في استخراج المعطيات المتضمنة في ووداولة، داولة، تجميع العناصر الموجودة في األدبيات المتتجميع العناصر الموجودة في األدبيات المت

  ..الطلبات المقدمة للهيئةالطلبات المقدمة للهيئة
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  تلقي إفادات العائالت والضحايا السابقين وبعض السكان تلقي إفادات العائالت والضحايا السابقين وبعض السكان   --22--33--33
عمدت الهيئة، في إطار جلسات مغلقة، إلى االستماع لعائالت الضحايا والشهود الذين عمدت الهيئة، في إطار جلسات مغلقة، إلى االستماع لعائالت الضحايا والشهود الذين 

تجاز غير النظامية أو تجاز غير النظامية أو قضوا فترات إلى جانب ضحايا تم التصريح بوفاتهم في مراكز االحقضوا فترات إلى جانب ضحايا تم التصريح بوفاتهم في مراكز االح
  ..كما اعتمدت على تصريحات السكانكما اعتمدت على تصريحات السكان. . قبل ذلك في مراكز أخرىقبل ذلك في مراكز أخرى

  
  

  تلقي إفادات موظفين عموميين سابقين أو حاليينتلقي إفادات موظفين عموميين سابقين أو حاليين    --33--33--33
تم التعاون مع السلطات المركزية واإلقليمية التابعة لوزارة الداخلية، من أجل تحديد لوائح تم التعاون مع السلطات المركزية واإلقليمية التابعة لوزارة الداخلية، من أجل تحديد لوائح 

وا يعملون في صفوف األجهزة األمنية التي وا يعملون في صفوف األجهزة األمنية التي موظفين عموميين سبق لهم أن عملوا أو ما زالموظفين عموميين سبق لهم أن عملوا أو ما زال
أشرفت على مراكز سابقة اشتهرت بحدوث انتهاكات جسيمة، أو سبق لهم أن عملوا تحت أشرفت على مراكز سابقة اشتهرت بحدوث انتهاكات جسيمة، أو سبق لهم أن عملوا تحت 

وتم االستماع إلى هؤالء في إطار جلسات مغلقة لتلقي إفاداتهم حول األحداث وتم االستماع إلى هؤالء في إطار جلسات مغلقة لتلقي إفاداتهم حول األحداث . . إشرافهاإشرافها
  ..التي عايشوهاالتي عايشوها

  

  سلطاتسلطات على سجالت ووثائق ممسوكة من طرف ال على سجالت ووثائق ممسوكة من طرف الطالعطالعاإلاإل  --44--33--33
 على سجالت ووثائق ممسوكة من طرف السلطات العمومية اإلقليمية، حيث  على سجالت ووثائق ممسوكة من طرف السلطات العمومية اإلقليمية، حيث اإلطالعاإلطالعتم تم 

قدمت هذه األخيرة توضيحات حول أماكن الدفن موضوع التحريات، وخاصة حول قدمت هذه األخيرة توضيحات حول أماكن الدفن موضوع التحريات، وخاصة حول 
  . . تواريخ الوفاةتواريخ الوفاة

  
  

  االنتقال إلى عين المكان والوقوف على أماكن الدفناالنتقال إلى عين المكان والوقوف على أماكن الدفن  --55--33--33
وفين بتلك المراكز من أجل المعاينة والتثبت من وفين بتلك المراكز من أجل المعاينة والتثبت من  المت المتصصتم الوقوف على أمكان دفن األشخاتم الوقوف على أمكان دفن األشخا

القبور وهويات أصحابها، وذلك إما بشكل منفرد من طرف الهيئة أو بحضور السلطات القبور وهويات أصحابها، وذلك إما بشكل منفرد من طرف الهيئة أو بحضور السلطات 
كما اعتمدت كما اعتمدت . . اإلقليمية والمصالح التابعة لها، وشهود عيان ساهموا في عمليات الدفناإلقليمية والمصالح التابعة لها، وشهود عيان ساهموا في عمليات الدفن
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 من وجود قبر أو  من وجود قبر أو الهيئة تحريات ميدانية، بحضور السلطات والشهود، من أجل التثبتالهيئة تحريات ميدانية، بحضور السلطات والشهود، من أجل التثبت
  ..عدمه، خاصة في األماكن التي ال وجود بها ألية معالم واضحةعدمه، خاصة في األماكن التي ال وجود بها ألية معالم واضحة

  

  التداول وتشكيل القناعة التداول وتشكيل القناعة   --66--33--33
تداول في الحاالت المعروضة على الهيئة من خالل اجتماعات فريق التحريات أو تداول في الحاالت المعروضة على الهيئة من خالل اجتماعات فريق التحريات أو يتم اليتم ال

تخاذ تخاذ لجنة التنسيق بين الفرق، ثم يتم عرضها بعد ذلك على الهيئة في اجتماعاتها مع الجنة التنسيق بين الفرق، ثم يتم عرضها بعد ذلك على الهيئة في اجتماعاتها مع ا
    ..القرار في إعالن النتائج بصددها، بعد إخبار العائالتالقرار في إعالن النتائج بصددها، بعد إخبار العائالت

  
  
  

استعمال غير متناسب استعمال غير متناسب نتيجة نتيجة وفيات خالل أحداث اجتماعية وفيات خالل أحداث اجتماعية التحري في موضوع الالتحري في موضوع ال  --44--33
  ..للقوة العموميةللقوة العمومية

منهجية البحث والتحري بخصوص األشخاص المتوفين في مراكز االحتجاز، منهجية البحث والتحري بخصوص األشخاص المتوفين في مراكز االحتجاز، لل  ااخالفخالف
سبة للوفيات بسبب االستعمال المفرط وغير المتناسب سبة للوفيات بسبب االستعمال المفرط وغير المتناسب  المفترضة بالن المفترضة بالناكناكن لتعدد األم لتعدد األمبالنظربالنظروو

، باشرت الهيئة مهمتها بخصوص ، باشرت الهيئة مهمتها بخصوص مواجهة بعض األحداث االجتماعيةمواجهة بعض األحداث االجتماعيةللقوة العمومية أثناء للقوة العمومية أثناء 
األحداث األحداث   العمل على تجميع أكبر قدر ممكن من المعلومات حولالعمل على تجميع أكبر قدر ممكن من المعلومات حوللموضوع من خالل لموضوع من خالل هذا اهذا ا

 ببعض مدن  ببعض مدن 19841984بيضاء، بيضاء،  بالدار ال بالدار ال19811981 و  و 19651965 والواقعة سنوات  والواقعة سنوات التي شهدتها بالدناالتي شهدتها بالدنا
  .. بمدينة فاس بمدينة فاس19901990الشمال والشمال و
 مما دفعها إلى القيام  مما دفعها إلى القيام ،، المعلومات المعلومات قلة قلة مستهل معالجتها للموضوع، مستهل معالجتها للموضوع،الهيئة، فيالهيئة، فيواجهت واجهت 

وباشرت بعد ذلك، تلقي وباشرت بعد ذلك، تلقي . . بدراسات وأبحاث باالستناد إلى كل مصادر المعلومات المتوفرةبدراسات وأبحاث باالستناد إلى كل مصادر المعلومات المتوفرة
  ..عض الضحاياعض الضحاياإفادات بعض الشهود الذين عاصروا تلك األحداث وذوي حقوق بإفادات بعض الشهود الذين عاصروا تلك األحداث وذوي حقوق ب

  

  19651965مدينة الدار البيضاء سنة مدينة الدار البيضاء سنة أحداث أحداث     --11--3434

  ::على العناصر األساسية التاليةعلى العناصر األساسية التاليةالتحري حول الموضوع التحري حول الموضوع استندت منهجية استندت منهجية 
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  ية مع السلطات المحلية بالمدينة؛ية مع السلطات المحلية بالمدينة؛عقد اجتماعات تمهيدعقد اجتماعات تمهيد  --

  ::المسجلةالمسجلة  اإلطالع على المعلوماتاإلطالع على المعلومات  --
oo  ؛؛بالسجل الخاص بمصلحة حفظ األمواتبالسجل الخاص بمصلحة حفظ األموات    
oo  ابن رشد؛ ابن رشد؛ىىتقبال بمستشفتقبال بمستشفبسجالت المستعجالت واالسبسجالت المستعجالت واالس   
oo  بالسجل الخاص بمصلحة الطب الشرعي التابعة لمستشفى ابن رشد؛بالسجل الخاص بمصلحة الطب الشرعي التابعة لمستشفى ابن رشد؛  
oo   موالي يوسف موالي يوسف ((بسجالت المستعجالت واالستقبال بمستشفي الصوفي بسجالت المستعجالت واالستقبال بمستشفي الصوفي

  ؛؛))حالياحاليا
oo  بسجل الدفن بمقبرة الشهداءبسجل الدفن بمقبرة الشهداء . .  

  ؛؛االستماع إلى طبيب عمل في مستعجالت ابن رشد خالل األحداثاالستماع إلى طبيب عمل في مستعجالت ابن رشد خالل األحداث  --
    ؛؛فر القبور بمقبرة الشهداءفر القبور بمقبرة الشهداءاالستماع إلى الشخص المكلف بحاالستماع إلى الشخص المكلف بح  --
  ؛؛معاينة القبور بمقبرة الشهداءمعاينة القبور بمقبرة الشهداء  --
 الخاصة بالدفن والتي تكون قد صدرت عن  الخاصة بالدفن والتي تكون قد صدرت عن ذونذوناستفسار وكيل الدولة عن األاستفسار وكيل الدولة عن األ  --

  ..النيابة العامة خالل األحداثالنيابة العامة خالل األحداث
  

  19811981 سنة  سنة ءءأحداث مدينة الدار البيضاأحداث مدينة الدار البيضا  --22--44--33
  ::على العناصر األساسية التاليةعلى العناصر األساسية التاليةالتحري حول الموضوع التحري حول الموضوع استندت منهجية استندت منهجية 

    دية مع السلطات المحلية بالمدينة؛دية مع السلطات المحلية بالمدينة؛عقد اجتماعات تمهيعقد اجتماعات تمهي  --
المسجلة بالسجالت الخاصة بمصلحة حفظ األموات المسجلة بالسجالت الخاصة بمصلحة حفظ األموات   االطالع على المعلوماتاالطالع على المعلومات  --

    ؛؛والمستشفيات والمستعجالتوالمستشفيات والمستعجالت
  ؛؛االنتقال إلى المقابر واالستماع إلى محافظيهااالنتقال إلى المقابر واالستماع إلى محافظيها  --
 سابقا، ثكنة القوات  سابقا، ثكنة القوات 4646مقاطعة مقاطعة بالبال((معاينة مراكز االحتجاز خالل األحداث معاينة مراكز االحتجاز خالل األحداث   --

  ؛؛))المساعدة بعين حرودةالمساعدة بعين حرودة
  ؛؛االستماع إلى الشهوداالستماع إلى الشهود  --
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  ؛؛ولة آنذاكولة آنذاكاالستماع إلى األطر الطبية المسؤاالستماع إلى األطر الطبية المسؤ  --
  االستماع للمحافظ السابق لمصلحة حفظ األموات؛االستماع للمحافظ السابق لمصلحة حفظ األموات؛  --
  االستماع إلى مسئولي الوقاية المدنية سابقين وحاليين؛  االستماع إلى مسئولي الوقاية المدنية سابقين وحاليين؛    --
  .. الخاص بالدفن بعد األحداث الخاص بالدفن بعد األحداثالنيابة العامةالنيابة العامة  أم ال من   أم ال من  قرار قرارالتحقق من صدورالتحقق من صدور  --

  19841984حداث بعض مدن الشمال سنة حداث بعض مدن الشمال سنة أأ  --33--44--33
  ::علىعلىالتحري حول الموضوع التحري حول الموضوع استندت منهجية استندت منهجية 

  ؛؛االنتقال في عدة زيارات ميدانية إلى كل المدن المعنيةاالنتقال في عدة زيارات ميدانية إلى كل المدن المعنية  --
  ة لألماكن التي شهدت هذه األحداث؛ة لألماكن التي شهدت هذه األحداث؛المعاينة المباشرالمعاينة المباشر  --

  االستماع إلى عدد من ذوي حقوق األشخاص المتوفين؛االستماع إلى عدد من ذوي حقوق األشخاص المتوفين؛  --

  ماع إلى ممثلي السلطات المحلية؛ ماع إلى ممثلي السلطات المحلية؛ االستاالست  --

  االستماع إلى المشرفين على عمليات الدفن بالمقابر؛االستماع إلى المشرفين على عمليات الدفن بالمقابر؛  --

  ة أو المتقاعدة بالمناطق المعنية؛ة أو المتقاعدة بالمناطق المعنية؛االستماع إلى بعض األطر الطبية العاملاالستماع إلى بعض األطر الطبية العامل  --

  ؛؛ بالوفيات بالوفياتت الخاصةت الخاصةسجالسجالالالاإلطالع في عين المكان على اإلطالع في عين المكان على   --
ظ الصحة ظ الصحة مكتب حفمكتب حفاالطالع في عين المكان على سجالت الحالة المدنية واالطالع في عين المكان على سجالت الحالة المدنية و  --

  ؛؛طالع على سجالت الوفيات بهماطالع على سجالت الوفيات بهماالبلدي واالالبلدي واال
  ؛؛االستماع إلى شهود عياناالستماع إلى شهود عيان  --
  ؛؛عقد جلسة عمل مع منتخبينعقد جلسة عمل مع منتخبين  --
  ؛؛زيارة المقابر المفترضةزيارة المقابر المفترضة  --
  ؛؛االستماع إلى عائالت المتوفين بما في ذلك من لم يتقدم منها إلى الهيئةاالستماع إلى عائالت المتوفين بما في ذلك من لم يتقدم منها إلى الهيئة  --

  

  19901990فاس فاس   مدينةمدينة أحداث  أحداث --55--44--33
      ::علىعلىالتحري حول الموضوع التحري حول الموضوع استندت منهجية استندت منهجية 

  ؛؛االنتقال في عدة زيارات ميدانية إلى كل المدن المعنيةاالنتقال في عدة زيارات ميدانية إلى كل المدن المعنية  --
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  ة لألماكن التي شهدت هذه األحداث؛ة لألماكن التي شهدت هذه األحداث؛المعاينة المباشرالمعاينة المباشر  --

  االستماع إلى عدد من ذوي حقوق األشخاص المتوفين؛االستماع إلى عدد من ذوي حقوق األشخاص المتوفين؛  --

  االستماع إلى ممثلي السلطات المحلية؛ االستماع إلى ممثلي السلطات المحلية؛   --

  االستماع إلى المشرفين على عمليات الدفن بالمقابر؛االستماع إلى المشرفين على عمليات الدفن بالمقابر؛  --

  ة أو المتقاعدة بالمناطق المعنية؛ة أو المتقاعدة بالمناطق المعنية؛ألطر الطبية العاملألطر الطبية العاملاالستماع إلى بعض ااالستماع إلى بعض ا  --

  ؛؛اإلطالع في عين المكان على السجالت الخاصة بالوفياتاإلطالع في عين المكان على السجالت الخاصة بالوفيات  --
االطالع في عين المكان على سجالت الحالة المدنية ومكتب حفظ الصحة االطالع في عين المكان على سجالت الحالة المدنية ومكتب حفظ الصحة   --

  ؛؛البلدي واإلطالع على سجالت الوفيات بهماالبلدي واإلطالع على سجالت الوفيات بهما
  ؛؛االستماع إلى شهود عياناالستماع إلى شهود عيان  --
  ؛؛عقد جلسة عمل مع منتخبينعقد جلسة عمل مع منتخبين  --
  ؛؛ارة المقابر المفترضةارة المقابر المفترضةزيزي  --
   بطلبات؛ بطلبات؛االستماع إلى عائالت المتوفين بما في ذلك من لم يتقدم منها إلى الهيئةاالستماع إلى عائالت المتوفين بما في ذلك من لم يتقدم منها إلى الهيئة  --

  

  التحري في حاالت وقضايا خاصة التحري في حاالت وقضايا خاصة   --55--33
استندت التحريات المجراة في الموضوع على منهجية تزاوج بين تلقي اإلفادات من استندت التحريات المجراة في الموضوع على منهجية تزاوج بين تلقي اإلفادات من 

ودراسة المذكرات التي ودراسة المذكرات التي مختلف المصادر ذات الصلة بالقضايا المعروضة من جهة، مختلف المصادر ذات الصلة بالقضايا المعروضة من جهة، 
توصلت بها من جهة أخرى، فضال عن االستماع لمسؤولين أو أعوان سابقين في األجهزة توصلت بها من جهة أخرى، فضال عن االستماع لمسؤولين أو أعوان سابقين في األجهزة 
المعنية بهذه الحاالت باإلضافة إلى تحليل المعلومات والمعطيات المتداولة بشان كل حالة المعنية بهذه الحاالت باإلضافة إلى تحليل المعلومات والمعطيات المتداولة بشان كل حالة 

  . . على حدةعلى حدة
  

  خالصات واستنتاجاتخالصات واستنتاجات  --44
   ملف مجهولي المصير  ملف مجهولي المصير --أوالأوال



 
 
Royaume du Maroc 
 
Instance Equité et Réconciliation 
        

 
المملكة المغربية

هيئة اإلنصاف و المصالحة 

                                                   
 

                                                              التقرير الختاميالتقرير الختامي                                                                                                          الكتاب األولالكتاب األول  
 

  

79

يق لالختفاء القسري في القانون المغربي، وكذا كونه انتهاكا مركبا يق لالختفاء القسري في القانون المغربي، وكذا كونه انتهاكا مركبا أدى انعدام تعريف دقأدى انعدام تعريف دق
يترتب عنه المس بكل حقوق اإلنسان المحمية دوليا وعلى رأسها الحق في الحياة، إلى يترتب عنه المس بكل حقوق اإلنسان المحمية دوليا وعلى رأسها الحق في الحياة، إلى 

" " المختطفون مجهولو المصيرالمختطفون مجهولو المصير""وو" " مجهولو المصيرمجهولو المصير" " نعته بأوصاف متعددة من بينها نعته بأوصاف متعددة من بينها 
 االختفاء القسري حسب التعريف  االختفاء القسري حسب التعريف غير أن هذه األوصاف ال تشمل فقطغير أن هذه األوصاف ال تشمل فقط". ". المختطفونالمختطفون""وو

المتعارف عليه دوليا بقدر ما تحيل على أشكال أخرى من الحرمان التعسفي من الحرية المتعارف عليه دوليا بقدر ما تحيل على أشكال أخرى من الحرمان التعسفي من الحرية 
والذي يكون متبوعا في العديد من الحاالت بالحرمان من الحق في الحياة، وذلك إما بسبب والذي يكون متبوعا في العديد من الحاالت بالحرمان من الحق في الحياة، وذلك إما بسبب 

 السلطات  السلطات تجاوز استعمال السلطة أو االستعمال غير المتناسب أو المفرط للقوة من قبلتجاوز استعمال السلطة أو االستعمال غير المتناسب أو المفرط للقوة من قبل
العمومية بمناسبة مواجهة أحداث اجتماعية، أو نتيجة التعرض للتعذيب وسوء المعاملة أو العمومية بمناسبة مواجهة أحداث اجتماعية، أو نتيجة التعرض للتعذيب وسوء المعاملة أو 

  ..خالل مواجهات مسلحةخالل مواجهات مسلحة
ومما يزيد في هذا اللبس توافر بعض العناصر المكونة لالختفاء القسري في بعض حاالت ومما يزيد في هذا اللبس توافر بعض العناصر المكونة لالختفاء القسري في بعض حاالت 

ل ورفض ل ورفض التستر على مكان االعتقاالتستر على مكان االعتقاطول مدته وطول مدته واالعتقال التعسفي، ومنها على الخصوص االعتقال التعسفي، ومنها على الخصوص 
    ..الكشف عن مصير الشخص المحروم من حريتهالكشف عن مصير الشخص المحروم من حريته

فبقدر ما واجهت الهيئة أثناء معالجتها لحقيقة االختفاء القسري وتحديد المسؤولية عنه، فبقدر ما واجهت الهيئة أثناء معالجتها لحقيقة االختفاء القسري وتحديد المسؤولية عنه، 
انتظارات كبيرة من جهة المجتمع وعائالت األشخاص المعنيين، بقدر ما وجدت نفسها انتظارات كبيرة من جهة المجتمع وعائالت األشخاص المعنيين، بقدر ما وجدت نفسها 

ي من شأنها تكييف الوقائع المستند ي من شأنها تكييف الوقائع المستند أمام حاالت متنوعة وبالغة التعقيد وتنعدم المعلومات التأمام حاالت متنوعة وبالغة التعقيد وتنعدم المعلومات الت
  ..إليها كعناصر مكونة لجريمة االختفاءإليها كعناصر مكونة لجريمة االختفاء

ومن خالل تحليل األحداث والوقائع المرتبطة بحاالت االختفاء القسري الثابتة لدى الهيئة، ومن خالل تحليل األحداث والوقائع المرتبطة بحاالت االختفاء القسري الثابتة لدى الهيئة، 
يمكن القول أن هذا االنتهاك تم اللجوء إليه كنمط من أنماط القمع، قصد تخويف وبث يمكن القول أن هذا االنتهاك تم اللجوء إليه كنمط من أنماط القمع، قصد تخويف وبث 

  . . يين والمجتمعيين والمجتمعالرعب لدى المعارضين السياسالرعب لدى المعارضين السياس
 المعروضة عليها ونتائج التحريات التي قامت  المعروضة عليها ونتائج التحريات التي قامت ملفاتملفاتوهكذا خلصت الهيئة بفضل تحليل الوهكذا خلصت الهيئة بفضل تحليل ال

 في حق أشخاص فرادى أو  في حق أشخاص فرادى أو بها حول حاالت االختفاء، إلى أن هذا األخير تمت ممارستهبها حول حاالت االختفاء، إلى أن هذا األخير تمت ممارسته
 طرأت خالل الفترة الزمنية موضوع اختصاص  طرأت خالل الفترة الزمنية موضوع اختصاص حداث سياسيةحداث سياسيةأأجماعات، بارتباط مع جماعات، بارتباط مع 
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األحيان، مما سمح لها من أن تخلص إلى اعتبار الحاالت ذات الصلة األحيان، مما سمح لها من أن تخلص إلى اعتبار الحاالت ذات الصلة الهيئة في كثير من الهيئة في كثير من 
غير أنه تم تسجيل حاالت غير أنه تم تسجيل حاالت . . حاالت اختفاء قسري طبقا للتعريف الوارد في نظامها األساسيحاالت اختفاء قسري طبقا للتعريف الوارد في نظامها األساسي

اختفاء أخرى لم يكن للضحايا المعنيين بها أية عالقة مباشرة بنشاط سياسي أو جمعوي أو اختفاء أخرى لم يكن للضحايا المعنيين بها أية عالقة مباشرة بنشاط سياسي أو جمعوي أو 
    ..ي ظروف خاصةي ظروف خاصةنقابي، وغالبا ما تمت هذه الحاالت فنقابي، وغالبا ما تمت هذه الحاالت ف

كما وقفت الهيئة من خالل تحليل حاالت االختفاء القسري موضوع اختصاصها على أن كما وقفت الهيئة من خالل تحليل حاالت االختفاء القسري موضوع اختصاصها على أن 
بعد اختطافهم من محالت بعد اختطافهم من محالت ارتكابه في حق أشخاص معزولين، بصفة عامة، ارتكابه في حق أشخاص معزولين، بصفة عامة، هذا الفعل تم هذا الفعل تم 

  .. غير نظامية غير نظاميةتم احتجازهم في أماكنتم احتجازهم في أماكنوو  ، ، سكناهم أو في ظروف غير محددةسكناهم أو في ظروف غير محددة
  

  شخاص مجهولي المصيرشخاص مجهولي المصيرتصنيفات وخالصات حول حاالت األتصنيفات وخالصات حول حاالت األ
وقامت تبعا لذلك وقامت تبعا لذلك . . توصلت الهيئة بطلبات يعرض فيها أصحابها اختفاء أو فقدان أقارب لهمتوصلت الهيئة بطلبات يعرض فيها أصحابها اختفاء أو فقدان أقارب لهم

بتجميع كل الحاالت المشابهة التي اعتبرت خالل سنوات بمثابة حاالت أشخاص مجهولي بتجميع كل الحاالت المشابهة التي اعتبرت خالل سنوات بمثابة حاالت أشخاص مجهولي 
وعملت على تجهيز هذه الحاالت ودراستها، كما سعت إلى الحصول وعملت على تجهيز هذه الحاالت ودراستها، كما سعت إلى الحصول . . المصير أو مفقودينالمصير أو مفقودين

 معلومات من األجهزة المعنية المنسوبة إليها المسؤولية عن الوقائع المستند إليها في  معلومات من األجهزة المعنية المنسوبة إليها المسؤولية عن الوقائع المستند إليها في علىعلى
تلك الطلبات، وحرصت على استكمال المعلومات ذات الصلة بتلقي إفادات ذويهم تلك الطلبات، وحرصت على استكمال المعلومات ذات الصلة بتلقي إفادات ذويهم 

  ..ومعارفهمومعارفهم
وتوصلت الهيئة بوثائق رسمية من القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والمديرية وتوصلت الهيئة بوثائق رسمية من القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والمديرية 

ي، كما راجعت جزءا من أرشيف وزارة حقوق اإلنسان ذي الصلة ي، كما راجعت جزءا من أرشيف وزارة حقوق اإلنسان ذي الصلة العامة لألمن الوطنالعامة لألمن الوطن
  . . بموضوع االختفاء القسريبموضوع االختفاء القسري

  

مكنت دراسة الوثائق الواردة من القوات المسلحة الملكية، التي تضمنت معلومات مكنت دراسة الوثائق الواردة من القوات المسلحة الملكية، التي تضمنت معلومات   
تفصيلية ولوائح وصور ومعطيات عن مختلف الحاالت، المرتبطة باألبحاث التي تفصيلية ولوائح وصور ومعطيات عن مختلف الحاالت، المرتبطة باألبحاث التي 

دين ومجهولي المصير التي كانت دين ومجهولي المصير التي كانت أجرتها مصالحها بخصوص حاالت المفقوأجرتها مصالحها بخصوص حاالت المفقو
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موضوع تحريات الهيئة وطلبات توضيح من قبل اللجنة الدولية للصليب األحمر،  موضوع تحريات الهيئة وطلبات توضيح من قبل اللجنة الدولية للصليب األحمر،  
  : : من استخالص ما يليمن استخالص ما يلي

  
  

  المتوفون على إثر االشتباكات المسلحة باألقاليم الجنوبيةالمتوفون على إثر االشتباكات المسلحة باألقاليم الجنوبية  --

  ::تتكون هذه المجموعة من فئتينتتكون هذه المجموعة من فئتين
  

oo   فنهم في أماكن فنهم في أماكن  شخصا لقوا مصرعهم في ساحة المعارك وتم د شخصا لقوا مصرعهم في ساحة المعارك وتم د4040فئة تضم فئة تضم
 آخرين بواد لحشيبي بالحوزة،   آخرين بواد لحشيبي بالحوزة،  88 منهم بزمول نيران، و  منهم بزمول نيران، و 88معروفة، دفن معروفة، دفن 

  22 بسبخة أريـدال و  بسبخة أريـدال و 22 بأم دريكة و  بأم دريكة و 33 بالحريشة و  بالحريشة و 44 بالعركوب، و بالعركوب، و11وو
  11 ببوكراع، و ببوكراع، و22 بإشركان، و بإشركان، و11 بالدلوة، و بالدلوة، و11 بالمحبس، و بالمحبس، و11ببوكراع، وببوكراع، و
  . . فارسيافارسيا ب ب11 بخنك الزنتمات بأمكالة، و بخنك الزنتمات بأمكالة، و11 بأكركر العركوب و بأكركر العركوب و44ببوجدور، وببوجدور، و

  

oo   شخصا توفوا خالل معارك متفرقة شهدتها مناطق متعددة  شخصا توفوا خالل معارك متفرقة شهدتها مناطق متعددة 8888 فئة تضم  فئة تضم 
في كل من فارسيا، في كل من فارسيا، ، ، 19891989 و و19751975باألقاليم الجنوبية للمملكة ما بين باألقاليم الجنوبية للمملكة ما بين 

الحوزة، السمارة، كلتة زمور، أرني، أمكالة، بير لحلو، لمعلك، الشعاب، الحوزة، السمارة، كلتة زمور، أرني، أمكالة، بير لحلو، لمعلك، الشعاب، 
ت، لكطيفة، ت، لكطيفة، الطرطاق، تيفاريتي، الشبي، الدويهب، الزاك، لمزارب، غنيجاالطرطاق، تيفاريتي، الشبي، الدويهب، الزاك، لمزارب، غنيجا

  ..لحريشات،  المحبس باإلضافة إلى المواقع السالف ذكرهالحريشات،  المحبس باإلضافة إلى المواقع السالف ذكرها
  

oo   حالة لم يتم التعرف على  حالة لم يتم التعرف على 1212ينضاف إلى عدد المتوفين في المعارك ينضاف إلى عدد المتوفين في المعارك 
  ..هويات أصحابها بسبب احتراق جثتهم في ساحات المعاركهويات أصحابها بسبب احتراق جثتهم في ساحات المعارك

  

  المتوفون بالمستشفيات بعد اإلصابة أثناء االشتباكالمتوفون بالمستشفيات بعد اإلصابة أثناء االشتباك  --
  

تقلوا إثر اشتباكات مسلحة بعد تعرضهم إلصابات تقلوا إثر اشتباكات مسلحة بعد تعرضهم إلصابات ألشخاص اعألشخاص اع حاالت  حاالت 44يتعلق األمر بـ يتعلق األمر بـ 
  . . خطيرة، توفوا بالمستشفيات وتم دفنهم بمدن مراكش وأكادير والعيون وسالخطيرة، توفوا بالمستشفيات وتم دفنهم بمدن مراكش وأكادير والعيون وسال

    



 
 
Royaume du Maroc 
 
Instance Equité et Réconciliation 
        

 
المملكة المغربية

هيئة اإلنصاف و المصالحة 

                                                   
 

                                                              التقرير الختاميالتقرير الختامي                                                                                                          الكتاب األولالكتاب األول  
 

  

82

  حاالت أشخاص سلموا للجنة الدولية للصليب األحمرحاالت أشخاص سلموا للجنة الدولية للصليب األحمر  --
    

 شخصا تم أسرهم على إثر اشتباكات مسلحة وتم تسليمهم إلى اللجنة  شخصا تم أسرهم على إثر اشتباكات مسلحة وتم تسليمهم إلى اللجنة 6767يتعلق األمر بـ يتعلق األمر بـ 
 أكتوبر  أكتوبر 3131األحمر التي تولت نقلهم إلى تندوف جنوب الجزائر بتاريخ األحمر التي تولت نقلهم إلى تندوف جنوب الجزائر بتاريخ الدولية للصليب الدولية للصليب 

19961996..  
    

بعد االطالع على أرشيف وزارة حقوق اإلنسان سابقا ونتائج التحريات المجراة من بعد االطالع على أرشيف وزارة حقوق اإلنسان سابقا ونتائج التحريات المجراة من   
قبل السلطات العمومية بخصوص الحاالت المعروضة على الحكومة من قبل فريق قبل السلطات العمومية بخصوص الحاالت المعروضة على الحكومة من قبل فريق 

قدمت لهذا الفريق في اجتماعه قدمت لهذا الفريق في اجتماعه العمل األممي المعني باالختفاء القسري والتي العمل األممي المعني باالختفاء القسري والتي 
 حالة بشكل  حالة بشكل 1515 تمكنت الهيئة من استخالص  وفاة طبيعية  تمكنت الهيئة من استخالص  وفاة طبيعية 20052005المنعقد في نونبرالمنعقد في نونبر

  طبيعي؛طبيعي؛
  

كما اطلعت الهيئة على معطيات تلقتها من مصالح الدرك الملكي بخصوص عدد كما اطلعت الهيئة على معطيات تلقتها من مصالح الدرك الملكي بخصوص عدد   
  2323 محتجزا،  محتجزا، 3636من الحاالت المعروضة عليها، ووقفت على معلومات تفيد وفاة من الحاالت المعروضة عليها، ووقفت على معلومات تفيد وفاة 

غير أن الهيئة، غير أن الهيئة، . .  منهم نفذ فيهم حكم باإلعدام منهم نفذ فيهم حكم باإلعدام1313تقال التعسفي و تقال التعسفي و منهم رهن االعمنهم رهن االع
بسب توصلها بالمعطيات المتعلقة بالحاالت األخيرة في األسبوع األخير من بسب توصلها بالمعطيات المتعلقة بالحاالت األخيرة في األسبوع األخير من 

  ..واليتها،  لم تتمكن من الحصول على الملفات القضائية ذات الصلة وتحليلهاواليتها،  لم تتمكن من الحصول على الملفات القضائية ذات الصلة وتحليلها
      

االت المتداولة وطنيا ودوليا االت المتداولة وطنيا ودوليا خلصت الهيئة إلى تصنيف الطلبات الواردة عليها ومختلف الحخلصت الهيئة إلى تصنيف الطلبات الواردة عليها ومختلف الح
وفق النتائج المتوصل إليها بخصوص الوفيات رهن االحتجاز أو االعتقال التعسفي بمراكز وفق النتائج المتوصل إليها بخصوص الوفيات رهن االحتجاز أو االعتقال التعسفي بمراكز 
غير نظامية أو نتيجة استعمال مفرط وغير متناسب للقوة العمومية أو على إثر اشتباكات غير نظامية أو نتيجة استعمال مفرط وغير متناسب للقوة العمومية أو على إثر اشتباكات 

  ..مسلحة أو بسبب ظروف االعتقال  أو على إثر أحداث مختلفةمسلحة أو بسبب ظروف االعتقال  أو على إثر أحداث مختلفة
  

ئة المتعلق باالستماع وإجراء التقاطعات ودراسة األجوبة التي تلقتها من ئة المتعلق باالستماع وإجراء التقاطعات ودراسة األجوبة التي تلقتها من أفضى عمل الهيأفضى عمل الهي
  ::السلطات العمومية إلى النتائج التاليةالسلطات العمومية إلى النتائج التالية
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 شخصا توفوا رهن االحتجاز ووقفت  شخصا توفوا رهن االحتجاز ووقفت 8989اكتشاف أو تدقيق أوتحديد هوية اكتشاف أو تدقيق أوتحديد هوية   
] ] 1616[[وقلعة مكونةوقلعة مكونة] ] 3232[[وأكدزوأكدز] ] 3131[[على أماكن دفنهم بكل من تازمامارت على أماكن دفنهم بكل من تازمامارت 

  ].].11[[ وقرب سد المنصور الذهبي  وقرب سد المنصور الذهبي ]]11[[وكرامة وكرامة ] ] 88[[وتاكونيت وتاكونيت 
 شخصا توفوا على إثر مواجهات مسلحة  شخصا توفوا على إثر مواجهات مسلحة 1111اكتشاف وتحديد هوية اكتشاف وتحديد هوية   

مجموعة مجموعة  [ [19601960 منهم توفوا سنة  منهم توفوا سنة أشخاصأشخاص  77والوقوف على أماكن دفنهم، والوقوف على أماكن دفنهم، 
  ]]مجموعة شيخ العربمجموعة شيخ العرب. [. [19641964 منهم سنة   منهم سنة  44و و ] ] بركاتو وموالي الشافعيبركاتو وموالي الشافعي

م في عداد م في عداد  من األشخاص المدرجة أسماء بعضه من األشخاص المدرجة أسماء بعضه323255االنتهاء إلى أن االنتهاء إلى أن   
مجهولي المصير، قد توفوا على إثر األحداث االجتماعية الواقعة سنوات مجهولي المصير، قد توفوا على إثر األحداث االجتماعية الواقعة سنوات 

: :  وفاة موزعة كما يلي وفاة موزعة كما يلي4949 [ [19841984وو] ]  وفاة وفاة114114 [ [19811981وو] ]  وفاة وفاة5050 [ [19651965
 بالناظور  بالناظور 1616 بالحسيمة،  بالحسيمة، 1212 بطنجة،  بطنجة، 11 بالقصر الكبير،  بالقصر الكبير، 44 بتطوان،  بتطوان، 1313

مال مال بسبب االستعبسبب االستع] ]  وفاة وفاة112112 [ [19901990وو] ]  ببركان ببركان22 بزايو و بزايو و11ونواحيها، ونواحيها، 
وتوصلت الهيئة إلى تحديد أماكن وتوصلت الهيئة إلى تحديد أماكن . . المفرط وغير المتناسب للقوة العموميةالمفرط وغير المتناسب للقوة العمومية

دفن بعضهم ولم تتمكن من التعرف على هوية البعض اآلخر وفي حاالت دفن بعضهم ولم تتمكن من التعرف على هوية البعض اآلخر وفي حاالت 
وباستثناء أحداث وباستثناء أحداث . . أخرى تم التعرف على الهوية دون تحديد مكان الدفنأخرى تم التعرف على الهوية دون تحديد مكان الدفن

 ليال في  ليال في  بالدار البيضاء، خلصت الهيئة إلى أن المتوفين قد تم دفنهم بالدار البيضاء، خلصت الهيئة إلى أن المتوفين قد تم دفنهم19811981
وبلغ إلى وبلغ إلى . . مقابر عادية وفي غياب عائالتهم ودون تدخل من النيابة العامةمقابر عادية وفي غياب عائالتهم ودون تدخل من النيابة العامة

علم الهيئة من مصدر طبي، بأن العدد اإلجمالي لضحايا أحداث يونيو علم الهيئة من مصدر طبي، بأن العدد اإلجمالي لضحايا أحداث يونيو 
  . .  حالة، وهو عدد يلزم التأكد منه حالة، وهو عدد يلزم التأكد منه142142 بالدار البيضاء قد بلغ  بالدار البيضاء قد بلغ 19811981

عسفي أو عسفي أو  شخصا رهن االعتقال الت شخصا رهن االعتقال الت173173االنتهاء أيضا إلى تحديد وفاة االنتهاء أيضا إلى تحديد وفاة   
 في مراكز اعتقال  في مراكز اعتقال 19991999 إلى  إلى 19561956االختفاء القسري في الفترة الممتدة من االختفاء القسري في الفترة الممتدة من 

... ... كدار بريشة، ودار المقري ودرب موالي الشريف وتافنديلت والكوربيسكدار بريشة، ودار المقري ودرب موالي الشريف وتافنديلت والكوربيس
 وفاة بالسنوات  وفاة بالسنوات 3939ارتبطت ارتبطت . . غير أنها لم تتمكن من تحديد أماكن الدفنغير أنها لم تتمكن من تحديد أماكن الدفن
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  1414و و . . تيينتييناألولى لالستقالل في سياق الصراعات بين فاعلين غير دولاألولى لالستقالل في سياق الصراعات بين فاعلين غير دول
 وفاة،  وفاة، 109109خالل الستينات وسجل عدد مرتفع خالل السبعينات حيث بلغت خالل الستينات وسجل عدد مرتفع خالل السبعينات حيث بلغت 

في حين عرف عقد الثمانينات والتسعينات انخفاضا ملحوظا في عدد في حين عرف عقد الثمانينات والتسعينات انخفاضا ملحوظا في عدد 
  . .  حاالت في التسعينات حاالت في التسعينات22 حاالت في الثمانينات و  حاالت في الثمانينات و 99: : الوفياتالوفيات

في سياق النزاع باألقاليم الجنوبية، أفضت تحريات الهيئة إلى استجالء في سياق النزاع باألقاليم الجنوبية، أفضت تحريات الهيئة إلى استجالء   
  :: حالة ألشخاص كانوا محسوبين في عداد المختفين كالتالي حالة ألشخاص كانوا محسوبين في عداد المختفين كالتالي211211صير صير مم

 شخصا خالل االشتباكات المسلحة، تم تحديد هوية  شخصا خالل االشتباكات المسلحة، تم تحديد هوية 144144وفاة وفاة   
 منهم، بينما تم تحديد هوية ومكان الرفات  منهم، بينما تم تحديد هوية ومكان الرفات 4040وأماكن وفاة ودفن وأماكن وفاة ودفن 

كما لم كما لم . .  حالة حالة8888دون التمكن من التعرف على القبور بالنسبة لـ دون التمكن من التعرف على القبور بالنسبة لـ 
 شخصا من بين المتوفين، في  شخصا من بين المتوفين، في 1212ة ة تتمكن الهيئة من تحديد هويتتمكن الهيئة من تحديد هوي

 أشخاص اعتقلوا ونقلوا إلى  أشخاص اعتقلوا ونقلوا إلى 44تأكدت الهيئة من أن تأكدت الهيئة من أن   حينحين
مستشفيات على إثر إصابتهم بجروح خالل االشتباكات، وتوفوا مستشفيات على إثر إصابتهم بجروح خالل االشتباكات، وتوفوا 

  ..بها ودفنوا بمقابر عاديةبها ودفنوا بمقابر عادية
 شخصا كانوا محسوبين في عداد المختفين تبث للهيئة أنهم  شخصا كانوا محسوبين في عداد المختفين تبث للهيئة أنهم 6767  

  ..19961996 أكتوبر  أكتوبر 3131سلموا للجنة الدولية للصليب األحمر بتاريخ سلموا للجنة الدولية للصليب األحمر بتاريخ 
  : : خالصةخالصة

بلغ العدد اإلجمالي لحاالت األشخاص الذين تم استجالء الحقيقة عن بلغ العدد اإلجمالي لحاالت األشخاص الذين تم استجالء الحقيقة عن   
  ..حالةحالة  747422: : مصيرهممصيرهم

 حالة تمت دراستها تجتمع فيها العناصر  حالة تمت دراستها تجتمع فيها العناصر 6666حصول القناعة بخصوص حصول القناعة بخصوص   
المؤسسة لالختفاء القسري وتعتبر الهيئة أن من واجب الدولة متابعة البحث المؤسسة لالختفاء القسري وتعتبر الهيئة أن من واجب الدولة متابعة البحث 

نت التحريات المجراة من قبل الهيئة من نت التحريات المجراة من قبل الهيئة من ومكومك. . بغية الكشف عن مصيرهابغية الكشف عن مصيرها
التقدم في مجال الكشف عن الحقيقة، ولذلك توصي الهيئة باالستفادة من التقدم في مجال الكشف عن الحقيقة، ولذلك توصي الهيئة باالستفادة من 
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التجربة والعناصر والشهادات والمؤشرات وسبل البحث والتحريات التجربة والعناصر والشهادات والمؤشرات وسبل البحث والتحريات 
  . . المتراكمة، والتي تعتبر جزءا من أرشيف الهيئةالمتراكمة، والتي تعتبر جزءا من أرشيف الهيئة

  

ها محدودية بعض الشهادات ها محدودية بعض الشهادات من بينمن بينواجهت الهيئة أثناء الكشف عن الحقيقة معيقات واجهت الهيئة أثناء الكشف عن الحقيقة معيقات 
الشفوية وهشاشتها، وتم التغلب على ذلك باللجوء إلى مصادر مكتوبة، وكذا الحالة الشفوية وهشاشتها، وتم التغلب على ذلك باللجوء إلى مصادر مكتوبة، وكذا الحالة 

  حيثحيث، ، غير المتكافئ لبعض األجهزةغير المتكافئ لبعض األجهزةالتعاون التعاون المزرية التي يوجد عليها األرشيف الوطني والمزرية التي يوجد عليها األرشيف الوطني و
قدم البعض منها أجوبة ناقصة عن ملفات عرضت عليها، كما رفض بعض المسؤولين قدم البعض منها أجوبة ناقصة عن ملفات عرضت عليها، كما رفض بعض المسؤولين 

  .. المحالين على التقاعد المساهمة في مجهود البحث عن الحقيقة المحالين على التقاعد المساهمة في مجهود البحث عن الحقيقةالسابقينالسابقين
  

 ترى الهيئة في نهاية واليتها أن المهام التي قامت بها تفعيال لكل اختصاصاتها، شكلت  ترى الهيئة في نهاية واليتها أن المهام التي قامت بها تفعيال لكل اختصاصاتها، شكلت 
خطوة مهمة في النهوض بالحق في معرفة الحقيقة، من خالل ما ابتدعته من طرق خطوة مهمة في النهوض بالحق في معرفة الحقيقة، من خالل ما ابتدعته من طرق 

الكشف عن الحقيقة حول الكشف عن الحقيقة حول  مستوى  مستوى وأشكال لم تكن معهودة، ساهمت في الرفع منوأشكال لم تكن معهودة، ساهمت في الرفع من
  ..االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان التي شهدتها بالدنا خالل الفترة السابقةاالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان التي شهدتها بالدنا خالل الفترة السابقة

  

    االعتقال التعسفياالعتقال التعسفي: : ثانياثانيا
على عكس االختفاء القسري الذي يكون الهدف من ممارسته حرمان ضحيته من أية على عكس االختفاء القسري الذي يكون الهدف من ممارسته حرمان ضحيته من أية 

قانون مع عدم قانون مع عدم حماية قانونية، حيث يتم ارتكاب كافة األفعال المكونة له خارج نطاق الحماية قانونية، حيث يتم ارتكاب كافة األفعال المكونة له خارج نطاق ال
 االعتقال التعسفي غالبا ما تتم ممارسته في إطار  االعتقال التعسفي غالبا ما تتم ممارسته في إطار إنإناالكتراث المطلق بمقتضياته، فاالكتراث المطلق بمقتضياته، ف

وغالبا ما كان يتم ذلك في بالدنا من خالل وغالبا ما كان يتم ذلك في بالدنا من خالل . . القانون مع خرق بعض أو كل مقتضياتهالقانون مع خرق بعض أو كل مقتضياته
وعليه يكون االعتقال وعليه يكون االعتقال . . خرق المقتضيات القانونية المنظمة للوضع تحت الحراسة النظريةخرق المقتضيات القانونية المنظمة للوضع تحت الحراسة النظرية

 في  في ، خاصة، خاصة بكيفية ممنهجة منذ بداية الستينات بكيفية ممنهجة منذ بداية الستينات في بالدنا في بالدنا مورس مورسه كذلك قده كذلك قدالتعسفي بوصفالتعسفي بوصف
ويمكن القول أن ويمكن القول أن . . في نطاق اختصاص المحاكم العاديةفي نطاق اختصاص المحاكم العاديةتدخل تدخل    ذات صبغة سياسية ذات صبغة سياسيةقضاياقضايا

  لشرطةلشرطةاا و وممارسة االعتقال التعسفي قد تمت، واقعيا، من خالل منح النيابة العامةممارسة االعتقال التعسفي قد تمت، واقعيا، من خالل منح النيابة العامة
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ف بها لمحاكم االستئناف والمحاكم االبتدائية، ف بها لمحاكم االستئناف والمحاكم االبتدائية، سلطة واسعة تتجاوز السلطة المعترسلطة واسعة تتجاوز السلطة المعترالقضائية القضائية 
  ..لحرية ضمن الحدود المقررة في القانون الجنائيلحرية ضمن الحدود المقررة في القانون الجنائيلل  سالبةسالبةالملزمة بالنطق بعقوبات الملزمة بالنطق بعقوبات 

أما عن ظروف االعتقال في الفترة السابقة للمحاكمة في الوضع المفترض فيه أنه حراسة أما عن ظروف االعتقال في الفترة السابقة للمحاكمة في الوضع المفترض فيه أنه حراسة 
  ::نظرية، فبصفة عامة يمكن القول أنها كانت تتميز بما يلينظرية، فبصفة عامة يمكن القول أنها كانت تتميز بما يلي

 غير النظامي، باستثناء  غير النظامي، باستثناء  بالمعتقل بالمعتقلههباستمرار ومنذ حلولباستمرار ومنذ حلولر المعتقل على البقاء ر المعتقل على البقاء إجباإجبا  --
 على  على إما قعودا أو انبطاحاإما قعودا أو انبطاحا، ،  في وضعية ثابتة في وضعية ثابتةالفترات التي يتعرض فيها للتعذيب،الفترات التي يتعرض فيها للتعذيب،

  العينين؛العينين؛ ومعصوب  ومعصوب يدينيدين مقيد ال مقيد الاألرض،األرض،

  منع الكالم والتواصل بين السجناء؛منع الكالم والتواصل بين السجناء؛  --

  سوء التغذية من حيث الكيف والكم؛سوء التغذية من حيث الكيف والكم؛  --

   بالذهاب إلى أماكن النظافة إال نادرا وحسب مشيئة الحراس؛ بالذهاب إلى أماكن النظافة إال نادرا وحسب مشيئة الحراس؛عدم السماحعدم السماح  --

باالستحمام إال بعد شهور باالستحمام إال بعد شهور انعدام الشروط األولية للنظافة وعدم السماح للمعتقل انعدام الشروط األولية للنظافة وعدم السماح للمعتقل   --
وقد كان هذا الوضع يتسبب للنساء في معاناة نفسية خاصة خالل وقد كان هذا الوضع يتسبب للنساء في معاناة نفسية خاصة خالل . . من االعتقالمن االعتقال

ة المستعملة في ة المستعملة في المواد الكيماويالمواد الكيماويتكون تكون  و وااالقمل منتشرالقمل منتشريكون يكون كما كما . . فترات الحيضفترات الحيض
  ..بعض المناسبات في سبيل القضاء عليه عديمة المفعولبعض المناسبات في سبيل القضاء عليه عديمة المفعول

بالنسبة لحاالت االستعجال القصوى، إال بالنسبة لحاالت االستعجال القصوى، إال ووفي حال المرض، في حال المرض، عدم تقديم العالجات، عدم تقديم العالجات،   --
  ..األواناألوانفوات فوات بعد بعد 

نين أو نين أو جج إسقاط ال إسقاط ال حالة حالةفيفيحرمان النساء في حاالت معينة من المساعدة الطبية حرمان النساء في حاالت معينة من المساعدة الطبية   --
  ..الوضعالوضع

  

امت بها الهيئة تم الوقوف، باإلضافة إلى المراكز التي امت بها الهيئة تم الوقوف، باإلضافة إلى المراكز التي ومن خالل التحريات التي قومن خالل التحريات التي ق
استعملت ألغراض االحتجاز في حاالت االختفاء القسري، على مراكز غير نظامية أو استعملت ألغراض االحتجاز في حاالت االختفاء القسري، على مراكز غير نظامية أو 

  ..نظامية استعملت ألغراض االعتقال التعسفينظامية استعملت ألغراض االعتقال التعسفي
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 المستمع إليهم والمعاينات  المستمع إليهم والمعاينات المعلومات المحصل عليها من الضحايا ومن الشهودالمعلومات المحصل عليها من الضحايا ومن الشهودمكنت مكنت 
مجموعة من األماكن والمراكز التي استعملت مجموعة من األماكن والمراكز التي استعملت  بتحديد  بتحديد  قامت بها الهيئة قامت بها الهيئةالميدانية التيالميدانية التي

تبين للهيئة أن بعض األجهزة األمنية عملت، خالل الفترات تبين للهيئة أن بعض األجهزة األمنية عملت، خالل الفترات وو. . ألغراض االعتقال التعسفيألغراض االعتقال التعسفي
التي عرفت حدوث انتهاكات جسيمة، على إحكام السيطرة عليها لضمان التستر على التي عرفت حدوث انتهاكات جسيمة، على إحكام السيطرة عليها لضمان التستر على 

ستر أيضا األجنحة الخاصة باستقبال ضحايا ستر أيضا األجنحة الخاصة باستقبال ضحايا كما شمل هذا التكما شمل هذا الت. . االنتهاكات المرتكبة بهااالنتهاكات المرتكبة بها
  التعذيب بالمستشفيات وأماكن دفن الضحايا المتوفينالتعذيب بالمستشفيات وأماكن دفن الضحايا المتوفين

  
  التعذيب وسوء المعاملة التعذيب وسوء المعاملة : : ثالثاثالثا

مكن تحليل المعطيات التي تتضمنها الملفات المعروضة على الهيئة، وكذا الشهادات مكن تحليل المعطيات التي تتضمنها الملفات المعروضة على الهيئة، وكذا الشهادات 
مقر الهيئة، من مقر الهيئة، من الشفوية المقدمة خالل جلسات االستماع العمومية والمغلقة المنظمة بالشفوية المقدمة خالل جلسات االستماع العمومية والمغلقة المنظمة ب

الوقوف على طرق مختلفة مورست بشكل منهجي لتعذيب المعتقلين قصد انتزاع اعترافات الوقوف على طرق مختلفة مورست بشكل منهجي لتعذيب المعتقلين قصد انتزاع اعترافات 
كما مكنت المقارنات كما مكنت المقارنات .  .  منهم أو معاقبتهم في الفترة الزمنية موضوع اختصاص الهيئةمنهم أو معاقبتهم في الفترة الزمنية موضوع اختصاص الهيئة

  ::المجراة بين األوصاف المقدمة من قبل الضحايا من التوصل إلى الخالصات التاليةالمجراة بين األوصاف المقدمة من قبل الضحايا من التوصل إلى الخالصات التالية
  

التعذيب المتبعة حسب طبيعتها من حيث كونها تستهدف إيقاع إما ألم التعذيب المتبعة حسب طبيعتها من حيث كونها تستهدف إيقاع إما ألم تتنوع أساليب تتنوع أساليب   
  مادي أو معنوي أو هما معا؛ مادي أو معنوي أو هما معا؛ 

  ::من بين األشكال المتبعة إليقاع األلم الجسدي يمكن ذكرمن بين األشكال المتبعة إليقاع األلم الجسدي يمكن ذكر  
oo   " "الضرب على األرجل وأجزاء الضرب على األرجل وأجزاء بب   والمصحوب والمصحوببشتى أشكالهبشتى أشكاله" " ققالتعالالتعال

  ؛؛أخرى من البدنأخرى من البدن
oo  ؛؛ الكي بواسطة السجائر الكي بواسطة السجائر  
oo  ؛؛ اقتالع األظافر اقتالع األظافر  
oo  ؛؛رغام على شرب مواد ملوثةرغام على شرب مواد ملوثة اإل اإل  
oo  اإلرغام على الجلوس على قنينة؛اإلرغام على الجلوس على قنينة؛  
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وباإلضافة إلى الضرر النفسي واأللم الجسدي المترتب عن ذلك، فقد تسببت هذه األساليب وباإلضافة إلى الضرر النفسي واأللم الجسدي المترتب عن ذلك، فقد تسببت هذه األساليب 
بل بل . .  مستديمة مستديمةمخلفات نفسية وعاهاتمخلفات نفسية وعاهاتنتجت عنها نتجت عنها في إصابات خطيرة في إصابات خطيرة في بعض الحاالت في بعض الحاالت 

  ..عينةعينةأدت خطورة التعذيب الممارس إلى الوفاة في حاالت مأدت خطورة التعذيب الممارس إلى الوفاة في حاالت م
  

  ::ومن بين األشكال المتبعة إللحاق األذى النفسي بالمعتقلين والمعتقالت يمكن ذكرومن بين األشكال المتبعة إللحاق األذى النفسي بالمعتقلين والمعتقالت يمكن ذكر  
oo  ؛؛التهديد بالقتلالتهديد بالقتل  
oo  التهديد باالغتصاب؛التهديد باالغتصاب؛  

oo   السب والقذف واستعمال كافة الوسائل األخرى التي من شأنها الحط من السب والقذف واستعمال كافة الوسائل األخرى التي من شأنها الحط من
  الكرامة؛ الكرامة؛ 

oo   وضع أصفاد باليدين وعصابة على العينين قصد حجب الرؤيا والمنع وضع أصفاد باليدين وعصابة على العينين قصد حجب الرؤيا والمنع
  ركة؛ركة؛من الحمن الح

oo   ؛ ؛ العالم الخارجي وما ينتج عنه من إحساس بانعدام األمانالعالم الخارجي وما ينتج عنه من إحساس بانعدام األمانالعزل عن العزل عن  

oo  ؛؛الحرمان من النومالحرمان من النوم  
oo   باقي المعتقلين؛باقي المعتقلين؛المنع المطلق من الحديث مع المنع المطلق من الحديث مع  

oo  األقارب أو التهديد بذلك؛ األقارب أو التهديد بذلك؛ العائلة أو العائلة أو أحد أفراد أحد أفرادتعذيبتعذيب   
  

تحقيق تحقيق المعتمدة في االستنطاق والالمعتمدة في االستنطاق والالمفضلة المفضلة يمكن القول أن ممارسة التعذيب كانت الوسيلة يمكن القول أن ممارسة التعذيب كانت الوسيلة 
حيث أنه لم يعد الهدف من وراء اللجوء حيث أنه لم يعد الهدف من وراء اللجوء . . في القضايا ذات الصبغة السياسيةفي القضايا ذات الصبغة السياسيةمع المعتقلين مع المعتقلين 

   الجسدي والمعنوي الجسدي والمعنوي أيضا المعاقبة واالنتقام واإلذالل أيضا المعاقبة واالنتقام واإلذاللحسب، بلحسب، بلفف  إليه نزع االعترافاتإليه نزع االعترافات
  المزاجيةالمزاجيةووالرغبة في الحصول على االعتراف بأية وسيلة الرغبة في الحصول على االعتراف بأية وسيلة والجدير باإلشارة أن والجدير باإلشارة أن . . للمتهمينللمتهمين

 على توسيع نطاق ممارسة التعذيب ليشمل حتى  على توسيع نطاق ممارسة التعذيب ليشمل حتى دتدتكلها عوامل ساعكلها عوامل ساعتعتبر تعتبر مهنية، مهنية،  ال النعدامنعدامواوا
  ..األشخاص المتابعين في جرائم الحق العاماألشخاص المتابعين في جرائم الحق العام
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 حيث  حيث ،،فإن معاناة النساء تكون أكثر حدةفإن معاناة النساء تكون أكثر حدة، ،  التعذيب المذكورة التعذيب المذكورةعالوة على مختلف أشكالعالوة على مختلف أشكال
ويرجع ويرجع   ..من التعذيبمن التعذيب خاصة  خاصة  خالل المرحلة السابقة للمتابعة القضائية، ألشكال خالل المرحلة السابقة للمتابعة القضائية، ألشكالتتعرضتتعرض

  كرامةكرامةدونما اعتبار لدونما اعتبار لذلك إلى كون التعذيب الممارس على المرأة يتولى القيام به رجال ذلك إلى كون التعذيب الممارس على المرأة يتولى القيام به رجال 
خطر خطر ما يرافقه من ما يرافقه من يفرض عليها أحيانا أن تبقى عارية أمام جالديها ويفرض عليها أحيانا أن تبقى عارية أمام جالديها و حيث  حيث لضحية،لضحية،اا

  ..كهاجس وكفعل في بعض األحيانكهاجس وكفعل في بعض األحياناالغتصاب والتهديد به االغتصاب والتهديد به 
 وسائل النظافة أثناء فترات الحيض  وسائل النظافة أثناء فترات الحيض وتتضاعف معاناة النساء عندما يستعمل الحرمان منوتتضاعف معاناة النساء عندما يستعمل الحرمان من

  ..كوسيلة لإلمعان في تعذيبهنكوسيلة لإلمعان في تعذيبهن
  

  االستعمال المفرط وغير المتناسب للقوة العموميةاالستعمال المفرط وغير المتناسب للقوة العمومية: : رابعارابعا
  تتمكن تحليل المعطيات والمعلومات المستقاة من مختلف المصادر، ذات الصلة باالنتهاكامكن تحليل المعطيات والمعلومات المستقاة من مختلف المصادر، ذات الصلة باالنتهاكا

لى مسؤولية لى مسؤولية الجسيمة موضوع اختصاص الهيئة، وكذا التحريات المجراة، من الوقوف عالجسيمة موضوع اختصاص الهيئة، وكذا التحريات المجراة، من الوقوف ع
بل بل   ..معظم الحاالت المعروضة على الهيئةمعظم الحاالت المعروضة على الهيئة، في ، في أجهزة أمنية مختلفة عن تلك االنتهاكاتأجهزة أمنية مختلفة عن تلك االنتهاكات

ثبت للهيئة في العديد من الحاالت وجود مسؤولية مشتركة، وفي بعض الحاالت تضامنية، ثبت للهيئة في العديد من الحاالت وجود مسؤولية مشتركة، وفي بعض الحاالت تضامنية، 
 الناتجة عن أعمال  الناتجة عن أعمال  والقانونية والقانونيةالمسؤولية السياسيةالمسؤولية السياسيةولتيسير تحليل ولتيسير تحليل . . بين أجهزة متعددةبين أجهزة متعددة

  ..ك األجهزة، يجدر التذكير باألنظمة القانونية المنظمة لهاك األجهزة، يجدر التذكير باألنظمة القانونية المنظمة لها تل تلوتدخالتوتدخالت
 

مكن تحليل الملفات المعروضة على الهيئة ذات الصلة باألحداث الواقعة خالل سنوات مكن تحليل الملفات المعروضة على الهيئة ذات الصلة باألحداث الواقعة خالل سنوات 
، والتحريات والدراسات التي أجرتها حول الموضوع ، والتحريات والدراسات التي أجرتها حول الموضوع 19901990 و و19841984 و و19811981 و و19651965

  ::من التوصل إلى الخالصات التاليةمن التوصل إلى الخالصات التالية
 انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان تمثلت أساسا في  انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان تمثلت أساسا في شهدت تلك األحداث ارتكابشهدت تلك األحداث ارتكاب  --

المس بالحق في الحياة لعدد من المواطنين من بينهم أطفال ومن بينهم أيضا المس بالحق في الحياة لعدد من المواطنين من بينهم أطفال ومن بينهم أيضا 
  أشخاص لم تكن لهم أية مشاركة في تلك األحداث؛أشخاص لم تكن لهم أية مشاركة في تلك األحداث؛
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كانت تلك االنتهاكات نتيجة لعدم االلتزام بالمعايير والمبادئ الدولية في مجال كانت تلك االنتهاكات نتيجة لعدم االلتزام بالمعايير والمبادئ الدولية في مجال   --
بشروط وقيود استعمال القوة العمومية، ترتب عنه بشروط وقيود استعمال القوة العمومية، ترتب عنه حقوق اإلنسان ذات الصلة حقوق اإلنسان ذات الصلة 

  استعمال غير متناسب ومفرط لتلك القوة مما تسبب في حدوث وفيات؛استعمال غير متناسب ومفرط لتلك القوة مما تسبب في حدوث وفيات؛

مكنت نتائج التحريات المجراة وكذا تحليل الوقائع المرتبطة بتلك األحداث من مكنت نتائج التحريات المجراة وكذا تحليل الوقائع المرتبطة بتلك األحداث من   --
الوقوف على قيام السلطات بإطالق النار بالذخيرة الحية، في العديد من الحاالت، الوقوف على قيام السلطات بإطالق النار بالذخيرة الحية، في العديد من الحاالت، 

 اللجوء إلى استعمال وسائل أخرى تمكن من تفريق المظاهرات دون حدوث  اللجوء إلى استعمال وسائل أخرى تمكن من تفريق المظاهرات دون حدوث وعدموعدم
  وفيات؛وفيات؛

يستفاد مما هو مثبت في مختلف السجالت والشهادات المتعلقة باألحداث المعنية، يستفاد مما هو مثبت في مختلف السجالت والشهادات المتعلقة باألحداث المعنية،   --
أن العديد من الضحايا قد توفوا نتيجة إصابتهم بالرصاص في مستوى الجمجمة أو أن العديد من الضحايا قد توفوا نتيجة إصابتهم بالرصاص في مستوى الجمجمة أو 

  القفص الصدري أو البطن؛القفص الصدري أو البطن؛

مهما من األطفال من بين المتوفين، بعضهم ال يتجاوز العاشرة مهما من األطفال من بين المتوفين، بعضهم ال يتجاوز العاشرة سجلت الهيئة عددا سجلت الهيئة عددا   --
  من عمره؛من عمره؛

قامت األجهزة المتدخلة، في بعض الحاالت، بإطالق النار داخل المنازل من خالل قامت األجهزة المتدخلة، في بعض الحاالت، بإطالق النار داخل المنازل من خالل   --
نوافذ مفتوحة أو من خالل األبواب، وأصابت أشخاصا من بينهم أطفال وشيوخ نوافذ مفتوحة أو من خالل األبواب، وأصابت أشخاصا من بينهم أطفال وشيوخ 

 الوقائع  شهادات  الوقائع  شهادات وتؤكد هذهوتؤكد هذه. . ونساء، بعضهم توفي من جراء طلقات الرصاصونساء، بعضهم توفي من جراء طلقات الرصاص
قدمت أمام الهيئة، كما تؤكدها سجالت حفظ األموات التي أثبتت وقوع حاالت قدمت أمام الهيئة، كما تؤكدها سجالت حفظ األموات التي أثبتت وقوع حاالت 

  سحب جثث من داخل المنازل؛سحب جثث من داخل المنازل؛

عند لجوئها إلى سحب جثت الضحايا الذين أصيبوا داخل منازلهم، حرمت األجهزة عند لجوئها إلى سحب جثت الضحايا الذين أصيبوا داخل منازلهم، حرمت األجهزة   --
ن ن المتدخلة عائالت المتوفين من معرفة الوجهة التي أخذت إليها وتم التستر عن مكاالمتدخلة عائالت المتوفين من معرفة الوجهة التي أخذت إليها وتم التستر عن مكا

الدفن، بل إن السلطة رفضت إدراج المتوفين في سجالت تقييد الوفيات بالمصالح الدفن، بل إن السلطة رفضت إدراج المتوفين في سجالت تقييد الوفيات بالمصالح 
  المختصة؛المختصة؛
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إحجام رجال السلطة عن تقديم العون والمساعدة لمواطنين مصابين بما في ذلك إحجام رجال السلطة عن تقديم العون والمساعدة لمواطنين مصابين بما في ذلك   --
  أطفال توفوا نتيجة إطالق الرصاص؛ أطفال توفوا نتيجة إطالق الرصاص؛ 

سجلت الهيئة ممارسات صدرت عن السلطات في بعض الحاالت تتعلق بعدم سجلت الهيئة ممارسات صدرت عن السلطات في بعض الحاالت تتعلق بعدم   --
  ألموات وذلك بنقلهم مكدسين في شاحنات، بشكل ال يقيم وزنا لحرمتهم؛ألموات وذلك بنقلهم مكدسين في شاحنات، بشكل ال يقيم وزنا لحرمتهم؛احترام ااحترام ا

وقفت الهيئة على أماكن دفن ضحايا األحداث االجتماعية في حاالت متعددة، وقفت الهيئة على أماكن دفن ضحايا األحداث االجتماعية في حاالت متعددة،   --
وسجلت أن عمليات الدفن في هذه الحاالت، رغم مراعاتها للطقوس الدينية المرعية وسجلت أن عمليات الدفن في هذه الحاالت، رغم مراعاتها للطقوس الدينية المرعية 

عائالت ودون حضورها في عائالت ودون حضورها في وحدوثها في مقابر نظامية، قد تمت ليال ودون إعالم الوحدوثها في مقابر نظامية، قد تمت ليال ودون إعالم ال
وفي مناسبات أخرى، سجلت الهيئة حاالت لم تحترم فيها وفي مناسبات أخرى، سجلت الهيئة حاالت لم تحترم فيها . . أغلب الحاالت المسجلةأغلب الحاالت المسجلة

  هذه الطقوس، ولم يدفن فيها الضحايا بطريقة نظامية؛هذه الطقوس، ولم يدفن فيها الضحايا بطريقة نظامية؛

تأكدت الهيئة في كل الحاالت المتحرى بشأنها، من أن السلطات األمنية لم تحط تأكدت الهيئة في كل الحاالت المتحرى بشأنها، من أن السلطات األمنية لم تحط   --
وهو ما وهو ما . . بابها، ما عدا في حالة واحدةبابها، ما عدا في حالة واحدةالنيابة العامة علما بالوفيات وبعددها وبأسالنيابة العامة علما بالوفيات وبعددها وبأس

جعل عمليات الدفن تجري دون علم النيابة العامة ودون قيام المصالح الطبية جعل عمليات الدفن تجري دون علم النيابة العامة ودون قيام المصالح الطبية 
كما أن النيابة العامة لم تسع إلى فتح تحقيق بصدد كما أن النيابة العامة لم تسع إلى فتح تحقيق بصدد . . بالتشريح الذي يفرضه القانونبالتشريح الذي يفرضه القانون

األحداث المذكورة، على الرغم من صدور بالغات رسمية في شأنها، تقر بحدوث األحداث المذكورة، على الرغم من صدور بالغات رسمية في شأنها، تقر بحدوث 
  ت؛ت؛وفياوفيا

تضمنت البالغات الرسمية المنشورة عقب كل هذه األحداث، ما عدا في حالة تضمنت البالغات الرسمية المنشورة عقب كل هذه األحداث، ما عدا في حالة   --
، وبشكل منهجي، معلومات غير مطابقة للواقع عن عدد ، وبشكل منهجي، معلومات غير مطابقة للواقع عن عدد ))19841984الناظور الناظور ((واحدة واحدة 

  الوفيات وأسبابها؛الوفيات وأسبابها؛
  

  خالصات واستنتاجات عامة خالصات واستنتاجات عامة : : خامساخامسا
النهوض النهوض شكلت المهام التي قامت بها الهيئة تفعيال لكل اختصاصاتها خطوة مهمة في شكلت المهام التي قامت بها الهيئة تفعيال لكل اختصاصاتها خطوة مهمة في 

بالحق في معرفة الحقيقة، من خالل ما ابتدعته من طرق وأشكال لم تكن معهودة، ساهمت بالحق في معرفة الحقيقة، من خالل ما ابتدعته من طرق وأشكال لم تكن معهودة، ساهمت 
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الكشف عن الحقيقة حول االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان التي الكشف عن الحقيقة حول االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان التي في الرفع من مستوى في الرفع من مستوى 
  .    .    شهدتها بالدنا خالل الفترة السابقةشهدتها بالدنا خالل الفترة السابقة

  

 من قبل الهيئة،  في توضيح  من قبل الهيئة،  في توضيح ساهمت الشهادات الشفوية، كواحدة من بين المصادر المعتمدةساهمت الشهادات الشفوية، كواحدة من بين المصادر المعتمدة
غير أنه تم تسجيل محدوديتها غير أنه تم تسجيل محدوديتها . . مالبسات الوقائع المرتبطة باألحداث موضوع التحرياتمالبسات الوقائع المرتبطة باألحداث موضوع التحريات

وهشاشتها في بعض الحاالت، حيث تم الحديث عن نفس الوقائع بطرق مغايرة، بل وهشاشتها في بعض الحاالت، حيث تم الحديث عن نفس الوقائع بطرق مغايرة، بل 
ومتعارضة أحيانا، من قبل فاعلين عايشوها مما جعلها ال تفيد إال جزئيا في  الكشف عن ومتعارضة أحيانا، من قبل فاعلين عايشوها مما جعلها ال تفيد إال جزئيا في  الكشف عن 

وقد تم التغلب على هذا العائق من خالل اللجوء إلى تقاطع وقد تم التغلب على هذا العائق من خالل اللجوء إلى تقاطع . . قيقة في حاالت معينةقيقة في حاالت معينةالحالح
المعطيات الواردة بتلك الشهادات، مع معلومات مستقاة من مصادر أخرى، وخصوصا المعطيات الواردة بتلك الشهادات، مع معلومات مستقاة من مصادر أخرى، وخصوصا 

  ..الوثائق والسجالت الرسميةالوثائق والسجالت الرسمية
  

أفادت السجالت والوثائق الرسمية في استجالء الحقيقة حول العديد من الوقائع ذات الصلة أفادت السجالت والوثائق الرسمية في استجالء الحقيقة حول العديد من الوقائع ذات الصلة 
بملفات وقضايا لم يكن من اليسير التوصل بشأنها إلى قناعة ثابتة دون مقارنة ما توفر بملفات وقضايا لم يكن من اليسير التوصل بشأنها إلى قناعة ثابتة دون مقارنة ما توفر 
بصددها من معلومات متنوعة ومتعددة بما هو مدون رسميا في سجالت ممسوكة من قبل بصددها من معلومات متنوعة ومتعددة بما هو مدون رسميا في سجالت ممسوكة من قبل 

إال أن الهيئة وقفت في مناسبات عديدة على الحالة المزرية إال أن الهيئة وقفت في مناسبات عديدة على الحالة المزرية . . إدارات عمومية مختلفةإدارات عمومية مختلفة
 قانوني موحد لضبطه وتنظيمه وتدبير الولوج إليه  قانوني موحد لضبطه وتنظيمه وتدبير الولوج إليه لألرشيف فضال عن غياب إطارلألرشيف فضال عن غياب إطار

كما أنها لم تتمكن من االطالع على جزء من كما أنها لم تتمكن من االطالع على جزء من . . وترتيب الجزاءات عن إتالفه أو تدميرهوترتيب الجزاءات عن إتالفه أو تدميره
السجالت الرسمية تفترض أنها موجودة إما بسبب التردد أو التأخر في تسليمها لها أو لم السجالت الرسمية تفترض أنها موجودة إما بسبب التردد أو التأخر في تسليمها لها أو لم 

وثائق وسجالت من األرشيف وثائق وسجالت من األرشيف تتمكن،  بحكم أجل عملها المحدود من االستغالل الكامل لتتمكن،  بحكم أجل عملها المحدود من االستغالل الكامل ل
األرشيف العسكري المتعلق بتاريخ األرشيف العسكري المتعلق بتاريخ . [. [قبلت بعض المؤسسات وضعه رهن إشارة الهيئةقبلت بعض المؤسسات وضعه رهن إشارة الهيئة

  ].].النزاع المسلح باألقاليم الجنوبية للمملكةالنزاع المسلح باألقاليم الجنوبية للمملكة
مكّن التعاون الفعال للمصالح المركزية واإلقليمية التابعة لوزارة الداخلية، من االستفادة مكّن التعاون الفعال للمصالح المركزية واإلقليمية التابعة لوزارة الداخلية، من االستفادة 

وأفضى هذا وأفضى هذا . .  من طرفها في إنجاز مهام الهيئة الميدانية من طرفها في إنجاز مهام الهيئة الميدانيةبشكل كبير من التسهيالت المقدمةبشكل كبير من التسهيالت المقدمة
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التعاون أيضا إلى تسهيل وصول الهيئة إلى العديد من الشهود من مختلف الرتب التعاون أيضا إلى تسهيل وصول الهيئة إلى العديد من الشهود من مختلف الرتب 
  . . والدرجات اإلدارية، الذين ساهمت شهاداتهم في استجالء العديد من الوقائعوالدرجات اإلدارية، الذين ساهمت شهاداتهم في استجالء العديد من الوقائع

للدراسات للدراسات وباإلضافة إلى ذلك، تم عقد جلسات عمل منتظمة مع المديرية العامة وباإلضافة إلى ذلك، تم عقد جلسات عمل منتظمة مع المديرية العامة 
والمستندات والمديرية العامة لألمن الوطني، ساهمت في فتح سبل جديدة للتحري والمستندات والمديرية العامة لألمن الوطني، ساهمت في فتح سبل جديدة للتحري 
بخصوص عدد من الحاالت من خالل تسهيلها لعملية االستماع لبعض المسؤولين بخصوص عدد من الحاالت من خالل تسهيلها لعملية االستماع لبعض المسؤولين 

التي استعملت في الستينات والسبعينات التي استعملت في الستينات والسبعينات " " النقط الثابتةالنقط الثابتة""السابقين، ولزيارة بعض المراكز والسابقين، ولزيارة بعض المراكز و
هذا المستوى من التعاون لم يشمل كافة األجهزة، حيث قدم هذا المستوى من التعاون لم يشمل كافة األجهزة، حيث قدم غير أن غير أن . . ألغراض االحتجازألغراض االحتجاز

    . . البعض منها أجوبة ناقصة عن ملفات عرضت عليهاالبعض منها أجوبة ناقصة عن ملفات عرضت عليها
ساهمت جلسات العمل التي عقدت على مستوى عال مع القوات المسلحة الملكية، في وقت ساهمت جلسات العمل التي عقدت على مستوى عال مع القوات المسلحة الملكية، في وقت 
مبكر من انطالق أشغال الهيئة، في التقدم الذي أحرزته في مهامها سواء فيما يتعلق مبكر من انطالق أشغال الهيئة، في التقدم الذي أحرزته في مهامها سواء فيما يتعلق 

  . . ت مجهولي المصير أو بتحليل سياقات االنتهاكات في األقاليم الجنوبيةت مجهولي المصير أو بتحليل سياقات االنتهاكات في األقاليم الجنوبيةبحاالبحاال
كما ساهمت جلسات االستماع المغلقة  لبعض المسؤولين السابقين، في إحراز تقدم في كما ساهمت جلسات االستماع المغلقة  لبعض المسؤولين السابقين، في إحراز تقدم في 

  ..بعض الحاالت، غير أن الهيئة سجلت في حاالت أخرى، نقصا في الشهادات المقدمةبعض الحاالت، غير أن الهيئة سجلت في حاالت أخرى، نقصا في الشهادات المقدمة
هاداتهم أمام الهيئة، مما حرمها من مصادر هاداتهم أمام الهيئة، مما حرمها من مصادر كما رفض بعض المسؤولين السابقين، تقديم شكما رفض بعض المسؤولين السابقين، تقديم ش

    . . معلومات قد يكون من شأنها المساهمة في استجالء حقيقة الوقائع المتحرى بشأنهامعلومات قد يكون من شأنها المساهمة في استجالء حقيقة الوقائع المتحرى بشأنها
ترتب عن تعدد األجهزة األمنية المتدخلة قصد حفظ النظام العام أثناء األحداث االجتماعية، ترتب عن تعدد األجهزة األمنية المتدخلة قصد حفظ النظام العام أثناء األحداث االجتماعية، 

 جهاز من تلك األجهزة في  جهاز من تلك األجهزة في بشكل متعاقب، أو متواز، أو متداخل تحديد درجة مسؤولية كلبشكل متعاقب، أو متواز، أو متداخل تحديد درجة مسؤولية كل
  ..االنتهاكات الجسيمة المرتكبة في تلك األحداثاالنتهاكات الجسيمة المرتكبة في تلك األحداث

  

  مستخلصات حول النوع واالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسانمستخلصات حول النوع واالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان: : ثانياثانيا
  المنطلقات والمنهجيةالمنطلقات والمنهجية--11

اعتمد بعد النوع في مقاربة هيئة اإلنصاف والمصالحة كاختيار منهجي أفقي، انسحب على اعتمد بعد النوع في مقاربة هيئة اإلنصاف والمصالحة كاختيار منهجي أفقي، انسحب على 
ليها بالنتيجة، ضرورة التمحيص في مدى خصوصية ليها بالنتيجة، ضرورة التمحيص في مدى خصوصية وطرح عوطرح ع. . مختلف مجاالت عملهامختلف مجاالت عملها
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االنتهاكات التي تعرضت لها النساء، واألضرار الناجمة عنها، وتجاربهن وأدوارهن في االنتهاكات التي تعرضت لها النساء، واألضرار الناجمة عنها، وتجاربهن وأدوارهن في 
 من حيث تكييف االنتهاكات  من حيث تكييف االنتهاكات ،،التصدي لها، واستخالص ما يترتب عن ذلك من استنتاجاتالتصدي لها، واستخالص ما يترتب عن ذلك من استنتاجات

  ..واستجالء مختلف أوجه وقعها، ومن حيث متطلبات ضمان عدم التكرارواستجالء مختلف أوجه وقعها، ومن حيث متطلبات ضمان عدم التكرار
الكتابات والشهادات، الكتابات والشهادات، ووالمعطيات المعطيات يتميز بندرة يتميز بندرة  على واقع  على واقع ،، في بداية عملها في بداية عملها،،وقفت الهيئةوقفت الهيئة

مما مما . .  بخصوص النوع وماضي االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان بخصوص النوع وماضي االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان،،وغياب الدراساتوغياب الدراسات
جعل معاناة وخبرات النساء وأدوارهن غير معروفة بما يكفي، أو باألحرى غير مرئية، جعل معاناة وخبرات النساء وأدوارهن غير معروفة بما يكفي، أو باألحرى غير مرئية، 

ئدة لضحايا العنف السياسي وللفاعلين في الحياة العامة، التي ئدة لضحايا العنف السياسي وللفاعلين في الحياة العامة، التي وكرس بالتالي التمثالت الساوكرس بالتالي التمثالت السا
تضع النساء خارج تاريخنا القريب، والتي تستند بدورها على ثقافة أبوية من مقوماتها تضع النساء خارج تاريخنا القريب، والتي تستند بدورها على ثقافة أبوية من مقوماتها 

  ..األساس، التقسيم الجنسي النمطي لألدوار بين الفضاء العام والفضاء الخاصاألساس، التقسيم الجنسي النمطي لألدوار بين الفضاء العام والفضاء الخاص
  بب إذا أخذت بعين االعتبار تجار إذا أخذت بعين االعتبار تجارواعتبارا لكون الحقيقة ال يمكنها أن تكون مكتملة إالواعتبارا لكون الحقيقة ال يمكنها أن تكون مكتملة إال

 لما هو مشترك بينهما ولما يميزهما عن بعضهما البعض،  لما هو مشترك بينهما ولما يميزهما عن بعضهما البعض، رروآالم المرأة والرجل بالنظوآالم المرأة والرجل بالنظ
ولكون إعادة تشكيل الذاكرة الجماعية يقتضي تحرير صوت النساء أيضا وإسماعه ولكون إعادة تشكيل الذاكرة الجماعية يقتضي تحرير صوت النساء أيضا وإسماعه 
وحفظه، كما أن المصالحة وضمان عدم تكرار ما جرى، يتطلب إنصاف النساء الضحايا وحفظه، كما أن المصالحة وضمان عدم تكرار ما جرى، يتطلب إنصاف النساء الضحايا 

 واالعتراف بما قدمنه من تضحيات وما اضطلعن به من أدوار،  واالعتراف بما قدمنه من تضحيات وما اضطلعن به من أدوار، ننادة االعتبار لهادة االعتبار لهوإعوإع
  وتعزيز مكانتهن في المجتمع بوجه عام،وتعزيز مكانتهن في المجتمع بوجه عام،

مة مة لكل ذلك اعتمدت الهيئة منهجية عمل غايتها إبراز بعد النوع في االنتهاكات الجسيلكل ذلك اعتمدت الهيئة منهجية عمل غايتها إبراز بعد النوع في االنتهاكات الجسي
  :    :    لحقوق اإلنسان، وذلك عبرلحقوق اإلنسان، وذلك عبر

بار الذاكرة الشفوية أهم خزان بار الذاكرة الشفوية أهم خزان االستماع إلى أكبر عدد ممكن من النساء، باعتاالستماع إلى أكبر عدد ممكن من النساء، باعت  ••
لترسبات ماضي االنتهاكات، بما يتخللها من تمثالت ومعاناة وجدانية واجتماعية لترسبات ماضي االنتهاكات، بما يتخللها من تمثالت ومعاناة وجدانية واجتماعية 

جلسات جلسات عبر عبر وذلك من خالل جلسات استماع مغلقة فردية وجماعية، ووذلك من خالل جلسات استماع مغلقة فردية وجماعية، و. . وجسديةوجسدية
  االستماع العمومية التي مثلت شهادات النساء أقوى لحظاتها؛االستماع العمومية التي مثلت شهادات النساء أقوى لحظاتها؛
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 بالنساء من قاعدة البيانات، واستخالص  بالنساء من قاعدة البيانات، واستخالص استخراج المعطيات الكمية المتعلقةاستخراج المعطيات الكمية المتعلقة  ••
االتجاهات العامة ألصناف االنتهاكات، واألضرار الناجمة عنها، والسمات االتجاهات العامة ألصناف االنتهاكات، واألضرار الناجمة عنها، والسمات 

  الديموغرافية للنساء الضحايا؛الديموغرافية للنساء الضحايا؛

  ،،دراسة عينة من ملخصات الطلبات الواردة على الهيئة من ضحايا نساء ورجالدراسة عينة من ملخصات الطلبات الواردة على الهيئة من ضحايا نساء ورجال •
  زة بحسب الجنس؛زة بحسب الجنس؛واستخراج الخالصات المتعلقة باالنتهاكات واألضرار المتميواستخراج الخالصات المتعلقة باالنتهاكات واألضرار المتمي

، عبر تحقيق ميداني شمل سبعة ، عبر تحقيق ميداني شمل سبعة ""النوع والعنف السياسيالنوع والعنف السياسي""إنجاز دراسة كيفية حول إنجاز دراسة كيفية حول   ••
مناطق أساسية ونساء من فئات عمرية وثقافية واجتماعية مختلفة، عشن تجارب مناطق أساسية ونساء من فئات عمرية وثقافية واجتماعية مختلفة، عشن تجارب 
متنوعة من حيث أصناف االنتهاكات، وتباين األدوار واألحداث واالتجاهات متنوعة من حيث أصناف االنتهاكات، وتباين األدوار واألحداث واالتجاهات 

السيرة السيرة ""دراسة من حيث منهجية البحث على دراسة من حيث منهجية البحث على وقد اعتمدت الوقد اعتمدت ال. . السياسية األساسيةالسياسية األساسية
  ؛ ؛ ""المجموعات البؤريةالمجموعات البؤرية""  من خالل المقابالت وعلىمن خالل المقابالت وعلى" " الذاتيةالذاتية

 إلشراكها في بلورة خالصات تجارب النساء  إلشراكها في بلورة خالصات تجارب النساء ،،تنظيم لقاءات مع جمعيات نسائيةتنظيم لقاءات مع جمعيات نسائية  ••
ومعاناتهن، وبلورة مقترحات توصيات لجبر األضرار التي لحقتهن على المستوى ومعاناتهن، وبلورة مقترحات توصيات لجبر األضرار التي لحقتهن على المستوى 

  العام؛العام؛الجماعي والرمزي والحقوقي الجماعي والرمزي والحقوقي 

ر، ر، ااضرضر المنظمة في إطار المنتدى الوطني حول جبر األ المنظمة في إطار المنتدى الوطني حول جبر األ،،استغالل ورشة النوعاستغالل ورشة النوع  ••
  لتلقي إفادات وآراء واقتراحات فاعالت وفاعلين حقوقيين ومحليين؛لتلقي إفادات وآراء واقتراحات فاعالت وفاعلين حقوقيين ومحليين؛

  

  نتهاكات التي تعرضت لها النساء نتهاكات التي تعرضت لها النساء خصوصية االخصوصية اال  --22

 من الوقوف على الخالصات  من الوقوف على الخالصات ،،مكنت مختلف المصادر واألدوات المعتمدة من طرف الهيئةمكنت مختلف المصادر واألدوات المعتمدة من طرف الهيئة
  :العامة التاليةالعامة التالية

  

  تمايزات على أساس النوعتمايزات على أساس النوع--11--22

 تعرضت النساء لمختلف أصناف االنتهاكات كنظائرهن الذكور، من اعتقال تعسفي  تعرضت النساء لمختلف أصناف االنتهاكات كنظائرهن الذكور، من اعتقال تعسفي 
 األحداث االجتماعية  األحداث االجتماعية ءءواختفاء قسري واغتراب اضطراري ووفاة أثناء االحتجاز أو أثناواختفاء قسري واغتراب اضطراري ووفاة أثناء االحتجاز أو أثنا
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لك االنتهاكات لك االنتهاكات غير أن معاناتهن من تغير أن معاناتهن من ت. . وما تخللها من استعمال مفرط للقوة العموميةوما تخللها من استعمال مفرط للقوة العمومية
  ..ي عليهن، تتميز عن تجارب الرجالي عليهن، تتميز عن تجارب الرجال وما كان لها من أثر نفس وما كان لها من أثر نفس،، وتمثلهن لها وتمثلهن لها،،وشروطهاوشروطها

  : أبرز هذه الخصوصيات فيما يلي أبرز هذه الخصوصيات فيما يلياستخالصاستخالصويمكن ويمكن 
  

تعرض عدد من النساء لالنتهاك بسبب آرائهن وانتماءاتهن السياسية والنقابية، وخاصة تعرض عدد من النساء لالنتهاك بسبب آرائهن وانتماءاتهن السياسية والنقابية، وخاصة   --
وقد اتسمت أساليب وقد اتسمت أساليب .  .  تمردين أو تموينهمتمردين أو تموينهمألحزاب ومنظمات يسارية، أو بسبب إخفائهن للمألحزاب ومنظمات يسارية، أو بسبب إخفائهن للم

التحقيق والتعذيب التي خصصت لهن بتمييز واضح وصريح بوصفهن نساء، ليس فقط التحقيق والتعذيب التي خصصت لهن بتمييز واضح وصريح بوصفهن نساء، ليس فقط 
باعتبارهن يحملن أفكارا مناهضة لوضع سياسي قائم، ولكن أيضا لكونهن تحدين نظاما باعتبارهن يحملن أفكارا مناهضة لوضع سياسي قائم، ولكن أيضا لكونهن تحدين نظاما 

اعف من اعف من األمر الذي ضاألمر الذي ض. . اجتماعيا، يعتبر فيه الشأن العام مسألة تخص الرجال دون النساءاجتماعيا، يعتبر فيه الشأن العام مسألة تخص الرجال دون النساء
  .معاناتهن من أصناف التحقير واإلهانة والتنكيلمعاناتهن من أصناف التحقير واإلهانة والتنكيل

 بسبب آراء أو نشاطات  بسبب آراء أو نشاطات ،،تمثل النساء اللواتي اعتقلن أو تعرضن لالختفاء القسريتمثل النساء اللواتي اعتقلن أو تعرضن لالختفاء القسري  --
 فمنهن من كن في وضعية رهائن  فمنهن من كن في وضعية رهائن ..، نسبة هامة من الضحايا اإلناث، نسبة هامة من الضحايا اإلناثأقاربهن من الذكورأقاربهن من الذكور

 النتزاع اعترافات منهن أو  النتزاع اعترافات منهن أو إلجبار المبحوث عنهم على تسليم أنفسهم، ومنهن من استهدفنإلجبار المبحوث عنهم على تسليم أنفسهم، ومنهن من استهدفن
الضغط بواسطتهن النتزاعها من أقاربهن الذكور، أو إليقاع نوع من العقاب الجماعي الضغط بواسطتهن النتزاعها من أقاربهن الذكور، أو إليقاع نوع من العقاب الجماعي 

األمر الذي يعمق لديهن صدمة مواجهة االنتهاك، وحدة الشعور األمر الذي يعمق لديهن صدمة مواجهة االنتهاك، وحدة الشعور . . بالعائالت أو القرىبالعائالت أو القرى
ا ا بالظلم والعجز، لكونهن غير مهيئات سياسيا وسيكولوجيا لتحملها، و يولد لديهن إحساسبالظلم والعجز، لكونهن غير مهيئات سياسيا وسيكولوجيا لتحملها، و يولد لديهن إحساس

بالغدر ألنهن لم يكن على اطالع بما يحمله أزواجهن من أفكار أو ما كانوا يقومون به بالغدر ألنهن لم يكن على اطالع بما يحمله أزواجهن من أفكار أو ما كانوا يقومون به 
بل منهن من لم يستطعن إدراك ما يجري حولهن، والسياق بل منهن من لم يستطعن إدراك ما يجري حولهن، والسياق .   .   خارج فضاء األسرةخارج فضاء األسرة

السياسي الذي حكمه، خاصة بالنسبة لربات البيوت والفالحات والرحل اللواتي كان السياسي الذي حكمه، خاصة بالنسبة لربات البيوت والفالحات والرحل اللواتي كان 
لسلطة، إذ كان أغلبهن ال يتعدى مجال اهتماماتهن لسلطة، إذ كان أغلبهن ال يتعدى مجال اهتماماتهن االنتهاك أول عالقة لهن بأجهزة ااالنتهاك أول عالقة لهن بأجهزة ا

  ..وحركيتهن شؤون البيت وأعمال الحقل وما إليهاوحركيتهن شؤون البيت وأعمال الحقل وما إليها
عانت النساء من مختلف أصناف التعذيب، وسوء المعاملة عانت النساء من مختلف أصناف التعذيب، وسوء المعاملة : : التعذيب واالستغالل الجنسيالتعذيب واالستغالل الجنسي  --

 والصعق الكهربائي  والصعق الكهربائي ،،))الطائرةالطائرة((والمساس بالسالمة البدنية،  كالرفس والصفع والضرب والمساس بالسالمة البدنية،  كالرفس والصفع والضرب 
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ففي ففي .  .  غير أنهن تعرضن ألساليب خاصة بوصفهن نساءغير أنهن تعرضن ألساليب خاصة بوصفهن نساء... ...  الماء الملوث الماء الملوثوالخنق وشربوالخنق وشرب
إطار المفهوم السائد لألنوثة، وفي غياب أية حماية للنساء في وضعية االنتهاك، ويقينية إطار المفهوم السائد لألنوثة، وفي غياب أية حماية للنساء في وضعية االنتهاك، ويقينية 

، ، ، سواء أثناء التحقيق أو االحتجاز، سواء أثناء التحقيق أو االحتجازووضع النساء تحت رحمة الرجالووضع النساء تحت رحمة الرجالاإلفالت من العقاب، اإلفالت من العقاب، 
فمنهن من فمنهن من . . تهن، وحميميتهن، وأحيانا في أجسادهنتهن، وحميميتهن، وأحيانا في أجسادهنالنساء في كرامالنساء في كراماستهدف العديد من استهدف العديد من 

والمراقبة في والمراقبة في ) ) أحيانا أمام أقاربهن، أو تحت الثلوجأحيانا أمام أقاربهن، أو تحت الثلوج ( (للتعرضن للتعرية الكاملة أمام الرجاتعرضن للتعرية الكاملة أمام الرجا
، ، ))كنعتهن بالباغياتكنعتهن بالباغيات((بالكرامة بالكرامة  والحاطة المراحيض، وتفتيش أجسامهن،  والشتائم النابيةالمراحيض، وتفتيش أجسامهن،  والشتائم النابية

، واإلقدام عليه في ، واإلقدام عليه في ))االطمئنان وبالهلعاالطمئنان وبالهلعتعميق الشعور بعدم تعميق الشعور بعدم ((والتحرش والتهديد باالغتصاب والتحرش والتهديد باالغتصاب 
وإن وإن ). ). مما يتولد عنه فضال عن اآلالم واالنكسار، إحساس بالرذيلة والعارمما يتولد عنه فضال عن اآلالم واالنكسار، إحساس بالرذيلة والعار((بعض األحيان بعض األحيان 

لم تكن هذه األشكال من االنتهاكات أسلوبا ممنهجا وخاضعا لتعليمات، فإن هذا ال يعفي لم تكن هذه األشكال من االنتهاكات أسلوبا ممنهجا وخاضعا لتعليمات، فإن هذا ال يعفي 
 وألنها  وألنها قع على عاتقها،قع على عاتقها،ة وزجر مرتكبيها ية وزجر مرتكبيها يالدولة من المسؤولية عنها، ألن ضمان الحمايالدولة من المسؤولية عنها، ألن ضمان الحماي

وهي انتهاكات غالبا ما تكون مدمرة بالنسبة وهي انتهاكات غالبا ما تكون مدمرة بالنسبة . . اقترفت في ضيافة ومن طرف أجهزتهااقترفت في ضيافة ومن طرف أجهزتها
 أو من حيث وقعها االجتماعي الذي قد  أو من حيث وقعها االجتماعي الذي قد ،،مةمةاء من حيث آثارها النفسية المستدااء من حيث آثارها النفسية المستدا سو سو،،للنساءللنساء

 ..يؤدي إلى تكسير حياتهن كليةيؤدي إلى تكسير حياتهن كلية

وظفت كآلية للتعذيب النفسي وظفت كآلية للتعذيب النفسي  بل  بل .. للنساء عند االنتهاك أو أثناءه للنساء عند االنتهاك أو أثناءهلم تشفع األمومةلم تشفع األمومة  --
ولم ولم . . فقد اعتقل عدد من النساء وهن حوامل، وأحيانا في المراحل األخيرة منهفقد اعتقل عدد من النساء وهن حوامل، وأحيانا في المراحل األخيرة منه. . والضغطوالضغط

كما احتجزن في ظروف كما احتجزن في ظروف . . يعفهن ذلك من التعذيب، بل وفي بعض الحاالت من االغتصابيعفهن ذلك من التعذيب، بل وفي بعض الحاالت من االغتصاب
 إذ كن يفترشن األرض أو  إذ كن يفترشن األرض أو لشروط الصحية التي يتطلبها وضعهن،لشروط الصحية التي يتطلبها وضعهن،ال تحترم الحد األدنى لال تحترم الحد األدنى ل

. .  وغياب أية رعاية صحية وغياب أية رعاية صحيةوكن يعانين من سوء التغذية،وكن يعانين من سوء التغذية،. . حوالحوالطاء خفيفا في أحسن األطاء خفيفا في أحسن األغغ
أما من احتفظن بحملهن، فغالبا ما يتم أما من احتفظن بحملهن، فغالبا ما يتم . . ومنهن من تعرضن لإلجهاض نتيجة كل ذلكومنهن من تعرضن لإلجهاض نتيجة كل ذلك

 مما  مما ،،وال توفر لهن ألبسة لمواليدهن أو قماطاتوال توفر لهن ألبسة لمواليدهن أو قماطات. . الوضع داخل المعتقل دون إشراف طبيالوضع داخل المعتقل دون إشراف طبي
م بقطع القماش، واستعمالها كخرق ال يتم تغييرها إال بعد م بقطع القماش، واستعمالها كخرق ال يتم تغييرها إال بعد يدفعهن لتمزيق مالبسهن لتلفيفهيدفعهن لتمزيق مالبسهن لتلفيفه

 مما أدى إلى وفاة  مما أدى إلى وفاة النساء حليبا في أثدائهن لإلرضاع،النساء حليبا في أثدائهن لإلرضاع،كما ال تجد كما ال تجد . . أيام، دون إمكانية غسلهاأيام، دون إمكانية غسلها
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 مثلت هذه المعاناة أقسى لحظات االنتهاك بالنسبة  مثلت هذه المعاناة أقسى لحظات االنتهاك بالنسبة ،،وفي كل الحاالتوفي كل الحاالت. . عدد من الرضععدد من الرضع
  . . فسيفسيلهؤالء النساء، وعشنها كنظام لتدميرهن النلهؤالء النساء، وعشنها كنظام لتدميرهن الن

وعانين من وعانين من . . اعتقل عدد من النساء رفقة أطفالهن الذين غالبا ما يكونون صغار السناعتقل عدد من النساء رفقة أطفالهن الذين غالبا ما يكونون صغار السن  --
وهو ما أدى إلى وفاة بعضهم، داخل المعتقل أو مباشرة وهو ما أدى إلى وفاة بعضهم، داخل المعتقل أو مباشرة . . نفس الظروف المذكورة أعالهنفس الظروف المذكورة أعاله

كما فصل عدد كبير من النساء عن أطفالهن، حتى الرضع كما فصل عدد كبير من النساء عن أطفالهن، حتى الرضع . . بعد إطالق سراح أمهاتهمبعد إطالق سراح أمهاتهم
في تمزق وآالم نفسية عميقة، وهواجس الخوف على مصيرهم، في تمزق وآالم نفسية عميقة، وهواجس الخوف على مصيرهم، وهو ما تسبب لهن وهو ما تسبب لهن . . منهممنهم

 مما أدى ببعض  مما أدى ببعض  األطفال دون أية حماية أو رعاية، األطفال دون أية حماية أو رعاية،خاصة عندما يعتقل األب أيضا ويبقىخاصة عندما يعتقل األب أيضا ويبقى
وقد استعمل األطفال في وقد استعمل األطفال في . . كما سجلت بعض الوفيات بينهمكما سجلت بعض الوفيات بينهم. . هؤالء األطفال للتشرد والضياعهؤالء األطفال للتشرد والضياع

ذ صرحت بعض النساء بأنهن عذبن ذ صرحت بعض النساء بأنهن عذبن  إ إيب وانتزاع االعترافات من النساء،يب وانتزاع االعترافات من النساء،الضغط والترهالضغط والتره
وغالبا ما يتم ذلك وغالبا ما يتم ذلك . . أمام أطفالهن، أو عذب أطفالهن أمامهن، أو هددن بإصابتهم بمكروهأمام أطفالهن، أو عذب أطفالهن أمامهن، أو هددن بإصابتهم بمكروه

 ..إلرغامهن على االعتراف بأشياء يجهلنهاإلرغامهن على االعتراف بأشياء يجهلنها

عانت النساء بشكل مضاعف من ظروف االحتجاز، سواء النظام الغذائي المعتمد أو عانت النساء بشكل مضاعف من ظروف االحتجاز، سواء النظام الغذائي المعتمد أو   --
 باألطفال  باألطفال ةةك في حاالت الحمل أو الوضع أو المرافقك في حاالت الحمل أو الوضع أو المرافقوال يتجلى ذلوال يتجلى ذل. . ممشروط النظافة أو النوشروط النظافة أو النو

ولعل أبرز مثال على ذلك ما تشتكي منه جميع ولعل أبرز مثال على ذلك ما تشتكي منه جميع . . وحسب، بل حتى في الحاالت العامةوحسب، بل حتى في الحاالت العامة
النساء في فترات الحيض حيث يتلوثن دما على مر الشهور دون واقيات صحية ودون النساء في فترات الحيض حيث يتلوثن دما على مر الشهور دون واقيات صحية ودون 

ب العادة ب العادة كما أن أسلوب التجويع يكون له أثر صحي مضاعف بسبكما أن أسلوب التجويع يكون له أثر صحي مضاعف بسب. . إمكانية االغتسالإمكانية االغتسال
ويزيد وضع العصابة على أعينهن أثناء االعتقال التعسفي، من شعورهن ويزيد وضع العصابة على أعينهن أثناء االعتقال التعسفي، من شعورهن . . الشهريةالشهرية

بالضياع والرهبة والخوف من محيط غريب ومؤذي ومنعدم المعالم، خاصة عندما ينتشلن بالضياع والرهبة والخوف من محيط غريب ومؤذي ومنعدم المعالم، خاصة عندما ينتشلن 
  ..من أدوارهن التقليدية داخل العائلة، دون سابق إدراك لما يتعدى حدودها الضيقةمن أدوارهن التقليدية داخل العائلة، دون سابق إدراك لما يتعدى حدودها الضيقة

  

   في مفهوم الضحية في مفهوم الضحية--22--22
. . ح تناول موضوع النوع واالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان سؤال مفهوم الضحيةح تناول موضوع النوع واالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان سؤال مفهوم الضحيةطرطر

 وبين  وبين ،،""الضحايا غير المباشرينالضحايا غير المباشرين""وو" " الضحايا المباشرينالضحايا المباشرين""وذلك لما ينطوي عليه التمييز بين وذلك لما ينطوي عليه التمييز بين 
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والحال والحال . .  من إشكال مفاهيمي ومن إيحاء تراتبي من إشكال مفاهيمي ومن إيحاء تراتبي،،""الضحايا الثانويينالضحايا الثانويين""وو" " الضحايا األوليينالضحايا األوليين""
نتهاكات ال ينحصرون في من تعرضوا لالعتقال التعسفي أو االختفاء نتهاكات ال ينحصرون في من تعرضوا لالعتقال التعسفي أو االختفاء أن ضحايا ماضي االأن ضحايا ماضي اال

وباألخص  في حاالت االختفاء القسري أو الوفاة أثناء وباألخص  في حاالت االختفاء القسري أو الوفاة أثناء ((بل يتمثلون أيضا بل يتمثلون أيضا ... ... القسري القسري 
 وخصوصا الزوجات واألمهات واألبناء، لما تعرضوا له من  وخصوصا الزوجات واألمهات واألبناء، لما تعرضوا له من ،،في عائالتهمفي عائالتهم) ) االنتهاكاالنتهاك
 واالستقرار واألمن اإلنساني، ومعرفة  واالستقرار واألمن اإلنساني، ومعرفة اإلعالة والرعايةاإلعالة والرعاية في األساسيةاألساسية لحقوقهم انتهاكانتهاك

كما تعرضوا للتنكيل والمضايقات والتفتيش والتهديد والترحيل، وكذا كما تعرضوا للتنكيل والمضايقات والتفتيش والتهديد والترحيل، وكذا ... ... مصير ذويهم مصير ذويهم 
التضييق على حرية التنقل، واستقبال الزوار، ومن اإلقصاء من فرص الشغل واالستفادة التضييق على حرية التنقل، واستقبال الزوار، ومن اإلقصاء من فرص الشغل واالستفادة 

والمختفين والمختفين وهو ما يضع في االعتبار أسر المحتجزين وهو ما يضع في االعتبار أسر المحتجزين . . من بعض البرامج االجتماعيةمن بعض البرامج االجتماعية
 ..كضحاياكضحايا

كما أن إعادة االعتبار لألضرار النفسية واالقتصادية واالجتماعية، وللبعد اإلنساني في كما أن إعادة االعتبار لألضرار النفسية واالقتصادية واالجتماعية، وللبعد اإلنساني في 
االنتهاكات من شأنه التمكين من إعادة بناء مفهوم الضحية بما يجعله أكثر استيعابا االنتهاكات من شأنه التمكين من إعادة بناء مفهوم الضحية بما يجعله أكثر استيعابا 

  .   لخصوصيات معاناة النساءلخصوصيات معاناة النساء
مة في حياة الزوجات واألمهات، مة في حياة الزوجات واألمهات، لقد شكلت االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان قطيعة حاسلقد شكلت االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان قطيعة حاس

أفقدتهن أي إحساس باالستقرار واالطمئنان، وفاقمت آالمهن المترتبة عن فقدان أقاربهن أفقدتهن أي إحساس باالستقرار واالطمئنان، وفاقمت آالمهن المترتبة عن فقدان أقاربهن 
بما تعرضن له من مضايقات وتحرشات وتهديدات واعتقاالت وحصار، وخوفهن على بما تعرضن له من مضايقات وتحرشات وتهديدات واعتقاالت وحصار، وخوفهن على 

كما أخرجتهن من دائرة الحياة األسرية لتزج بهن في متاهات البحث كما أخرجتهن من دائرة الحياة األسرية لتزج بهن في متاهات البحث . . مصير أبنائهنمصير أبنائهن
  ةةتظلم إلى السلطات أو مواجهة تنكيلها،  والتنقل بعيدا عن عالمهن األليف للمواضبتظلم إلى السلطات أو مواجهة تنكيلها،  والتنقل بعيدا عن عالمهن األليف للمواضبوالوال

وأغلبهن لم يكن يبارح دائرة سكناه وأغلبهن لم يكن يبارح دائرة سكناه . . على زيارة السجون أو محاوالت الكشف عن المصيرعلى زيارة السجون أو محاوالت الكشف عن المصير
 .ولم يسبق لهن أن تعاملن مع السلطات أو سافرن بمفردهنولم يسبق لهن أن تعاملن مع السلطات أو سافرن بمفردهن. . أو يكادأو يكاد

   

فاضطرت الزوجات فاضطرت الزوجات ..). ..). القطيع، المتجرالقطيع، المتجر((ا أيضا ا أيضا فقدت العائالت معيلها وأحيانا مورد عيشهفقدت العائالت معيلها وأحيانا مورد عيشه
واألمهات للخروج إلى العمل في شروط شديدة القسوة، ألن أغلبهن أميات وال يتوفرن واألمهات للخروج إلى العمل في شروط شديدة القسوة، ألن أغلبهن أميات وال يتوفرن 

فاشتغلن في البيوت، وفي الحياكة، أو أعمال فاشتغلن في البيوت، وفي الحياكة، أو أعمال . . على عمل مدر للدخل، وعلى أي تكوينعلى عمل مدر للدخل، وعلى أي تكوين
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ن، ألن الكل ن، ألن الكل بل اضطرت بعضهن للتسول قصد توفير لقمة العيش ألطفالهبل اضطرت بعضهن للتسول قصد توفير لقمة العيش ألطفاله.  .  بسيطة أخرىبسيطة أخرى
كما كان عليهن توفير ما يسمح لهن باقتناء المؤن وتوفير الطعام كما كان عليهن توفير ما يسمح لهن باقتناء المؤن وتوفير الطعام . . يخشى من تشغيلهنيخشى من تشغيلهن

  . ألزواجهن أو أبنائهن في حالة وجودهم في سجن نظاميألزواجهن أو أبنائهن في حالة وجودهم في سجن نظامي) ) القفةالقفة((
ولم يتمكن من الحداد ولم يتمكن من الحداد . . أصبح العديد من هؤالء النساء ثكالى أو أرامل في مقتبل العمرأصبح العديد من هؤالء النساء ثكالى أو أرامل في مقتبل العمر

ي حاالت مجهولي المصير بل أيضا في حاالت التأكد ي حاالت مجهولي المصير بل أيضا في حاالت التأكد ليس فقط فليس فقط ف. . على ذويهم المفقودينعلى ذويهم المفقودين
وهو في حد ذاته انتهاك للحق في وهو في حد ذاته انتهاك للحق في . . من الوفاة دون معرفة مكان الدفن والحق في الترحممن الوفاة دون معرفة مكان الدفن والحق في الترحم

  ..معرفة المصيرمعرفة المصير
ومما يضاعف هذه المعاناة المركبة، عجزهن في غالب األحيان عن ضمان دخل كاف ومما يضاعف هذه المعاناة المركبة، عجزهن في غالب األحيان عن ضمان دخل كاف 

لى انقطاعهم عن الدراسة أو عدم لى انقطاعهم عن الدراسة أو عدم لتغطية متطلبات الحياة وتمدرس األبناء مما يؤدي إلتغطية متطلبات الحياة وتمدرس األبناء مما يؤدي إ
وهو ما يولد وهو ما يولد . . تمدرسهم أصال، بل تضطرهن الظروف لتشغيل أطفالهن في سن مبكرةتمدرسهم أصال، بل تضطرهن الظروف لتشغيل أطفالهن في سن مبكرة

وتخيب آمالهن في ضمان مستقبل مستقر وتخيب آمالهن في ضمان مستقبل مستقر . . لديهن شعورا بالذنب وباإلحباط والعجزلديهن شعورا بالذنب وباإلحباط والعجز
فيبقون بدون فيبقون بدون . . بل إنهن ال يستطعن تسجيل األبناء المزدادين بعد اختفاء األببل إنهن ال يستطعن تسجيل األبناء المزدادين بعد اختفاء األب. . ألبنائهنألبنائهن

  ..ة ويحرمون من الحق في التمدرس والتوظيفة ويحرمون من الحق في التمدرس والتوظيفهويهوي
  

   أضرار مركبة تجعلهن ضحايا عنف مزدوج أضرار مركبة تجعلهن ضحايا عنف مزدوج::اكات على النساءاكات على النساء وقع االنته وقع االنته--33
سبقت اإلشارة، في الفقرات السابقة، إلى بعض األضرار التي تعرضت لها النساء من سبقت اإلشارة، في الفقرات السابقة، إلى بعض األضرار التي تعرضت لها النساء من 
  جراء االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان، ويهم هنا تناول خالصات بعض أشكال الضررجراء االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان، ويهم هنا تناول خالصات بعض أشكال الضرر

التي يتراكب فيها عنف آليات القمع الدولتي وعنف آليات الرقابة والعقاب في المجتمع التي يتراكب فيها عنف آليات القمع الدولتي وعنف آليات الرقابة والعقاب في المجتمع 
ويمكن ويمكن . . مما يجعل وقع االنتهاكات أكثر إيالما واستدامة وتكسيرا لمسار حياتهنمما يجعل وقع االنتهاكات أكثر إيالما واستدامة وتكسيرا لمسار حياتهن. . األبوياألبوي

  : استجالء ذلك من خالل أصناف األضرار التاليةاستجالء ذلك من خالل أصناف األضرار التالية
  

 األضرار االقتصادية واالجتماعيةاألضرار االقتصادية واالجتماعية  --11--33
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اء على ما سبق، أن االنتهاكات تعمق الفقر واإلقصاء االجتماعي وهشاشة اء على ما سبق، أن االنتهاكات تعمق الفقر واإلقصاء االجتماعي وهشاشة يمكن القول، بنيمكن القول، بن
أوضاع النساء واألسر، وذلك بسبب فقدهن للمعيل، وتدهور مستوى عيش أسرهن رغم أوضاع النساء واألسر، وذلك بسبب فقدهن للمعيل، وتدهور مستوى عيش أسرهن رغم 

كما تؤدي إلى انسداد آفاق االرتقاء كما تؤدي إلى انسداد آفاق االرتقاء . . كدحهن، وتقهقر وضعهن االجتماعي واالعتباريكدحهن، وتقهقر وضعهن االجتماعي واالعتباري
بنائهن، وافتقادهن لفرص التأهيل بنائهن، وافتقادهن لفرص التأهيل االجتماعي، بسبب انعكاسات هذه األوضاع على أاالجتماعي، بسبب انعكاسات هذه األوضاع على أ

ومما يفاقم هذه اآلثار، تفكك شبكات التضامن االجتماعي في ومما يفاقم هذه اآلثار، تفكك شبكات التضامن االجتماعي في . . وتحسين شروط العملوتحسين شروط العمل
والتهديدات أو والتهديدات أو  محيطهن القريب بل والعائلي في كثير من األحيان، نتيجة المضايقاتمحيطهن القريب بل والعائلي في كثير من األحيان، نتيجة المضايقات

مما يعمق عزلتهن وشعورهن مما يعمق عزلتهن وشعورهن . . الخوف من نيل نفس العقاب أو بسبب الوصم االجتماعيالخوف من نيل نفس العقاب أو بسبب الوصم االجتماعي
 ..لخذالن واإلحباطلخذالن واإلحباطبابا

غالبا ما تتعرض النساء ضحايا االنتهاكات لعقاب المجتمع بواسطة آليات الوصم واإلقصاء غالبا ما تتعرض النساء ضحايا االنتهاكات لعقاب المجتمع بواسطة آليات الوصم واإلقصاء 
فألنهن يجسدن في حكم الثقافة الذكورية شرف الجماعة، فإنهن يتحولن إلى فألنهن يجسدن في حكم الثقافة الذكورية شرف الجماعة، فإنهن يتحولن إلى . . االجتماعييناالجتماعيين

وصمة عار بالنسبة لها في حالة اعتقالهن، وإن لم يتعرضن لالغتصاب فإنهن يعتبرن وصمة عار بالنسبة لها في حالة اعتقالهن، وإن لم يتعرضن لالغتصاب فإنهن يعتبرن 
األمر الذي يفضي إلى تهميشهن األمر الذي يفضي إلى تهميشهن . .  الشبهة ألنهن كن بين أيدي سجانين رجال الشبهة ألنهن كن بين أيدي سجانين رجالمحطمحط

وبنفس المنطق وبنفس المنطق . . ومقاطعتهن ووضعهن خارج الجماعة، وخاصة في بعض المناطقومقاطعتهن ووضعهن خارج الجماعة، وخاصة في بعض المناطق
وإذا كن وإذا كن . . يتعرضن في أحيان كثيرة إلى الطالق أو تخلي الزوج عنهن وعن أطفالهنيتعرضن في أحيان كثيرة إلى الطالق أو تخلي الزوج عنهن وعن أطفالهن

  .الي من الحق في اإلنجابالي من الحق في اإلنجابعازبات فإنهن قد يحرمن من الزواج طيلة حياتهن، وبالتعازبات فإنهن قد يحرمن من الزواج طيلة حياتهن، وبالت
 

إن اعتقال النساء األمهات، وخاصة في حاالت االختفاء القسري تكون له عواقب وخيمة إن اعتقال النساء األمهات، وخاصة في حاالت االختفاء القسري تكون له عواقب وخيمة 
على األسرة أكثر مما يكون عليه األمر في حالة اختفاء اآلباء، فاألسرة غالبا ما تتعرض على األسرة أكثر مما يكون عليه األمر في حالة اختفاء اآلباء، فاألسرة غالبا ما تتعرض 

كما كما . . يةيةلالنحالل ويكون مصير األطفال التشرد والضياع وأحيانا اإلصابة باضطرابات نفسلالنحالل ويكون مصير األطفال التشرد والضياع وأحيانا اإلصابة باضطرابات نفس
  ..وقعت بعض وفيات الرضعوقعت بعض وفيات الرضع

وتتميز األضرار الخاصة بالنساء ضحايا االختفاء القسري الذي تجاوز بالنسبة لبعضهن وتتميز األضرار الخاصة بالنساء ضحايا االختفاء القسري الذي تجاوز بالنسبة لبعضهن 
 سنة، بمعاناتهن من ضياع فرص الزواج أو اإلنجاب، وهو ما يبقى متاحا للرجال  سنة، بمعاناتهن من ضياع فرص الزواج أو اإلنجاب، وهو ما يبقى متاحا للرجال 1616

مما يؤدي إلى حرمانهن من حقوق مما يؤدي إلى حرمانهن من حقوق . . مهما طالت مدة احتجازهم ومهما تقدموا في السنمهما طالت مدة احتجازهم ومهما تقدموا في السن
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أساسية تطبع األضرار المترتبة عن االنتهاك بالديمومة، وتعمقها القيم والتصورات السائدة أساسية تطبع األضرار المترتبة عن االنتهاك بالديمومة، وتعمقها القيم والتصورات السائدة 
  ..في المجتمعفي المجتمع

 

كثيرا ما تتعرض بعض النساء للطالق بعد إطالق سراح أزواجهن أو اتخاذ زوجة ثانية، كثيرا ما تتعرض بعض النساء للطالق بعد إطالق سراح أزواجهن أو اتخاذ زوجة ثانية، 
والتنكر لهن وألبنائهن، رغم طول انتظارهن، ومكابدتهن من عنف الدولة وتنكر المجتمع، والتنكر لهن وألبنائهن، رغم طول انتظارهن، ومكابدتهن من عنف الدولة وتنكر المجتمع، 

دهن لرعاية أطفالهن وأزواجهن المعتقلين بعدما يحالون على سجن نظامي، وأحيانا بعد دهن لرعاية أطفالهن وأزواجهن المعتقلين بعدما يحالون على سجن نظامي، وأحيانا بعد وكوك
كما تشتكي كما تشتكي . . نضالهن من أجل الكشف عن مصيرهم وتحسين أوضاعهم وإطالق سراحهمنضالهن من أجل الكشف عن مصيرهم وتحسين أوضاعهم وإطالق سراحهم

بعض النساء من نفس األوضاع حتى بعد توصل أزواجهن بالتعويضات،  فيتركن في بعض النساء من نفس األوضاع حتى بعد توصل أزواجهن بالتعويضات،  فيتركن في 
  ..الفقر المدقع هن وأبناؤهنالفقر المدقع هن وأبناؤهن

  

  ر النفسية والجسدية ر النفسية والجسدية األضرااألضرا  --22--33
مثل االنتهاك لحظة تحول مباغت وعميق في حياة النساء، خلصت الدراسة المنجزة حول مثل االنتهاك لحظة تحول مباغت وعميق في حياة النساء، خلصت الدراسة المنجزة حول 

 إنها لم تكن مجرد  إنها لم تكن مجرد ..""رأسا على عقبرأسا على عقب""النوع والعنف السياسي، إلى اعتباره قلب حياتهن النوع والعنف السياسي، إلى اعتباره قلب حياتهن 
صدمة بل رجة هزت كيانهن وغيرت مسارهن وكسرت أحالمهن، وطبعت نفسيتهن صدمة بل رجة هزت كيانهن وغيرت مسارهن وكسرت أحالمهن، وطبعت نفسيتهن 

ة، كما كسرت روابطهن مع محيطهن القريب، وألقت على عاتقهن ة، كما كسرت روابطهن مع محيطهن القريب، وألقت على عاتقهن ووجودهن مدى الحياووجودهن مدى الحيا
مما يترتب عنه القلق مما يترتب عنه القلق . . أعباء وتحديات لم يكن في الغالب األعم مهيآت أو متوقعات لهاأعباء وتحديات لم يكن في الغالب األعم مهيآت أو متوقعات لها

وافتقاد اإلحساس بالطمأنينة والثقة وضياع المعالم المألوفة في حياتهن، ويتولد عنه شعور وافتقاد اإلحساس بالطمأنينة والثقة وضياع المعالم المألوفة في حياتهن، ويتولد عنه شعور 
  ..بالضياع والعزلة والعجزبالضياع والعزلة والعجز

، مضاعفة بنظام العقاب االجتماعي، إلى تحول نظرة المرأة إلى ذاتها من ، مضاعفة بنظام العقاب االجتماعي، إلى تحول نظرة المرأة إلى ذاتها من أدت االنتهاكاتأدت االنتهاكات
فبعض االنتهاكات كاالستغالل الجنسي باإلضافة إلى الوصم االجتماعي فبعض االنتهاكات كاالستغالل الجنسي باإلضافة إلى الوصم االجتماعي . . ضحية إلى مذنبةضحية إلى مذنبة

وخاصة وخاصة . . الذي يفترض ذلك في كل األحوال، يخلق لدى النساء إحساسا بالرذيلة والعارالذي يفترض ذلك في كل األحوال، يخلق لدى النساء إحساسا بالرذيلة والعار
وهو ما يتسبب في مضاعفات نفسية عميقة وهو ما يتسبب في مضاعفات نفسية عميقة . . ققعندما يتعرضن لإلقصاء والنبذ والطالعندما يتعرضن لإلقصاء والنبذ والطال

كما تفرض هذه كما تفرض هذه . . ومزمنة، كنقص اعتبار الذات والثقة فيها، وعقدة الذنب، واالنطواءومزمنة، كنقص اعتبار الذات والثقة فيها، وعقدة الذنب، واالنطواء
االنتهاكات على النساء لزوم الصمت وتحاشي البوح بمعاناتهن حتى لألقربين خوفا من االنتهاكات على النساء لزوم الصمت وتحاشي البوح بمعاناتهن حتى لألقربين خوفا من 
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لذلك بقيت لذلك بقيت . . مذنباتمذنباتالعقاب االجتماعي، ومن موقف األسرة ذاتها، ونظرا لتمثلهن لذواتهن كالعقاب االجتماعي، ومن موقف األسرة ذاتها، ونظرا لتمثلهن لذواتهن ك
بعض أصناف االنتهاكات وخاصة منها االغتصاب والتحرش الجنسي بمثابة طابوهات بعض أصناف االنتهاكات وخاصة منها االغتصاب والتحرش الجنسي بمثابة طابوهات 

  ..يصعب تكسيرها ويتعذر بالتالي حصر مداها ألنها مازالت تدخل ضمن المسكوت عنهيصعب تكسيرها ويتعذر بالتالي حصر مداها ألنها مازالت تدخل ضمن المسكوت عنه
لكن حدوثها بسبب ظروف لكن حدوثها بسبب ظروف . .  فقدان الجنين أو الطفل من األحداث األليمة في حياة المرأة فقدان الجنين أو الطفل من األحداث األليمة في حياة المرأةإنإن

ألن اإلجهاض أو ألن اإلجهاض أو . . لتعذيب الجسدي أو النفسي يكون أشد وطأة وأكثر إيالمالتعذيب الجسدي أو النفسي يكون أشد وطأة وأكثر إيالمااالحتجاز أو ااالحتجاز أو ا
لذلك فهي لذلك فهي . . الوفاة ال يتم تمثلهما في هذه الحالة كقدر إلهي وإنما كجرم اقترف في حقهنالوفاة ال يتم تمثلهما في هذه الحالة كقدر إلهي وإنما كجرم اقترف في حقهن

بل إن سيدة من بل إن سيدة من . . والزالت النساء يجهشن بالبكاء عند الحكي عنهاوالزالت النساء يجهشن بالبكاء عند الحكي عنها. . جراح ال تندملجراح ال تندمل
، كانت ، كانت 19731973رضيعها بعد ستة أشهر سنة رضيعها بعد ستة أشهر سنة ضواحي خنيفرة وضعت في المعتقل ومات ضواحي خنيفرة وضعت في المعتقل ومات 

لقد مزقوا أحشائي، لقد أخذوا أحشائي، لقد مزقوا أحشائي، لقد أخذوا أحشائي، " " وهي تروي ذلك تشد بطنها بعنف شديد وتصرخ وهي تروي ذلك تشد بطنها بعنف شديد وتصرخ 
  ..وتبكي بحرقة وكأنها فقدته للتووتبكي بحرقة وكأنها فقدته للتو" " ليتني متليتني مت

يحدث الفصل القسري عن األطفال عند اعتقال األم معاناة ال تقل عنفا، وخاصة عندما يحدث الفصل القسري عن األطفال عند اعتقال األم معاناة ال تقل عنفا، وخاصة عندما 
فالقلق والتوجس مما يحذق بهم من مخاطر، والخوف فالقلق والتوجس مما يحذق بهم من مخاطر، والخوف . . ايةايةيتركون بمفردهم، دون أية حميتركون بمفردهم، دون أية حم

تلتقي النساء في التعبير عنها تلتقي النساء في التعبير عنها . . على مصيرهم دون طعام أو رعاية، تكون في ذروتهاعلى مصيرهم دون طعام أو رعاية، تكون في ذروتها
. . وتزداد حدتها عندما يتعلق األمر بالرضع وصغار السنوتزداد حدتها عندما يتعلق األمر بالرضع وصغار السن" ... " ... فقدت عقليفقدت عقلي" "" "كدت أجنكدت أجن""

هرها وهي ال يتعدى هرها وهي ال يتعدى ففي شهادة امرأة من إملشيل، اعتقلت ونزعت طفلتها من على ظففي شهادة امرأة من إملشيل، اعتقلت ونزعت طفلتها من على ظ
تجهش تجهش ((كان قلبي يرتجف كان قلبي يرتجف . . أقسم أنها أقسى تجربة عشتها على اإلطالقأقسم أنها أقسى تجربة عشتها على اإلطالق""عمرها السنتين عمرها السنتين 

بدأوا بضربي وبقي بدأوا بضربي وبقي ". ". ماما، ماما، ماماماما، ماما، ماما""كدت أجن ألنها لم تكف عن الصراخ كدت أجن ألنها لم تكف عن الصراخ ). ). بالبكاءبالبكاء
  . ". "لم يسأل أحد عنهملم يسأل أحد عنهم. . لم يبق معهم أحد وقد كانوا صغار السن جدالم يبق معهم أحد وقد كانوا صغار السن جدا. . أبنائي وحدهم بالمنزلأبنائي وحدهم بالمنزل

يحكين عن يحكين عن . . فس مشاعر الهلع وعدم االطمئنان واأللم، تنتاب النساء المرافقات بأطفالهنفس مشاعر الهلع وعدم االطمئنان واأللم، تنتاب النساء المرافقات بأطفالهننن
إحساس بالتمزق وهن يرين أطفالهن يتضورون جوعا أو يرتعشون من البرد والخوف، أو إحساس بالتمزق وهن يرين أطفالهن يتضورون جوعا أو يرتعشون من البرد والخوف، أو 

  ..يصابون بمرض مع استحالة توفير العالج لهم، أو تعذيبهن أمامهميصابون بمرض مع استحالة توفير العالج لهم، أو تعذيبهن أمامهم
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 كالروماتيزم  كالروماتيزم ،،ترك بين الجنسينترك بين الجنسين منها ما هو مش منها ما هو مش،،تتعرض النساء لمضاعفات صحيةتتعرض النساء لمضاعفات صحية
 ومنها ما يخصهن  ومنها ما يخصهن ..الشرايين، واالختالالت العقليةالشرايين، واالختالالت العقليةوأمراض الجهاز الهضمي والقلب ووأمراض الجهاز الهضمي والقلب و

كنساء، مثل إصابتهن بتعفنات والتهابات في جهازهن التناسلي بسبب غياب الحد األدنى كنساء، مثل إصابتهن بتعفنات والتهابات في جهازهن التناسلي بسبب غياب الحد األدنى 
  . . للنظافة، وخاصة أثناء العادة الشهريةللنظافة، وخاصة أثناء العادة الشهرية

  

  جبر األضرار وإنصاف الضحاياجبر األضرار وإنصاف الضحايا: : ثالثاثالثا

تمثل المفهوم العام لجبر األضرار في مجموع التدابير واإلجراءات الرامية إلى إصالح ما تمثل المفهوم العام لجبر األضرار في مجموع التدابير واإلجراءات الرامية إلى إصالح ما يي

وعادة ما تتخذ هذه التدابير وعادة ما تتخذ هذه التدابير . . لحق بضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان من أضرارلحق بضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان من أضرار

واإلجراءات أشكاال متعددة ومتنوعة، سواء الشكل الكالسيكي منها والمتعلق بالتعويض واإلجراءات أشكاال متعددة ومتنوعة، سواء الشكل الكالسيكي منها والمتعلق بالتعويض 

رى المتمثلة في إعادة التأهيل أو اإلدماج أو استرداد الكرامة رى المتمثلة في إعادة التأهيل أو اإلدماج أو استرداد الكرامة المالي أو أشكال الجبر األخالمالي أو أشكال الجبر األخ

  ..أو الحقوق المصادرة واسترجاع ما ضاع أو فات لضحايا االنتهاكاتأو الحقوق المصادرة واسترجاع ما ضاع أو فات لضحايا االنتهاكات

 بمهامها  بمهامها ة على ربط ذلكة على ربط ذلكوانطالقا من مقاربتها الشمولية لجبر األضرار، عملت الهيئوانطالقا من مقاربتها الشمولية لجبر األضرار، عملت الهيئ

. . قومات المصالحةقومات المصالحةممبب  النهوضالنهوضاألخرى في مجاالت الكشف عن الحقيقة، وإقرار العدالة واألخرى في مجاالت الكشف عن الحقيقة، وإقرار العدالة و

ولذلك حرصت على أن يتخذ جبر األضرار أبعادا رمزية ومادية متعددة، تهم أفراد أو ولذلك حرصت على أن يتخذ جبر األضرار أبعادا رمزية ومادية متعددة، تهم أفراد أو 

كما جعلت منه أحد المداخل الرئيسية إلقرار الدولة بمسؤوليتها فيما كما جعلت منه أحد المداخل الرئيسية إلقرار الدولة بمسؤوليتها فيما . . جماعات أو مناطقجماعات أو مناطق

  . . جرىجرى

أيضا مدخال أساسيا لإلصالح المتجه نحو وضع ضمانات عدم تكرار ما جرى أيضا مدخال أساسيا لإلصالح المتجه نحو وضع ضمانات عدم تكرار ما جرى ويعتبر ذلك ويعتبر ذلك 

ولذلك ال يمكن االقتصار، في مسار استعادة الثقة، على ولذلك ال يمكن االقتصار، في مسار استعادة الثقة، على . . إرساء مقومات بناء المستقبلإرساء مقومات بناء المستقبلوو

مجرد التمكين من تعويضات مادية أو خدمات اجتماعية، بل ينبغي العمل على ضمان مجرد التمكين من تعويضات مادية أو خدمات اجتماعية، بل ينبغي العمل على ضمان 

تمتع الضحايا، كمواطنين، بكامل حقوقهم، بما فيها حق المشاركة في مسلسل اإلصالحات تمتع الضحايا، كمواطنين، بكامل حقوقهم، بما فيها حق المشاركة في مسلسل اإلصالحات 

  . . المؤسساتالمؤسساتلتعزيز بناء دولة القانون ولتعزيز بناء دولة القانون و
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  ألسس المرجعيةألسس المرجعيةاا  --11

أولت الهيئة أهمية قصوى للمرجعية الدولية في موضوع جبر األضرار، خالل اجتماعاتها أولت الهيئة أهمية قصوى للمرجعية الدولية في موضوع جبر األضرار، خالل اجتماعاتها 
األولى التي خصصت للموضوع، سواء على مستوى الهيئة ككل أو على مستوى فريق األولى التي خصصت للموضوع، سواء على مستوى الهيئة ككل أو على مستوى فريق 

وعملت، منذ البداية، على استحضار التطورات التي وعملت، منذ البداية، على استحضار التطورات التي . . العمل المكلف بجبر األضرارالعمل المكلف بجبر األضرار
ا القانون الدولي، على الصعيد النظري أو في الممارسة، فيما يخص موضوع جبر ا القانون الدولي، على الصعيد النظري أو في الممارسة، فيما يخص موضوع جبر يعرفهيعرفه

 على مجموعة من الوثائق والمراجع ذات الصلة، تمكنت  على مجموعة من الوثائق والمراجع ذات الصلة، تمكنت اإلطالعاإلطالعومن خالل ومن خالل . . األضراراألضرار
  ::الهيئة من الوقوف عند الخالصات الرئيسية التاليةالهيئة من الوقوف عند الخالصات الرئيسية التالية

ن ن تتضمن مقتضيات القانون الدولي مبادئ ومعايير مهمة موزعة بين عدد متتضمن مقتضيات القانون الدولي مبادئ ومعايير مهمة موزعة بين عدد م  --
ية ذات الصلة بحقوق اإلنسان والتي تتضمن ية ذات الصلة بحقوق اإلنسان والتي تتضمن قليمقليمالصكوك العالمية واإلالصكوك العالمية واإل

مقتضيات صريحة تنص على حق األشخاص ضحايا انتهاكات جسيمة في مقتضيات صريحة تنص على حق األشخاص ضحايا انتهاكات جسيمة في 
بل إن بل إن . . االستفادة من وسائل للتظلم أمام الجهات المختصة على الصعيد الوطنياالستفادة من وسائل للتظلم أمام الجهات المختصة على الصعيد الوطني

بعض الصكوك تتضمن مقتضيات صريحة تنص على حق الضحايا في بعض الصكوك تتضمن مقتضيات صريحة تنص على حق الضحايا في 
  بر الضرر؛بر الضرر؛التعويض وجالتعويض وج

احتل الموضوع مكانة مهمة ضمن االجتهادات الفقهية والنظرية على صعيد احتل الموضوع مكانة مهمة ضمن االجتهادات الفقهية والنظرية على صعيد   --
فإلى جانب الجهود السياسية المبذولة فإلى جانب الجهود السياسية المبذولة . . لجنة حقوق اإلنسان وباقي اللجان المعنيةلجنة حقوق اإلنسان وباقي اللجان المعنية

في إطار اللجنة المذكورة، أفضت تلك االجتهادات إلى اعتماد وثيقة تتضمن في إطار اللجنة المذكورة، أفضت تلك االجتهادات إلى اعتماد وثيقة تتضمن 
تعلقة بحق ضحايا خروقات القانون تعلقة بحق ضحايا خروقات القانون المبادئ العامة والتوجيهية األساسية المالمبادئ العامة والتوجيهية األساسية الم

  الدولي لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي في االنتصاف والجبر؛الدولي لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي في االنتصاف والجبر؛

تعد الوثيقة المذكورة واحدة من بين أهم الوثائق التي تم استحضار مضامينها تعد الوثيقة المذكورة واحدة من بين أهم الوثائق التي تم استحضار مضامينها   --
من قبل الهيئة، بالنظر لما تضمنته من مبادئ توجيهية ومفاهيم محددة خاصة من قبل الهيئة، بالنظر لما تضمنته من مبادئ توجيهية ومفاهيم محددة خاصة 

إلطالع على مضامينها من تيسير عمل الهيئة المتعلق إلطالع على مضامينها من تيسير عمل الهيئة المتعلق وقد مكن اوقد مكن ا. . بالموضوعبالموضوع
  ..رربمقاربة موضوع جبر األضرابمقاربة موضوع جبر األضرا
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   على تجارب لجان الحقيقة عبر العالم على تجارب لجان الحقيقة عبر العالماإلطالعاإلطالع  --22

كما أولت الهيئة أهمية قصوى لتجارب لجان الحقيقة السابقة، وكذا التي كانت قائمة أثناء كما أولت الهيئة أهمية قصوى لتجارب لجان الحقيقة السابقة، وكذا التي كانت قائمة أثناء 
ار في باقي التجارب ار في باقي التجارب ولهذا الغرض خصت الهيئة موضوع جبر األضرولهذا الغرض خصت الهيئة موضوع جبر األضر. . فترة واليتهافترة واليتها

. . العالمية بدراسات واستشارات معمقة، بتعاون مع خبراء المركز الدولي للعدالة االنتقاليةالعالمية بدراسات واستشارات معمقة، بتعاون مع خبراء المركز الدولي للعدالة االنتقالية
يمكن إتباعه يمكن إتباعه وقد مكن ذلك الهيئة من الوقوف على حقيقة مفادها عدم وجود نموذج واحد وقد مكن ذلك الهيئة من الوقوف على حقيقة مفادها عدم وجود نموذج واحد 

  ::وبفضل ذلك تمكنت الهيئة أيضا منوبفضل ذلك تمكنت الهيئة أيضا من. . جالجالممالالفي في 
عض التجارب، وعلى مكامن النقص بالنسبة عض التجارب، وعلى مكامن النقص بالنسبة الوقوف على المميزات اإليجابية لبالوقوف على المميزات اإليجابية لب  --

  للبعض اآلخر، وعلى اإلضافات التي يمكن للهيئة االستفادة منها؛للبعض اآلخر، وعلى اإلضافات التي يمكن للهيئة االستفادة منها؛

القيام بمستنتجات وتحصيل خالصات فيما يتعلق بفلسفة وأبعاد موضوع جبر القيام بمستنتجات وتحصيل خالصات فيما يتعلق بفلسفة وأبعاد موضوع جبر   --
األضرار، وخصوصا فيما يربطه بموضوع الحقيقة وكيفية مواجهة انتهاكات األضرار، وخصوصا فيما يربطه بموضوع الحقيقة وكيفية مواجهة انتهاكات 

  ..فا عليه بالعدالة االنتقاليةفا عليه بالعدالة االنتقاليةالماضي في إطار ما أصبح متعارالماضي في إطار ما أصبح متعار
  
  
  
  
  
  

  تدوين مقاربة هيئة التحكيم السابقة وتقييم تجربتهاتدوين مقاربة هيئة التحكيم السابقة وتقييم تجربتها--33
 انطالقا من أحد االختصاصات الموكولة للهيئة، بمقتضى نظامها األساسي، والقاضي  انطالقا من أحد االختصاصات الموكولة للهيئة، بمقتضى نظامها األساسي، والقاضي 
بالقيام بتقييم شامل لمسلسل تسوية ملف ماضي االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان، الذي بالقيام بتقييم شامل لمسلسل تسوية ملف ماضي االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان، الذي 

  ::إلطالع على تجربة هيئة التحكيم السابقة، انكبت الهيئة علىإلطالع على تجربة هيئة التحكيم السابقة، انكبت الهيئة علىمن بين أوجهه امن بين أوجهه ا
هيئة التحكيم المستقلة هيئة التحكيم المستقلة دراسة وتحليل مجمل الملفات التي سبق أن اتخذت بشأنها دراسة وتحليل مجمل الملفات التي سبق أن اتخذت بشأنها   --

للتعويض عن الضرر المادي والمعنوي لضحايا وأصحاب الحقوق ممن تعرضوا للتعويض عن الضرر المادي والمعنوي لضحايا وأصحاب الحقوق ممن تعرضوا 
ض أو صرف ض أو صرف  قرارات تحكيمية سواء بالتعوي قرارات تحكيمية سواء بالتعويلالختفاء القسري واالعتقال التعسفيلالختفاء القسري واالعتقال التعسفي
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النظر أو عدم االختصاص، وذلك بغية تكوين رأي حصيف لدى الهيئة حول النظر أو عدم االختصاص، وذلك بغية تكوين رأي حصيف لدى الهيئة حول 
  طبيعة ونوعية االجتهاد الذي قدمته الهيئة السابقة؛طبيعة ونوعية االجتهاد الذي قدمته الهيئة السابقة؛

، وذلك فيما يخص األسس والمرتكزات ، وذلك فيما يخص األسس والمرتكزات مقاربة الهيئة السابقة، بصفة عامةمقاربة الهيئة السابقة، بصفة عامةتدوين تدوين   --
 ولذوي  ولذوي والقواعد التي اعتمدتها لتقدير واحتساب التعويضات المستحقة للضحاياوالقواعد التي اعتمدتها لتقدير واحتساب التعويضات المستحقة للضحايا

تم تم    التحكيم السابقة التحكيم السابقة أعمال هيئة أعمال هيئة حول حولوثيقةوثيقةوفي هذا اإلطار، أعدت الهيئة وفي هذا اإلطار، أعدت الهيئة . . حقوقهمحقوقهم
تسوية ماضي االنتهاكات تسوية ماضي االنتهاكات في في اعتمادها كمرجعية في مسار التجربة الوطنية اعتمادها كمرجعية في مسار التجربة الوطنية 

عناصر وشروط عناصر وشروط بعض بعض  توفير  توفير كما أن الوثيقة مكنت منكما أن الوثيقة مكنت من. . الجسيمة لحقوق اإلنسانالجسيمة لحقوق اإلنسان
 الجديدة لجبر األضرار، في  الجديدة لجبر األضرار، في كوناتكونات بالم بالم ربطها ربطها، األمر الذي سهل، األمر الذي سهلتقييم هذه التجربةتقييم هذه التجربة

  ..نطاق االختصاصات الموسعة لهيئة اإلنصاف والمصالحةنطاق االختصاصات الموسعة لهيئة اإلنصاف والمصالحة
  

  ررااضرضر بلورة سياسة وبرامج جبر األ بلورة سياسة وبرامج جبر األ--44
خصصت الهيئة جزءا هاما من اجتماعاتها وأنشطتها إلعداد مقاربتها وسياستها في خصصت الهيئة جزءا هاما من اجتماعاتها وأنشطتها إلعداد مقاربتها وسياستها في 

لموضوع، لموضوع، وحرصا منها على إشراك الرأي العام الوطني في اوحرصا منها على إشراك الرأي العام الوطني في ا. . موضوع جبر األضرارموضوع جبر األضرار
قامت بمراعاة آراء المنظمات الحقوقية الوطنية، سواء العاملة في المجال على المستوى قامت بمراعاة آراء المنظمات الحقوقية الوطنية، سواء العاملة في المجال على المستوى 
الوطني أو في دول المهجر، وذلك من خالل ما تم عقده من لقاءات مباشرة مع البعض الوطني أو في دول المهجر، وذلك من خالل ما تم عقده من لقاءات مباشرة مع البعض 

  . . منها، أو مما تم استخالصه بعد دراسة المذكرات والمقترحات المعروضة على الهيئةمنها، أو مما تم استخالصه بعد دراسة المذكرات والمقترحات المعروضة على الهيئة
، قامت الهيئة بتصنيف وتحليل الملفات المعروضة عليها والمعتبرة ، قامت الهيئة بتصنيف وتحليل الملفات المعروضة عليها والمعتبرة باإلضافة إلى ذلكباإلضافة إلى ذلك
استخالص المعطيات والبيانات التي تضمنتها تلك استخالص المعطيات والبيانات التي تضمنتها تلك  مما مكنها من  مما مكنها من ..داخل االختصاصداخل االختصاص

الملفات حول االنتهاكات المصرح بها واألضرار المترتبة عنها والالحقة بالضحايا أو الملفات حول االنتهاكات المصرح بها واألضرار المترتبة عنها والالحقة بالضحايا أو 
  ..ذوي حقوقهمذوي حقوقهم

سات وأبحاث وتقييمات في الموضوع على النحو سات وأبحاث وتقييمات في الموضوع على النحو وانطالقا مما راكمته الهيئة من دراوانطالقا مما راكمته الهيئة من درا
المذكور أعاله، عملت على بلورة فلسفة ومقاربة وبرامج محددة في مجال جبر المذكور أعاله، عملت على بلورة فلسفة ومقاربة وبرامج محددة في مجال جبر 

  ..األضراراألضرار
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ات ات فالبنسبة للتعويض المالي، اعتبرته الهيئة حقا من الحقوق األساسية لضحايا االنتهاكفالبنسبة للتعويض المالي، اعتبرته الهيئة حقا من الحقوق األساسية لضحايا االنتهاك
تمدت مبادئ ومعايير تمدت مبادئ ومعايير حظي باجتهاد خاص من طرفها، حيث اعحظي باجتهاد خاص من طرفها، حيث اعالجسيمة لحقوق اإلنسان، فالجسيمة لحقوق اإلنسان، ف

ووحدات حسابية دقيقة تراعي المساواة والتضامن بين الضحايا، وتروم أساسا التعويض ووحدات حسابية دقيقة تراعي المساواة والتضامن بين الضحايا، وتروم أساسا التعويض 
كما أولت الهيئة نفس األهمية لباقي األشكال األخرى لجبر كما أولت الهيئة نفس األهمية لباقي األشكال األخرى لجبر . . عن االنتهاكات المرتكبةعن االنتهاكات المرتكبة

وتبعا لذلك اعتمدت مكونات أخرى في برامجها لجبر وتبعا لذلك اعتمدت مكونات أخرى في برامجها لجبر . . األضرار طبقا لمقاربة شموليةاألضرار طبقا لمقاربة شمولية
، بالنظر لكونها تختص أيضا، طبقا لمقتضيات نظامها األساسي، في جبر باقي ، بالنظر لكونها تختص أيضا، طبقا لمقتضيات نظامها األساسي، في جبر باقي األضراراألضرار

التأهيل الصحي والنفسي واإلدماج االجتماعي وتسوية التأهيل الصحي والنفسي واإلدماج االجتماعي وتسوية   ::األضرار الفردية المتمثلة فياألضرار الفردية المتمثلة في
نزع نزع النظر في قضايا النظر في قضايا  القانونية و القانونية وعع وتسوية األوضا وتسوية األوضا والمالية والماليةاإلداريةاإلداريةالوظيفية الوظيفية األوضاع األوضاع 
  ..الممتلكاتالممتلكات

اعتبرت الهيئة رد االعتبار عن طريق الكشف عن الحقيقة ومحو اعتبرت الهيئة رد االعتبار عن طريق الكشف عن الحقيقة ومحو وبنفس قدر األهمية، وبنفس قدر األهمية، 
  .. مكونا رئيسيا في مقاربتها لجبر األضرار مكونا رئيسيا في مقاربتها لجبر األضرار وحفظ الذاكرة وحفظ الذاكرةآثار االنتهاكاتآثار االنتهاكات

  ::ومن بين المكونات الجديدة المعتمدة من قبل الهيئة، مقارنة مع باقي تجارب لجان الحقيقةومن بين المكونات الجديدة المعتمدة من قبل الهيئة، مقارنة مع باقي تجارب لجان الحقيقة
 رد االعتبار  رد االعتبار المساهمة فيالمساهمة في  جبر الضرر على النطاق الجماعي والذي استهدف أساساجبر الضرر على النطاق الجماعي والذي استهدف أساسا  --

للمناطق التي شهدت حدوث انتهاكات جسيمة، وتضررت بسبب ذلك جراء ما للمناطق التي شهدت حدوث انتهاكات جسيمة، وتضررت بسبب ذلك جراء ما 
  تعرضت له من تهميش وإقصاء؛تعرضت له من تهميش وإقصاء؛

إدماج مقاربة النوع من خالل مراعاة األوضاع الخاصة بالنساء اللواتي تعرضن إدماج مقاربة النوع من خالل مراعاة األوضاع الخاصة بالنساء اللواتي تعرضن   --
  ..النتهاكات جسيمةالنتهاكات جسيمة

ي ذلك التعويض المالي، ي ذلك التعويض المالي، وعموما، يمكن القول أن مقاربة الهيئة لجبر األضرار، بما فوعموما، يمكن القول أن مقاربة الهيئة لجبر األضرار، بما ف
  ::المبادئ والقواعد األساسية التاليةالمبادئ والقواعد األساسية التاليةتستند إلى تستند إلى 

  العدل واإلنصاف؛العدل واإلنصاف؛  --
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مقتضيات القانون الدولي لحقوق اإلنسان، والتزامات المغرب الدولية، والدروس مقتضيات القانون الدولي لحقوق اإلنسان، والتزامات المغرب الدولية، والدروس   --
  والعبر المستفادة من تجارب العدالة االنتقالية عبر العالم؛والعبر المستفادة من تجارب العدالة االنتقالية عبر العالم؛

   عدم تكرار ما جرى؛ عدم تكرار ما جرى؛االعتراف باالنتهاكات والكشف عن الحقيقة وضماناالعتراف باالنتهاكات والكشف عن الحقيقة وضمان  --

  اتخاذ تدابير لجبر األضرار على النطاقين الفردي والجماعي؛اتخاذ تدابير لجبر األضرار على النطاقين الفردي والجماعي؛  --

  إدماج بعد النوع في سياسة وبرامج جبر األضرار؛إدماج بعد النوع في سياسة وبرامج جبر األضرار؛  --

  تطوير مقاربة خاصة في مجال جبر الضرر الجماعي؛تطوير مقاربة خاصة في مجال جبر الضرر الجماعي؛  --

  إشراك المجتمع المدني؛إشراك المجتمع المدني؛  --

تحديد التزامات كل الشركاء في مجال جبر األضرار على النطاقين الفردي تحديد التزامات كل الشركاء في مجال جبر األضرار على النطاقين الفردي   --
  جماعي؛جماعي؛والوال

  استعادة الثقة والطمأنينة واألمان؛استعادة الثقة والطمأنينة واألمان؛  --

  ..تكريم الضحايا ورد االعتبار لهم، وتكريس اإلحساس بالمواطنةتكريم الضحايا ورد االعتبار لهم، وتكريس اإلحساس بالمواطنة  --
  

   تجهيز الملفات تجهيز الملفات--55
قامت الهيئة أوال بعملية للتصنيف والتحليل القبلي لكافة الطلبات الواردة عليها، البالغ قامت الهيئة أوال بعملية للتصنيف والتحليل القبلي لكافة الطلبات الواردة عليها، البالغ 

لبات المستوفية لشروط لبات المستوفية لشروط وبعد التجهيز النهائي، تم ضبط عدد الطوبعد التجهيز النهائي، تم ضبط عدد الط. .  طلبا طلبا20.04620.046عددها عددها 
 طلبا، وهذا راجع لكون عدد كبير من الطلبات  طلبا، وهذا راجع لكون عدد كبير من الطلبات 1686116861المقبولية، والتي وصل عددها المقبولية، والتي وصل عددها 

وتبين من خالل ذلك أن معظم هذه الطلبات مجرد وتبين من خالل ذلك أن معظم هذه الطلبات مجرد . . يتعلق بنفس الحاالت أو األشخاصيتعلق بنفس الحاالت أو األشخاص
رسائل تفتقر للمعلومات المتعلقة بهوية األشخاص المعنيين والبيانات والوثائق ذات الصلة رسائل تفتقر للمعلومات المتعلقة بهوية األشخاص المعنيين والبيانات والوثائق ذات الصلة 

ولذلك، وبعد أن عملت الهيئة على فتح ملفات لجميع الطلبات ولذلك، وبعد أن عملت الهيئة على فتح ملفات لجميع الطلبات . . دعاءات الواردة بهادعاءات الواردة بهاباالباال
  ::المعروضة عليها، باشرت استكمال المعلومات والبيانات المتصلة بها، وذلك من خاللالمعروضة عليها، باشرت استكمال المعلومات والبيانات المتصلة بها، وذلك من خالل
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تنظيم زيارات ميدانية للمناطق التي ورد منها عدد كبير من الطلبات تميزت تنظيم زيارات ميدانية للمناطق التي ورد منها عدد كبير من الطلبات تميزت   --
  ة، قصد استكمال المعلومات المتعلقة بملفاتهم؛ة، قصد استكمال المعلومات المتعلقة بملفاتهم؛باالستماع إلى المعنيين باألمر مباشرباالستماع إلى المعنيين باألمر مباشر

  مراسلة باقي الطالبين قصد استكمال البيانات والوثائق المتعلقة بطلباتهم؛مراسلة باقي الطالبين قصد استكمال البيانات والوثائق المتعلقة بطلباتهم؛  --

تنظيم استقباالت بمقر الهيئة قصد االستماع إلى الطالبين بهدف استكمال المعلومات تنظيم استقباالت بمقر الهيئة قصد االستماع إلى الطالبين بهدف استكمال المعلومات   --
  المتعلقة بملفاتهم؛المتعلقة بملفاتهم؛

قائع أو األحداث التي لفها قائع أو األحداث التي لفها إنجاز تقارير ودراسات وتحريات واستماعات حول الوإنجاز تقارير ودراسات وتحريات واستماعات حول الو  --
غموض كبير من حيث فضاءات وقوعها وطبيعة وحجم االنتهاكات المرتكبة غموض كبير من حيث فضاءات وقوعها وطبيعة وحجم االنتهاكات المرتكبة 
خاللها، والجهات المنسوب إليها االنتهاك، وعدد ضحاياها وأعمارهم، ومدد خاللها، والجهات المنسوب إليها االنتهاك، وعدد ضحاياها وأعمارهم، ومدد 

  ..االعتقالاالعتقال
  ::اعتمدت الهيئة في عملية تجهيز الملفات المعروضة عليها على تصنيفها إلى نوعيناعتمدت الهيئة في عملية تجهيز الملفات المعروضة عليها على تصنيفها إلى نوعين

 وتتوفر وسائل  وتتوفر وسائل  الضرورية للبت الضرورية للبتاعتبارها مكتملة البيانات والوثائقاعتبارها مكتملة البيانات والوثائقجاهزة، بجاهزة، بملفات ملفات   --
  تكييف الوقائعتكييف الوقائعتدقيق تدقيق ثبات بشأن االدعاءات الواردة بها، حيث يتم في هذه الحالة ثبات بشأن االدعاءات الواردة بها، حيث يتم في هذه الحالة اإلاإل

على على الهيئة الهيئة  وإعداد ملخصات للطلبات ذات الصلة، األمر الذي ساعد  وإعداد ملخصات للطلبات ذات الصلة، األمر الذي ساعد المستند إليهاالمستند إليها
  ؛؛اذ القرار المناسباذ القرار المناسباتخاتختكوين القناعة بخصوص االنتهاكات المدعاة وتكوين القناعة بخصوص االنتهاكات المدعاة و

 يمكنها تأكيد أو نفي االدعاءات  يمكنها تأكيد أو نفي االدعاءات وسائل إثباتوسائل إثباتملفات غير جاهزة، من حيث انعدام ملفات غير جاهزة، من حيث انعدام   --
، وفي هذه الحالة تفرز كل الملفات من هذا النوع قصد التحري ، وفي هذه الحالة تفرز كل الملفات من هذا النوع قصد التحري الواردة بهاالواردة بها
  .. الوقائع المستند إليها الوقائع المستند إليهابخصوصبخصوص

أساتذة وباحثين أساتذة وباحثين وقد استعانت الهيئة في عملية تجهيز الملفات بمجموعة من المساعدين، من       وقد استعانت الهيئة في عملية تجهيز الملفات بمجموعة من المساعدين، من       
  ..جامعيين ومحامين، تحت إشراف أعضاء فريق العمل المكلف بجبر األضرارجامعيين ومحامين، تحت إشراف أعضاء فريق العمل المكلف بجبر األضرار

   البت في الملفات من زاوية جبر األضرار البت في الملفات من زاوية جبر األضرار--66
 على النحو المذكور أعاله من تحديد وحصر الملفات التي تتعلق  على النحو المذكور أعاله من تحديد وحصر الملفات التي تتعلق تجهيزتجهيز لقد مكنت عملية ال لقد مكنت عملية ال

ساسي للهيئة؛ وكذا تحديد ساسي للهيئة؛ وكذا تحديد بمواضيع ال ينعقد معها االختصاص، طبقا لمقتضيات النظام األبمواضيع ال ينعقد معها االختصاص، طبقا لمقتضيات النظام األ
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 طبقا  طبقا األشخاص الذين يستحقون التعويض،األشخاص الذين يستحقون التعويض،تلك التي ينعقد معها االختصاص مع تحديد تلك التي ينعقد معها االختصاص مع تحديد 
كما مكنت، من جهة أخرى، كما مكنت، من جهة أخرى، . . للمعايير والمقاييس وعناصر التقدير المعتمدة من قبل الهيئةللمعايير والمقاييس وعناصر التقدير المعتمدة من قبل الهيئة

بها بها  لتأكيد أو نفي االدعاءات الواردة  لتأكيد أو نفي االدعاءات الواردة الملفات التي تحتاج إلى وسائل إثباتالملفات التي تحتاج إلى وسائل إثباتمن تحديد من تحديد 
  ..بخصوص تعرض األشخاص المعنيين النتهاكات لحقوق اإلنسانبخصوص تعرض األشخاص المعنيين النتهاكات لحقوق اإلنسان

  

وانطالقا من ذلك قامت الهيئة بالبت في الملفات من زاوية التعويض المالي وباقي مكونات وانطالقا من ذلك قامت الهيئة بالبت في الملفات من زاوية التعويض المالي وباقي مكونات 
  . . جبر األضرارجبر األضرار

  

  التعويض الماليالتعويض المالي--11--66
كل الحاالت كل الحاالت تحديد التعويض المستحق في تحديد التعويض المستحق في بب إصدار مقررات  إصدار مقررات  من منتمكنت الهيئةتمكنت الهيئة  ،،وبناء عليهوبناء عليه

  .. ثبت لديها تعرض أصحابها النتهاكات تدخل ضمن اختصاصها ثبت لديها تعرض أصحابها النتهاكات تدخل ضمن اختصاصهاالتيالتي
  

   على المستوى الفردي والجماعي على المستوى الفردي والجماعيالضررالضررجبر جبر باقي مكونات باقي مكونات --22--66
  نات جبر الضرر على النطاق الفردينات جبر الضرر على النطاق الفردي باقي مكو باقي مكو--أأ

  :: قامت الهيئة بـ قامت الهيئة بـفيما يتعلق بتسوية األوضاع القانونيةفيما يتعلق بتسوية األوضاع القانونية
التنقل، وإجراء التنقل، وإجراء حصر الئحة األشخاص الذين يعانون من مشاكل مرتبطة بحرية حصر الئحة األشخاص الذين يعانون من مشاكل مرتبطة بحرية   

اتصاالت في الموضوع مع وزارة الداخلية قصد رفع المضايقات في مناطق اتصاالت في الموضوع مع وزارة الداخلية قصد رفع المضايقات في مناطق 
رفع العراقيل التي الزالت رفع العراقيل التي الزالت غادرة أو العودة إلى أرض الوطن وغادرة أو العودة إلى أرض الوطن والعبور أثناء مالعبور أثناء م

  .. حقهم في تسلم جواز السفر حقهم في تسلم جواز السفربشأنبشأنتعترض بعض ضحايا االنتهاكات تعترض بعض ضحايا االنتهاكات 
  19941994 يوليوز  يوليوز 44ر بتاريخ ر بتاريخ  الصاد الصادإعداد مشروع مذكرة لتفسير العفو الملكي الشاملإعداد مشروع مذكرة لتفسير العفو الملكي الشامل  

  . . وتوضيح مدلولهوتوضيح مدلوله
  

  اإلدارية والماليةاإلدارية والمالية: :  تسوية األوضاع الوظيفية تسوية األوضاع الوظيفية--بب
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األشخاص الموقوفين أو المطرودين من الوظيفة العمومية أو شبه األشخاص الموقوفين أو المطرودين من الوظيفة العمومية أو شبه تم حصر حاالت تم حصر حاالت   
 انطالقا من المعطيات  انطالقا من المعطيات العمومية الذين لم تتم تسوية وضعيتهم جزئيا أو كلياالعمومية الذين لم تتم تسوية وضعيتهم جزئيا أو كليا

  ،،المعروضة على الهيئةالمعروضة على الهيئةالمتضمنة في الملفات والمذكرات المتضمنة في الملفات والمذكرات 
مذكرات متضمنة للحاالت والتدابير المقترح اتخاذها من طرف مذكرات متضمنة للحاالت والتدابير المقترح اتخاذها من طرف وو   توصيات توصياتإعدادإعداد  

  .. الحكومية المعنية الحكومية المعنيةالقطاعاتالقطاعات
  

   اإلدماج االجتماعي اإلدماج االجتماعي--جج
إعداد لوائح األشخاص المستحقين لإلدماج االجتماعي حسب الفئات الواردة في إعداد لوائح األشخاص المستحقين لإلدماج االجتماعي حسب الفئات الواردة في   

  ؛؛الفقرة المخصصة لذلك ضمن مفهوم جبر باقي األضرارالفقرة المخصصة لذلك ضمن مفهوم جبر باقي األضرار
تنظيم جلسات عمل مع القطاعات الحكومية المعنية ومؤسسة محمد الخامس تنظيم جلسات عمل مع القطاعات الحكومية المعنية ومؤسسة محمد الخامس   

للتضامن والمؤسسات المسؤولة عن التشغيل والفدرالية العامة للمقاولين لبحث سبل للتضامن والمؤسسات المسؤولة عن التشغيل والفدرالية العامة للمقاولين لبحث سبل 
  ؛؛إيجاد حلول للضحايا الذين يحتاجون إلدماج اجتماعي أو لتكوين مهني تأهيليإيجاد حلول للضحايا الذين يحتاجون إلدماج اجتماعي أو لتكوين مهني تأهيلي

ضحايا قصد استفادتهم من ضحايا قصد استفادتهم من بلورة مقترحات لمساعدة الضحايا أو أبناء بعض البلورة مقترحات لمساعدة الضحايا أو أبناء بعض ال  
  ..برامج التعليم والتكوين المهني إذا كانوا في سن يسمح لهم بذلكبرامج التعليم والتكوين المهني إذا كانوا في سن يسمح لهم بذلك

   نزع الممتلكات نزع الممتلكات--  
جرد الحاالت المتعلقة بنزع الممتلكات وإعداد بطائق تقنية بخصوص حاالتها جرد الحاالت المتعلقة بنزع الممتلكات وإعداد بطائق تقنية بخصوص حاالتها   

  ::الواقعية والقانونية وفق التصنيف التاليالواقعية والقانونية وفق التصنيف التالي
oo  ك الذي تعرض له ك الذي تعرض له حاالت نزع ممتلكات من طرف الدولة على إثر االنتهاحاالت نزع ممتلكات من طرف الدولة على إثر االنتها

  الضحية،الضحية،
oo   حاالت اعتداء مادي مقصود على عقارات، في الفترة التي كان فيها مصير حاالت اعتداء مادي مقصود على عقارات، في الفترة التي كان فيها مصير

  الشخص مجهوال، الشخص مجهوال، 
oo   حاالت نزع الملكية لفائدة المنفعة العامة، حيث يتعين دراسة إمكانية إيجاد حاالت نزع الملكية لفائدة المنفعة العامة، حيث يتعين دراسة إمكانية إيجاد

  ..تسوية مع اإلدارة المعنيةتسوية مع اإلدارة المعنية
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oo  االقتراحات المتوصل بها، االقتراحات المتوصل بهاننإعداد مذكرات بشأإعداد مذكرات بشأ ،..  
  

  لصحيلصحي التأهيل ا التأهيل ا--دد
اعتبرت هيئة اإلنصاف والمصالحة الرعاية الصحية لضحايا االنتهاكات الجسيمة لحقوق اعتبرت هيئة اإلنصاف والمصالحة الرعاية الصحية لضحايا االنتهاكات الجسيمة لحقوق 
اإلنسان، من أولويات عملها، وعملت على إدراجها في إطار مقاربة شاملة لجبر األضرار اإلنسان، من أولويات عملها، وعملت على إدراجها في إطار مقاربة شاملة لجبر األضرار 
وللمشاكل الصحية التي يعاني منها الضحايا أو ذوي حقوقهم، بغرض تحديدها، والبحث وللمشاكل الصحية التي يعاني منها الضحايا أو ذوي حقوقهم، بغرض تحديدها، والبحث 

  ..لهالهاعن السبل الكفيلة بحعن السبل الكفيلة بح
 المشتكين من أمراض عضوية أو نفسية، باشرت  المشتكين من أمراض عضوية أو نفسية، باشرت ضحاياضحاياومن أجل تشخيص أوضاع الومن أجل تشخيص أوضاع ال

، إنجاز ، إنجاز همهمالهيئة، من خالل تحليل المعلومات الواردة في الوثائق الطبية التي تضمنتها ملفاتالهيئة، من خالل تحليل المعلومات الواردة في الوثائق الطبية التي تضمنتها ملفات
تقرير أولي حول الوضعية الصحية لضحايا انتهاكات حقوق تقرير أولي حول الوضعية الصحية لضحايا انتهاكات حقوق مكنت من إعداد مكنت من إعداد دراسة دراسة 
  ..اإلنساناإلنسان

  

سي لهذه الدراسة في تقدير طبيعة وأهمية األمراض التي يعاني منها سي لهذه الدراسة في تقدير طبيعة وأهمية األمراض التي يعاني منها  الهدف الرئي الهدف الرئيتمثلتمثل
ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان، واستشراف البدائل واالستراتيجيات لتحمل دائم ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان، واستشراف البدائل واالستراتيجيات لتحمل دائم 
للعالجات، سواء بالنسبة لألشخاص الذين يعانون من أمراض أو عجز أو بالنسبة لمجموع للعالجات، سواء بالنسبة لألشخاص الذين يعانون من أمراض أو عجز أو بالنسبة لمجموع 

  ..الضحايا وذوي حقوقهمالضحايا وذوي حقوقهم
  

  نتائج الدراسةنتائج الدراسة
 ملف لضحايا أو ذوي حقوقهم تم تحليلها من طرف الهيئة، يتعلق  ملف لضحايا أو ذوي حقوقهم تم تحليلها من طرف الهيئة، يتعلق 1559215592  من مجموعمن مجموع

. . ، بضحايا صرحوا بمعاناتهم من مشاكل صحية، بضحايا صرحوا بمعاناتهم من مشاكل صحية%%64,164,1 ملف، أي ما يعادل  ملف، أي ما يعادل 99929992
  ، ضمنوا ملفاتهم وثائق طبية، ضمنوا ملفاتهم وثائق طبية%%  20,120,1، أي ، أي 20062006وضمن هذا العدد من الضحايا، هناك وضمن هذا العدد من الضحايا، هناك 

أو سبق لهم إجراء فحوص أو سبق لهم إجراء فحوص / / ذات قيمة جيدة أو متوسطة في إثبات وضعيتهم الصحية وذات قيمة جيدة أو متوسطة في إثبات وضعيتهم الصحية و
طبية، سواء بالوحدة الطبية التابعة للهيئة، أو في إطار الفحوصات التي نظمتها الهيئة طبية، سواء بالوحدة الطبية التابعة للهيئة، أو في إطار الفحوصات التي نظمتها الهيئة 

  ).).األقاليم الجنوبيةاألقاليم الجنوبية( ( ميدانيا، بشراكة مع وزارة الصحة ميدانيا، بشراكة مع وزارة الصحة 
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عملية تحليل المعلومات الواردة في الوثائق الطبية وصياغة التشخيص أو عملية تحليل المعلومات الواردة في الوثائق الطبية وصياغة التشخيص أو للقيام بللقيام ب
 مجموعة من األطباء  مجموعة من األطباء  كلفت الهيئة كلفت الهيئةة بحالة كل ضحية،ة بحالة كل ضحية،التشخيصات والخالصة المتعلقالتشخيصات والخالصة المتعلق

تهم وزارة الصحة تهم وزارة الصحة الممارسين في الطب العام أو األخصائيين، ذوي الخبرة، والذين وضعالممارسين في الطب العام أو األخصائيين، ذوي الخبرة، والذين وضع
  ..رهن إشارتهارهن إشارتها

 ضحية، ضمن  ضحية، ضمن 20062006  الصة األمراض المشخصة بالنسبة لـالصة األمراض المشخصة بالنسبة لـوقد تم تجميع نتائج تحليل خوقد تم تجميع نتائج تحليل خ
، مما مكن من الوقوف على ، مما مكن من الوقوف على ))عاشرةعاشرةالنسخة الالنسخة ال( ( فصول، وفقا للتصنيف العالمي لألمراض فصول، وفقا للتصنيف العالمي لألمراض 

الجوانب الصحية العامة لألضرار الناتجة عن االنتهاكات، مع تحديد أنواع مختلفة وخاصة الجوانب الصحية العامة لألضرار الناتجة عن االنتهاكات، مع تحديد أنواع مختلفة وخاصة 
من األمراض المزمنة ترتبط بالسن بالنسبة لفئة من الضحايا، زادت من حدتها آثار من األمراض المزمنة ترتبط بالسن بالنسبة لفئة من الضحايا، زادت من حدتها آثار 

  . . األضرار الجسدية والنفسية المختلفة التي تعرضوا لهااألضرار الجسدية والنفسية المختلفة التي تعرضوا لها
  

الت الهيئة، خالل اشتغالها، لفائدة العديد من الضحايا في الحاالت الت الهيئة، خالل اشتغالها، لفائدة العديد من الضحايا في الحاالت وباإلضافة إلى تدخوباإلضافة إلى تدخ
  ::الصحية االستعجالية وغيرها، توصي الهيئة بـالصحية االستعجالية وغيرها، توصي الهيئة بـ

شمل الضحايا الذين أصدرت قرارات إيجابية لفائدتهم بعدما ثبت لديها تعرضهم شمل الضحايا الذين أصدرت قرارات إيجابية لفائدتهم بعدما ثبت لديها تعرضهم   
، بنظام التغطية الصحية على النحو الوارد ، بنظام التغطية الصحية على النحو الوارد 97799779النتهاكات، والبالغ عددهم حوالي النتهاكات، والبالغ عددهم حوالي 

  لتوصية الخاصة بالموضوع؛ لتوصية الخاصة بالموضوع؛ في افي ا
 ضحية يعانون من مخلفات صحية خطيرة  ضحية يعانون من مخلفات صحية خطيرة 5050التحمل الطبي الفوري لفائدة التحمل الطبي الفوري لفائدة   

  ومزمنة؛ ومزمنة؛ 
  ..إنشاء جهاز دائم لتوجيه ومساعدة ضحايا االنتهاكات وسوء المعاملةإنشاء جهاز دائم لتوجيه ومساعدة ضحايا االنتهاكات وسوء المعاملة  

  

   جبر الضرر على النطاق الجماعي جبر الضرر على النطاق الجماعي--77
و الجماعي، ومن و الجماعي، ومن  جبر الضرر على النطاق العام أ جبر الضرر على النطاق العام أ مفهوم مفهومنص النظام األساسي للهيئة علىنص النظام األساسي للهيئة على

انطالقا من نتائج وخالصات الزيارات انطالقا من نتائج وخالصات الزيارات ربتها للموضوع ربتها للموضوع مقامقاهذا األساس عززت الهيئة هذا األساس عززت الهيئة 
 انتهاكات جسيمة، أو تلك  انتهاكات جسيمة، أو تلك تميزت بوقوعتميزت بوقوعووالميدانية للمناطق التي عرفت أحداثا في الماضي الميدانية للمناطق التي عرفت أحداثا في الماضي 

وبنفس وبنفس . . قانونيقانوني مراكز لالختفاء القسري واالحتجاز السري غير ال مراكز لالختفاء القسري واالحتجاز السري غير العرفت وجودعرفت وجودالتي التي 
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   والمناقشات والمناقشاتاليلاليل والتح والتح للهيئة للهيئةخلصات الدراسات واألبحاث التي توفرتخلصات الدراسات واألبحاث التي توفرتمستمستمن من   الدرجةالدرجة
المجراة بصددها، تمكنت الهيئة من تطوير آلية الوساطة في مجاالت تهم التنمية المجراة بصددها، تمكنت الهيئة من تطوير آلية الوساطة في مجاالت تهم التنمية 

  ..االقتصادية واالجتماعية في المناطق المعنيةاالقتصادية واالجتماعية في المناطق المعنية
كافة كافة مع مع  المقاربة التشاركية التي اعتمدتها الهيئة  المقاربة التشاركية التي اعتمدتها الهيئة ساعد في بلورة هذا التوجه الجديد،ساعد في بلورة هذا التوجه الجديد،كما كما 

المعنيين أثناء اشتغالها في المناطق المعنية، سواء بمناسبة التحريات التي قامت بها من المعنيين أثناء اشتغالها في المناطق المعنية، سواء بمناسبة التحريات التي قامت بها من 
أجل الكشف عن حقائق االختفاء القسري أو بمناسبة استكمال المعلومات والبيانات أجل الكشف عن حقائق االختفاء القسري أو بمناسبة استكمال المعلومات والبيانات 
بخصوص مجموعة من الملفات المقدمة إلى الهيئة، أو لتدبير القضايا المرتبطة بالمدافن، بخصوص مجموعة من الملفات المقدمة إلى الهيئة، أو لتدبير القضايا المرتبطة بالمدافن، 

  . .  تنظيم جلسات استماع عمومية بها تنظيم جلسات استماع عمومية بهاأو من خاللأو من خالل
 على إشراك فعاليات المجتمع المدني الحقوقية، والجمعيات العاملة  على إشراك فعاليات المجتمع المدني الحقوقية، والجمعيات العاملة  أيضا أيضاعملت الهيئةعملت الهيئةكما كما 

  .. وكذا وكاالت ومؤسسات التنمية المتدخلة في تلك المناطق وكذا وكاالت ومؤسسات التنمية المتدخلة في تلك المناطق المحلية المحليةفي مجال التنميةفي مجال التنمية
 من الوقوف على  من الوقوف على وانطالقا من ذلك تمكنت الهيئة، بتعاون وشراكة مع األطراف المذكورة،وانطالقا من ذلك تمكنت الهيئة، بتعاون وشراكة مع األطراف المذكورة،

برامج التنمية االقتصادية، مما مكن بعد جبر الضرر الجماعي من أن يأخذ كافة معانيه برامج التنمية االقتصادية، مما مكن بعد جبر الضرر الجماعي من أن يأخذ كافة معانيه 
 على تقديم اقتراحات لتعزيز مشاريع  على تقديم اقتراحات لتعزيز مشاريع ر، الشئ الذي ساعدر، الشئ الذي ساعدااضرضرودالالته في مقاربة جبر األودالالته في مقاربة جبر األ

  ة في المشاريع المبرمجة، بما قوىة في المشاريع المبرمجة، بما قوىقائمة، واقتراح مراعاة مجاالت أخرى لم تكن واردقائمة، واقتراح مراعاة مجاالت أخرى لم تكن وارد
  .. وما يرتبط بها من آليات الوساطة وما يرتبط بها من آليات الوساطةة جبر الضرر الجماعية جبر الضرر الجماعيمقاربمقارب

  

    ]]انظر باقي مشاريع المقترحات في ملحقات الكتاب الثالثانظر باقي مشاريع المقترحات في ملحقات الكتاب الثالث[ [ اقتراحات وتوصيات اقتراحات وتوصيات   
اقتصادية أو الثقافية لفائدة اقتصادية أو الثقافية لفائدة --اقترحت الهيئة تبني ودعم مشاريع برامج للتنمية السوسيواقترحت الهيئة تبني ودعم مشاريع برامج للتنمية السوسيو

والمناطق والمناطق ] ] ء عناية خاصة للنساءء عناية خاصة للنساءمع إيالمع إيال[ [ ، والجماعات ، والجماعات ]]الدارالبيضاءالدارالبيضاء[[مجموعة من المدن مجموعة من المدن 
  ...]...]زكورة واألطلس المتوسط إلخزكورة واألطلس المتوسط إلخ--الريف، منطقة فكيك، تازمامارت، أكدزالريف، منطقة فكيك، تازمامارت، أكدز[[

تازمامارت، تازمامارت، [ [ وتوصي الهيئة، بشكل خاص، بتحويل مراكز االعتقال غير القانونية السابقة وتوصي الهيئة، بشكل خاص، بتحويل مراكز االعتقال غير القانونية السابقة 
وقد تم بدء مباشرة إجراءات من أجل وقد تم بدء مباشرة إجراءات من أجل ]. ]. ......ر البيضاءر البيضاءأكدز، درب موالي الشريف بالداأكدز، درب موالي الشريف بالدا

ك، حيث تم إخالء الثكنة العسكرية الموجودة قرب تازمامارت من قبل القوات المسلحة ك، حيث تم إخالء الثكنة العسكرية الموجودة قرب تازمامارت من قبل القوات المسلحة ذلذل
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الملكية، كما أن عملية إخالء سكان العمارة التي يتواجد بطابقها السفلي مركز االعتقال الملكية، كما أن عملية إخالء سكان العمارة التي يتواجد بطابقها السفلي مركز االعتقال 
    ..السابق بدرب موالي الشريف وإعادة إسكانهم ال زالت جاريةالسابق بدرب موالي الشريف وإعادة إسكانهم ال زالت جارية

  

  يياألضرار على المستوى الفرداألضرار على المستوى الفرد مجال جبر  مجال جبر ييحصيلة إجمالية لعمل الهيئة فحصيلة إجمالية لعمل الهيئة ف--88
  1686116861: : المعروضة على الهيئةالمعروضة على الهيئةعدد الملفات عدد الملفات . . أأ
  ت بشأنها قرارات إيجابيةت بشأنها قرارات إيجابيةتصنيف الملفات التي اتخذتصنيف الملفات التي اتخذ. . بب

  

  النسبةالنسبة  عدد الملفاتعدد الملفات  القرار المتخذالقرار المتخذ
  %%99,,3377  63856385  التعويض الماليالتعويض المالي

  %%22,,1111  18951895  التعويض المالي مع توصية بجبر باقي األضرارالتعويض المالي مع توصية بجبر باقي األضرار

  %%99,,88  14991499  توصية وحدهاتوصية وحدها
  %%5588  97799779  المجموعالمجموع

  

   تصنيف باقي الملفات تصنيف باقي الملفات--جج
  

  النسبةالنسبة  عدد الملفاتعدد الملفات  القرار المتخذالقرار المتخذ
  %%44,,00  6666  عدم االختصاص مع إحالة على الجهة المختصةعدم االختصاص مع إحالة على الجهة المختصة

  %%11,,00  1818  الحفظالحفظ
  %%11,,55  854854  الرفضالرفض

  %%99,,00  150150  صرف النظرصرف النظر
  %%55,,55  927927  عدم القبولعدم القبول

  %%99,,2288  48774877  عدم االختصاصعدم االختصاص
  %%1.11.1  191900  ملفات ناقصة من حيث المعلوماتملفات ناقصة من حيث المعلومات

  %%00,,4422  77008822  المجموعالمجموع
  

  ـالحةـالحةلمصلمص  --رابعارابعا

  ارات ومقومات المصالحةارات ومقومات المصالحةمسمس  --11
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نوع األشكال والمجاالت منذ بداية نوع األشكال والمجاالت منذ بداية انطلق مسلسل تدريجي للمصالحة في بالدنا متانطلق مسلسل تدريجي للمصالحة في بالدنا مت
 انصب على االحتكام إلى قواعد المؤسسات الدستورية، وتوج بالتصويت  انصب على االحتكام إلى قواعد المؤسسات الدستورية، وتوج بالتصويت التسعينات،التسعينات،

، وتحملها للمسؤولية الحكومية، ، وتحملها للمسؤولية الحكومية، 19961996ية لسنة ية لسنة اإليجابي للمعارضة على التعديالت الدستوراإليجابي للمعارضة على التعديالت الدستور
  ..وحصول توافقات حول جملة من القوانين ذات الصلة بدولة المؤسسات وحقوق اإلنسانوحصول توافقات حول جملة من القوانين ذات الصلة بدولة المؤسسات وحقوق اإلنسان

من المقتضيات المنظمة للحريات من المقتضيات المنظمة للحريات وقد عرفت هذه الدينامية إصالحات تشريعية هامة، بدءا وقد عرفت هذه الدينامية إصالحات تشريعية هامة، بدءا 
عماري، وصوال إلى االتفاق عماري، وصوال إلى االتفاق العامة، واالنتخابات، وإلغاء القوانين العائدة إلى العهد االستالعامة، واالنتخابات، وإلغاء القوانين العائدة إلى العهد االست

النوعي الحاصل بين مختلف التيارات السياسية والمذهبية بمناسبة تعديل مدونة األحوال النوعي الحاصل بين مختلف التيارات السياسية والمذهبية بمناسبة تعديل مدونة األحوال 
  ..الشخصيةالشخصية

كما شهدت بالدنا في سياق ذلك، تغييرات نوعية على صعيد الضمانات المؤسساتية ذات كما شهدت بالدنا في سياق ذلك، تغييرات نوعية على صعيد الضمانات المؤسساتية ذات 
 لحقوق  لحقوق الصلة بتعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها، بدءا من إحداث المجلس االستشاريالصلة بتعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها، بدءا من إحداث المجلس االستشاري

اإلنسان وتطويره في نطاق مبادئ باريز، وإحداث المحاكم اإلدارية، وإنشاء المعهد الملكي اإلنسان وتطويره في نطاق مبادئ باريز، وإحداث المحاكم اإلدارية، وإنشاء المعهد الملكي 
للثقافة األمازيغية، وإحداث مؤسسة ديوان المظالم والهيئة العليا لالتصال السمعي للثقافة األمازيغية، وإحداث مؤسسة ديوان المظالم والهيئة العليا لالتصال السمعي 

  ..البصريالبصري
وساهم هذا التطور في انتشار الوعي على نطاق واسع بأهمية مشاركة المواطنين في وساهم هذا التطور في انتشار الوعي على نطاق واسع بأهمية مشاركة المواطنين في 

كما تقوت حريات التعبير والصحافة واالنتماء كما تقوت حريات التعبير والصحافة واالنتماء . . ؤونهم العامة، الوطنية والمحليةؤونهم العامة، الوطنية والمحليةتدبير شتدبير ش
  ..والتجمعوالتجمع

وتترجم هذه التحوالت مصالحة المغاربة مع تاريخهم التي أكدها الخطاب الملكي السامي وتترجم هذه التحوالت مصالحة المغاربة مع تاريخهم التي أكدها الخطاب الملكي السامي 
  ..بمناسبة تنصيب هيئة اإلنصاف والمصالحةبمناسبة تنصيب هيئة اإلنصاف والمصالحة

والمؤسساتية، تقدما والمؤسساتية، تقدما وعرفت قضية حقوق اإلنسان على خلفية هذه التطورات السياسية وعرفت قضية حقوق اإلنسان على خلفية هذه التطورات السياسية 
ملحوظا ومتسارعا على مستوى الفكر والثقافة، مما مكن الدينامية الحقوقية من االنفتاح ملحوظا ومتسارعا على مستوى الفكر والثقافة، مما مكن الدينامية الحقوقية من االنفتاح 
على أصول ومدارس جديدة تهم القانون الدولي لحقوق اإلنسان وتجارب العدالة االنتقالية على أصول ومدارس جديدة تهم القانون الدولي لحقوق اإلنسان وتجارب العدالة االنتقالية 

  ..دنادناعبر العالم، فيما يخص التصدي لملف ماضي االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان ببالعبر العالم، فيما يخص التصدي لملف ماضي االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان ببال
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في مجال في مجال انسجاما مع مصالحة المغاربة مع ماضيهم، انسجاما مع مصالحة المغاربة مع ماضيهم،   ،،المغربيةالمغربيةوبذلك اختارت التجربة وبذلك اختارت التجربة 
 العدالة التصالحية بدل العدالة  العدالة التصالحية بدل العدالة نصفة لماضي االنتهاكات،نصفة لماضي االنتهاكات،التسوية السلمية والعادلة والمالتسوية السلمية والعادلة والم

ألن مجال هذا النوع من العدالة ليس ألن مجال هذا النوع من العدالة ليس ، ، االتهامية والحقيقة التاريخية بدل الحقيقة القضائيةاالتهامية والحقيقة التاريخية بدل الحقيقة القضائية
فعل فعل  المحاكم، ولكن الفضاء العمومي، الذي يتسع أفقه ليشمل كافة فضاءات ال المحاكم، ولكن الفضاء العمومي، الذي يتسع أفقه ليشمل كافة فضاءات الهو ساحةهو ساحة

    ..االجتماعي والثقافي والسياسياالجتماعي والثقافي والسياسي
 وعلى الخصوص الفقرة السابعة من المادة  وعلى الخصوص الفقرة السابعة من المادة ،،تفعيال لمقتضيات النظام األساسي للهيئةتفعيال لمقتضيات النظام األساسي للهيئةوو

قافة قافة المساهمة في تنمية وإثراء ثالمساهمة في تنمية وإثراء ث""، ،    التي حددت من بين األهداف اإلستراتيجية التي حددت من بين األهداف اإلستراتيجية منه منهالتاسعةالتاسعة
وسلوك الحوار، وإرساء مقومات المصالحة، دعما للتحول الديمقراطي لبالدنا، وبناء دولة وسلوك الحوار، وإرساء مقومات المصالحة، دعما للتحول الديمقراطي لبالدنا، وبناء دولة 

، واعتبارا لكون المصالحة ، واعتبارا لكون المصالحة ""الحق والقانون، وإشاعة قيم وثقافة المواطنة وحقوق اإلنسانالحق والقانون، وإشاعة قيم وثقافة المواطنة وحقوق اإلنسان
تم تم  موضوعا أفقيا،  موضوعا أفقيا، هاهاعملت الهيئة على جعل مهمة توسيع نطاقعملت الهيئة على جعل مهمة توسيع نطاقمسلسل متواصل الحلقات، مسلسل متواصل الحلقات، 

ها، حيث حرصت منذ انطالق أشغالها ها، حيث حرصت منذ انطالق أشغالها تتنجزنجزكافة البرامج واألنشطة التي أكافة البرامج واألنشطة التي أاستحضاره في استحضاره في 
 عبر تنظيم العديد  عبر تنظيم العديد ،،على خلق ظروف النقاش الحر والحوار الجاد حول مقومات المصالحةعلى خلق ظروف النقاش الحر والحوار الجاد حول مقومات المصالحة

ب الوطني، ب الوطني، من الندوات واللقاءات والزيارات الميدانية التي همت معظم أرجاء الترامن الندوات واللقاءات والزيارات الميدانية التي همت معظم أرجاء الترا
مضمونه مضمونه  اإلخباري و اإلخباري وهه والتواصل في بعد والتواصل في بعد منهجية العمل عن قرب منهجية العمل عن قربواعتمدت لتحقيق ذلك،واعتمدت لتحقيق ذلك،

تساعد على تساعد على التفاهم حول قراءة مشتركة، التفاهم حول قراءة مشتركة، تتوخا تتوخا   االجتماعي بالشراكة مع مختلف الفاعلين،االجتماعي بالشراكة مع مختلف الفاعلين،
ذاكرة ذاكرة  تسمح ببناء  تسمح ببناء وقات ووقات وو خرو خرفهم ما جرى من انتهاكات و اختالالت فهم ما جرى من انتهاكات و اختالالت  مفاتيح  مفاتيح امتالكامتالك

  ..المجتمعالمجتمع القمع التي شهدها  القمع التي شهدها في فتراتفي فترات  مشتركة، كثيرا ما غيبتمشتركة، كثيرا ما غيبت
الجدل الجدل ينامية النقاش والتناظر الحرين وينامية النقاش والتناظر الحرين والذاكرة المشتركة، إطالق دالذاكرة المشتركة، إطالق دناء ناء ويتطلب بويتطلب ب

  ..تقوية الهوية المشتركة باعتبارها مقوما من مقومات األمةتقوية الهوية المشتركة باعتبارها مقوما من مقومات األمة  إعادةإعادة  إسهاما فيإسهاما فيالديمقراطي، الديمقراطي، 
مساهمة مساهمة العمل من أجل كشف الحقيقة وإقرارها وقراءة ما جرى من انتهاكات العمل من أجل كشف الحقيقة وإقرارها وقراءة ما جرى من انتهاكات  يعتبر  يعتبر ولذلكولذلك

 ترسيخ  ترسيخ من تجلياتمن تجليات  ترتيب عناصر هذه الذاكرة وتجلياترتيب عناصر هذه الذاكرة وتجلياة ة  في إعاد في إعادعميقة وبعيدة المدىعميقة وبعيدة المدى
لها، أو لها، أو    قسري قسريفرضفرضأي أي عناصر المصالحة في معناها االجتماعي والثقافي بعيدا عن عناصر المصالحة في معناها االجتماعي والثقافي بعيدا عن 
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  الضحايا والمسؤولين الضحايا والمسؤولين شكل من أشكال الصفح أو الصلح الفردي بين شكل من أشكال الصفح أو الصلح الفردي بين ألي ألي   فرضافرضا
  . . االنتهاكاتاالنتهاكاتالمفترضين عن المفترضين عن 

اجتهدت الهيئة في توسيع دائرة اجتهدت الهيئة في توسيع دائرة ماعية، ماعية، ولالرتباط الوثيق للمصالحة بحفظ الذاكرة الجولالرتباط الوثيق للمصالحة بحفظ الذاكرة الج
شعور شعور    عبر إدماج المناطق التي تولد لدى ساكنتها عبر إدماج المناطق التي تولد لدى ساكنتها،،المستفيدين من برامج جبر األضرارالمستفيدين من برامج جبر األضرار

بتعرضها للتهميش ولنوع من العقاب الجماعي بحكم أحداث تاريخية معينة ارتبطت بتعرضها للتهميش ولنوع من العقاب الجماعي بحكم أحداث تاريخية معينة ارتبطت 
. .  بها بهابانتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان، أو بسبب تواجد مراكز اعتقال واحتجاز سريةبانتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان، أو بسبب تواجد مراكز اعتقال واحتجاز سرية

ترجمة فعلية لروح المواطنة االيجابية ترجمة فعلية لروح المواطنة االيجابية بداية بداية جبر الضرر الجماعي جبر الضرر الجماعي وبذلك أصبح برنامج وبذلك أصبح برنامج 
والتضامن االجتماعي ومساهمة في تدعيم المقاربة الحقوقية والديمقراطية التشاركية في والتضامن االجتماعي ومساهمة في تدعيم المقاربة الحقوقية والديمقراطية التشاركية في 

  ..برامج التنمية االقتصادية واالجتماعية التي انخرطت فيها بالدنابرامج التنمية االقتصادية واالجتماعية التي انخرطت فيها بالدنا
 تمكين األشخاص المتضررين من  تمكين األشخاص المتضررين من ي صلب اهتماماتهاي صلب اهتماماتهاففالهيئة الهيئة وبانسجام مع ذلك، وضعت وبانسجام مع ذلك، وضعت 

لكرامة، لكرامة، لل  اااسترجاعاسترجاعالتأهيل وإعادة اإلدماج التأهيل وإعادة اإلدماج    من مداخل من مداخلاالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنساناالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان
من من  المحلي والوطني  المحلي والوطني ينينتمكين المجتمع على الصعيدتمكين المجتمع على الصعيدلل جبر الضرر الجماعي  جبر الضرر الجماعي بارتباط معبارتباط مع
 في دولة  في دولة للثقةللثقة  ااسترجاعسترجاعاالبناء الديمقراطي الجارية لبناء الديمقراطي الجارية  االيجابي في عملية ا االيجابي في عملية ااالنخراطاالنخراط

سيخ العدالة سيخ العدالة ترترلل  لمساهمته الفعالة من خالل مواطنة ضامنةلمساهمته الفعالة من خالل مواطنة ضامنة  ااالمؤسسات وحكم القانون وتأمينالمؤسسات وحكم القانون وتأمين
  ..لمجتمع الديمقراطي الحداثيلمجتمع الديمقراطي الحداثياالجتماعية ونجاح مشروع ااالجتماعية ونجاح مشروع ا

التناظر التناظر إطار من إطار من   نتهاكات بشكل علني  وفينتهاكات بشكل علني  وفي مبدأ إقرار الحقيقة حول اال مبدأ إقرار الحقيقة حول االت الهيئةت الهيئةدداعتماعتم
ة، بصفة جماعية ومفتوحة داخل المجتمع، كاختيار استراتيجي ة، بصفة جماعية ومفتوحة داخل المجتمع، كاختيار استراتيجي  الرصين الرصينوالمناقشةوالمناقشةالحر الحر 

      ..لترجمة مسؤولية الدولة بدل مسؤولية األفرادلترجمة مسؤولية الدولة بدل مسؤولية األفراد
ومن تجليات المصالحة ترجمة قضية ضمان عدم تكرار ما جرى باعتباره مكونا يهم ومن تجليات المصالحة ترجمة قضية ضمان عدم تكرار ما جرى باعتباره مكونا يهم 
المستقبل ولذلك اعتبرت الهيئة مواصلة االصالح الذي انطلق منذ العقد التسعيني من المستقبل ولذلك اعتبرت الهيئة مواصلة االصالح الذي انطلق منذ العقد التسعيني من 

وفي وفي المؤسسات المؤسسات بواسطة بواسطة حترام حقوق اإلنسان في التشريع وحترام حقوق اإلنسان في التشريع والال  ااضمانضمانلمنصرم لمنصرم القرن االقرن ا
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 تتحول الديمقراطية إلى ميكانيزمات  تتحول الديمقراطية إلى ميكانيزمات  حتى ال حتى البناء دولة القانونبناء دولة القانونتعزيزا لمسار تعزيزا لمسار   الممارسات الممارسات 
  ..وشكليات فقطوشكليات فقط

ف الضحايا ف الضحايا  عن الحقيقة وإنصا عن الحقيقة وإنصا مسار الكشف مسار الكشفوبذلك توخت هيئة اإلنصاف والمصالحة منوبذلك توخت هيئة اإلنصاف والمصالحة من
م والشعور م والشعور  ورد االعتبار لهم، بتمكينهم من استرداد كرامته ورد االعتبار لهم، بتمكينهم من استرداد كرامتهتهمتهمالتخفيف أوال من معاناالتخفيف أوال من معانا

في النهوض بفهم المجتمع ألحداث الماضي، وتنمية انشغاله في النهوض بفهم المجتمع ألحداث الماضي، وتنمية انشغاله بالمواطنة الكاملة واإلسهام بالمواطنة الكاملة واإلسهام 
طني والتماسك طني والتماسك أحد المداخل األساسية لتقوية التضامن الوأحد المداخل األساسية لتقوية التضامن الوكك  باحترام حقوق اإلنسانباحترام حقوق اإلنسان

ز التوترات وانعدام الثقة واليأس داخل ز التوترات وانعدام الثقة واليأس داخل لشروط والظروف الحقيقة لتجاولشروط والظروف الحقيقة لتجاولل  اا خلق خلقاالجتماعي،االجتماعي،
  . .  وتدبير النزاعات بطريقة عنيفة وتدبير النزاعات بطريقة عنيفةالمجتمعالمجتمع

  

   المداخل األساسية للمصالحة المداخل األساسية للمصالحة--22
  

  جلسات االستماع العموميةجلسات االستماع العمومية: : البوح واالعتراف علنيا بما جرىالبوح واالعتراف علنيا بما جرى--11--22
 بتنظيم سبع جلسات استماع عمومية بست  بتنظيم سبع جلسات استماع عمومية بست ، في إطار دعم مسلسل المصالحة،، في إطار دعم مسلسل المصالحة،قامت الهيئةقامت الهيئة

 استرجاع  استرجاع  من أجل من أجلة لعينات من ضحايا االنتهاكات الجسيمة الماضيةة لعينات من ضحايا االنتهاكات الجسيمة الماضيةجهات من المملكجهات من المملك
رد االعتبار المعنوي لهم، وحفظ الذاكرة رد االعتبار المعنوي لهم، وحفظ الذاكرة بب حقوقهم و حقوقهم ورامة الضحايا الذين انتهكترامة الضحايا الذين انتهكتكك

كما كما . . ذلكذلكالجماعية، ومقاسمة اآلالم والمعاناة والتخفيف من المخلفات النفسية الناتجة جراء الجماعية، ومقاسمة اآلالم والمعاناة والتخفيف من المخلفات النفسية الناتجة جراء 
تمع واألجيال الصاعدة، تمع واألجيال الصاعدة، سئولين والرأي العام والمجسئولين والرأي العام والمج وبيداغوجيا تجاه الم وبيداغوجيا تجاه الماا دورا تربوي دورا تربويتتلعبلعب
  . .  لحظة ذات أهمية كبيرة في مسار اإلنصاف والمصالحة لحظة ذات أهمية كبيرة في مسار اإلنصاف والمصالحةة بذلكة بذلكشكلشكلمم
ايا بإسماع أصواتهم من منبر عمومي رسمي باإلنصات ايا بإسماع أصواتهم من منبر عمومي رسمي باإلنصات ألول مرة يسمح للضحألول مرة يسمح للضحوو

بة بة لتوعية بأشكال تلك االنتهاكات واآلالم المترتلتوعية بأشكال تلك االنتهاكات واآلالم المترتلل رسالة بيداغوجية  رسالة بيداغوجية لشهاداتهم، التي اعتبرتلشهاداتهم، التي اعتبرت
لمجتمع للحيلولة دون لمجتمع للحيلولة دون عنها ومن تم التحسيس بضرورة تضافر كل إرادات الدولة واعنها ومن تم التحسيس بضرورة تضافر كل إرادات الدولة وا

  2222 و  و 2121بتاريخ بتاريخ  الجلستان األولى والثانية المنظمتان بالرباط،  الجلستان األولى والثانية المنظمتان بالرباط، وبذلك كانتوبذلك كانت. . تكرارهاتكرارها
مشكلتان بذلك مشكلتان بذلك حول المعاناة واآلالم الماضية، حول المعاناة واآلالم الماضية، " "  وطني وطنيحكيحكي"" بداية تأسيس  بداية تأسيس ،،20042004دحنبر دحنبر 
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كما ساهمتا في إشعاع كما ساهمتا في إشعاع . .  المغاربة مع ماضيهم ومع ذواتهم المغاربة مع ماضيهم ومع ذواتهم لمصالحة لمصالحةإضافيتينإضافيتين  بوابتينبوابتين
  وتشبثهوتشبثه  الديمقراطية والحداثةالديمقراطية والحداثة في  في التجربة المغربية وتجديد التأكيد على انخراط المغربالتجربة المغربية وتجديد التأكيد على انخراط المغرب

  ..بهمابهما
 ارتكزت فكرة تنظيم الجلسات على دورها التربوي والبيداغوجي في خلق استعداد  ارتكزت فكرة تنظيم الجلسات على دورها التربوي والبيداغوجي في خلق استعداد كماكما

لقناعة لديهما بضرورة التشبث بمبادئ حقوق لقناعة لديهما بضرورة التشبث بمبادئ حقوق أكبر وقابلية لدى المجتمع والدولة، وترسيخ اأكبر وقابلية لدى المجتمع والدولة، وترسيخ ا
ب العمل على الطي المنصف ب العمل على الطي المنصف توخت تكريس واجتوخت تكريس واجوو  ..إلنسان وحمايتها والنهوض بهاإلنسان وحمايتها والنهوض بهااا

 لصفحة االنتهاكات الجسيمة ومنع تكراراها، وذلك عن طريق التعريف واإلقرار  لصفحة االنتهاكات الجسيمة ومنع تكراراها، وذلك عن طريق التعريف واإلقرار والعادلوالعادل
 التي خلفتها  التي خلفتها  االنتهاكات في بالدنا، وباآلالم االنتهاكات في بالدنا، وباآلالمتلكتلكبشكل رسمي وعلني بالحجم الذي اتخذته بشكل رسمي وعلني بالحجم الذي اتخذته 

لدى الضحايا، وأسرهم وأقربائهم ومعارفهم، وبآثارها النفسية والمعنوية والمادية على لدى الضحايا، وأسرهم وأقربائهم ومعارفهم، وبآثارها النفسية والمعنوية والمادية على 
  .   .   المستويين المحلي والوطنيالمستويين المحلي والوطني

  

 لقاءات مفتوحة للتشاور واستطالع آراء الفاعلين المحليين فيما  لقاءات مفتوحة للتشاور واستطالع آراء الفاعلين المحليين فيما تتعقدعقدوبالموازاة مع ذلك، وبالموازاة مع ذلك، 
ضمان مصالحة المواطنين مع ضمان مصالحة المواطنين مع يتعلق بالسبل الكفيلة بجبر الضرر الجماعي لمناطقهم ويتعلق بالسبل الكفيلة بجبر الضرر الجماعي لمناطقهم و

  ..مجالهم وتاريخهم في العديد من المدن والقرى المغربيةمجالهم وتاريخهم في العديد من المدن والقرى المغربية
  

  الحوار الوطني حول مقومات اإلصالح والمصالحةالحوار الوطني حول مقومات اإلصالح والمصالحة--22--22
حرصت الهيئة، منذ انطالق أشغالها، على خلق ظروف النقاش الحر والحوار الجاد حول حرصت الهيئة، منذ انطالق أشغالها، على خلق ظروف النقاش الحر والحوار الجاد حول 

مت مت الزيارات الميدانية التي هالزيارات الميدانية التي همقومات المصالحة عبر تنظيم العديد من الندوات واللقاءات ومقومات المصالحة عبر تنظيم العديد من الندوات واللقاءات و
  . . معظم أرجاء التراب الوطنيمعظم أرجاء التراب الوطني

وفي هذا اإلطار قامت الهيئة بتنظيم زيارات ميدانية للمناطق التي عرفت انتهاكات جسيمة وفي هذا اإلطار قامت الهيئة بتنظيم زيارات ميدانية للمناطق التي عرفت انتهاكات جسيمة 
. . لحقوق اإلنسان في الماضي، من أجل التواصل بصورة مباشرة مع الضحايا أو ذويهملحقوق اإلنسان في الماضي، من أجل التواصل بصورة مباشرة مع الضحايا أو ذويهم

للضحايا أو لمرافقتهم النفسية للضحايا أو لمرافقتهم النفسية وشكلت تلك الزيارات مناسبات قوية إما لالستماع وشكلت تلك الزيارات مناسبات قوية إما لالستماع 
كما قامت بفتح مراكز، بالتعاون مع مصالح كما قامت بفتح مراكز، بالتعاون مع مصالح . . واالجتماعية، أو الستكمال بيانات ملفاتهمواالجتماعية، أو الستكمال بيانات ملفاتهم
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وزارة الداخلية، الستقبال وتلقي إفادات الطالبين وذوي حقوقهم، في كل من أزيالل وبني وزارة الداخلية، الستقبال وتلقي إفادات الطالبين وذوي حقوقهم، في كل من أزيالل وبني 
  ..مالل وفي األقاليم الجنوبية والشمالية للمملكةمالل وفي األقاليم الجنوبية والشمالية للمملكة

اطق جلسات حوار مع الضحايا وذوي الحقوق، في جو من اطق جلسات حوار مع الضحايا وذوي الحقوق، في جو من كما عقدت في نفس المنكما عقدت في نفس المن
الصراحة والشفافية، مما جعل من هذه الجلسات، لحظات إشفائية وعالجية لهم من الصراحة والشفافية، مما جعل من هذه الجلسات، لحظات إشفائية وعالجية لهم من 

  ..جراحات الماضي مكملة للدور الذي لعبته جلسات االستماع العموميةجراحات الماضي مكملة للدور الذي لعبته جلسات االستماع العمومية
بي بي ، بمناسبة الزيارات، لقاءات تواصلية مع مكونات الطيف السياسي والنقا، بمناسبة الزيارات، لقاءات تواصلية مع مكونات الطيف السياسي والنقا أيضا أيضانظمتنظمت

والجمعوي والمنتخبين المحليين في هذه المناطق، تمحورت حول تفسير األسس العميقة والجمعوي والمنتخبين المحليين في هذه المناطق، تمحورت حول تفسير األسس العميقة 
لتجربة المغرب في مجال العدالة االنتقالية ، وأهمية مسار المصالحة مع التاريخ والمجال لتجربة المغرب في مجال العدالة االنتقالية ، وأهمية مسار المصالحة مع التاريخ والمجال 

  .. في تعزيز االنتقال الديموقراطي في تعزيز االنتقال الديموقراطيتتوالذاوالذا
حديثة حديثة مساهمة في بناء دولة مساهمة في بناء دولة ضي والضي والوانطالقا من قناعتها الثابتة بأن مسألة طي صفحة الماوانطالقا من قناعتها الثابتة بأن مسألة طي صفحة الما

ديمقراطية ومجتمع تصان فيه الحقوق وتقرر فيه الواجبات، شأٌن مجتمعي يهم كافة ديمقراطية ومجتمع تصان فيه الحقوق وتقرر فيه الواجبات، شأٌن مجتمعي يهم كافة 
المغاربة من خالل التنظيمات االجتماعية والسياسية والجمعوية التي انخرطوا فيها، لجأت المغاربة من خالل التنظيمات االجتماعية والسياسية والجمعوية التي انخرطوا فيها، لجأت 

امعات امعات في رحاب العديد من الجفي رحاب العديد من الجالهيئة إلى عقد سلسلة من اللقاءات االستشارية والفكرية الهيئة إلى عقد سلسلة من اللقاءات االستشارية والفكرية 
كما اعتمدت على الخبرات المعرفية والعلمية كما اعتمدت على الخبرات المعرفية والعلمية . .  الفعاليات السياسية والنقابية والجمعوية الفعاليات السياسية والنقابية والجمعويةومعومع

الوطنية بغية إنجاز دراسات ومشاريع أوراق خلفية للتقرير الختامي، تتعلق بالظواهر الوطنية بغية إنجاز دراسات ومشاريع أوراق خلفية للتقرير الختامي، تتعلق بالظواهر 
والقضايا كاالختفاء القسري واالعتقال التعسفي والتربية على حقوق اإلنسان والنوع والقضايا كاالختفاء القسري واالعتقال التعسفي والتربية على حقوق اإلنسان والنوع 

  ..واالنتهاكات، وكذا بغية إغناء توصيات ومقترحات الهيئةواالنتهاكات، وكذا بغية إغناء توصيات ومقترحات الهيئةاالجتماعي االجتماعي 
عقدت الهيئة أربع ندوات فكرية وعلمية عمومية بكل من الرباط ومراكش وطنجة عقدت الهيئة أربع ندوات فكرية وعلمية عمومية بكل من الرباط ومراكش وطنجة كما كما 

  ::والدار البيضاء تناولت على التواليوالدار البيضاء تناولت على التوالي
  دراسة ونقد أدب االعتقال السياسي؛دراسة ونقد أدب االعتقال السياسي؛  --
  التاريخية؛التاريخية؛ إشكالية عنف الدولة من النواحي النظرية والقانونية والسياسية و إشكالية عنف الدولة من النواحي النظرية والقانونية والسياسية و  --

   مفهوم الحقيقة في أبعادها الفلسفية واإلنسانية والقانونية؛ مفهوم الحقيقة في أبعادها الفلسفية واإلنسانية والقانونية؛  --
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 المحاكمات ذات الصبغة السياسية التي شهدها المغرب، والتي تندرج ضمن  المحاكمات ذات الصبغة السياسية التي شهدها المغرب، والتي تندرج ضمن   --
  االختصاص الزمني والموضوعي للهيئة؛االختصاص الزمني والموضوعي للهيئة؛

  .. باإلضافة إلى منتدى وطني حول جبر األضرار باإلضافة إلى منتدى وطني حول جبر األضرار  --
  

إلنسان ومختلف مكونات النسيج إلنسان ومختلف مكونات النسيج  في هذه التظاهرات نخبة من نشطاء حقوق ا في هذه التظاهرات نخبة من نشطاء حقوق اتتشاركشاركوو
  ..الجمعوي و ثلة من المثقفين والباحثين األكاديميين والممارسينالجمعوي و ثلة من المثقفين والباحثين األكاديميين والممارسين

ها عبر وسائل ها عبر وسائل وارية، في شكل حلقات نقاش عمومي تم بثوارية، في شكل حلقات نقاش عمومي تم بث خمس جلسات ح خمس جلسات حكما نظمتكما نظمت
  ..الموقع اإلليكتروني للهيئةالموقع اإلليكتروني للهيئةاإلعالم المرئية والمسموعة واإلعالم المرئية والمسموعة و

ي تفكير صريح و مسئول حول ي تفكير صريح و مسئول حول إشراك الرأي العام فإشراك الرأي العام فالحوارية الحوارية الجلسات الجلسات واستهدفت واستهدفت 
السياقات السياسية والفكرية والتاريخية النتهاكات حقوق اإلنسان التي عرفها المغرب منذ السياقات السياسية والفكرية والتاريخية النتهاكات حقوق اإلنسان التي عرفها المغرب منذ 

 على  على بداية االستقالل، و حول األسباب التي أدت إلى حدوثها، واالنعكاسات التي خلفتهابداية االستقالل، و حول األسباب التي أدت إلى حدوثها، واالنعكاسات التي خلفتها
 عملية  عملية بلورة مشاريع وبرامجبلورة مشاريع وبرامجالدفع نحو سبل الدفع نحو سبل كما توخت كما توخت . . التطور السياسي في المغربالتطور السياسي في المغرب

  ..منع تكرار االنتهاكاتمنع تكرار االنتهاكاتلل  للحريات والضامنةللحريات والضامنة  رسخ دولة القانون والمؤسسات الحاميةرسخ دولة القانون والمؤسسات الحاميةتت
شارك في أشغال هذه الجلسات ذوو الخبرة المعرفية والميدانية ومهتمون وفاعلون من شارك في أشغال هذه الجلسات ذوو الخبرة المعرفية والميدانية ومهتمون وفاعلون من وو

 وانكبت على تحليل السياقات السياسية واالقتصادية  وانكبت على تحليل السياقات السياسية واالقتصادية ..المجتمع السياسي والمدنيالمجتمع السياسي والمدني
والبحث في الوسائل العملية لتجاوز وسائل العقاب المتنافية مع والبحث في الوسائل العملية لتجاوز وسائل العقاب المتنافية مع واالجتماعية لالنتهاكات، واالجتماعية لالنتهاكات، 

حماية حماية  ب بحقوق اإلنسان، كما ثم اقتراح اإلصالحات المؤسساتية والقانونية والتربوية الكفيلةحقوق اإلنسان، كما ثم اقتراح اإلصالحات المؤسساتية والقانونية والتربوية الكفيلة
  . . ترسيخ دولة القانونترسيخ دولة القانون و والحرياتالحريات

  

   الحفظ االيجابي للذاكرة ومعالجة موضوع األرشيفات الحفظ االيجابي للذاكرة ومعالجة موضوع األرشيفات--33--22
 البحث في هذا  البحث في هذا  إزالة العراقيل التي تحول دون إزالة العراقيل التي تحول دونضا،ضا،تتطلب المصالحة مع التاريخ، أيتتطلب المصالحة مع التاريخ، أي

. . التاريخ، وتنظيم تراكم التجارب بين األجيال، وترسيخ التواصل بينها بما يحفظ الذاكرةالتاريخ، وتنظيم تراكم التجارب بين األجيال، وترسيخ التواصل بينها بما يحفظ الذاكرة
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 مراجعة شاملة لحالة األرشيفات العمومية وتهيئ شروط إصالح عميق  مراجعة شاملة لحالة األرشيفات العمومية وتهيئ شروط إصالح عميق مما يستوجبمما يستوجب
  ..لوضعيتهالوضعيتها

ون ون ف بالمغرب، شارك فيه مختصف بالمغرب، شارك فيه مختص حول موضوع األرشي حول موضوع األرشياانظمت الهيئة لقاءنظمت الهيئة لقاءولهذه الغاية ولهذه الغاية 
  ::انصب علىانصب على  في التاريخ واألرشيف والتوثيقفي التاريخ واألرشيف والتوثيق

  خلق اهتمام وطني لدى المعنيين بضرورة تنظيم األرشيف؛خلق اهتمام وطني لدى المعنيين بضرورة تنظيم األرشيف؛  --
 تنظيم األرشيف والمؤسسة الوطنية المشرفة على األرشيف، في إطار قانوني  تنظيم األرشيف والمؤسسة الوطنية المشرفة على األرشيف، في إطار قانوني   --

ولوج ولوج  وتنظيم  وتنظيم ة وحفظ وتطوير واستثمار األرشيف،ة وحفظ وتطوير واستثمار األرشيف،واضح وشفاف، يضمن صيانواضح وشفاف، يضمن صيان
  ؛؛ات إليهات إليه والمؤسس والمؤسس والباحثين والباحثيننيننينالمواطالمواط

تقوية وتحيين برامج التكوين حول األرشيف بما يضمن تأهيل موارد بشرية تقوية وتحيين برامج التكوين حول األرشيف بما يضمن تأهيل موارد بشرية   --
متخصصة في هذا الميدان، تتسم بالدراية والكفاءة الالزمتين لتسيير عقالني متخصصة في هذا الميدان، تتسم بالدراية والكفاءة الالزمتين لتسيير عقالني 

  ..وديمقراطي لألرشيفوديمقراطي لألرشيف
بلورة بلورة  على  على في إطار برنامج التسوية النهائية لمخلفات االختفاء القسري، في إطار برنامج التسوية النهائية لمخلفات االختفاء القسري، ، ، عملت الهيئةعملت الهيئةوو

 اقتراح تحويل مراكز االعتقال أو االحتجاز السابقة  اقتراح تحويل مراكز االعتقال أو االحتجاز السابقة تستهدفتستهدفمقاربة جديدة لحفظ الذاكرة، مقاربة جديدة لحفظ الذاكرة، 
نظمت لقاءات واستشارات مع الفاعلين نظمت لقاءات واستشارات مع الفاعلين   لهذا الغرضلهذا الغرضوو. . ريع منتجة وحافظة للذاكرةريع منتجة وحافظة للذاكرةإلى مشاإلى مشا

المحليين من منتخبين وجمعيات وأحزاب وسلطات محلية بالمناطق المعنية بوجود هذه المحليين من منتخبين وجمعيات وأحزاب وسلطات محلية بالمناطق المعنية بوجود هذه 
ساد فيها االعتقاد لدى المواطنين ساد فيها االعتقاد لدى المواطنين المناطق التي المناطق التي والمجموعات بوالمجموعات ب  إلى جانب األفرادإلى جانب األفرادالمراكز، المراكز، 
في كل من األطلس المتوسط والريف في كل من األطلس المتوسط والريف ها وعزلتها بماضي االنتهاكات ها وعزلتها بماضي االنتهاكات تهميشتهميشبارتباط بارتباط 

  ..والشرق والجنوب الشرقي والحوزوالشرق والجنوب الشرقي والحوز
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  الفصل الرابع الفصل الرابع 
  التوصيـاتالتوصيـات

  
  التوصياتالتوصياتتقديم تقديم منطلقات ومسار منطلقات ومسار   --أوالأوال

تتوج تقريرها تتوج تقريرها ، فيما يخص إعداد التوصيات التي ، فيما يخص إعداد التوصيات التي صاف والمصالحةصاف والمصالحةينبني عمل هيئة اإلنينبني عمل هيئة اإلن
  ::الختامي على المنطلقات اآلتيةالختامي على المنطلقات اآلتية

اختيار الدولة التوجه نحو المستقبل في مجال النهوض بحقوق اإلنسان اختيار الدولة التوجه نحو المستقبل في مجال النهوض بحقوق اإلنسان   ••
   في سياق االنتقال الديمقراطي للبالد؛ في سياق االنتقال الديمقراطي للبالد؛،،وحمايتهاوحمايتها

  تعزيز مسلسل اإلصالحات الجارية في مجاالت متنوعة وحقول شتى ذاتتعزيز مسلسل اإلصالحات الجارية في مجاالت متنوعة وحقول شتى ذات  ••
  الصلة بحقوق اإلنسان؛الصلة بحقوق اإلنسان؛

مقتضيات النظام األساسي الرامية إلى تقديم المقترحات الكفيلة بعدم تكرار مقتضيات النظام األساسي الرامية إلى تقديم المقترحات الكفيلة بعدم تكرار   ••
  ..ما جرى ومحو آثار االنتهاكات واسترجاع الثقة وتقويتها في حكم القانونما جرى ومحو آثار االنتهاكات واسترجاع الثقة وتقويتها في حكم القانون

 من  من ،،، تفعيال للمنطلقات السابقة، بانسجام مع التطورات الكبرى، تفعيال للمنطلقات السابقة، بانسجام مع التطورات الكبرى توصيات الهيئة توصيات الهيئةوتتأسسوتتأسس
  ::حيثحيث

اسية العليا، المستمدة من استمرارية النظام الملكي الدستوري اسية العليا، المستمدة من استمرارية النظام الملكي الدستوري اإلرادة السياإلرادة السي  ••
جعل الديمقراطية وروح جعل الديمقراطية وروح ، و، والديمقراطي، الضامن لحرمة الدولة والمؤسساتالديمقراطي، الضامن لحرمة الدولة والمؤسسات

تمع من تمع من إشاعة ثقافة حقوق وواجبات اإلنسان، خير تحصين للمجإشاعة ثقافة حقوق وواجبات اإلنسان، خير تحصين للمجالمواطنة والمواطنة و
تحرير الطاقات الكفيلة بجعل المغاربة قاطبة تحرير الطاقات الكفيلة بجعل المغاربة قاطبة نزعات التطرف واإلرهاب، ونزعات التطرف واإلرهاب، و

 انسجام تام مع تطلعات وطنهم ورفع ما يواجهه، من تحديات داخلية  انسجام تام مع تطلعات وطنهم ورفع ما يواجهه، من تحديات داخلية فيفي
  وخارجية؛وخارجية؛
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الدعوة الملكية السامية، من أجل إصالح القضاء، ضمانا لحرمته ولجعل الدعوة الملكية السامية، من أجل إصالح القضاء، ضمانا لحرمته ولجعل   ••
أحكامه تستهدف اإلنصاف في إطار من االستقالل عن كل أشكال الضغوط أحكامه تستهدف اإلنصاف في إطار من االستقالل عن كل أشكال الضغوط 

اطية لكفالة اطية لكفالة المادية والمعنوية، وباعتبار مبدأ استقالل القضاء، قاعدة ديمقرالمادية والمعنوية، وباعتبار مبدأ استقالل القضاء، قاعدة ديمقر
حسن سير العدالة وضمانا لدستوريته، ولسيادة القانون ومساواة الجميع حسن سير العدالة وضمانا لدستوريته، ولسيادة القانون ومساواة الجميع 
أمامه في جميع الظروف واألحوال، ولدور القضاء في كسب رهان أمامه في جميع الظروف واألحوال، ولدور القضاء في كسب رهان 

  الديمقراطية والتنمية؛الديمقراطية والتنمية؛

األبعاد اإلنسانية الكبرى، للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، المرتكزة على األبعاد اإلنسانية الكبرى، للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، المرتكزة على   ••
الفعالية االقتصادية والتماسك االجتماعي الفعالية االقتصادية والتماسك االجتماعي مبادئ الديمقراطية السياسية ومبادئ الديمقراطية السياسية و

  ..والعمل واالجتهاد وتمكين المواطن من االستثمار األمثل لمؤهالته وقدراتهوالعمل واالجتهاد وتمكين المواطن من االستثمار األمثل لمؤهالته وقدراته
التأصيل الدستوري، حيث عرفت بالدنا من خالل المراجعتين الدستوريتين التأصيل الدستوري، حيث عرفت بالدنا من خالل المراجعتين الدستوريتين   ••

قوق اإلنسان كما قوق اإلنسان كما للعقد التسعيني من القرن المنصرم، تأصيال دستوريا لحللعقد التسعيني من القرن المنصرم، تأصيال دستوريا لح
  عالميا؛عالميا؛ متعارف عليها  متعارف عليها هيهي

استئناف مسلسل تحديث وعصرنة المنظومات القانونية المتصلة بالحقوق استئناف مسلسل تحديث وعصرنة المنظومات القانونية المتصلة بالحقوق   ••
والحريات الفردية والجماعية في اتجاه إقرار حقوق اإلنسان من حيث والحريات الفردية والجماعية في اتجاه إقرار حقوق اإلنسان من حيث 

  األسس والضمانات في قوانين عامة وخاصة؛األسس والضمانات في قوانين عامة وخاصة؛
إنطالق عملية عصرنة التشريع الجنائي، حيث تم إقرار مبادئ وضمانات إنطالق عملية عصرنة التشريع الجنائي، حيث تم إقرار مبادئ وضمانات   ••

ذات الصلة، كما فتح بذات الدرجة أيضا النقاش ذات الصلة، كما فتح بذات الدرجة أيضا النقاش في اإلجراءات المسطرية في اإلجراءات المسطرية 
الوطني حول االختيارات واألسس المتعين وضعها في مجال السياسة الوطني حول االختيارات واألسس المتعين وضعها في مجال السياسة 

  الجنائية؛الجنائية؛

إقرار المراجعة النوعية شكال ومضمونا لمدونة األسرة، في إطار الءم إقرار المراجعة النوعية شكال ومضمونا لمدونة األسرة، في إطار الءم   ••
المعايير الكونية المتعلقة بحقوق اإلنسان وقيم العدل والمساواة ومقاصد المعايير الكونية المتعلقة بحقوق اإلنسان وقيم العدل والمساواة ومقاصد 

المية السمحاء، مما مكن من وضع لبنة أساسية حول إشكالية المية السمحاء، مما مكن من وضع لبنة أساسية حول إشكالية الشريعة اإلسالشريعة اإلس
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الخصوصية والكونية لمنظومة قانونية تضمن حقوق المرأة واألطفال و الخصوصية والكونية لمنظومة قانونية تضمن حقوق المرأة واألطفال و 
  تعزز األسرة على أساس من العدل واإلنصاف؛تعزز األسرة على أساس من العدل واإلنصاف؛

إعادة االعتبار للحقوق الثقافية واللغة األمازيغية كمكون من مكونات الهوية إعادة االعتبار للحقوق الثقافية واللغة األمازيغية كمكون من مكونات الهوية   ••
  الوطنية؛الوطنية؛

 ضرورة التمييز بين السلطات على صعيد اإلدارة  ضرورة التمييز بين السلطات على صعيد اإلدارة التأكيد السياسي علىالتأكيد السياسي على  ••
والدولة وتمكين المواطنين من الوسائل القانونية السريعة وذات الفعالية والدولة وتمكين المواطنين من الوسائل القانونية السريعة وذات الفعالية 
للدفاع عن حقوقهم من خالل إقرار مفهوم جديد للسلطة في العالقات اليومية للدفاع عن حقوقهم من خالل إقرار مفهوم جديد للسلطة في العالقات اليومية 

  مع اإلدارة أو بواسطة القضاء المختص لذلك؛مع اإلدارة أو بواسطة القضاء المختص لذلك؛

حقوق اإلنسان من انتهاكات أو لرفع حقوق اإلنسان من انتهاكات أو لرفع وضع آليات الوساطة والتدخل، حماية لوضع آليات الوساطة والتدخل، حماية ل  ••
  االنتهاكات؛ االنتهاكات؛ 

ي انطلقت في شكل قوانين وآليات ي انطلقت في شكل قوانين وآليات  تستحضر هذه المكتسبات الكبرى الت تستحضر هذه المكتسبات الكبرى التإذإذوإن الهيئة وإن الهيئة 
توج تقريرها توج تقريرها تكون التوصيات والمقترحات التي تتكون التوصيات والمقترحات التي تبرامج وأوراش وطنية، تتطلع إلى أن برامج وأوراش وطنية، تتطلع إلى أن وو

سان وتوطيد سان وتوطيد الختامي مساهمة إضافية في المسار الرامي إلى ترسيخ حقوق اإلنالختامي مساهمة إضافية في المسار الرامي إلى ترسيخ حقوق اإلن
  ..الديمقراطية وتقوية دولة الحق والقانونالديمقراطية وتقوية دولة الحق والقانون

تقدمها، في نطاق المهام تقدمها، في نطاق المهام وعلى هذا األساس تعي الهيئة كل الوعي، أن المقترحات التي وعلى هذا األساس تعي الهيئة كل الوعي، أن المقترحات التي 
 ال تروم أكثر من تقديم أفكار تتضمن  ال تروم أكثر من تقديم أفكار تتضمن ،، األساسي األساسيهاهانظامنظامالمسندة باالختصاصات الواردة في المسندة باالختصاصات الواردة في 

نها تعزيز الضمانات القانونية، نها تعزيز الضمانات القانونية، مبادئ وأسس، وآليات تحيل على مساطر ومسالك، من شأمبادئ وأسس، وآليات تحيل على مساطر ومسالك، من شأ
  ..عند تولي السلطات المختصة قانونا، التعديل التشريعي، لفائدة اإلنشاء، اإللغاء أو التتميمعند تولي السلطات المختصة قانونا، التعديل التشريعي، لفائدة اإلنشاء، اإللغاء أو التتميم

  المرجعية والمنهجية المعتمدة في إعداد التوصياتالمرجعية والمنهجية المعتمدة في إعداد التوصيات :  : ثانياثانيا

استندت الهيئة في إطار إعداد التوصيات، فضال عما ذكر أعاله من حيث اإلشارة إلى استندت الهيئة في إطار إعداد التوصيات، فضال عما ذكر أعاله من حيث اإلشارة إلى 
  : : لعليا ومسلسل اإلصالحات الجارية، علىلعليا ومسلسل اإلصالحات الجارية، علىاإلرادة ااإلرادة ا
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  ييالمعايير الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان واالستفادة من التجارب المقارنة فالمعايير الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان واالستفادة من التجارب المقارنة ف  ••
مجال العدالة االنتقالية في العالم، وكذا االجتهادات المبلورة فيما يخص مجال العدالة االنتقالية في العالم، وكذا االجتهادات المبلورة فيما يخص 
عالقة حقوق اإلنسان بالديمقراطية في إطار األمم المتحدة، أو الهيئات عالقة حقوق اإلنسان بالديمقراطية في إطار األمم المتحدة، أو الهيئات 

  ة الدولية؛ة الدولية؛البرلمانيالبرلماني
مستخلصات التجربة المغربية في موضوع االنتهاكات الجسيمة المرتكبة في مستخلصات التجربة المغربية في موضوع االنتهاكات الجسيمة المرتكبة في   ••

الماضي من حيث أنواعها ومداها والمسؤوليات المؤسساتية التي ارتبطت الماضي من حيث أنواعها ومداها والمسؤوليات المؤسساتية التي ارتبطت 
  بها وأوجه الخصاص في مجاالت القانون والعدالة والحكامة األمنية؛بها وأوجه الخصاص في مجاالت القانون والعدالة والحكامة األمنية؛

ة ذات الصلة ة ذات الصلة  الدراسات واألبحاث العلمية للنصوص التشريعية والتنظيمي الدراسات واألبحاث العلمية للنصوص التشريعية والتنظيمي  ••
بحقوق اإلنسان أو تلك التي قد يكون لها أثر سلبي أو إيجابي على احترامها بحقوق اإلنسان أو تلك التي قد يكون لها أثر سلبي أو إيجابي على احترامها 

مما مكن من تبين ما يتعين تعزيزه و تقويته، أو إلغاؤه، أو مما مكن من تبين ما يتعين تعزيزه و تقويته، أو إلغاؤه، أو . . والتمتع بهاوالتمتع بها
  تتميمه أو وضعه ألول مرة، على صعيد الضمانات والمساطر؛تتميمه أو وضعه ألول مرة، على صعيد الضمانات والمساطر؛

ف الجهات ف الجهات الدراسات التي مكنت من الوقوف على تعزيز صالحيات ووظائالدراسات التي مكنت من الوقوف على تعزيز صالحيات ووظائ  ••
  المعنية أو المتدخلة في مجال حقوق اإلنسان، من حيث ممارستها لمهامها؛المعنية أو المتدخلة في مجال حقوق اإلنسان، من حيث ممارستها لمهامها؛

التشاورية مع األحزاب السياسية والجمعيات والمنظمات التشاورية مع األحزاب السياسية والجمعيات والمنظمات ت الحوارية وت الحوارية واللقاءااللقاءا  ••
غير الحكومية المعنية وممثلي السلطات العمومية، مما أفضى إلى تلقي غير الحكومية المعنية وممثلي السلطات العمومية، مما أفضى إلى تلقي 

  اقتراحات متنوعة حول الموضوع؛اقتراحات متنوعة حول الموضوع؛
ومن خالل ومن خالل أأ بين أعضاء الهيئة، بصفة جماعية  بين أعضاء الهيئة، بصفة جماعية  المجراة المجراةمعمقة،معمقة،الالمناقشات مناقشات الال  ••

  ..فرقها والمتخصصين على صعيدهافرقها والمتخصصين على صعيدها
  

  المجاالت الرئيسية لإلصالحات المقترحةالمجاالت الرئيسية لإلصالحات المقترحة: : ثالثاثالثا
  تعزيز الحماية الدستورية لحقوق اإلنسانتعزيز الحماية الدستورية لحقوق اإلنسان  --11
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ليس من صالحية الهيئة اتخاذ موقف، حول وجهات النظر السياسية أو الحزبية المعلن ليس من صالحية الهيئة اتخاذ موقف، حول وجهات النظر السياسية أو الحزبية المعلن 
  ..لعمومي حول الدستورلعمومي حول الدستورعنها في النقاش اعنها في النقاش ا

وباعتبار السلطتين اللتين يمنحهما الدستور المبادرة بالتعديل وهما جـاللة المـلك وباعتبار السلطتين اللتين يمنحهما الدستور المبادرة بالتعديل وهما جـاللة المـلك 
 بعين  بعين األخذاألخذ في إطار تفكيرها حول القضايا التي تستوجب  في إطار تفكيرها حول القضايا التي تستوجب ،، الهيئة الهيئةتقترحتقترحوالبرلمان، والبرلمان، 

  ::لبالد، عندما يكون األمر ممكنا ما يليلبالد، عندما يكون األمر ممكنا ما يلي، في صلب دستور ا، في صلب دستور ااالعتباراالعتبار
نسان وتحسين الحكامة األمنية وعلى الخصوص في نسان وتحسين الحكامة األمنية وعلى الخصوص في تعزيز احترام حقوق اإلتعزيز احترام حقوق اإل  ••

  حالة األزمات؛حالة األزمات؛
دعم التأصيل الدستوري لحقوق اإلنسان كما هي متعارف عليها دوليا وذلك دعم التأصيل الدستوري لحقوق اإلنسان كما هي متعارف عليها دوليا وذلك   ••

عبر ترسيخ واضح لمبدأ سمو المعاهدات واالتفاقيات الدولية ذات الصلـة عبر ترسيخ واضح لمبدأ سمو المعاهدات واالتفاقيات الدولية ذات الصلـة 
  طنية؛طنية؛وبشكل عام معايير القانون الدولي والقانون اإلنساني على القوانين الووبشكل عام معايير القانون الدولي والقانون اإلنساني على القوانين الو

 بفحوى الحريات والحقوق األساسية التي  بفحوى الحريات والحقوق األساسية التي الصريحالصريح الدستوري  الدستوري التنصيصالتنصيص  ••
يتضمنها مثل حريات التنقل والتعبير والتظاهر والتنظيم النقابي والسياسي يتضمنها مثل حريات التنقل والتعبير والتظاهر والتنظيم النقابي والسياسي 

سرية المراسالت وحرمة المسكن واحترام الحياة سرية المراسالت وحرمة المسكن واحترام الحياة  و ووالتجمع واإلضرابوالتجمع واإلضراب
لعمل التشريعي لعمل التشريعي لل تقلبات  تقلبات ضد أيةضد أية بالقدر الكافي  بالقدر الكافي هاهاننييوتحصوتحص. . الخاصةالخاصة

على المقتضى الذي يجعل على المقتضى الذي يجعل مع التنصيص مع التنصيص . . والتنظيمي واإلداري العاديوالتنظيمي واإلداري العادي
إلزام المشرع نفسه كلما أقدم إلزام المشرع نفسه كلما أقدم ووتنظيم هذا المجال من اختصاص القانون، تنظيم هذا المجال من اختصاص القانون، 

، ضمانات ، ضمانات ةةعلى تنظيم ممارستها، بأن يسن، فضال عن الضمانات الموجودعلى تنظيم ممارستها، بأن يسن، فضال عن الضمانات الموجود
سبل اللجوء للعدالة لصالح المواطنين الذين قد يعتبرون سبل اللجوء للعدالة لصالح المواطنين الذين قد يعتبرون مع مع أخرى وقائية أخرى وقائية 

  ..نهم تضرروا في ممارسة أية حرية من تلك الحريات أو حق من الحقوقنهم تضرروا في ممارسة أية حرية من تلك الحريات أو حق من الحقوقأأ
تعزيز الضمانات الدستورية للمساواة، وذلك بالتنصيص على المساواة بين تعزيز الضمانات الدستورية للمساواة، وذلك بالتنصيص على المساواة بين   ••

    ..الرجال والنساء في الحقوق السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافيةالرجال والنساء في الحقوق السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية
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ستقلة الصادرة عن ستقلة الصادرة عن تقوية المراقبة الدستورية للقوانين والمراسيم التنظيمية المتقوية المراقبة الدستورية للقوانين والمراسيم التنظيمية الم  ••
الجهاز التنفيذي، والتنصيص دستوريا على الحق في الدفع استثناء الجهاز التنفيذي، والتنصيص دستوريا على الحق في الدفع استثناء 
بالدستورية قانون من القوانين، مع اإلحالة على المجلس الدستوري للفصل بالدستورية قانون من القوانين، مع اإلحالة على المجلس الدستوري للفصل 
. . فيه ووضع شروط مضبوطة لذلك تفاديا لالدعاء المفرط بالالدستوريةفيه ووضع شروط مضبوطة لذلك تفاديا لالدعاء المفرط بالالدستورية

صادرة عن البرلمان صادرة عن البرلمان وضمان حق األقلية في الطعن بعدم دستورية القوانين الوضمان حق األقلية في الطعن بعدم دستورية القوانين ال
  ..أمام المجلس الدستوريأمام المجلس الدستوري

  

 واإلبادة العنصرية  واإلبادة العنصرية تجريم ممارسة االختفاء القسري واالعتقال التعسفيتجريم ممارسة االختفاء القسري واالعتقال التعسفي  ••
 والعقوبات  والعقوبات  والتعذيب وكل أشكال المعاملة والتعذيب وكل أشكال المعاملةوباقي الجرائم ضد اإلنسانيةوباقي الجرائم ضد اإلنسانية

  الالانسانية والمهينة؛الالانسانية والمهينة؛القاسية والقاسية و
  

لى العنصرية لى العنصرية  منع كل أشكال الميز المدانة دوليا وكل أشكال التحريض ع منع كل أشكال الميز المدانة دوليا وكل أشكال التحريض ع  ••
  ؛؛مستوى القواعد الدستورية الساميةمستوى القواعد الدستورية الساميةومقت األجانب والعنف والكراهية على ومقت األجانب والعنف والكراهية على 

  

اإلقرار دستوريا بمبدأ براءة كل متهم إلى أن تثبت إدانته، وضمان حقه في اإلقرار دستوريا بمبدأ براءة كل متهم إلى أن تثبت إدانته، وضمان حقه في   ••
  ..محاكمة عادلةمحاكمة عادلة

  

 فصل السلط، وخاصة فيما يتصل  فصل السلط، وخاصة فيما يتصل ، من حيث، من حيث الدستوري الدستوريزيز المبدأزيز المبدأتعتع  ••
 مع المنع الصريح ألي تدخل  مع المنع الصريح ألي تدخل قضاة،قضاة، العدالة والنظام األساسي لل العدالة والنظام األساسي للباستقاللباستقالل

  . . للسلطة التنفيذية في تنظيم العدالة وسير السلطة القضائيةللسلطة التنفيذية في تنظيم العدالة وسير السلطة القضائية
  

تقوية الضمانات الدستورية الستقالل المجلس األعلى للقضاء وجعل نظامه تقوية الضمانات الدستورية الستقالل المجلس األعلى للقضاء وجعل نظامه   ••
األساسي يحدد بقانون تنظيمي يتم بمقتضاه مراجعة تشكيلته ووظيفته بما األساسي يحدد بقانون تنظيمي يتم بمقتضاه مراجعة تشكيلته ووظيفته بما 

، مع اإلقرار له باستقالله الذاتي ، مع اإلقرار له باستقالله الذاتي أطراف غير قضائية داخلهأطراف غير قضائية داخلهيضمن تمثيلية يضمن تمثيلية 
بشريا وماليا، وتمكينه من سلطات واسعة في مجال تنظيم المهنة ووضع بشريا وماليا، وتمكينه من سلطات واسعة في مجال تنظيم المهنة ووضع 
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وتخويله إعداد تقرير وتخويله إعداد تقرير . . ضوابطها وأخالقياتها وتقييم عمل القضاة وتأديبهمضوابطها وأخالقياتها وتقييم عمل القضاة وتأديبهم
  . . سنوي عن سير العدالةسنوي عن سير العدالة

  

النهوض بالحكامة األمنية من حيث تقوية األمن وحفظ النظام العام سواء في النهوض بالحكامة األمنية من حيث تقوية األمن وحفظ النظام العام سواء في   ••
  الظروف العادية أو عند حدوث أزمات؛الظروف العادية أو عند حدوث أزمات؛

  

توضيح وتقوية سلطات البرلمان في البحث وتقصي الحقائق فيما يخص توضيح وتقوية سلطات البرلمان في البحث وتقصي الحقائق فيما يخص   ••
احترام حقوق اإلنسان والوقوف على أية وقائع قد تثبت حدوث انتهاكات احترام حقوق اإلنسان والوقوف على أية وقائع قد تثبت حدوث انتهاكات 
جسيمة، مع إلزامه بإنشاء لجان للتقصي ذات االختصاص الواسع في كل جسيمة، مع إلزامه بإنشاء لجان للتقصي ذات االختصاص الواسع في كل 

سان قد انتهكت أو هي معرضة لذلك سان قد انتهكت أو هي معرضة لذلك الحاالت التي يبدو فيها أن حقوق اإلنالحاالت التي يبدو فيها أن حقوق اإلن
  ..بشكل سافر، مع منح األقلية هي األخرى حق إنشاء تلك اللجانبشكل سافر، مع منح األقلية هي األخرى حق إنشاء تلك اللجان

  

إقرار مسؤولية الحكومة في حماية حقوق اإلنسان والحفاظ على األمن إقرار مسؤولية الحكومة في حماية حقوق اإلنسان والحفاظ على األمن   ••
  ..والنظام واإلدارة العموميةوالنظام واإلدارة العمومية

  

تشكيل لجنة رفيعة المستوى من فقهاء الدستور والقانون وحقوق اإلنسان تشكيل لجنة رفيعة المستوى من فقهاء الدستور والقانون وحقوق اإلنسان   ••
ص متطلبات وتبعات المقتضى الدستوري المقترح وتقديم ص متطلبات وتبعات المقتضى الدستوري المقترح وتقديم يناط بها تفحيناط بها تفح

المقترحات المناسبة لتحقيق اإلنسجام بين القوانين الوطنية واالتفاقيات المقترحات المناسبة لتحقيق اإلنسجام بين القوانين الوطنية واالتفاقيات 
  ..الدولية المصدق عليها من طرف المغرب في مجال حقوق اإلنسانالدولية المصدق عليها من طرف المغرب في مجال حقوق اإلنسان

  

   القانون الدولي لحقوق اإلنسان القانون الدولي لحقوق اإلنساناتفاقياتاتفاقياتمواصلة االنضمام إلى مواصلة االنضمام إلى   --22
كول الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق كول الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المصادقة على البروتوالمصادقة على البروتو  ••

  ..المدنية والسياسية المتعلق بمنع عقوبة اإلعدامالمدنية والسياسية المتعلق بمنع عقوبة اإلعدام



 
 
Royaume du Maroc 
 
Instance Equité et Réconciliation 
        

 
المملكة المغربية

هيئة اإلنصاف و المصالحة 

                                                   
 

                                                              التقرير الختاميالتقرير الختامي                                                                                                          الكتاب األولالكتاب األول  
 

  

132

المصادقة على البروتوكول االختياري الملحق باالتفاقية الدولية للقضاء على المصادقة على البروتوكول االختياري الملحق باالتفاقية الدولية للقضاء على   ••
جميع أشكال التمييز ضد النساء، ورفع التحفظات التي سجلها المغرب جميع أشكال التمييز ضد النساء، ورفع التحفظات التي سجلها المغرب 

  ..ذكورةذكورة بعض مقتضيات االتفاقية الم بعض مقتضيات االتفاقية المبخصوصبخصوص
    

المصادقة على النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية تتميما لتوقيع المصادقة على النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية تتميما لتوقيع   ••
  ..المغرب عليه، مع فحص اإلكراهات المطروحةالمغرب عليه، مع فحص اإلكراهات المطروحة

  

  قانونية والقضائية لحقوق اإلنسانقانونية والقضائية لحقوق اإلنسانتعزيز الحماية التعزيز الحماية ال  --33
  

   التعزيز  القانوني للحقوق والحريات الفردية والجماعية التعزيز  القانوني للحقوق والحريات الفردية والجماعية--11--33
 القبلية والبعدية الكفيلة بضمان التوازن  القبلية والبعدية الكفيلة بضمان التوازن يةية القضائ القضائ تدقيق المساطر واآلليات تدقيق المساطر واآلليات  ••

 وصيانة كرامة األفراد وحياتهم  وصيانة كرامة األفراد وحياتهم بين ضرورة توسيع مجاالت الحريةبين ضرورة توسيع مجاالت الحرية
ما يقتضيه مكافحة اإلرهاب والحقد والعنف والتمييز بشكل ما يقتضيه مكافحة اإلرهاب والحقد والعنف والتمييز بشكل الخاصة والخاصة و
  متوازن؛متوازن؛

  

  ؛؛ة القضائية لما بعد صدور األحكامة القضائية لما بعد صدور األحكام تعزيز المراقب تعزيز المراقب  ••
  

اتي للمؤسسات المهنية، اتي للمؤسسات المهنية، ظيم الذظيم الذتدقيق سبل تقوية وتأهيل والرفع من التنتدقيق سبل تقوية وتأهيل والرفع من التن  ••
يتعلق باألخالقيات وقواعد السلوك وتسوية المنازعات يتعلق باألخالقيات وقواعد السلوك وتسوية المنازعات وخصوصا ما وخصوصا ما 

  ..الداخليةالداخلية
  

   تجريم االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان      تجريم االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان     --22--33
مالئمة التشريع الجنائي الوطني وتعهدات والتزامات بالدنا فيما يخص مالئمة التشريع الجنائي الوطني وتعهدات والتزامات بالدنا فيما يخص   ••

  ذلكذلكمن من العتقال التعسفي والعتقال التعسفي والمعايير الدولية، وجريمتي االختفاء القسري واالمعايير الدولية، وجريمتي االختفاء القسري وا
  ::بصفة خاصةبصفة خاصة
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إدماج التعاريف واألوصاف والعناصر المكونة لها في االتفاقيات إدماج التعاريف واألوصاف والعناصر المكونة لها في االتفاقيات   
  الدولية في القانون الجنائي المغربي باعتبارها جرائم؛الدولية في القانون الجنائي المغربي باعتبارها جرائم؛

إدماج عناصر المسؤولية المتعلقة بها والجزاءات الواردة عليها كما إدماج عناصر المسؤولية المتعلقة بها والجزاءات الواردة عليها كما   
  هي معرفة دوليا؛هي معرفة دوليا؛

هم بأشد العقوبات، كيفما كانت هم بأشد العقوبات، كيفما كانت معاقبة مرتكبي االنتهاكات وشركائمعاقبة مرتكبي االنتهاكات وشركائ  
 أو أية عالقة لهم بتقييد الحرية ونفاذ  أو أية عالقة لهم بتقييد الحرية ونفاذ  وظيفتهم وظيفتهمأو وضعهم أوأو وضعهم أورتبتهم رتبتهم 

القانون أو من يأتمرون بأوامرهم أو من يقدمون بحكم وظائفهم القانون أو من يأتمرون بأوامرهم أو من يقدمون بحكم وظائفهم 
مساعدات أو خبرات؛ فضال عن كل من يتستر أو يمتنع عن تقديم مساعدات أو خبرات؛ فضال عن كل من يتستر أو يمتنع عن تقديم 
ي ي معلومات تخص جرائم االختفاء القسري واالعتقال التعسفمعلومات تخص جرائم االختفاء القسري واالعتقال التعسف

  والتعذيب؛والتعذيب؛
  

تخويل الموظفين العموميين ووكالء السلطة واألعوان المأتمرين تخويل الموظفين العموميين ووكالء السلطة واألعوان المأتمرين  
بأوامر رؤسائهم واجب التبليغ عن كل معلومات تدل على فعل أو بأوامر رؤسائهم واجب التبليغ عن كل معلومات تدل على فعل أو 

  ..محاولة ارتكاب الجرائم المذكورة أيا كانت صفة السلطة اآلمرة بهمحاولة ارتكاب الجرائم المذكورة أيا كانت صفة السلطة اآلمرة به
  

وضع مقتضيات مسطرية خاصة، فيما يخص حماية ضحايا وضع مقتضيات مسطرية خاصة، فيما يخص حماية ضحايا   
 لحقوق اإلنسان وذوي حقوقهم عند االقتضاء من  لحقوق اإلنسان وذوي حقوقهم عند االقتضاء من االنتهاكات الجسيمةاالنتهاكات الجسيمة

حيث االستماع أثناء البحث واالنتصاب كطرف مدني أمام الجهة حيث االستماع أثناء البحث واالنتصاب كطرف مدني أمام الجهة 
  . . القضائية المختصة ومن حيث التأهيل وجبر الضررالقضائية المختصة ومن حيث التأهيل وجبر الضرر

  

تسجل هيئة اإلنصاف والمصالحة باهتمام بالغ مبادرة الحكومة بإعداد تسجل هيئة اإلنصاف والمصالحة باهتمام بالغ مبادرة الحكومة بإعداد   ••
ستشاري لحقوق ستشاري لحقوق مشروع قانون يجرم التعذيب عمال بتوصية المجلس االمشروع قانون يجرم التعذيب عمال بتوصية المجلس اال

اإلنسان وبإقدام البرلمان على المصادقة عليه في أفق نشره رسميا، وترى اإلنسان وبإقدام البرلمان على المصادقة عليه في أفق نشره رسميا، وترى 
  ..ضرورة تعزيز مقتضياته وفق ما ورد أعالهضرورة تعزيز مقتضياته وفق ما ورد أعاله
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  وضع إستراتيجية لمكافحة اإلفالت من العقابوضع إستراتيجية لمكافحة اإلفالت من العقاب  --44
تدعو هيئة اإلنصاف والمصالحة بناء على النتائج الواردة في تقريرها تدعو هيئة اإلنصاف والمصالحة بناء على النتائج الواردة في تقريرها   ••

طنية متكاملة، مندمجة ومتعددة األطراف، طنية متكاملة، مندمجة ومتعددة األطراف، الختامي إلى وضع إستراتيجية والختامي إلى وضع إستراتيجية و
لمكافحة اإلفالت من العقاب؛ إستراتيجية تستند على المقتضيات التشريعية لمكافحة اإلفالت من العقاب؛ إستراتيجية تستند على المقتضيات التشريعية 
الحمائية المالئمة للمعايير الدولية ومتطلبات توطيد وحماية مسلسل الحمائية المالئمة للمعايير الدولية ومتطلبات توطيد وحماية مسلسل 
الدمقرطة الجاري في البالد، في إطار تتدخل فيه كافة األطراف القانونية الدمقرطة الجاري في البالد، في إطار تتدخل فيه كافة األطراف القانونية 

 بواسطة برامج تستهدف  بواسطة برامج تستهدف ،،والتربوية واالجتماعيةوالتربوية واالجتماعيةوالقضائية والمدنية والقضائية والمدنية 
ضمان تدابير زجرية ضمان تدابير زجرية  و والتصدي والوقاية والتحسيس والتثقيف والتكوين،التصدي والوقاية والتحسيس والتثقيف والتكوين،

  .   .   فعالة ورقابة شفافة وعادلة للقطع مع كل إفالت من العقابفعالة ورقابة شفافة وعادلة للقطع مع كل إفالت من العقاب
  

  ينينإعادة تأهيل السياسة والتشريع الجنائيإعادة تأهيل السياسة والتشريع الجنائي  --55
ول السياسة الجنائية ول السياسة الجنائية تفعيل نتائج الحوار الوطني المجرى بمناسبة الندوة حتفعيل نتائج الحوار الوطني المجرى بمناسبة الندوة ح  ••

 اعتبارا لكون  اعتبارا لكون 20042004 دجنبر  دجنبر 1111و و 1010، ، 99بالمغرب المنعقدة بمكناس أيام بالمغرب المنعقدة بمكناس أيام 
خالصاتها وتوصياتها تعتبر أرضية جيدة لبلورة مداخل إصالحية حول خالصاتها وتوصياتها تعتبر أرضية جيدة لبلورة مداخل إصالحية حول 
موضوع السياسة الجنائية للبالد، وبصفة خاصة ما يتعلق بمستوى االعتقال موضوع السياسة الجنائية للبالد، وبصفة خاصة ما يتعلق بمستوى االعتقال 

عوى العمومية وضمانات عوى العمومية وضمانات والعقوبات السالبة للحرية وبدائلها، وبدائل الدوالعقوبات السالبة للحرية وبدائلها، وبدائل الد
حماية الضحايا ومساعدتهم وحماية الفئات األكثر هشاشة؛ وآليات العدالة حماية الضحايا ومساعدتهم وحماية الفئات األكثر هشاشة؛ وآليات العدالة 

  ..الجنائيةالجنائية
لمسطرة الجنائية بمقتضيات إضافية لمسطرة الجنائية بمقتضيات إضافية تعزيز المراجعة األخيرة لقانون اتعزيز المراجعة األخيرة لقانون ا  ••

خص تكريس احترام حقوق اإلنسان، والتوجه نحو خص تكريس احترام حقوق اإلنسان، والتوجه نحو  فيما ي فيما ي،،وأخرى تكميليةوأخرى تكميلية
 وتصحيح أوجه االختالالت التي أفرزتها  وتصحيح أوجه االختالالت التي أفرزتها عدالة اتهامية؛عدالة اتهامية؛عدالة تحقيقية بدل عدالة تحقيقية بدل 

  ..الممارسة واعترضت سبيل المهنيينالممارسة واعترضت سبيل المهنيين
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تعزيز المراجعة األخيرة للقانون الجنائي، بإدراج تعريف واضح ودقيق تعزيز المراجعة األخيرة للقانون الجنائي، بإدراج تعريف واضح ودقيق   ••
للعنف ضد النساء، يعتمد المعايير الدولية في المجال، والتنصيص على للعنف ضد النساء، يعتمد المعايير الدولية في المجال، والتنصيص على 

 في ذلك  في ذلك ، بما، بماتشديد العقوبات في حالة تعرض النساء للعنف بمختلف أشكالهتشديد العقوبات في حالة تعرض النساء للعنف بمختلف أشكاله
 من طرف موظفي األجهزة المكلفة بتنفيذ القوانين، وتوسيع  من طرف موظفي األجهزة المكلفة بتنفيذ القوانين، وتوسيع االغتصاباالغتصاب

بدل حصره في بدل حصره في ((مجال تجريم التحرش الجنسي ليشمل مختلف الفضاءات مجال تجريم التحرش الجنسي ليشمل مختلف الفضاءات 
، واألخذ بإلزامية وضع النساء ، واألخذ بإلزامية وضع النساء ))ل كما جاء في التعديالت األخيرةل كما جاء في التعديالت األخيرةفضاء العمفضاء العم

  .  .  أثناء الحراسة النظرية تحت مسؤولية نساءأثناء الحراسة النظرية تحت مسؤولية نساء

لصادرة عن المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان في لصادرة عن المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان في إعمال التوصيات اإعمال التوصيات ا  ••
تقريره حول الوضع داخل المؤسسات السجنية، وذلك فيما يتعلق بتوسيع تقريره حول الوضع داخل المؤسسات السجنية، وذلك فيما يتعلق بتوسيع 
صالحيات قاضي تطبيق العقوبات، وتفعيل نظام اإلفراج المقيد والمراقبة صالحيات قاضي تطبيق العقوبات، وتفعيل نظام اإلفراج المقيد والمراقبة 

  . . القضائية وإعداد مقتضيات تخص نظام العفو من حيث مسطرته ومعاييرهالقضائية وإعداد مقتضيات تخص نظام العفو من حيث مسطرته ومعاييره
  

  تقوية استقالليتهاتقوية استقالليتهاتأهيل العدالة وتأهيل العدالة و  --66
    
  ::باإلضافة إلى ما ورد في شأن تقوية السلطة القضائية دستورياباإلضافة إلى ما ورد في شأن تقوية السلطة القضائية دستوريا  ••

  فصل وظيفة وزير العدل عن المجلس األعلى للقضاء؛فصل وظيفة وزير العدل عن المجلس األعلى للقضاء؛  

  جعل المجلس األعلى للقضاء بمقر المجلس األعلى بالرباط؛جعل المجلس األعلى للقضاء بمقر المجلس األعلى بالرباط؛  
   وثيرة إصالح القضاء والنهوض بمستواه؛ وثيرة إصالح القضاء والنهوض بمستواه؛تسريعتسريعمتابعة متابعة   

  مواصلة تحديث المحاكم؛ مواصلة تحديث المحاكم؛   

يم يم وتكوينهم األساسي والمستمر والتقيوتكوينهم األساسي والمستمر والتقي، ، لقضاة وأعوان العدالةلقضاة وأعوان العدالةتحفيز اتحفيز ا  
    ألدائهم؛ ألدائهم؛ ظم ظم تتالمنالمن

تنظيم مختلف المهن القضائية وجعلها قادرة على تنظيم مختلف المهن القضائية وجعلها قادرة على مواصلة مشاريع مواصلة مشاريع   
  ..الضبط الذاتي لشؤونها من حيث الحقوق والواجبات واألخالقياتالضبط الذاتي لشؤونها من حيث الحقوق والواجبات واألخالقيات
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يحول دون يحول دون مراجعة تنظيم واختصاصات وزارة العدل بشكل يمكن مراجعة تنظيم واختصاصات وزارة العدل بشكل يمكن   
 وسير  وسير  اإلداري في مجرى العدالة اإلداري في مجرى العدالة تأثير للجهاز تأثير للجهازأي تدخل أوأي تدخل أو
                                                                                                                                              المحاكمات؛المحاكمات؛

  دارية في مجرى العدالة؛دارية في مجرى العدالة؛تجريم تدخل السلطة اإلتجريم تدخل السلطة اإل  

إخالل أو مساس بحرمة القضاء إخالل أو مساس بحرمة القضاء تشديد العقوبات الجنائية في حق كل تشديد العقوبات الجنائية في حق كل   
    ..ههواستقاللواستقالل

  

  تفعيل توصيات المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان حول السجونتفعيل توصيات المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان حول السجون    --77
   الواردة الواردةلتوصيات الصادرة عن المجلس الستشاري لحقوق اإلنسانلتوصيات الصادرة عن المجلس الستشاري لحقوق اإلنساناا  إعمالإعمال  ••

  20042004 الصادر سنة  الصادر سنة ت السجنيةت السجنيةحول الوضع في المؤسساحول الوضع في المؤسسافي تقريره الخاص في تقريره الخاص 
  ؛؛إلصالح األوضاع فيهاإلصالح األوضاع فيها

قيام وزارة العدل بإطالع المجلس المذكور بانتظام على سير ذلك التفعيل قيام وزارة العدل بإطالع المجلس المذكور بانتظام على سير ذلك التفعيل   ••
  تي اعترضتها وأسبابها؛تي اعترضتها وأسبابها؛وعلى الصعوبات الوعلى الصعوبات ال

ن قضاة ومربين ومختصين في ن قضاة ومربين ومختصين في  مجلس إداري مصغر، يتكون م مجلس إداري مصغر، يتكون مإحداثإحداث  ••
مني و تدبير مني و تدبير يمي واأليمي واأل في التسيير المالي والتنظ في التسيير المالي والتنظإبداء الرأيإبداء الرأي  يتولىيتولى  المجالالمجال

   مدراء السجون وتعيينهم في األماكن المناسبة مدراء السجون وتعيينهم في األماكن المناسبةواختيارواختيار  الموارد البشريةالموارد البشرية
  . . وتقييم سير المرفقوتقييم سير المرفق

  

  ترشيد الحكامة األمنيةترشيد الحكامة األمنية  --88
  

  المسؤولية الحكومية في مجال األمنالمسؤولية الحكومية في مجال األمن  --11--88
عن العمليات األمنية عن العمليات األمنية " " الحكومة مسؤولة بشكل تضامني الحكومة مسؤولة بشكل تضامني " " تفعيل آثار قاعدة تفعيل آثار قاعدة   ••

 وحماية الديمقراطية وحقوق اإلنسان وإلزامها بإخبار  وحماية الديمقراطية وحقوق اإلنسان وإلزامها بإخبار وحفظ النظام العاموحفظ النظام العام
الجمهور والبرلمان بأية أحداث استوجبت تدخل القوة العمومية، وبماجريات الجمهور والبرلمان بأية أحداث استوجبت تدخل القوة العمومية، وبماجريات 
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ذلك بالتدقيق، وبالعمليات األمنية ونتائجها والمسؤوليات وما قد يتخذ من ذلك بالتدقيق، وبالعمليات األمنية ونتائجها والمسؤوليات وما قد يتخذ من 
  . . التدابير التصحيحيةالتدابير التصحيحية

  

  المراقبة والتحقيق البرلماني في مجال األمنالمراقبة والتحقيق البرلماني في مجال األمن  --22--88
 مبدأ مسؤوليتها السياسية  مبدأ مسؤوليتها السياسية بإعمالبإعمالاألحزاب السياسية الممثلة في البرلمان األحزاب السياسية الممثلة في البرلمان قيام قيام   ••

حريات األساسية حريات األساسية والتشريعية فيما يتعلق بحماية حقوق اإلنسان والوالتشريعية فيما يتعلق بحماية حقوق اإلنسان وال
تعلق األمر بادعاءات حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق تعلق األمر بادعاءات حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق للمواطنين، كلما للمواطنين، كلما 

اره اره اإلنسان، أو حدوث أفعال جسيمة ماسة أو مهددة لقيم المجتمع واختياإلنسان، أو حدوث أفعال جسيمة ماسة أو مهددة لقيم المجتمع واختي
  الديمقراطي؛الديمقراطي؛

 تقوية أداء لجان تقصي الحقائق البرلمانية بالخبرة األمنية والقانونية،  تقوية أداء لجان تقصي الحقائق البرلمانية بالخبرة األمنية والقانونية،   ••
مساعدة لها على إعداد تقارير موضوعية ودالة بعيدا عن االعتبارات مساعدة لها على إعداد تقارير موضوعية ودالة بعيدا عن االعتبارات 

  السياسية؛السياسية؛
يخص يخص  فيما  فيما تقوية آلية األسئلة واالستماع المباشرة من قبل البرلمان،تقوية آلية األسئلة واالستماع المباشرة من قبل البرلمان،  ••

  ؛؛ممالمسؤولية عن حفظ األمن والنظام العاالمسؤولية عن حفظ األمن والنظام العا
توسيع الممارسة البرلمانية في المساءلة واالستماع لتشمل عالوة على توسيع الممارسة البرلمانية في المساءلة واالستماع لتشمل عالوة على   ••

الوزراء المكلفين باألمن والعدل، كل المسؤولين المباشرين عن أجهزة الوزراء المكلفين باألمن والعدل، كل المسؤولين المباشرين عن أجهزة 
  .. على األصعدة الوطنية واإلقليمية والمحلية على األصعدة الوطنية واإلقليمية والمحليةردعردعاألمن وعمليات الاألمن وعمليات ال

  
  

   وضعية وتنظيم أجهزة األمن  وضعية وتنظيم أجهزة األمن --33--88
  المتصلة به فيما يتعلقالمتصلة به فيما يتعلقصوص التنظيمية صوص التنظيمية النالن اإلطار القانوني و اإلطار القانوني وتوضيح ونشرتوضيح ونشر  ••

، وطرق التدخل أثناء ، وطرق التدخل أثناء  األمني األمنيبصالحيات وتنظيم مسلسل اتخاذ القراربصالحيات وتنظيم مسلسل اتخاذ القرار
لسلطات لسلطات قبة وتقييم عمل األجهزة االستخباراتية، واقبة وتقييم عمل األجهزة االستخباراتية، واالعمليات وأنظمة المراالعمليات وأنظمة المرا
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 لها سلطة استعمال القوة  لها سلطة استعمال القوة  تلك التي تلك التياإلدارية المكلفة بحفظ النظام العام أواإلدارية المكلفة بحفظ النظام العام أو
  ..العموميةالعمومية

    
  اقبة الوطنية للسياسات والممارسات األمنية اقبة الوطنية للسياسات والممارسات األمنية  المر المر--44--88

توصيف وتصنيف حاالت األزمة األمنية، وشروط وتكنولوجيات التدخل توصيف وتصنيف حاالت األزمة األمنية، وشروط وتكنولوجيات التدخل   ••
ضع التقارير عن ضع التقارير عن فيها، بما يتناسب مع كل حالة، وكذا سبل المراقبة ووفيها، بما يتناسب مع كل حالة، وكذا سبل المراقبة وو

        التدخالت األمنية؛التدخالت األمنية؛
 اإلشراف السياسي على عمليات األمن وحفظ النظام العام فوريا  اإلشراف السياسي على عمليات األمن وحفظ النظام العام فوريا جعلجعل  ••

وذلك بنشر تقارير عن العمليات األمنية وعما خلفته من خسارة وذلك بنشر تقارير عن العمليات األمنية وعما خلفته من خسارة وشفافا، وشفافا، 
  ..وأسباب ذلك واإلجراءات التصويبية المتخذةوأسباب ذلك واإلجراءات التصويبية المتخذة

  

  المراقبة اإلقليمية والمحلية لعمليات األمن و حفظ النظام المراقبة اإلقليمية والمحلية لعمليات األمن و حفظ النظام   --55--88
وضع عمليات األمن وتدخالت القوة العمومية الواقعة تحت تصرف وضع عمليات األمن وتدخالت القوة العمومية الواقعة تحت تصرف   ••

الفوري للجان محلية أو إقليمية الفوري للجان محلية أو إقليمية السلطات اإلقليمية والمحلية تحت اإلشراف السلطات اإلقليمية والمحلية تحت اإلشراف 
  ؛؛للمراقبة والتتبع، متعددة التكوينللمراقبة والتتبع، متعددة التكوين

نشر، بعد كل عملية من هذا النوع، تقريرا مفصال عن الوقائع والعمليات نشر، بعد كل عملية من هذا النوع، تقريرا مفصال عن الوقائع والعمليات   ••
  . . والحصيلة وأسباب ما حصل من الشطط أو التجاوزوالحصيلة وأسباب ما حصل من الشطط أو التجاوز

  

   معايير وحدود استعمال القوة معايير وحدود استعمال القوة--66--88
بكل ما يوثق لقرار بكل ما يوثق لقرار إلزام كل جهاز أو وكيل للسلطة أو األمن باالحتفاظ إلزام كل جهاز أو وكيل للسلطة أو األمن باالحتفاظ   ••

التقارير التقارير بب   فضال عن اإلمساك فضال عن اإلمساكالتدخل أو اللجوء إلى القوة العمومية،التدخل أو اللجوء إلى القوة العمومية،
    إلشعارات والمراسالت المتصلة بها؛إلشعارات والمراسالت المتصلة بها؛واوا

إبطال األوامر والتعليمات الشفوية، إال في حالة الخطر المحدق، على أن إبطال األوامر والتعليمات الشفوية، إال في حالة الخطر المحدق، على أن   ••
  ئد بأخرى مكتوبة وموقعة لتأكيدها؛ئد بأخرى مكتوبة وموقعة لتأكيدها؛تستتبع األوامر الشفوية عندتستتبع األوامر الشفوية عند
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ارية والجنائية الصارمة لكل من ثبت عليه إخفاء ما ترتب من ارية والجنائية الصارمة لكل من ثبت عليه إخفاء ما ترتب من المعاقبة اإلدالمعاقبة اإلد  ••
الخسائر البشرية أو المادية وعلى االستعمال المفرط للقوة العمومية أو قام الخسائر البشرية أو المادية وعلى االستعمال المفرط للقوة العمومية أو قام 
بتزوير أو تدمير أو التستر عن ما حصل من تجاوزات أو وثائق متصلة بتزوير أو تدمير أو التستر عن ما حصل من تجاوزات أو وثائق متصلة 

  ..بهابها
  

  انان السلطة واألمن في مجال حقوق اإلنس السلطة واألمن في مجال حقوق اإلنسالمتواصل ألعوانالمتواصل ألعوانالتكوين التكوين   --77--88
   التكوين والتكوين المستمر في مجال حقوق اإلنسان التكوين والتكوين المستمر في مجال حقوق اإلنسانتخصتخصبرامج برامج وضع وضع   ••

 لفائدة المسؤولين وأعوان األمن والمكلفين بحفظ  لفائدة المسؤولين وأعوان األمن والمكلفين بحفظ وثقافة المواطنة والمساواة،وثقافة المواطنة والمساواة،
النظام، باالستناد على المعايير الدولية والتشريعات الوطنية المتعلقة بحقوق النظام، باالستناد على المعايير الدولية والتشريعات الوطنية المتعلقة بحقوق 

  اإلنسان؛اإلنسان؛
بهدف توعية وتحسيس بهدف توعية وتحسيس يكية يكية لدالئل  ودعائم ديداكتلدالئل  ودعائم ديداكتإعداد ونشر متواصل إعداد ونشر متواصل   ••

مختلف المسؤولين وأعوان األمن بقواعد الحكامة الجيدة على المستوى مختلف المسؤولين وأعوان األمن بقواعد الحكامة الجيدة على المستوى 
  ..األمني واحترام حقوق اإلنساناألمني واحترام حقوق اإلنسان

  

   النهوض بحقوق اإلنسان عبر التربية والتحسيس النهوض بحقوق اإلنسان عبر التربية والتحسيس--99
تدعو هيئة اإلنصاف والمصالحة إلى وضع خطة وطنية متكاملة وطويلة األمد تدعو هيئة اإلنصاف والمصالحة إلى وضع خطة وطنية متكاملة وطويلة األمد   ••

شاورات الوطنية الجارية حول مبادرة المجلس شاورات الوطنية الجارية حول مبادرة المجلس  انطالقا من الم انطالقا من الم،،في هذا الشأنفي هذا الشأن
االستشاري لحقوق اإلنسان في شأن الخطة الوطنية للتربية على حقوق اإلنسان االستشاري لحقوق اإلنسان في شأن الخطة الوطنية للتربية على حقوق اإلنسان 

  ..والنهوض بهاوالنهوض بها
            

  البحث العلمي المتعلق بالتاريخ الماضي والراهن للمغربالبحث العلمي المتعلق بالتاريخ الماضي والراهن للمغرب  --1010
  تحفظ جميع األرشيفات الوطنية، وينسق تنظيمها بين كل الدوائر المعنية، كماتحفظ جميع األرشيفات الوطنية، وينسق تنظيمها بين كل الدوائر المعنية، كما  ••

يسن قانون ينظم شروط حفظها وآجال فتحها للعموم وشروط اإلطالع عليها يسن قانون ينظم شروط حفظها وآجال فتحها للعموم وشروط اإلطالع عليها 
  ..والجزاءات المترتبة عن إتالفهاوالجزاءات المترتبة عن إتالفها
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  . . القيام بمراجعة تدريجية لمحتوى برامج مادة التاريخ ببالدناالقيام بمراجعة تدريجية لمحتوى برامج مادة التاريخ ببالدنا  ••

 باإلضافة إلى المهام الموكولة إليه، بكل ما يتعلق  باإلضافة إلى المهام الموكولة إليه، بكل ما يتعلق ،،الموصى بإحداثهالموصى بإحداثه  قيام المعهدقيام المعهد  ••
ول األحداث التاريخية المتصلة بماضي االنتهاكات ول األحداث التاريخية المتصلة بماضي االنتهاكات بالتوثيق والبحث والنشر حبالتوثيق والبحث والنشر ح

واإلصالح واإلصالح ، ، الجسيمة لحقوق اإلنسان، وبتطورات قضايا حقوق اإلنسانالجسيمة لحقوق اإلنسان، وبتطورات قضايا حقوق اإلنسان
  ..الديموقراطيالديموقراطي

  

    نسان في مجال التصدي لالنتهاكاتنسان في مجال التصدي لالنتهاكاتاختصاص المجلس االستشاري لحقوق اإلاختصاص المجلس االستشاري لحقوق اإل  --1111
ما يخص التصدي التلقائي أو بناء على طلب، ما يخص التصدي التلقائي أو بناء على طلب، فيفيتقوية اختصاص المجلس تقوية اختصاص المجلس   ••

  جال التحري وتقصي الحقائق في انتهاكات حقوق اإلنسان؛ جال التحري وتقصي الحقائق في انتهاكات حقوق اإلنسان؛ في مفي م

  تتبع سير المحاكمات؛تتبع سير المحاكمات؛  ••

رفع درجة تعاون السلطات العمومية فيما يتعلق بتحقيقاته وتمكينه من رفع درجة تعاون السلطات العمومية فيما يتعلق بتحقيقاته وتمكينه من   ••
المعلومات والتقارير ذات الصلة في هذا المجال وإخباره بما تتخذه من المعلومات والتقارير ذات الصلة في هذا المجال وإخباره بما تتخذه من 

  ..نهانها بشأ بشأإجراءات تصحيحيةإجراءات تصحيحية
  

  تامي المتضمن للتوصيات تامي المتضمن للتوصيات  إطار تقديم التقرير الخ إطار تقديم التقرير الخ--رابعا رابعا 
اعتبار التقرير وثيقة مرجعية وطنية عمومية يعمل على دمجها في اعتبار التقرير وثيقة مرجعية وطنية عمومية يعمل على دمجها في   ••

المنظومة التعليمية بشكل عام، وفي التكوين المهني والتكوين المستمر المنظومة التعليمية بشكل عام، وفي التكوين المهني والتكوين المستمر 
ألعوان السلطة ورجال األمن والقضاة وأعوان القضاء والمحامين ألعوان السلطة ورجال األمن والقضاة وأعوان القضاء والمحامين 

  والموظفين بالمؤسسات السجنية؛والموظفين بالمؤسسات السجنية؛
إعالمية وتربوية لتقديم التقرير إلى عموم إعالمية وتربوية لتقديم التقرير إلى عموم تنظيم أنشطة ذات طبيعة تنظيم أنشطة ذات طبيعة   ••

  المواطنين؛المواطنين؛
تنظيم محاضرات ومنتديات لتقديم التقرير ومناقشته على المستوى الدولي تنظيم محاضرات ومنتديات لتقديم التقرير ومناقشته على المستوى الدولي   ••

  غربية في مجال الحقيقة والمصالحة؛غربية في مجال الحقيقة والمصالحة؛قصد التعريف بالتجربة المقصد التعريف بالتجربة الم
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تنظيم تظاهرة وطنية تكريمية للنساء ضحايا ماضي االنتهاكات الجسيمة تنظيم تظاهرة وطنية تكريمية للنساء ضحايا ماضي االنتهاكات الجسيمة   ••
  ..تراف بما كابدنه من آالم وقدمنه من تضحياتتراف بما كابدنه من آالم وقدمنه من تضحياتلحقوق اإلنسان، كاعلحقوق اإلنسان، كاع

  

  متابعة تنفيذ توصيات الهيئةمتابعة تنفيذ توصيات الهيئة  --خامساخامسا
إحداث لجنة بالمجلس االستشاري لحقوق اإلنسان، لمتابعة تنفيذ التوصيات إحداث لجنة بالمجلس االستشاري لحقوق اإلنسان، لمتابعة تنفيذ التوصيات   ••

 في مجاالت الحقيقة وجبر الضرر وضمانات عدم  في مجاالت الحقيقة وجبر الضرر وضمانات عدم الصادرة عن الهيئةالصادرة عن الهيئة
بكل السلطات بكل السلطات وتخول هذه اللجنة صالحيات وسلط واسعة لالتصال وتخول هذه اللجنة صالحيات وسلط واسعة لالتصال . . التكرارالتكرار

والجهات المعنية، وتعمل على تقديم تقرير دوري حول نتائج عملها، بما في والجهات المعنية، وتعمل على تقديم تقرير دوري حول نتائج عملها، بما في 
كما يعمل المجلس كما يعمل المجلس . .  الحاصل في هذا المجال الحاصل في هذا المجالررذلك التقدم المحرز أو التأخذلك التقدم المحرز أو التأخ

  على دمج هذا التقرير في تقريره السنوي عن حالة حقوق اإلنسان بالمغرب؛على دمج هذا التقرير في تقريره السنوي عن حالة حقوق اإلنسان بالمغرب؛
متابعة تنفيذ توصيات متابعة تنفيذ توصيات إنشاء لجنة وزارية مختلطة، من طرف الحكومة، لإنشاء لجنة وزارية مختلطة، من طرف الحكومة، ل  ••

الهيئة، تمثل فيها وزارات الداخلية والعدل والثقافة واإلعالم والتربية الهيئة، تمثل فيها وزارات الداخلية والعدل والثقافة واإلعالم والتربية 
  والتكوين المهني؛والتكوين المهني؛

متابعة تفعيل نتائج أعمال الهيئة في مجال جبر األضرار بواسطة آلية متابعة تفعيل نتائج أعمال الهيئة في مجال جبر األضرار بواسطة آلية   ••
للمتابعة تتولى اإلعداد الرسمي للمقررات الصادرة في مجال تعويض للمتابعة تتولى اإلعداد الرسمي للمقررات الصادرة في مجال تعويض 

جيهها إلى الحكومة قصد التنفيذ، وكذا السهر جيهها إلى الحكومة قصد التنفيذ، وكذا السهر الضحايا ومساطر إشعارهم وتوالضحايا ومساطر إشعارهم وتو
  على تفعيل توصيات الهيئة في مجال برامج جبر باقي األضرار؛على تفعيل توصيات الهيئة في مجال برامج جبر باقي األضرار؛

ر على الصعيد ر على الصعيد ااررضض  إنشاء لجان تقنية لمتابعة تنفيذ مشاريع جبر األ  إنشاء لجان تقنية لمتابعة تنفيذ مشاريع جبر األ  ••
 وتعمل على إحاطة  وتعمل على إحاطة ،،المصالح المعنيةالمصالح المعنيةالقطاعات والقطاعات والجماعي، تمثل فيها الجماعي، تمثل فيها 

 بنتائج  بنتائج ن المجلس االستشاري بشكل دورين المجلس االستشاري بشكل دوريالحكومة ولجنة المتابعة المنبثقة عالحكومة ولجنة المتابعة المنبثقة ع
  ؛ ؛ أعمالهاأعمالها

ممثلي السلطات المحلية ممثلي السلطات المحلية ووإنشاء لجان متابعة مختلطة مكونة من المنتخبين، إنشاء لجان متابعة مختلطة مكونة من المنتخبين،   ••
  ، تكلف، تكلفوالمنظمات غير الحكومية وممثلي المصالح الحكومية التقنية المعنيةوالمنظمات غير الحكومية وممثلي المصالح الحكومية التقنية المعنية
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. . مستوى الجماعي واإلقليمي والجهويمستوى الجماعي واإلقليمي والجهويلمشاريع المقترحة على اللمشاريع المقترحة على التنفيذ اتنفيذ ا  بتتبعبتتبع
ل على تقديم تقارير دورية إلى الجماعات المحلية والحكومة ولجنة ل على تقديم تقارير دورية إلى الجماعات المحلية والحكومة ولجنة وتعموتعم

  .. المذكورة أعاله المذكورة أعالهالمتابعة المنبثقة عن المجلسالمتابعة المنبثقة عن المجلس
  

   حفظ أرشيف الهيئة وتنظيم استعماله  حفظ أرشيف الهيئة وتنظيم استعماله --سادساسادسا
إحالة مجمل أرشيف الهيئة على المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان، الذي إحالة مجمل أرشيف الهيئة على المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان، الذي   ••

  ..شروط االطالع عليهشروط االطالع عليهيتولى اإلمساك به وتنظيمه، وكذا تحديد كيفية ويتولى اإلمساك به وتنظيمه، وكذا تحديد كيفية و

   االعتذار الرسمي والعلني االعتذار الرسمي والعلني--سابعاسابعا
توصي الهيئة بأن يقوم الوزير األول، بعد تقديم تقريرها الختامي، باإلدالء توصي الهيئة بأن يقوم الوزير األول، بعد تقديم تقريرها الختامي، باإلدالء   ••

عن مسؤولية عن مسؤولية بتصريح أمام البرلمان، يتضمن اعتذارا رسميا باسم الحكومة بتصريح أمام البرلمان، يتضمن اعتذارا رسميا باسم الحكومة 
    ..من انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان في الماضيمن انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان في الماضيالدولة عن ما تبث الدولة عن ما تبث 

  أمين التغطية الصحية للضحايا أمين التغطية الصحية للضحايا  ت ت--ثامناثامنا
  6565--0000توصي الهيئة بتأمين التغطية الصحية األساسية حسب قانون توصي الهيئة بتأمين التغطية الصحية األساسية حسب قانون   ••

  لألشخاص الذين بثت في كونهم ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان؛لألشخاص الذين بثت في كونهم ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان؛

، ، ؤالء األشخاص، في المرحلة األولىؤالء األشخاص، في المرحلة األولى تقترح أن يتم، بموجب ذلك، إدماج ه تقترح أن يتم، بموجب ذلك، إدماج ه  ••
تقوم الدولة بتسديد النفقات تقوم الدولة بتسديد النفقات تبعا للبند الثاني من هذا القانون، كذوي معاشات تبعا للبند الثاني من هذا القانون، كذوي معاشات 

  الالزمة عنهم إلى الجهات المعنية بالتغطية؛الالزمة عنهم إلى الجهات المعنية بالتغطية؛

 أن يساهم في  أن يساهم في  في مرحلة ثانية، في مرحلة ثانية، يمكن للمجلس االستشاري لحقوق اإلنسان، يمكن للمجلس االستشاري لحقوق اإلنسان،  ••
إعداد مشروع تعديل في هذا الشأن باتفاق مع األطراف المعنية، يتم بموجبه إعداد مشروع تعديل في هذا الشأن باتفاق مع األطراف المعنية، يتم بموجبه 

  ..استيعاب هذه الفئة في إطار هذا القانون بشكل واضحاستيعاب هذه الفئة في إطار هذا القانون بشكل واضح
 

  احترام حقوق ومصالح الجاليات المغربية بالخارجاحترام حقوق ومصالح الجاليات المغربية بالخارجتوطيد توطيد   --سعاسعاتاتا
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تنوه هيئة اإلنصاف والمصالحة باألمر الملكي لصاحب الجاللة الملك محمد تنوه هيئة اإلنصاف والمصالحة باألمر الملكي لصاحب الجاللة الملك محمد   ••
السادس حفظه اهللا والموجه للحكومة، والقاضي بضمان مشاركة تامة وشاملة السادس حفظه اهللا والموجه للحكومة، والقاضي بضمان مشاركة تامة وشاملة 
لى لى للمهاجرين المغاربة في االستحقاقات الوطنية القادمة؛ وبإنشاء مجلس أعللمهاجرين المغاربة في االستحقاقات الوطنية القادمة؛ وبإنشاء مجلس أع

  للمغاربة القاطنين بالخارج؛للمغاربة القاطنين بالخارج؛
تعتبر أن وضع خطة سياسية تحترم حقوق ومصالح الجاليات المغربية في تعتبر أن وضع خطة سياسية تحترم حقوق ومصالح الجاليات المغربية في   ••

الخارج، يستلزم التشاور والتنسيق بين المجلس المرتقب تأسيسه ومجموعة الخارج، يستلزم التشاور والتنسيق بين المجلس المرتقب تأسيسه ومجموعة 
  الجمعيات والفاعلين ضمنها من جهة، والحكومة من جهة أخرى؛الجمعيات والفاعلين ضمنها من جهة، والحكومة من جهة أخرى؛

لمهاجرين لمهاجرين توصي بإحداث متحف وطني للهجرة، يحفظ ذاكرة اتوصي بإحداث متحف وطني للهجرة، يحفظ ذاكرة ا  
  ومساهمتهم في التاريخ؛ومساهمتهم في التاريخ؛

 التي كان لها بشكل  التي كان لها بشكل ،،تطالب في انتظار ذلك، بتجميد نشاط الودادياتتطالب في انتظار ذلك، بتجميد نشاط الوداديات  
 في انتهاك حقوق المهاجرين، في كل مؤسسة عمومية  في انتهاك حقوق المهاجرين، في كل مؤسسة عمومية  دور دورأو بآخرأو بآخر

  أو شبه عمومية؛أو شبه عمومية؛

توصي اللجنة المكلفة بتتبع عمليات التعويض بالسهر على تسوية توصي اللجنة المكلفة بتتبع عمليات التعويض بالسهر على تسوية   
 بأرض  بأرض  والذين لم يلتحقوا بعد والذين لم يلتحقوا بعدمشاكل المواطنين المغتربين بالخارجمشاكل المواطنين المغتربين بالخارج

 بشكل  بشكل  بحل المشاكل اإلدارية التي تعترض سبيلهم بحل المشاكل اإلدارية التي تعترض سبيلهمالوطن، وذلكالوطن، وذلك
  . . خاصخاص

  

   استكمال مسار النهوض بحقوق المرأة وحمايتها استكمال مسار النهوض بحقوق المرأة وحمايتها--عاشراعاشرا
تعزيز وترصيد المكاسب الهامة المحققة في مجال النهوض بحقوق المرأة تعزيز وترصيد المكاسب الهامة المحققة في مجال النهوض بحقوق المرأة   ••

ية وطنية ية وطنية واستكمال مسلسل اإلصالحات في المجال، عبر وضع إستراتيجواستكمال مسلسل اإلصالحات في المجال، عبر وضع إستراتيج
شمولية مندمجة واستشرافية، تستهدف تأهيل النساء وتمكينهن والحد من شمولية مندمجة واستشرافية، تستهدف تأهيل النساء وتمكينهن والحد من 
هشاشة أوضاعهن بالتصدي لألمية والفقر والميز والعنف، وتطوير مشاركتهن هشاشة أوضاعهن بالتصدي لألمية والفقر والميز والعنف، وتطوير مشاركتهن 

  ؛؛في الحياة العامة وصنع القرار بتثبيت وتعزيز التدابير التحفيزيةفي الحياة العامة وصنع القرار بتثبيت وتعزيز التدابير التحفيزية



 
 
Royaume du Maroc 
 
Instance Equité et Réconciliation 
        

 
المملكة المغربية

هيئة اإلنصاف و المصالحة 

                                                   
 

                                                              التقرير الختاميالتقرير الختامي                                                                                                          الكتاب األولالكتاب األول  
 

  

144

  إعمال السياساتإعمال السياساتاء وحمايتها، وتتبع اء وحمايتها، وتتبع إحداث آلية وطنية للنهوض بحقوق النسإحداث آلية وطنية للنهوض بحقوق النس  ••
العمومية في المجال، مع تخويلها الصالحيات والوسائل الالزمة إلنجاز العمومية في المجال، مع تخويلها الصالحيات والوسائل الالزمة إلنجاز 

  ؛؛مهامهامهامها
التعزيز المؤسساتي والجغرافي لمراكز االستماع والمساعدة القانونية والنفسية التعزيز المؤسساتي والجغرافي لمراكز االستماع والمساعدة القانونية والنفسية   ••

للنساء ضحايا العنف، وفتح باب االستفادة من خدماتها أمام النساء ضحايا للنساء ضحايا العنف، وفتح باب االستفادة من خدماتها أمام النساء ضحايا 
  ..ماضي االنتهاكاتماضي االنتهاكات
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  ولولالفصل األالفصل األ
                          األسـس المـرجعيةاألسـس المـرجعية  

  
، باعتباره انتهاكا مركبا يطال عددا كبيرا من الحقوق األساسية ، باعتباره انتهاكا مركبا يطال عددا كبيرا من الحقوق األساسية االختفاء القسرياالختفاء القسري  يمثليمثل

المحمية دوليا، واحدا من بين االنتهاكات الجسيمة موضوع اختصاص هيئة اإلنصاف المحمية دوليا، واحدا من بين االنتهاكات الجسيمة موضوع اختصاص هيئة اإلنصاف 
تتعدى تتعدى ومما يزيد في جسامة هذا االنتهاك كون األضرار المترتبة عنه ومما يزيد في جسامة هذا االنتهاك كون األضرار المترتبة عنه . . والمصالحةوالمصالحة

 برمته ما دام الهدف من  برمته ما دام الهدف من والمجتمعوالمجتمعبل بل   ،،همهمئئوأصدقاوأصدقاهم هم عائالتعائالتالضحايا المباشرين لتطال الضحايا المباشرين لتطال 
    ..وراء ممارسته هو بث الرعب والخوف لدى هؤالء جميعا باعتباره يمس الحق في الحياةوراء ممارسته هو بث الرعب والخوف لدى هؤالء جميعا باعتباره يمس الحق في الحياة

 جديدة نسبياً، فإن المعاهدات العامة لحقوق اإلنسان  جديدة نسبياً، فإن المعاهدات العامة لحقوق اإلنسان ""االختفاء القسرياالختفاء القسري"" ظاهرة  ظاهرة لما كانتلما كانتوو
 مقتضيات صريحة حول الحق في عدم  مقتضيات صريحة حول الحق في عدم  تتضمن تتضمنالال  11ن الدولي واإلقليمين الدولي واإلقليميعلى الصعيديعلى الصعيدي

 إلى القول  إلى القول  فقهاء القانون الدولي فقهاء القانون الدوليذهب بعضذهب بعض واستحضارا لذلك ي واستحضارا لذلك ي..التعرض لهذه الممارسةالتعرض لهذه الممارسة
 من اإلطار القانوني لحماية حقوق  من اإلطار القانوني لحماية حقوق للتملصللتملصإنما وجدت عمداً إنما وجدت عمداً ""أن هذه الظاهرة المعقدة أن هذه الظاهرة المعقدة 

قسري في قسري في حال ظاهرة ممارسة االختفاء الحال ظاهرة ممارسة االختفاء الا إذن، مع انتشار واستفا إذن، مع انتشار واستفوكان طبيعيوكان طبيعي". ". اإلنساناإلنسان
 المنظومة الدولية، محمل الجد مسألة معالجة الظاهرة من خالل  المنظومة الدولية، محمل الجد مسألة معالجة الظاهرة من خالل أخذأخذ أن ت أن تالعديد من الدول،العديد من الدول،

العمل على إنشاء آليات قانونية ملزمة لحماية وضمان الحق في عدم التعرض لهذا العمل على إنشاء آليات قانونية ملزمة لحماية وضمان الحق في عدم التعرض لهذا 
  ..االنتهاكاالنتهاك

في في االختطاف واالحتجاز واالختطاف واالحتجاز وي ي  تتمثل ف تتمثل ف إلى االختفاء القسري إلى االختفاء القسريومع ذلك، فاألفعال التي تؤديومع ذلك، فاألفعال التي تؤدي
، ،  ظروف االعتقال ظروف االعتقالالوفاة بسببالوفاة بسببخارج نطاق القانون أو خارج نطاق القانون أو التصفية الجسدية التصفية الجسدية   بعض الحاالتبعض الحاالت

   والقانونية والقانونيةاتيةاتيةالضمانات المؤسسالضمانات المؤسسكما أن كما أن . . هي أفعال تجرمها جميع التشريعات الوطنيةهي أفعال تجرمها جميع التشريعات الوطنية
افية افية حماية كحماية كتوفر توفر " " دولة الحق والقانوندولة الحق والقانون""المتوفرة عادة في الدول التي ينطبق عليها وصف المتوفرة عادة في الدول التي ينطبق عليها وصف 

  ..ةةضد هذه الممارسضد هذه الممارس

                                                 
من بينها اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، االتفاقية األوربية لحقوق اإلنسان، االتفاقية  - 1

  .األمريكية لحقوق اإلنسان والميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان
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سري بشكل ممنهج سري بشكل ممنهج وقد اتخذت العديد من الدول التي عرفت انتشار ظاهرة االختفاء القوقد اتخذت العديد من الدول التي عرفت انتشار ظاهرة االختفاء الق
االختفاء االختفاء ات تستهدف تجريم ات تستهدف تجريم من أجل تبني تشريعمن أجل تبني تشريعاتخذت تدابير عملية اتخذت تدابير عملية وعلى نطاق واسع، وعلى نطاق واسع، 

مضامين مضامين حول الحماية من االختفاء القسري وحول الحماية من االختفاء القسري والعالمي العالمي  لمقتضيات اإلعالن  لمقتضيات اإلعالن  طبقا طبقاالقسريالقسري
  ..22 فريق العمل األممي المعني فريق العمل األممي المعنيتتتوصياتوصيا

  

  الحماية القانونية ضد التعرض لالختفاء القسريالحماية القانونية ضد التعرض لالختفاء القسري: : أوالأوال
  في القانون الدوليفي القانون الدولي  --أأ

تتوزع مقتضيات القانون الدولي لحقوق اإلنسان المتعلقة بالحماية ضد التعرض لالختفاء تتوزع مقتضيات القانون الدولي لحقوق اإلنسان المتعلقة بالحماية ضد التعرض لالختفاء 
القسري وبضمان حقوق األشخاص الذين يتعرضون لهذه الممارسة أو عائالتهم بين القسري وبضمان حقوق األشخاص الذين يتعرضون لهذه الممارسة أو عائالتهم بين 

يضمن العهد الدولي الخاص يضمن العهد الدولي الخاص . . 33عة من األدوات العالمية ذات الصلة بحقوق اإلنسانعة من األدوات العالمية ذات الصلة بحقوق اإلنسانمجمومجمو
بالحقوق السياسية والمدنية مجموعة من الحقوق األساسية التي تنتهك عندما يتعرض بالحقوق السياسية والمدنية مجموعة من الحقوق األساسية التي تنتهك عندما يتعرض 
الشخص لالختفاء القسري، ومن بينها أساسا، الحق في الحياة، الحق في عدم التعرض الشخص لالختفاء القسري، ومن بينها أساسا، الحق في الحياة، الحق في عدم التعرض 

عتراف بالشخصية القانونية، وسائر الحقوق عتراف بالشخصية القانونية، وسائر الحقوق للتعذيب وسوء المعاملة، الحق في االللتعذيب وسوء المعاملة، الحق في اال
  ..والحريات األساسيةوالحريات األساسية

، ، 44وتجدر اإلشارة هنا أيضا إلى اجتهاد اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان في إطار تعليق عاموتجدر اإلشارة هنا أيضا إلى اجتهاد اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان في إطار تعليق عام
تؤكد فيه بشكل واضح، على أن المقتضيات غير القابلة للتصرف وفق المادة الرابعة من تؤكد فيه بشكل واضح، على أن المقتضيات غير القابلة للتصرف وفق المادة الرابعة من 

المبادئ األساسية للقانون الدولي اإلنساني ومعايير المبادئ األساسية للقانون الدولي اإلنساني ومعايير العهد، يجب تأويلها بشكل يجعلها تشمل العهد، يجب تأويلها بشكل يجعلها تشمل 
القانون الدولي، بما فيها منع االختطاف وحجز الرهائن واالعتقاالت السرية والحق في القانون الدولي، بما فيها منع االختطاف وحجز الرهائن واالعتقاالت السرية والحق في 
الحماية ضد الحرمان التعسفي من الحرية والحق في معاملة إنسانية وفي احترام تام الحماية ضد الحرمان التعسفي من الحرية والحق في معاملة إنسانية وفي احترام تام 

        ..للكرامة المتأصلة في اإلنسانللكرامة المتأصلة في اإلنسان

                                                 
  ..عرفت انتشار ممارسة االختفاء القسري بشكل واسع النطاقعرفت انتشار ممارسة االختفاء القسري بشكل واسع النطاق  يتعلق األمر بصفة خاصة ببعض دول أمريكا الجنوبية التييتعلق األمر بصفة خاصة ببعض دول أمريكا الجنوبية التي - 2
 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واالتفاقية األمريكية واالتفاقية األوربية والميثاق اإلفريقي  اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واالتفاقية األمريكية واالتفاقية األوربية والميثاق اإلفريقي -- 3

  ..ة ضد االختفاء القسرية ضد االختفاء القسريواالتفاقية األمريكيواالتفاقية األمريكي
  ..2929التعليق رقم التعليق رقم  - 4
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على كافة أشكال االختفاء في حالة نزاع مسلح على كافة أشكال االختفاء في حالة نزاع مسلح   ن الدولي اإلنسانين الدولي اإلنسانيتنطبق مقتضيات القانوتنطبق مقتضيات القانو
كيفما كانت الجهة المسؤولة، حيث تشمل األشخاص الذين انقطعت أخبارهم عن العائالت كيفما كانت الجهة المسؤولة، حيث تشمل األشخاص الذين انقطعت أخبارهم عن العائالت 

وتعنى اتفاقيات وتعنى اتفاقيات . . نتيجة حالة الحرب أو الفوضى في المؤسسات المرافقة لحالة نزاع مسلحنتيجة حالة الحرب أو الفوضى في المؤسسات المرافقة لحالة نزاع مسلح
ء من خالل ما تتضمنه من مقتضيات تنص ء من خالل ما تتضمنه من مقتضيات تنص جنيف والبروتوكوالت الملحقة بها باالختفاجنيف والبروتوكوالت الملحقة بها باالختفا

على حقوق وواجبات تتعلق أساسا بالحق في الحياة ومنع التعذيب وحماية حرية األشخاص على حقوق وواجبات تتعلق أساسا بالحق في الحياة ومنع التعذيب وحماية حرية األشخاص 
  ..والحق في حياة أسريةوالحق في حياة أسرية

تتمثل التزامات الدول في نظر القانون الدولي اإلنساني في واجب البحث والتحقيق حول تتمثل التزامات الدول في نظر القانون الدولي اإلنساني في واجب البحث والتحقيق حول 
 من  من 7474 و  و 3434 و و3333 و  و 3232وتلزم المواد وتلزم المواد . . حاالت االختفاء وإخبار العائالت بنتائج ذلكحاالت االختفاء وإخبار العائالت بنتائج ذلك

البروتوكول األول أطراف النزاع بالبحث عن المختفين المعلن عنهم وبالكشف عن البروتوكول األول أطراف النزاع بالبحث عن المختفين المعلن عنهم وبالكشف عن 
. . مصيرهم وتقديم معلومات لذويهم وتسهيل تجميع العائالت المشتتة بسبب النزاع المسلحمصيرهم وتقديم معلومات لذويهم وتسهيل تجميع العائالت المشتتة بسبب النزاع المسلح

 في مجال  في مجال كما أن من واجب أطراف النزاع تقديم الدعم للمنظمات اإلنسانية والعاملة أيضاكما أن من واجب أطراف النزاع تقديم الدعم للمنظمات اإلنسانية والعاملة أيضا
  ..البحث وتسجيل تلك المعلومات وتسهيل تجميع األسرالبحث وتسجيل تلك المعلومات وتسهيل تجميع األسر

غير أنه ال غير أنه ال . . تطرق النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية بدوره لمنع االختفاء القسريتطرق النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية بدوره لمنع االختفاء القسري
  ––فاالختفاءات القسرية، بمقتضى المادة السابعة منه فاالختفاءات القسرية، بمقتضى المادة السابعة منه . . يتحدث عن االختفاءات في شموليتهايتحدث عن االختفاءات في شموليتها

ة بغرض حرمانهم من الحماية القانونية خالل ة بغرض حرمانهم من الحماية القانونية خالل بمعنى حاالت أشخاص محرومين من الحريبمعنى حاالت أشخاص محرومين من الحري
 تشكل جريمة ضد اإلنسانية، عندما تكون مرتكبة في إطار هجوم واسع  تشكل جريمة ضد اإلنسانية، عندما تكون مرتكبة في إطار هجوم واسع --مدة زمنية طويلةمدة زمنية طويلة

  ..النطاق وممنهج ضد ساكنة مدنيةالنطاق وممنهج ضد ساكنة مدنية
وأخيرا، فإن االجتهادات الفقهية للجنة المعنية بحقوق اإلنسان ذات الصلة بالموضوع، وأخيرا، فإن االجتهادات الفقهية للجنة المعنية بحقوق اإلنسان ذات الصلة بالموضوع، 

واصلة المبذولة من قبل لجنة حقوق اإلنسان، أفضت إلى واصلة المبذولة من قبل لجنة حقوق اإلنسان، أفضت إلى وكذا المجهودات السياسية المتوكذا المجهودات السياسية المت
تعتبر االتفاقية تعتبر االتفاقية . . إنشاء وتبني اتفاقية دولية خاصة تعنى بالحماية ضد االختفاء القسريإنشاء وتبني اتفاقية دولية خاصة تعنى بالحماية ضد االختفاء القسري

المذكورة أن االختفاء القسري هو حرمان شخص ما من حريته بأي شكل من األشكال أو المذكورة أن االختفاء القسري هو حرمان شخص ما من حريته بأي شكل من األشكال أو 
 يتصرفون بإذن من  يتصرفون بإذن من ألي سبب من األسباب، يحصل على أيدي أشخاص أو مجموعاتألي سبب من األسباب، يحصل على أيدي أشخاص أو مجموعات

الدولة أو بدعم أو قبول منها، يعقبه غياب المعلومات أو رفض االعتراف بحرمان الدولة أو بدعم أو قبول منها، يعقبه غياب المعلومات أو رفض االعتراف بحرمان 
الشخص من حريته، أو رفض تقديم المعلومات، أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو الشخص من حريته، أو رفض تقديم المعلومات، أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو 
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وتنص المادة الرابعة من االتفاقية المذكورة وتنص المادة الرابعة من االتفاقية المذكورة . . ))  المادة األولى من االتفاقيةالمادة األولى من االتفاقية((. . مكان وجودهمكان وجوده
  ::ن االلتزامات بالنسبة للدول من بينهان االلتزامات بالنسبة للدول من بينهاعلى جملة معلى جملة م

  عدم ممارسة االختفاء القسري أو السماح به أو التغاضي عنه؛عدم ممارسة االختفاء القسري أو السماح به أو التغاضي عنه؛  
التحقيق الفوري والسريع في أية شكوى حول التعرض لالختفاء القسري وإبالغ التحقيق الفوري والسريع في أية شكوى حول التعرض لالختفاء القسري وإبالغ   

  أسرة المختفي بمصيره أو بمكان وجوده؛أسرة المختفي بمصيره أو بمكان وجوده؛
  فرض عقوبات على جريمة االختفاء القسري؛فرض عقوبات على جريمة االختفاء القسري؛  
ولة المعنية ومع األمم المتحدة للمساهمة في منع االختفاء ولة المعنية ومع األمم المتحدة للمساهمة في منع االختفاء التعاون فيما بين الدالتعاون فيما بين الد  

  القسري والتحقيق فيه والمعاقبة عليه والقضاء عليه؛القسري والتحقيق فيه والمعاقبة عليه والقضاء عليه؛
  ..توفير تعويض مناسب وسريع جبرا للضرر الالحق بضحية االختفاء القسريتوفير تعويض مناسب وسريع جبرا للضرر الالحق بضحية االختفاء القسري  

  

 الدولي لحقوق اإلنسان بجملة من النصوص غير الملزمة قانونا حول  الدولي لحقوق اإلنسان بجملة من النصوص غير الملزمة قانونا حول ننوقد تعزز القانووقد تعزز القانو
ويتعلق األمر على ويتعلق األمر على . .  الحقوق الناشئة،  في شكل مبادئ عامة أو توجيهية الحقوق الناشئة،  في شكل مبادئ عامة أو توجيهيةمجموعة منمجموعة من

الخصوص بالحق في معرفة الحقيقة، مما يعزز البحث عن حقيقة االنتهاكات الجسيمة الخصوص بالحق في معرفة الحقيقة، مما يعزز البحث عن حقيقة االنتهاكات الجسيمة 
وهو أحد األهداف األساسية المتبعة في تجارب لجان الحقيقة وهو أحد األهداف األساسية المتبعة في تجارب لجان الحقيقة . . المرتكبة خالل فترة سابقةالمرتكبة خالل فترة سابقة

  ..والمصالحة عبر العالموالمصالحة عبر العالم
لكل شعب لكل شعب " " موعة المحينة لمبادئ محاربة اإلفالت من العقاب على أن موعة المحينة لمبادئ محاربة اإلفالت من العقاب على أن وهكذا تنص المجوهكذا تنص المج

حق غير قابل للتصرف في معرفة الحقيقة عن األحداث الماضية المتعلقة بارتكاب جرائم حق غير قابل للتصرف في معرفة الحقيقة عن األحداث الماضية المتعلقة بارتكاب جرائم 
شنيعة وعن الظروف واألسباب التي أفضت، نتيجة االنتهاكات الجسيمة أو الممنهجة شنيعة وعن الظروف واألسباب التي أفضت، نتيجة االنتهاكات الجسيمة أو الممنهجة 

دم الممارسة الكاملة والفعالة للحق في دم الممارسة الكاملة والفعالة للحق في وتقوتق. . لحقوق اإلنسان، إلى ارتكاب هذه الجرائملحقوق اإلنسان، إلى ارتكاب هذه الجرائم
  ". ". معرفة الحقيقة ضمانا حيويا لتفادي تجدد وقوع هذه االنتهاكاتمعرفة الحقيقة ضمانا حيويا لتفادي تجدد وقوع هذه االنتهاكات

وبنفس الدرجة التي تقر فيها تلك المبادئ الحق في معرفة الحقيقة، فإنها تربطه بالحق في وبنفس الدرجة التي تقر فيها تلك المبادئ الحق في معرفة الحقيقة، فإنها تربطه بالحق في 
معرفة الشعب لتاريخ اضطهاده هو جزء من معرفة الشعب لتاريخ اضطهاده هو جزء من ""حفظ الذاكرة من خالل التأكيد على أن حفظ الذاكرة من خالل التأكيد على أن 

 مناسبة لكي تقوم  مناسبة لكي تقوم رراثه، فيجب، بناء على ذلك، صيانة هذا التراث من خالل اتخاذ تدابياثه، فيجب، بناء على ذلك، صيانة هذا التراث من خالل اتخاذ تدابيترتر
الدول بواجبها الكامل المتمثل في حفظ السجالت وغيرها من األدلة المتعلقة بانتهاكات الدول بواجبها الكامل المتمثل في حفظ السجالت وغيرها من األدلة المتعلقة بانتهاكات 

وتستهدف مثل وتستهدف مثل . . حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني وتيسير عملية المعرفة بهذه االنتهاكاتحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني وتيسير عملية المعرفة بهذه االنتهاكات
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 الذاكرة الجماعية من النسيان بغية االحتياط على وجه الخصوص من  الذاكرة الجماعية من النسيان بغية االحتياط على وجه الخصوص من هذه التدابير حفظهذه التدابير حفظ
  ..""ظهور نظريات تحرف الوقائع أو تنفيهاظهور نظريات تحرف الوقائع أو تنفيها

  

   في التشريع الوطني في التشريع الوطني--بب
 التي من  التي من الضمانات القانونيةالضمانات القانونيةي بوجود نقص سافر من حيث انعدام ي بوجود نقص سافر من حيث انعدام  المغرب المغربيتميز التشريعيتميز التشريع

ستور المغربي ستور المغربي شأنها الحماية ضد ممارسة االختفاء القسري، وذلك رغم تضمن الدشأنها الحماية ضد ممارسة االختفاء القسري، وذلك رغم تضمن الد
  أأيتعلق األمر بمبديتعلق األمر بمبد. . على منع مثل هذه الممارساتعلى منع مثل هذه الممارساتلمقتضيات تنص، بشكل غير مباشر، لمقتضيات تنص، بشكل غير مباشر، 

وحسب وحسب عدم إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو معاقبته إال في األحوال عدم إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو معاقبته إال في األحوال 
وهو األمر الذي يجد ترجمته التشريعية في وهو األمر الذي يجد ترجمته التشريعية في   ..55اإلجراءات المنصوص عليها في القانوناإلجراءات المنصوص عليها في القانون

  ..الجنائية والقانون الجنائيالجنائية والقانون الجنائيدة في قانون المسطرة دة في قانون المسطرة القواعد القانونية الوارالقواعد القانونية الوار
 المس بالحريات الشخصية  المس بالحريات الشخصية يجرم القانون الجنائي المغربي كل األفعال التي من شأنهايجرم القانون الجنائي المغربي كل األفعال التي من شأنها

 قاض أو موظف عمومي أو  قاض أو موظف عمومي أو  طرف طرفنن يتم األمر به أو ارتكابه م يتم األمر به أو ارتكابه موالناتجة عن عمل تحكميوالناتجة عن عمل تحكمي
ين وأعوان السلطة ين وأعوان السلطة  عمومي عموميموظفينموظفين األفعال الصادرة عن  األفعال الصادرة عن ال يجرمال يجرم غير أنه  غير أنه ..66عون عموميعون عمومي

. . ممارستهم لمهامهمممارستهم لمهامهم   االختفاء القسري متى ارتكبوها في إطار االختفاء القسري متى ارتكبوها في إطارالعمومية التي تتسبب فيالعمومية التي تتسبب في
إلى إلى " " االعتداء على الحرية الشخصية الذي يرتكبه األفراد العاديوناالعتداء على الحرية الشخصية الذي يرتكبه األفراد العاديون""كما يتطرق في باب كما يتطرق في باب 

بدون أمر من بدون أمر من " " أعمال االختطاف واإليقاف والحبس واالحتجاز التي يتم القيام بها أعمال االختطاف واإليقاف والحبس واالحتجاز التي يتم القيام بها 
ت المختصة وفي غير الحاالت التي يجيز فيها القانون أو يوجب ضبط ت المختصة وفي غير الحاالت التي يجيز فيها القانون أو يوجب ضبط السلطاالسلطا

ويعاقب على هذه األفعال بعقوبة تتراوح حسب األحوال بين السجن لمدة ويعاقب على هذه األفعال بعقوبة تتراوح حسب األحوال بين السجن لمدة ". ". األشخاصاألشخاص
فالموظفون العموميون ال فالموظفون العموميون ال . . 77خمس سنوات واإلعدام إذا ثبت خضوع الضحية للتعذيبخمس سنوات واإلعدام إذا ثبت خضوع الضحية للتعذيب

لغرض لغرض ""ية الشخص قد تم ارتكابه ية الشخص قد تم ارتكابه  إال إذا كان الفعل الماس بحر إال إذا كان الفعل الماس بحرباقي األشخاصباقي األشخاصيعتبرون كيعتبرون ك
وما لم تجتمع هذه الشروط فإن اختطاف أحد وما لم تجتمع هذه الشروط فإن اختطاف أحد ". ". ذاتي أو بقصد إرضاء أهواء شخصيةذاتي أو بقصد إرضاء أهواء شخصية

                                                 
  . الفصل العاشر من الدستور المغربي- 5
  . من قانون المسطرة الجنائية المغربي225 الفصل - 6
  . من القانون الجنائي المغربي و ما يليه436 الفصل - 7



 
Royaume du Maroc 
 
Instance Equité et Réconciliation 
        

 
المملكة المغربية

هيئة اإلنصاف و المصالحة 

 

  الثانيالثاني  الكتابالكتاب                                                                                                                                                                        التقرير الختاميالتقرير الختامي
                   

10

 متابعته أو معاقبته إال في إطار  متابعته أو معاقبته إال في إطار يترتب عنهيترتب عنهأعوان السلطة لشخص أو احتجازه له ال أعوان السلطة لشخص أو احتجازه له ال 
  .. باعتبارهما مسا بالحرية الفردية باعتبارهما مسا بالحرية الفردية225225الفصل الفصل 
وباعتبار عقوبة اإلعدام وباعتبار عقوبة اإلعدام . . يد من الحقوق المدنيةيد من الحقوق المدنية ال يعاقب عليه سوى بالتجر ال يعاقب عليه سوى بالتجرخرقخرقإن هذا الإن هذا ال

والسجن المؤبد والسجن المحدد واإلقامة اإلجبارية عقوبات أساسية في المادة الجنائية فإنه والسجن المؤبد والسجن المحدد واإلقامة اإلجبارية عقوبات أساسية في المادة الجنائية فإنه 
     بعزل المحكوم عليهم من جميع الوظائف العمومية بعزل المحكوم عليهم من جميع الوظائف العموميةضاءضاءيمكن عالوة على الحكم بها القيمكن عالوة على الحكم بها الق

 من القانون  من القانون 2626الفصل الفصل  ( (وطردهم منها طيلة فترة تتراوح بين سنتين وعشر سنواتوطردهم منها طيلة فترة تتراوح بين سنتين وعشر سنوات
    ).).الجنائيالجنائي
 يستفيد قانونا من التمييز على مستوى العقوبات المقررة  يستفيد قانونا من التمييز على مستوى العقوبات المقررة  العمومية العمومية عون السلطة عون السلطةغير أنغير أن

لنفس الجرائم، وهي مفارقة مادامت االنتهاكات المرتكبة من لدن موظفين عموميين مكلفين لنفس الجرائم، وهي مفارقة مادامت االنتهاكات المرتكبة من لدن موظفين عموميين مكلفين 
أشخاص أشخاص بة من قبل بة من قبل بتنفيذ القوانين وحماية أمن األشخاص أكثر خطورة من األفعال المرتكبتنفيذ القوانين وحماية أمن األشخاص أكثر خطورة من األفعال المرتك

بناء على أمر من بناء على أمر من " " كما أنه يتمتع بعذر معف من العقوبة إذا أثبت أنه تصرف كما أنه يتمتع بعذر معف من العقوبة إذا أثبت أنه تصرف . . عاديينعاديين
  ".".رؤسائه في مادة تدخل في نطاق اختصاصهم ويوجب عليه طاعتهمرؤسائه في مادة تدخل في نطاق اختصاصهم ويوجب عليه طاعتهم

 جهاز من  جهاز من  يتم ارتكابه من قبل يتم ارتكابه من قبل فعل االختطاف المتبوع باالختفاء الذي فعل االختطاف المتبوع باالختفاء الذيبناء عليه، يكونبناء عليه، يكونوو
في الوضع الراهن للتشريع، في الوضع الراهن للتشريع، يه جنائيا، من حيث المبدأ، يه جنائيا، من حيث المبدأ، غير معاقب علغير معاقب علأجهزة الدولة أجهزة الدولة 

 كذلك  كذلك  ينطبق ينطبقواألمرواألمر. . الرئيس التسلسليالرئيس التسلسليإذا تعلق األمر بإذا تعلق األمر بإال إال ) ) التجريد من الحقوق المدنيةالتجريد من الحقوق المدنية((
بالنسبة لرفض أو إهمال اتخاذ اإلجراءات الالزمة في شأن شكوى رامية إلى معاينة بالنسبة لرفض أو إهمال اتخاذ اإلجراءات الالزمة في شأن شكوى رامية إلى معاينة 

 يشمل، حسب  يشمل، حسب 88فة العمومية الواسعفة العمومية الواسعوينبغي اإلشارة إلى أن مفهوم الوظيوينبغي اإلشارة إلى أن مفهوم الوظي. . عسفيعسفياعتقال تاعتقال ت
االجتهاد القضائي كل شخص يمارس مهمة انتخابية أو وظيفة عمومية حتى ولو كانت االجتهاد القضائي كل شخص يمارس مهمة انتخابية أو وظيفة عمومية حتى ولو كانت 

  . . مؤقتةمؤقتة
 إن على مستوى تجريم  إن على مستوى تجريم ،،الميز القانوني لفائدة الموظفين واألعوان العموميينالميز القانوني لفائدة الموظفين واألعوان العموميينباإلضافة إلى باإلضافة إلى 

 فإن حاالت  فإن حاالت ،،ررة للفعلررة للفعلاالنتهاكات المقرونة باالختفاء القسري أو على مستوى العقوبة المقاالنتهاكات المقرونة باالختفاء القسري أو على مستوى العقوبة المق
وبصرف النظر عن هذه الحدود فإن وبصرف النظر عن هذه الحدود فإن . . تخضع في الواقع للعقابتخضع في الواقع للعقابال ال المس بالحرية الفردية المس بالحرية الفردية 

                                                 
  . من القانون الجنائي المغربي424 الفص - 8
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فالعذر المعفي من العقوبة والذي يستفيد فالعذر المعفي من العقوبة والذي يستفيد . .  ظل بدون تفعيل ظل بدون تفعيل من القانون الجنائي من القانون الجنائي225225الفصل الفصل 
ا ا حرمانهم منه طالما أنهم قد تصرفوحرمانهم منه طالما أنهم قد تصرفوال يمكن ال يمكن  المباشرون، فضال عن ذلك،  المباشرون، فضال عن ذلك، فاعلونفاعلونمنه المنه ال

  ..استجابة لتعليمات رؤسائهماستجابة لتعليمات رؤسائهم
    

  لالعتقال التعسفيلالعتقال التعسفي الحماية القانونية ضد التعرض  الحماية القانونية ضد التعرض --ثانياثانيا
   في القانون الدولي في القانون الدولي--أأ

يؤدي االعتقال إلى الحرمان من الحرية، ويكتسي صبغة تعسفية كلما تم خارج األحوال يؤدي االعتقال إلى الحرمان من الحرية، ويكتسي صبغة تعسفية كلما تم خارج األحوال 
وتتضمن األدوات الدولية مقتضيات مهمة تنص وتتضمن األدوات الدولية مقتضيات مهمة تنص . . واألشكال المنصوص عليها في القانونواألشكال المنصوص عليها في القانون

  ..لى  الوقاية من االعتقال التعسفي ومن كل انتهاك آخر قد يقترن بهلى  الوقاية من االعتقال التعسفي ومن كل انتهاك آخر قد يقترن بهعع
يربط اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان االعتقال التعسفي بمبدأ حق الفرد في الحرية وفي يربط اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان االعتقال التعسفي بمبدأ حق الفرد في الحرية وفي 

وتفيد خالصات فريق العمل المكلف باالعتقال التعسفي وتفيد خالصات فريق العمل المكلف باالعتقال التعسفي ). ). 33المادةالمادة((األمان الشخصي األمان الشخصي 
 بعض المحاكمات ذات الصبغة السياسية  بعض المحاكمات ذات الصبغة السياسية ، في آراء صادرة عنه حول، في آراء صادرة عنه حول19911991المحدث سنة المحدث سنة 

أن اعتقال فرد، حتى ولو كان بناء على قرار قضائي، قد يكون تعسفيا إذا اختل شرط من أن اعتقال فرد، حتى ولو كان بناء على قرار قضائي، قد يكون تعسفيا إذا اختل شرط من 
  ..شروط المحاكمة العادلةشروط المحاكمة العادلة

وقد تعززت حماية الحق في عدم التعرض لالعتقال التعسفي بمقتضيات العهد الدولي وقد تعززت حماية الحق في عدم التعرض لالعتقال التعسفي بمقتضيات العهد الدولي 
مادته التاسعة، على ثالث ضمانات مادته التاسعة، على ثالث ضمانات الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي ينص في الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي ينص في 

  ::أساسيةأساسية
  ..حق كل فرد تم توقيفه في أن يتم إخباره بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعهحق كل فرد تم توقيفه في أن يتم إخباره بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه  --
سريعا إلى أحد سريعا إلى أحد " " حق الشخص الموقوف أو المعتقل بسبب فعل جرمي في أن يقدم حق الشخص الموقوف أو المعتقل بسبب فعل جرمي في أن يقدم   --

  ".".القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائيةالقضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية
ون االعتقال االحتياطي في انتظار المحاكمة هو القاعدة العامة أو ون االعتقال االحتياطي في انتظار المحاكمة هو القاعدة العامة أو ال ينبغي أن يكال ينبغي أن يك  --

  . . إذ يجب أن يكون استثنائيا ومبررا بكيفية دقيقة بمستلزمات إدارة العدالةإذ يجب أن يكون استثنائيا ومبررا بكيفية دقيقة بمستلزمات إدارة العدالة. . األصلاألصل
 منه ضمانات المحاكمة العادلة المشار  منه ضمانات المحاكمة العادلة المشار 1515 و  و 1414كما يحدد العهد بصورة دقيقة في المادتين كما يحدد العهد بصورة دقيقة في المادتين 

و تتمثل هذه الضمانات و تتمثل هذه الضمانات . . ن العالمي لحقوق اإلنسانن العالمي لحقوق اإلنسان من اإلعال من اإلعال1111 و  و 1010إليها في المادتين إليها في المادتين 
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  ::بوجه خاص فيبوجه خاص في
  اختصاص المحاكم المحدثة بمقتضى القانون واستقاللها وتجردها؛اختصاص المحاكم المحدثة بمقتضى القانون واستقاللها وتجردها؛  --
  فرضية براءة كل شخص متابع من أجل فعل جرمي؛فرضية براءة كل شخص متابع من أجل فعل جرمي؛  --
  ؛؛""في أقرب وقت، بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابهافي أقرب وقت، بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها" " إخبار الشخص المتهم،إخبار الشخص المتهم،  --
وقت والتسهيالت بما يكفيه إلعداد دفاعه ولالتصال وقت والتسهيالت بما يكفيه إلعداد دفاعه ولالتصال حق الشخص في التمتع من الحق الشخص في التمتع من ال  --

  بمحام من اختياره؛بمحام من اختياره؛

حق الشخص في أن يستعين بمحام وفي أن يتم إخطاره بحقه في وجود من يدافع حق الشخص في أن يستعين بمحام وفي أن يتم إخطاره بحقه في وجود من يدافع   --
   عند االقتضاء محاميا يدافع عنه؛ عند االقتضاء محاميا يدافع عنه؛ةةعنه وفي أن تنصب عنه المحكمعنه وفي أن تنصب عنه المحكم

حضر حضر حق الشخص في أن يناقش شهود االتهام بنفسه أو بواسطة الغير وفي أن يحق الشخص في أن يناقش شهود االتهام بنفسه أو بواسطة الغير وفي أن ي  --
  شهود النفي ويتم االستماع إليهم؛شهود النفي ويتم االستماع إليهم؛

حق الشخص في أال يتم إكراهه على الشهادة ضد نفسه أو على االعتراف حق الشخص في أال يتم إكراهه على الشهادة ضد نفسه أو على االعتراف   --
  بارتكاب جريمة؛بارتكاب جريمة؛

حق الشخص المدان بجريمة من لدن إحدى المحاكم في الطعن أمام محكمة أعلى حق الشخص المدان بجريمة من لدن إحدى المحاكم في الطعن أمام محكمة أعلى   --
  درجة؛        درجة؛        

  ..وجوب مراعاة مبدأ عدم رجعية القوانينوجوب مراعاة مبدأ عدم رجعية القوانين  --
  

  في التشريع الوطني في التشريع الوطني --بب
 من القانون  من القانون 225225 الذي ورد الحديث عنه بصفة ضمنية في الفصل  الذي ورد الحديث عنه بصفة ضمنية في الفصل عسفيعسفين االعتقال التن االعتقال التإإ

، باعتباره شكال من أشكال المس بالحرية الفردية قد ذكر بصورة شكلية ، باعتباره شكال من أشكال المس بالحرية الفردية قد ذكر بصورة شكلية  المغربي المغربيالجنائيالجنائي
هذا الفصل يعاقب كل مشرف أو حارس في سجن هذا الفصل يعاقب كل مشرف أو حارس في سجن فف. .  من القانون الجنائي من القانون الجنائي228228في الفصل في الفصل 

تسلم معتقال بدون الوثائق القانونية المبررة لذلك، تسلم معتقال بدون الوثائق القانونية المبررة لذلك، ""لين لين أو في مكان مخصص إلقامة المعتقأو في مكان مخصص إلقامة المعتق
 من قانون المسطرة الجنائية، أو رفض تقديم المعتقل إلى السلطات أو  من قانون المسطرة الجنائية، أو رفض تقديم المعتقل إلى السلطات أو 653653طبقا للفصل طبقا للفصل 

 من المسطرة  من المسطرة 662662 إلى  إلى 660660األشخاص الذين لهم الحق في رؤيته، طبقا ألحكام الفصول األشخاص الذين لهم الحق في رؤيته، طبقا ألحكام الفصول 
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التصال بمعتقل أو رفض تقديم التصال بمعتقل أو رفض تقديم الجنائية وذلك دون وجود أمر من قاضي التحقيق بمنع االجنائية وذلك دون وجود أمر من قاضي التحقيق بمنع ا
  ...". ...". سجالته إلى من لهم الحق في االطالع عليهاسجالته إلى من لهم الحق في االطالع عليها

 المشار إليه يتوخى تحديد المكان والشروط المطلوبة لتنفيذ  المشار إليه يتوخى تحديد المكان والشروط المطلوبة لتنفيذ 653653بيد أن نص الفصل بيد أن نص الفصل 
ومن البديهي ومن البديهي . . الحرمان من الحرية في إطار االعتقال االحتياطي أو قضاء عقوبة سجنيةالحرمان من الحرية في إطار االعتقال االحتياطي أو قضاء عقوبة سجنية

 من القانون الجنائي يشكل ضمانة قانونية جزئية  من القانون الجنائي يشكل ضمانة قانونية جزئية 228228ل ل أن هذا المقتضى الذي يدعمه الفصأن هذا المقتضى الذي يدعمه الفص
  ..عسفيعسفي دون مستلزمات الحماية من االعتقال الت دون مستلزمات الحماية من االعتقال التىىلكنها تبقلكنها تبق

 من قانون المسطرة الجنائية الجديد  من قانون المسطرة الجنائية الجديد 608608 بهذا الخصوص إلى أن الفصل  بهذا الخصوص إلى أن الفصل تنبغي اإلشارةتنبغي اإلشارة
ت ت يخضع الحرمان من الحرية لقرار تصدره السلطة القضائية مع التحفظ بالنسبة للمقتضيايخضع الحرمان من الحرية لقرار تصدره السلطة القضائية مع التحفظ بالنسبة للمقتضيا

 بصفة ضمنية واضحة أن الحرمان  بصفة ضمنية واضحة أن الحرمان فصل ولوفصل ولو ال الويفيد هذاويفيد هذا. . المتعلقة بالوضع تحت الحراسةالمتعلقة بالوضع تحت الحراسة
  . . من الحرية خارج نطاق الظروف المذكورة يكون تعسفيامن الحرية خارج نطاق الظروف المذكورة يكون تعسفيا

 يمثل عمال ماسا بالحرية الفردية يمارسه  يمثل عمال ماسا بالحرية الفردية يمارسه عسفي،عسفي، االعتقال الت االعتقال التيمكن القول أنيمكن القول أن  ،،وبصفة عامةوبصفة عامة
 رجال أو مفوضي السلطة أو القوة  رجال أو مفوضي السلطة أو القوة كل قاض أو موظف عمومي أو أحدكل قاض أو موظف عمومي أو أحد""أو يأمر به تعسفا أو يأمر به تعسفا 

 من القانون الجنائي المذكور آنفا فإنه يشكل جريمة معاقبا  من القانون الجنائي المذكور آنفا فإنه يشكل جريمة معاقبا 225225حسب الفصل حسب الفصل فف". ". العموميةالعمومية
الموظف الموظف على عقوبات في حق على عقوبات في حق   227227ل ل صصفف ال الينصينصكما كما   ..عليها بالتجريد من الحقوق المدنيةعليها بالتجريد من الحقوق المدنية

 أو يهمل  أو يهمل أو رجل القوة العمومية المكلف بالشرطة اإلدارية أو القضائية والذي يرفضأو رجل القوة العمومية المكلف بالشرطة اإلدارية أو القضائية والذي يرفض
 غير مشروع، سواء في  غير مشروع، سواء في عسفيعسفياالستجابة لطلب وجه إليه يرمي إلى إثبات حالة اعتقال تاالستجابة لطلب وجه إليه يرمي إلى إثبات حالة اعتقال ت""

 أو المحالت المخصصة لالعتقال أو في أي مكان آخر ولم يقدم دليال على أنه قد  أو المحالت المخصصة لالعتقال أو في أي مكان آخر ولم يقدم دليال على أنه قد اكناكناألماألم
    ..."..."أبلغه إلى السلطة الرئاسيةأبلغه إلى السلطة الرئاسية

 منه  منه 267267في الفصل في الفصل    كان ينص  كان ينص 19531953 أن القانون الجنائي المغربي لسنة  أن القانون الجنائي المغربي لسنة وجدير بالذكروجدير بالذكر
ألقوا القبض على شخص أو ألقوا القبض على شخص أو ""على عقوبة الحرمان من الحرية بالنسبة ألولئك الذين على عقوبة الحرمان من الحرية بالنسبة ألولئك الذين 

اعتقلوه أو احتجزوه، دون أمر من السلطات العمومية وخارج إطار الحاالت التي يأمر اعتقلوه أو احتجزوه، دون أمر من السلطات العمومية وخارج إطار الحاالت التي يأمر 
 بين مرتكبي هذه األفعال؛ ثم إن  بين مرتكبي هذه األفعال؛ ثم إن يميزيميزفهذا النص ال فهذا النص ال . . 99""فيها القانون بحبس المتهمينفيها القانون بحبس المتهمين

مما يمكن االستنتاج معه أن مما يمكن االستنتاج معه أن . .  من العقوبة من العقوبةهم ال يستفيدون من أي عذر معفهم ال يستفيدون من أي عذر معفالموظفين منالموظفين من
                                                 

 ).1953 نونبر 19 مكرر بتاريخ 2142الجريدة الرسمية عدد  (1953 أكتوبر 24 ظهير -  9
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 قد أدرجوا قصدا هذا االمتياز فأقروا التمييز لفائدة  قد أدرجوا قصدا هذا االمتياز فأقروا التمييز لفائدة 19621962 قانون  قانون المشرفين على صياغةالمشرفين على صياغة
  . . الموظفين العموميين على مستوى العقوبات المقررة بالنسبة لنفس الجرائمالموظفين العموميين على مستوى العقوبات المقررة بالنسبة لنفس الجرائم

  

  ذيب وسوء المعاملةذيب وسوء المعاملة الحماية القانونية ضد التعرض للتع الحماية القانونية ضد التعرض للتع--ثالثاثالثا
   في القانون الدولي في القانون الدولي--أأ

تجرم مقتضيات القانون الدولي لحقوق اإلنسان التعذيب وغيره من العقوبات وضروب تجرم مقتضيات القانون الدولي لحقوق اإلنسان التعذيب وغيره من العقوبات وضروب 
المعاملة القاسية والالإنسانية أو الحاطة  بالكرامة بواسطة العديد من األدوات الدولية وعلى المعاملة القاسية والالإنسانية أو الحاطة  بالكرامة بواسطة العديد من األدوات الدولية وعلى 

الدولي الخاص بالحقوق المدنية الدولي الخاص بالحقوق المدنية ، والعهد ، والعهد ))55المادة المادة ((رأسها اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان رأسها اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 
  ).).77المادة المادة ((والسياسية والسياسية 

يعتبر إعالن حماية جميع األشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة يعتبر إعالن حماية جميع األشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة 
، أول أداة حددت هذا ، أول أداة حددت هذا 1100 أو الحاطة بالكرامة أو الحاطة بالكرامةةةالقاسية أو العقوبة القاسية أو الالإنسانيالقاسية أو العقوبة القاسية أو الالإنساني

ناء شديد، جسديا كان أو عقليا، ناء شديد، جسديا كان أو عقليا، يقصد بالتعذيب أي عمل ينتج عنه ألم أو عيقصد بالتعذيب أي عمل ينتج عنه ألم أو ع""حيث حيث . . المفهومالمفهوم
يتم إلحاقه عمدا بشخص ما بفعل أحد الموظفين العموميين، أو بتحريض منه، ألغراض يتم إلحاقه عمدا بشخص ما بفعل أحد الموظفين العموميين، أو بتحريض منه، ألغراض 
مثل الحصول من هذا الشخص أو من شخص آخر على معلومات أو اعتراف، أو معاقبته مثل الحصول من هذا الشخص أو من شخص آخر على معلومات أو اعتراف، أو معاقبته 

المادة المادة " (" (على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، أو تخويفه أو تخويف أشخاص آخرينعلى عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، أو تخويفه أو تخويف أشخاص آخرين
وتعززت الحماية الدولية ضد التعرض للتعذيب عبر إنشاء اتفاقية مناهضة وتعززت الحماية الدولية ضد التعرض للتعذيب عبر إنشاء اتفاقية مناهضة . . ))األولىاألولى

 أو الحاطة  أو الحاطة ةةالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو العقوبة القاسية أو الالانسانيالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو العقوبة القاسية أو الالانساني
  ..بالكرامة أو المهينة والتي تنص على االلتزامات التاليةبالكرامة أو المهينة والتي تنص على االلتزامات التالية

ضائية وغيرها من التدابير التي من ضائية وغيرها من التدابير التي من اتخاذ كافة التدابير التشريعية واإلدارية والقاتخاذ كافة التدابير التشريعية واإلدارية والق  --
  ..شأنها ضمان الحماية ضد التعرض للتعذيبشأنها ضمان الحماية ضد التعرض للتعذيب

  ..العمل على تجريم كل أشكال التعذيب أو محاوالت التعذيبالعمل على تجريم كل أشكال التعذيب أو محاوالت التعذيب  --
العمل على ضمان مراقبة منهجية لقواعد االستنطاق والتوجيهات والطرق العمل على ضمان مراقبة منهجية لقواعد االستنطاق والتوجيهات والطرق   --

والممارسات المتعلقة به، و كذا المقتضيات المتعلقة بالوضع تحت الحراسة والممارسات المتعلقة به، و كذا المقتضيات المتعلقة بالوضع تحت الحراسة 

                                                 
   1975 دجنبر 9الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة بتاريخ ) XXX (3452 القرار عدد  10
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وبمعاملة األشخاص الموقوفين والمعتقلين أو المحبوسين بأي شكل من األشكال، وبمعاملة األشخاص الموقوفين والمعتقلين أو المحبوسين بأي شكل من األشكال، 
  ..للحيلولة دون حدوث حاالت تعذيبللحيلولة دون حدوث حاالت تعذيب

العمل على ضمان مبادرة السلطات المختصة فورا إلى إجراء تحقيق كلما توفرت العمل على ضمان مبادرة السلطات المختصة فورا إلى إجراء تحقيق كلما توفرت   --
  ..أسباب معقولة تحمل على االعتقاد بأن عمال من أعمال التعذيب قد تم ارتكابهأسباب معقولة تحمل على االعتقاد بأن عمال من أعمال التعذيب قد تم ارتكابه

  ..م االعتداد بأي تصريح يثبت أنه انتزع تحت التعذيبم االعتداد بأي تصريح يثبت أنه انتزع تحت التعذيبالحرص على عدالحرص على عد  --
  

   في التشريع الوطني  في التشريع الوطني --بب
 المغربي المعمول به خالل الفترة الزمنية موضوع اختصاص  المغربي المعمول به خالل الفترة الزمنية موضوع اختصاص ال يعرف القانون الجنائيال يعرف القانون الجنائي

التعذيب لم ترد اإلشارة إليه إال باعتباره ظرفا التعذيب لم ترد اإلشارة إليه إال باعتباره ظرفا فف. . كذلككذلك  اعتبارهاعتبارهالتعذيب وال يجرمه بالتعذيب وال يجرمه بالهيئة الهيئة 
 من القانون المومأ  من القانون المومأ 399399الفصل الفصل (( بمناسبة تنفيذ فعل يعد جناية  بمناسبة تنفيذ فعل يعد جناية مشددا في حال استعمالهمشددا في حال استعماله

  ..))439439الفصل الفصل ((أو بمناسبة االختطاف واالحتجاز أو بمناسبة االختطاف واالحتجاز ) ) إليهإليه
، ال يمكن أن ، ال يمكن أن األشخاصاألشخاصالمتابعات من أجل استعمال العنف، مهما كانت طبيعته، في حق المتابعات من أجل استعمال العنف، مهما كانت طبيعته، في حق فف

ي إلى ي إلى تستند إال على مقتضيات القانون الجنائي المتعلقة بالضرب والجرح العمد المفضتستند إال على مقتضيات القانون الجنائي المتعلقة بالضرب والجرح العمد المفض
ومع ذلك فإن العقوبة المطبقة تكون مشددة في حال الوفاة أو ترسب مخلفات ومع ذلك فإن العقوبة المطبقة تكون مشددة في حال الوفاة أو ترسب مخلفات . . الموتالموت

، قاضيا أو ، قاضيا أو ""بدون مبرر شرعيبدون مبرر شرعي" " العنف متى كان مرتكب العنف أو اآلمر باستعماله، العنف متى كان مرتكب العنف أو اآلمر باستعماله، 
 من  من 231231الفصل الفصل ((  موظفا عموميا أو أحد رجال السلطة أو القوة العمومية أو مفوضيهماموظفا عموميا أو أحد رجال السلطة أو القوة العمومية أو مفوضيهما

 وقد  وقد ،، طبيعة هذا المبرر الشرعي غير محددة طبيعة هذا المبرر الشرعي غير محددةغير أنغير أن). ). عالهعاله المذكور أ المذكور أالقانون الجنائيالقانون الجنائي
مة مة وومقامقاالال   هذه هذهأنأنإال إال ..يتمثل، من حيث المبدأ، في المقاومة العنيفة من قبل الشخص المعنييتمثل، من حيث المبدأ، في المقاومة العنيفة من قبل الشخص المعني

غير واردة خالل االستنطاقات مادام الشخص المستنطق أعزل من كل دفاع أمام غير واردة خالل االستنطاقات مادام الشخص المستنطق أعزل من كل دفاع أمام 
  ..المحققينالمحققين

ر الدولية، اآلالم الجسمانية التي تختلف من ر الدولية، اآلالم الجسمانية التي تختلف من ويستتبع التعذيب، كما ورد تعريفه في المعاييويستتبع التعذيب، كما ورد تعريفه في المعايي
) ) مدى حدة اآلالممدى حدة اآلالم((حيث طبيعتها حسب التقنيات واألدوات المستعملة في التعذيب وكثافتها حيث طبيعتها حسب التقنيات واألدوات المستعملة في التعذيب وكثافتها 

   المترتبة عن التعذيب المترتبة عن التعذيباآلالماآلالم، حيث أن ، حيث أن ومدتها عن اآلالم الناتجة عن الضرب والجرح العمدومدتها عن اآلالم الناتجة عن الضرب والجرح العمد
  . . يي الناتجة عن العنف البدني العاد الناتجة عن العنف البدني العادتلكتلكال يمكن مقارنتها بال يمكن مقارنتها ب
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 ألمد طويل، غير متضمن  ألمد طويل، غير متضمن  قد بقي، قد بقي، قانون المسطرة الجنائية قانون المسطرة الجنائيةوتجدر اإلشارة أيضا إلى أنوتجدر اإلشارة أيضا إلى أن
 النيابة العامة بعد انتهاء  النيابة العامة بعد انتهاء المحالين علىالمحالين علىألي مقتضى خاص بالفحص الطبي لألشخاص ألي مقتضى خاص بالفحص الطبي لألشخاص 

 التخاذ تدابير الحماية بهذا  التخاذ تدابير الحماية بهذا 19911991فكان يتعين انتظار تعديل سنة فكان يتعين انتظار تعديل سنة . . البحث التمهيديالبحث التمهيدي
 ملزما بعرض الشخص المعني  ملزما بعرض الشخص المعني ،،لملك بموجب هذا التعديللملك بموجب هذا التعديل وكيل ا وكيل ا، حيث أصبح، حيث أصبحالخصوصالخصوص

على فحص طبي يجريه طبيب خبير متى طلب منه ذلك أو متى عاين بنفسه أثارا ظاهرةً على فحص طبي يجريه طبيب خبير متى طلب منه ذلك أو متى عاين بنفسه أثارا ظاهرةً 
بأن من حقه بأن من حقه " " ويجب على وكيل الملك أن يشعر المتهم ويجب على وكيل الملك أن يشعر المتهم . . للعنف تبرر إجراء هذا الفحصللعنف تبرر إجراء هذا الفحص

، وهذه ضمانة من ، وهذه ضمانة من ""ديديتنصيب محام عنه حاال ويحق للمحامي أن يحضر االستنطاق التمهيتنصيب محام عنه حاال ويحق للمحامي أن يحضر االستنطاق التمهي
  ..ضمانات شفافية الخروج من حالة العزلة المطلقة عن العالم الخارجي والمثول أمام قاضضمانات شفافية الخروج من حالة العزلة المطلقة عن العالم الخارجي والمثول أمام قاض

  

   المس بالحق في الحياة نتيجة االستعمال المفرط وغير المتناسب للقوة العمومية المس بالحق في الحياة نتيجة االستعمال المفرط وغير المتناسب للقوة العمومية--رابعارابعا
  المبادئ األساسية حول اللجوء إلى القوة واستعمال األسلحة النارية من لدنالمبادئ األساسية حول اللجوء إلى القوة واستعمال األسلحة النارية من لدن""تتضمن تتضمن 

  ::1111بوجه خاص التوصيات التاليةبوجه خاص التوصيات التالية" " الموظفين المكلفين بإنفاذ القانونالموظفين المكلفين بإنفاذ القانون
   إلى وسائل غير عنيفة قبل استعمال القوة؛ إلى وسائل غير عنيفة قبل استعمال القوة؛ءءاللجواللجو  --

  توفير أسلحة شالة للحركة و غير قاتلة تكون قابلة لالستعمال في الوقت المناسب؛توفير أسلحة شالة للحركة و غير قاتلة تكون قابلة لالستعمال في الوقت المناسب؛

من من حصر استعمال القوة واألسلحة النارية في الحاالت القصوى التي ال مفر فيها حصر استعمال القوة واألسلحة النارية في الحاالت القصوى التي ال مفر فيها 
  استعمالها مع احترام مبدأ التناسب مع خطورة الجريمة والهدف المشروع المتوخى؛استعمالها مع احترام مبدأ التناسب مع خطورة الجريمة والهدف المشروع المتوخى؛

السهر على تقديم المساعدة واإلسعافات الطبية لكل شخص في حاجة إليها بأسرع ما السهر على تقديم المساعدة واإلسعافات الطبية لكل شخص في حاجة إليها بأسرع ما 
  ..يمكنيمكن

  

  اختصاص هيئة اإلنصاف والمصالحةاختصاص هيئة اإلنصاف والمصالحة: : خامساخامسا
وع الكشف عن وع الكشف عن يحدد النظام األساسي لهيئة اإلنصاف والمصالحة مجال عملها في موضيحدد النظام األساسي لهيئة اإلنصاف والمصالحة مجال عملها في موض

حقيقة االنتهاكات الجسيمة المرتكبة في الماضي فيما يتعلق بوقائعها وسياقاتها ومسؤولية حقيقة االنتهاكات الجسيمة المرتكبة في الماضي فيما يتعلق بوقائعها وسياقاتها ومسؤولية 
  ::الفاعلين فيها بتكليف الهيئة بـالفاعلين فيها بتكليف الهيئة بـ

                                                 
 .1990 شتنبر 7 غشت إلى 27من ) كوبا( تبناها المؤتمر الثامن لألمم المتحدة حول الوقاية من الجريمة ومعاملة الجانحين والمنعقد بهفانا  11
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 التي  التي سياقاتسياقاتالال   إطار إطار في في من خالل تحليلها من خالل تحليلها االنتهاكات، االنتهاكات، تلك تلكثبات نوعية ومدى جسامةثبات نوعية ومدى جسامةإإ  --
الديمقراطية ودولة الحق الديمقراطية ودولة الحق ئ ئ مبادمباد حقوق اإلنسان و حقوق اإلنسان وقيمقيم وفي ضوء معايير و وفي ضوء معايير وارتكبت فيهاارتكبت فيها

طالع على األرشيفات الرسمية طالع على األرشيفات الرسمية االاالت وتلقي اإلفادات وت وتلقي اإلفادات وريارياوالقانون، وذلك بإجراء التحوالقانون، وذلك بإجراء التح
  ؛؛واستقاء المعلومات والمعطيات التي توفرها أية جهة، لفائدة الكشف عن الحقيقةواستقاء المعلومات والمعطيات التي توفرها أية جهة، لفائدة الكشف عن الحقيقة

 االختفاء القسري التي لم يعرف مصيرها بعد، وبذل  االختفاء القسري التي لم يعرف مصيرها بعد، وبذل بشأن حاالتبشأن حاالتمواصلة البحث مواصلة البحث   
للتحري بشأن الوقائع التي لم يتم استجالؤها؛ والكشف عن مصير للتحري بشأن الوقائع التي لم يتم استجالؤها؛ والكشف عن مصير كل الجهود كل الجهود 

  المختفين، مع إيجاد الحلول المالئمة بالنسبة لمن ثبتت وفاتهم؛المختفين، مع إيجاد الحلول المالئمة بالنسبة لمن ثبتت وفاتهم؛
ا في االنتهاكات والوقائع موضوع ا في االنتهاكات والوقائع موضوع أو غيرهأو غيرهالوقوف على مسؤوليات أجهزة الدولة الوقوف على مسؤوليات أجهزة الدولة   

  ت؛ت؛ريارياالتحالتح

هذا المجال بالتطورات هذا المجال بالتطورات وقد تم االسترشاد في تفسير اختصاص الهيئة وتحديد مهامها في وقد تم االسترشاد في تفسير اختصاص الهيئة وتحديد مهامها في 
الحاصلة على المستوى الدولي المشار إليها أعاله من الناحية المعيارية وكذا الممارسات الحاصلة على المستوى الدولي المشار إليها أعاله من الناحية المعيارية وكذا الممارسات 
الفضلى المستخلصة من تجارب لجان الحقيقة والمصالحة أثناء تسوية وتدبير نزاعات الفضلى المستخلصة من تجارب لجان الحقيقة والمصالحة أثناء تسوية وتدبير نزاعات 

  . . الماضي بشكل سلمي يتالئم وطبيعة االنتقال الديمقراطي المشهودالماضي بشكل سلمي يتالئم وطبيعة االنتقال الديمقراطي المشهود
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  الفصل الثاني الفصل الثاني 
  مسلسل تسـوية مـلـفمسلسل تسـوية مـلـف

     االختفاء القسري واالعتقال التعسفي االختفاء القسري واالعتقال التعسفي
  

 واالعتقال التعسفي انتهاكين جسيمين طبعا مراحل معينة من تاريخ  واالعتقال التعسفي انتهاكين جسيمين طبعا مراحل معينة من تاريخ  االختفاء القسري االختفاء القسريشكلشكل
بالنظر إلى تنوع وتعقيد الحاالت المرتبطة بهما، بالنظر إلى تنوع وتعقيد الحاالت المرتبطة بهما، وو، ، --19561956منذ االستقالل سنة منذ االستقالل سنة --المغرب المغرب 

قاربات الرامية إلى تسوية هذا الملف سواء قاربات الرامية إلى تسوية هذا الملف سواء فقد كان من الطبيعي أن تتعدد األدوار والمفقد كان من الطبيعي أن تتعدد األدوار والم
  ..على المستوى الرسمي أو على مستوى المجتمع المدنيعلى المستوى الرسمي أو على مستوى المجتمع المدني

  

   دور الحكومة  دور الحكومة --11
طرحت بحدة خالل السنوات األخيرة أسئلة تتعلق بموقع ودور الحكومة كسلطة تنفيذية طرحت بحدة خالل السنوات األخيرة أسئلة تتعلق بموقع ودور الحكومة كسلطة تنفيذية 
ها ها وسياسية وعالقتها بملف االختفاء القسري واالعتقال التعسفي، خاصة أن بعض قطاعاتوسياسية وعالقتها بملف االختفاء القسري واالعتقال التعسفي، خاصة أن بعض قطاعات

ويمكن ويمكن . . مثل وزارات الداخلية، العدل وحقوق اإلنسان كان لها ارتباط مباشر بهذا الملفمثل وزارات الداخلية، العدل وحقوق اإلنسان كان لها ارتباط مباشر بهذا الملف
القول أن الحكومات السابقة لم تولي الموضوع ما يستحقه من اهتمام، إلى أن جاءت القول أن الحكومات السابقة لم تولي الموضوع ما يستحقه من اهتمام، إلى أن جاءت 
حكومة التناوب التوافقي والتي استندت إلى نظرة جديدة جسدها سلوكها وسياستها في حكومة التناوب التوافقي والتي استندت إلى نظرة جديدة جسدها سلوكها وسياستها في 

  . . ت المرتبطة بقضايا حقوق اإلنسانت المرتبطة بقضايا حقوق اإلنسانمجال التعامل مع الملفامجال التعامل مع الملفا
يتعين التذكير أيضا بمبادرة الوزير األول لهذه الحكومة، في مرحلة مبكرة مـن تعيينـه،                يتعين التذكير أيضا بمبادرة الوزير األول لهذه الحكومة، في مرحلة مبكرة مـن تعيينـه،                
إلى تكوين خلية وزارية تحت إشرافه ضمت وزراء الداخلية، العـدل وحقـوق اإلنـسان               إلى تكوين خلية وزارية تحت إشرافه ضمت وزراء الداخلية، العـدل وحقـوق اإلنـسان               

  .. لم تدم طويال لم تدم طوياللمتابعة مخلفات ملف االختفاء القسري واالعتقال التعسفي، ولكن اجتماعاتهالمتابعة مخلفات ملف االختفاء القسري واالعتقال التعسفي، ولكن اجتماعاتها
قد استطاعت بخـصوص ملـف االنتهاكـات        قد استطاعت بخـصوص ملـف االنتهاكـات        " " التناوب التوافقي التناوب التوافقي ""ويمكن القول أن حكومة     ويمكن القول أن حكومة     
  ::الجسيمة أن تنجز ما يليالجسيمة أن تنجز ما يلي

تصفية ملفات قدماء المعتقلين السياسيين والمنفيين وذلك بإرجاعهم إلـى وظـائفهم            تصفية ملفات قدماء المعتقلين السياسيين والمنفيين وذلك بإرجاعهم إلـى وظـائفهم              
  ..وتسوية أوضاعهم الماديةوتسوية أوضاعهم المادية  األصلية األصلية 
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  ات التحكيمية الصادرة عن هيئة التحكيم      ات التحكيمية الصادرة عن هيئة التحكيم      تخصيص االعتمادات المالية لتنفيذ المقرر    تخصيص االعتمادات المالية لتنفيذ المقرر      
  ..المستقلة للتعويضالمستقلة للتعويض

  

وفي موضوع ذي صلة بمعالجة لوائح االختفاء القسري المعروضة على الحكومة من قبل وفي موضوع ذي صلة بمعالجة لوائح االختفاء القسري المعروضة على الحكومة من قبل 
فريق عمل األمم المتحدة المكلف بالموضوع، يمكن مالحظة عدم تنسيق المواقف فريق عمل األمم المتحدة المكلف بالموضوع، يمكن مالحظة عدم تنسيق المواقف 

الت تباين المعلومات المقدمة الت تباين المعلومات المقدمة األمر الذي ترتب عنه في كثير من الحااألمر الذي ترتب عنه في كثير من الحا. . واألعمال الحكوميةواألعمال الحكومية
  ..للفريق المذكورللفريق المذكور

  

إن التعاون بين القطاعات الحكومية في جميع القضايا األفقية التي تستدعي تدخل عدة إن التعاون بين القطاعات الحكومية في جميع القضايا األفقية التي تستدعي تدخل عدة 
أطراف يكاد ينحصر في إطار المساعي الحميدة التي ال تشعر معها القطاعات الحكومية أطراف يكاد ينحصر في إطار المساعي الحميدة التي ال تشعر معها القطاعات الحكومية 

 مما يجعل الكثير من  مما يجعل الكثير من بضرورة وإلزامية التعاون واالستجابة لملتمسات بعضها البعض،بضرورة وإلزامية التعاون واالستجابة لملتمسات بعضها البعض،
كما كما . . المراسالت وااللتماسات بدون صدى رغم أن األمر يتعلق بمصالح وطنية مشتركةالمراسالت وااللتماسات بدون صدى رغم أن األمر يتعلق بمصالح وطنية مشتركة

أن عدم هيكلة التعاون بين القطاعات الحكومية إضافة إلى البطء اإلداري يتسببان غالبا في أن عدم هيكلة التعاون بين القطاعات الحكومية إضافة إلى البطء اإلداري يتسببان غالبا في 
  . . الكثير من التأخير وعدم احترام اآلجالالكثير من التأخير وعدم احترام اآلجال

ريق العمل األممي المذكور، أن عدد الحاالت ريق العمل األممي المذكور، أن عدد الحاالت ومن نتائج ذلك فيما يتعلق بالتعاون مع فومن نتائج ذلك فيما يتعلق بالتعاون مع ف
 حالة، وهو ما  حالة، وهو ما 152152 لم يتجاوز  لم يتجاوز 20042004 إلى  إلى 19941994التي قدم المغرب بشأنها معلومات منذ التي قدم المغرب بشأنها معلومات منذ 

 حالة شهريا، علما أن سنوات  حالة شهريا، علما أن سنوات 11‚‚2626 حالة سنويا أي ما يقل عن معدل  حالة سنويا أي ما يقل عن معدل 1515يعادل نسبة يعادل نسبة 
      .. العمل العمل لم تقدم فيها السلطات المغربية أية معلومات لفريق لم تقدم فيها السلطات المغربية أية معلومات لفريق20012001 و  و 20002000، ، 19991999

  

   دور المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان  دور المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان --22
يمكن القول بالنسبة للتجربة المغربية أن محاولة التسوية الشاملة لملف االختفاء القـسري             يمكن القول بالنسبة للتجربة المغربية أن محاولة التسوية الشاملة لملف االختفاء القـسري             

ولذلك ارتأت الهيئة منـذ     ولذلك ارتأت الهيئة منـذ     . . واالعتقال التعسفي ابتدأت بالمجلس االستشاري لحقوق اإلنسان      واالعتقال التعسفي ابتدأت بالمجلس االستشاري لحقوق اإلنسان      
  طرق التي أدار بها هذا الملـف باعتبـاره        طرق التي أدار بها هذا الملـف باعتبـاره        انطالق أشغالها ضرورة إجراء تقييم لدوره ولل      انطالق أشغالها ضرورة إجراء تقييم لدوره ولل      

المؤسسة التي كلفت من طرف أعلى سلطة دستورية وسياسية بمعالجته وعلـى أسـاس              المؤسسة التي كلفت من طرف أعلى سلطة دستورية وسياسية بمعالجته وعلـى أسـاس              
  ..قواعد العدل واإلنصافقواعد العدل واإلنصاف
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  ::وبالرجوع إلى أهم مراحل معالجة المجلس للملف يالحظ ما يليوبالرجوع إلى أهم مراحل معالجة المجلس للملف يالحظ ما يلي
يخ يخ دراسة المجلس لموضوع المعتقلين السياسيين في اجتماعه التاسع المنعقد بتـار          دراسة المجلس لموضوع المعتقلين السياسيين في اجتماعه التاسع المنعقد بتـار            

 المخصص لبلورة القرار الملكي القاضي بالعفو        المخصص لبلورة القرار الملكي القاضي بالعفو       19941994 يوليوز    يوليوز   1919 و  و 1414--1313--1212
  الشامل؛الشامل؛

دراسة اللوائح المتعلقة بمعتقلين في القضايا ذات الصبغة السياسية المتداولة من قبل            دراسة اللوائح المتعلقة بمعتقلين في القضايا ذات الصبغة السياسية المتداولة من قبل              
  المنظمات العاملة في مجال حقوق اإلنسان على المستوى الوطنى والدولي؛المنظمات العاملة في مجال حقوق اإلنسان على المستوى الوطنى والدولي؛

  ن؛ن؛دراسة موضوع النازحين عن أرض الوطدراسة موضوع النازحين عن أرض الوط  

اإلشادة بقرار الحكومة القاضي بتسوية ملف المختفين والذي تم اإلفراج بمقتـضاه            اإلشادة بقرار الحكومة القاضي بتسوية ملف المختفين والذي تم اإلفراج بمقتـضاه              
  عن من تبقى منهم على قيد الحياة؛عن من تبقى منهم على قيد الحياة؛

  :: التالية التاليةججوخلص هذا االجتماع إلى النتائوخلص هذا االجتماع إلى النتائ
اعتبار أن أحد عشر معتقال فقط تنطبق عليهم صفة المعتقل السياسي طبقا لمـا              اعتبار أن أحد عشر معتقال فقط تنطبق عليهم صفة المعتقل السياسي طبقا لمـا                

ديده من قبل لجنة حقوق اإلنسان األمميـة        ديده من قبل لجنة حقوق اإلنسان األمميـة        تم االستناد إليه باعتباره تعريفا تم تح      تم االستناد إليه باعتباره تعريفا تم تح      
 معتقال باعتبـارهم،     معتقال باعتبـارهم،    413413غير أنه التمس العفو لفائدة      غير أنه التمس العفو لفائدة      . . 19881988في دورتها لسنة    في دورتها لسنة    

  باإلضافة إلى المعتقلين اإلحدى عشر، محكوم عليهم في أحداث مؤلمة؛باإلضافة إلى المعتقلين اإلحدى عشر، محكوم عليهم في أحداث مؤلمة؛

اعتبار النازحين يشملون فئة األشخاص الذين اختاروا الغربة ولم يكونوا محـل            اعتبار النازحين يشملون فئة األشخاص الذين اختاروا الغربة ولم يكونوا محـل              
وبناء عليـه تـم     وبناء عليـه تـم     . . ، وفئة فرت من العدالة بعد الحكم أو المتابعة        ، وفئة فرت من العدالة بعد الحكم أو المتابعة        حكم وال متابعة  حكم وال متابعة  

التأكيد من طرف المجلس على أن حق الفئة األولى مضمون من باب تحـصيل     التأكيد من طرف المجلس على أن حق الفئة األولى مضمون من باب تحـصيل     
الحاصل، وتم التماس العفو على النازحين المحكوم عليهم أو المتابعين ضـمن            الحاصل، وتم التماس العفو على النازحين المحكوم عليهم أو المتابعين ضـمن            

  نفس المعايير التي اعتمدت بالنسبة للمعتقلين؛نفس المعايير التي اعتمدت بالنسبة للمعتقلين؛
ائح المتعلقة بالمعتقلين المحكومين، التمس المجلس مرة أخـرى فـي           ائح المتعلقة بالمعتقلين المحكومين، التمس المجلس مرة أخـرى فـي            وتتميما لدراسة اللو   وتتميما لدراسة اللو  

 معـتقال    معـتقال   2828، العفو عن    ، العفو عن    19981998 شتنبر    شتنبر   2828 أبريل و   أبريل و  2020اجتماعه الثاني عشر المنعقد بتاريخ      اجتماعه الثاني عشر المنعقد بتاريخ      
  . . آخرينآخرين

ولـيس  ولـيس  " " بمختفينبمختفين""غير أنه، فيما يتعلق بالمختفين فإن تقدير المجلس كون الموضوع يتعلق            غير أنه، فيما يتعلق بالمختفين فإن تقدير المجلس كون الموضوع يتعلق            
شكل منطلقا خاطئا  شكل منطلقا خاطئا  " " لق بعدد محدود ويرجع إلى تاريخ بعيد      لق بعدد محدود ويرجع إلى تاريخ بعيد      األمر يتع األمر يتع ""وبأن  وبأن  " " بمختفين قسرا بمختفين قسرا ""
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لمكانة الملف ولقرار طرح معالجته وسياقاته الظرفية والتاريخية، ولمتطلبات حلـه حـال             لمكانة الملف ولقرار طرح معالجته وسياقاته الظرفية والتاريخية، ولمتطلبات حلـه حـال             
  ..عادال ومنصفاعادال ومنصفا

 تـشكيل لجنـة مـشتركة بـين وزارات           تـشكيل لجنـة مـشتركة بـين وزارات          19941994//44//66وبناء عليه، اقترح المجلس بتاريخ      وبناء عليه، اقترح المجلس بتاريخ      
 المجلس لدراسة الموضوع ورفع توصيات       المجلس لدراسة الموضوع ورفع توصيات      الداخلية، والعدل وحقوق اإلنسان وأعضاء من     الداخلية، والعدل وحقوق اإلنسان وأعضاء من     

وعليه أنشأت لجنة مصغرة للنظر في الموضوع وتمكنت في البداية مـن وضـع              وعليه أنشأت لجنة مصغرة للنظر في الموضوع وتمكنت في البداية مـن وضـع              . . بشأنهبشأنه
 حالة تبين الحقا أنها ضمت أسماء مكررة وأن بعضها قد يكـون              حالة تبين الحقا أنها ضمت أسماء مكررة وأن بعضها قد يكـون             555555الئحة أولية شملت    الئحة أولية شملت    

إنـشاء  إنـشاء  وبناء على ما توصلت له هذه اللجينة، تم اقتـراح        وبناء على ما توصلت له هذه اللجينة، تم اقتـراح        . . اختفى أثناء الحرب بالصحراء   اختفى أثناء الحرب بالصحراء   
لجنة موسعة ضمت اثنى عشر عضوا للنظر في الموضوع، واستعانت بلجينة تقنية ثالثية             لجنة موسعة ضمت اثنى عشر عضوا للنظر في الموضوع، واستعانت بلجينة تقنية ثالثية             
مكونة من قاض رئيس غرفة بالمجلس األعلى وممثلين عن كل من وزير العدل ووزيـر               مكونة من قاض رئيس غرفة بالمجلس األعلى وممثلين عن كل من وزير العدل ووزيـر               

وبعد عرض أعمال هذه اللجينة على لجنة اإلثنـى عـشر، ومـصادقتها علـى               وبعد عرض أعمال هذه اللجينة على لجنة اإلثنـى عـشر، ومـصادقتها علـى               . . الداخليةالداخلية
ه الثاني عشر المذكور أعاله، مذكرة تضمنت الئحـة         ه الثاني عشر المذكور أعاله، مذكرة تضمنت الئحـة         تقريرها، أصدر المجلس في اجتماع    تقريرها، أصدر المجلس في اجتماع    

  ::أولية اعتبرتأولية اعتبرت
  ""ما سمي بالمختفينما سمي بالمختفين""أن الموضوع يندرج ضمن أن الموضوع يندرج ضمن   --
التي تسري عليها المعايير الدولية     التي تسري عليها المعايير الدولية     ) ) وليس االختفاء القسري  وليس االختفاء القسري  ((أن حاالت االختفاء    أن حاالت االختفاء      --

  ..112112محصورة في محصورة في 
  ::أن هذه الحاالت تشمل الفئات التاليةأن هذه الحاالت تشمل الفئات التالية  --

oo   نهم أجنبي واحد؛نهم أجنبي واحد؛ ومن بي ومن بي5656المتوفون وعددهم المتوفون وعددهم  

oo           الموجودون على قيد الحياة وعددهم إثنى عشر شخصا يستقرون         الموجودون على قيد الحياة وعددهم إثنى عشر شخصا يستقرون
داخل المغرب وخارجه من بينهم شخص أجنبـي التحـق ببلـده            داخل المغرب وخارجه من بينهم شخص أجنبـي التحـق ببلـده            

  األصلي؛األصلي؛

oo         1818(( شخـصا     شخـصا    4444أشخاص يجهل مصيرهم أو هوياتهم وعددهم       أشخاص يجهل مصيرهم أو هوياتهم وعددهم  
 منهم ليست لهم أية      منهم ليست لهم أية     1313منهم اختفوا في ظروف غير معروفة، و        منهم اختفوا في ظروف غير معروفة، و        

 حاالت هويتهم غير محددة      حاالت هويتهم غير محددة     77لنقابي و   لنقابي و   عالقة بالعمل السياسي أو ا    عالقة بالعمل السياسي أو ا    
  ).). حاالت توجد بشأنهم قرائن قوية على وفاتهم حاالت توجد بشأنهم قرائن قوية على وفاتهم66و و 
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واجهت هذه النتائج اعتراضات شديدة من قبل المنظمات الحقوقية والضحايا السابقين، كما            واجهت هذه النتائج اعتراضات شديدة من قبل المنظمات الحقوقية والضحايا السابقين، كما            
ساهمت في خلق مناخ برزت فيه عناصر جديدة من بينها بصفة خاصة، ترسخ القناعـة               ساهمت في خلق مناخ برزت فيه عناصر جديدة من بينها بصفة خاصة، ترسخ القناعـة               

  ..والعادلة لملف االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان ببالدناوالعادلة لملف االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان ببالدنابضرورة التسوية الشاملة بضرورة التسوية الشاملة 
وبالمقابل اقترح المجلس مبدأ تعويض الضحايا وإحداث هيئة مستقلة للتحكيم، تتولى تقدير            وبالمقابل اقترح المجلس مبدأ تعويض الضحايا وإحداث هيئة مستقلة للتحكيم، تتولى تقدير            

  . . التعويض المستحق للضحايا أو ذوي حقوقهم من خالل توصية إلى جاللة الملكالتعويض المستحق للضحايا أو ذوي حقوقهم من خالل توصية إلى جاللة الملك
  
  
  
  
  

  تماعية تماعية  دور البرلمان في تقصي الحقائق في أحداث اج دور البرلمان في تقصي الحقائق في أحداث اج--33

بادر البرلمان إلى تقديم ملتمس إلحداث لجنة للبحث والتقصي على إثر األحـداث التـي               بادر البرلمان إلى تقديم ملتمس إلحداث لجنة للبحث والتقصي على إثر األحـداث التـي               
وبنـاء علـى الرسـالة الملكيـة        وبنـاء علـى الرسـالة الملكيـة        . . 19901990عرفتها بعض المدن والقرى خالل شهر دجنبر        عرفتها بعض المدن والقرى خالل شهر دجنبر        

  .  .  ، تمكن البرلمان فعال من تفعيل آلية البحث والتقصي، تمكن البرلمان فعال من تفعيل آلية البحث والتقصي19901990 دجنبر  دجنبر 2828المؤرخة في المؤرخة في 
  ::ألحداث فيألحداث فيولقد رصدت اللجنة أسباب اولقد رصدت اللجنة أسباب ا

العوامل الداخلية وعلى رأسها عدم إفضاء الحوار بين أطراف اإلنتاج والمـسؤولين            العوامل الداخلية وعلى رأسها عدم إفضاء الحوار بين أطراف اإلنتاج والمـسؤولين              --
  إلى نتائج ملموسة تساهم في خلق جو من الثقة المتبادلة؛إلى نتائج ملموسة تساهم في خلق جو من الثقة المتبادلة؛

القاسم المشترك الذي يجمع بين المتظاهرين سواء في فاس أو طنجة؛ نزوحهم مـن              القاسم المشترك الذي يجمع بين المتظاهرين سواء في فاس أو طنجة؛ نزوحهم مـن                --
وهي من األمور التي لم تعالج بـشكل        وهي من األمور التي لم تعالج بـشكل        األحياء التي تنعدم فيها التجهيزات األساسية       األحياء التي تنعدم فيها التجهيزات األساسية       

  فعال، بل تنامت في غياب وتغاضي من كانت بيدهم السلطة الفعلية؛فعال، بل تنامت في غياب وتغاضي من كانت بيدهم السلطة الفعلية؛

  التوتر واالستياء الذي طبع العالقات بين السلطات المحلية والمواطنين؛التوتر واالستياء الذي طبع العالقات بين السلطات المحلية والمواطنين؛  --

  ..عدم اتخاذ اإلجراءات األمنية الكافيةعدم اتخاذ اإلجراءات األمنية الكافية  --
صادر المسؤولة حول ضحايا    صادر المسؤولة حول ضحايا    وسجلت اللجنة أن البالغات والمعلومات التي أعلنت عنها الم        وسجلت اللجنة أن البالغات والمعلومات التي أعلنت عنها الم        

األحداث لم تكن مطابقة للنتائج التي وصلت إليها، كما انتهت اللجنة إلى جملة اقتراحـات               األحداث لم تكن مطابقة للنتائج التي وصلت إليها، كما انتهت اللجنة إلى جملة اقتراحـات               
  ::تمحورت حولتمحورت حول

  اإلسراع بمعالجة المشاكل المتعلقة بالسكن؛اإلسراع بمعالجة المشاكل المتعلقة بالسكن؛  --
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  اتخاذ التدابير الالزمة لتحديد المسؤوليات بخصوص المخالفات والتجاوزات؛اتخاذ التدابير الالزمة لتحديد المسؤوليات بخصوص المخالفات والتجاوزات؛  --

  ؛؛النهوض بمدينتي فاس وطنجةالنهوض بمدينتي فاس وطنجة
  إعادة النظر في التمركز الجامعي؛إعادة النظر في التمركز الجامعي؛  --

  انتقاد اإلعالم في تعامله مع األحداث؛انتقاد اإلعالم في تعامله مع األحداث؛  --

  اتخاذ اإلجراءات الالزمة من أجل مساعدة األشخاص المتضررين؛اتخاذ اإلجراءات الالزمة من أجل مساعدة األشخاص المتضررين؛  --

  . . توفير حاجيات قوات األمنتوفير حاجيات قوات األمن  --

كما تقدمت اللجنة بملتمس فريد إلى جاللة الملك بخصوص العفو عن غير ذي السوابق كما تقدمت اللجنة بملتمس فريد إلى جاللة الملك بخصوص العفو عن غير ذي السوابق 
 في حقهم أحكام باإلدانة، نظرا للجو المشحون الذي مرت فيه  في حقهم أحكام باإلدانة، نظرا للجو المشحون الذي مرت فيه القضائية الذين صدرتالقضائية الذين صدرت

المحاكمات، باإلضافة إلى السرعة التي تم بها البت في الملفات التي ضمت في كل منها المحاكمات، باإلضافة إلى السرعة التي تم بها البت في الملفات التي ضمت في كل منها 
  ..عددا كبيرا من المتهمينعددا كبيرا من المتهمين

  

   دور المجتمع المدني   دور المجتمع المدني  --44
خها، خها، ، وعلى امتداد تاري   ، وعلى امتداد تاري   19621962 منذ تأسيسها سنة      منذ تأسيسها سنة     جمعية هيآت المحامين بالمغرب   جمعية هيآت المحامين بالمغرب   تعاطت  تعاطت  

من خالل مؤتمراتها ومناظراتها وندواتها الوطنية العامة والمتخصصة، مع قضايا حقـوق           من خالل مؤتمراتها ومناظراتها وندواتها الوطنية العامة والمتخصصة، مع قضايا حقـوق           
اإلنسان من حيث المناخ المحيط بها، والضمانات القانونية المتعلقة بهـا، كمـا رصـدت               اإلنسان من حيث المناخ المحيط بها، والضمانات القانونية المتعلقة بهـا، كمـا رصـدت               
باستمرار االنتهاكات الماسة بها في حركية اتسمت باالنتظام فيما يخص التحليل والرصـد             باستمرار االنتهاكات الماسة بها في حركية اتسمت باالنتظام فيما يخص التحليل والرصـد             

  ..واالقتراحواالقتراح
 سنة محطات قويـة      سنة محطات قويـة     4343 مؤتمرات الجمعية الخمس والعشرون على مدى أزيد من           مؤتمرات الجمعية الخمس والعشرون على مدى أزيد من          وتشكلوتشكل

  ..للدفاع عن استقالل القضاء واحترام الحريات الفردية وضمان احترام حقوق اإلنسانللدفاع عن استقالل القضاء واحترام الحريات الفردية وضمان احترام حقوق اإلنسان
 ونددت   ونددت  19621962فقد عارضت الجمعية التعديالت المدخلة على قانون المسطرة الجنائية سنة           فقد عارضت الجمعية التعديالت المدخلة على قانون المسطرة الجنائية سنة           

 واعتبرت في مؤتمرها الرابـع عـشر أن          واعتبرت في مؤتمرها الرابـع عـشر أن         ""افافاالختطاالختط""في مؤتمرها الحادي عشر بظاهرة      في مؤتمرها الحادي عشر بظاهرة      
التعديالت المدخلة على ظهير الحريات العامة وتلك المدخلة على المسطرة الجنائية تشكل            التعديالت المدخلة على ظهير الحريات العامة وتلك المدخلة على المسطرة الجنائية تشكل            
تجسيدا صارخا لالنتكاسات التي عصفت بمكتسبات الشعب المغربي، وانتهاكـا صـريحا            تجسيدا صارخا لالنتكاسات التي عصفت بمكتسبات الشعب المغربي، وانتهاكـا صـريحا            

 المعاهـدات    المعاهـدات   لضمانات الحريات العامة والشخصية وطالبت الجمعية بالمصادقة على جميع        لضمانات الحريات العامة والشخصية وطالبت الجمعية بالمصادقة على جميع        
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واالتفاقيات الدولية اللصيقة بحقوق اإلنسان ودعت في مؤتمرها السابع عشر إلى مراجعة            واالتفاقيات الدولية اللصيقة بحقوق اإلنسان ودعت في مؤتمرها السابع عشر إلى مراجعة            
كافة التشريعات التي قلصت من ضمانات الحريات العامة ومالءمتهـا مـع اإلعالنـات              كافة التشريعات التي قلصت من ضمانات الحريات العامة ومالءمتهـا مـع اإلعالنـات              

  ..والعهود واالتفاقيات الدوليةوالعهود واالتفاقيات الدولية
 يونيـو    يونيـو   2626وو  19351935 يونيـو     يونيـو    2929وطالبت الجمعية في مؤتمرها التاسع عشر بإلغاء ظهير         وطالبت الجمعية في مؤتمرها التاسع عشر بإلغاء ظهير         

 وكل القوانين التي تحد من ممارسة الحريات السياسية والنقابية والثقافية كما طالبت              وكل القوانين التي تحد من ممارسة الحريات السياسية والنقابية والثقافية كما طالبت             19391939
في هذا المؤتمر بإطالق سراح كافة المعتقلين الـسياسيين والنقـابيين والـسماح لجميـع               في هذا المؤتمر بإطالق سراح كافة المعتقلين الـسياسيين والنقـابيين والـسماح لجميـع               
المغتربين بالرجوع إلى أرض الوطن وإرجاع المطرودين إلـى عملهـم، وأكـدت هـذه               المغتربين بالرجوع إلى أرض الوطن وإرجاع المطرودين إلـى عملهـم، وأكـدت هـذه               

رها العشرين وفي مؤتمرها الحادي والعشرين والثالث والعشرين وبقية         رها العشرين وفي مؤتمرها الحادي والعشرين والثالث والعشرين وبقية         المطالب في مؤتم  المطالب في مؤتم  
  ..المؤتمرات األخرىالمؤتمرات األخرى

  

، وكانت رائدة   ، وكانت رائدة   19871987كما نظمت أول مناظرة وطنية حول حقوق اإلنسان في شهر دجنبر            كما نظمت أول مناظرة وطنية حول حقوق اإلنسان في شهر دجنبر            
  1010في تقديم الميثاق الوطني لحقوق اإلنسان كأول ميثاق مغربي معني باألمر فـي يـوم                في تقديم الميثاق الوطني لحقوق اإلنسان كأول ميثاق مغربي معني باألمر فـي يـوم                

  . . أخرىأخرى صحبة منظمات  صحبة منظمات 19901990دجنبر دجنبر 
لعائالت وأقارب المعتقلين   لعائالت وأقارب المعتقلين   وعرفت الساحة الحقوقية منذ منتصف السبعينات، حركة ناشئة         وعرفت الساحة الحقوقية منذ منتصف السبعينات، حركة ناشئة         

، وتشكلت نواتها الرئيسية من أمهات وزوجات المعتقلين وقـد تنامـت هـذه              ، وتشكلت نواتها الرئيسية من أمهات وزوجات المعتقلين وقـد تنامـت هـذه              السياسيينالسياسيين
  ::الحركة متخذة عدة أشكال تنسيقيةالحركة متخذة عدة أشكال تنسيقية

ات، عرفـت   ات، عرفـت   في المرحلة األولى والممتدة من منتصف السبعينات إلى نهاية الثمانين         في المرحلة األولى والممتدة من منتصف السبعينات إلى نهاية الثمانين           --
  بعائالت المعتقلين السياسيين والمختطفين مجهولي المصير؛بعائالت المعتقلين السياسيين والمختطفين مجهولي المصير؛

وفي مرحلة ثانية، امتدت من بداية التسعينيات إلى نهايتها، توسعت دائرة التنـسيق             وفي مرحلة ثانية، امتدت من بداية التسعينيات إلى نهايتها، توسعت دائرة التنـسيق               --
لتشمل عائالت المعتقلين السياسيين، عـائالت المختطفـين مجهـولي المـصير،            لتشمل عائالت المعتقلين السياسيين، عـائالت المختطفـين مجهـولي المـصير،            

  مجموعة الناجين والمتوفين بتازمامارت؛مجموعة الناجين والمتوفين بتازمامارت؛

، انتظم أقارب الضحايا وجماعات من المفرج عـنهم فـي           ، انتظم أقارب الضحايا وجماعات من المفرج عـنهم فـي           20002000  وابتداء من سنة  وابتداء من سنة    --
  ..إطار لجنة التنسيق لعائالت المختفين مجهولي المصير وضحايا االختفاء القسريإطار لجنة التنسيق لعائالت المختفين مجهولي المصير وضحايا االختفاء القسري
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 رافـدا   رافـدا  ،، بتفاوت ضمن تطورها الذاتي وعلى اختالف مـستوياتها   بتفاوت ضمن تطورها الذاتي وعلى اختالف مـستوياتها  ،،شكلت الحركة الحقوقية  شكلت الحركة الحقوقية  
ية العادلة لماضي االنتهاكـات     ية العادلة لماضي االنتهاكـات     قويا وقوة مطلبية في المسار المغربي من أجل التسو        قويا وقوة مطلبية في المسار المغربي من أجل التسو        معنويا  معنويا  

  ..الجسيمة لحقوق اإلنسانالجسيمة لحقوق اإلنسان
يمكن قراءة المنطلقات واألداءات التي تحكمـت ووسـمت عمـل الجمعيـات الحقوقيـة               يمكن قراءة المنطلقات واألداءات التي تحكمـت ووسـمت عمـل الجمعيـات الحقوقيـة               

  ::بخصوص تسوية ماضي االنتهاكات، من خالل ثالث مراحل رئيسيةبخصوص تسوية ماضي االنتهاكات، من خالل ثالث مراحل رئيسية
المرحلة األولى الممتدة من بداية التسعينات عندما تم اإلفراج عمن تبقـى مـن              المرحلة األولى الممتدة من بداية التسعينات عندما تم اإلفراج عمن تبقـى مـن                --

 تاريخ إصدار المجلس االستـشاري       تاريخ إصدار المجلس االستـشاري      19981998 أبريل    أبريل   22 قسرا، إلى غاية      قسرا، إلى غاية     المختفينالمختفين
  لحقوق اإلنسان لمذكرته بمناسبة انعقاد اجتماعه الثاني عشر؛لحقوق اإلنسان لمذكرته بمناسبة انعقاد اجتماعه الثاني عشر؛

المرحلة الثانية، والتي انطلقت كرد فعل على مضامين مذكرة المجلس والممتدة           المرحلة الثانية، والتي انطلقت كرد فعل على مضامين مذكرة المجلس والممتدة             --
إلى غاية انعقاد المناظرة الوطنية حول ماضي االنتهاكـات الجـسيمة لحقـوق       إلى غاية انعقاد المناظرة الوطنية حول ماضي االنتهاكـات الجـسيمة لحقـوق       

  ؛؛20012001 نونبر  نونبر 1111 و و1010--99نسان أيام نسان أيام اإلاإل
لحقوق اإلنسان لتوصيته إلى    لحقوق اإلنسان لتوصيته إلى    المرحلة الثالثة، وتبدأ مع رفع المجلس االستشاري        المرحلة الثالثة، وتبدأ مع رفع المجلس االستشاري          --

  ..الملك محمد السادس في شأن إحداث هيئة اإلنصاف والمصالحةالملك محمد السادس في شأن إحداث هيئة اإلنصاف والمصالحةجاللة جاللة 
وفي جميع المراحل السابقة تباينت المواقف الخاصة والمشتركة للجمعيـات والمنظمـات            وفي جميع المراحل السابقة تباينت المواقف الخاصة والمشتركة للجمعيـات والمنظمـات            

ث اتجاهات التفكير والرصد والتأسيس المعياري والتفاعل مع التطورات         ث اتجاهات التفكير والرصد والتأسيس المعياري والتفاعل مع التطورات         الحقوقية، من حي  الحقوقية، من حي  
  . . السياسية وإشكالية اإلصالحالسياسية وإشكالية اإلصالح

 أطروحـة    أطروحـة   علـى علـى   19981998إلى غاية   إلى غاية     الجمعية المغربية لحقوق اإلنسان   الجمعية المغربية لحقوق اإلنسان     مواقفمواقفارتكزت  ارتكزت    --أأ
 ورغـم الحـديث      ورغـم الحـديث     ،،أنه رغم مرور ما يزيد على أربعة عقود عـن االسـتقالل           أنه رغم مرور ما يزيد على أربعة عقود عـن االسـتقالل           تؤكد على   تؤكد على   

 اإلفراج عن بعـض      اإلفراج عن بعـض     التي كان من بينها   التي كان من بينها   ر احترام حقوق اإلنسان و    ر احترام حقوق اإلنسان و    المتواتر عن ظهور بواد   المتواتر عن ظهور بواد   
  ::قد اعتبرت الجمعية أنقد اعتبرت الجمعية أنضحايا االختفاء فضحايا االختفاء ف

يمكـن  يمكـن    قضية االختفاء واإلبعاد القسري مازالت تمارس بمستويات مختلفة وال        قضية االختفاء واإلبعاد القسري مازالت تمارس بمستويات مختلفة وال          
    ؛؛عدد الحاالتعدد الحاالتفي في  انخفاض  انخفاض ننالحديث سوى عالحديث سوى ع

ـ             ـ          الدولة لم تتحمل بعد مسؤولياتها في طي الملف ومتابعة مرتكب    االنتهاكـات   االنتهاكـات  ييالدولة لم تتحمل بعد مسؤولياتها في طي الملف ومتابعة مرتكب
  ؛؛هاهاوتعويض ضحاياوتعويض ضحايا
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  .. المواثيق الدولية المواثيق الدوليةمقارنة مع المعايير المنبثقة عنمقارنة مع المعايير المنبثقة عنالتشريع المحلي مازال متخلفا التشريع المحلي مازال متخلفا   
 على إصـدار الئحـة أوليـة لألشـخاص           على إصـدار الئحـة أوليـة لألشـخاص          المغربية لحقوق اإلنسان  المغربية لحقوق اإلنسان    عملت المنظمة عملت المنظمة   --بب

المختفين وعلى توثيق شهادات ضحايا االختفاء القسري المفرج عنهم في كل من معتقلـي              المختفين وعلى توثيق شهادات ضحايا االختفاء القسري المفرج عنهم في كل من معتقلـي              
امارت و قلعة مكونة، وفي ذات الوقت أسست مواقفها على سياسة مطلبية، بلورتهـا              امارت و قلعة مكونة، وفي ذات الوقت أسست مواقفها على سياسة مطلبية، بلورتهـا              تازمتازم

  . . في مناسبات عدةفي مناسبات عدة
   إلـى   إلـى   على الـدعوة    على الـدعوة   19981998 المنظمة المغربية لحقوق اإلنسان ولغاية سنة         المنظمة المغربية لحقوق اإلنسان ولغاية سنة        وتأسست أطروحة وتأسست أطروحة 

 حوار من أجل تسوية مختلف ملفات انتهاكات حقوق اإلنسان وعبرت عن استعدادها              حوار من أجل تسوية مختلف ملفات انتهاكات حقوق اإلنسان وعبرت عن استعدادها             إجراءإجراء
  ..يجاد حل نهائي ومنصفيجاد حل نهائي ومنصفللمساهمة في إللمساهمة في إ

وفي هذا اإلطار عبرت المنظمة عن اقتراحها بعد معرفة مصير كـل ضـحايا االختفـاء                وفي هذا اإلطار عبرت المنظمة عن اقتراحها بعد معرفة مصير كـل ضـحايا االختفـاء                
القسري، بتشكيل لجنة مختلطة يشارك فيها أعضاء من المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان            القسري، بتشكيل لجنة مختلطة يشارك فيها أعضاء من المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان            
وأعضاء من وزارتي العدل وحقوق اإلنسان وأعضاء من المنظمات الحقوقية قصد تحديـد             وأعضاء من وزارتي العدل وحقوق اإلنسان وأعضاء من المنظمات الحقوقية قصد تحديـد             

 المستحقة باالتصال مع ممثلي المعنيين باألمر وذلك من أجل التوصل إلى طي              المستحقة باالتصال مع ممثلي المعنيين باألمر وذلك من أجل التوصل إلى طي             التعويضاتالتعويضات
 طالبت باتخاذ  طالبت باتخاذ 19991999 نونبر  نونبر 2525 وفي بيان مجلسها الوطني المنعقد في   وفي بيان مجلسها الوطني المنعقد في  ..1122الملف بصفة نهائية  الملف بصفة نهائية  

    ..مقاربة جديدة لحل معضلة االختفاء القسري وتشكيل هيئة مستقلةمقاربة جديدة لحل معضلة االختفاء القسري وتشكيل هيئة مستقلة
  

، علـى  ، علـى   فـي مقاربتهـا   فـي مقاربتهـا  ، فقد أكـدت ، فقد أكـدت نن المغربية للدفاع عن حقوق اإلنسا المغربية للدفاع عن حقوق اإلنساالعصبةالعصبة أما    أما   --جج
  ::ضرورةضرورة
  ؛؛تفعيل آليات المجلس االستشاري لحقوق اإلنسانتفعيل آليات المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان  
بيان حاالت االختفاء من جميع جوانبها وطمأنة أسر وعائالت المختفين وتسليم           بيان حاالت االختفاء من جميع جوانبها وطمأنة أسر وعائالت المختفين وتسليم             

 المتوفين منهم ألهلهم، وإصالح األضـرار وتعـويض          المتوفين منهم ألهلهم، وإصالح األضـرار وتعـويض         رفاترفاتشهادات الوفاة و  شهادات الوفاة و  
  ..األحياء وكذا عائالت المتوفين منهماألحياء وكذا عائالت المتوفين منهم

  

                                                 
 ونشرت بمقتضى 1998 يوليوز 31ة حقوق اإلنسان، سلمت إلى السيد الوزير األول بتاريخ المذكرة الخاصة بالمطالب المستعجلة لحماي  12

  1998 شتنبر 14بالغ صادر عن المنظمة بتاريخ 
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في مناسبات متعددة عن مقاربتهـا      في مناسبات متعددة عن مقاربتهـا        الدفاع عن حقوق اإلنسان   الدفاع عن حقوق اإلنسان   أكدت لجنة   أكدت لجنة   ن جهتها   ن جهتها    وم  وم --دد
  ::من خاللمن خاللللملف للملف 
تسجيل قلقها من طريقة عمل المجلس االستشاري ووجوب إسناد مهمـة معالجـة             تسجيل قلقها من طريقة عمل المجلس االستشاري ووجوب إسناد مهمـة معالجـة               

  ؛؛ملف االختفاء إلى هيئة محايدة ومستقلةملف االختفاء إلى هيئة محايدة ومستقلة
  ؛؛إجراء تحقيق نزيه وضبط المسؤولين وتقديمهم للعدالةإجراء تحقيق نزيه وضبط المسؤولين وتقديمهم للعدالةالمطالبة بالمطالبة ب  
  .. رد االعتبار للضحايا وتعويضهم بصفة عادلة رد االعتبار للضحايا وتعويضهم بصفة عادلةعلىعلىالعمل العمل   
وانسجاما مع هذه المقاربة ظلت لجنة الدفاع تعبر عن تفاؤلها في تـسوية عادلـة               وانسجاما مع هذه المقاربة ظلت لجنة الدفاع تعبر عن تفاؤلها في تـسوية عادلـة                 

  ..وشاملة للملفوشاملة للملف
  

مسار مسار في  في   إضافة نوعية     إضافة نوعية     المنتدى المغربي من أجل الحقيقة واإلنصاف       المنتدى المغربي من أجل الحقيقة واإلنصاف      إنشاءإنشاء   يشكل  يشكل --هـهـ
 اللجنـة    اللجنـة    وضعت  وضعت ..االنتهاكات الجسيمة االنتهاكات الجسيمة  ماضي    ماضي   عادلة لملف عادلة لملف الالتسوية  تسوية  الال  التعبئة المدنية من أجل   التعبئة المدنية من أجل   

للجمعية الجديدة يدها على جوهر اإلشكال حين ربطت تحديات تسوية الملف،           للجمعية الجديدة يدها على جوهر اإلشكال حين ربطت تحديات تسوية الملف،           التحضيرية  التحضيرية  
بالتحوالت الجارية في البالد وما يرتبط بها من مصالحة سياسية، وذلك ببلورتها للعناصر             بالتحوالت الجارية في البالد وما يرتبط بها من مصالحة سياسية، وذلك ببلورتها للعناصر             

  ::المكونة للمعادلة من خالل طرح التساؤالت التاليةالمكونة للمعادلة من خالل طرح التساؤالت التالية
   دون قراءتها واستيعاب دروسها؟ دون قراءتها واستيعاب دروسها؟اضياضي الم المكيف تطوى صفحةكيف تطوى صفحة  
 من تراكمات القمع وانتهاكات حقوق اإلنسان الجسيمة التي يجترهـا            من تراكمات القمع وانتهاكات حقوق اإلنسان الجسيمة التي يجترهـا           كيف نتخلص كيف نتخلص   

  ؟؟الضحايا والمجتمع ككلالضحايا والمجتمع ككل
  ؟؟كيف نحمي البالد ونحصن أجيال المستقبل من مسبباتها وآثارهاكيف نحمي البالد ونحصن أجيال المستقبل من مسبباتها وآثارها  
كيف نضمن التوازن الضروري أخالقيا وإنسانيا بين اإلقرار العلنـي بمـسؤولية            كيف نضمن التوازن الضروري أخالقيا وإنسانيا بين اإلقرار العلنـي بمـسؤولية              

ولة وموظفيها، في ما ارتكب من أفعال تعسفية وبما تعرض له آالف الـضحايا              ولة وموظفيها، في ما ارتكب من أفعال تعسفية وبما تعرض له آالف الـضحايا              الدالد
من اضطهاد وإهدار لكرامتهم وسمعتهم ومـس بـسالمتهم الجـسمانية والعقليـة             من اضطهاد وإهدار لكرامتهم وسمعتهم ومـس بـسالمتهم الجـسمانية والعقليـة             
وحرمانهم من الروابط العائلية وفرص العيش، من جهة، وبين التوافقات والتسويات      وحرمانهم من الروابط العائلية وفرص العيش، من جهة، وبين التوافقات والتسويات      

  ؟؟مقراطيةمقراطيةالسياسية الهادفة إلى المصالحة واالنتقال إلى الديالسياسية الهادفة إلى المصالحة واالنتقال إلى الدي
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" " من أجل الحقيقة واإلنصافمن أجل الحقيقة واإلنصاف"" من إعداد وثيقته    من إعداد وثيقته   20012001وقد تمكن المنتدى خالل شهر مارس       وقد تمكن المنتدى خالل شهر مارس       
اإلقرار بمسؤولية الدولة وإثبات حقيقة انتهاكات      اإلقرار بمسؤولية الدولة وإثبات حقيقة انتهاكات      " " مؤسسة على أطروحة رئيسية تتمثل في       مؤسسة على أطروحة رئيسية تتمثل في       

حقوق اإلنسان الجسيمة ومحاسبة المسؤولين عنها وضمان جبر الضرر للضحايا وحمايـة          حقوق اإلنسان الجسيمة ومحاسبة المسؤولين عنها وضمان جبر الضرر للضحايا وحمايـة          
  ".".تمع من جرائم الدولة ضد حقوق اإلنسانتمع من جرائم الدولة ضد حقوق اإلنساناألفراد والمجاألفراد والمج

  

   مساهمة الجمعيات الحقوقية المغربية العاملة بالخارج مساهمة الجمعيات الحقوقية المغربية العاملة بالخارج--وو
 قامت جمعيات المغاربة المقيمين بالخارج، وخصوصا في أوربا، بدور هام تمثل في  قامت جمعيات المغاربة المقيمين بالخارج، وخصوصا في أوربا، بدور هام تمثل في 
التعريف بأوضاع حقوق اإلنسان في المغرب، وذلك بتعبئة المجتمع المدني في الخارج من التعريف بأوضاع حقوق اإلنسان في المغرب، وذلك بتعبئة المجتمع المدني في الخارج من 

 مع ضحايا االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان في بالدنا، ومؤازرة الضحايا  مع ضحايا االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان في بالدنا، ومؤازرة الضحايا أجل التضامنأجل التضامن
  ..وعائالتهم والمنظمات الحقوقيةوعائالتهم والمنظمات الحقوقية

ونذكر في هذا اإلطار، الدور البارز الذي قامت به جمعيات العمال المغاربة في كل من ونذكر في هذا اإلطار، الدور البارز الذي قامت به جمعيات العمال المغاربة في كل من 
ولي ولي فرنسا و بلجيكا و هوالندا وألمانيا و إسبانيا، إلى جانب جمعية أقارب وأصدقاء مجهفرنسا و بلجيكا و هوالندا وألمانيا و إسبانيا، إلى جانب جمعية أقارب وأصدقاء مجه

جل تحسيس جل تحسيس جال حقوق اإلنسان في المغرب، من أجال حقوق اإلنسان في المغرب، من أالمصير، والجمعيات العاملة في مالمصير، والجمعيات العاملة في م
فعاليات سياسية ومنظمات حقوقية محلية ودولية للمطالبة بالكشف عن مصير المختفين فعاليات سياسية ومنظمات حقوقية محلية ودولية للمطالبة بالكشف عن مصير المختفين 

  ..وإطالق سراح المعتقلين السياسيين في المغربوإطالق سراح المعتقلين السياسيين في المغرب
يف بأوضاع حقوق يف بأوضاع حقوق كما كانت تقوم بتنظيم مظاهرات وعقد ندوات و إصدار التقارير للتعركما كانت تقوم بتنظيم مظاهرات وعقد ندوات و إصدار التقارير للتعر

اإلنسان، وربط االتصال باألمم المتحدة والبرلمان األوربي والمنظمات المحلية واإلقليمية اإلنسان، وربط االتصال باألمم المتحدة والبرلمان األوربي والمنظمات المحلية واإلقليمية 
نجاز دراسات وأبحاث ميدانية نجاز دراسات وأبحاث ميدانية ن لمتابعة المحاكمات السياسية، وإن لمتابعة المحاكمات السياسية، وإوحثها على إرسال مندوبيوحثها على إرسال مندوبي

  ..عن واقع االختفاء القسري واالعتقال التعسفيعن واقع االختفاء القسري واالعتقال التعسفي
يجابي في إطالق يجابي في إطالق يات في الخارج بشكل إيات في الخارج بشكل إذه الجمعذه الجمعوساهم النشاط الحقوقي الذي قامت بهوساهم النشاط الحقوقي الذي قامت به

يجابية التي يجابية التي شكل عامال أساسيا في الصيرورة اإلشكل عامال أساسيا في الصيرورة اإلسراح العديد من المعتقلين السياسيين، وسراح العديد من المعتقلين السياسيين، و
  ..عرفها تطور أوضاع حقوق اإلنسان في المغربعرفها تطور أوضاع حقوق اإلنسان في المغرب

وتجدر اإلشارة إلى استفادة أغلبية المغتربين اضطراريا من العفو الملكي الصادر سنة وتجدر اإلشارة إلى استفادة أغلبية المغتربين اضطراريا من العفو الملكي الصادر سنة 
19941994..  
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  1111--1010--99 أيام    أيام   المناظرة الوطنية حول االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان      المناظرة الوطنية حول االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان        عقدتعقدت ان  ان --زز
 بمدينة الرباط، بمبادرة من الجمعية المغربية لحقـوق اإلنـسان والمنتـدى              بمدينة الرباط، بمبادرة من الجمعية المغربية لحقـوق اإلنـسان والمنتـدى             20012001نونبر  نونبر  

المغربي للحقيقة واإلنصاف والمنظمة المغربية لحقوق اإلنسان واستعرضت ببالغ القلـق،           المغربي للحقيقة واإلنصاف والمنظمة المغربية لحقوق اإلنسان واستعرضت ببالغ القلـق،           
عالقة والتلكؤ في االستجابة لمطالـب الحركـة الحقوقيـة          عالقة والتلكؤ في االستجابة لمطالـب الحركـة الحقوقيـة          التعاطي الرسمي مع الملفات ال    التعاطي الرسمي مع الملفات ال    

  ::المغربية بشأنالمغربية بشأن
    ؛؛الكشف عن الحقيقةالكشف عن الحقيقة  --
    ؛؛جبر الضرر وتعويض الضحايا وإعادة االعتبار لهم وللمجتمع وحفظ الذاكرةجبر الضرر وتعويض الضحايا وإعادة االعتبار لهم وللمجتمع وحفظ الذاكرة  --
  ؛؛استكمال مسلسل مالءمة القوانين المحلية مع المواثيق الدوليةاستكمال مسلسل مالءمة القوانين المحلية مع المواثيق الدولية  --
  ..ساتيةساتيةالقيام باإلصالحات السياسية والدستورية والمؤسالقيام باإلصالحات السياسية والدستورية والمؤس  --

وقد أوصت هذه المناظرة بإنشاء لجنة وطنية مستقلة تناط بها اختصاصات ومهام يكـون              وقد أوصت هذه المناظرة بإنشاء لجنة وطنية مستقلة تناط بها اختصاصات ومهام يكـون              
  . . من شأنها تحقيق األهداف المذكورةمن شأنها تحقيق األهداف المذكورة
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    لثلثالفصل الثاالفصل الثا
    والتحريوالتحري وطرق البحث  وطرق البحث هجية العملهجية العملمنمن

  

مبنية على مبنية على مقاربة مقاربة اعتمدت الهيئة، في تحرياتها بشأن االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان اعتمدت الهيئة، في تحرياتها بشأن االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان 
واستندت منهجية واستندت منهجية . . المعنيين بهذا الملف، وخاصة الضحايا السابقين أو عائالتهمالمعنيين بهذا الملف، وخاصة الضحايا السابقين أو عائالتهم  إشراك كلإشراك كل

  ::العمل في هذا الصدد على العناصر األساسية التاليةالعمل في هذا الصدد على العناصر األساسية التالية
  تجميع وتحليل المعطيات المحصلة من مختلف المصادر؛تجميع وتحليل المعطيات المحصلة من مختلف المصادر؛  --
  تلقي إفادات ضحايا سابقين؛تلقي إفادات ضحايا سابقين؛  --

  إفادات موظفين عموميين سابقين أو حاليين؛إفادات موظفين عموميين سابقين أو حاليين؛تلقي تلقي   --

  ت ووثائق ممسوكة من طرف السلطات العمومية؛ت ووثائق ممسوكة من طرف السلطات العمومية؛اإلطالع على سجالاإلطالع على سجال  --

  ؛؛...)...)مراكز االحتجاز، المدافنمراكز االحتجاز، المدافن((القيام بزيارات ميدانية القيام بزيارات ميدانية   --
  اتصاالت مباشرة مع مسؤولين أمنيين؛اتصاالت مباشرة مع مسؤولين أمنيين؛إجراء إجراء   --

  ::وقد قامت الهيئة بتحديد إجرائي لمجاالت تحرياتها على الطريقة التاليةوقد قامت الهيئة بتحديد إجرائي لمجاالت تحرياتها على الطريقة التالية
  :: األشخاص مجهولي المصير المعروضة عليها األشخاص مجهولي المصير المعروضة عليهااتاتملفملف  

oo  حاالت االختفاء والوفيات التي حدثت خالل السنوات األولى  حاالت االختفاء والوفيات التي حدثت خالل السنوات األولى التحري فيالتحري في 
  لالستقالل؛لالستقالل؛

oo   التحري في حاالت الضحايا المتوفين في مراكز االحتجاز واالعتقال التحري في حاالت الضحايا المتوفين في مراكز االحتجاز واالعتقال
  ؛ ؛  جسدية جسديةةةالتعسفي أو نتيجة تصفيالتعسفي أو نتيجة تصفي

oo   التحري في موضوع األحداث االجتماعية التي عرفها المغرب منذ التحري في موضوع األحداث االجتماعية التي عرفها المغرب منذ
  الستينات؛الستينات؛

  حاالت خاصة من االنتهاكاتحاالت خاصة من االنتهاكات  
  ::تمدت الخطوات المنهجية التاليةتمدت الخطوات المنهجية التاليةكما اعكما اع

  

  ::مرحلة تجميع المعطياتمرحلة تجميع المعطيات  ––  11
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قبل الشروع في أعمال التحريات في ملف األشخاص مجهولي المصير، قامت الهيئة قبل الشروع في أعمال التحريات في ملف األشخاص مجهولي المصير، قامت الهيئة 
بحصر كل مصادر المعلومات المتعلقة بالموضوع، مما مكنها من إعداد لوائح مرجعية بحصر كل مصادر المعلومات المتعلقة بالموضوع، مما مكنها من إعداد لوائح مرجعية 

  ::باالستناد إلىباالستناد إلى
  المعنية بحقوق اإلنسان؛المعنية بحقوق اإلنسان؛تقارير المنظمات الوطنية غير الحكومية تقارير المنظمات الوطنية غير الحكومية   --

  تقارير ومذكرات المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان؛تقارير ومذكرات المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان؛  --

  المقررات الصادرة عن هيئة التحكيم السابقة والملفات ذات الصلة؛المقررات الصادرة عن هيئة التحكيم السابقة والملفات ذات الصلة؛  --

تقارير ولوائح الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق اإلنسان ذات الصلة تقارير ولوائح الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق اإلنسان ذات الصلة   --
  بالموضوع؛بالموضوع؛

  االختفاء القسري؛االختفاء القسري؛ني بني بابع لألمم المتحدة المعابع لألمم المتحدة المعتقارير فريق العمل التتقارير فريق العمل الت  --

  تقارير اللجنة الدولية للصليب األحمر؛تقارير اللجنة الدولية للصليب األحمر؛  --

  أرشيف وزارة حقوق اإلنسان سابقا؛أرشيف وزارة حقوق اإلنسان سابقا؛  --

  معلومات واردة من مصادر رسمية؛معلومات واردة من مصادر رسمية؛  --

  اللوائح والتقارير المعدة من قبل ضحايا سابقين أو عائالت الضحايا؛اللوائح والتقارير المعدة من قبل ضحايا سابقين أو عائالت الضحايا؛  --

  اإلفادات التي تلقتها الهيئة أثناء القيام بزيارات ميدانية؛اإلفادات التي تلقتها الهيئة أثناء القيام بزيارات ميدانية؛  --

  لهيئة لتحصيل المعلومات المتوفرة في الملفات والمذكراتلهيئة لتحصيل المعلومات المتوفرة في الملفات والمذكراتقاعدة بيانات اقاعدة بيانات ا  --

  ..المعروضة عليهاالمعروضة عليها
  

        مرحلة التحليل األولي للمعطياتمرحلة التحليل األولي للمعطيات  --22
  ومكنت نتائج هذا التحليلومكنت نتائج هذا التحليلقامت الهيئة بتحليل المعطيات الواردة في المصادر المذكورة، قامت الهيئة بتحليل المعطيات الواردة في المصادر المذكورة، 

 ألشخاص  ألشخاص األولي من الوقوف على حقيقة مفادها أن األمر ال يتعلق فقط بحاالت مفترضةاألولي من الوقوف على حقيقة مفادها أن األمر ال يتعلق فقط بحاالت مفترضة
ضحايا االختفاء القسري طبقا لمقتضيات النظام األساسي للهيئة، وإنما أيضا، وبصفة ضحايا االختفاء القسري طبقا لمقتضيات النظام األساسي للهيئة، وإنما أيضا، وبصفة 

وقد مكن ذلك من وقد مكن ذلك من . . عامة، بحاالت أشخاص يجهل مصيرهم ألسباب متعددة ومختلفةعامة، بحاالت أشخاص يجهل مصيرهم ألسباب متعددة ومختلفة
  : : تصنيف الحاالت موضوع التحليل كما يليتصنيف الحاالت موضوع التحليل كما يلي

  األشخاص الذين تتوفر قرائن على وفاتهم في مراكز االحتجاز؛األشخاص الذين تتوفر قرائن على وفاتهم في مراكز االحتجاز؛ حاالت  حاالت --
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  في أحداث مختلفة أو في ظروف في أحداث مختلفة أو في ظروف  حاالت األشخاص الذين تتوفر قرائن قوية على وفاتهم  حاالت األشخاص الذين تتوفر قرائن قوية على وفاتهم --
  خاصة؛خاصة؛

  ؛؛ خاصة خاصة أو في ظروف أو في ظروفمختلفةمختلفةالمختفين في أحداث المختفين في أحداث أو أو المفقودين المفقودين  حاالت األشخاص  حاالت األشخاص --
تتوافر بشأنها عناصر كافية لتكييف الوقائع المرتبطة بها، مما تتوافر بشأنها عناصر كافية لتكييف الوقائع المرتبطة بها، مما  التي  التي حاالت األشخاصحاالت األشخاص  --

ت اختفاء قسري مفترضة، طبقا لمقتضيات النظام األساسي ت اختفاء قسري مفترضة، طبقا لمقتضيات النظام األساسي يجعلها تندرج ضمن حااليجعلها تندرج ضمن حاال
  ..للهيئة والمعايير الدولية ذات الصلة بالموضوعللهيئة والمعايير الدولية ذات الصلة بالموضوع

والعتبارات إجرائية، قامت الهيئة بتصنيف الملفات المعتمدة بخصوص هذه الحاالت، كما والعتبارات إجرائية، قامت الهيئة بتصنيف الملفات المعتمدة بخصوص هذه الحاالت، كما 
  ::يلييلي

oo  حاالت األشخاص مجهولي المصير خالل السنوات األولى لالستقالل؛حاالت األشخاص مجهولي المصير خالل السنوات األولى لالستقالل؛  

oo  ولي المصير خالل الستينات؛ولي المصير خالل الستينات؛حاالت األشخاص مجهحاالت األشخاص مجه  

oo  حاالت األشخاص مجهولي المصير خالل السبعينات؛حاالت األشخاص مجهولي المصير خالل السبعينات؛  

oo  حاالت األشخاص مجهولي المصير خالل الثمانينات؛حاالت األشخاص مجهولي المصير خالل الثمانينات؛  

oo  حاالت األشخاص مجهولي المصير خالل التسعينات؛حاالت األشخاص مجهولي المصير خالل التسعينات؛  
oo   أنهم توفوا بأماكن مختلفةأنهم توفوا بأماكن مختلفةحاالت تفيد المعلومات المتوفرة لدى الهيئة حاالت تفيد المعلومات المتوفرة لدى الهيئة..  

  

  ا سابقينا سابقينتلقي إفادات العائالت وضحايتلقي إفادات العائالت وضحاي  --33
أو أو األشخاص مجهولي المصير األشخاص مجهولي المصير عائالت عائالت ألفراد ألفراد زيارات زيارات حرصت الهيئة على القيام بحرصت الهيئة على القيام ب

منهجية منهجية  وشرح مقاربة الهيئة وال وشرح مقاربة الهيئة والمم وتحديد مطالبه وتحديد مطالبهإليهمإليهمقصد االستماع قصد االستماع استقبالهم بمقرها، استقبالهم بمقرها، 
 كما باشرت، في إطار جلسات مغلقة، االستماع إلى شهود  كما باشرت، في إطار جلسات مغلقة، االستماع إلى شهود .. هذا الملف هذا الملفتسويةتسويةللالمتبعة المتبعة 

  ..ضحايا لم يحدد مصيرهمضحايا لم يحدد مصيرهمقضوا فترات إلى جانب قضوا فترات إلى جانب 
  

  ::تجميع معطيات من مصادر أخرىتجميع معطيات من مصادر أخرى  --44
اعتمدت الهيئة في هذا اإلطار على االطالع على سجالت المستشفيات المتوفرة وسجالت اعتمدت الهيئة في هذا اإلطار على االطالع على سجالت المستشفيات المتوفرة وسجالت 
مستودعات األموات التابعة لمكاتب حفظ الصحة وتلك الممسوكة من قبل محافظي المقابر، مستودعات األموات التابعة لمكاتب حفظ الصحة وتلك الممسوكة من قبل محافظي المقابر، 



 
Royaume du Maroc 
 
Instance Equité et Réconciliation 
        

 
المملكة المغربية

هيئة اإلنصاف و المصالحة 

 

  الثانيالثاني  الكتابالكتاب                                                                                                                                                                        التقرير الختاميالتقرير الختامي
                   

33

الحاالت لفاعلين جمعويين، وقامت، الحاالت لفاعلين جمعويين، وقامت، كما استعانت بالمعطيات المتوفرة بصدد مجموعة من كما استعانت بالمعطيات المتوفرة بصدد مجموعة من 
  ..باإلضافة إلى ذلك بتحريات ميدانيةباإلضافة إلى ذلك بتحريات ميدانية

  

  كل حالة من حاالت مجهولي المصيركل حالة من حاالت مجهولي المصيروضع ملف وبطاقة مرجعية لوضع ملف وبطاقة مرجعية ل  --55
بعد ذلك عمدت الهيئة إلى وضع ملف متابعة وبطاقة ملخصة لكل حالة من الحاالت، بعد ذلك عمدت الهيئة إلى وضع ملف متابعة وبطاقة ملخصة لكل حالة من الحاالت، 

 الداخلية، الدرك،  الداخلية، الدرك، وزارةوزارة((وذلك بهدف المزيد من الضبط وتمهيدا لعرضها على السلطات وذلك بهدف المزيد من الضبط وتمهيدا لعرضها على السلطات 
  ...)...)الجيش، مديرية مراقبة التراب الوطنيالجيش، مديرية مراقبة التراب الوطني

  

  تسليم لوائح مجهولي المصير إلى السلطاتتسليم لوائح مجهولي المصير إلى السلطات  --66
بناء على القرائن المتوفرة قامت الهيئة بعرض الئحة مجهولي المصير على األجهزة بناء على القرائن المتوفرة قامت الهيئة بعرض الئحة مجهولي المصير على األجهزة 
المعنية، مجتمعة ثم كل واحد على حدة، بناء على ما تجمع من قرائن عن مسؤولية هذه المعنية، مجتمعة ثم كل واحد على حدة، بناء على ما تجمع من قرائن عن مسؤولية هذه 

وقد تال ذلك مرحلة تلقي األجوبة والقيام بالتقاطعات وتحديد وقد تال ذلك مرحلة تلقي األجوبة والقيام بالتقاطعات وتحديد . . زة في كل حالة حالةزة في كل حالة حالةاألجهاألجه
التباينات بين معطيات السلطات ومعطيات الهيئة وصوال إلى تشكيل القناعة وتكييف التباينات بين معطيات السلطات ومعطيات الهيئة وصوال إلى تشكيل القناعة وتكييف 

  . . الحاالت وبلورة التوصياتالحاالت وبلورة التوصيات
      

  التحري في االختفاءات والوفيات التي حدثت في أوائل االستقاللالتحري في االختفاءات والوفيات التي حدثت في أوائل االستقالل  --77
  :: في هذا اإلطار على في هذا اإلطار علىاعتمدت الهيئةاعتمدت الهيئة

oo  تجميع المعطيات والشهادات المكتوبة؛تجميع المعطيات والشهادات المكتوبة؛  
oo  انجاز تقارير وأبحاث ودراسات؛انجاز تقارير وأبحاث ودراسات؛  
oo   االستماع إلى شهود عايشوا المرحلة من أعضاء جيش التحرير والمقاومة االستماع إلى شهود عايشوا المرحلة من أعضاء جيش التحرير والمقاومة

  سابقا؛سابقا؛
oo   االستماع إلى شخصيات سبق لها أن تحملت المسؤولية في مواقع معروفة االستماع إلى شخصيات سبق لها أن تحملت المسؤولية في مواقع معروفة

  كمواقع احتجاز؛كمواقع احتجاز؛
oo  ين؛ين؛االستماع إلى ضحايا سابقاالستماع إلى ضحايا سابق  
oo   االستماع إلى عائالت ضحايا متوفين خالل االحتجاز أو أصدقاء؛ االستماع إلى عائالت ضحايا متوفين خالل االحتجاز أو أصدقاء؛  
oo  االنتقال إلى مواقع االحتجاز وأماكن الدفن الفعلية أو المفترضة؛االنتقال إلى مواقع االحتجاز وأماكن الدفن الفعلية أو المفترضة؛  
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oo  تحرير التقارير وتشكيل القناعاتتحرير التقارير وتشكيل القناعات . .  
  

 التحري في حاالت الضحايا المتوفين في مراكز االحتجاز واالعتقال التعسفي غير  التحري في حاالت الضحايا المتوفين في مراكز االحتجاز واالعتقال التعسفي غير --88
  النظاميةالنظامية

عمالها، انشغلت هيئة اإلنصاف والمصالحة بملف المحتجزين الذين لقوا عمالها، انشغلت هيئة اإلنصاف والمصالحة بملف المحتجزين الذين لقوا منذ انطالق أمنذ انطالق أ
وحددت وحددت .  .  حتفهم خالل مدة احتجازهم بمراكز االحتجاز غير النظامية منذ بداية الستيناتحتفهم خالل مدة احتجازهم بمراكز االحتجاز غير النظامية منذ بداية الستينات

الهيئة لنفسها بهذا الصدد مهاما تتعلق باستجالء الحقيقة عن سياقات وظروف احتجاز الهيئة لنفسها بهذا الصدد مهاما تتعلق باستجالء الحقيقة عن سياقات وظروف احتجاز 
المراكز والكشف عن أماكن دفن المتوفين منهم، ثم المراكز والكشف عن أماكن دفن المتوفين منهم، ثم ومعاملة ضحايا االختفاء القسري بهذه ومعاملة ضحايا االختفاء القسري بهذه 
  ..تحديد هوية صاحب كل قبر على حدةتحديد هوية صاحب كل قبر على حدة

  

انطلقت الهيئة في معالجة الموضوع من افتراض مسؤولية الدولة والموظفين المكلفين انطلقت الهيئة في معالجة الموضوع من افتراض مسؤولية الدولة والموظفين المكلفين 
بتنفيذ القوانين أو األشخاص الذين يعملون بصفة رسمية في مجال حماية حريات بتنفيذ القوانين أو األشخاص الذين يعملون بصفة رسمية في مجال حماية حريات 

تهاك حقوقهم األساسية التي على رأسها الحق في تهاك حقوقهم األساسية التي على رأسها الحق في األشخاص والجماعات وضمان عدم اناألشخاص والجماعات وضمان عدم ان
    ..الحياة، مع تمييزها عن تلك الواقعة خالل أحداث اجتماعيةالحياة، مع تمييزها عن تلك الواقعة خالل أحداث اجتماعية

عملت الهيئة على استجالء الحقيقة والكشف عن سياقات وظروف احتجاز ومعاملة عملت الهيئة على استجالء الحقيقة والكشف عن سياقات وظروف احتجاز ومعاملة 
األشخاص المتوفين بمراكز االحتجاز، باعتبارهم ضحايا اختفاء قسري مفترضين، وعلى األشخاص المتوفين بمراكز االحتجاز، باعتبارهم ضحايا اختفاء قسري مفترضين، وعلى 

  ..ن دفنهمن دفنهمتحديد أماكتحديد أماك
  

وبصفة مجملة، يمكن القول أن الهيئة اعتمدت في مسعاها للكشف عن ظروف احتجاز وبصفة مجملة، يمكن القول أن الهيئة اعتمدت في مسعاها للكشف عن ظروف احتجاز 
ووفاة ودفن الضحايا، منهجية تزاوج بين تلقي اإلفادات الشفوية من مصادر متعددة، ووفاة ودفن الضحايا، منهجية تزاوج بين تلقي اإلفادات الشفوية من مصادر متعددة، 
واالطالع على الوثائق والبيانات المكتوبة المتعلقة بالموضوع، وإجراء عمليات تقاطع بين واالطالع على الوثائق والبيانات المكتوبة المتعلقة بالموضوع، وإجراء عمليات تقاطع بين 

  ..ة لكل المعلومات واإلفادات المتوفرة، إضافة إلى المعاينة الميدانيةة لكل المعلومات واإلفادات المتوفرة، إضافة إلى المعاينة الميدانيةالمصادر المختلفالمصادر المختلف
 فبعد القيام بتحديد أولي للسياقات التي احتجز فيها هؤالء الضحايا، عكفت الهيئة على  فبعد القيام بتحديد أولي للسياقات التي احتجز فيها هؤالء الضحايا، عكفت الهيئة على 
تجميع المعطيات الواردة في اللوائح المعدة من طرف الضحايا الناجين أو الجمعيات تجميع المعطيات الواردة في اللوائح المعدة من طرف الضحايا الناجين أو الجمعيات 

مباشر لشهادات الناجين من المعتقالت، كما تم مباشر لشهادات الناجين من المعتقالت، كما تم الحقوقية، ثم عمدت إلى االستماع الالحقوقية، ثم عمدت إلى االستماع ال
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االستماع إلى شهادات موظفين سابقين أو حاليين لهم عالقة بالموضوع، واطلعت الهيئة االستماع إلى شهادات موظفين سابقين أو حاليين لهم عالقة بالموضوع، واطلعت الهيئة 
على وثائق وسجالت ممسوكة من طرف سلطات محلية، كما قامت بتحريات ميدانية على وثائق وسجالت ممسوكة من طرف سلطات محلية، كما قامت بتحريات ميدانية 

لية الخاصة لية الخاصة و سيرد تفصيل ذلك، عند عرض أعمال التحريات التفصيو سيرد تفصيل ذلك، عند عرض أعمال التحريات التفصي. . للمعاينة المباشرةللمعاينة المباشرة
  ..بكل ملفبكل ملف

  

 الذين تفيد الوقائع المستند إليها أنهم توفوا في مراكز  الذين تفيد الوقائع المستند إليها أنهم توفوا في مراكز صصلتسهيل دراسة حاالت األشخالتسهيل دراسة حاالت األشخا
احتجاز، تم اعتماد تصنيف ينطلق من الظروف والعناصر المشتركة بين كل مجموعة احتجاز، تم اعتماد تصنيف ينطلق من الظروف والعناصر المشتركة بين كل مجموعة 

  . . لضرورات إجرائية وعمليةلضرورات إجرائية وعملية
  

  الخطوات التمهيديةالخطوات التمهيدية  --11--88
 المتداولة، استخراج المعطيات المتضمنة في  المتداولة، استخراج المعطيات المتضمنة في تجميع العناصر الموجودة في األدبياتتجميع العناصر الموجودة في األدبيات

  ..الطلبات المقدمة للهيئةالطلبات المقدمة للهيئة
  

  تلقي إفادات العائالت والضحايا السابقين وبعض السكان تلقي إفادات العائالت والضحايا السابقين وبعض السكان   --22--88
عمدت الهيئة، في إطار جلسات مغلقة، إلى االستماع لعائالت الضحايا والشهود الذين عمدت الهيئة، في إطار جلسات مغلقة، إلى االستماع لعائالت الضحايا والشهود الذين 

حتجاز غير النظامية أو حتجاز غير النظامية أو قضوا فترات إلى جانب ضحايا تم التصريح بوفاتهم في مراكز االقضوا فترات إلى جانب ضحايا تم التصريح بوفاتهم في مراكز اال
  ..كما اعتمدت على تصريحات السكانكما اعتمدت على تصريحات السكان. . قبل ذلك في مراكز أخرىقبل ذلك في مراكز أخرى

  

  تلقي إفادات موظفين عموميين سابقين أو حاليينتلقي إفادات موظفين عموميين سابقين أو حاليين  --33--88
تم التعاون مع السلطات المركزية واإلقليمية التابعة لوزارة الداخلية، من أجل تحديد لوائح تم التعاون مع السلطات المركزية واإلقليمية التابعة لوزارة الداخلية، من أجل تحديد لوائح 

 يعملون في صفوف األجهزة األمنية التي  يعملون في صفوف األجهزة األمنية التي موظفين عموميين سبق لهم أن عملوا أو ما زالواموظفين عموميين سبق لهم أن عملوا أو ما زالوا
أشرفت على مراكز سابقة اشتهرت بحدوث انتهاكات جسيمة، أو سبق لهم أن عملوا تحت أشرفت على مراكز سابقة اشتهرت بحدوث انتهاكات جسيمة، أو سبق لهم أن عملوا تحت 

وتم االستماع إلى هؤالء في إطار جلسات مغلقة لتلقي إفاداتهم حول األحداث وتم االستماع إلى هؤالء في إطار جلسات مغلقة لتلقي إفاداتهم حول األحداث . . إشرافهاإشرافها
  ..التي عايشوهاالتي عايشوها

  

  تتاالطالع على سجالت ووثائق ممسوكة من طرف السلطااالطالع على سجالت ووثائق ممسوكة من طرف السلطا  --44--88
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تم االطالع على سجالت ووثائق ممسوكة من طرف السلطات العمومية اإلقليمية، حيث تم االطالع على سجالت ووثائق ممسوكة من طرف السلطات العمومية اإلقليمية، حيث 
قدمت هذه األخيرة توضيحات حول أماكن الدفن موضوع التحريات، وخاصة حول قدمت هذه األخيرة توضيحات حول أماكن الدفن موضوع التحريات، وخاصة حول 

  . . تواريخ الوفاةتواريخ الوفاة
  

  االنتقال إلى عين المكان والوقوف على أماكن الدفناالنتقال إلى عين المكان والوقوف على أماكن الدفن  --55--88
لك المراكز من أجل المعاينة والتثبت من لك المراكز من أجل المعاينة والتثبت من  المتوفين بت المتوفين بتصصتم الوقوف على أمكان دفن األشخاتم الوقوف على أمكان دفن األشخا

القبور وهويات أصحابها، وذلك إما بشكل منفرد من طرف الهيئة أو بحضور السلطات القبور وهويات أصحابها، وذلك إما بشكل منفرد من طرف الهيئة أو بحضور السلطات 
كما اعتمدت كما اعتمدت . . اإلقليمية والمصالح التابعة لها، وشهود عيان ساهموا في عمليات الدفناإلقليمية والمصالح التابعة لها، وشهود عيان ساهموا في عمليات الدفن

د قبر أو د قبر أو الهيئة تحريات ميدانية، بحضور السلطات والشهود، من أجل التثبت من وجوالهيئة تحريات ميدانية، بحضور السلطات والشهود، من أجل التثبت من وجو
  ..عدمه، خاصة في األماكن التي ال وجود بها ألية معالم واضحةعدمه، خاصة في األماكن التي ال وجود بها ألية معالم واضحة

  

  التداول وتشكيل القناعة التداول وتشكيل القناعة   --66--88
تداول في الحاالت المعروضة على الهيئة من خالل اجتماعات فريق التحريات أو تداول في الحاالت المعروضة على الهيئة من خالل اجتماعات فريق التحريات أو يتم اليتم ال

لجنة التنسيق بين الفرق، ثم يتم عرضها بعد ذلك على الهيئة في اجتماعاتها مع اتخاذ لجنة التنسيق بين الفرق، ثم يتم عرضها بعد ذلك على الهيئة في اجتماعاتها مع اتخاذ 
  ..ار في إعالن النتائج بصددها، بعد إخبار العائالتار في إعالن النتائج بصددها، بعد إخبار العائالتالقرالقر

  

استعمال غير متناسب استعمال غير متناسب نتيجة نتيجة وفيات خالل أحداث اجتماعية وفيات خالل أحداث اجتماعية التحري في موضوع الالتحري في موضوع ال  --99
  ..للقوة العموميةللقوة العمومية

منهجية البحث والتحري بخصوص األشخاص المتوفين في مراكز االحتجاز، منهجية البحث والتحري بخصوص األشخاص المتوفين في مراكز االحتجاز، لل  ااخالفخالف
بب االستعمال المفرط وغير المتناسب بب االستعمال المفرط وغير المتناسب  المفترضة بالنسبة للوفيات بس المفترضة بالنسبة للوفيات بساكناكن لتعدد األم لتعدد األمبالنظربالنظروو

، باشرت الهيئة مهمتها بخصوص ، باشرت الهيئة مهمتها بخصوص مواجهة بعض األحداث االجتماعيةمواجهة بعض األحداث االجتماعيةللقوة العمومية أثناء للقوة العمومية أثناء 
األحداث األحداث   العمل على تجميع أكبر قدر ممكن من المعلومات حولالعمل على تجميع أكبر قدر ممكن من المعلومات حوللموضوع من خالل لموضوع من خالل هذا اهذا ا

عض مدن عض مدن  بب بب19841984 بالدار البيضاء،  بالدار البيضاء، 19811981 و  و 19651965 والواقعة سنوات  والواقعة سنوات التي شهدتها بالدناالتي شهدتها بالدنا
  .. بمدينة فاس بمدينة فاس19901990الشمال والشمال و
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 مما دفعها إلى القيام  مما دفعها إلى القيام ،، المعلومات المعلومات قلة قلة مستهل معالجتها للموضوع، مستهل معالجتها للموضوع،الهيئة، فيالهيئة، فيواجهت واجهت 
وباشرت بعد ذلك، تلقي وباشرت بعد ذلك، تلقي . . بدراسات وأبحاث باالستناد إلى كل مصادر المعلومات المتوفرةبدراسات وأبحاث باالستناد إلى كل مصادر المعلومات المتوفرة

  ..إفادات بعض الشهود الذين عاصروا تلك األحداث وذوي حقوق بعض الضحاياإفادات بعض الشهود الذين عاصروا تلك األحداث وذوي حقوق بعض الضحايا
  

  19651965مدينة الدار البيضاء سنة مدينة الدار البيضاء سنة أحداث أحداث   --11--99

  ::على العناصر األساسية التاليةعلى العناصر األساسية التاليةالتحري حول الموضوع التحري حول الموضوع استندت منهجية استندت منهجية 
  عقد اجتماعات تمهيدية مع السلطات المحلية بالمدينة، عقد اجتماعات تمهيدية مع السلطات المحلية بالمدينة،   

  ::المسجلةالمسجلة  اإلطالع على المعلوماتاإلطالع على المعلومات  
    ؛؛بالسجل الخاص بمصلحة حفظ األمواتبالسجل الخاص بمصلحة حفظ األموات  --
   ابن رشد؛ ابن رشد؛ىىففبسجالت المستعجالت واالستقبال بمستشبسجالت المستعجالت واالستقبال بمستش  --
  ؛؛ ابن رشد ابن رشدىىبالسجل الخاص بمصلحة الطب الشرعي التابعة لمستشفبالسجل الخاص بمصلحة الطب الشرعي التابعة لمستشف  --
موالي يوسف موالي يوسف ((بسجالت المستعجالت واالستقبال بمستشفي الصوفي بسجالت المستعجالت واالستقبال بمستشفي الصوفي   --

  ؛؛))حالياحاليا
  . . بسجل الدفن بمقبرة الشهداءبسجل الدفن بمقبرة الشهداء  --

   االستماع إلى طبيب عمل في مستعجالت ابن رشد خالل األحداث االستماع إلى طبيب عمل في مستعجالت ابن رشد خالل األحداث  
  قبور بمقبرة الشهداء قبور بمقبرة الشهداء االستماع إلى الشخص المكلف بحفر الاالستماع إلى الشخص المكلف بحفر ال  
  معاينة القبور بمقبرة الشهداءمعاينة القبور بمقبرة الشهداء  

كما قامت بالبحث عن األذون الخاصة بالدفن بخصوص الحاالت التي صدرت كما قامت بالبحث عن األذون الخاصة بالدفن بخصوص الحاالت التي صدرت   
  ..فيها أوامر عن النيابة العامة خالل األحداثفيها أوامر عن النيابة العامة خالل األحداث

  

  19811981 سنة  سنة ءء الدار البيضا الدار البيضاحداث مدينةحداث مدينةأأ  --22--99
  ::ليةليةعلى العناصر األساسية التاعلى العناصر األساسية التاالتحري حول الموضوع التحري حول الموضوع استندت منهجية استندت منهجية 

  عقد اجتماعات تمهيدية مع السلطات المحلية بالمدينة؛ عقد اجتماعات تمهيدية مع السلطات المحلية بالمدينة؛   
  لة بالسجالت الخاصة بمصلحة حفظلة بالسجالت الخاصة بمصلحة حفظاالطالع على المعلومات المسجاالطالع على المعلومات المسج  

  األموات والمستشفيات والمستعجالت؛ األموات والمستشفيات والمستعجالت؛ 
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  االنتقال إلى المقابر واالستماع إلى محافظيها؛االنتقال إلى المقابر واالستماع إلى محافظيها؛  

ات ات  سابقا، ثكنة القو سابقا، ثكنة القو4646المقاطعة المقاطعة ((معاينة مراكز االحتجاز خالل األحداث معاينة مراكز االحتجاز خالل األحداث   
  ؛؛))المساعدة بعين حرودةالمساعدة بعين حرودة

  ::االستماع إلىاالستماع إلى  
  الشهود؛الشهود؛  --        

  األطر الطبية المسؤولة آنذاك؛األطر الطبية المسؤولة آنذاك؛  --
  المحافظ السابق لمصلحة حفظ األموات؛المحافظ السابق لمصلحة حفظ األموات؛    --
  مسؤولين سابقين وحاليين بالوقاية المدنية؛  مسؤولين سابقين وحاليين بالوقاية المدنية؛    --

  

  19841984حداث بعض مدن الشمال سنة حداث بعض مدن الشمال سنة أأ  --33--99
  ::علىعلىالتحري حول الموضوع التحري حول الموضوع استندت منهجية استندت منهجية 

  ل عدة زيارات ميدانية إلى كل المدن المعنية؛ل عدة زيارات ميدانية إلى كل المدن المعنية؛االنتقال من خالاالنتقال من خال  
  المعاينة المباشرة لألماكن التي شهدت هذه األحداث؛المعاينة المباشرة لألماكن التي شهدت هذه األحداث؛  

  : : االستماع إلىاالستماع إلى
  عدد من ذوي حقوق األشخاص المتوفين؛عدد من ذوي حقوق األشخاص المتوفين؛  --        

  ممثلي السلطات المحلية؛ ممثلي السلطات المحلية؛   --      

  المشرفين على عمليات الدفن بالمقابر؛المشرفين على عمليات الدفن بالمقابر؛  --      

  عدة بالمناطق المعنية؛عدة بالمناطق المعنية؛بعض األطر الطبية العاملة أو المتقابعض األطر الطبية العاملة أو المتقا  --      
  شهود عيانشهود عيان  --      

  اإلطالع في عين المكان على السجالت الخاصة بالوفيات؛اإلطالع في عين المكان على السجالت الخاصة بالوفيات؛  
االطالع في عين المكان على سجالت الحالة المدنية ومكتب حفظ الصحة االطالع في عين المكان على سجالت الحالة المدنية ومكتب حفظ الصحة   

  البلدي واالطالع على سجالت الوفيات بهما؛البلدي واالطالع على سجالت الوفيات بهما؛
  عقد جلسة عمل مع منتخبين؛عقد جلسة عمل مع منتخبين؛  
  زيارة المقابر المفترضة؛زيارة المقابر المفترضة؛  
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الت المتوفين بما في ذلك من لم يتقدم منها إلى الهيئة الت المتوفين بما في ذلك من لم يتقدم منها إلى الهيئة االستماع إلى عائاالستماع إلى عائ  
  بطلبات؛بطلبات؛

  

  19901990فاس فاس مدينة مدينة أحداث أحداث   --44--99
      ::علىعلىالتحري حول الموضوع التحري حول الموضوع استندت منهجية استندت منهجية 

oo  االنتقال في عدة زيارات ميدانية إلى كل المدن المعنية؛االنتقال في عدة زيارات ميدانية إلى كل المدن المعنية؛  
oo  المعاينة المباشرة لألماكن التي شهدت هذه األحداث؛المعاينة المباشرة لألماكن التي شهدت هذه األحداث؛  

oo  ق األشخاص المتوفين؛ق األشخاص المتوفين؛االستماع إلى عدد من ذوي حقواالستماع إلى عدد من ذوي حقو  

oo   االستماع إلى ممثلي السلطات المحلية؛ االستماع إلى ممثلي السلطات المحلية؛  

oo  االستماع إلى المشرفين على عمليات الدفن بالمقابر؛االستماع إلى المشرفين على عمليات الدفن بالمقابر؛  

oo   االستماع إلى بعض األطر الطبية العاملة أو المتقاعدة بالمناطق االستماع إلى بعض األطر الطبية العاملة أو المتقاعدة بالمناطق
  المعنية؛المعنية؛

oo  اإلطالع في عين المكان على السجالت الخاصة بالوفيات؛اإلطالع في عين المكان على السجالت الخاصة بالوفيات؛  
oo  ت الحالة المدنية ومكتب حفظ ت الحالة المدنية ومكتب حفظ االطالع في عين المكان على سجالاالطالع في عين المكان على سجال

  الصحة البلدي واإلطالع على سجالت الوفيات بهما؛الصحة البلدي واإلطالع على سجالت الوفيات بهما؛
oo  االستماع إلى شهود عيان؛االستماع إلى شهود عيان؛  
oo  عقد جلسة عمل مع منتخبين؛عقد جلسة عمل مع منتخبين؛  
oo  زيارة المقابر المفترضة؛زيارة المقابر المفترضة؛  
oo   االستماع إلى عائالت المتوفين بما في ذلك من لم يتقدم منها إلى االستماع إلى عائالت المتوفين بما في ذلك من لم يتقدم منها إلى

  الهيئة بطلبات؛الهيئة بطلبات؛
  

  
  

  حاالت وقضايا خاصةحاالت وقضايا خاصة  --1010
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 على منهجية تزاوج بين تلقي اإلفادات من  على منهجية تزاوج بين تلقي اإلفادات من تحريات المجراة في الموضوعتحريات المجراة في الموضوعاستندت الاستندت ال
دراسة المذكرات التي دراسة المذكرات التي  من جهة، و من جهة، ومختلف المصادر ذات الصلة بالقضايا المعروضةمختلف المصادر ذات الصلة بالقضايا المعروضة

، فضال عن االستماع لمسؤولين أو أعوان سابقين في األجهزة ، فضال عن االستماع لمسؤولين أو أعوان سابقين في األجهزة  من جهة أخرى من جهة أخرىتوصلت بهاتوصلت بها
ومات والمعطيات المتداولة بشان كل حالة ومات والمعطيات المتداولة بشان كل حالة المعنية بهذه الحاالت باإلضافة إلى تحليل المعلالمعنية بهذه الحاالت باإلضافة إلى تحليل المعل

    ..على حدةعلى حدة
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  الفصل الرابعالفصل الرابع
  نتائج وخالصات التحرياتنتائج وخالصات التحريات

    حول مجهولي المصير وحاالت خاصةحول مجهولي المصير وحاالت خاصة
  
  

   اختفاء ووفاة أشخاص خالل السنوات األولى لالستقالل اختفاء ووفاة أشخاص خالل السنوات األولى لالستقالل--أوالأوال
  تقديمتقديم--11

، انطلقت جوالت من الصراع ، انطلقت جوالت من الصراع 19551955 نونبر نونبر1818مباشرة بعد إعالن استقالل المغرب في مباشرة بعد إعالن استقالل المغرب في 
ياسي بين فرقاء متعددين، اتخذت طابعا عنيفا أدى إلى انتهاكات جسيمة لحقوق ياسي بين فرقاء متعددين، اتخذت طابعا عنيفا أدى إلى انتهاكات جسيمة لحقوق السالس

 مختلفو االنتماءات ومتعددو درجات المسؤولية  مختلفو االنتماءات ومتعددو درجات المسؤولية نناإلنسان ذهب ضحيتها فاعلون سياسيواإلنسان ذهب ضحيتها فاعلون سياسيو
وقد اتخذت هذه االنتهاكات شكل االختطاف واالحتجاز في مراكز سرية وقد اتخذت هذه االنتهاكات شكل االختطاف واالحتجاز في مراكز سرية . . في الدولةفي الدولة

 العمومية بواسطة األسلحة النارية أو في مراكز  العمومية بواسطة األسلحة النارية أو في مراكز والتعذيب والتصفية الجسدية في الشوارعوالتعذيب والتصفية الجسدية في الشوارع
 في كل من  في كل من  باألساس باألساسالمتصارعةالمتصارعةوالجماعات والجماعات وتمثلت الفصائل وتمثلت الفصائل . . االحتجاز نتيجة التعذيباالحتجاز نتيجة التعذيب

" " المنظمة السريةالمنظمة السرية""جيش التحرير والمقاومة بمختلف المجموعات المكونة لها بما فيها جيش التحرير والمقاومة بمختلف المجموعات المكونة لها بما فيها 
  ..، وحزب االستقالل وحزب الشورى واالستقالل، وحزب االستقالل وحزب الشورى واالستقالل""الهالل األسودالهالل األسود""وو
إذا كان التأريخ العلمي لهذه الفترة من اختصاص المؤرخين باألساس، فإن المعطيات إذا كان التأريخ العلمي لهذه الفترة من اختصاص المؤرخين باألساس، فإن المعطيات وو

المتوفرة لدى هيئة اإلنصاف والمصالحة، في إطار محاولة رسم السياقات التي جرت فيها المتوفرة لدى هيئة اإلنصاف والمصالحة، في إطار محاولة رسم السياقات التي جرت فيها 
االنتهاكات المومأ إليها، تسمح باالقتراب من أسباب التوتر والصراع، بإرجاعها إلى تباين االنتهاكات المومأ إليها، تسمح باالقتراب من أسباب التوتر والصراع، بإرجاعها إلى تباين 

 نزع  نزع ، والوحدة الوطنية وتدبير استكمال، والوحدة الوطنية وتدبير استكمال االستقالل ومغزاه ومداه االستقالل ومغزاه ومداهالتصورات عن مدلولالتصورات عن مدلول
  . . االستعمار عن كل الثغور والمناطق المغربية وبناء الدولة الوطنية العصريةاالستعمار عن كل الثغور والمناطق المغربية وبناء الدولة الوطنية العصرية

وهكذا يبدو من خالل ما توصلت به الهيئة من طلبات ومن خالل ما كتب من مذكرات وهكذا يبدو من خالل ما توصلت به الهيئة من طلبات ومن خالل ما كتب من مذكرات 
 أو  أو النظرة الحزبيةالنظرة الحزبيةأو أو    الفردية الفرديةالشهادةالشهادةومؤلفات عن هذه الفترة وهو قليل وموسوم بسمات ومؤلفات عن هذه الفترة وهو قليل وموسوم بسمات 

، أن أغلب ضحايا هذه الفترة ينتمون إلى ، أن أغلب ضحايا هذه الفترة ينتمون إلى الخطاب التقريري المنتصر لطرف أو آخرالخطاب التقريري المنتصر لطرف أو آخر
إلى المجموعات السرية إلى المجموعات السرية جماعات أخرى معارضة أو جماعات أخرى معارضة أو حزب الشورى واالستقالل أو حزب الشورى واالستقالل أو 
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وتشبث بعضها بالربط وتشبث بعضها بالربط " " إيكس ليبانإيكس ليبان""المسلحة التي عرفت بموقف معارض التفاقيات المسلحة التي عرفت بموقف معارض التفاقيات 
 االستقاللي المغربي بالمسار المغاربي، وبتقديرها ألولوية تحرير األجزاء  االستقاللي المغربي بالمسار المغاربي، وبتقديرها ألولوية تحرير األجزاء الكامل للمسارالكامل للمسار

وهي ربما لذلك، رفضت الذوبان في مجموعات وهي ربما لذلك، رفضت الذوبان في مجموعات . . المتبقية من المناطق الصحراوية فوراالمتبقية من المناطق الصحراوية فورا
أخرى عرف عنها عالقاتها الوثيقة مع حزب االستقالل بمختلف تياراته آنذاك، ومع أخرى عرف عنها عالقاتها الوثيقة مع حزب االستقالل بمختلف تياراته آنذاك، ومع 

  . . ةةمركز القرار في الدولة المغربية الناشئمركز القرار في الدولة المغربية الناشئ
فبعد شهرين وبضعة أيام من إعالن فبعد شهرين وبضعة أيام من إعالن . . بشكل متسارعبشكل متسارعوقد اتخذ الصراع طابعا دمويا وقد اتخذ الصراع طابعا دمويا 

، وقعت مواجهات دموية بسوق أربعاء الغرب بين ، وقعت مواجهات دموية بسوق أربعاء الغرب بين 19561956 يناير  يناير 2323االستقالل، وفي يوم االستقالل، وفي يوم 
أعضاء من حزب االستقالل وحزب الشورى واالستقالل، كانت حصيلتها أربعة قتلى أعضاء من حزب االستقالل وحزب الشورى واالستقالل، كانت حصيلتها أربعة قتلى 

دامية أخرى بالعرائش، ذهب ضحيتها دامية أخرى بالعرائش، ذهب ضحيتها أحداث أحداث بعتها بعتها وثالثون جريًحا من مختلف األعمار، توثالثون جريًحا من مختلف األعمار، ت
وسرعان ما انطلقت حملة وسرعان ما انطلقت حملة . . عدد من المواطنين، تم تعذيبهم وشنقهم والتمثيل بجثثهمعدد من المواطنين، تم تعذيبهم وشنقهم والتمثيل بجثثهم

    ..االختطافات والتصفيات التي ذهب ضحيتها عشرات األشخاصاالختطافات والتصفيات التي ذهب ضحيتها عشرات األشخاص
كما شهد العالم القروي، في نفس السياق، توترات و تمردات في مواجهة ما اعتبر كما شهد العالم القروي، في نفس السياق، توترات و تمردات في مواجهة ما اعتبر 

األحداث التي قادها األحداث التي قادها في في  أبرزها  أبرزها تجلىتجلىش من طرف اإلدارة المركزية الجديدة ش من طرف اإلدارة المركزية الجديدة سياسات تهميسياسات تهمي
 تصاعد التوتر  تصاعد التوتر كماكما. . 19571957 و بداية  و بداية 19561956فياللت في صيف فياللت في صيف عدي أوبيهى عامل إقليم تاعدي أوبيهى عامل إقليم تا

رفاة عباس رفاة عباس نقل نقل  و و19581958  أكتوبرأكتوبر  22لجيش التحرير في لجيش التحرير في إثر االحتفال بالذكرى الثالثة إثر االحتفال بالذكرى الثالثة 
 من فاس  من فاس ،، حزبية حزبيةجماعاتجماعاتف أفراد و ف أفراد و من طرمن طر  ي كان ضحية اغتيال مدبري كان ضحية اغتيال مدبرالذالذ  ،،المسعديالمسعدي

حيث اندلعت حركات احتجاجية و حيث اندلعت حركات احتجاجية و  أجدير و اعتقال زعماء حزب الحركة الشعبية  أجدير و اعتقال زعماء حزب الحركة الشعبية إلىإلى
 في زمور و بني وراين و تمسمان و بني يزناسن و  في زمور و بني وراين و تمسمان و بني يزناسن و ،،ل في عدد من البوادي و القبائلل في عدد من البوادي و القبائلقالققالق

شبه شبه   رفرف تع تع البالد البالدمما جعلمما جعلناحية الريف عموما و تازة و امتدت أيضا إلى الدار البيضاء، ناحية الريف عموما و تازة و امتدت أيضا إلى الدار البيضاء، 
 في مناطق  في مناطق استعملت الدولة القوةاستعملت الدولة القوة، ،  األوضاع األوضاعمواجهة هذهمواجهة هذهللوو. . شهرشهرأألمدة ثالثة لمدة ثالثة   حرب أهليةحرب أهلية

 أو الحرمان من  أو الحرمان من  المفرط المفرطفي استعمال العنففي استعمال العنفتمثلت تمثلت  تجاوزات  تجاوزات رافق ذلك حدوثرافق ذلك حدوث  ،،التوترالتوتر
كما لجأت الدولة كما لجأت الدولة . .  أحداث ولماس و أحداث الريف أحداث ولماس و أحداث الريففيفيمثال مثال كما كان عليه األمر كما كان عليه األمر الحرية الحرية 

 استمرار  استمرار غير أنغير أن  ..تقصي الحقائقتقصي الحقائقتم تكوين لجن حوار وتم تكوين لجن حوار و  حيثحيثة ة  سلمي سلمي أخرى أخرىوسائلوسائل  إلىإلى
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تدخل القوات تدخل القوات  و وقوةقوة ال الغلبة خيار استعمالغلبة خيار استعمال الريف أدى إلى  الريف أدى إلى  منطقة منطقةالتوتر و خاصة فيالتوتر و خاصة في
غير أنه ترتب عن ذلك غير أنه ترتب عن ذلك   ؛؛النظامالنظام من فض النزاع واستتباب األمن و من فض النزاع واستتباب األمن و تمكنت تمكنتالتيالتيالمسلحة المسلحة 
ألفراد ألفراد لحريات األساسية لحريات األساسية اامست الحقوق ومست الحقوق وخلفت أضرارا بالغة وخلفت أضرارا بالغة وجسيمة جسيمة  انتهاكات  انتهاكات حدوثحدوث

الطلبات الطلبات  من خالل الشهادات التي دونتها و من خالل الشهادات التي دونتها والمنطقة وقفت الهيئة على أهمهاالمنطقة وقفت الهيئة على أهمهابب  وجماعاتوجماعات
لمجاالت اإلدارية لمجاالت اإلدارية في افي امنذ ذلك الحين منذ ذلك الحين  و لم تزد السياسات العمومية المتبعة  و لم تزد السياسات العمومية المتبعة ..التي عالجتهاالتي عالجتها

  ..ك المناطقك المناطقاإلقصاء لدى ساكنة تلاإلقصاء لدى ساكنة تل في تعميق الشعور بالتهميش و في تعميق الشعور بالتهميش وإالإالالثقافية الثقافية االقتصادية واالقتصادية ووو
 شهدت السنوات األربع األولى لالستقالل حركة متنامية لتوظيف عدد غير محدود من  شهدت السنوات األربع األولى لالستقالل حركة متنامية لتوظيف عدد غير محدود من لقدلقد

كما تحّول عدد من دور السكنى، ومحالت تدريب المقاومين إلى كما تحّول عدد من دور السكنى، ومحالت تدريب المقاومين إلى . . المعتقالت السّريةالمعتقالت السّرية
  ..فضاءات احتجاز وتعذيب وتصفية غطّت عدة مناطق من التراب الوطنيفضاءات احتجاز وتعذيب وتصفية غطّت عدة مناطق من التراب الوطني

ا الهيئة دار جنان بريشة بتطوان ودار الريسوني بنفس ا الهيئة دار جنان بريشة بتطوان ودار الريسوني بنفس ومن بين هذه المراكز التي عاينتهومن بين هذه المراكز التي عاينته
المدينة ودار سليشر بغفساي ومركز ببويزكارن جنوب تزنيت ومركز تافنيديلت شمال المدينة ودار سليشر بغفساي ومركز ببويزكارن جنوب تزنيت ومركز تافنيديلت شمال 
طنطان، كما جاء ذكر الستيام بالدار البيضاء وضيعة في نواحي مراكش في العديد من طنطان، كما جاء ذكر الستيام بالدار البيضاء وضيعة في نواحي مراكش في العديد من 

حون فيها باختطاف حون فيها باختطاف وقد توصلت الهيئة بسبعين طلبا من ذوي الحقوق يصروقد توصلت الهيئة بسبعين طلبا من ذوي الحقوق يصر. . الشهاداتالشهادات
وشملت هذه االنتهاكات مدن فاس والعرائش وتطوان وشملت هذه االنتهاكات مدن فاس والعرائش وتطوان . . أقاربهم أو اغتيالهم في الشارعأقاربهم أو اغتيالهم في الشارع

والقصر الكبير وكلميم وتازة والدارالبيضاء وبركان ووجدة وورزازات وسطات ومراكش والقصر الكبير وكلميم وتازة والدارالبيضاء وبركان ووجدة وورزازات وسطات ومراكش 
  ..والخميسات وتاوناتوالخميسات وتاونات

      

ماع إلى عشرات ماع إلى عشرات وإذا كانت الهيئة لم تستطع تحديد أماكن دفن هؤالء الضحايا رغم االستوإذا كانت الهيئة لم تستطع تحديد أماكن دفن هؤالء الضحايا رغم االست
  ..الشهود، فهي ترى من مسؤوليتها البت في طبيعة االنتهاكات وتبعاتها على الضحاياالشهود، فهي ترى من مسؤوليتها البت في طبيعة االنتهاكات وتبعاتها على الضحايا

تعتبر الهيئة المراكز المتعددة المذكورة، مراكز غير قانونية لالحتجاز ويمكن الجزم بأن تعتبر الهيئة المراكز المتعددة المذكورة، مراكز غير قانونية لالحتجاز ويمكن الجزم بأن 
وبالفعل، فإنه من وبالفعل، فإنه من . . األفعال التي مورست فيها تشكل انتهاكات خطيرة لحقوق اإلنساناألفعال التي مورست فيها تشكل انتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان

أن عددا كبيرا من المواطنين كانوا ضحايا لجرائم االختطاف واالحتجاز والتعذيب أن عددا كبيرا من المواطنين كانوا ضحايا لجرائم االختطاف واالحتجاز والتعذيب الثابت الثابت 
، ، ))حزب الشورى واالستقالل أساساحزب الشورى واالستقالل أساسا(( إلى مجموعة سياسية  إلى مجموعة سياسية ممواالغتيال، وذلك بسبب انتمائهواالغتيال، وذلك بسبب انتمائه
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أو إلى مجموعة تنتمي لحركة المقاومة، أو بسبب اعتبارهم خونة ومتعاملين مع السلطات أو إلى مجموعة تنتمي لحركة المقاومة، أو بسبب اعتبارهم خونة ومتعاملين مع السلطات 
  ..االستعماريةاالستعمارية

الدولة تتجلى في كونها ملزمة بطبيعة دورها بضمان األمان الشخصي الدولة تتجلى في كونها ملزمة بطبيعة دورها بضمان األمان الشخصي إن مسؤولية إن مسؤولية 
  ..وحماية الممتلكات وضمان الحق في الحياةوحماية الممتلكات وضمان الحق في الحياة

  
  
   مراكز االحتجاز  مراكز االحتجاز --22
   مركز دار بريشة مركز دار بريشة--11--22

تقع دار جنان بريشة جنوب مدينة تطوان بحّي المحنش الثاني، وسط جنان السيد بريشة، تقع دار جنان بريشة جنوب مدينة تطوان بحّي المحنش الثاني، وسط جنان السيد بريشة، 
 وهي متكّونة من دور أرضي وطابقْين، وقْبو،  وهي متكّونة من دور أرضي وطابقْين، وقْبو، المالك األصلي للدار، بجوار معمل للسكرالمالك األصلي للدار، بجوار معمل للسكر

  ..المعروف بالمنطقةالمعروف بالمنطقة" " وادي المحنشوادي المحنش""وتطل على وتطل على 
تفيد المعلومات التي حصلت عليها الهيئة أن األشخاص الذين تم احتجازهم بهذه الدار تفيد المعلومات التي حصلت عليها الهيئة أن األشخاص الذين تم احتجازهم بهذه الدار 
كانوا يعملون في أسالك التعليم، أو يشتغلون بالكتابة والفكر والسياسة والثقافة والدين أو كانوا يعملون في أسالك التعليم، أو يشتغلون بالكتابة والفكر والسياسة والثقافة والدين أو 

أو أعضاء ضمن جيش التحرير، أو عناصر من الحزب الشيوعي المغربي أو أعضاء ضمن جيش التحرير، أو عناصر من الحزب الشيوعي المغربي مقاومين، مقاومين، 
وحزب الشورى واالستقالل، واألحرار المستقلين، ومنظمة الهالل األسود، أو مواطنين وحزب الشورى واالستقالل، واألحرار المستقلين، ومنظمة الهالل األسود، أو مواطنين 

  ..بدون انتماء سياسي ثابتبدون انتماء سياسي ثابت

أجل استقالل البالد، أجل استقالل البالد،   كان معظم المحتجزين بهذه الدار من المشاركين في النضال منكان معظم المحتجزين بهذه الدار من المشاركين في النضال من
و تّم اختطافهم وتعذيبهم و تّم اختطافهم وتعذيبهم . . م باإلعدام إبان مرحلة االستعمارم باإلعدام إبان مرحلة االستعماروصدر في حق بعضهم حكوصدر في حق بعضهم حك

طنجة، الدار البيضاء، طنجة، الدار البيضاء، : : وتصفيتهم، وظّل مصيرهم مجهوال، وهم ينتمون إلى مدينةوتصفيتهم، وظّل مصيرهم مجهوال، وهم ينتمون إلى مدينة
  ..تطوان، القصر الكبير، العرائش، أصيلة، سال، المحمدية وغيرهاتطوان، القصر الكبير، العرائش، أصيلة، سال، المحمدية وغيرها
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 في بعض  في بعض تبين من الشهادات التي تلقتها الهيئة من شهود عيان ومن مسؤولين سابقينتبين من الشهادات التي تلقتها الهيئة من شهود عيان ومن مسؤولين سابقين
األجهزة أو من بين أعضاء سابقين في المقاومة وجيش التحرير تعرض العديد من األجهزة أو من بين أعضاء سابقين في المقاومة وجيش التحرير تعرض العديد من 

  ..المحتجزين للتعذيب وسوء المعاملةالمحتجزين للتعذيب وسوء المعاملة
ولم ولم . . لم تفض تحريات الهيئة إلى تحديد أماكن الدفن الخاصة بالضحايا الواردة أسماؤهملم تفض تحريات الهيئة إلى تحديد أماكن الدفن الخاصة بالضحايا الواردة أسماؤهم

 أخرى كانت تستعمل  أخرى كانت تستعمل تتوصل إلى التأكد مما إذا كان دفن رفاتهم قد تم بدار بريشة أو بدارتتوصل إلى التأكد مما إذا كان دفن رفاتهم قد تم بدار بريشة أو بدار
  ..لنفس االستعماالت وتعرف بدار الريسونيلنفس االستعماالت وتعرف بدار الريسوني

  

  مركز غفساي مركز غفساي   --22--22
عقب تلقيها لمعطيات من لدن أسرة السيد عبد السالم الطود، تفيد باحتجازه بمدينة غفساي عقب تلقيها لمعطيات من لدن أسرة السيد عبد السالم الطود، تفيد باحتجازه بمدينة غفساي 

، بمعية إبراهيم الوزاني وشخص ثالث يدعى برادة، قامت ، بمعية إبراهيم الوزاني وشخص ثالث يدعى برادة، قامت 19561956خالل فترة تقع في سنة خالل فترة تقع في سنة 
ويستخلص من معطيات جديدة توفرت ويستخلص من معطيات جديدة توفرت . . ت الميدانية بالمدينةت الميدانية بالمدينةالهيئة بسلسلة من التحرياالهيئة بسلسلة من التحريا

للهيئة أن فرضية نقل بعض معتقلي دار بريشة، واحتجازهم وتصفيتهم بغفساي بإقليم للهيئة أن فرضية نقل بعض معتقلي دار بريشة، واحتجازهم وتصفيتهم بغفساي بإقليم 
تاونات شمال مدينة فاس، ليست فرضية جديدة، بل هي واردة منذ نهاية الخمسينات، غير تاونات شمال مدينة فاس، ليست فرضية جديدة، بل هي واردة منذ نهاية الخمسينات، غير 

  . .  لتأكيدها أو نفيها لتأكيدها أو نفيهاأن أي تحرٍّ لم يتم القيام به في هذا الشأن قبل اليومأن أي تحرٍّ لم يتم القيام به في هذا الشأن قبل اليوم
  

، أحد المحتجزين السابقين بدار بريشة، بأنه يذكر كيف ، أحد المحتجزين السابقين بدار بريشة، بأنه يذكر كيف مصطفى العمرانيمصطفى العمرانيوجاء في شهادة وجاء في شهادة 
كان يؤخذ المعتقلون بمجموعات صغرى ال تتعدى اثنين أو ثالثة إلى أماكن متفرقة كان يؤخذ المعتقلون بمجموعات صغرى ال تتعدى اثنين أو ثالثة إلى أماكن متفرقة 

وصرح نفس الشاهد بأنه لدى إطالق سراحه ترك بدار وصرح نفس الشاهد بأنه لدى إطالق سراحه ترك بدار ، بالريف حيث تتم تصفيتهمبالريف حيث تتم تصفيتهم
عبد السالم عبد السالم :  كال من كال من-- وهو مركز آخر لالحتجاز قرب دار بريشة  وهو مركز آخر لالحتجاز قرب دار بريشة ––طوان طوان الريسوني بتالريسوني بت

  ..محتجزامحتجزا 4040 أو  أو 3838 ضمن مجموعة تتكون منضمن مجموعة تتكون من وإبراهيم الوزانيوإبراهيم الوزاني الطودالطود
  

وللوقوف على الحقيقة حول هذا الموضوع، انتقلت الهيئة عدة مرات إلى غفساي وللوقوف على الحقيقة حول هذا الموضوع، انتقلت الهيئة عدة مرات إلى غفساي 
كز االحتجاز كز االحتجاز واستمعت إلى شهادات أشخاص يقطنون بالمنطقة سبق لهم أن عملوا بمرواستمعت إلى شهادات أشخاص يقطنون بالمنطقة سبق لهم أن عملوا بمر

ووقفت الهيئة على مكان االحتجاز المفترض ذاك ويعرف في المنطقة ووقفت الهيئة على مكان االحتجاز المفترض ذاك ويعرف في المنطقة . . السالف ذكرهالسالف ذكره
، وهو عبارة عن مبنى متوسط الحجم، تابع لوزارة الفالحة وكان خالل ، وهو عبارة عن مبنى متوسط الحجم، تابع لوزارة الفالحة وكان خالل ""بدار سليشربدار سليشر""بب
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وقد جعله جيش التحرير بعد االستقالل من وقد جعله جيش التحرير بعد االستقالل من . . فترة الحماية مكتبا فالحيا يقيم به فرنسيفترة الحماية مكتبا فالحيا يقيم به فرنسي
وبقي المبنى تحت وبقي المبنى تحت . . 19561956ثر هجومه على بلدة غفساي ليلة فاتح يناير ثر هجومه على بلدة غفساي ليلة فاتح يناير المبنى مقرا له إالمبنى مقرا له إ

وكان طابقه األسفل يستعمل وكان طابقه األسفل يستعمل . . مسؤولية جيش التحرير أثناء الفترة المفترضة لالحتجازمسؤولية جيش التحرير أثناء الفترة المفترضة لالحتجاز
  . . كمعتقل الحتجاز من يعتبرون متعاونين مع االستعماركمعتقل الحتجاز من يعتبرون متعاونين مع االستعمار

  

ب الشورى ب الشورى وتجمع عدة إفادات على أنه قد تمت تصفية عدة ضحايا بمن فيهم أعضاء بحزوتجمع عدة إفادات على أنه قد تمت تصفية عدة ضحايا بمن فيهم أعضاء بحز
 واالستقالل بالمركز المذكور وتم دفنهم بمحاذاة المبنى الموجود على مقربة من المقبرة أوواالستقالل بالمركز المذكور وتم دفنهم بمحاذاة المبنى الموجود على مقربة من المقبرة أو

" " واد الودكةواد الودكة""خارج غفساي، أو بخارج غفساي، أو ب" " واد الرحىواد الرحى""بمقبرة غفساي وهي محاذية للمركز أو ببمقبرة غفساي وهي محاذية للمركز أو ب
غير أن تحريات الهيئة لم غير أن تحريات الهيئة لم . . وهو عبارة عن جبل بالمنطقة، كان مركزا لجيش التحريروهو عبارة عن جبل بالمنطقة، كان مركزا لجيش التحرير

  ..بت من هذه المعطياتبت من هذه المعطياتتمكن من التثتمكن من التث
  

  ""الساتيامالساتيام"" المقاطعة السابعة بالدارالبيضاء  المقاطعة السابعة بالدارالبيضاء --33--22
حي حي / / بمدينة الدارالبيضاء بمدينة الدارالبيضاء ) ) أو المقاطعة السابعةأو المقاطعة السابعة((يوجد مركز الشرطة المعروف بالستيام يوجد مركز الشرطة المعروف بالستيام 

  ..درب البلديةدرب البلدية
مكن االستماع إلى أعضاء سابقين في حركة المقاومة المسلحة ضد االستعمار، والذين مكن االستماع إلى أعضاء سابقين في حركة المقاومة المسلحة ضد االستعمار، والذين 

بعيد االستقالل مباشرة في سلك الشرطة، من الحصول على معلومات بعيد االستقالل مباشرة في سلك الشرطة، من الحصول على معلومات عملوا بهذا المركز عملوا بهذا المركز 
تفيد أن هذا المركز اتخذ كقاعدة أولى للشرطة، وذلك بالنظر إلى أن المقر المركزي تفيد أن هذا المركز اتخذ كقاعدة أولى للشرطة، وذلك بالنظر إلى أن المقر المركزي 

استقبل هذا المركز األفواج األولى من استقبل هذا المركز األفواج األولى من . . الموجود بحي المعاريف كان في يد الفرنسيينالموجود بحي المعاريف كان في يد الفرنسيين
أغلبهم من الشباب الذين ساهموا في أغلبهم من الشباب الذين ساهموا في طالبي االلتحاق بالعمل في صفوف الشرطة وكان طالبي االلتحاق بالعمل في صفوف الشرطة وكان 

والجدير ذكره أن عددا من األشخاص النافذين والجدير ذكره أن عددا من األشخاص النافذين . . أعمال المقاومة قبيل االستقالل بقليلأعمال المقاومة قبيل االستقالل بقليل
بالمركز في فترة انطالق العمل به،  لم يكونوا رجال شرطة بالمعنى الكامل، أي برواتبهم بالمركز في فترة انطالق العمل به،  لم يكونوا رجال شرطة بالمعنى الكامل، أي برواتبهم 

قاومة، وظلوا يحتفظون قاومة، وظلوا يحتفظون ورتبهم في السلم اإلداري، بل كانوا في أغلبهم ينتمون إلى قادة المورتبهم في السلم اإلداري، بل كانوا في أغلبهم ينتمون إلى قادة الم
ويبدو أن الخالفات التي طرأت مباشرة بعد ويبدو أن الخالفات التي طرأت مباشرة بعد . . بسلطة معنوية في هذا الجهاز الناشئبسلطة معنوية في هذا الجهاز الناشئ

أداة في هذا الصراع، أدى ثمنه فاعلون سياسيون أداة في هذا الصراع، أدى ثمنه فاعلون سياسيون " " مركز الستياممركز الستيام""االستقالل، قد جعلت من االستقالل، قد جعلت من 
  ..معارضون من أعضاء حزب الشورى ومجموعات المقاومةمعارضون من أعضاء حزب الشورى ومجموعات المقاومة
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   مركز بويزكارن مركز بويزكارن--44--22
تفيد بعض الشهادات تفيد بعض الشهادات . .  كيلومترا كيلومترا7070جنوب تيزنيت، على بعد نحو جنوب تيزنيت، على بعد نحو تقع بويزكارن تقع بويزكارن 

استعملت من استعملت من " " بويزكارنبويزكارن""والمعلومات الواردة في الملفات المعروضة على الهيئة أن ثكنة والمعلومات الواردة في الملفات المعروضة على الهيئة أن ثكنة 
وتؤكد ذلك العديد من الكتابات وتؤكد ذلك العديد من الكتابات . . طرف جيش التحرير في الجنوب بعيد االستقاللطرف جيش التحرير في الجنوب بعيد االستقالل
كما ورد في بعض الشهادات أن كما ورد في بعض الشهادات أن . . والشهادات المنشورة والمتعلقة بجيش التحرير بالجنوبوالشهادات المنشورة والمتعلقة بجيش التحرير بالجنوب

، وأن سبعة أشخاص ، وأن سبعة أشخاص 19571957مقاومين من الدارالبيضاء تعرضوا لالحتجاز به خالل صيف مقاومين من الدارالبيضاء تعرضوا لالحتجاز به خالل صيف 
  ..من شمال المغرب احتجزوا بهذا المركز  حيث تعرضوا للتعذيبمن شمال المغرب احتجزوا بهذا المركز  حيث تعرضوا للتعذيب

ا ا صحبة ابن أخ أحد الضحايصحبة ابن أخ أحد الضحاي   المركز المذكور المركز المذكورلمعاينةلمعاينةانتقلت الهيئة إلى عين المكان انتقلت الهيئة إلى عين المكان 
   وقد تعرف الشاهد المذكور  وقد تعرف الشاهد المذكور لى بقايا الزنازن المستعملة آنذاك،لى بقايا الزنازن المستعملة آنذاك،، ووقفت ع، ووقفت عمجهولي المصيرمجهولي المصير
جبر على القيام جبر على القيام  لمدة محددة وأ لمدة محددة وأ به بهالذي احتجزالذي احتجز سبق له أن زار جده  سبق له أن زار جده على المكان حيثعلى المكان حيث

  . . بأشغال شاقةبأشغال شاقة
  
  
  

   مركز تافنديلت مركز تافنديلت--55--22
قرب مدينة طنطان على وادى درعة، وتبعد عنها بحوالي عشرين قرب مدينة طنطان على وادى درعة، وتبعد عنها بحوالي عشرين " " تافنيدلتتافنيدلت""توجد ثكنة توجد ثكنة 
. . يا في مراقبة ما يحيط بهايا في مراقبة ما يحيط بهاتقع الثكنة فوق تل يؤمِّن لها موقعا استراتيجتقع الثكنة فوق تل يؤمِّن لها موقعا استراتيجوو. . االاالكيلومتر شمكيلومتر شم

وقد ُأنشأت الثكنة المذكورة من طرف االستعمار الفرنسي، ثم سيطر عليها جيش التحرير وقد ُأنشأت الثكنة المذكورة من طرف االستعمار الفرنسي، ثم سيطر عليها جيش التحرير 
  ..بعد إعالن االستقاللبعد إعالن االستقالل

وبناء على ما ورد عليها من معلومات، انتقلت الهيئة إلى الثكنة، التي أصبحت آيلة وبناء على ما ورد عليها من معلومات، انتقلت الهيئة إلى الثكنة، التي أصبحت آيلة 
وجود وجود ((هيار، وعاينت بها آثار استعمالها كمركز لالحتجاز في فترة أو فترات سابقة هيار، وعاينت بها آثار استعمالها كمركز لالحتجاز في فترة أو فترات سابقة لالنلالن

  ). ). زنازن وسالسل ملصقة بجدرانهازنازن وسالسل ملصقة بجدرانها
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  19561956استمعت الهيئة إلى شهود عيان من مسؤولي جيش التحرير بالجنوب، خالل مرحلة استمعت الهيئة إلى شهود عيان من مسؤولي جيش التحرير بالجنوب، خالل مرحلة 
  ، أكدوا االستنتاجات األولية للهيئة واستعمال جيش التحرير للثكنة كمركز، أكدوا االستنتاجات األولية للهيئة واستعمال جيش التحرير للثكنة كمركز19601960  ––

  ..أن الدفن كان يتم قرب الثكنةأن الدفن كان يتم قرب الثكنةكما أكدوا كما أكدوا  من كان يعتبرهم آنذاك خونة،  من كان يعتبرهم آنذاك خونة، الحتجاز وتصفيةالحتجاز وتصفية
وذكرت وذكرت . . وقد استعملت الثكنة في سياق إعالن االستقالل والتحاق جيش التحرير بالجنوبوقد استعملت الثكنة في سياق إعالن االستقالل والتحاق جيش التحرير بالجنوب

 وجود جيش  وجود جيش تزامنت معتزامنت معشهادات أخرى حول نفس الفترة، أن تجاوزات وصراعات كثيرة شهادات أخرى حول نفس الفترة، أن تجاوزات وصراعات كثيرة 
ريبة منها، ويتمثل ذلك على وجه الخصوص في تتريك من كانوا ريبة منها، ويتمثل ذلك على وجه الخصوص في تتريك من كانوا التحرير بمنطقة كلميم القالتحرير بمنطقة كلميم الق

يعتبرون خونة وسلبهم أموالهم، وعرضهم في األسواق والتجمعات في هيئة مزرية وهندام يعتبرون خونة وسلبهم أموالهم، وعرضهم في األسواق والتجمعات في هيئة مزرية وهندام 
  . . مهينمهين

  

   وفيات خالل أحداث مختلفة أو في ظروف خاصة وفيات خالل أحداث مختلفة أو في ظروف خاصة--ثانياثانيا
   مجموعة من المعارضين قدماء في المقاومة وجيش التحرير  مجموعة من المعارضين قدماء في المقاومة وجيش التحرير --11
  النتائجالنتائج--11--11
فضت التحريات التي أجرتها الهيئة في الموضوع إلى تعرض الضحايا المعنيين إلى فضت التحريات التي أجرتها الهيئة في الموضوع إلى تعرض الضحايا المعنيين إلى أأ

  ::تصفية جسدية  ويتعلق األمر بـتصفية جسدية  ويتعلق األمر بـ
  القائد البشير البوعيسي المطاعي القائد البشير البوعيسي المطاعي   

   بدوار تسنة بالركاكنة أوالد مطاع؛  بدوار تسنة بالركاكنة أوالد مطاع؛ 19601960 يونيه  يونيه 2020ازداد بتاريخ ازداد بتاريخ   --
  ؛ ؛ 19601960 مارس  مارس 2424تمت تصفيته بتاريخ تمت تصفيته بتاريخ   --
    ..لسعيدات دوار أوالد الزيرلسعيدات دوار أوالد الزيردفن بمقبرة الزاوية بادفن بمقبرة الزاوية با  --

  
  

  موالي الشافعي الفيدوزي  موالي الشافعي الفيدوزي    

    ؛؛ بدوار اوالد الحاج سيد المختار بدوار اوالد الحاج سيد المختار19131913ازداد بتاريخ ازداد بتاريخ   --
    ؛؛19601960 مارس  مارس 2424تمت تصفيته بتاريخ تمت تصفيته بتاريخ   --
    ..دفن بمقبرة الزاوية بالسعيدات دوار أوالد الزيردفن بمقبرة الزاوية بالسعيدات دوار أوالد الزير  --

  محمد بركاتو       محمد بركاتو         
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      ؛؛19241924ازداد سنة ازداد سنة   --
  ؛؛19601960س س  مار مار2424تمت تصفيته بتاريخ تمت تصفيته بتاريخ   --
    ..دفن بمقبرة الزاوية بالسعيدات دوار أوالد الزيردفن بمقبرة الزاوية بالسعيدات دوار أوالد الزير  --

  ابريك حبوري    ابريك حبوري      

    ؛؛ بدوار ستنة الركاكنة باوالد مطاع بدوار ستنة الركاكنة باوالد مطاع19231923ازداد سنة ازداد سنة   --
  ؛؛  19601960 مارس  مارس 2424تمت تصفيته  بتاريخ تمت تصفيته  بتاريخ   --
      ..دفن بمقبرة الزاوية بالسعيدات دوار أوالد الزيردفن بمقبرة الزاوية بالسعيدات دوار أوالد الزير  --

  لحسن بلوش            لحسن بلوش              

  ؛؛ الرحاحلة تفدكولت الرحاحلة تفدكولت بدوار بدوار19241924ازداد سنة ازداد سنة   --
  ؛؛19601960 مارس  مارس 2424تمت تصفيته بتاريخ تمت تصفيته بتاريخ   --
  ..دفن بمقبرة الزاوية بالسعيدات دوار أوالد الزيردفن بمقبرة الزاوية بالسعيدات دوار أوالد الزير  --

   بنحدو السكاع             بنحدو السكاع              

  ؛؛ باولماس دار آيت يحيى آيت حاتم قبيلة آيت عبان باولماس دار آيت يحيى آيت حاتم قبيلة آيت عبان19231923ازداد سنة ازداد سنة   --
  ؛؛  19601960 مارس  مارس 2424توفي بتاريخ توفي بتاريخ   --
    ..أوالد الزيرأوالد الزيردفن بمقبرة الزاوية بالسعيدات دوار دفن بمقبرة الزاوية بالسعيدات دوار   --

  حسن بن العياشي            حسن بن العياشي              

  ؛؛ بدوار الركاكدة أوالد مطاع بدوار الركاكدة أوالد مطاع19381938ازداد سنة ازداد سنة   --
  ؛؛  19601960 مارس  مارس 2424توفي بتاريخ توفي بتاريخ   --
    ..دفن بمقبرة الزاوية بالسعيدات دوار أوالد الزيردفن بمقبرة الزاوية بالسعيدات دوار أوالد الزير  --

  

   خالصات خالصات--22--11
يتعلق األمر بمجموعة من المعارضين كان بعضهم من مسؤولي المقاومة وجيش التحرير يتعلق األمر بمجموعة من المعارضين كان بعضهم من مسؤولي المقاومة وجيش التحرير 

  تتعتقاالعتقاالالالالجبال المجاورة في أجواء االجبال المجاورة في أجواء اإلى إلى  بو السبع، حملوا السالح ولجؤوا  بو السبع، حملوا السالح ولجؤوا أوالدأوالدقة قة بمنطبمنط
 عقب التوترات التي  عقب التوترات التي 19601960 سنة  سنة  بالمنطقة بالمنطقة قادة المقاومة وجيش التحرير قادة المقاومة وجيش التحريرالتي شملت بعضالتي شملت بعض

    ..19601960 و  و 19591959شهدتها البالد في نهاية سنة شهدتها البالد في نهاية سنة 
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 طلب منهم معاينة وفاة  طلب منهم معاينة وفاة توفرت للهيئة معلومات تفيد أن عددا كبيرا من سكان المنطقة، قدتوفرت للهيئة معلومات تفيد أن عددا كبيرا من سكان المنطقة، قد
وقد تم التعرف على الجثامين آنذاك من طرف وقد تم التعرف على الجثامين آنذاك من طرف . . أفراد المجموعة بإشراف فرقة عسكريةأفراد المجموعة بإشراف فرقة عسكرية

  ..، وهما ذاتهما من تكفال بالدفن، وهما ذاتهما من تكفال بالدفنأحد أقارب بركاتو، وحفار للقبور بالمنطقةأحد أقارب بركاتو، وحفار للقبور بالمنطقة
  2525 تفيد الشهادات، أن الجثت ظلت في عين المكان، تحت الحراسة حتى اليوم الموالي،  تفيد الشهادات، أن الجثت ظلت في عين المكان، تحت الحراسة حتى اليوم الموالي، 

وتم نقلها إلى مقبرة الزاوية بالسعيدات بحضور جمهور غفير من السكان، وتم نقلها إلى مقبرة الزاوية بالسعيدات بحضور جمهور غفير من السكان، ، ، 19601960مارس مارس 
  ..و تم دفنها في قبور انفراديةو تم دفنها في قبور انفرادية

عاين وفد الهيئة، رفقة الشخصين الذين تكفال بعملية الدفن، وأفراد من عائلة بركاتو عاين وفد الهيئة، رفقة الشخصين الذين تكفال بعملية الدفن، وأفراد من عائلة بركاتو 
، قبور المتوفين بمقبرة زاوية السعيدي دوار ، قبور المتوفين بمقبرة زاوية السعيدي دوار ""السعيداتالسعيدات" " وو" " دويراندويران""وشهود من دوار وشهود من دوار 

وقد أكد الشخصان اللذان توليا الدفن أن القبور فردية وأنه تم تغطيتها بالتراب وقد أكد الشخصان اللذان توليا الدفن أن القبور فردية وأنه تم تغطيتها بالتراب . . داتداتالسعيالسعي
عالم، عالم، وتم الوقوف على ستة قبور ثالثة منها واضحة الموتم الوقوف على ستة قبور ثالثة منها واضحة الم. . مجتمعة بفعل االستعجال والخوفمجتمعة بفعل االستعجال والخوف

تبدو ألول وهلة تبدو ألول وهلة ) ) الحجارةالحجارةبارة عن مرتفع صغير من التراب وبارة عن مرتفع صغير من التراب وعع((و ثالثة ال يمكن تمييزها و ثالثة ال يمكن تمييزها 
  .. جماعيا جماعياكما لو كانت قبراكما لو كانت قبرا

  

وتمكنت الهيئة من التعرف على قبر شخص سابع هو حسن جويدر ابن أخت القايد وتمكنت الهيئة من التعرف على قبر شخص سابع هو حسن جويدر ابن أخت القايد 
  ..البشيرالبشير

، أن المعطيات ، أن المعطيات 19601960مكن االطالع على سجل الوفيات لبلدية شيشاوة عن شهر مارس مكن االطالع على سجل الوفيات لبلدية شيشاوة عن شهر مارس 
المتعلقة بهوية وتواريخ وفاة األشخاص السبعة أثبت في هذا السجل من بين وفيات أخرى المتعلقة بهوية وتواريخ وفاة األشخاص السبعة أثبت في هذا السجل من بين وفيات أخرى 

  . .  الترتيب الزمني الترتيب الزمنيلساكنة المنطقة حسبلساكنة المنطقة حسب
وعليه، وبفضل كل المعلومات المحصلة عليها من مختلف المصادر ذات الصلة وعليه، وبفضل كل المعلومات المحصلة عليها من مختلف المصادر ذات الصلة 
بالموضوع، تمكنت الهيئة من فرز القبور عن بعضها البعض والتأكد من وجود القبور بالموضوع، تمكنت الهيئة من فرز القبور عن بعضها البعض والتأكد من وجود القبور 

  ..السبعة، وعن كونها جميعها قبور فرديةالسبعة، وعن كونها جميعها قبور فردية
ف والمصالحة، شاركت ف والمصالحة، شاركت هداف المتعلقة بالحقيقة واإلنصاهداف المتعلقة بالحقيقة واإلنصاألألااواستكماال لعملها، في إطار واستكماال لعملها، في إطار 

  . . 20052005 أكتوبر  أكتوبر 3030الهيئة في مراسيم تأبين أفراد المجموعة بمقبرة الزاوية بالسعيدات يوم الهيئة في مراسيم تأبين أفراد المجموعة بمقبرة الزاوية بالسعيدات يوم 
  

  ""شيخ العربشيخ العرب"" المجموعة المسماة بمجموعة  المجموعة المسماة بمجموعة --22



 
Royaume du Maroc 
 
Instance Equité et Réconciliation 
        

 
المملكة المغربية

هيئة اإلنصاف و المصالحة 

 

  الثانيالثاني  الكتابالكتاب                                                                                                                                                                        التقرير الختاميالتقرير الختامي
                   

51

  

   النتائج النتائج--11--22
مقبرة ابن مقبرة ابن ""اطلعت الهيئة على السجالت الممسوكة من لدن المحافظين الذين أشرفوا على اطلعت الهيئة على السجالت الممسوكة من لدن المحافظين الذين أشرفوا على 

وعثرت في سجل المتوفين المدفونين بالمقبرة والذي يحمل عنوان وعثرت في سجل المتوفين المدفونين بالمقبرة والذي يحمل عنوان . . ءءبالدار البيضابالدار البيضا" " مسيكمسيك
وا ضمن مجهولي المصير وا ضمن مجهولي المصير  وصنف وصنفااعلى أسماء ضحايا عرضت ملفاتهم عليهعلى أسماء ضحايا عرضت ملفاتهم عليه" " سجل الغرباءسجل الغرباء""

وقد تم الوقوف على أسماء أشخاص وقد تم الوقوف على أسماء أشخاص ". ". شيخ العربشيخ العرب""حمد فوزي المدعوحمد فوزي المدعوومن ضمنهم اومن ضمنهم ا
    : : متوفين في نفس السياق، ويتعلق بـمتوفين في نفس السياق، ويتعلق بـ

  

  العنوانالعنوان  االسماالسم  السنالسن  رخصةرخصةالال  القبرالقبر  التاريخالتاريخ
2626  ––  88  ––  

19641964  
سيدي عثمان بلوك سيدي عثمان بلوك   أزناك أحمدأزناك أحمد   سنة سنة3737  296296  9393

  99 رقم  رقم ––  1212
2727  ––  88  ––  

19641964  
فوزي أحمد بن محمد فوزي أحمد بن محمد    سنة سنة4040  295295  9494

  الملقب بشيخ العرب الملقب بشيخ العرب 
  بدون عنوانبدون عنوان

1818  ––  66  ––  
19641964  

 درب  درب ––زنقة االنجليز زنقة االنجليز   بوزاليم عبد اهللابوزاليم عبد اهللا   سنة سنة4040  218218  2121
    1818 زنقة  زنقة ––إسماعيل إسماعيل 

1818  ––  66  ––  
19641964  

  = = = = = = = == = = = = = = =  إكس بن إكسإكس بن إكس   سنة سنة4545  217217  2222

  

  ..وقفت الهيئة على موقعين، يضم األول قبرين والثاني أربعة قبوروقفت الهيئة على موقعين، يضم األول قبرين والثاني أربعة قبور
  

   خالصات  خالصات --22--22  
بعد فحص سجالت مصلحة حفظ األموات بمدينة الدارالبيضاء، عثرت الهيئة على أسماء بعد فحص سجالت مصلحة حفظ األموات بمدينة الدارالبيضاء، عثرت الهيئة على أسماء 

  ::وفاة  كالتاليوفاة  كالتاليالضحايا أعاله، مسجلة في سجل المصلحة مع ذكر أسباب الالضحايا أعاله، مسجلة في سجل المصلحة مع ذكر أسباب ال
  
  
  
    

  رقم رقم 
  ترتيبيترتيبي

تاريخ تاريخ   سبب الوفاةسبب الوفاة  السنالسن  تاريخ الدخولتاريخ الدخول  االسم والنسباالسم والنسب
  الخروجالخروج

  مالحظاتمالحظات
فوزي أحمد بن فوزي أحمد بن   295295لل

محمد الملقب محمد الملقب 
  بشيخ العرببشيخ العرب

77--88--19641964  
  1111في الساعة في الساعة 

   د صباحا د صباحا5555وو

جروح ناتجة جروح ناتجة    سنة سنة4040
عن إصابة عن إصابة 
بالرصاص بالرصاص 

2727--88--
19641964  

شخص قتل رميا بالرصاص شخص قتل رميا بالرصاص 
  ––طرف قوات األمن طرف قوات األمن من من 

شهادة الوفاة حررت على شهادة الوفاة حررت على 
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  :: السجل، على المعطيات التالية السجل، على المعطيات التاليةكما وقفت الهيئة، في صفحة موالية من نفسكما وقفت الهيئة، في صفحة موالية من نفس
  

  
تاريخ تاريخ   سبب الوفاةسبب الوفاة  السنالسن  تاريخ الدخولتاريخ الدخول  االسم والنسباالسم والنسب  رقم ترتيبيرقم ترتيبي

  الخروجالخروج
  ))بشعر رماديبشعر رمادي((إكس إكس   ))11 ( (217217لل

  متوفى بطريق بوسكورةمتوفى بطريق بوسكورة
جروح متعددة جروح متعددة    سنة سنة4545   صباحا صباحا66 في الساعة  في الساعة 19641964--66--99

  بالرصاصبالرصاص
1818--66--

19641964  
  بوزاليم عبد اهللابوزاليم عبد اهللا  ))22 ( (218218لل

  متوفى بطريق بوسكورةمتوفى بطريق بوسكورة
جروح متعددة جروح متعددة    سنة سنة4040   صباحا صباحا66 في الساعة  في الساعة 19641964--66--99

  بالرصاصبالرصاص
1818--66--

19641964  
 متوفى  متوفى احمداحمدض ض أوشويأوشوي  ))33 ( (219219لل

  بزناتة الصغيرةبزناتة الصغيرة
 د  د 4545 و و88 في الساعة  في الساعة 19641964--66--99

  صباحاصباحا
 سنة  سنة 5555

مزداد مزداد ((
19221922((  

جروح متعددة جروح متعددة 
  بالرصاصبالرصاص

1818--66--
19641964  

عبد اهللا كاكاز متوفى عبد اهللا كاكاز متوفى   ))44 ( (220220لل
  بزناتة الصغيرةبزناتة الصغيرة

 د  د 4545 و و88 في الساعة  في الساعة 19641964--66--99
  صباحاصباحا

جروح متعددة جروح متعددة   
  بالرصاصبالرصاص

1717--66--
19641964  

  

 من الطلبات المقدمة إلى الهيئة ذات الصلة بهذه القضية ومن خالل إفادات  من الطلبات المقدمة إلى الهيئة ذات الصلة بهذه القضية ومن خالل إفادات ستخلصستخلصيي
د د حمحمااالشهود المستمع إليهم وبعض الوثائق المنشورة في الصحافة أن عبد اهللا ككاز والشهود المستمع إليهم وبعض الوثائق المنشورة في الصحافة أن عبد اهللا ككاز و

كز غير نظامية خالل كز غير نظامية خالل  و عبد اهللا كجاج وعبد اهللا بنسي كانوا معتقلين في مرا و عبد اهللا كجاج وعبد اهللا بنسي كانوا معتقلين في مراضضييأشوأشو
شيخ العرب وأن مصيرهم بقي شيخ العرب وأن مصيرهم بقي عن عن  في نطاق البحث الجاري آنذاك  في نطاق البحث الجاري آنذاك 19641964 و  و 19631963سنتي سنتي 

 في ضواحي مدينة الدار  في ضواحي مدينة الدار 19641964 يونيو  يونيو 99مجهوال إلى أن تم العثور على جثثهم صبيحة يوم مجهوال إلى أن تم العثور على جثثهم صبيحة يوم 
 أحدهم وهو عبد اهللا كجاج المعروف  أحدهم وهو عبد اهللا كجاج المعروف أنأنوو. . البيضاء، جثتان ببوسكورة وجثتان بزناتةالبيضاء، جثتان ببوسكورة وجثتان بزناتة

في القفص في القفص 
  الصدريالصدري

أساس المعلومات المسلمة أساس المعلومات المسلمة 
من طرف المصلحة اإلقليمية من طرف المصلحة اإلقليمية 

  للشرطة القضائيةللشرطة القضائية
  19641964--88--77  أزناك أحمدأزناك أحمد  296296لل

  1111في الساعة في الساعة 
   د صباحا د صباحا5555وو

جروح جروح    سنة سنة3737
بالرصاص بالرصاص 
  في الجمجمةفي الجمجمة

2626--88--
19641964  

  نفس المالحظة أعالهنفس المالحظة أعاله
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غيابيا، بالرغم من وجوده رهن االعتقال السري حكم غيابيا، بالرغم من وجوده رهن االعتقال السري حكم حكما حكما  قد صدر عليه  قد صدر عليه ببوزاليم كانببوزاليم كان
   .    .   19631963 دجنبر  دجنبر 1616باإلعدام بتاريخ باإلعدام بتاريخ 
 جاءت يومين بعد المواجهة المسلحة التي جرت  جاءت يومين بعد المواجهة المسلحة التي جرت ، رميا بالرصاص،، رميا بالرصاص،تصفيتهمتصفيتهمويستخلص أن ويستخلص أن 

إلى وفاة ثالثة إلى وفاة ثالثة   مجموعة وعناصر من الشرطة أفضتمجموعة وعناصر من الشرطة أفضتالالبحي الرميطاج بين عناصر من بحي الرميطاج بين عناصر من 
    ..لشرطةلشرطةمن رجال امن رجال ا

  

  الوفيات بمراكز االحتجاز واالعتقال التعسفي غير النظاميةالوفيات بمراكز االحتجاز واالعتقال التعسفي غير النظامية: : ثالثاثالثا
    

خلصت تحريات الهيئة بخصوص تحديد قبور المتوفين بمراكز االحتجاز غير النظامية خلصت تحريات الهيئة بخصوص تحديد قبور المتوفين بمراكز االحتجاز غير النظامية 
  ::إلى النتائج التاليةإلى النتائج التالية

  

   مركز تازمامارت  مركز تازمامارت --11
   النتائج النتائج--11--11

 شخصا من مجموع  شخصا من مجموع 3300 محتجزا، من بينهم  محتجزا، من بينهم 3232عرف مركز االحتجاز بتازمامارت وفاة عرف مركز االحتجاز بتازمامارت وفاة 
 احتجزوا به إضافة إلى  احتجزوا به إضافة إلى 19721972 و و19711971تي تي لسنلسن معتقال عقب المحاولتين االنقالبيتين  معتقال عقب المحاولتين االنقالبيتين 5858

  ::ويتعلق األمر بـويتعلق األمر بـشخصين آخرين شخصين آخرين 
  

الحكم الحكم   تاريخ الوفاةتاريخ الوفاة
  بالسنواتبالسنوات

  االسم الكاملاالسم الكامل تاريخ االزديادتاريخ االزدياد  الحدثالحدث
  

  

  11  بولمكولبولمكول  محمدمحمد  11993377  المحاولة االنقالبية بالصخيراتالمحاولة االنقالبية بالصخيرات  55  11997744//0011//2288
  22  شمسيشمسي  محمدمحمد  11994466  الهجوم على الطائرة الملكيةالهجوم على الطائرة الملكية  33  11997744//0011//2288
  33  كناتكنات  محمدمحمد  11994477  الهجوم على الطائرة الملكيةالهجوم على الطائرة الملكية  33  11997744//1122//0011
  44  بحباحبحباح  إدريسإدريس  11995511  الهجوم على الطائرة الملكيةالهجوم على الطائرة الملكية  33  11997766//0011//2255
  55  الكوريالكوري  محمدمحمد  11994455  الهجوم على الطائرة الملكيةالهجوم على الطائرة الملكية  1122  11997766//0022//0077
الطائرة الملكيةالطائرة الملكيةالهجوم على الهجوم على   33  11997777//0011//1144   66  بوشتىبوشتى  الهدانالهدان  11995511  
  77  البطيويالبطيوي  رابحرابح  11994422  الهجوم على الطائرة الملكيةالهجوم على الطائرة الملكية  33  11997777//0011//2211
  88  سجعيسجعي  محمدمحمد  11995500  الهجوم على الطائرة الملكيةالهجوم على الطائرة الملكية  33  11997777//1100//2255
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  99  موهاجموهاج  عاللعالل  11994400  الهجوم على الطائرة الملكيةالهجوم على الطائرة الملكية  2200  11997777//1122//0066
اتاتالمحاولة االنقالبية بالصخيرالمحاولة االنقالبية بالصخير  55  11997788//0011//1144   1100  محمدمحمد  بودوبودو  11994488  
  1111  عماروشعماروش  كوينكوين  11993300  المحاولة االنقالبية بالصخيراتالمحاولة االنقالبية بالصخيرات  1100  11997788//0022//1122
  1122  الياكديالياكدي  المحجوبالمحجوب  11994488  المحاولة االنقالبية بالصخيراتالمحاولة االنقالبية بالصخيرات  2200  11997788//0022//2211
  1133  اعبابواعبابو  العزيزالعزيز  عبدعبد  11994433  المحاولة االنقالبية بالصخيراتالمحاولة االنقالبية بالصخيرات  55  11997788//0099//0011
ة الملكيةة الملكيةالهجوم على الطائرالهجوم على الطائر  33  11997799//0022//2211   1144  عيديعيدي  محمدمحمد  11994433  
  1155  التهاميالتهامي  أبونسيأبونسي  11994499  الهجوم على الطائرة الملكيةالهجوم على الطائرة الملكية  55  11997799//0044//2244
  1166  القصراويالقصراوي  قاسمقاسم  11995500  الهجوم على الطائرة الملكيةالهجوم على الطائرة الملكية  33  11997799//1122//1199
  1177  أزيانأزيان  العربيالعربي  11994499  الهجوم على الطائرة الملكيةالهجوم على الطائرة الملكية  33  11998800//0011//0033
يراتيراتالمحاولة االنقالبية بالصخالمحاولة االنقالبية بالصخ  55  11998800//0099//0044   1188  الديكالديك  الجيالليالجياللي  11993388  
  1199  الرابحيالرابحي  السالمالسالم  عبدعبد  11994444  الهجوم على الطائرة الملكيةالهجوم على الطائرة الملكية  33  11998811//0055//1177
  2200  األميناألمين  رشيدرشيد  11994433  الهجوم على الطائرة الملكيةالهجوم على الطائرة الملكية  55  11998811//1111//0044

  2211  الصادقيالصادقي  عبدعبد  محمدمحمد  11994477  المحاولة االنقالبية بالصخيراتالمحاولة االنقالبية بالصخيرات  55  11998833
لكيةلكيةالهجوم على الطائرة المالهجوم على الطائرة الم  33  11998833//0033//1188   2222  فراويفراوي  اهللاهللا  عبدعبد  11995511  
  2233  بنعيسىبنعيسى  الراشديالراشدي  11994466  الهجوم على الطائرة الملكيةالهجوم على الطائرة الملكية  33  11998833//0066//2299
  2244  الملوديالملودي  الصديقالصديق  11993377  الهجوم على الطائرة الملكيةالهجوم على الطائرة الملكية    11998833//1100//2211
  2255  محمدمحمد  بيتيبيتي  11994499  الهجوم على الطائرة الملكيةالهجوم على الطائرة الملكية  33  11998844//0033//1133
تتلمحاولة االنقالبية بالصخيرالمحاولة االنقالبية بالصخيرااا  55  11998844//0088//2266   2266  بنرضوانبنرضوان  التيجانيالتيجاني    
  2277  أزندورأزندور  بوجمعةبوجمعة  11994466  المحاولة االنقالبية بالصخيراتالمحاولة االنقالبية بالصخيرات  55  11998855//1100//2299
  2288  الغالوالغالو  محمدمحمد  11994422  المحاولة االنقالبية بالصخيراتالمحاولة االنقالبية بالصخيرات  1155  11998899//0033//0033
  2299  حيفيحيفي  السالمالسالم  عبدعبد  11994466  المحاولة االنقالبية بالصخيراتالمحاولة االنقالبية بالصخيرات  2200  11998899//1100//0055
  3300  فاكوريفاكوري  ميمونميمون  11995511   الملكية  الملكية  الهجوم على الطائرة الهجوم على الطائرة  33  11999900//0066//0011
  3311  بندوروبندورو  حاميدحاميد  11993366  المحاولة االنقالبية بالصخيراتالمحاولة االنقالبية بالصخيرات  1100  11999911//0077//0033

  ..تواريخ الوفاة الواردة في الجدول مستمدة من الشهادات الرسمية المسلمة من لدن بلدية الريشتواريخ الوفاة الواردة في الجدول مستمدة من الشهادات الرسمية المسلمة من لدن بلدية الريش: : 11 رقم رقمملحوظةملحوظة
 شهادتي ضحيتين سابقتين وهما محمد الرايس ومحمد  شهادتي ضحيتين سابقتين وهما محمد الرايس ومحمد والجدير بالمالحظة أن هناك تقاطعات أو تباينات بين ما ورد فيوالجدير بالمالحظة أن هناك تقاطعات أو تباينات بين ما ورد في

  ..المرزوقي بين هذه التواريخ والتواريخ الواردة في شهادتيهماالمرزوقي بين هذه التواريخ والتواريخ الواردة في شهادتيهما
  ..بلغ إلى علم الهيئة أن شخصا إفريقيا قد يكون دفن بنفس البقعة بعد وفاته بمركز تازمامارتبلغ إلى علم الهيئة أن شخصا إفريقيا قد يكون دفن بنفس البقعة بعد وفاته بمركز تازمامارت: : 22ملحوظة رقمملحوظة رقم

  

   خالصات خالصات--22--11
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، و هو ، و هو ""تازمامارتتازمامارت""، بالقرب من قصر ، بالقرب من قصر تتتازمامارتازماماريوجد مركز االحتجاز المعروف باسم يوجد مركز االحتجاز المعروف باسم 
 كيلومترا من مدينة الريش في اتجاه  كيلومترا من مدينة الريش في اتجاه 2020قرية تقع ما بين ميدلت والراشيدية على بعد قرية تقع ما بين ميدلت والراشيدية على بعد 

يقع هذا المركز داخل ثكنة للجيش ، كان قد شيدها الجيش الفرنسي بذلك الموقع يقع هذا المركز داخل ثكنة للجيش ، كان قد شيدها الجيش الفرنسي بذلك الموقع ". ". كرامةكرامة""
 الحتجاز  الحتجاز ساسساس باأل باأل، وشيدت به في وقت الحق بنايات خصصت، وشيدت به في وقت الحق بنايات خصصتاإلستراتيجيةاإلستراتيجيةنظرا ألهميته نظرا ألهميته 

  1010مجموعة من العسكريين المحاكمين في إطار المحاولتين االنقالبيتين الصخيرات، مجموعة من العسكريين المحاكمين في إطار المحاولتين االنقالبيتين الصخيرات، 
واستعمل ألغراض واستعمل ألغراض . .  محتجزا محتجزا5858، وعددهم ، وعددهم 19721972 غشت  غشت 1616 والطائرة  والطائرة 19711971يوليوز يوليوز 
، إذ سيتم توظيفه الحتجاز معتقلين ، إذ سيتم توظيفه الحتجاز معتقلين 19911991 شتنبر  شتنبر 1515 و  و 19731973 غشت  غشت 0808ما بين ما بين   االحتجازاالحتجاز

  ..آخرين كما ذكر أعالهآخرين كما ذكر أعاله
اإلفراج عن المحكومين في إطار قضية الصخيرات بسنتين حبسا، تم نقل الباقين  اإلفراج عن المحكومين في إطار قضية الصخيرات بسنتين حبسا، تم نقل الباقين  بعد بعد 

  ..19731973 غشت  غشت 88 /  / 77بالسجن المركزي بالقنيطرة منه إلى مركز تازمامارت ليلة بالسجن المركزي بالقنيطرة منه إلى مركز تازمامارت ليلة 
وقد ظل المحتجزون وقد ظل المحتجزون . . أشرفت على عملية الترحيل هاته سرية خاصة تابعة للدرك الملكيأشرفت على عملية الترحيل هاته سرية خاصة تابعة للدرك الملكي

  1515، يوم ، يوم 2828منهم على قيد الحياة، وعددهم منهم على قيد الحياة، وعددهم بهذا المركز إلى غاية اإلفراج عن من بقي بهذا المركز إلى غاية اإلفراج عن من بقي 
  .. سنة و بضعة أسابيع سنة و بضعة أسابيع1818 بعد قضائهم  بعد قضائهم 19911991سبتمبر سبتمبر 

دفنهم بجانب السور، دفنهم بجانب السور، ين المتوفين تم ين المتوفين تم تفيد الشهادات التي تلقتها الهيئة أن أغلب المحتجزتفيد الشهادات التي تلقتها الهيئة أن أغلب المحتجز
، تغطى بفرشة من ، تغطى بفرشة من ""الزنكالزنك""وكان الحراس يضعون فوق جثامينهم قطعة من الصفيح وكان الحراس يضعون فوق جثامينهم قطعة من الصفيح 

  ..تراب بطريقة ال تترك أية معالم خارجية للقبورتراب بطريقة ال تترك أية معالم خارجية للقبوراالسمنت قبل ردمها بالاالسمنت قبل ردمها بال
كما أن المكان المخصص للدفن على امتداد السور، كان معدا قبل وصول المحتجزين كما أن المكان المخصص للدفن على امتداد السور، كان معدا قبل وصول المحتجزين 

غير أن الحفر لم تكن غائرة بما فيه الكفاية غير أن الحفر لم تكن غائرة بما فيه الكفاية . . والوحدة المكلفة بالحراسة، إلى تازمامارتوالوحدة المكلفة بالحراسة، إلى تازمامارت
ذا ما جعل القبور غير ذا ما جعل القبور غير مما كان يضطرهم إلى تعميقها، وتفادي األماكن الصخرية، و همما كان يضطرهم إلى تعميقها، وتفادي األماكن الصخرية، و ه

  ..متجاورة متجاورة 
وبعد المعاينة من قبل أعضاء الهيئة تم الوقوف على أن مكان دفن المتوفين يتمثل في وبعد المعاينة من قبل أعضاء الهيئة تم الوقوف على أن مكان دفن المتوفين يتمثل في 
شريط عرضه حوالي متر ونصف، محاذي لسور الساحة المجاورة لبناية المعتقل من شريط عرضه حوالي متر ونصف، محاذي لسور الساحة المجاورة لبناية المعتقل من 

  وبالرغم من عدم وجود سجالت بالمعتقل، فإن دفن المتوفين خضع لنظاموبالرغم من عدم وجود سجالت بالمعتقل، فإن دفن المتوفين خضع لنظام. . جهاته الثالثجهاته الثالث
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وعالمة رقمية وعالمة رقمية  ]  ] BB  أوأو  AAالعنبرالعنبر[[  معين يتمثل في وضع عالمة حرفية تدل على مكان الوفاةمعين يتمثل في وضع عالمة حرفية تدل على مكان الوفاة
      ..تدل على التسلسل التاريخي للوفاة، األمر الذي يمكن من تحديد هوية كل دفينتدل على التسلسل التاريخي للوفاة، األمر الذي يمكن من تحديد هوية كل دفين

، ،   BB و  و AAكان يتم احتجاز الضحايا داخل هاته الزنازن الضيقة، الموزعة على البنايتين كان يتم احتجاز الضحايا داخل هاته الزنازن الضيقة، الموزعة على البنايتين 
وقد جعلتهم ظروف االعتقال هاته يعانون من  وقد جعلتهم ظروف االعتقال هاته يعانون من  . . فسحة اليوميةفسحة اليوميةحيث كانوا محرومين من الحيث كانوا محرومين من ال

  . . البرد الشديد في فصل الشتاء والحرارة المرتفعة أيام الصيفالبرد الشديد في فصل الشتاء والحرارة المرتفعة أيام الصيف
أفضت ظروف االحتجاز هاته التي تميزت بسوء التغذية والحرمان من الحركة ومن ضوء أفضت ظروف االحتجاز هاته التي تميزت بسوء التغذية والحرمان من الحركة ومن ضوء 

إلى تدهور فظيع إلى تدهور فظيع الشمس والهواء النقي، وقساوة الظروف المناخية، وانعدام العناية الطبية الشمس والهواء النقي، وقساوة الظروف المناخية، وانعدام العناية الطبية 
 معتقال من بين الضحايا الذين أصيبوا  معتقال من بين الضحايا الذين أصيبوا 3232لحالة المحتجزين الصحية، مما تسبب في وفاة لحالة المحتجزين الصحية، مما تسبب في وفاة 

  ..بأمراض جسدية أو عقليةبأمراض جسدية أو عقلية
  

  ""تاكونيتتاكونيت" " مركز مركز   --22
   النتائج النتائج--11--22

  ::أكدت تحريات الهيئة وفاةأكدت تحريات الهيئة وفاة
  

  ::، ويتعلق األمر بـ، ويتعلق األمر بـ19731973شخصين من مجموعة أحداث مارس شخصين من مجموعة أحداث مارس   --  أأ
  باسو أعبودباسو أعبود  
 قبل السلطات المحلية والدرك الملكي في مارس  قبل السلطات المحلية والدرك الملكي في مارس تم اختطاف الضحية منتم اختطاف الضحية من  

   بإقليم الراشيدية؛ بإقليم الراشيدية؛19731973
  تم احتجازه بعد ذلك بكلميمة؛تم احتجازه بعد ذلك بكلميمة؛  

 حيث احتجز بمركز االحتجاز  حيث احتجز بمركز االحتجاز ءءتم نقله بعد ذلك إلى مدينة الدار البيضاتم نقله بعد ذلك إلى مدينة الدار البيضا  
  ؛؛""الكوربيسالكوربيس""
 ليظل محتجزا به تحت  ليظل محتجزا به تحت 19741974تم نقله إلى مركز تاكونيت في شهر أبريل تم نقله إلى مركز تاكونيت في شهر أبريل   

  ؛؛ القوات المساعدة القوات المساعدةةةمسؤوليمسؤولي
   ؛ ؛19751975//1212 / /0303توفي بتاريخ توفي بتاريخ   

  ..تم دفنه بمقبرة تاكونيتتم دفنه بمقبرة تاكونيت  
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  موحا أولهاوس موحا أولهاوس   

   ؛ ؛19731973عتقل الضحية في إطار أحداث مارس عتقل الضحية في إطار أحداث مارس اا  

  تم احتجازه بمركز تاكونيت تحت مسؤولية القوات المساعدة؛تم احتجازه بمركز تاكونيت تحت مسؤولية القوات المساعدة؛  

  ؛؛19741974/ / 0707//2525 بتاريخ  بتاريخ توفي توفي   
  . . دفن بمقبرة تاكونيتدفن بمقبرة تاكونيت  

  

  ::ألمر بـألمر بـ ويتعلق ا ويتعلق ا""مجموعة الدار البيضاءمجموعة الدار البيضاء"" خمسة أشخاص من  خمسة أشخاص من --بب
  محمد بلعربي بلحسنمحمد بلعربي بلحسن  --
  عبدالرحمان كوموعبدالرحمان كومو  --
  عبدالرحيم الصيادعبدالرحيم الصياد  --
  سالم مرزوقسالم مرزوق  --
  شارق غنام العربيشارق غنام العربي  --

  

   امرأة مجهولة الهوية امرأة مجهولة الهوية--جج
أطلق عليها لقب فاطمة الدريسية نسبة إلى قبيلتها أوالد ادريس بمدينة محاميد أطلق عليها لقب فاطمة الدريسية نسبة إلى قبيلتها أوالد ادريس بمدينة محاميد   --

  ..الغزالنالغزالن
  ..تم احتجازها في ظروف مجهولةتم احتجازها في ظروف مجهولة  --

    
   خالصات  خالصات --22--22

في أقصى الجنوب الشرقي للمغرب وتعرف بقساوة طبيعتها وحدة في أقصى الجنوب الشرقي للمغرب وتعرف بقساوة طبيعتها وحدة توجد مدينة تاكونيت توجد مدينة تاكونيت 
  ..ارتفاع درجات الحرارة أو انخفاضها حسب الفصولارتفاع درجات الحرارة أو انخفاضها حسب الفصول

 الذي كان في األصل دارا للكالوي، من طرف  الذي كان في األصل دارا للكالوي، من طرف مركز االحتجاز بتاكونيت،مركز االحتجاز بتاكونيت،ولقد استعمل ولقد استعمل 
. . سالجيش الفرنسي ثم جيش التحرير، ثم الجيش الملكي خالل  ما يعرف بحرب الرمالسالجيش الفرنسي ثم جيش التحرير، ثم الجيش الملكي خالل  ما يعرف بحرب الرمال

  ..ته فيما بعد مصالح القوات المساعدةته فيما بعد مصالح القوات المساعدةواستعملواستعمل



 
Royaume du Maroc 
 
Instance Equité et Réconciliation 
        

 
المملكة المغربية

هيئة اإلنصاف و المصالحة 

 

  الثانيالثاني  الكتابالكتاب                                                                                                                                                                        التقرير الختاميالتقرير الختامي
                   

58

أول مـن   أول مـن   " " مجموعة الدار البيضاء  مجموعة الدار البيضاء  ""يعتبر األشخاص المنتمون إلى المجموعة المعروفة بـ        يعتبر األشخاص المنتمون إلى المجموعة المعروفة بـ        
 و بداية    و بداية   19711971 شخصا اعتقلوا ما بين شهر دجنبر         شخصا اعتقلوا ما بين شهر دجنبر        215215وتتكون من   وتتكون من   . . احتجز بهذا المركز  احتجز بهذا المركز  

  ..19711971 سنة  سنة بمناسبة استضافة مدينة الدار البيضاء لمؤتمر القمة اإلسالميبمناسبة استضافة مدينة الدار البيضاء لمؤتمر القمة اإلسالمي  19721972مارس مارس 
 المشردين والمتسولين كما تضم تالميذ ومـستخدمين تـم           المشردين والمتسولين كما تضم تالميذ ومـستخدمين تـم          وتضم هذه المجموعة عددا من    وتضم هذه المجموعة عددا من    

  ..اعتقالهم سواء من الشارع أو من المحالت التي كانت تأويهم ليالاعتقالهم سواء من الشارع أو من المحالت التي كانت تأويهم ليال
  

تم احتجازهم بمركز تم احتجازهم بمركز . .  سنة سنة7070 سنة و  سنة و 1414كانت أعمار أفراد هذه المجموعة تتراوح ما بين كانت أعمار أفراد هذه المجموعة تتراوح ما بين 
  ::البيضاء، قبل أن يتم نقلهم إلى هذا المركز على دفعتينالبيضاء، قبل أن يتم نقلهم إلى هذا المركز على دفعتينيوجد بالحي الحسني بمدينة الداريوجد بالحي الحسني بمدينة الدار

  ؛ ؛ 19721972 شخصا، نقلت بتاريخ فاتح يناير  شخصا، نقلت بتاريخ فاتح يناير 140140دفعة أولى تتكون من دفعة أولى تتكون من   --

  ؛ ؛ 19721972 شخصا، نقلت بتاريخ مارس  شخصا، نقلت بتاريخ مارس 7575دفعة ثانية تتكون من دفعة ثانية تتكون من   --

 شهرا، حيث تم تنقيل الباقين على قيد الحياة  شهرا، حيث تم تنقيل الباقين على قيد الحياة 2828دامت مدة االحتجاز بهذا المركز ما يناهز دامت مدة االحتجاز بهذا المركز ما يناهز 
 إلى ثكنة القوات المساعدة بشارع الجيش الملكي بالبيضاء، خالل شهري أبريل وماي  إلى ثكنة القوات المساعدة بشارع الجيش الملكي بالبيضاء، خالل شهري أبريل وماي منهمنه

  ..، ليفرج عنهم في شهر يونيو من نفس السنة، ليفرج عنهم في شهر يونيو من نفس السنة19741974
تم احتجازهم في تم احتجازهم في ) )  رجل و امرأة واحدة رجل و امرأة واحدة1313( (  شخصا  شخصا 1414أما المجموعة الثانية فتتكون من أما المجموعة الثانية فتتكون من 

  ::، وتضم، وتضم19731973إطار أحداث مارس إطار أحداث مارس 
بود، الهاوس موحى، اللوزي بود، الهاوس موحى، اللوزي فضيل ، باسو زايد اعفضيل ، باسو زايد اع، حدوا ، حدوا فاظمة أوحرفو، اكو افروخفاظمة أوحرفو، اكو افروخ

رجاوي موحى، ايت زايد موحى، ازدى زايد، فاضلي رجاوي موحى، ايت زايد موحى، ازدى زايد، فاضلي ، زايد جلوق ،ع، زايد جلوق ،عباسو، كجي موحىباسو، كجي موحى
وتم وتم . . ، شاري الحو وهم من منطقة كلميمة وإملشيل وتنغير ووزان قاسم من فكيك، شاري الحو وهم من منطقة كلميمة وإملشيل وتنغير ووزان قاسم من فكيكموحىموحى

  ااء، و قد كانوء، و قد كانو بعد اإلفراج عن مجموعة البيضا بعد اإلفراج عن مجموعة البيضا--  19741974احتجازهم في الفترة ما بين ماي احتجازهم في الفترة ما بين ماي 
  -- شهرا شهرا1111قبل ذلك محتجزين بمطار أنفا بالبيضاء فيما يعرف بالكوربيس حيث قضوا قبل ذلك محتجزين بمطار أنفا بالبيضاء فيما يعرف بالكوربيس حيث قضوا 

  .. تاريخ نقلهم إلى مركز االحتجاز بأكدز تاريخ نقلهم إلى مركز االحتجاز بأكدز19761976ويناير ويناير 
توجد الغرف توجد الغرف ووفي كل زاوية منه برج للمراقبة في كل زاوية منه برج للمراقبة بني هذا المركز في شكل مربع، يوجد بني هذا المركز في شكل مربع، يوجد 

ة تحت هذه األخيرة كانت تستعمل أيضا ة تحت هذه األخيرة كانت تستعمل أيضا قاعات صغيرقاعات صغيرباإلضافة إلى باإلضافة إلى األساسية بين األبراج، األساسية بين األبراج، 
جدرانها وسقفها السواد مما يوحي أنها كانت تستعمل جدرانها وسقفها السواد مما يوحي أنها كانت تستعمل  يعلو  يعلو ، إحداها، إحداهاألغراض االحتجازألغراض االحتجاز
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 بها كتابات على الجدران تؤشر إلى كونها  بها كتابات على الجدران تؤشر إلى كونها )) م م((22xx22   خلفها قاعة صغيرة خلفها قاعة صغيرةو توجدو توجدكمطبخ، كمطبخ، 
    ..تأوي معتقلين، وربما كانت تستعمل للعقاب أو العزلتأوي معتقلين، وربما كانت تستعمل للعقاب أو العزل

 من باب صغير يوجد  من باب صغير يوجد الولوج إليهالولوج إليهيتم يتم    الذي الذي11ناحين، الجناح الخلفي ناحين، الجناح الخلفي يتكون المركز من جيتكون المركز من ج
لمعتقل لمعتقل محاذية لمحاذية لوهو عبارة عن بناية وهو عبارة عن بناية . .  نهاية جدار المركز من الجهة اليسرى نهاية جدار المركز من الجهة اليسرىعندعند

، ، ترديةتردية، أصغر بكثير وأقل جودة من حيث طريقة ومواد البناء، حالتها جد م، أصغر بكثير وأقل جودة من حيث طريقة ومواد البناء، حالتها جد مييالرئيسالرئيس
ال يمكن ال يمكن ( ( ا ممر ضيق به باب ا ممر ضيق به باب  صغيرة وفي إحدى زواياه صغيرة وفي إحدى زواياهقاعاتقاعاتتتكون من فناء صغير وتتكون من فناء صغير و

 م في  م في 22xx22 حوالي  حوالي مساحتهامساحتهايؤدي إلى غرفة صغيرة يؤدي إلى غرفة صغيرة ) )  القرفصاء القرفصاء في وضعية في وضعيةدخوله إالدخوله إال
  .. من الجانبين من الجانبينةة ثقب كبير ثقب كبير44جدارها جدارها 

    

  ، يحتوي، يحتويعبارة عن ثقب في الجدارعبارة عن ثقب في الجدار   من مدخل صغير من مدخل صغيرولوجهولوجه   فيتم فيتم22أما الجناح الخلفي أما الجناح الخلفي 
    .. إلقامة بعض الحراس إلقامة بعض الحراس صغيرة ربما كانت تستعمل لعزل بعض المعتقلين أو صغيرة ربما كانت تستعمل لعزل بعض المعتقلين أوااغرفغرف

  22 الجناح  الجناح داخل سور مستقل يتم الولوج إليه من ساحة المعتقل مقابل بابداخل سور مستقل يتم الولوج إليه من ساحة المعتقل مقابل باب  33يوجد الجناح يوجد الجناح 
 تبدو حديثة  تبدو حديثة ،، بناية تحت أرضية تقريبا بناية تحت أرضية تقريباههببأقيمت أقيمت . . توجد به البئر التي كان يستعملها السكانتوجد به البئر التي كان يستعملها السكان

داخلها داخلها نسبيا بالقياس إلى األجنحة األخرى، ال يعلو سقفها مستوى األرض إال قليال، نسبيا بالقياس إلى األجنحة األخرى، ال يعلو سقفها مستوى األرض إال قليال، 
 بعد إخالء  بعد إخالء ، حسب الشهادات، حسب الشهادات بنيت بنيتوقدوقدقاعات صغيرة ذات نوافذ في أعلى الجدران، قاعات صغيرة ذات نوافذ في أعلى الجدران، 

  ..المركز من المعتقلينالمركز من المعتقلين
  ::أما عن ظروف االحتجازأما عن ظروف االحتجاز

  كان يتم احتجاز كل مجموعة تتكون من أكثر من ثالثين فردا في الغرفة الواحدة؛كان يتم احتجاز كل مجموعة تتكون من أكثر من ثالثين فردا في الغرفة الواحدة؛  --

  ؛؛، وأغطية بالية، وأغطية بالية""الدومالدوم"" كانوا يفترشون حصائر مصنوعة من  كانوا يفترشون حصائر مصنوعة من   --
  ؛؛كان المعتقلون يقضون حاجاتهم في سطل واحد وضع رهن إشارتهم لهذا الغرضكان المعتقلون يقضون حاجاتهم في سطل واحد وضع رهن إشارتهم لهذا الغرض    --
كان يتم فتح أبواب الغرف في بداية األمر مرة واحدة في اليوم لتمكينهم من قطع كان يتم فتح أبواب الغرف في بداية األمر مرة واحدة في اليوم لتمكينهم من قطع   --

  الخبز؛ إال أنه أصبح يفتح طيلة اليوم فيما بعد؛الخبز؛ إال أنه أصبح يفتح طيلة اليوم فيما بعد؛
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كان يمارس كان يمارس كما تفيد شهادات ضحايا سابقين أن التعذيب وسوء المعاملة، غالبا ما كما تفيد شهادات ضحايا سابقين أن التعذيب وسوء المعاملة، غالبا ما   --
بشكل مستمر، حيث كان المعتقلون يتعرضون للعنف والوقوف تحت الشمس لمدة بشكل مستمر، حيث كان المعتقلون يتعرضون للعنف والوقوف تحت الشمس لمدة 

  ؛؛ ساعات ساعات55
كما كان يتم تسخيرهم في بعض األعمال مثل شق طريق محاميد الغزالن وتوسيعها كما كان يتم تسخيرهم في بعض األعمال مثل شق طريق محاميد الغزالن وتوسيعها   --

  ..و الحفر بجانب القيادة قرب السوقو الحفر بجانب القيادة قرب السوق
ى وشخصين ى وشخصين وقد أدت ظروف االحتجاز هاته إلى وفاة خمسة أشخاص من المجموعة األولوقد أدت ظروف االحتجاز هاته إلى وفاة خمسة أشخاص من المجموعة األول

  . . من المجموعة الثانيةمن المجموعة الثانية

  

   مركز أكدز مركز أكدز--33
   النتائج النتائج--11--33

  ::أكدت تحريات الهيئة وفاةأكدت تحريات الهيئة وفاة
  

  إبراهيم ولد بوزيد ولد لحبيبإبراهيم ولد بوزيد ولد لحبيب  
      الملكي؛الملكي؛     من طرف الدرك من طرف الدرك19801980  اعتقل بمدينة الزاك سنة اعتقل بمدينة الزاك سنة   

  تم احتجازه بمركز أكدز حيث مكث تحت مسؤولية القوات المساعدة؛تم احتجازه بمركز أكدز حيث مكث تحت مسؤولية القوات المساعدة؛  

  ؛؛19761976 شتنبر  شتنبر 2727توفي بتاريخ توفي بتاريخ   
  ..مقبرة أكدزمقبرة أكدزدفن بدفن ب  
  السهايلي اعبيد ولد محمدالسهايلي اعبيد ولد محمد  
   بكلميم من طرف القوات المسلحة الملكية؛ بكلميم من طرف القوات المسلحة الملكية؛19761976/ / 0101//1818اعتقل بتاريخاعتقل بتاريخ  

نقل إلى مدينة أكادير ثم مركز أكدز حيث مكث تحت مسؤولية القوات نقل إلى مدينة أكادير ثم مركز أكدز حيث مكث تحت مسؤولية القوات   
  المساعدة؛المساعدة؛

   ؛ ؛19771977//0707 / /2222توفي بتاريخ توفي بتاريخ   

  ..دفن بمقبرة أكدزدفن بمقبرة أكدز  
  أعيش بناصرأعيش بناصر  

  ؛؛19751975اعتقل بمدينة الزاك سنة اعتقل بمدينة الزاك سنة   
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  نقله إلى مركز أكدز حيث مكث تحت مسؤولية القوات المساعدة؛نقله إلى مركز أكدز حيث مكث تحت مسؤولية القوات المساعدة؛ تم  تم   

  ؛؛19761976 يونيو  يونيو 2929 توفي بتاريخ  توفي بتاريخ   
  ..دفن بمقبرة أكدزدفن بمقبرة أكدز  
  كو موحى افروخ زازةكو موحى افروخ زازة  

 من  من 19731973اعتقل بتيط أغليون بمنطقة املشيل في شهر مارس من سنة اعتقل بتيط أغليون بمنطقة املشيل في شهر مارس من سنة   
  طرف القوات المسلحة؛طرف القوات المسلحة؛

   يوما؛ يوما؛1515 تم احتجازه بسجن بوزومو قرب املشيل لمدة  تم احتجازه بسجن بوزومو قرب املشيل لمدة   

سطة طائرة إلى مطار أنفا الدارالبيضاء، وتم احتجازه بمركز سطة طائرة إلى مطار أنفا الدارالبيضاء، وتم احتجازه بمركز  نقل بوا نقل بوا  
  ؛؛19731973//0404//1919الكوربيس، بتاريخ الكوربيس، بتاريخ 

   نقل بعدها إلى مركز درب موالي الشريف؛ نقل بعدها إلى مركز درب موالي الشريف؛  

  ؛؛19741974نقل بعد ذلك إلى مركز تاكونيت في أبريل نقل بعد ذلك إلى مركز تاكونيت في أبريل   
 حيث مكث تحت  حيث مكث تحت 19751975 يناير  يناير 2121 ثم نقل إلى مركز أكدز بتاريخ  ثم نقل إلى مركز أكدز بتاريخ   

  ؛؛مسؤولية القوات المساعدةمسؤولية القوات المساعدة
  ؛؛19761976 يوليوز  يوليوز 1818ريخ ريخ  توفي بتا توفي بتا  
  ..دفن بمقبرة أكدزدفن بمقبرة أكدز  
  الباتول بنت سيدي عليالباتول بنت سيدي علي  

   من طرف الدرك بمدينة طرفاية؛ من طرف الدرك بمدينة طرفاية؛19761976 مارس  مارس 2323 اعتقلت بتاريخ  اعتقلت بتاريخ   

  ؛؛ تم احتجازها بمركز أكدز تحت مسؤولية القوات المساعدة تم احتجازها بمركز أكدز تحت مسؤولية القوات المساعدة  
  ؛؛19771977//0606//1616 توفيت بتاريخ  توفيت بتاريخ   
  ..دفنت بمقبرة أكدزدفنت بمقبرة أكدز  
  بيري الزموطي بن حسينة بن محمدبيري الزموطي بن حسينة بن محمد  

   من منزله بالبيرات من طرف الدرك؛ من منزله بالبيرات من طرف الدرك؛19761976راير راير اعتقل في شهر فباعتقل في شهر فب  

  احتجز في مدينة طانطان لمدة شهر؛احتجز في مدينة طانطان لمدة شهر؛  

   تم ترحيله بعدها إلى مركز أكدز تحت مسؤولية القوات المساعدة؛ تم ترحيله بعدها إلى مركز أكدز تحت مسؤولية القوات المساعدة؛  
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  ؛؛19761976 غشت  غشت 3030توفي بتاريخ توفي بتاريخ   
  ..دفن بمقبرة أكدزدفن بمقبرة أكدز  
  الصبتي محمد الشيخ بن البشير بن حماديالصبتي محمد الشيخ بن البشير بن حمادي  

  لوطني؛لوطني؛ بمدينة طانطان من قبل األمن ا بمدينة طانطان من قبل األمن ا19761976اعتقل سنة اعتقل سنة   

  تم احتجازه بمركز أكدز، حيث مكث تحت مسؤولية القوات المساعدة؛تم احتجازه بمركز أكدز، حيث مكث تحت مسؤولية القوات المساعدة؛  

  ؛؛19761976//0909//2323 توفي بتاريخ  توفي بتاريخ   
  ..دفن بمقبرة أكدزدفن بمقبرة أكدز  
    الضميري بن علي عيادالضميري بن علي عياد  
    ؛؛ من طرف األمن الوطني من طرف األمن الوطني19761976//0202//2626  بتاريخبتاريخاعتقل بطانطان اعتقل بطانطان   
  نقل إلى أكادير في نفس السنة؛نقل إلى أكادير في نفس السنة؛  
ية القوات ية القوات نقل بعد ذلك إلى مركز أكدز حيث مكث تحت مسؤولنقل بعد ذلك إلى مركز أكدز حيث مكث تحت مسؤول  

  المساعدة؛المساعدة؛
  ؛؛19771977 ماي  ماي 1919توفي بتاريخ توفي بتاريخ   
  ..دفن بمقبرة أكدزدفن بمقبرة أكدز  
  محمودمحمود  كركوب الجيد ولدكركوب الجيد ولد  

 من طرف األمن الوطني  من طرف األمن الوطني 19761976/ / 0202//0808اعتقل من منزله بتاريخ اعتقل من منزله بتاريخ   
  بطانطان؛بطانطان؛

  تم احتجازه بمركز أكدز حيث مكث تحت مسؤولية القوات المساعدة؛تم احتجازه بمركز أكدز حيث مكث تحت مسؤولية القوات المساعدة؛  
  ؛؛19771977//1010 / /1919توفي بتاريخ توفي بتاريخ   
  ..دفن بمقبرة أكدزدفن بمقبرة أكدز  

  
  

    الديه بن المحجوبالديه بن المحجوبالديد الديد   
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 بطانطان من طرف الدرك والقوات  بطانطان من طرف الدرك والقوات 19751975اعتقل بمدينة الزاك سنة اعتقل بمدينة الزاك سنة   
  المساعدة؛ المساعدة؛ 

  تم احتجازه بمركز أكدز حيث مكث تحت مسؤولية القوات المساعدة؛تم احتجازه بمركز أكدز حيث مكث تحت مسؤولية القوات المساعدة؛  
   شتنبر؛ شتنبر؛0202توفي بتاريخ توفي بتاريخ   
  ..دفن بمقبرة أكدزدفن بمقبرة أكدز  
  ))بارىبارى((المهدي ولد أحمد لحسنالمهدي ولد أحمد لحسن  
  رك؛رك؛ بكلميم من طرف الد بكلميم من طرف الد19761976 فبراير  فبراير 2727اختطف بتاريخ اختطف بتاريخ   
   أشهر؛ أشهر؛77تم نقله إلى مدينة أكادير حيث قضى بها تم نقله إلى مدينة أكادير حيث قضى بها   
تم ترحيله بعدها إلى مركز أكدز حيث مكث تحت مسؤولية القوات تم ترحيله بعدها إلى مركز أكدز حيث مكث تحت مسؤولية القوات   

  المساعدة؛المساعدة؛
  ؛؛19771977/ / 0909 / /2727توفي بتاريختوفي بتاريخ  
  ..دفن بمقبرة أكدزدفن بمقبرة أكدز  
  المومن ولد احمدناهالمومن ولد احمدناه  
   من منطقة ايشت القريبة من فم لحسن؛ من منطقة ايشت القريبة من فم لحسن؛19761976اعتقل سنة اعتقل سنة   
  تحت مسؤولية القوات المساعدة؛تحت مسؤولية القوات المساعدة؛تم احتجازه بمركز أكدز حيث مكث تم احتجازه بمركز أكدز حيث مكث   
  ؛؛19771977//0404 / /1818توفي بتاريخ توفي بتاريخ   
  ..دفن بمقبرة أكدزدفن بمقبرة أكدز  
  النفاع ولد عبد اهللا ولد ميارةالنفاع ولد عبد اهللا ولد ميارة  
   من طرف الدرك بالزاك؛ من طرف الدرك بالزاك؛19761976تعرض لالعتقال سنة تعرض لالعتقال سنة   
  تم نقله إلى طاطا؛تم نقله إلى طاطا؛  
  نقل بعد ذلك إلى كلميم وطانطان؛نقل بعد ذلك إلى كلميم وطانطان؛  
   تم ترحيله إلى مركز أكدز حيث مكث تحت مسؤولية القوات المساعدة؛ تم ترحيله إلى مركز أكدز حيث مكث تحت مسؤولية القوات المساعدة؛  
  ؛؛19761976/ / 1111 / /2020 توفي بتاريخ توفي بتاريخ  
  . . دفن بمقبرة أكدزدفن بمقبرة أكدز  
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  هيبة ميارة بن عمارهيبة ميارة بن عمار  
   من طرف األمن الوطني؛  من طرف األمن الوطني؛ 7676//0202//2727اختطف من منزله بتاريخ اختطف من منزله بتاريخ   
  نقل إلى مدينة أكادير؛ نقل إلى مدينة أكادير؛   
  تم نقله بعد ذلك مركز أكدز حيث مكث تحت مسؤولية القوات المساعدة؛ تم نقله بعد ذلك مركز أكدز حيث مكث تحت مسؤولية القوات المساعدة؛   
  ؛ ؛ 19771977/ / 99 / /2727توفي بتاريخ توفي بتاريخ   
  .. بمقبرة أكدز بمقبرة أكدزنندفدف  
  اماكية بن سيدي أحمد بن اماكيةاماكية بن سيدي أحمد بن اماكيةالشيغالي الشيغالي   
   من طرف األمن الوطني؛  من طرف األمن الوطني؛ 19761976اعتقل سنة اعتقل سنة   
  تم احتجازه بمركز أكدز حيث مكث تحت مسؤولية القوات المساعدة؛تم احتجازه بمركز أكدز حيث مكث تحت مسؤولية القوات المساعدة؛  
  ؛؛19781978//0707 / /1616توفي بتاريخ توفي بتاريخ   
  ..دفن بمقبرة أكدزدفن بمقبرة أكدز  
  باسو لوزيباسو لوزي  
 من طرف القوات المسلحة  من طرف القوات المسلحة 19731973اعتقل بمنطقة املشيل في شهر مارس اعتقل بمنطقة املشيل في شهر مارس   

  الملكية؛ الملكية؛ 
   بكلميمة لمدة شهر؛  بكلميمة لمدة شهر؛ ظل محتجزاظل محتجزا  
  ؛؛7373//0404//1919 من المعتقلين إلى الكوربيس بتاريخ من المعتقلين إلى الكوربيس بتاريخةةتم نقله هو ومجموعتم نقله هو ومجموع  
  نقل بعدها إلى درب موالي الشريف؛نقل بعدها إلى درب موالي الشريف؛  
  نقل بعد ذلك إلى تاكونيت؛نقل بعد ذلك إلى تاكونيت؛  
تم نقله بعدها إلى مركز أكدز حيث مكث تحت مسؤولية القوات تم نقله بعدها إلى مركز أكدز حيث مكث تحت مسؤولية القوات   

  المساعدة؛المساعدة؛
  ؛؛19761976//1111//0606توفي بتاريخ توفي بتاريخ   
  ..دفن بمقبرة أكدزدفن بمقبرة أكدز  
   الرحمان الرحمانبوب محمد عبدبوب محمد عبد  
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   من طرف قوات التدخل السريع بطانطان؛ من طرف قوات التدخل السريع بطانطان؛19761976اعتقل سنة اعتقل سنة   
  تم احتجازه بمركز أكدز حيث مكث تحت مسؤولية القوات المساعدة؛تم احتجازه بمركز أكدز حيث مكث تحت مسؤولية القوات المساعدة؛  
  ؛؛19771977//0606 / /1010توفي بتاريخ توفي بتاريخ   
  ..دفن بمقبرة أكدزدفن بمقبرة أكدز  
  حبدي خطاري بن محمدحبدي خطاري بن محمد  
   من طرف قوات األمن؛  من طرف قوات األمن؛ 19761976اعتقل في مارس اعتقل في مارس   
  لية القوات المساعدة؛ لية القوات المساعدة؛ تم احتجازه بمركز أكدز حيث مكث تحت مسؤوتم احتجازه بمركز أكدز حيث مكث تحت مسؤو  
  ؛؛19761976 أكتوبر  أكتوبر 2121توفي بتاريخ توفي بتاريخ   
  ..دفن بمقبرة أكدزدفن بمقبرة أكدز  
  أفضيل حدوأفضيل حدو  
    ؛؛ بأغبالو نكردوس بأغبالو نكردوس19731973اعتقل في مارس اعتقل في مارس   
  تم احتجازه بمركز أكدز حيث مكث تحت مسؤولية القوات المساعدة؛ تم احتجازه بمركز أكدز حيث مكث تحت مسؤولية القوات المساعدة؛   
  ؛؛19761976//0707//1212توفي بتاريخ توفي بتاريخ   
  ..دفن بمقبرة أكدزدفن بمقبرة أكدز  
  وايسي حمدي ولد بوزيدوايسي حمدي ولد بوزيد  
   من طرف األمن الوطني؛  من طرف األمن الوطني؛ 11976976اعتقل في شهر فبراير اعتقل في شهر فبراير   
  تم احتجازه بمركز أكدز حيث مكث تحت مسؤولية القوات المساعدة؛تم احتجازه بمركز أكدز حيث مكث تحت مسؤولية القوات المساعدة؛  
  ؛؛19761976//1010 / /1515توفي بتاريخ توفي بتاريخ   
  ..دفن بمقبرة أكدزدفن بمقبرة أكدز  
  سالمة أيت أبورك ولد عالي ولد أبا لحسنسالمة أيت أبورك ولد عالي ولد أبا لحسن  
  ؛؛19761976 يناير  يناير 0707تعرض لالعتقال بمدينة كلميم من طرف الدرك في تعرض لالعتقال بمدينة كلميم من طرف الدرك في   
  ؛؛تم تسليمه للقوات المساعدة بطانطانتم تسليمه للقوات المساعدة بطانطان  
 مركز أكدز حيث مكث تحت مسؤولية القوات  مركز أكدز حيث مكث تحت مسؤولية القوات إلىإلىتم ترحيله بعد ذلك تم ترحيله بعد ذلك   

  المساعدة؛ المساعدة؛ 
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  ؛؛19791979//1111 / /0303توفي بتاريخ توفي بتاريخ   
  ..دفن بمقبرة أكدزدفن بمقبرة أكدز  
  شرامها احمد ولد البشيرشرامها احمد ولد البشير  
   ؛ ؛19761976اعتقل من طرف الدرك في مستهل سنة اعتقل من طرف الدرك في مستهل سنة   
  تم احتجازه بمركز أكدز حيث مكث تحت مسؤولية القوات المساعدة؛تم احتجازه بمركز أكدز حيث مكث تحت مسؤولية القوات المساعدة؛  
  ..دفن بمقبرة أكدزدفن بمقبرة أكدزوو  19761976//1111//44توفي بتاريختوفي بتاريخ  
  علوا نجيب بن الطاهرعلوا نجيب بن الطاهر  
    ؛؛0202//2929اختطف من منزله بوارزازات يوم اختطف من منزله بوارزازات يوم   
  ؛؛تم احتجازه بمركز أكدز حيث مكث تحت مسؤولية القوات المساعدةتم احتجازه بمركز أكدز حيث مكث تحت مسؤولية القوات المساعدة  
  ؛؛19771977 يناير  يناير 2929توفي بتاريخ توفي بتاريخ   
  ..دفن بمقبرة أكدزدفن بمقبرة أكدز  
   فاضمة حرفو فاضمة حرفو  
 من منزل األسرة بالسونتات رفقة أمها  من منزل األسرة بالسونتات رفقة أمها 19731973اختطفت في شهر مارس اختطفت في شهر مارس   

  ؛؛من طرف الدرك والجيش والقوات المساعدةمن طرف الدرك والجيش والقوات المساعدةوأخيها وأخيها 
    ؛؛احتجزتهم السلطات في عين المكاناحتجزتهم السلطات في عين المكان  
    ؛؛ أيام أيام88ملشيل، حيث قضوا ملشيل، حيث قضوا إإقرب قرب " " بوزموبوزمو""تم نقلهم بعد ذلك إلى سجن تم نقلهم بعد ذلك إلى سجن   
    ؛؛بعد ذلك تم إطالق سراح األم واألخبعد ذلك تم إطالق سراح األم واألخ  
  ؛؛تم نقلها بعد ذلك إلى الكوربيس ثم درب موالي الشريفتم نقلها بعد ذلك إلى الكوربيس ثم درب موالي الشريف  
ت تحت مسؤولية القوات ت تحت مسؤولية القوات تم نقلها بعدها إلى مركز أكدز حيث مكثتم نقلها بعدها إلى مركز أكدز حيث مكث  

    ؛؛المساعدةالمساعدة
  ؛؛19761976 دجنبر  دجنبر 2020توفيت بتاريخ توفيت بتاريخ   
  ..دفنت بمقبرة أكدزدفنت بمقبرة أكدز  
  برهما انعيجة بنت عليبرهما انعيجة بنت علي  
   رفقة أخيها وأمها؛ رفقة أخيها وأمها؛19761976اعتقلت في مستهل اعتقلت في مستهل   
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  66تم نقلهم إلى مدينة أكادير، حيث أطلق سراح األم واألخ بعد مضي تم نقلهم إلى مدينة أكادير، حيث أطلق سراح األم واألخ بعد مضي   
  أشهر على اعتقالهما؛أشهر على اعتقالهما؛

  لية القوات المساعدة؛لية القوات المساعدة؛نقلت إلى مركز أكدز حيث مكثت تحت مسؤونقلت إلى مركز أكدز حيث مكثت تحت مسؤو  
  ؛؛19761976/ / 1111//1010توفيت بتاريخ توفيت بتاريخ   
  دفنت بمقبرة أكدز؛دفنت بمقبرة أكدز؛  

  
  

  البالل بن لحبيبالبالل بن لحبيب  
   بطانطان من طرف الدرك؛ بطانطان من طرف الدرك؛19761976اعتقل سنة اعتقل سنة   
  تم نقله إلى مدينة أكادير؛تم نقله إلى مدينة أكادير؛  
نقل بعد ذلك إلى مركز أكدز حيث مكث تحت مسؤولية القوات نقل بعد ذلك إلى مركز أكدز حيث مكث تحت مسؤولية القوات   

  المساعدة؛المساعدة؛
  ؛؛19771977 ماي  ماي 0707توفي بتاريخ توفي بتاريخ   
  ..دفن بمقبرة أكدزدفن بمقبرة أكدز  
  الشيخ محمد سالم ولد البخاريالشيخ محمد سالم ولد البخاريمحمد محمد   
، من طرف القوات المسلحة ، من طرف القوات المسلحة 7979//0101//2222تعرض لالختطاف بتاريخ تعرض لالختطاف بتاريخ   

  الملكية؛ الملكية؛ 
  تم احتجازه بمركز أكدز حيث مكث تحت مسؤولية القوات المساعدة؛تم احتجازه بمركز أكدز حيث مكث تحت مسؤولية القوات المساعدة؛  
  ؛؛19801980//0505 / /2323توفي بتاريخ توفي بتاريخ   
  ..دفن بمقبرة أكدزدفن بمقبرة أكدز  
  محمد امبارك ولد سيدي مولودمحمد امبارك ولد سيدي مولود  
  ؛ ؛ 19761976اعتقل بمدينة الزاك سنة اعتقل بمدينة الزاك سنة   
  ازه بمركز أكدز حيث مكث تحت مسؤولية القوات المساعدة؛ازه بمركز أكدز حيث مكث تحت مسؤولية القوات المساعدة؛تم احتجتم احتج  
  ؛؛19761976 أكتوبر  أكتوبر 0404توفي بتاريخ توفي بتاريخ   
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  ..دفن بمقبرة أكدزدفن بمقبرة أكدز  
  السالمي محمد سعيدالسالمي محمد سعيد  
  ؛؛19761976اعتقل في مستهل اعتقل في مستهل   
  احتجز بمركز أكدز ومكث فيه تحت مسؤولية القوات المساعدة؛احتجز بمركز أكدز ومكث فيه تحت مسؤولية القوات المساعدة؛  
  ؛؛7676//0808//2828توفي بتاريخ توفي بتاريخ   
  ..دفن بمقبرة أكدزدفن بمقبرة أكدز  
  محمد لمين ولد حمامحمد لمين ولد حما  
  ؛؛19761976لزاك في مستهل سنة لزاك في مستهل سنة اعتقل بااعتقل با  
   بمركز أكدز حيث مكث تحت مسؤولية القوات المساعدة؛ بمركز أكدز حيث مكث تحت مسؤولية القوات المساعدة؛ززاحتجاحتج  
  ؛؛19761976 أكتوبر  أكتوبر 0808توفي بتاريخ توفي بتاريخ   
  ..دفن بمقبرة أكدزدفن بمقبرة أكدز  
  محمد ماء العينينمحمد ماء العينين  
  ؛ ؛ ))الزاكالزاك--آساآسا(( من طرف الجيش بعوينة أيتوسة  من طرف الجيش بعوينة أيتوسة 19751975اعتقل سنة اعتقل سنة   
  تم نقله إلى مدينة طانطان؛ تم نقله إلى مدينة طانطان؛   
  ر؛ر؛تم نقله بعد ذلك إلى مستشفى بأكاديتم نقله بعد ذلك إلى مستشفى بأكادي  
  أعيد مرة ثانية إلى طانطان؛أعيد مرة ثانية إلى طانطان؛  
نقل بعد ذلك إلى مركز أكدز حيث مكث تحت مسؤولية القوات نقل بعد ذلك إلى مركز أكدز حيث مكث تحت مسؤولية القوات   

  المساعدة؛المساعدة؛
  ؛؛19771977//0202//1212توفي بتاريخ توفي بتاريخ   
  ..دفن بمقبرة أكدزدفن بمقبرة أكدز  
  وزان قاسموزان قاسم  
  ؛؛19731973اعتقل على اثر أحداث اعتقل على اثر أحداث   
  ؛؛احتجز بعدة أماكن قبل إحالته على القضاء وإيداعه بالسجن المركزياحتجز بعدة أماكن قبل إحالته على القضاء وإيداعه بالسجن المركزي  
    ؛؛19731973//88//3030 في حقه بتاريخ  في حقه بتاريخ رغم صدور الحكم بالبراءةرغم صدور الحكم بالبراءة  
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  اختطف من داخل السجن المركزي بالقنيطرة؛اختطف من داخل السجن المركزي بالقنيطرة؛  
  نقل بعد ذلك إلى مركز اعتقال بمدينة تمارة؛نقل بعد ذلك إلى مركز اعتقال بمدينة تمارة؛  
  نقل بعد ذلك إلى مركز تاكونيت؛نقل بعد ذلك إلى مركز تاكونيت؛  
تم نقله بعدها إلى مركز اكدز حيث مكث تحت مسؤولية القوات تم نقله بعدها إلى مركز اكدز حيث مكث تحت مسؤولية القوات   

  المساعدة؛المساعدة؛
  ؛؛19771977//0101//2727توفي بتاريختوفي بتاريخ  
  ..دفن بمقبرة أكدزدفن بمقبرة أكدز  

  

   خالصات  خالصات --22--33
، و هو عبارة عن قصبة يحيط ، و هو عبارة عن قصبة يحيط ""الكالويالكالوي"" في األصل أحد قصور  في األصل أحد قصور مركز االحتجاز بأكدزمركز االحتجاز بأكدزكان كان 

استعملت كمركز احتجاز استعملت كمركز احتجاز . . بها سور كبير و أبراج عالية، و تقع وسط واحة في بلدة أكدزبها سور كبير و أبراج عالية، و تقع وسط واحة في بلدة أكدز
 إليه، إلى غاية  إليه، إلى غاية 19731973، تاريخ نقل المجموعة المعتقلة على إثر أحداث سنة ، تاريخ نقل المجموعة المعتقلة على إثر أحداث سنة 19761976منذ ينايرمنذ يناير

قد عرف المركز احتجاز المجموعات قد عرف المركز احتجاز المجموعات وو. . ؤول السابق عن المركزؤول السابق عن المركزادة المسادة المس حسب إف حسب إف19821982
    : : التاليةالتالية

 الذين نقلوا إليه من مركز االحتجاز بتاكونيت في  الذين نقلوا إليه من مركز االحتجاز بتاكونيت في ،،19731973مجموعة معتقلي أحداث مارس مجموعة معتقلي أحداث مارس 
، و هي المجموعة المذكورة سلفا، باستثناء موحا أولهاوس و زايد ، و هي المجموعة المذكورة سلفا، باستثناء موحا أولهاوس و زايد 19761976شهر يناير شهر يناير 

  0909وقد استمر احتجازهم إلى غاية وقد استمر احتجازهم إلى غاية . . تاكونيتتاكونيتأوعبود الذين توفيا أثناء فترة احتجازهم بأوعبود الذين توفيا أثناء فترة احتجازهم ب
أفرج أفرج . .  أشخاص كما هو مبين أعاله أشخاص كما هو مبين أعاله55،  توفي منهم خالل فترة االحتجاز ،  توفي منهم خالل فترة االحتجاز 19771977غشت غشت 

  ..19771977 غشت  غشت 0909عن من تبقى من هذه المجموعة،  بتاريخ عن من تبقى من هذه المجموعة،  بتاريخ 
  

، الذين حلوا بهذا المركز على ، الذين حلوا بهذا المركز على مجموعة من المحتجزين المنحدرين من األقاليم الجنوبيةمجموعة من المحتجزين المنحدرين من األقاليم الجنوبية
فحسب إفادات ضحايا سابقين، تم تنقيل مجموعة من المعتقلين التي كان فحسب إفادات ضحايا سابقين، تم تنقيل مجموعة من المعتقلين التي كان . . دفعات متتاليةدفعات متتالية

، ليجدوا هناك ، ليجدوا هناك 19761976 فبراير  فبراير 2929 أو  أو 2828، من أكادير إلى أكدز يوم ، من أكادير إلى أكدز يوم )) شخصا شخصا1212( ( ضمنها ضمنها 
و في و في . . سبقتهم بيومينسبقتهم بيومين) )  شخصا كذلك شخصا كذلك1212( ( مجموعة أخرى من المحتجزين الصحراويين مجموعة أخرى من المحتجزين الصحراويين 

تم ترحيل مجموعة من المعتقلين تم ترحيل مجموعة من المعتقلين و و . .  معتقال معتقال7070 جيء بمجموعة تتكون من  جيء بمجموعة تتكون من 19761976يونيو يونيو 
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 شخصا  شخصا 1414، بينما تم تنقيل ، بينما تم تنقيل 19761976 يوليوز  يوليوز 33من مقر األمن الوطني بأكادير إلى أكدز يوم من مقر األمن الوطني بأكادير إلى أكدز يوم 
و استمر تنقيل و استمر تنقيل . . آخرين، من مركز درب موالي الشريف بالدار البيضاء إلى مركز أكدزآخرين، من مركز درب موالي الشريف بالدار البيضاء إلى مركز أكدز

  ..19811981مجموعات أخرى على دفعات إلى سنة مجموعات أخرى على دفعات إلى سنة 
ناح؛ فيما كانت النساء من بينهم وعددهن ستة ناح؛ فيما كانت النساء من بينهم وعددهن ستة كانت هذه المجموعة محتجزة في نفس الجكانت هذه المجموعة محتجزة في نفس الج

 والتي كان أفرادها  والتي كان أفرادها 19731973محتجزات في جناح آخر وبرفقتهن امرأة من مجموعة أحداث محتجزات في جناح آخر وبرفقتهن امرأة من مجموعة أحداث 
  ..محتجزين في جناح آخرمحتجزين في جناح آخر

، ، 19771977 غشت  غشت 55كما جيء بمجموعة تتكون من خمسة تالميذ إلى مركز أكدز بتاريخ كما جيء بمجموعة تتكون من خمسة تالميذ إلى مركز أكدز بتاريخ 
درين من األقاليم الجنوبية، تم درين من األقاليم الجنوبية، تم وبعد أن قضوا مدة في الجناح الخاص بالمحتجزين المنحوبعد أن قضوا مدة في الجناح الخاص بالمحتجزين المنح

تتكون هذه المجموعة من خمسة أفراد هم عبد الناصر تتكون هذه المجموعة من خمسة أفراد هم عبد الناصر . . 19731973إلحاقهم بمجموعة أحداث إلحاقهم بمجموعة أحداث 
، وموالي ، وموالي ))حراويحراويالمعروف بالصالمعروف بالص((بنوهاشم، وعبد الرحمان قونسي، ومحمد الرحوي بنوهاشم، وعبد الرحمان قونسي، ومحمد الرحوي 

  ..إدريس لحريزي ومحمد نضرانيإدريس لحريزي ومحمد نضراني
، مركز ، مركز الكمبلكسالكمبلكس  مركزمركز ( ( واحتجزوا في أماكن مختلفة واحتجزوا في أماكن مختلفة19761976تم اعتقال هؤالء في أبريل تم اعتقال هؤالء في أبريل 

  . . 19841984 دجنبر  دجنبر 3030قبل أن يفرج عنهم في قبل أن يفرج عنهم في ) ) أكدز ومركز قلعة مكونةأكدز ومركز قلعة مكونة
كما تفيد شهادات ضحايا سابقين آخرين أن المركز عرف احتجاز معتقلين آخرين من كما تفيد شهادات ضحايا سابقين آخرين أن المركز عرف احتجاز معتقلين آخرين من 

  : : بينهمبينهم
  ؛؛خمسة من أفراد القوات المساعدة، جيء بهم من الرباط، و أطلق سراحهم بعد سنةخمسة من أفراد القوات المساعدة، جيء بهم من الرباط، و أطلق سراحهم بعد سنة  --
  ؛؛فالح من وجدةفالح من وجدة  --
 يعرف بأبي فادي واسمه الحقيقي حسب السجالت الرسمية  يعرف بأبي فادي واسمه الحقيقي حسب السجالت الرسمية أو لبنانيأو لبنانيخص فلسطيني خص فلسطيني شش  --

  ؛؛هو امحمد بن أحمد عباس المراكشيهو امحمد بن أحمد عباس المراكشي
  .. جنسية ليبية يدعى محمد البهلول علي بنعمر جنسية ليبية يدعى محمد البهلول علي بنعمرمنمنوشخص وشخص   --

  

 شخصا ينتمون إلى األقاليم الجنوبية  شخصا ينتمون إلى األقاليم الجنوبية 2727وقد أدت الظروف القاسية لالحتجاز إلى وفاة وقد أدت الظروف القاسية لالحتجاز إلى وفاة 
وتتمثل هذه وتتمثل هذه . .  متوفي متوفي3232 ليكون المجموع هو  ليكون المجموع هو 7373اث اث  أحد أحدإضافة إلى خمسة من مجموعةإضافة إلى خمسة من مجموعة

  : : الظروف فيالظروف في
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 كان الطعام الردئ من حيث الكيف والكم يقدم للمعتقلين في صحون  كان الطعام الردئ من حيث الكيف والكم يقدم للمعتقلين في صحون ::سوء التغذيةسوء التغذية  --
  ..صدئةصدئة

 أدت ظروف االعتقال القاسية إلى تدهور صحة المحتجزين مما  أدت ظروف االعتقال القاسية إلى تدهور صحة المحتجزين مما ::انعدام العناية الصحيةانعدام العناية الصحية  --
 التي  التي ةةاناتهم، فضال عن اإلهمال والالمباالاناتهم، فضال عن اإلهمال والالمباالجعلهم عرضة ألمراض وإصابات فاقمت من معجعلهم عرضة ألمراض وإصابات فاقمت من مع

  ..كان المحتجزون يواجهون بها مما جعل حقهم في الحياة عرضة للتهديد باستمراركان المحتجزون يواجهون بها مما جعل حقهم في الحياة عرضة للتهديد باستمرار
يتبين من خالل اإلفادات التي تلقتها الهيئة أن المحتجزين كانوا يتبين من خالل اإلفادات التي تلقتها الهيئة أن المحتجزين كانوا : : المعاملة القاسيةالمعاملة القاسية  --

  . . يتعرضون لمعاملة قاسية مستمرة جسدية  ومعنويةيتعرضون لمعاملة قاسية مستمرة جسدية  ومعنوية
  

  ونةونةمركز قلعة مكمركز قلعة مك. . 44

  النتائجالنتائج. . 1.41.4

  ::توفي بهتوفي به
  سيدي اجدود الخليفةسيدي اجدود الخليفة  
  من خيمته ضمن عدد كبير من الرجال من نفس المكان؛من خيمته ضمن عدد كبير من الرجال من نفس المكان؛  19751975احتجز سنة احتجز سنة   --

  اقتيد إلى مركز أكدز؛ اقتيد إلى مركز أكدز؛   --

 حيث ظل رهن االحتجاز تحت مسؤولية القوات  حيث ظل رهن االحتجاز تحت مسؤولية القوات ةةنقل بعد ذلك إلى مركز قلعة مكوننقل بعد ذلك إلى مركز قلعة مكون  --
  المساعدة؛المساعدة؛

  ؛؛8989//0606//1919توفي بتاريخ توفي بتاريخ   --  
  . . ونةونةدفن بمقبرة مكدفن بمقبرة مك  --

  ولد الترفاس احمد بن اسويلمولد الترفاس احمد بن اسويلم  
  ؛؛19761976اعتقل سنة اعتقل سنة   --
تم احتجازه في كل من مركز أكدز ومركز قلعة مكونة تحت مسؤولية القوات تم احتجازه في كل من مركز أكدز ومركز قلعة مكونة تحت مسؤولية القوات   --

  المساعدة؛المساعدة؛

   بمركز قلعة مكونة؛ بمركز قلعة مكونة؛19811981 يناير  يناير 2828توفي بتاريخ توفي بتاريخ   --

  .  .  دفن بمقبرة قلعة مكونةدفن بمقبرة قلعة مكونة  --
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    يحيى الداهي بن محمد الناجميحيى الداهي بن محمد الناجم  
  ؛؛ من منزله بعد صالة الصبح من منزله بعد صالة الصبح19751975 نهاية سنة  نهاية سنة اختطف من مدينة طانطان فياختطف من مدينة طانطان في  --
  ؛؛تم احتجازه بمركز أكدزتم احتجازه بمركز أكدز  --  
تم نقله إلى مركز قلعة مكونة حيث ظل رهن االحتجاز تحت مسؤولية القوات تم نقله إلى مركز قلعة مكونة حيث ظل رهن االحتجاز تحت مسؤولية القوات   --

  المساعدة؛المساعدة؛

  ؛؛19901990//0202//2323توفي بتاريخ توفي بتاريخ   --  
  ..دفن بمقبرة قلعة مكونةدفن بمقبرة قلعة مكونة  --
    لكوارا سيداتيلكوارا سيداتي  
  ؛؛19851985تعرض لالختطاف سنة تعرض لالختطاف سنة   --
  ركز أكدز؛ركز أكدز؛تم احتجازه في متم احتجازه في م  --

  ثم مركز مكونة حيث ظل تحت االحتجاز تحت مسؤولية القوات المساعدة؛ثم مركز مكونة حيث ظل تحت االحتجاز تحت مسؤولية القوات المساعدة؛  --

  ؛؛19861986//0505 / /2525توفي بتاريخ توفي بتاريخ   --
  . . دفن بمقبرة قلعة مكونةدفن بمقبرة قلعة مكونة  --
    الناجم بن أحمد لحسنالناجم بن أحمد لحسن  
  ؛؛19761976//0202//0101اعتقل من طرف القوات المساعدة بناحية كلميم بتاريخ اعتقل من طرف القوات المساعدة بناحية كلميم بتاريخ   --
ز ثم قلعة ز ثم قلعة ل أن يتم ترحيله إلى مركز أكدل أن يتم ترحيله إلى مركز أكدزنيت، قبزنيت، قبييتم اقتياده إلى أكادير، ومنه إلى تتم اقتياده إلى أكادير، ومنه إلى ت  --

  جاز تحت مسؤولية القوات المساعدة؛جاز تحت مسؤولية القوات المساعدة؛مكونة حيث ظل رهن االحتمكونة حيث ظل رهن االحت

  ؛ ؛ 19871987//0202//0404توفي بتاريخ توفي بتاريخ   --  
  . . دفن بمقبرة قلعة مكونةدفن بمقبرة قلعة مكونة  --
    بولسان السالك ولد عبد الصمدبولسان السالك ولد عبد الصمد  
  اختطف من تارويكت قرب طرفاية من طرف الدرك؛اختطف من تارويكت قرب طرفاية من طرف الدرك؛  --

  نقل إلى مدينة طانطان؛نقل إلى مدينة طانطان؛  --  

ظل ظل ة أيام تم نقله إلى أكادير ثم إلى مركز أكدز ومنه إلى مركز مكونة وة أيام تم نقله إلى أكادير ثم إلى مركز أكدز ومنه إلى مركز مكونة وبعد ثالثبعد ثالث  --  
  جاز تحت مسؤولية القوات المساعدة؛جاز تحت مسؤولية القوات المساعدة؛رهن االحترهن االحت
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  ؛؛19831983//0505//2727توفي بتاريخ توفي بتاريخ   --  
  ..دفن بمقبرة مكونةدفن بمقبرة مكونة  --
    أسليك السالكأسليك السالك  
  ؛؛19761976اعتقل سنة اعتقل سنة   --
  احتجز بمركز أكدز ثم مركز مكونة تحت مسؤولية القوات المساعدة؛احتجز بمركز أكدز ثم مركز مكونة تحت مسؤولية القوات المساعدة؛  --
  ؛؛19891989//1212//1919 بتاريخ بتاريختوفيتوفي  --
  . .  مكونة مكونةبمقبرةبمقبرة  دفندفن  --
    عبد العالي بوسروال بن مجيدعبد العالي بوسروال بن مجيد  
  ؛؛19761976اعتقل سنة اعتقل سنة   --
  ؛؛تم احتجازه بمركز أكدزتم احتجازه بمركز أكدز  --
  ثم مركز مكونة تحت مسؤولية القوات المساعدة؛ثم مركز مكونة تحت مسؤولية القوات المساعدة؛  --  

  ؛؛19871987 مارس  مارس 2828توفي بتاريخ توفي بتاريخ   --
  ..دفن بمقبرة مكونةدفن بمقبرة مكونة  --
  ميلود عبد اللوي ميلود عبد اللوي   
  اعتقل من طرف مصالح القوات المسلحة بالحدود المغربية الجزائرية؛اعتقل من طرف مصالح القوات المسلحة بالحدود المغربية الجزائرية؛  --
  تم تسليمه إلى مركز سيدي بوبكر ومنه إلى مركز الشرطة بوجدة؛تم تسليمه إلى مركز سيدي بوبكر ومنه إلى مركز الشرطة بوجدة؛  --

  نقل إلى الرباط حيت أودع بالمعتقل المعروف بالكومبليكس؛نقل إلى الرباط حيت أودع بالمعتقل المعروف بالكومبليكس؛  --

  ومنه نقل إلى مركز أكدز؛ومنه نقل إلى مركز أكدز؛      

  لقوات المساعدة؛لقوات المساعدة؛ثم نقل إلى مركز قلعة مكونة حيث مكث تحت مسؤولية اثم نقل إلى مركز قلعة مكونة حيث مكث تحت مسؤولية ا  --  

  ؛؛19861986//0606//1414توفي بتاريخ توفي بتاريخ   --  
  ..دفن بمقبرة قلعة مكونةدفن بمقبرة قلعة مكونة  --
    محمد عدنانمحمد عدنان  
  ؛ ؛ 19761976اعتقل اعتقل   --
  تم احتجازه في كل من مركز أكدز وقلعة مكونة تحت مسؤولية القوات المساعدة؛تم احتجازه في كل من مركز أكدز وقلعة مكونة تحت مسؤولية القوات المساعدة؛  --
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   يوليوز؛ يوليوز؛22توفي بتاريخ توفي بتاريخ   --

    ..دفن بمقبرة قلعة مكونةدفن بمقبرة قلعة مكونة  --
  

    ديديه لحبيب أحمد لحسنديديه لحبيب أحمد لحسن  
 من طرف رجال الدرك بطانطان حيث قضى مدة  من طرف رجال الدرك بطانطان حيث قضى مدة 19761976//0101//2525  اعتقل بتاريخاعتقل بتاريخ  --

  هناك؛هناك؛
  نقل بعدها إلى أكادير، ثم مركز أكدز؛نقل بعدها إلى أكادير، ثم مركز أكدز؛  --
نقل بعد ذلك إلى مركز قلعة مكونة حيث ظل محتجزا تحت مسؤولية القوات نقل بعد ذلك إلى مركز قلعة مكونة حيث ظل محتجزا تحت مسؤولية القوات   --

  المساعدة؛المساعدة؛
  ؛؛19861986أبريل أبريل 1717توفي بتاريخ توفي بتاريخ   --
  . . دفن بمقبرة مكونةدفن بمقبرة مكونة  --

    لمديميغ المحجوب بن لعروصيلمديميغ المحجوب بن لعروصي  
  ؛؛19761976نة نة اعتقل ساعتقل س  --
  احتجز في أكادير؛احتجز في أكادير؛  --
  نقل إلى مركز اكدز؛نقل إلى مركز اكدز؛  --
نقل إلى مركز قلعة مكونة حيث ظل رهن االحتجاز تحت مسؤولية القوات نقل إلى مركز قلعة مكونة حيث ظل رهن االحتجاز تحت مسؤولية القوات   --

  المساعدة؛المساعدة؛
  ؛؛8686//0505//1818توفي بتاريخ توفي بتاريخ   --
  . . دفن بمقبرة مكونةدفن بمقبرة مكونة  --
    محمد الناجم بن بيديمحمد الناجم بن بيدي  
  ؛؛19821982اعتقل سنة اعتقل سنة   --
  تم احتجازه في مركز أكدز؛تم احتجازه في مركز أكدز؛  --

  حيث ظل رهن االحتجاز تحت مسؤولية القوات المساعدة؛حيث ظل رهن االحتجاز تحت مسؤولية القوات المساعدة؛  ةةنقل إلى مركز مكوننقل إلى مركز مكون  --

  ؛؛8686//0606//1919توفي بتاريخ توفي بتاريخ   --
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  . . دفن بمقبرة مكونةدفن بمقبرة مكونة  --
  الونات محمد لحبيبالونات محمد لحبيب  
  ؛؛19761976اعتقل سنة اعتقل سنة   --
  احتجز في كل من طانطان، اكادير، ثم أكدز؛احتجز في كل من طانطان، اكادير، ثم أكدز؛  --
من أكدز نقل إلى مركز قلعة مكونة حيث ظل رهن االحتجاز تحت مسؤولية القوات من أكدز نقل إلى مركز قلعة مكونة حيث ظل رهن االحتجاز تحت مسؤولية القوات   --

  المساعدة؛المساعدة؛
  ؛؛19881988 يناير  يناير 2525توفي بتاريخ توفي بتاريخ   --
  . . دفن بمقبرة قلعة مكونةدفن بمقبرة قلعة مكونة  --
    محمد بودى بن إبراهيممحمد بودى بن إبراهيم  
  ؛؛19761976اعتقل سنة اعتقل سنة   --
  ؛؛تم احتجازه بمركز أكدزتم احتجازه بمركز أكدز  --
نقل إلى مركز قلعة مكونة حيث ظل رهن االحتجاز تحت مسؤولية القوات نقل إلى مركز قلعة مكونة حيث ظل رهن االحتجاز تحت مسؤولية القوات   --

  ؛؛19831983 نونبر  نونبر 1313بتاريخ بتاريخ المساعدة؛ توفي المساعدة؛ توفي 
  . . دفن بمقبرة قلعة مكونةدفن بمقبرة قلعة مكونة  --
  ))امنيصيرامنيصير((د بن عبد اهللا د بن عبد اهللا منصور محممنصور محم  
  ؛؛19761976اعتقل سنة اعتقل سنة   --
  تم احتجازه بمركز أكدز؛تم احتجازه بمركز أكدز؛  --
نقل إلى مركز قلعة مكونة حيث ظل رهن االحتجاز تحت مسؤولية القوات نقل إلى مركز قلعة مكونة حيث ظل رهن االحتجاز تحت مسؤولية القوات   --

  المساعدة؛ المساعدة؛ 

  ؛؛19891989//1212//2121توفي بتاريخ توفي بتاريخ   --
  ..دفن بمقبرة قلعة مكونةدفن بمقبرة قلعة مكونة  --
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   خـالصـات خـالصـات--22--44
ة عن ثكنة عسكرية صغيرة على مرتفع ة عن ثكنة عسكرية صغيرة على مرتفع  في األصل عبار في األصل عبارمركز االحتجاز بقلعة مكونةمركز االحتجاز بقلعة مكونةكان كان 

بنيت بنيت . . مطل على قلعة مكونة، محاطة بأسوار مشيدة حسب الطريقة المتبعة محليا في البناءمطل على قلعة مكونة، محاطة بأسوار مشيدة حسب الطريقة المتبعة محليا في البناء
بني الجناحان الرابع بني الجناحان الرابع . . أخرىأخرىأجنحة أجنحة بداخله ثالث أجنحة أضيفت إليها الحقا خمسة بداخله ثالث أجنحة أضيفت إليها الحقا خمسة 

ي سنة ي سنة ، أما الجناح السابع فبن، أما الجناح السابع فبن19891989، وأضيف الجناح السادس سنة ، وأضيف الجناح السادس سنة 19821982والخامس سنة والخامس سنة 
وال يتوفر كل جناح سوى على وال يتوفر كل جناح سوى على . . 19911991 وأضيف أخيرا الجناح الثامن سنة  وأضيف أخيرا الجناح الثامن سنة 19901990

  ..مرحاض واحد وصنبور ماء واحدمرحاض واحد وصنبور ماء واحد
 تاريخ ترحيل المعتقلين  تاريخ ترحيل المعتقلين 19801980 أكتوبر  أكتوبر 2323استعمل هذا المركز ألغراض االحتجاز منذ استعمل هذا المركز ألغراض االحتجاز منذ 

د د المحتجزين بأكدز إليه، إلى أن تم إغالقه بعد اإلفراج عن من بقي من المعتقلين على قيالمحتجزين بأكدز إليه، إلى أن تم إغالقه بعد اإلفراج عن من بقي من المعتقلين على قي
  ..19911991 يونيو  يونيو 1212الحياة بتاريخ الحياة بتاريخ 

ومع أنه ال تعرف على وجه الدقة أسباب ترحيل المحتجزين من مركز أكدز إلى مركز ومع أنه ال تعرف على وجه الدقة أسباب ترحيل المحتجزين من مركز أكدز إلى مركز 
قلعة مكونة، فالمرجح أن األمر يرجع إلى تسرب أخبار عن وجود أشخاص رهن قلعة مكونة، فالمرجح أن األمر يرجع إلى تسرب أخبار عن وجود أشخاص رهن 

  ..االحتجاز بالموقعاالحتجاز بالموقع
 أكدز إلى مكونة  أكدز إلى مكونة وحسب شهادة أحد المسؤولين اإلداريين السابقين، تم تنقيل المحتجزين منوحسب شهادة أحد المسؤولين اإلداريين السابقين، تم تنقيل المحتجزين من

  . . من طرف القوات المساعدة دفعة واحدة عبر شاحنات محروسة من طرف الدرك الملكيمن طرف القوات المساعدة دفعة واحدة عبر شاحنات محروسة من طرف الدرك الملكي
  

ة مبنية من ة مبنية من لقد كان االحتجاز، حسب اإلفادات التي تلقتها الهيئة، يتم في زنازن جماعيلقد كان االحتجاز، حسب اإلفادات التي تلقتها الهيئة، يتم في زنازن جماعي
التراب، وال ينفذ إليها الهواء إال عند فتح األبواب الحديدية، التراب، وال ينفذ إليها الهواء إال عند فتح األبواب الحديدية، الطين مغطاة بالقصب والطين مغطاة بالقصب و

افة إلى وجود زنازن انفرادية للتأديب و العقاب ال تتجاوز مساحتها مترا مربعا افة إلى وجود زنازن انفرادية للتأديب و العقاب ال تتجاوز مساحتها مترا مربعا باإلضباإلض
  ..بدون نافذة و ال مرحاض أو ماءبدون نافذة و ال مرحاض أو ماء

  

أدت ظروف االحتجاز الموصوفة أعاله وبناء على ما استخلصته الهيئة من شهادات أدت ظروف االحتجاز الموصوفة أعاله وبناء على ما استخلصته الهيئة من شهادات 
ضحايا سابقين إلى فقدان بعض المحتجزين لقدراتهم العقلية، فضال عن تدهور الحالة ضحايا سابقين إلى فقدان بعض المحتجزين لقدراتهم العقلية، فضال عن تدهور الحالة 

حية لبعضهم، حيث تفشت بينهم بعض األمراض المزمنة، مثل الربو والروماتيزم حية لبعضهم، حيث تفشت بينهم بعض األمراض المزمنة، مثل الربو والروماتيزم الصالص
  ..وأمراض الجهاز الهضمي والتناسلي و البولي، مما أدى إلى وفاة ستة عشر ضحيةوأمراض الجهاز الهضمي والتناسلي و البولي، مما أدى إلى وفاة ستة عشر ضحية
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ظل أغلب الضحايا محتجزين بهذا المركز، إلى أن تم إطالق سراح مجموعة التالميذ ظل أغلب الضحايا محتجزين بهذا المركز، إلى أن تم إطالق سراح مجموعة التالميذ 
، باستثناء ثالثة معتقلين تم ، باستثناء ثالثة معتقلين تم 19911991بتاريخ بتاريخ ، وأطلق سراح البقية ، وأطلق سراح البقية 19841984 دجنبر  دجنبر 3030بتاريخ بتاريخ 

محمد بن محمد بن : : نقلهم إلى مركز احتجاز آخر قرب سد المنصور الذهبي، و يتعلق األمر بنقلهم إلى مركز احتجاز آخر قرب سد المنصور الذهبي، و يتعلق األمر ب
ومحمد البهلول علي بن عمر ومحمد البهلول علي بن عمر   عباس المراكشي، اللبناني الجنسية والفلسطيني األصل،عباس المراكشي، اللبناني الجنسية والفلسطيني األصل،

  ..ئرةئرةربان طائرة ليبي، و شخص مغربي يدعى العلوي يقال أنه قام بمحاولة خطف طاربان طائرة ليبي، و شخص مغربي يدعى العلوي يقال أنه قام بمحاولة خطف طا
  

  مركز االحتجاز بكرامةمركز االحتجاز بكرامة  --55
   النتائج النتائج--11--55

) ) أو دحومأو دحوم( ( استعمل الحتجاز ثالثة معتقلين ينتمون إلى األقاليم الجنوبية وهم الداهم استعمل الحتجاز ثالثة معتقلين ينتمون إلى األقاليم الجنوبية وهم الداهم 
تم تم . . محمد سالم و نفعي البرديسيمحمد سالم و نفعي البرديسي) ) أو الخالفأو الخالف( ( فضيلي سيدي أحمد، وخلوف فضيلي سيدي أحمد، وخلوف 

  . . 19801980 يناير  يناير 2121احتجازهم به منذ احتجازهم به منذ 
  االثنيناالثنين، وأفرج عن ، وأفرج عن 19861986 أكتوبر  أكتوبر 44ريخ ريخ توفي نفعي البرديسي رهن االحتجاز بتاتوفي نفعي البرديسي رهن االحتجاز بتا

  ..19911991اآلخرين سنة اآلخرين سنة 
  

   خالصات خالصات--22--55

يوجد هذا المركز داخل بناية قيادة كرامة، وفور وصول المعتقلين الثالثة إليه تم وضعهم يوجد هذا المركز داخل بناية قيادة كرامة، وفور وصول المعتقلين الثالثة إليه تم وضعهم 
في مكان منعزل عن المكاتب اإلدارية، قبل أن يتم الشروع في بناء زنازن انفرادية في مكان منعزل عن المكاتب اإلدارية، قبل أن يتم الشروع في بناء زنازن انفرادية 

  . . لتوزيعهم عليهالتوزيعهم عليها
يضم يضم . . امة عند مدخل الطريق الرئيسية، وتتكون من جناحين مستقلينامة عند مدخل الطريق الرئيسية، وتتكون من جناحين مستقلينوتوجد قيادة كروتوجد قيادة كر

أما الجناح الثاني، والذي يوجد أما الجناح الثاني، والذي يوجد . . الجناح األول المدخل الرئيسي للقيادة والمكاتب اإلداريةالجناح األول المدخل الرئيسي للقيادة والمكاتب اإلدارية
به مركز االحتجاز، فيقع خلف الجناح األول ويضم بنايات مهترئة، يستعمل جزء منها به مركز االحتجاز، فيقع خلف الجناح األول ويضم بنايات مهترئة، يستعمل جزء منها 

  ..د بجوار أحد أبراجه مقر سكنى القائدد بجوار أحد أبراجه مقر سكنى القائدلتجميع أدوات الحفر وحمل التراب ويوجلتجميع أدوات الحفر وحمل التراب ويوج
عند وصول الضحايا الثالث لهذا المركز، تم وضعهم في غرفة طولها أربعة أمتار عند وصول الضحايا الثالث لهذا المركز، تم وضعهم في غرفة طولها أربعة أمتار 

وذلك قبل الشروع في بناء وذلك قبل الشروع في بناء . .  متر وثمانون سم وعلوها متران ونصف متر وثمانون سم وعلوها متران ونصفااونصف، وعرضهونصف، وعرضه
  ..الزنازن في الغرفة الثانية المجاورة، التي يفصلها عن الغرفة األولى حائطالزنازن في الغرفة الثانية المجاورة، التي يفصلها عن الغرفة األولى حائط
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ء زنازن انفرادية الحقا لتـأوي هؤالء المعتقلين، يبلغ طول كل واحدة منها متران ء زنازن انفرادية الحقا لتـأوي هؤالء المعتقلين، يبلغ طول كل واحدة منها متران تم بناتم بنا
  ..وثالثون سم وعرضها متر وسبعة وعشرين سم وعلوها متران وأربع وأربعين سموثالثون سم وعرضها متر وسبعة وعشرين سم وعلوها متران وأربع وأربعين سم

كما تم بناء زنازن أخرى استعدادا الستقبال محتجزين جدد، ذلك انه بعد شهرين من بناء كما تم بناء زنازن أخرى استعدادا الستقبال محتجزين جدد، ذلك انه بعد شهرين من بناء 
موعة ثانية من الزنازن حيث كان الحراس المكلفون موعة ثانية من الزنازن حيث كان الحراس المكلفون المجموعة األولى، شرع في بناء مجالمجموعة األولى، شرع في بناء مج

  ..أيضا بالبناء يتوصلون بمواد البناء من عمالة الراشيديةأيضا بالبناء يتوصلون بمواد البناء من عمالة الراشيدية
 وفق التصميم الذي وضعه قائد القيادة، على مساحة طولها عشرة أمتار،  وفق التصميم الذي وضعه قائد القيادة، على مساحة طولها عشرة أمتار، ننبنيت الزنازبنيت الزناز

وعرضها سبعة، محاطة بسور سميك، ويتكون هذا الجناح المضاف من باب حديدي، وعرضها سبعة، محاطة بسور سميك، ويتكون هذا الجناح المضاف من باب حديدي، 
مر طوله عشرة أمتار، في نهايته حفرة تستعمل كمرحاض، وعلى يسار مر طوله عشرة أمتار، في نهايته حفرة تستعمل كمرحاض، وعلى يسار يفضي إلى ميفضي إلى م

، تقابل بعضها البعض، وفي ، تقابل بعضها البعض، وفي ننالممر المقابل للباب، يوجد ممران، األول يضم ثمان زنازالممر المقابل للباب، يوجد ممران، األول يضم ثمان زناز
  . . نهايته، توجد حفرة أما الممر الثاني، فيضم أربع زنازننهايته، توجد حفرة أما الممر الثاني، فيضم أربع زنازن

. .  خمس سنتمترات خمس سنتمتراتتوجد بسقف الممرات الثالثة، ثالثة ثقوب إلدخال النور والهواء قطرهاتوجد بسقف الممرات الثالثة، ثالثة ثقوب إلدخال النور والهواء قطرها
 اإلثنى عشر بنفس الشكل، إذ يبلغ طول كل واحدة متران وخمس  اإلثنى عشر بنفس الشكل، إذ يبلغ طول كل واحدة متران وخمس ننصممت الزنازصممت الزناز

يوجد بسقف كل يوجد بسقف كل . . وأربعون سم، وعرضها متر وأربعون سم، وعلوها متران ونصفوأربعون سم، وعرضها متر وأربعون سم، وعلوها متران ونصف
زنزانة ثقب قطره ثالثة سنتمترات، وهو الثقب الوحيد الذي يسمح بنفاذ الضوء والهواء زنزانة ثقب قطره ثالثة سنتمترات، وهو الثقب الوحيد الذي يسمح بنفاذ الضوء والهواء 

  .. لم يتم استعماله لم يتم استعمالهغير أن هذا الجناحغير أن هذا الجناح. . للزنزانةللزنزانة
وقفت الهيئة على شهادات كثيرة تفيد أن الضحية نفعي برديسي توفي بالريش إثر إسهال وقفت الهيئة على شهادات كثيرة تفيد أن الضحية نفعي برديسي توفي بالريش إثر إسهال 

غير أن الهيئة توصلت بمعلومات من وزارة الداخلية تفـيد أن الضحية توفي بمركز غير أن الهيئة توصلت بمعلومات من وزارة الداخلية تفـيد أن الضحية توفي بمركز . . حادحاد
    ..كرامة ودفن بهاكرامة ودفن بها

ثلي السلطة ثلي السلطة وبعد معاينة المركز، في إطار لجنة مشتركة ضمت بعض أعضاء الهيئة ومموبعد معاينة المركز، في إطار لجنة مشتركة ضمت بعض أعضاء الهيئة ومم
 وحضرا  وحضرا 19911991 إلى سنة  إلى سنة 19801980المحلية وحارسين سابقين تكلفا بحراسة المعتقل من يناير المحلية وحارسين سابقين تكلفا بحراسة المعتقل من يناير 

وفاة الضحية، تبين للهيئة أن الضحية الذي كان مريضا منذ وصوله والذي زاره طبيب وفاة الضحية، تبين للهيئة أن الضحية الذي كان مريضا منذ وصوله والذي زاره طبيب 
من الراشيدية عدة مرات إلى أن أخبرهم في زيارة أخيرة، أن حالته ميؤوس منها بقي من الراشيدية عدة مرات إلى أن أخبرهم في زيارة أخيرة، أن حالته ميؤوس منها بقي 

وقد قام هذان الحارسان بتغسيله و تكفينه والصالة عليه ودفنه وقد قام هذان الحارسان بتغسيله و تكفينه والصالة عليه ودفنه . . توفيتوفيعلى حاله إلى أن على حاله إلى أن 
  ..بحفرة غائرة سويت باألرض حتى ال يتم التعرف عليهابحفرة غائرة سويت باألرض حتى ال يتم التعرف عليها
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وقفت اللجنة على مكان الدفن الذي تعرف عليه الشاهدان من غير تردد، وبعد إزاحة وقفت اللجنة على مكان الدفن الذي تعرف عليه الشاهدان من غير تردد، وبعد إزاحة 
جود في جود في التراب، بنفس العمق الذي حدده الشاهدان، تمت معاينة غطاء من النوع الموالتراب، بنفس العمق الذي حدده الشاهدان، تمت معاينة غطاء من النوع المو

  ..السجون والمعتقالت وعظام آدميةالسجون والمعتقالت وعظام آدمية
وبالرجوع إلى السجالت الرسمية لعمالة إقليم الرشيدية يتضح أن الوفاة، خالفا لما جاء في وبالرجوع إلى السجالت الرسمية لعمالة إقليم الرشيدية يتضح أن الوفاة، خالفا لما جاء في 

، حصلت ، حصلت 19821982 أكتوبر  أكتوبر 0606ملف هيئة التحكيم التي صرحت أن المعني توفي بتاريخ ملف هيئة التحكيم التي صرحت أن المعني توفي بتاريخ 
  ..19861986 أكتوبر  أكتوبر 0404بتاريخ بتاريخ 

  

  مركز احتجاز قرب سد المنصور الذهبي مركز احتجاز قرب سد المنصور الذهبي --66
  

   النتائج النتائج--11--66
محمد بن احمد عباس المراكشي، والمدعو محمد البهلول علي بن محمد بن احمد عباس المراكشي، والمدعو محمد البهلول علي بن احتجز به كل من احتجز به كل من   

محاولة محاولة  ب بيرجح أنه قاميرجح أنه قام  ""العلويالعلوي"" وشخص آخر من جنسية مغربية يدعى  وشخص آخر من جنسية مغربية يدعى عمرعمر
وقد تم نقلهم إلى السد، نظرا لتوفر وقد تم نقلهم إلى السد، نظرا لتوفر . . ، حسب بعض اإلفادات، حسب بعض اإلفاداتطائرةطائرةاختطاف اختطاف 
  ؛؛ كمركز اعتقال كمركز اعتقال مكونة مكونة قلعة قلعةإنهاء العمل بمركزإنهاء العمل بمركزبعد بعد  و وههالحراسة بالحراسة ب

  د عباس المراكشي ودفن بجانب السد؛د عباس المراكشي ودفن بجانب السد؛توفي به محمد بن أحمتوفي به محمد بن أحم  

، عن المحتجز الليبي الذي غادر البالد ، عن المحتجز الليبي الذي غادر البالد  العمومية العموميةتم اإلفراج، حسب السلطاتتم اإلفراج، حسب السلطات    
  ..وأطلق سراح المسمى العلويوأطلق سراح المسمى العلوي

  

   خالصات خالصات--22--66
نقل إليه نقل إليه . . يتعلق األمر بمركز لحراسة سد المنصور الذهبي، خصص جزء منه لالحتجازيتعلق األمر بمركز لحراسة سد المنصور الذهبي، خصص جزء منه لالحتجاز

كر أعاله، المعتقلون الثالثة المحتفظ بهم بعد إطالق سراح معتقلي مركز قلعة مكونة كر أعاله، المعتقلون الثالثة المحتفظ بهم بعد إطالق سراح معتقلي مركز قلعة مكونة كما ذكما ذ
ويوجد في البناية المخصصة للحراس، ويتكون من أربعة زنازن ضيقة ويوجد في البناية المخصصة للحراس، ويتكون من أربعة زنازن ضيقة   ..19911991سنة سنة 

  ..ومرفق صحيومرفق صحي
  ،،مكونةمكونةقلعة قلعة أكدز وأكدز وراكز االحتجاز براكز االحتجاز ببناء على ما جاء في إفادات الشهود الناجين من مبناء على ما جاء في إفادات الشهود الناجين من م

 لبنانية،  لبنانية،  فلسطينية أو فلسطينية أو جنسية جنسيةمنمن المراكشي  المراكشي  أبو فادي أبو فاديلمعتقلين المدعولمعتقلين المدعو ا االتي تفيد أن أحدالتي تفيد أن أحدوو
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، في ، في  حالته حالته وبناء على ما جاء بخصوص وبناء على ما جاء بخصوص؛؛مكونةمكونةقلعة قلعة أكدز وأكدز ومركزي مركزي كان ضمن المعتقلين بكان ضمن المعتقلين ب
والذي يفيد أن وفاة والذي يفيد أن وفاة جواب السلطات مركزيا إثر اجتماع رسمي بمقر وزارة الداخلية جواب السلطات مركزيا إثر اجتماع رسمي بمقر وزارة الداخلية 

 الهيئة إلى سد المنصور  الهيئة إلى سد المنصور  أعضاء من أعضاء مننتقلنتقلهبي ودفن به؛ اهبي ودفن به؛ اذذ بسد المنصور ال بسد المنصور الالمعني حدثتالمعني حدثت
  ..الذهبيالذهبي
 في سفح تل مجاور للسد على بعد بضعة مئات من  في سفح تل مجاور للسد على بعد بضعة مئات من  الموجود الموجود،،الضحية الضحية معاينة قبر معاينة قبر  تمت  تمت 

    ..بنايةبناية وجود بها ألية  وجود بها ألية  ال الاألمتار، وهو قبر واضح المعالم في منطقةاألمتار، وهو قبر واضح المعالم في منطقة
ام ام والذي قوالذي ق   الضحية الضحيةمكلفا بحراسةمكلفا بحراسة للشخص الذي كان  للشخص الذي كان كما استمع الوفد في عين المكان،كما استمع الوفد في عين المكان،

  ..بدفنه بعد وفاتهبدفنه بعد وفاته
  يوجديوجد وهو مكان محاذ للسد  وهو مكان محاذ للسد ،، قبل وفاته قبل وفاته الضحية الضحية معاينة مكان احتجاز معاينة مكان احتجازوفضال عن ذلك تمتوفضال عن ذلك تمت

 زنازن ضيقة أعدت خصيصا  زنازن ضيقة أعدت خصيصا أربعةأربعة بنيت به  بنيت به ،،في جناح خلفيفي جناح خلفي  البناية المخصصة للحراسالبناية المخصصة للحراسبب
  .. الثالثة المذكورين أعاله الثالثة المذكورين أعالهمعتقلينمعتقلينالالالستقبال الستقبال 

  

  استعمال غير متناسب للقوة العموميةاستعمال غير متناسب للقوة العمومية وفيات خالل أحداث اجتماعية نتيجة  وفيات خالل أحداث اجتماعية نتيجة --رابعارابعا
أفضت األبحاث والتحريات المجراة في الموضوع، وفقا لما تم بيانه في الفصل السابق إلى أفضت األبحاث والتحريات المجراة في الموضوع، وفقا لما تم بيانه في الفصل السابق إلى 

  : : النتائج التاليةالنتائج التالية
  19651965 أحداث مدينة الدار البيضاء سنة  أحداث مدينة الدار البيضاء سنة --11

عن وزارة األنباء والسياحة والفنون الجميلة والصناعة التقليدية عن وزارة األنباء والسياحة والفنون الجميلة والصناعة التقليدية   جاء في البالغ الصادرجاء في البالغ الصادر
 سنة،  سنة، 6060 و  و 3030 قتلي من المواطنين تتراوح أعمارهم بين  قتلي من المواطنين تتراوح أعمارهم بين 77ئد، أن األحداث قد خلفت ئد، أن األحداث قد خلفت وقتوقت

 سيارات للشرطة، و  سيارات للشرطة، و 88 من القوات المساعدة، كما تضررت  من القوات المساعدة، كما تضررت 2424 شرطيا و  شرطيا و 4545بينما جرح بينما جرح 
  168168وألقي القبض على وألقي القبض على . . أضرمت النار في دراجات نارية و سيارة تابعة لمفتشية األمنأضرمت النار في دراجات نارية و سيارة تابعة لمفتشية األمن

  ..شخصا أحيلوا فورا على المحاكمشخصا أحيلوا فورا على المحاكم
    

   الـنـتـائـج الـنـتـائـج--11--11
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المعلومات المسجلة بالسجل الخاص بمصلحة المعلومات المسجلة بالسجل الخاص بمصلحة   اإلطالع علىاإلطالع على  وقفت الهيئة من خاللوقفت الهيئة من خالل  --أأ
 على معلومات متعلقة بوفيات  على معلومات متعلقة بوفيات البيضاءالبيضاء  بالداربالدار  فظ األموات الموجود آنذاك بعين الشقفظ األموات الموجود آنذاك بعين الشقحح

    ::ه تتمثل فيما يليه تتمثل فيما يلي مقيدة ب مقيدة ب19651965أحداث مارس أحداث مارس 
  ؛؛ حالة وفاة حالة وفاة3131إلى إلى يصل عدد األشخاص المتوفين بسبب اإلصابة بالرصاص يصل عدد األشخاص المتوفين بسبب اإلصابة بالرصاص   
      ؛؛، مع ذكر عناوين البعض منهم، مع ذكر عناوين البعض منهم3131 متوفى من أصل  متوفى من أصل 1919يرد ذكر أسماء يرد ذكر أسماء   

تمت اإلشارة بشكل واضح إلى سبب الوفاة، كلما تعلق األمر بإصابة تمت اإلشارة بشكل واضح إلى سبب الوفاة، كلما تعلق األمر بإصابة   
  ؛؛بالرصاص مع ذكر العضو المصاب لدى كل ضحيةبالرصاص مع ذكر العضو المصاب لدى كل ضحية

  ::تم إثبات أسباب الوفاة في أغلب الحاالت كما يليتم إثبات أسباب الوفاة في أغلب الحاالت كما يلي
  ة برصاصة؛ة برصاصة؛انسحاق الجمجمة نتيجة اإلصابانسحاق الجمجمة نتيجة اإلصاب  

   جرح مفتوح بسبب إصابة بالرصاص؛ جرح مفتوح بسبب إصابة بالرصاص؛  

   إصابة برصاصة في البطن؛ إصابة برصاصة في البطن؛  

   رصاصة في الجمجمة؛ رصاصة في الجمجمة؛  

   رصاصة في القفص الصدري؛ رصاصة في القفص الصدري؛  

   رجل مبتورة نتيجة إصابة بالرصاص؛ رجل مبتورة نتيجة إصابة بالرصاص؛  

  ...... إصابة في عظم الفخذ إصابة في عظم الفخذ  

في خانة المالحظات تم تسجيل المقاطعات أو المصالح التي سلمت الجثث طوال أيام في خانة المالحظات تم تسجيل المقاطعات أو المصالح التي سلمت الجثث طوال أيام 
  :: وهي وهي مارس، مارس،2525 و  و 2424  ––  2323

  )) حاالت حاالت44 ( (1010المقاطعة المقاطعة   --
  )) حالة حالة1212 ( (88المقاطعة المقاطعة   --
  ))حالة واحدةحالة واحدة ( (11المقاطعة المقاطعة   --
  ))حالتانحالتان ( (77المقاطعة المقاطعة   --
  ))حالتانحالتان ( (66المقاطعة المقاطعة   --
  ))حالتانحالتان ( (1313المقاطعة المقاطعة   --
  )) حاالت حاالت77((مصلحة حفظ الصحة للمدينة الجديدة مصلحة حفظ الصحة للمدينة الجديدة   --
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  ).).حالة واحدةحالة واحدة((سيارة إسعاف تابعة للجيش سيارة إسعاف تابعة للجيش   --
  

لمعلومات المتضمنة بسجالت المستعجالت واالستقبال لمعلومات المتضمنة بسجالت المستعجالت واالستقبال اإلطالع على ااإلطالع على ا ومن خالل  ومن خالل --بب
إلى حدوث وفيات أعقبت دخول إلى حدوث وفيات أعقبت دخول  تشير  تشير  مالحظات مالحظاتوجودوجود  تبين للهيئةتبين للهيئة   ابن رشد ابن رشدىىبمستشفبمستشف

    ..تتحاالحاال  99  ويبلغ عدد هذه الوفياتويبلغ عدد هذه الوفيات. . عدد من الجرحى إلى المستشفىعدد من الجرحى إلى المستشفى
  

   بالدار بالداراإلطالع على المعلومات المتوفرة بسجل الدفن بمقبرة الشهداءاإلطالع على المعلومات المتوفرة بسجل الدفن بمقبرة الشهداءكما مكن كما مكن   --جج
  .. من الوقوف على خمسين حالة وفاة من الوقوف على خمسين حالة وفاةلبيضاءلبيضاءاا

  2727وتمكنت الهيئة من خالل اطالعها على مختلف هذه السجالت من التعرف على هوية وتمكنت الهيئة من خالل اطالعها على مختلف هذه السجالت من التعرف على هوية 
  : : شخصا من الضحايا المتوفين على إثر هذه األحداث، ويتعلق األمر بـشخصا من الضحايا المتوفين على إثر هذه األحداث، ويتعلق األمر بـ

  
  
  

  11  إدريس عبد القهار إدريس عبد القهار    سنة سنة1616  سجل حفظ األموات بالداراليضاءسجل حفظ األموات بالداراليضاء
  22  كرمودي سليمانكرمودي سليمان   سنة سنة1212  اراليضاءاراليضاءسجل حفظ األموات بالدسجل حفظ األموات بالد

  33  عبد السالم بن عبد القادرعبد السالم بن عبد القادر  غير محددغير محدد  سجل حفظ األموات بالداراليضاءسجل حفظ األموات بالداراليضاء
  44  مرتضى عبد اللطيفمرتضى عبد اللطيف  غير محددغير محدد  سجل حفظ األموات بالداراليضاءسجل حفظ األموات بالداراليضاء
  55  فاطمة بنت عباسفاطمة بنت عباس  طفلةطفلة  سجل حفظ األموات بالداراليضاءسجل حفظ األموات بالداراليضاء
  66  د اهللاد اهللامبارك بن عبمبارك بن عب   سنة سنة4242  سجل حفظ األموات بالداراليضاءسجل حفظ األموات بالداراليضاء
  77  فاطمة بنت أحمدفاطمة بنت أحمد  بالغةبالغة  سجل حفظ األموات بالداراليضاءسجل حفظ األموات بالداراليضاء
  88  ابراهيم بن حموابراهيم بن حمو   سنة سنة3434  سجل حفظ األموات بالداراليضاءسجل حفظ األموات بالداراليضاء
  99  علي بن بلةعلي بن بلة   سنة سنة3434  سجل حفظ األموات بالداراليضاءسجل حفظ األموات بالداراليضاء
  1100  لحسن بن أحمدلحسن بن أحمد   سنة سنة3737  سجل حفظ األموات بالداراليضاءسجل حفظ األموات بالداراليضاء
  1111  مصطفى بن عبد القادرمصطفى بن عبد القادر   سنة سنة1414  سجل حفظ األموات بالداراليضاءسجل حفظ األموات بالداراليضاء
  1122  الموساوي أحمدالموساوي أحمد   سنة سنة1919  سجل حفظ األموات بالداراليضاءسجل حفظ األموات بالداراليضاء
  1133  صدقي رحالصدقي رحال   سنة سنة3131  سجل حفظ األموات بالداراليضاءسجل حفظ األموات بالداراليضاء
  1144  بن الحيمر رشيدةبن الحيمر رشيدة   سنوات سنوات44  سجل حفظ األموات بالداراليضاءسجل حفظ األموات بالداراليضاء
  1155  قتاد عبد اهللاقتاد عبد اهللا   سنة سنة1818  سجل حفظ األموات بالداراليضاءسجل حفظ األموات بالداراليضاء

  1166  لبريدي محمدلبريدي محمد   سنة سنة2626  الداراليضاءالداراليضاءسجل حفظ األموات بسجل حفظ األموات ب
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  1177  الجياللي بن بوشعيبالجياللي بن بوشعيب  غير محددغير محدد  سجل حفظ األموات بالداراليضاءسجل حفظ األموات بالداراليضاء
  1188  بوهمال مصطفىبوهمال مصطفى  غير محددغير محدد  سجل حفظ األموات بالداراليضاءسجل حفظ األموات بالداراليضاء
  1199  علي بنسعيدعلي بنسعيد   سنة سنة2525  سجل حفظ األموات بالداراليضاءسجل حفظ األموات بالداراليضاء

  2200  روتروتالحاج محمد بن تاكالحاج محمد بن تاك   سنة سنة5050  ''ابن رشدابن رشد'' مستشفى  مستشفى مستعجالتمستعجالتسجل سجل 
  2211  حفيظ بكريحفيظ بكري   سنة سنة1313  ''ابن رشدابن رشد'' مستشفى  مستشفى مستعجالتمستعجالتسجل سجل 
  2222  محمد بن محمدمحمد بن محمد   سنة سنة2121  ''ابن رشدابن رشد'' مستشفى  مستشفى مستعجالتمستعجالتسجل سجل 
  2233  فاطنة بنت عاللفاطنة بنت عالل   سنة سنة6565  ''ابن رشدابن رشد'' مستشفى  مستشفى مستعجالتمستعجالتسجل سجل 
  2244  فاضلة بنت محمدفاضلة بنت محمد   سنوات سنوات77  ''ابن رشدابن رشد'' مستشفى  مستشفى مستعجالتمستعجالتسجل سجل 

  2255  محمد بن محمدمحمد بن محمد   سنة سنة3232  ''ابن رشدابن رشد''عجالت مستشفى عجالت مستشفى سجل مستسجل مست
  2266  العبسي عبد الرحمانالعبسي عبد الرحمان   سنة سنة2828  ''ابن رشدابن رشد''عجالت مستشفى عجالت مستشفى سجل مستسجل مست
  2277  تالوي عيادتالوي عياد   سنة سنة4040  ''ابن رشدابن رشد''عجالت مستشفى عجالت مستشفى سجل مستسجل مست

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خالصات خالصات     --22--11
  ::أفضت تحريات الهيئة إلى الخالصات التاليةأفضت تحريات الهيئة إلى الخالصات التالية  --
 على الساعة  على الساعة  مارس مارس2323يبتدأ تسجيل الوفيات نتيجة اإلصابة بالرصاص، يوم يبتدأ تسجيل الوفيات نتيجة اإلصابة بالرصاص، يوم   --

  XX  bbeenn)) واسم إكس بن إكس  واسم إكس بن إكس 9595LLالحادية عشرة ليال، وتحمل الحالة األولى الرقم الحادية عشرة ليال، وتحمل الحالة األولى الرقم 

XX)) سنة من عمره سنة من عمره1616، لطفل يبلغ ، لطفل يبلغ ..  
 دقيقة صباحا،  دقيقة صباحا، 4040 مارس الساعة التاسعة و مارس الساعة التاسعة و2525ينتهي تسجيل هذه الحاالت يوم ينتهي تسجيل هذه الحاالت يوم   --

  ..LL112255 بالحالة رقم  بالحالة رقم ررويتعلق األمويتعلق األم
تعلق األمر بإصابة بالرصاص، مع تعلق األمر بإصابة بالرصاص، مع تتم اإلشارة بشكل واضح إلى سبب الوفاة، كلما تتم اإلشارة بشكل واضح إلى سبب الوفاة، كلما   --

  ..ذكر العضو المصاب لدى كل ضحيةذكر العضو المصاب لدى كل ضحية
كل المعلومات المثبتة في خانة سبب الوفاة من السجل، هي بكتابة خطية لشخص كل المعلومات المثبتة في خانة سبب الوفاة من السجل، هي بكتابة خطية لشخص   --

واحد، ذُكر أنها للطبيب المشرف على المصلحة آنذاك، وهو محال اليوم على واحد، ذُكر أنها للطبيب المشرف على المصلحة آنذاك، وهو محال اليوم على 
  التقاعد،التقاعد،



 
Royaume du Maroc 
 
Instance Equité et Réconciliation 
        

 
المملكة المغربية

هيئة اإلنصاف و المصالحة 

 

  الثانيالثاني  الكتابالكتاب                                                                                                                                                                        التقرير الختاميالتقرير الختامي
                   

84

  ::تفيد بعض الشهادات أنتفيد بعض الشهادات أن  --
oo   ضلت أليام عديدة تحت سيطرة و توجيه ضلت أليام عديدة تحت سيطرة و توجيه   بعين الشقبعين الشقمصلحة حفظ األموات مصلحة حفظ األموات

و قد بقيت الجثث محفوظة بالمصلحة خالل يومين أو و قد بقيت الجثث محفوظة بالمصلحة خالل يومين أو . . رجال الشرطةرجال الشرطة
ثم أخذتها الشرطة ليال من مكان ثم أخذتها الشرطة ليال من مكان . . ثالثة، وكانت العائالت تمنع من تسلمهاثالثة، وكانت العائالت تمنع من تسلمها

  . . كانت موضوعة بهكانت موضوعة به
oo  ضحايا بمقبرة الشهداء ليال بحضور أحد ممثلي السلطة اإلقليمية، وفي ضحايا بمقبرة الشهداء ليال بحضور أحد ممثلي السلطة اإلقليمية، وفي دفن الدفن ال

عاملين في المقبرة، وكانت القبور التي تم حفرها موزعة على أماكن عاملين في المقبرة، وكانت القبور التي تم حفرها موزعة على أماكن غياب الغياب ال
  ..مختلفة بالمقبرةمختلفة بالمقبرة

  ::مكن اإلطالع على سجل مقبرة الشهداء من الوقوف علىمكن اإلطالع على سجل مقبرة الشهداء من الوقوف على  --
oo   مكتوبة مكتوبة ((تتضمن الجداول، باإلضافة إلى أسماء المتوفين المدفونين بالمقبرة تتضمن الجداول، باإلضافة إلى أسماء المتوفين المدفونين بالمقبرة

اخل ممرات اخل ممرات القبور دالقبور د" " عناوينعناوين""، أرقاما تدل على ، أرقاما تدل على ))باليد و باللغة الفرنسيةباليد و باللغة الفرنسية
  . . المقبرة، وهو ما يجعل العثور على أي قبر مسالة متيسرةالمقبرة، وهو ما يجعل العثور على أي قبر مسالة متيسرة

oo  تم تم : : كل األسطر التي لم تدون عليها األسماء، كتبت أمامها العبارة التاليةكل األسطر التي لم تدون عليها األسماء، كتبت أمامها العبارة التالية
  ..الدفن بأمر من السيد العاملالدفن بأمر من السيد العامل

oo   260260//259259 ُسجلت بها سبع حاالت، وبالصفحة  ُسجلت بها سبع حاالت، وبالصفحة 258258//257257الصفحة المفتوحة الصفحة المفتوحة  
 حالة، وسجلت بالصفحة  حالة، وسجلت بالصفحة 1111جلت جلت  س س262262//261261 حالة، وبالصفحة  حالة، وبالصفحة 2929سجلت سجلت 

  . .  ثالث حاالت ثالث حاالت264264//263263
  : : وإجماال يمكن استخالص االستنتاجات التاليةوإجماال يمكن استخالص االستنتاجات التالية

عكس ما جاء في بالغ وزارة اإلعالم الصادر آنئذ، الذي أورد أن عدد الضحايا عكس ما جاء في بالغ وزارة اإلعالم الصادر آنئذ، الذي أورد أن عدد الضحايا   --
المتوفين هو سبعة، فإن العدد الذي استطاعت الهيئة الوصول إليه بحسب الوثائق المحصل المتوفين هو سبعة، فإن العدد الذي استطاعت الهيئة الوصول إليه بحسب الوثائق المحصل 

  ضحية؛ضحية؛  5050عليها هو عليها هو 
يستفاد مما هو مسجل بسجل مصلحة حفظ األموات بالدار البيضاء، فيما يتعلق بأسباب يستفاد مما هو مسجل بسجل مصلحة حفظ األموات بالدار البيضاء، فيما يتعلق بأسباب   --

الوفاة، أن العديد من الضحايا اإلحدى والثالثين، توفوا نتيجة إصابتهم بالرصاص في الوفاة، أن العديد من الضحايا اإلحدى والثالثين، توفوا نتيجة إصابتهم بالرصاص في 
  ..مستوى الجمجمة أو القفص الصدريمستوى الجمجمة أو القفص الصدري



 
Royaume du Maroc 
 
Instance Equité et Réconciliation 
        

 
المملكة المغربية

هيئة اإلنصاف و المصالحة 

 

  الثانيالثاني  الكتابالكتاب                                                                                                                                                                        التقرير الختاميالتقرير الختامي
                   

85

ميع الجثث ميع الجثث يتضح من خالل التحريات التي قامت بها الهيئة أن من بين مراكز تجيتضح من خالل التحريات التي قامت بها الهيئة أن من بين مراكز تج  --
  ). ).  حاالت حاالت99((ومستشفى ابن رشد ومستشفى ابن رشد ) )  جثة جثة3131((المعروفة مصلحة حفظ األموات بعين الشق المعروفة مصلحة حفظ األموات بعين الشق 

سجل في عداد المتوفين عدد مهم من األطفال، بعضهم ال يتجاوز العاشرة من عمره، سجل في عداد المتوفين عدد مهم من األطفال، بعضهم ال يتجاوز العاشرة من عمره،   --
  ..وإحداهم طفلة ال يتجاوز عمرها أربع سنواتوإحداهم طفلة ال يتجاوز عمرها أربع سنوات

  
  

    19811981 أحداث مدينة الدار البيضاء سنة  أحداث مدينة الدار البيضاء سنة --22
   مقدمة  مقدمة --11--22
المتعلقة بالزيادة في أسعار المواد الغذائية األساسية إلى االندالع المتعلقة بالزيادة في أسعار المواد الغذائية األساسية إلى االندالع    الحكومية الحكوميةتتت القرارات القراراأدأد

  19811981 ماي  ماي 2288   الحكومة يوم الحكومة يوم بالدار البيضاء، إذ أقدمت بالدار البيضاء، إذ أقدمت19811981المباشر ألحداث يونيو المباشر ألحداث يونيو 
 دعت الكنفدرالية  دعت الكنفدرالية 19811981 يونيو  يونيو 22وفي وفي   ..على الرفع من أسعار المواد الغذائية األساسيةعلى الرفع من أسعار المواد الغذائية األساسية

إلى التعبئة الشاملة من أجل حمل المسؤولين على التراجع عن إلى التعبئة الشاملة من أجل حمل المسؤولين على التراجع عن الديمقراطية للشغل الديمقراطية للشغل 
على تخفيض على تخفيض وقد استجابت الحكومة جزئيا لتلك النداءات بإقدامها وقد استجابت الحكومة جزئيا لتلك النداءات بإقدامها . . الزيادات المذكورةالزيادات المذكورة

وعلى إثر ذلك طالب المجلس الوطني للكنفدرالية وعلى إثر ذلك طالب المجلس الوطني للكنفدرالية . .  في المائة في المائة5050بـبـحجم الزيادات المعلنة حجم الزيادات المعلنة 
في في . . في األسعار داخل أجل ال يتعدى سبعة أيامفي األسعار داخل أجل ال يتعدى سبعة أيامالديمقراطية للشغل باإللغاء الكلي للزيادة الديمقراطية للشغل باإللغاء الكلي للزيادة 

 ساعة في مجموع التراب  ساعة في مجموع التراب 2424 يونيو، قررت الكنفدرالية خوض إضراب عام لمدة  يونيو، قررت الكنفدرالية خوض إضراب عام لمدة 1515يوم يوم 
  .. يونيو يونيو2020الوطني وحددت له يوم الوطني وحددت له يوم 

 يونيو، إلى  يونيو، إلى 1616من جهته دعا اإلتحاد الجهوي لإلتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء يوم من جهته دعا اإلتحاد الجهوي لإلتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء يوم 
  .. يونيو يونيو1818ء يوم الخميس ء يوم الخميس خوض إضراب عام بالدار البيضاخوض إضراب عام بالدار البيضا

 يونيو قام اإلتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل بتنفيذ  يونيو قام اإلتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل بتنفيذ 1818 وفي  وفي 
  ..اإلضراب في الدار البيضاءاإلضراب في الدار البيضاء

في مساء اليوم الموالي اندلعت بالحي المحمدي مظاهرة ردد فيها المتظاهرون شعارات في مساء اليوم الموالي اندلعت بالحي المحمدي مظاهرة ردد فيها المتظاهرون شعارات 
  ..لمواطنينلمواطنينمعادية للحكومة، وبدأت بذلك سلسة االعتقاالت في صفوف امعادية للحكومة، وبدأت بذلك سلسة االعتقاالت في صفوف ا

 يونيو باشرت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل تنفيذ قرارها القاضي بشن إضراب  يونيو باشرت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل تنفيذ قرارها القاضي بشن إضراب 2020 ويوم  ويوم 
وحوالي الساعة الخامسة صباحا، عند افتتاح المحطة المركزية لحافالت النقل وحوالي الساعة الخامسة صباحا، عند افتتاح المحطة المركزية لحافالت النقل . . عامعام
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ولما ولما . . الحضري بدرب غلف تلقى العمال األوامر من لدن السلطات بعدم التوقف عن العملالحضري بدرب غلف تلقى العمال األوامر من لدن السلطات بعدم التوقف عن العمل
وأمام وأمام . .  يونيو يونيو2020وكان ذلك هو الحادث األول خالل يوم وكان ذلك هو الحادث األول خالل يوم . . دخل رجال األمندخل رجال األمنرفضوا ذلك، ترفضوا ذلك، ت

تنامي موجة إقفال الدكاكين والمتاجر، ورغم تواجد مكثف لقوى األمن، استمر إضراب تنامي موجة إقفال الدكاكين والمتاجر، ورغم تواجد مكثف لقوى األمن، استمر إضراب 
  ..، وغيرها، وغيرهاةة مسيك، القريع مسيك، القريعننالتجار والحرفيين في درب عمر، اسباتة، ابالتجار والحرفيين في درب عمر، اسباتة، اب

لنقل الحضري والبلديات لنقل الحضري والبلديات كما عرف اإلضراب نسبة عالية من المشاركة في قطاعات اكما عرف اإلضراب نسبة عالية من المشاركة في قطاعات ا
وبعد الساعة العاشرة صباحا أجبر المتظاهرون حافلة على وبعد الساعة العاشرة صباحا أجبر المتظاهرون حافلة على . . والبريد والسكك الحديديةوالبريد والسكك الحديدية

التوقف الشيء الذي جعل قوات األمن تتدخل بقوة، وفي نفس الوقت أخذت هذه القوات التوقف الشيء الذي جعل قوات األمن تتدخل بقوة، وفي نفس الوقت أخذت هذه القوات 
مواقعها في الشوارع المؤدية إلى ساحة السراغنة وتم تطويق منطقة شارع الفداء وطريق مواقعها في الشوارع المؤدية إلى ساحة السراغنة وتم تطويق منطقة شارع الفداء وطريق 

ونة ودرب الكبير من طرف أزيد من ألف شخص، وأقفلت جميع المقاهي التي كانت ونة ودرب الكبير من طرف أزيد من ألف شخص، وأقفلت جميع المقاهي التي كانت مديمدي
مفتوحة ذلك الصباح، وبدأت قوات األمن تجوب األزقة واألحياء، تطارد المارة وتعتقل مفتوحة ذلك الصباح، وبدأت قوات األمن تجوب األزقة واألحياء، تطارد المارة وتعتقل 

  ..كل من وجدته في طريقها، وشوهدت ثالث مروحيات تحلق في أجواء المدينةكل من وجدته في طريقها، وشوهدت ثالث مروحيات تحلق في أجواء المدينة
تشفيات الدارالبيضاء بضرورة تنظيم تشفيات الدارالبيضاء بضرورة تنظيم  مس مستت بعد الزوال، أشعر بعد الزوال، أشعرةةوحوالي الساعة الثانيوحوالي الساعة الثاني

وفي حدود وفي حدود . . شروط اإلسعاف وأعطيت األوامر لجميع سيارات اإلسعاف للتعبئة القصوىشروط اإلسعاف وأعطيت األوامر لجميع سيارات اإلسعاف للتعبئة القصوى
  .. عملية مسح المدينة، وتصاعد استعمال الرصاص عملية مسح المدينة، وتصاعد استعمال الرصاصتتالساعة الخامسة مساءا، بدأالساعة الخامسة مساءا، بدأ

  77 نهب  نهب مموحسب بالغ صادر عن وزارة الداخلية، خلفت األحداث ستة وستين قتيال وتوحسب بالغ صادر عن وزارة الداخلية، خلفت األحداث ستة وستين قتيال وت
  4545 سيارة، و سيارة، و5454 مكتبا بنكيا، و مكتبا بنكيا، و2323 صيدلية ومصنعين وعمارتين، و صيدلية ومصنعين وعمارتين، و1212نزين، نزين، محطات بمحطات ب

  ..حافلة نقل عموميةحافلة نقل عمومية
  
  

    البيضاء البيضاء    االستماع إلى المحافظ السابق لمصلحة حفظ األموات بالدار االستماع إلى المحافظ السابق لمصلحة حفظ األموات بالدار--22--22
وجاء في إفادته أن وجاء في إفادته أن . . عقدت الهيئة، جلسة استماع للمحافظ السابق لمصلحة حفظ األمواتعقدت الهيئة، جلسة استماع للمحافظ السابق لمصلحة حفظ األموات

 جثة لرجال ونساء بالغين وبعض  جثة لرجال ونساء بالغين وبعض 7070 بلغ حوالي  بلغ حوالي 19811981نيو نيو عدد الجثث خالل أحداث يوعدد الجثث خالل أحداث يو
وقد تم تقييد كل الجثث وقد تم تقييد كل الجثث ). ). وهو ما يتأكد من خالل السجل الذي اطلعت عليه الهيئةوهو ما يتأكد من خالل السجل الذي اطلعت عليه الهيئة((األطفال األطفال 

وكان التسجيل يتم باسم وكان التسجيل يتم باسم . . التي وصلت المصلحة، ولم تتلق المصلحة جثثا من المستشفىالتي وصلت المصلحة، ولم تتلق المصلحة جثثا من المستشفى
 المصلحة، بعد أن أمدتها  المصلحة، بعد أن أمدتها ننكما أن السلطات طلبت مكما أن السلطات طلبت م. . مجهول بن مجهول في الغالبمجهول بن مجهول في الغالب
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وهي المهمة التي تعذر على المصلحة وهي المهمة التي تعذر على المصلحة . . ، أن تقوم بتكفين الجثث ليال وتسليمها إليها، أن تقوم بتكفين الجثث ليال وتسليمها إليهاباألكفانباألكفان
إتمامها، مما دفع السلطات إلى أخذ الجثث المكفنة والجثث التي لم يتم تكفينها معا، وجمعها إتمامها، مما دفع السلطات إلى أخذ الجثث المكفنة والجثث التي لم يتم تكفينها معا، وجمعها 

ة من الليل، إلى ة من الليل، إلى  سيارات إسعاف امتألت بالجثث وتم أخذها في ساعة متأخر سيارات إسعاف امتألت بالجثث وتم أخذها في ساعة متأخر33كلها في كلها في 
وقبل تسليم وقبل تسليم . . وكان من تكلف بأخذ الجثث هي مصالح الوقاية المدنيةوكان من تكلف بأخذ الجثث هي مصالح الوقاية المدنية. . مكان غير معروفمكان غير معروف

الجثث قامت السلطات بتسجيل معطيات البطاقات الوطنية للضحايا وبأخذ بصمات الجثث قامت السلطات بتسجيل معطيات البطاقات الوطنية للضحايا وبأخذ بصمات 
وتوفي وتوفي . . كما أن هناك جثتين أو ثالث أخذت من محل سكناها وسط أفراد العائلةكما أن هناك جثتين أو ثالث أخذت من محل سكناها وسط أفراد العائلة..أصحابهاأصحابها

  ..حه وحاولت عائلته تسلم الجثة دون نتيجةحه وحاولت عائلته تسلم الجثة دون نتيجةشيخ متأثرا بجراشيخ متأثرا بجرا
  

   االطالع على معلومات بسجل المستعجالت بمستشفى سيدي عثمان االطالع على معلومات بسجل المستعجالت بمستشفى سيدي عثمان--33--22
، ، 19811981قامت الهيئة بتحقيق في مستشفى سيدي عثمان الذي استقبل ضحايا أحداث يونيو قامت الهيئة بتحقيق في مستشفى سيدي عثمان الذي استقبل ضحايا أحداث يونيو 

وطلبت تمكينها من االطالع على الوثائق المتعلقة بذلك، بما فيها سجالت االستقبال وطلبت تمكينها من االطالع على الوثائق المتعلقة بذلك، بما فيها سجالت االستقبال 
الت مصلحة المستعجالت واستمعت إلى الممرض الرئيسي السابق بمستعجالت الت مصلحة المستعجالت واستمعت إلى الممرض الرئيسي السابق بمستعجالت وسجوسج

ومن خالل تصريحاته، تبين أن مصالح المستعجالت به قد استقبلت ومن خالل تصريحاته، تبين أن مصالح المستعجالت به قد استقبلت . . المستشفى المذكورالمستشفى المذكور
وبدأت الجثث في وبدأت الجثث في . .  جثة جثة1717، عددا من الجثث وصلت ، عددا من الجثث وصلت 19811981 يونيو  يونيو 2020خالل يوم السبت خالل يوم السبت 

وخالل ساعات وخالل ساعات . . اعة الثامنة مساءاعة الثامنة مساءالوصول قبيل غروب الشمس بقليل، وإلى حدود السالوصول قبيل غروب الشمس بقليل، وإلى حدود الس
وأصدر وأصدر . . التوتر ووصول الجثث، توافد على قسم المستعجالت العديد من الجرحى كذلكالتوتر ووصول الجثث، توافد على قسم المستعجالت العديد من الجرحى كذلك

المندوب اإلقليمي للصحة، الذي كان متواجدا بمستشفى الصوفي باستمرار، أوامره بإرسال المندوب اإلقليمي للصحة، الذي كان متواجدا بمستشفى الصوفي باستمرار، أوامره بإرسال 
 بين  بين وأكد أن أغلب المتوفين كانوا من الرجال، ولم يكنوأكد أن أغلب المتوفين كانوا من الرجال، ولم يكن. . الجرحى إلى مستشفى الصوفيالجرحى إلى مستشفى الصوفي

عليها الهيئة والحظت أن عليها الهيئة والحظت أن الجثث توضع داخل قاعة ضيقة وقفت الجثث توضع داخل قاعة ضيقة وقفت وكانت وكانت . . القتلى أي طفلالقتلى أي طفل
بعد ذلك، وعند منتصف الليل، وصلت إلى بعد ذلك، وعند منتصف الليل، وصلت إلى . . مساحتها ال تتعدى تسعة أمتار مربعةمساحتها ال تتعدى تسعة أمتار مربعة

وقد تم وضع الئحة بأسماء الموتى، لم تتمكن الهيئة وقد تم وضع الئحة بأسماء الموتى، لم تتمكن الهيئة . . المستشفى شاحنة إلى جهة مجهولةالمستشفى شاحنة إلى جهة مجهولة
  ..من العثور عليهامن العثور عليها

  

   سابقا سابقا4646ينة الزنزانة الموجودة بالمقاطعة ينة الزنزانة الموجودة بالمقاطعة  معا معا--44--22
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بناء على عدد من الطلبات عرضت على الهيئة تفيد حدوث وفيات خالل أحداث يونيو بناء على عدد من الطلبات عرضت على الهيئة تفيد حدوث وفيات خالل أحداث يونيو 
 بحي البرنوصي نتيجة االكتظاظ المفضي إلى  بحي البرنوصي نتيجة االكتظاظ المفضي إلى 4646، بزنزانة تابعة للمقاطعة ، بزنزانة تابعة للمقاطعة 19811981

التي هي التي هي . . ةةاالختناق، انتقلت الهيئة إلى الحي المذكور، من أجل معاينة المبنى والزنزاناالختناق، انتقلت الهيئة إلى الحي المذكور، من أجل معاينة المبنى والزنزان
عبارة عن حجرة توجد في الجناح التابع للقوات المساعدة، والخاص بحبس األشخاص عبارة عن حجرة توجد في الجناح التابع للقوات المساعدة، والخاص بحبس األشخاص 

 أمتار ونصف  أمتار ونصف 44 أمتار عرضا و أمتار عرضا و44(( مترا مربعا تقريبا  مترا مربعا تقريبا 1818المعتقلين، وتبلغ مساحتها المعتقلين، وتبلغ مساحتها 
. . وقد حصلت الهيئة بمساعدة مصالح العمالة، على وثائق متعددة في هذا الصددوقد حصلت الهيئة بمساعدة مصالح العمالة، على وثائق متعددة في هذا الصدد). ). طوالطوال

 على األرشيف الخاص بعمالة سيدي البرنوصي، والموروث  على األرشيف الخاص بعمالة سيدي البرنوصي، والموروث ويتضح من خالل االطالعويتضح من خالل االطالع
  :: سابقا، ما يلي سابقا، ما يلي4646عن المقاطعة عن المقاطعة 

 بدأ اعتقال بعض المتظاهرين والمارة  بدأ اعتقال بعض المتظاهرين والمارة 19811981 يونيو  يونيو 2020خالل أحداث يوم السبت خالل أحداث يوم السبت   --
  ..من المواطنين حوالي الساعة العاشرة والنصف صباحا وإيداعهم بالزنزانةمن المواطنين حوالي الساعة العاشرة والنصف صباحا وإيداعهم بالزنزانة

ليال وصل عدد المعتقلين المتوفين بها ليال وصل عدد المعتقلين المتوفين بها بعد فتح باب الزنزانة على الساعة العاشرة بعد فتح باب الزنزانة على الساعة العاشرة   --
   معتقال أغلبهم أطفال؛ معتقال أغلبهم أطفال؛2828

اطلعت الهيئة على لوائح المعتقلين الذين تم تقديمهم إلى المحاكمة، بعد فترة احتجاز اطلعت الهيئة على لوائح المعتقلين الذين تم تقديمهم إلى المحاكمة، بعد فترة احتجاز   --
  ..، كما عاينت مكان احتجاز المعتقلين بها، كما عاينت مكان احتجاز المعتقلين بها""عين حرودةعين حرودة""بثكنة بثكنة 

ضحايا لدى الهيئة، ضحايا لدى الهيئة، وحسب الشهادات المدلى بها من طرف الناجين والموثقة في ملفات الوحسب الشهادات المدلى بها من طرف الناجين والموثقة في ملفات ال
ونظرا لشدة ونظرا لشدة . .  معتقال معتقال153153وصل عدد المعتقلين، حوالي الساعة الرابعة بعد الزوال، إلى وصل عدد المعتقلين، حوالي الساعة الرابعة بعد الزوال، إلى 

الحرارة فقد بدأت حاالت اإلغماء واالختناق، وارتفعت األصوات من داخل الزنزانة الحرارة فقد بدأت حاالت اإلغماء واالختناق، وارتفعت األصوات من داخل الزنزانة 
وحسب نفس الشهادات فقد بدأ االحتجاج على حالة وحسب نفس الشهادات فقد بدأ االحتجاج على حالة . . محتجة على االكتظاظ ومطالبة بالماءمحتجة على االكتظاظ ومطالبة بالماء

ظاظ مبكرا، غير أن الوضع بقي على حاله، على الرغم من استغاثات المعتقلين ظاظ مبكرا، غير أن الوضع بقي على حاله، على الرغم من استغاثات المعتقلين االكتاالكت
  ..بالزنزانةبالزنزانة

  
  
  

   الـنـتـائـج الـنـتـائـج--55--22
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، تم الوقوف على ، تم الوقوف على البيضاءالبيضاء   بالدار بالداراإلطالع على السجل الخاص بمصلحة حفظ األمواتاإلطالع على السجل الخاص بمصلحة حفظ األمواتبعد بعد 
وقد مكنت المعاينات وقد مكنت المعاينات . .  حالة وفاة على إثر األحداث المذكورة حالة وفاة على إثر األحداث المذكورة6969معلومات تتعلق بـ معلومات تتعلق بـ 

    : : جراة منجراة منالمالم
 يونيو على الساعة  يونيو على الساعة 2020يبدأ تسجيل حاالت الوفاة نتيجة اإلصابة بالرصاص يوم يبدأ تسجيل حاالت الوفاة نتيجة اإلصابة بالرصاص يوم   --

   دقيقة مساء، دقيقة مساء،5757الثامنة والثامنة و
  سبب الوفاة سبب الوفاة ذكر ذكر لم يتم لم يتم   --

  ::تتوزع الحاالت المسجلة على ثالثة أيامتتوزع الحاالت المسجلة على ثالثة أيام  --
oo   ؛؛ يونيو يونيو2020سجلت الحاالت األربع األولى يوم سجلت الحاالت األربع األولى يوم  
oo   يونيو؛ يونيو؛2121 حالة في يوم  حالة في يوم 6262سجلت سجلت   

oo  ؛؛ يونيو يونيو2222  سجلت ثالث حاالت يومسجلت ثالث حاالت يوم  
oo   من مجموع من مجموع ) ) 2525((سجلت األسماء الكاملة لخمس وعشرين ضحية سجلت األسماء الكاملة لخمس وعشرين ضحية

  الحاالت؛الحاالت؛

oo   من محل سكنى عائالتهم؛من محل سكنى عائالتهم؛) ) 66((انتزعت جثث ست ضحايا انتزعت جثث ست ضحايا  

oo   وجود معلومات تفيد أن وفاة ضحية واحدة تمت بمخفر الشرطة وجود معلومات تفيد أن وفاة ضحية واحدة تمت بمخفر الشرطة
  ..بسبب جروح في الجمجمة والشرجبسبب جروح في الجمجمة والشرج

  

  2626 التعرف على هوية  التعرف على هوية وتمكنت الهيئة من خالل اطالعها على مختلف هذه السجالت منوتمكنت الهيئة من خالل اطالعها على مختلف هذه السجالت من
  ::شخصا من الضحايا المتوفين على إثر هذه األحداث، ويتعلق األمر بـشخصا من الضحايا المتوفين على إثر هذه األحداث، ويتعلق األمر بـ

  

  السنالسن  االسم الكاملاالسم الكامل
   سنوات سنوات1010  مساعيد ادريسمساعيد ادريس
   سنوات سنوات1010  يوسف حمادييوسف حمادي
   سنة سنة3232  حنابو عبد الرزاقحنابو عبد الرزاق
   سنة سنة2020  عليلو مصطفىعليلو مصطفى
   سنة سنة3636  محفوظ بن لحسنمحفوظ بن لحسن
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   سنة سنة1414  مخفي مصطفىمخفي مصطفى
   سنة سنة2222  محمد بن امحمدمحمد بن امحمد

   سنة سنة2828  وندي ابراهيموندي ابراهيمكك
   سنة سنة2222  الهاشمي عبد العزيزالهاشمي عبد العزيز
   سنة سنة1919  حسن بن محمدحسن بن محمد
   سنة سنة2727  حسيب المصطفىحسيب المصطفى
عبد الرحمان بن عبد الرحمان بن 

  السيسانيالسيساني
   سنة سنة2323

   سنة سنة1818  حيماوي محمدحيماوي محمد
   سنة سنة4545  أكبوش محمدأكبوش محمد
   سنة سنة6565  أفخار عليأفخار علي

   سنة سنة1818   رضوان رضواناألزرقاألزرق
   سنة سنة1919  أكروتي سعيدأكروتي سعيد

   سنة سنة6363  أليكساندر جيمس جونأليكساندر جيمس جون
   سنة سنة1818  بشار محسنبشار محسن
   سنة سنة2222  رزقي ربيعةرزقي ربيعة
   سنة سنة2222  خديم عبد اهللاخديم عبد اهللا

   سنة سنة1111  بورجة عبد الرحيمبورجة عبد الرحيم
   سنة سنة2222  هالل سعيدهالل سعيد

   سنة سنة1818  بن الوالد العربيبن الوالد العربي
   سنة سنة3030   بن احمد بن احمدإبراهيمإبراهيم

   سنة سنة3535  ماغري محمدماغري محمد
  
  

    خالصاتخالصات  --66--22
 والنتائج المتوصل إليها  والنتائج المتوصل إليها 19811981مكنت التحريات المجراة حول أحداث يونيو من سنة مكنت التحريات المجراة حول أحداث يونيو من سنة 

  : : لى الخالصات واالستنتاجات التاليةلى الخالصات واالستنتاجات التاليةالوقوف عالوقوف ع
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قامت السلطات بإطالق النار بالذخيرة الحية منذ الوهلة األولى، ولم تلجأ إلى قامت السلطات بإطالق النار بالذخيرة الحية منذ الوهلة األولى، ولم تلجأ إلى   --
  ؛؛استعمال الرصاص المطاطي الذي من شأنه الخفض من عدد الضحايااستعمال الرصاص المطاطي الذي من شأنه الخفض من عدد الضحايا

رجال السلطة عن تقديم العون والمساعدة لمواطنين مصابين بما في ذلك رجال السلطة عن تقديم العون والمساعدة لمواطنين مصابين بما في ذلك   أحجمأحجم  --
الق الرصاص المصوب عمدا إلى المنازل، وتركوا ينزفون الق الرصاص المصوب عمدا إلى المنازل، وتركوا ينزفون أطفال توفوا نتيجة إطأطفال توفوا نتيجة إط

  ؛؛حتى الموتحتى الموت
يستفاد مما أثبتته مصلحة حفظ األموات بالدار البيضاء، فيما يتعلق بأسباب الوفاة يستفاد مما أثبتته مصلحة حفظ األموات بالدار البيضاء، فيما يتعلق بأسباب الوفاة   --

 المتثبتة أسماؤهم بسجالتها، توفوا نتيجة إصابتهم  المتثبتة أسماؤهم بسجالتها، توفوا نتيجة إصابتهم 6969أن العديد من الضحايا الـأن العديد من الضحايا الـ
  ؛؛ى مستوى الجمجمة أو القفص الصدريى مستوى الجمجمة أو القفص الصدريبالرصاص علبالرصاص عل

ستفاد من مختلف الشهادات أن الشرطة أقصيت، ألسباب ال زالت مجهولة، من ستفاد من مختلف الشهادات أن الشرطة أقصيت، ألسباب ال زالت مجهولة، من يي  --
 قوات الدرك التابعة  قوات الدرك التابعة تتتدخلتدخلوو اتخذ  اتخذ ااقرارقرارمة مواصلة مواجهة األحداث، وأن مة مواصلة مواجهة األحداث، وأن مهمه

 كيلومترات من الدارالبيضاء،  كيلومترات من الدارالبيضاء، 1010 الموجودة على بعد حوالي  الموجودة على بعد حوالي ""عين حرودةعين حرودة""لثكنة لثكنة 
  ؛؛وهو ما تم فعالوهو ما تم فعال

، بإطالق النار داخل المنازل ، بإطالق النار داخل المنازل )) والجيش والجيش الدرك الدركالشرطة، ثمالشرطة، ثم((قامت السلطات المتدخلة قامت السلطات المتدخلة   --
عبر النوافذ المفتوحة والشرفات واألبواب، وأصابت أشخاصا لم تثبت مشاركتهم عبر النوافذ المفتوحة والشرفات واألبواب، وأصابت أشخاصا لم تثبت مشاركتهم 
  ؛؛في األحداث ومنهم أطفال وشيوخ، بعضهم توفي من جراء طلقات الرصاصفي األحداث ومنهم أطفال وشيوخ، بعضهم توفي من جراء طلقات الرصاص

تؤكد الشهادات المقدمة أمام الهيئة هذه الوقائع، كما يؤكدها سجل األموات، حيث تؤكد الشهادات المقدمة أمام الهيئة هذه الوقائع، كما يؤكدها سجل األموات، حيث 
  ؛؛ جثث جثث55 به حاالت سحب الجثث من المنازل وهي  به حاالت سحب الجثث من المنازل وهي أثبتتأثبتت

عند لجوئها إلى سحب جثت الضحايا الذين أصيبوا داخل منازلهم، كانت السلطات عند لجوئها إلى سحب جثت الضحايا الذين أصيبوا داخل منازلهم، كانت السلطات   --
المتدخلة تمنع ذويهم من االطالع على الوجهة التي أخذت إليها، بحيث ظل هؤالء المتدخلة تمنع ذويهم من االطالع على الوجهة التي أخذت إليها، بحيث ظل هؤالء 

  لوفياتلوفياتيجهلون مصيرها، بل إن السلطة رفضت إدراج المتوفين في سجالت تقييد ايجهلون مصيرها، بل إن السلطة رفضت إدراج المتوفين في سجالت تقييد ا
  ؛؛بالمصالح المختصةبالمصالح المختصة

يتضح من خالل االطالع على سجل مصلحة حفظ األموات أن وتيرة وصول يتضح من خالل االطالع على سجل مصلحة حفظ األموات أن وتيرة وصول   --
 جثث  جثث 44 يونيو وصلت إلى المصلحة  يونيو وصلت إلى المصلحة 2020يوم يوم : : الجثث إلى المصلحة كان كما يليالجثث إلى المصلحة كان كما يلي

 جثة، في  جثة، في 1515 وصلت إلى المصلحة  وصلت إلى المصلحة 2121 /  / 2020قبل منتصف الليل بقليل، خالل ليلة قبل منتصف الليل بقليل، خالل ليلة 
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  1515 وصل الباقي أي  وصل الباقي أي 2121ظهيرة ظهيرة  جثة،  وبعد  جثة،  وبعد 3535 وصلت إلى المصلحة  وصلت إلى المصلحة 2121صبيحة صبيحة 
  ؛؛جثةجثة

يتضح من خالل التحريات التي قامت بها الهيئة أن مراكز تجميع الجثت فاقت يتضح من خالل التحريات التي قامت بها الهيئة أن مراكز تجميع الجثت فاقت   --
ومستوصف بن ومستوصف بن ) )  جثة جثة6969((مصلحة حفظ األموات بعين الشق مصلحة حفظ األموات بعين الشق : : الثالثة مراكز وهيالثالثة مراكز وهي

ولم تتمكن الهيئة من تحديد ولم تتمكن الهيئة من تحديد . . 4646 وفاة بالمقاطعة  وفاة بالمقاطعة 2828، إضافة إلى ، إضافة إلى )) جثة جثة1717((امسيك امسيك 
  قد تكون نقلت إلى كل من مستشفيي ابن رشد والصوفي؛قد تكون نقلت إلى كل من مستشفيي ابن رشد والصوفي؛  عدد الجثت التيعدد الجثت التي

 طفال ال يتجاوزون الخامسة عشرة من عمرهم، تم  طفال ال يتجاوزون الخامسة عشرة من عمرهم، تم 2828سجلت الهيئة وفاة سجلت الهيئة وفاة   --
، بمعية العشرات من المعتقلين، داخل زنزانة ال تتعدى ، بمعية العشرات من المعتقلين، داخل زنزانة ال تتعدى 4646احتجازهم في المقاطعة احتجازهم في المقاطعة 

   مترا مربعا؛  مترا مربعا؛ 1818مساحتها مساحتها 

ضهم ال يتجاوز العاشرة من ضهم ال يتجاوز العاشرة من كما سجل في عداد المتوفين عدد مهم من األطفال، بعكما سجل في عداد المتوفين عدد مهم من األطفال، بع  --
  عمره؛عمره؛

سجلت الهيئة ممارسات صدرت عن السلطات، تتمثل في عدم مراعاة حرمة سجلت الهيئة ممارسات صدرت عن السلطات، تتمثل في عدم مراعاة حرمة   --
األموات من خالل تكديسهم وحدث ذلك حسب شهود عيان في مستوصف بن األموات من خالل تكديسهم وحدث ذلك حسب شهود عيان في مستوصف بن 

  امسيك على األقل؛   امسيك على األقل؛   

البيضاء كانت آخر مصلحة تسلمت البيضاء كانت آخر مصلحة تسلمت   ثبت للهيئة أن مصالح الوقاية المدنية بالدارثبت للهيئة أن مصالح الوقاية المدنية بالدار  --
ن، كما تأكد أن الجثت قد نقلت فعال من أماكن تجميعها إلى مكان محاد ن، كما تأكد أن الجثت قد نقلت فعال من أماكن تجميعها إلى مكان محاد جثت المتوفيجثت المتوفي

، بعد تلقي ، بعد تلقي ةةوقد تأكد للهيئوقد تأكد للهيئ. . لمقر الوقاية المدنية الموجود بالقرب من مقبرة الشهداءلمقر الوقاية المدنية الموجود بالقرب من مقبرة الشهداء
 جثة في مقبرة خاصة بالساحة  جثة في مقبرة خاصة بالساحة 7777إفادات شهود، من بينهم مسؤولون سابقون دفن إفادات شهود، من بينهم مسؤولون سابقون دفن 
وقد وقفت وقد وقفت . . البيضاءالبيضاء  المدنية بالدارالمدنية بالدارالموجودة خلف المبنى المركزي لمقر الوقاية الموجودة خلف المبنى المركزي لمقر الوقاية 

وتوصي الهيئة وتوصي الهيئة . . يث تم دفن الجثث السبعة والسبعينيث تم دفن الجثث السبعة والسبعينالهيئة على الموقع األول حالهيئة على الموقع األول ح
باستكمال التحري بخصوص هذه الحاالت قصد تحديد هويات الضحايا المدفونين باستكمال التحري بخصوص هذه الحاالت قصد تحديد هويات الضحايا المدفونين 

  ؛؛ بتلك المقبرة بتلك المقبرةبها واستجالء ظروف وفاتهم ودفنهمبها واستجالء ظروف وفاتهم ودفنهم
م دفن عدد آخر من الضحايا بمقبرة م دفن عدد آخر من الضحايا بمقبرة وحسب الشهادات التي تلقتها الهيئة فقد توحسب الشهادات التي تلقتها الهيئة فقد ت  --

  الشهداء؛الشهداء؛
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لم تعثر الهيئة على أي أمر بالتشريح أصدرته النيابة العامة بالدارالبيضاء باستثناء لم تعثر الهيئة على أي أمر بالتشريح أصدرته النيابة العامة بالدارالبيضاء باستثناء   --
  أمر واحد يتعلق بحالة بشخص أجنبي توفي خالل األحداث؛أمر واحد يتعلق بحالة بشخص أجنبي توفي خالل األحداث؛

 أن عدد الوفيات بلغ  أن عدد الوفيات بلغ 19841984جاء في البالغ الرسمي المنشور عقب أحداث يونيو جاء في البالغ الرسمي المنشور عقب أحداث يونيو   --
صحابها بسبب رضوض ناتجة عن آلة حادة، والحال أن العدد صحابها بسبب رضوض ناتجة عن آلة حادة، والحال أن العدد  حالة، توفي أ حالة، توفي أ6666

الذي توصلت إليه الهيئة من خالل اطالعها على السجالت والوثائق يصل إلى الذي توصلت إليه الهيئة من خالل اطالعها على السجالت والوثائق يصل إلى 
 حالة، توفيت في أغلبها نتيجة اإلصابة بالرصاص في الجمجمة أو القفص  حالة، توفيت في أغلبها نتيجة اإلصابة بالرصاص في الجمجمة أو القفص 114114

 طفال ال يتجاوزون  طفال ال يتجاوزون 2828أو االختناق الذي ذهب ضحيته أو االختناق الذي ذهب ضحيته ) )  حالة حالة8686((الصدري الصدري 
  . . بسبب االكتظاظبسبب االكتظاظعاما عاما مسة عشرة مسة عشرة الخاالخا

  

  19841984 أحداث بعض مدن الشمال سنة  أحداث بعض مدن الشمال سنة --33
   الحسيمة الحسيمة--11--33

 يناير بأن األحداث التي عرفتها الحسيمة قد خلفت   يناير بأن األحداث التي عرفتها الحسيمة قد خلفت  2626يفيد بالغ الحكومة الصادر يوم يفيد بالغ الحكومة الصادر يوم 
و يشير البالغ أن كل الوفيات قد تمت و يشير البالغ أن كل الوفيات قد تمت . . من بينهم رجل أمنمن بينهم رجل أمنأربعة قتلى، وأربعة  جرحى أربعة قتلى، وأربعة  جرحى 
  .. الشرعي و سلمت جثامين القتلى لذويهم الشرعي و سلمت جثامين القتلى لذويهممعاينتها من طرف الطبيبمعاينتها من طرف الطبيب

وقد توصلت الهيئة بأربع طلبات ذات عالقة بهذه األحداث من بينها طلب يتعلق بحالة وقد توصلت الهيئة بأربع طلبات ذات عالقة بهذه األحداث من بينها طلب يتعلق بحالة 
حالتين بالحسيمة وحالة حالتين بالحسيمة وحالة : : شخص مجهول المصير، في حين تتعلق الطلبات األخرى بوفياتشخص مجهول المصير، في حين تتعلق الطلبات األخرى بوفيات

  ..واحدة بتماسينتواحدة بتماسينت
لحسيمة وتمكنت من تحديد لحسيمة وتمكنت من تحديد  شخصا بمدينة ا شخصا بمدينة ا1111أفضت تحريات الهيئة إلى تحديد وفاة أفضت تحريات الهيئة إلى تحديد وفاة 

وبذلك يكون عدد المتوفين بالحسيمة ونواحيها إثنى عشر شخصا وبذلك يكون عدد المتوفين بالحسيمة ونواحيها إثنى عشر شخصا . . ""صابادياصاباديا""قبورهم بمقبرة قبورهم بمقبرة 
من بينهم شخص تم دفن جثته بتاماسينت بحضور أقربائه، بينما تم نقل جثت الضحايا من بينهم شخص تم دفن جثته بتاماسينت بحضور أقربائه، بينما تم نقل جثت الضحايا 
اآلخرين من مستشفى محمد الخامس ليال بحضور أعوان السلطة المحلية ودفنهم في غياب اآلخرين من مستشفى محمد الخامس ليال بحضور أعوان السلطة المحلية ودفنهم في غياب 

  ..عائالتهم باستثناء حالتينعائالتهم باستثناء حالتين
وقفت الهيئة من خالل التحريات التي أجرتها  حول هذه الحاالت على إتالف متعمد ألربع وقفت الهيئة من خالل التحريات التي أجرتها  حول هذه الحاالت على إتالف متعمد ألربع 

 وهي  وهي 19841984 يناير  يناير 1717 و  و 1111صفحات من سجل استقبال المرضى بمستشفى المدينة، بين صفحات من سجل استقبال المرضى بمستشفى المدينة، بين 
  .  .  الفترة التي عرفت وقوع األحداثالفترة التي عرفت وقوع األحداث
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ابقين بالمدينة إبان األحداث أن عامل ابقين بالمدينة إبان األحداث أن عامل تفيد الشهادات التي تلقتها الهيئة من مسؤولين ستفيد الشهادات التي تلقتها الهيئة من مسؤولين س
  . . اإلقليم وقتئد كان يشرف مباشرة على ملف المتوفين، رفقة ثالثة من مساعديهاإلقليم وقتئد كان يشرف مباشرة على ملف المتوفين، رفقة ثالثة من مساعديه

  

  أحداث زايوأحداث زايو  --22--33

توصلت الهيئة بملف واحد يتعلق بحالة وفاة الطفل كريم الرتبي الذي كان يبلغ أربعة عشر  توصلت الهيئة بملف واحد يتعلق بحالة وفاة الطفل كريم الرتبي الذي كان يبلغ أربعة عشر  
ة باألحداث رمي بالرصاص ة باألحداث رمي بالرصاص وقد ثبت للهيئة أن الضحية الذي لم تكن له أية عالقوقد ثبت للهيئة أن الضحية الذي لم تكن له أية عالق. . سنةسنة

كما تم نقل جثته إلى المستشفى الحسني بالناظور، كما تم نقل جثته إلى المستشفى الحسني بالناظور، . . على إثر خروجه لشراء بعض البضائععلى إثر خروجه لشراء بعض البضائع
  ..وال زالت عائلته تجهل مكان دفنهوال زالت عائلته تجهل مكان دفنه

  

  أحداث الناظورأحداث الناظور  --33--33
  :: تتوزع كالتالي تتوزع كالتالي19841984عرضت على الهيئة ملفات تتعلق بحاالت وفيات خالل أحداث عرضت على الهيئة ملفات تتعلق بحاالت وفيات خالل أحداث 

ظور من بينهم أطفال ال تتجاوز أعمارهم ظور من بينهم أطفال ال تتجاوز أعمارهم ثمان ملفات تتعلق بحاالت وفيات بالناثمان ملفات تتعلق بحاالت وفيات بالنا  --
  :: سنة،  ويتعلق األمر بـ سنة،  ويتعلق األمر بـ1616

  عبدالخالق الهواريعبدالخالق الهواري  

  الفايدة يحيىالفايدة يحيى  

  المرابط نجيمالمرابط نجيم  

  بوعرورو صالحبوعرورو صالح  

  الترحيب حكيمالترحيب حكيم  

  عبد العزيز الجراريعبد العزيز الجراري  

  خليفة الوكيليخليفة الوكيلي  

  زهير فارسزهير فارس  

  ملف واحد ببني نصار يتعلق بالضحية عوجة مصطفى؛ملف واحد ببني نصار يتعلق بالضحية عوجة مصطفى؛  --

  اهدي؛ اهدي؛ ملف واحد بازغنغن ويتعلق بميمون المجملف واحد بازغنغن ويتعلق بميمون المج  --
وقد تم نقل الجثت إلى مستشفى الحسني ومنعت عائالت الضحايا من رؤية الجثت  ومن وقد تم نقل الجثت إلى مستشفى الحسني ومنعت عائالت الضحايا من رؤية الجثت  ومن 
  . . االقتراب من المستشفى الذي تمت حراسته وتطويقه من قبل عناصر من القوات المسلحةاالقتراب من المستشفى الذي تمت حراسته وتطويقه من قبل عناصر من القوات المسلحة
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خالل التحريات المجراة من قبل الهيئة، تم االطالع على ثالثة أنواع من السجالت خالل التحريات المجراة من قبل الهيئة، تم االطالع على ثالثة أنواع من السجالت 
سجالت الوفيات خالل االستشفاء، سجالت االستقبال وسجالت سجالت الوفيات خالل االستشفاء، سجالت االستقبال وسجالت بالمستشفى الحسني وهي بالمستشفى الحسني وهي 
  . . الوفيات خارج المستشفىالوفيات خارج المستشفى

الحظت الهيئة بعد االطالع على سجالت الوفيات خارج المستشفى أن هناك حيزا فارغا الحظت الهيئة بعد االطالع على سجالت الوفيات خارج المستشفى أن هناك حيزا فارغا 
بين سجلين حيث  ينتهي تسجيل الوفيات بالسجل الرابع ويبدأ تسجيل الوفيات بالسجل بين سجلين حيث  ينتهي تسجيل الوفيات بالسجل الرابع ويبدأ تسجيل الوفيات بالسجل 

 يوما وهي  يوما وهي 2424، مما يعني أنه لم يتم تسجيل أية وفاة لمدة ، مما يعني أنه لم يتم تسجيل أية وفاة لمدة 19841984 يناير  يناير 1616الخامس بتاريخ الخامس بتاريخ 
  ..الفترة التي شهدت األحداثالفترة التي شهدت األحداث

الرزاق الرزاق   وخالل التحريات المجراة من قبل الهيئة، تم اكتشاف وفاة تلميذ يسمى عبدوخالل التحريات المجراة من قبل الهيئة، تم اكتشاف وفاة تلميذ يسمى عبد
  ..المسعودي خالل األحداث المذكورة بازغانغنالمسعودي خالل األحداث المذكورة بازغانغن

 ستة عشر وهو رقم  ستة عشر وهو رقم  يناير عدد ضحايا أحداث الناظور في يناير عدد ضحايا أحداث الناظور في1616حدد البالغ الرسمي بتاريخ حدد البالغ الرسمي بتاريخ 
  . . يتطابق مع النتائج التي أفضت إليها تحريات الهيئةيتطابق مع النتائج التي أفضت إليها تحريات الهيئة

نغن وزايو بمصلحة حفظ نغن وزايو بمصلحة حفظ ثت ضحايا الناظور وبني نصار وازغثت ضحايا الناظور وبني نصار وازغتبين للهيئة أنه تم تجميع جتبين للهيئة أنه تم تجميع ج
األموات بالمستشفى الحسني بالناظور، غير أنها لم تتأكد بعد من مكان دفنهم ومن هوية األموات بالمستشفى الحسني بالناظور، غير أنها لم تتأكد بعد من مكان دفنهم ومن هوية 

  . . أربعة من المتوفين منهمأربعة من المتوفين منهم
  

  أحداث بركانأحداث بركان  --44--33
 بمدينة بركان خالل األحداث الواقعة سنة   بمدينة بركان خالل األحداث الواقعة سنة  يافعينيافعينعرض على الهيئة طلبان يتعلقان بوفاة عرض على الهيئة طلبان يتعلقان بوفاة 

  ..، ويتعلق األمر بمحمد بكاوي و أحمد اليعقوبي، ويتعلق األمر بمحمد بكاوي و أحمد اليعقوبي19841984
  ::تبين للهيئة أنتبين للهيئة أن

يق يق  يناير مساء إثر إصابته برصاصة على إثر تفر يناير مساء إثر إصابته برصاصة على إثر تفر2222محمد بكاوي توفي يوم محمد بكاوي توفي يوم   --
ار من منزل عائلته بعد خروجه لقضاء ار من منزل عائلته بعد خروجه لقضاء متمتمظاهرة، و ذلك على بعد عشرات األمظاهرة، و ذلك على بعد عشرات األ

  ..وقد تسلمت عائلته جثه بعد إلحاحها وقامت بدفنها بمقبرة بركانوقد تسلمت عائلته جثه بعد إلحاحها وقامت بدفنها بمقبرة بركان. . بعض األغراضبعض األغراض
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 يناير إثر إصابته بالرصاص أثناء دفن الضحية محمد  يناير إثر إصابته بالرصاص أثناء دفن الضحية محمد 2323أحمد اليعقوبي توفي يوم أحمد اليعقوبي توفي يوم   --
وقد تعرفت وقد تعرفت . . بكاوي بالمقبرة، ولم تعلم عائلته بمصيره إال بعد أسبوع على وفاتهبكاوي بالمقبرة، ولم تعلم عائلته بمصيره إال بعد أسبوع على وفاته

  . . عائلة على جثته في مستشفى الفارابي بوجدة وتم دفنه بهذه المدينةعائلة على جثته في مستشفى الفارابي بوجدة وتم دفنه بهذه المدينةالال
  

  أحداث تطوانأحداث تطوان--55--33
وتلقت الهيئة تسع وتلقت الهيئة تسع . . يتحدث البالغ الحكومي بخصوص أحداث تطوان عن تسع وفياتيتحدث البالغ الحكومي بخصوص أحداث تطوان عن تسع وفيات

  ..طلبات من ذوي حقوق المتوفينطلبات من ذوي حقوق المتوفين
خلصت تحريات الهيئة إلى وفاة ثالثة عشر شخصا من بينهم طفلة عمرها إثنى عشر سنة خلصت تحريات الهيئة إلى وفاة ثالثة عشر شخصا من بينهم طفلة عمرها إثنى عشر سنة 

  ..دفنوا بمقبرة تطوان في موقعيندفنوا بمقبرة تطوان في موقعينوو
دفن بالموقع األول تسعة ضحايا على الساعة العاشرة ليال وحضرت بعض العائالت دفن بالموقع األول تسعة ضحايا على الساعة العاشرة ليال وحضرت بعض العائالت 

  ..مراسيم الدفن، ودفنت البقية في الموقع الثاني في غياب عائالتهممراسيم الدفن، ودفنت البقية في الموقع الثاني في غياب عائالتهم
  

خالفا لما تمت مالحظته في مدن الشمال األخرى، تم تسجيل أسماء بعض الضحايا في خالفا لما تمت مالحظته في مدن الشمال األخرى، تم تسجيل أسماء بعض الضحايا في 
تشفى، وهكذا تمكنت الهيئة من الوصول إلى عدد الضحايا المشار إليه تشفى، وهكذا تمكنت الهيئة من الوصول إلى عدد الضحايا المشار إليه سجل الوفيات بالمسسجل الوفيات بالمس

عبر مقارنة األسماء المسجلة بالمستشفى واألسماء المتوفرة لديها، حيث الحظت بعد عبر مقارنة األسماء المسجلة بالمستشفى واألسماء المتوفرة لديها، حيث الحظت بعد 
اطالعها على سجل الوفيات بمستشفى تطوان أن أربعة أسماء من بين التسع طلبات اطالعها على سجل الوفيات بمستشفى تطوان أن أربعة أسماء من بين التسع طلبات 

  . . ين التسع المسجلين في ذلك السجلين التسع المسجلين في ذلك السجلالواردة على الهيئة غير مسجلة ضمن أسماء المتوفالواردة على الهيئة غير مسجلة ضمن أسماء المتوف
      

     القصر الكبــير القصر الكبــير--66--33
توصلت الهيئة بثالثة طلبات من ذوي حقوق األشخاص المتوفين خالل األحداث التي توصلت الهيئة بثالثة طلبات من ذوي حقوق األشخاص المتوفين خالل األحداث التي 

    ..عرفتها المدينةعرفتها المدينة
أفضت تحريات الهيئة إلى التأكد من وفاة أربعة أشخاص، تمكنت من تحديد هوية ثالثة أفضت تحريات الهيئة إلى التأكد من وفاة أربعة أشخاص، تمكنت من تحديد هوية ثالثة 

 حسب والدة أحد الضحايا هو طفل يقطن بدوار  حسب والدة أحد الضحايا هو طفل يقطن بدوار وتبين لها أن الشخص الرابع،وتبين لها أن الشخص الرابع،. . منهممنهم
ولم يتأت للهيئة العثور على ولم يتأت للهيئة العثور على . . الدخان، دفنت جثته بقبر مجاور لقبر مصطفى بنسرغينيالدخان، دفنت جثته بقبر مجاور لقبر مصطفى بنسرغيني

  .  .  عائلتهعائلته
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  ..وقد تم دفن الضحايا األربعة بمقبرة المدينةوقد تم دفن الضحايا األربعة بمقبرة المدينة
  

  خالصات عامة خالصات عامة   --77--33
نوبها خالل نوبها خالل إذا كانت األحداث االجتماعية التي عرفتها بعض المدن في وسط البالد وجإذا كانت األحداث االجتماعية التي عرفتها بعض المدن في وسط البالد وج

  19841984 بمراكش، واألسبوع األول والثاني من يناير  بمراكش، واألسبوع األول والثاني من يناير 19831983األسبوع األخير من دجنبر األسبوع األخير من دجنبر 
بأكادير وخريبكة وبني مالل وآسفي ومراكش لم تعرف وفيات، فإن تلك التي وقعت بأكادير وخريبكة وبني مالل وآسفي ومراكش لم تعرف وفيات، فإن تلك التي وقعت 
ببعض مدن الشمال في منتصف شهر يناير، وخاصة القصر الكبير وتطوان والحسيمة ببعض مدن الشمال في منتصف شهر يناير، وخاصة القصر الكبير وتطوان والحسيمة 

ني نصار وزايو وبركان وطنجة، شهدت وفاة عدد من ني نصار وزايو وبركان وطنجة، شهدت وفاة عدد من وتماسينت والناظور وازغنغن وبوتماسينت والناظور وازغنغن وب
  5252وقد كشفت التحريات التي قامت بها الهيئة عن وفاة وقد كشفت التحريات التي قامت بها الهيئة عن وفاة . . األشخاص من بينهم أطفالاألشخاص من بينهم أطفال

  ::ضحية حسب التوزيع المبين في الجدول أدناهضحية حسب التوزيع المبين في الجدول أدناه
  

الحسيمة الحسيمة   تطوانتطوان  طنجةطنجة  المدينةالمدينة
  وتاماسينتوتاماسينت

بني بني   ازغنغنازغنغن  الناظورالناظور
  أنصارأنصار

القصر القصر   بركانبركان  زايوزايو
  الكبيرالكبير

عدد عدد 
  ايااياالضحالضح
  

11  1313  1212  1133  22  11  11  22  44  

  

كما أبانت التحريات المجراة من جهة أخرى، أنه في الوقت الذي لم يترتب عن تدخل كما أبانت التحريات المجراة من جهة أخرى، أنه في الوقت الذي لم يترتب عن تدخل 
السلطات العمومية قصد حفظ النظام العام أية وفيات في العديد من المدن بمناسبة األحداث السلطات العمومية قصد حفظ النظام العام أية وفيات في العديد من المدن بمناسبة األحداث 

هزة األمنية في هزة األمنية في المذكورة أعاله، فقد أدى اللجوء إلى استعمال األسلحة النارية من قبل األجالمذكورة أعاله، فقد أدى اللجوء إلى استعمال األسلحة النارية من قبل األج
حاالت أخرى، ولو في حاالت تجمعات سلمية كما هو الشأن بالنسبة لمراسيم دفن أحد حاالت أخرى، ولو في حاالت تجمعات سلمية كما هو الشأن بالنسبة لمراسيم دفن أحد 

 يرجح  يرجح ن األشخاص من بينهم شباب ويافعينن األشخاص من بينهم شباب ويافعينضحايا األحداث ببركان، إلى وفاة العديد مضحايا األحداث ببركان، إلى وفاة العديد م
    ..أنهم لم يكونوا مشاركين في التظاهرات المواكبة لتلك األحداثأنهم لم يكونوا مشاركين في التظاهرات المواكبة لتلك األحداث

 السالح تم في بعض األحيان بمبادرة شخصية من قبل  السالح تم في بعض األحيان بمبادرة شخصية من قبل كما خلصت الهيئة إلى أن استعمالكما خلصت الهيئة إلى أن استعمال
حالة حالة [[بعض رجال األمن حتى في حاالت لم يشارك فيها الضحايا في المظاهرات، بعض رجال األمن حتى في حاالت لم يشارك فيها الضحايا في المظاهرات، 

، األمر الذي ال تستبعد معه مسؤولية ، األمر الذي ال تستبعد معه مسؤولية ]]ازغنغن، بني انصار، زايو، بركان والناظورازغنغن، بني انصار، زايو، بركان والناظور
  . . شريح طبيشريح طبيولم تعتر الهيئة على أي أمر بإجراء تولم تعتر الهيئة على أي أمر بإجراء ت. . السلطات المركزية أو المحليةالسلطات المركزية أو المحلية
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وتسجل الهيئة أنه تم دفن ثمانية ضحايا من قبل عائالتهم ليال في بعض الحاالت، في حين وتسجل الهيئة أنه تم دفن ثمانية ضحايا من قبل عائالتهم ليال في بعض الحاالت، في حين 
  ..أن معظم العائالت منعت من دفن أقربائها فضال عن عدم معرفتها لمكان دفنهمأن معظم العائالت منعت من دفن أقربائها فضال عن عدم معرفتها لمكان دفنهم

  

  19901990فاس سنة  فاس سنة  مدينة مدينة  أحداث  أحداث --44
   النتائج النتائج--11--44

ى إثر هذه األحداث عن وفاة ى إثر هذه األحداث عن وفاة كشفت التحريات التي أجرتها الهيئة بخصوص المتوفين علكشفت التحريات التي أجرتها الهيئة بخصوص المتوفين عل
  :: شخصا، وتم دفن  شخصا، وتم دفن 109109
   ضحية بمقبرة باب الكيسة؛ ضحية بمقبرة باب الكيسة؛9999  --
   ضحايا بمقبرة بوبكر بلعربي، بمقربة من مستشفى الخطابي؛ ضحايا بمقبرة بوبكر بلعربي، بمقربة من مستشفى الخطابي؛77  --

  .. ضحايا بمقبرة راس الماء ضحايا بمقبرة راس الماء33  --
  

   خالصات  خالصات --22--44

يستخلص من تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بالبحث و التقصي في هذه األحداث، يستخلص من تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بالبحث و التقصي في هذه األحداث،   --
 منهم نقلوا إلى المستشفى بعد وفاتهم، وشخص واحد توفي  منهم نقلوا إلى المستشفى بعد وفاتهم، وشخص واحد توفي 4141 شخصا،  شخصا، 4242وفاة وفاة 

  ..بالمستشفى متأثرا بجراحهبالمستشفى متأثرا بجراحه
حدد البالغ الحكومي الصادر إثر األحداث عدد الوفيات في خمسة أشخاص، في حدد البالغ الحكومي الصادر إثر األحداث عدد الوفيات في خمسة أشخاص، في   --

  .. قتيال قتيال2323الوقت الذي صرح وقتها ممثل النيابة العامة بفاس بأن عدد القتلى قد بلغ الوقت الذي صرح وقتها ممثل النيابة العامة بفاس بأن عدد القتلى قد بلغ 
حفوظة بأرشيف مستشفى الغساني أنها ال تضم حفوظة بأرشيف مستشفى الغساني أنها ال تضم يتضح من معاينة شواهد الوفاة الميتضح من معاينة شواهد الوفاة الم  --

شواهد وفاة األشخاص الذين تتوفر الهيئة على ملفاتهم، باستثناء وثيقة مكتوبة بخط شواهد وفاة األشخاص الذين تتوفر الهيئة على ملفاتهم، باستثناء وثيقة مكتوبة بخط 
 وهي إشهاد  وهي إشهاد 11691169اليد وغير حاملة ألي طابع أو توقيع، تحمل رقماً ترتيبياً هواليد وغير حاملة ألي طابع أو توقيع، تحمل رقماً ترتيبياً هو

  . . 19901990 دجنبر دجنبر2222بوفاة شخص اسمه نجيب األزهري بتاريخ بوفاة شخص اسمه نجيب األزهري بتاريخ 
طالع على تقارير التشريح بمستودع األموات بمستشفى الغساني طالع على تقارير التشريح بمستودع األموات بمستشفى الغساني تبين من خالل اإلتبين من خالل اإل  

  ::الخاصة بالفترةالخاصة بالفترة
  19901990//1212//1111عدم وجود الصفحات الخاصة بالوفيات في الفترة المتراوحة بين عدم وجود الصفحات الخاصة بالوفيات في الفترة المتراوحة بين   --

  ، ، 19901990//1212//1616وو
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 بأمر من  بأمر من 19901990//1212//2121وجود تقرير التشريح لشخص يدعى محمد الروكي مؤرخ وجود تقرير التشريح لشخص يدعى محمد الروكي مؤرخ   --
  ..اة المعني بسبب اإلصابة بالرصاصاة المعني بسبب اإلصابة بالرصاص ، يقضي بوف ، يقضي بوف87808780//22النيابة العامة رقم  النيابة العامة رقم  

  

  ::تفيد الشهادات واإلفادات التي تلقتها الهيئة ما يليتفيد الشهادات واإلفادات التي تلقتها الهيئة ما يلي
  8080يتراوح عدد ضحايا األحداث المدفونين بمقبرة باب الكيسة في الزيتونة بين يتراوح عدد ضحايا األحداث المدفونين بمقبرة باب الكيسة في الزيتونة بين   --

  ؛؛8484وو
حيث كان يتم إخراج حيث كان يتم إخراج " " كوكاركوكار""تم دفن سبعة ضحايا وراء مستشفى ابن الخطيب تم دفن سبعة ضحايا وراء مستشفى ابن الخطيب   --

  شفى؛شفى؛الجثت من الباب الخلفية للمستالجثت من الباب الخلفية للمست
  تم الدفن تدريجيا ليال دون حضور العائلة في أغلب األحيان؛تم الدفن تدريجيا ليال دون حضور العائلة في أغلب األحيان؛  --
   جثث كل ليلة؛  جثث كل ليلة؛ 88كانت سيارة اإلسعاف تنقل على متنها كانت سيارة اإلسعاف تنقل على متنها   --
  ؛؛تم إيداع جثت الضحايا ليال بمستودع األموات دون تسجيل أسماء المتوفينتم إيداع جثت الضحايا ليال بمستودع األموات دون تسجيل أسماء المتوفين  --
  ..تم دفن ثالثة أشخاص بمنطقة بنسودة من بينهم امرأة وطفل بمقبرة راس الماءتم دفن ثالثة أشخاص بمنطقة بنسودة من بينهم امرأة وطفل بمقبرة راس الماء  --

    

  :: من خالل االطالع على وثائق محكمة االستئناف بفاس أن من خالل االطالع على وثائق محكمة االستئناف بفاس أنتبينتبين
  إرسالية واحدة تتضمن إسم محمد الروكي وثالثة أشخاص آخرين؛إرسالية واحدة تتضمن إسم محمد الروكي وثالثة أشخاص آخرين؛  --
إرسالية أخرى تضم تسعة أسماء من بينها اسم عبد اهللا صبور و محمد الدخيسي إرسالية أخرى تضم تسعة أسماء من بينها اسم عبد اهللا صبور و محمد الدخيسي   --

  وهي أسماء واردة في الطلبات المعروضة على الهيئة؛وهي أسماء واردة في الطلبات المعروضة على الهيئة؛
ة بأرشيف النيابة العامة أو بأرشيف مستشفى ة بأرشيف النيابة العامة أو بأرشيف مستشفى تقارير التشريح الطبي غير موجودتقارير التشريح الطبي غير موجود  --

الغساني، باستثناء التشريح المتعلق بمحمد الروكي، وهذا برغم توجيه رسائل إلى الغساني، باستثناء التشريح المتعلق بمحمد الروكي، وهذا برغم توجيه رسائل إلى 
) ) 19901990 دجنبر دجنبر2424 و و2121، ، 2020، ، 1919مؤرخة ب مؤرخة ب ((الطبيب الرئيسي لمستشفى الغساني الطبيب الرئيسي لمستشفى الغساني 

      . . تطلب منه إجراء تشريحات طبية على كل جثة لمعرفة سبب الوفاةتطلب منه إجراء تشريحات طبية على كل جثة لمعرفة سبب الوفاة
  --9999--د معاينة مقبرة باب الكيسة، على أماكن الدفن، وتحديد تسعة وتسعيند معاينة مقبرة باب الكيسة، على أماكن الدفن، وتحديد تسعة وتسعينوقفت الهيئة بعوقفت الهيئة بع

كما تمكنت بعد معاينتها لمقبرة بوبكر بن العربي من تحديد أماكن دفن سبعة كما تمكنت بعد معاينتها لمقبرة بوبكر بن العربي من تحديد أماكن دفن سبعة . . قبراًقبراً
  ..ووقفت الهيئة على قبور ثالثة ضحايا دفنوا من قبل عائالتهمووقفت الهيئة على قبور ثالثة ضحايا دفنوا من قبل عائالتهم. . أشخاصأشخاص
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بناء على التحريات المجراة من بناء على التحريات المجراة من  حول الوفيات  حول الوفيات إجماليةإجماليةوفي ما يلي جدول يتضمن نتائج وفي ما يلي جدول يتضمن نتائج 
  :: إليها أعاله إليها أعالهالمومأالمومأ األحداث  األحداث طرف الهيئة بخصوصطرف الهيئة بخصوص

  
عدد المتوفين حسب  عدد المتوفين حسب    األحداث االجتماعيةاألحداث االجتماعية

  المصادر الرسميةالمصادر الرسمية
عدد المتوفين عدد المتوفين   عدد المتوفين حسب الطلباتعدد المتوفين حسب الطلبات

  حسبحسب
  التحرياتالتحريات

  5050  0808  0707  19651965الدارالبيضاء الدارالبيضاء 
  114114  4646  6666  19811981الدارالبيضاء الدارالبيضاء 
  1212  0202      0404  19841984إقليم الحسيمة إقليم الحسيمة 
  1616  1010    1616  19841984إقليم الناضور إقليم الناضور 

  0202  0202  لم يعلن عنهلم يعلن عنه  19841984بركان بركان 
  1313  0909      0909  19841984تطوان تطوان 

  0404  0303  لم يعلن عنهلم يعلن عنه  القصر الكبيرالقصر الكبير
  22ما بين ما بين   19901990فاس فاس 

  55وو
  ))الحكومةالحكومة((

لجنة لجنة  ( (4242
التقصي التقصي 
  ) ) البرلمانيةالبرلمانية

1414  109109  

  0101  ـ ـ   لم يعلن عنهلم يعلن عنه  19901990طنجة طنجة 
  0101  0101  لم يعلن عنهلم يعلن عنه  19841984زايو زايو 

  
  
  
  
  
  
  
  

  تصنيفات وخالصات حول حاالت األشخاص مجهولي المصيرتصنيفات وخالصات حول حاالت األشخاص مجهولي المصير: : خامساخامسا
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وقامت تبعا لذلك وقامت تبعا لذلك . . توصلت الهيئة بطلبات يعرض فيها أصحابها اختفاء أو فقدان أقارب لهمتوصلت الهيئة بطلبات يعرض فيها أصحابها اختفاء أو فقدان أقارب لهم
بتجميع كل الحاالت المشابهة التي اعتبرت خالل سنوات بمثابة حاالت أشخاص مجهولي بتجميع كل الحاالت المشابهة التي اعتبرت خالل سنوات بمثابة حاالت أشخاص مجهولي 

  ..المصير أو مفقودينالمصير أو مفقودين
ز هذه الحاالت ودراستها، كما سعت إلى الحصول على معلومات ز هذه الحاالت ودراستها، كما سعت إلى الحصول على معلومات عملت الهيئة على تجهيعملت الهيئة على تجهي

من األجهزة المعنية المنسوبة إليها المسؤولية عن الوقائع المستند إليها في تلك الطلبات، من األجهزة المعنية المنسوبة إليها المسؤولية عن الوقائع المستند إليها في تلك الطلبات، 
  ..وحرصت على استكمال المعلومات ذات الصلة بتلقي إفادات ذويهم ومعارفهموحرصت على استكمال المعلومات ذات الصلة بتلقي إفادات ذويهم ومعارفهم

كية والدرك الملكي والمديرية كية والدرك الملكي والمديرية وتوصلت الهيئة بوثائق رسمية من القوات المسلحة الملوتوصلت الهيئة بوثائق رسمية من القوات المسلحة المل
العامة لألمن الوطني، كما راجعت جزءا من أرشيف وزارة حقوق اإلنسان ذي الصلة العامة لألمن الوطني، كما راجعت جزءا من أرشيف وزارة حقوق اإلنسان ذي الصلة 

  ..بموضوع االختفاء القسريبموضوع االختفاء القسري
مكنت دراسة الوثائق الواردة من القوات المسلحة الملكية، التي تضمنت معلومات مكنت دراسة الوثائق الواردة من القوات المسلحة الملكية، التي تضمنت معلومات   ••

بحاث التي بحاث التي تفصيلية ولوائح وصور ومعطيات عن مختلف الحاالت، المرتبطة باألتفصيلية ولوائح وصور ومعطيات عن مختلف الحاالت، المرتبطة باأل
أجرتها مصالحها بخصوص حاالت المفقودين ومجهولي المصير التي كانت أجرتها مصالحها بخصوص حاالت المفقودين ومجهولي المصير التي كانت 
موضوع تحريات الهيئة وطلبات توضيح من قبل اللجنة الدولية للصليب األحمر،  موضوع تحريات الهيئة وطلبات توضيح من قبل اللجنة الدولية للصليب األحمر،  

  : : من استخالص ما يليمن استخالص ما يلي
  

  المتوفون على إثر االشتباكات المسلحة باألقاليم الجنوبيةالمتوفون على إثر االشتباكات المسلحة باألقاليم الجنوبية  --

  ::تتكون هذه المجموعة من فئتينتتكون هذه المجموعة من فئتين
oo  شخصا لقوا مصرعهم في ساحة المعارك وتم دفنهم في أماكن  شخصا لقوا مصرعهم في ساحة المعارك وتم دفنهم في أماكن 4040  فئة تضمفئة تضم 

 آخرين بواد لحشيبي بالحوزة،   آخرين بواد لحشيبي بالحوزة،  88 منهم بزمول نيران، و  منهم بزمول نيران، و 88معروفة، دفن معروفة، دفن 
  22 بسبخة أريـدال و بسبخة أريـدال و22 بأم دريكة و  بأم دريكة و 33 بالحريشة و  بالحريشة و 44 بالعركوب، و بالعركوب، و11وو

  44 ببوجدور، و ببوجدور، و11 ببوكراع، و ببوكراع، و22 بإشركان، و بإشركان، و11 بالدلوة، و بالدلوة، و11بالمحبس، وبالمحبس، و
  11 بخنك الزنتمات بأمكالة، و بخنك الزنتمات بأمكالة، و11 بالعزال قرب فارسيا و  بالعزال قرب فارسيا و 11بأكركر العركوب وبأكركر العركوب و
  . . بفارسيابفارسياشمال واد بنعميرة شمال واد بنعميرة 
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oo   شخصا توفوا خالل معارك متفرقة شهدتها مناطق متعددة  شخصا توفوا خالل معارك متفرقة شهدتها مناطق متعددة 8888 فئة تضم  فئة تضم 
في كل من فارسيا، في كل من فارسيا، ، ، 19891989 و و19751975باألقاليم الجنوبية للمملكة ما بين باألقاليم الجنوبية للمملكة ما بين 

معلك، الشعاب، معلك، الشعاب، الحوزة، السمارة، كلتة زمور، أرني، أمكالة، بير لحلو، لالحوزة، السمارة، كلتة زمور، أرني، أمكالة، بير لحلو، ل
الطرطاق، تيفاريتي، الشبي، الدويهب، الزاك، لمزارب، غنيجات، لكطيفة، الطرطاق، تيفاريتي، الشبي، الدويهب، الزاك، لمزارب، غنيجات، لكطيفة، 

  ..لحريشات،  المحبس باإلضافة إلى المواقع السالف ذكرهالحريشات،  المحبس باإلضافة إلى المواقع السالف ذكرها
oo   حالة لم يتم التعرف على  حالة لم يتم التعرف على 1212ينضاف إلى عدد المتوفين في المعارك ينضاف إلى عدد المتوفين في المعارك 

  ..هويات أصحابها بسبب احتراق جثتهم في ساحات المعاركهويات أصحابها بسبب احتراق جثتهم في ساحات المعارك
  

  ستشفيات بعد اإلصابة أثناء االشتباكستشفيات بعد اإلصابة أثناء االشتباكالمتوفون بالمالمتوفون بالم  --

ألشخاص اعتقلوا إثر اشتباكات مسلحة بعد تعرضهم إلصابات ألشخاص اعتقلوا إثر اشتباكات مسلحة بعد تعرضهم إلصابات  حاالت  حاالت 44يتعلق األمر بـ يتعلق األمر بـ 
  . . خطيرة، توفوا بالمستشفيات وتم دفنهم بمدن مراكش وأكادير والعيون وسالخطيرة، توفوا بالمستشفيات وتم دفنهم بمدن مراكش وأكادير والعيون وسال

    

    حاالت أشخاص سلموا للجنة الدولية للصليب األحمرحاالت أشخاص سلموا للجنة الدولية للصليب األحمر  --
سرهم على إثر اشتباكات مسلحة وتم تسليمهم إلى اللجنة سرهم على إثر اشتباكات مسلحة وتم تسليمهم إلى اللجنة  شخصا تم أ شخصا تم أ6767يتعلق األمر بـ يتعلق األمر بـ 

 أكتوبر  أكتوبر 3131الدولية للصليب األحمر التي تولت نقلهم إلى تندوف جنوب الجزائر بتاريخ الدولية للصليب األحمر التي تولت نقلهم إلى تندوف جنوب الجزائر بتاريخ 
19961996..  

  

بعد االطالع على أرشيف وزارة حقوق اإلنسان سابقا ونتائج التحريات المجراة من بعد االطالع على أرشيف وزارة حقوق اإلنسان سابقا ونتائج التحريات المجراة من   ••
ى الحكومة من قبل فريق ى الحكومة من قبل فريق قبل السلطات العمومية بخصوص الحاالت المعروضة علقبل السلطات العمومية بخصوص الحاالت المعروضة عل

العمل األممي المعني باالختفاء القسري والتي قدمت لهذا الفريق في اجتماعه العمل األممي المعني باالختفاء القسري والتي قدمت لهذا الفريق في اجتماعه 
   حالة بشكل طبيعي؛ حالة بشكل طبيعي؛1515 تمكنت الهيئة من استخالص وفاة  تمكنت الهيئة من استخالص وفاة 20052005المنعقد في نونبرالمنعقد في نونبر

  

كما اطلعت الهيئة على معطيات تلقتها من مصالح الدرك الملكي بخصوص عدد كما اطلعت الهيئة على معطيات تلقتها من مصالح الدرك الملكي بخصوص عدد   ••
  2323 محتجزا،  محتجزا، 3636، ووقفت على معلومات تفيد وفاة ، ووقفت على معلومات تفيد وفاة من الحاالت المعروضة عليهامن الحاالت المعروضة عليها

غير أن الهيئة، غير أن الهيئة، . .  منهم نفذ فيهم حكم باإلعدام منهم نفذ فيهم حكم باإلعدام1313منهم رهن االعتقال التعسفي و منهم رهن االعتقال التعسفي و 
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بسب توصلها بالمعطيات المتعلقة بالحاالت األخيرة في األسبوع األخير من بسب توصلها بالمعطيات المتعلقة بالحاالت األخيرة في األسبوع األخير من 
  ..واليتها،  لم تتمكن من الحصول على الملفات القضائية ذات الصلة وتحليلهاواليتها،  لم تتمكن من الحصول على الملفات القضائية ذات الصلة وتحليلها

  

خلصت الهيئة إلى تصنيف الطلبات الواردة عليها ومختلف الحاالت المتداولة وطنيا خلصت الهيئة إلى تصنيف الطلبات الواردة عليها ومختلف الحاالت المتداولة وطنيا 
ودوليا وفق النتائج المتوصل إليها بخصوص الوفيات رهن االحتجاز أو االعتقال ودوليا وفق النتائج المتوصل إليها بخصوص الوفيات رهن االحتجاز أو االعتقال 
التعسفي بمراكز غير نظامية أو نتيجة استعمال مفرط وغير متناسب للقوة العمومية أو التعسفي بمراكز غير نظامية أو نتيجة استعمال مفرط وغير متناسب للقوة العمومية أو 

  .. ظروف االعتقال  أو على إثر أحداث مختلفة ظروف االعتقال  أو على إثر أحداث مختلفةعلى إثر اشتباكات مسلحة أو بسببعلى إثر اشتباكات مسلحة أو بسبب
أفضى عمل الهيئة المتعلق باالستماع وإجراء التقاطعات ودراسة األجوبة التي تلقتها من أفضى عمل الهيئة المتعلق باالستماع وإجراء التقاطعات ودراسة األجوبة التي تلقتها من 

  ::السلطات العمومية إلى النتائج التاليةالسلطات العمومية إلى النتائج التالية
  

 شخصا توفوا رهن االحتجاز ووقفت على  شخصا توفوا رهن االحتجاز ووقفت على 8989تحديد هوية تحديد هوية   اكتشاف أو تدقيق أواكتشاف أو تدقيق أو  
] ] 88[[وتاكونيت وتاكونيت ] ] 1616[[وقلعة مكونةوقلعة مكونة] ] 3232[[وأكدزوأكدز] ] 3131 [ [أماكن دفنهم بكل من تازمامارتأماكن دفنهم بكل من تازمامارت

  ].].11[[وقرب سد المنصور الذهبي وقرب سد المنصور الذهبي ] ] 11[[وكرامة وكرامة 
  

 شخصا توفوا على إثر مواجهات مسلحة والوقوف على  شخصا توفوا على إثر مواجهات مسلحة والوقوف على 1111اكتشاف وتحديد هوية اكتشاف وتحديد هوية   
مجموعة بركاتو وموالي مجموعة بركاتو وموالي  [ [19601960 منهم توفوا سنة  منهم توفوا سنة أشخاصأشخاص  77أماكن دفنهم، أماكن دفنهم، 

  ]]العربالعربمجموعة شيخ مجموعة شيخ . [. [19641964 منهم سنة   منهم سنة  44و و ] ] الشافعيالشافعي
  

 من األشخاص المدرجة أسماء بعضهم في عداد مجهولي  من األشخاص المدرجة أسماء بعضهم في عداد مجهولي 325325االنتهاء إلى أن االنتهاء إلى أن   
] ]  وفاة وفاة5050 [ [19651965المصير، قد توفوا على إثر األحداث االجتماعية الواقعة سنوات المصير، قد توفوا على إثر األحداث االجتماعية الواقعة سنوات 

 بالقصر  بالقصر 44 بتطوان،  بتطوان، 1313: :  وفاة موزعة كما يلي وفاة موزعة كما يلي4949 [ [19841984وو] ]  وفاة وفاة114114 [ [19811981وو
] ]  ببركان ببركان22 بزايو و بزايو و11ونواحيها، ونواحيها،  بالناظور  بالناظور 1616 بالحسيمة،  بالحسيمة، 1212 بطنجة،  بطنجة، 11الكبير، الكبير، 

. . بسبب االستعمال المفرط وغير المتناسب للقوة العموميةبسبب االستعمال المفرط وغير المتناسب للقوة العمومية] ]  وفاة وفاة112112 [ [19901990وو
وتوصلت الهيئة إلى تحديد أماكن دفن بعضهم ولم تتمكن من التعرف على هوية وتوصلت الهيئة إلى تحديد أماكن دفن بعضهم ولم تتمكن من التعرف على هوية 
. . البعض اآلخر وفي حاالت أخرى تم التعرف على الهوية دون تحديد مكان الدفنالبعض اآلخر وفي حاالت أخرى تم التعرف على الهوية دون تحديد مكان الدفن

 بالدار البيضاء، خلصت الهيئة إلى أن المتوفين قد تم دفنهم  بالدار البيضاء، خلصت الهيئة إلى أن المتوفين قد تم دفنهم 19819811وباستثناء أحداث وباستثناء أحداث 
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وبلغ إلى وبلغ إلى . . ليال في مقابر عادية وفي غياب عائالتهم ودون تدخل من النيابة العامةليال في مقابر عادية وفي غياب عائالتهم ودون تدخل من النيابة العامة
 بالدار  بالدار 19811981علم الهيئة من مصدر طبي، بأن العدد اإلجمالي لضحايا أحداث يونيو علم الهيئة من مصدر طبي، بأن العدد اإلجمالي لضحايا أحداث يونيو 

  . .  حالة، وهو عدد يلزم التأكد منه حالة، وهو عدد يلزم التأكد منه142142البيضاء قد بلغ البيضاء قد بلغ 
  

 شخصا رهن االعتقال التعسفي أو االختفاء  شخصا رهن االعتقال التعسفي أو االختفاء 173173االنتهاء أيضا إلى تحديد وفاة االنتهاء أيضا إلى تحديد وفاة   
 في مراكز اعتقال كدار بريشة،  في مراكز اعتقال كدار بريشة، 19991999 إلى  إلى 19561956القسري في الفترة الممتدة من القسري في الفترة الممتدة من 

غير أنها لم تتمكن غير أنها لم تتمكن ... ... ودار المقري ودرب موالي الشريف وتافنديلت والكوربيسودار المقري ودرب موالي الشريف وتافنديلت والكوربيس
سنوات األولى لالستقالل في سياق سنوات األولى لالستقالل في سياق  وفاة بال وفاة بال3939ارتبطت ارتبطت . . من تحديد أماكن الدفنمن تحديد أماكن الدفن

 خالل الستينات وسجل عدد مرتفع  خالل الستينات وسجل عدد مرتفع 1414و و . . الصراعات بين فاعلين غير دولتيينالصراعات بين فاعلين غير دولتيين
 وفاة، في حين عرف عقد الثمانينات والتسعينات  وفاة، في حين عرف عقد الثمانينات والتسعينات 109109خالل السبعينات حيث بلغت خالل السبعينات حيث بلغت 

 حاالت في  حاالت في 22 حاالت في الثمانينات و  حاالت في الثمانينات و 99: : انخفاضا ملحوظا في عدد الوفياتانخفاضا ملحوظا في عدد الوفيات
  . . التسعيناتالتسعينات

  

  211211النزاع باألقاليم الجنوبية، أفضت تحريات الهيئة إلى استجالء مصير النزاع باألقاليم الجنوبية، أفضت تحريات الهيئة إلى استجالء مصير في سياق في سياق   
  ::حالة ألشخاص كانوا محسوبين في عداد المختفين كالتاليحالة ألشخاص كانوا محسوبين في عداد المختفين كالتالي

oo   شخصا خالل االشتباكات المسلحة، تم تحديد هوية وأماكن وفاة  شخصا خالل االشتباكات المسلحة، تم تحديد هوية وأماكن وفاة 144144وفاة وفاة 
 منهم، بينما تم تحديد هوية ومكان الرفات دون التمكن من التعرف  منهم، بينما تم تحديد هوية ومكان الرفات دون التمكن من التعرف 4040ودفن ودفن 
  1212كما لم تتمكن الهيئة من تحديد هوية كما لم تتمكن الهيئة من تحديد هوية . .  حالة حالة8888القبور بالنسبة لـ القبور بالنسبة لـ على على 

 أشخاص اعتقلوا  أشخاص اعتقلوا 44شخصا من بين المتوفين، في حين تأكدت الهيئة من أن شخصا من بين المتوفين، في حين تأكدت الهيئة من أن 
ونقلوا إلى مستشفيات على إثر إصابتهم بجروح خالل االشتباكات، وتوفوا ونقلوا إلى مستشفيات على إثر إصابتهم بجروح خالل االشتباكات، وتوفوا 

  ..بها ودفنوا بمقابر عاديةبها ودفنوا بمقابر عادية
oo  6767ن تبث للهيئة أنهم سلموا للجنة ن تبث للهيئة أنهم سلموا للجنة  شخصا كانوا محسوبين في عداد المختفي شخصا كانوا محسوبين في عداد المختفي

  ..19961996 أكتوبر  أكتوبر 3131الدولية للصليب األحمر بتاريخ الدولية للصليب األحمر بتاريخ 
  : : خالصةخالصة
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بلغ العدد اإلجمالي لحاالت األشخاص الذين تم استجالء الحقيقة عن بلغ العدد اإلجمالي لحاالت األشخاص الذين تم استجالء الحقيقة عن   
  ..حالةحالة  742742: : مصيرهممصيرهم

  

 حالة تمت دراستها تجتمع فيها العناصر  حالة تمت دراستها تجتمع فيها العناصر 6666حصول القناعة بخصوص حصول القناعة بخصوص   
يئة أن من واجب الدولة متابعة البحث يئة أن من واجب الدولة متابعة البحث  لالختفاء القسري وتعتبر اله لالختفاء القسري وتعتبر الهكونةكونةالمالم

ومكنت التحريات المجراة من قبل الهيئة من ومكنت التحريات المجراة من قبل الهيئة من . . بغية الكشف عن مصيرهابغية الكشف عن مصيرها
التقدم في مجال الكشف عن الحقيقة، ولذلك توصي الهيئة باالستفادة من التقدم في مجال الكشف عن الحقيقة، ولذلك توصي الهيئة باالستفادة من 
التجربة والعناصر والشهادات والمؤشرات وسبل البحث والتحريات التجربة والعناصر والشهادات والمؤشرات وسبل البحث والتحريات 

    .. الهيئة الهيئةالمتراكمة، والتي تعتبر جزءا من أرشيفالمتراكمة، والتي تعتبر جزءا من أرشيف
  

 مجهولي المصير حسب  مجهولي المصير حسب  األشخاص األشخاصوسيتضمن ملحق تفصيلي خاص لوائح حاالتوسيتضمن ملحق تفصيلي خاص لوائح حاالت
بالنتائج المتوصل إليها بالنتائج المتوصل إليها التصنيف أعاله، وستخبر آلية المتابعة ذوي الحقوق والمعنيين التصنيف أعاله، وستخبر آلية المتابعة ذوي الحقوق والمعنيين 

  . . الحقاالحقا
  

 تمثل الحالة المبينة أدناه نموذجا للحاالت التي تفيد القرائن المتوفرة أنه ال عالقة لها  تمثل الحالة المبينة أدناه نموذجا للحاالت التي تفيد القرائن المتوفرة أنه ال عالقة لها 
  ::ء القسريء القسريباالختفاباالختفا

  

  عمر الواسولي عمر الواسولي   
، أنه في ، أنه في مصادر رسميةمصادر رسميةالوثائق والمعلومات التي توصلت بها الهيئة من الوثائق والمعلومات التي توصلت بها الهيئة من اتضح من خالل اتضح من خالل 

، تاريخ انقطاع أخباره عن أسرته وبداية ، تاريخ انقطاع أخباره عن أسرته وبداية 19841984الفترة ما بين نهاية شهر فبراير الفترة ما بين نهاية شهر فبراير 
  2424 المسلم بعمالة أكادير في  المسلم بعمالة أكادير في CC  66113388 عمر الواسولي بجواز سفر رقم  عمر الواسولي بجواز سفر رقم سافرسافرالتسعينات، التسعينات، 

  .. والجزائر والجزائر إسبانيا إسبانيا تونس و تونس و إلى إلى19841984  مايومايو
  

 سافر من اسبانيا إلى الجزائر حيث اعتقل في الميناء البحري بوهران  سافر من اسبانيا إلى الجزائر حيث اعتقل في الميناء البحري بوهران  أن المعني أن المعنيوتبينوتبين
من طرف مصالح أمن وجدة من طرف مصالح أمن وجدة   19819866 ماي  ماي 1818اعتقل بتاريخ اعتقل بتاريخ وو  وطردته السلطات الجزائريةوطردته السلطات الجزائرية

ماي ماي   2020طلق سراحه بتاريخ طلق سراحه بتاريخ  وأ وأبمنطقة زوج بغال على الحدود المغربية الجزائريةبمنطقة زوج بغال على الحدود المغربية الجزائرية
19861986..  
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، ، بإسبانيابإسبانيا" " فلنسيافلنسيا""مدينة مدينة  هاجر من جديد إلى اسبانيا إلى أن اعتقل ب هاجر من جديد إلى اسبانيا إلى أن اعتقل ب19861986 يونيو  يونيو 33وفي وفي 
إلى إلى بسبب إقامته غير الشرعية بسبب إقامته غير الشرعية ترحيله ترحيله سبانية سبانية  السلطات اإل السلطات اإلوقررتوقررت، ، أثناء تواجده بهاأثناء تواجده بها

اله من طرف اله من طرف اعتقاعتقتم تم  عبر المركز الحدودي باب سبتة، حيث  عبر المركز الحدودي باب سبتة، حيث 19819888 يونيو  يونيو 22المغرب يوم المغرب يوم 
 قدم بالغا حول  قدم بالغا حول ، بعد أن، بعد أن19881988 يونيو  يونيو 77  بتاريخبتاريخوأطلق سراحه وأطلق سراحه   تطوانتطوان ب ب األمن األمنمصالحمصالح

  .   .   ضياع جواز سفرهضياع جواز سفره
  عددا من العاملين المغاربةعددا من العاملين المغاربةأن أن   وتفيد بعض الشهادات والمعلومات التي تلقتها الهيئةوتفيد بعض الشهادات والمعلومات التي تلقتها الهيئة

 أشخاص  أشخاص أفادأفادكما كما ، ،  بليبيا في منتصف التسعينات بليبيا في منتصف التسعينات بعمر الواسولي بعمر الواسولي ادعوا أنهم التقوا ادعوا أنهم التقوابالخارجبالخارج
  ..هوالنداهوالندافي في ي ي  تواجد المعن تواجد المعنآخرونآخرون
رفود في شهر رفود في شهر أأمدينة مدينة الراشيدية والراشيدية ومدينة مدينة  تواجده ب تواجده بحولحولتمكن الهيئة من التثبت مما راج تمكن الهيئة من التثبت مما راج لم تلم ت

  ..بأحد أصدقائه القدامى هناكبأحد أصدقائه القدامى هناك ولقاءه  ولقاءه 20042004فبراير فبراير 
د عمر الواسولي بهاتف صديقه، د عمر الواسولي بهاتف صديقه، أنه زوأنه زوشاع شاع  إلى موظف بوزارة الداخلية  إلى موظف بوزارة الداخلية  الهيئة الهيئةواستمعتواستمعت
  .  .  هذا الموظف نفى ذلك نفيا قاطعاهذا الموظف نفى ذلك نفيا قاطعاغير أن غير أن 

  

من من  المساطر القانونية المعمول بها  المساطر القانونية المعمول بها  السلطات العمومية بمواصلة البحث وفق السلطات العمومية بمواصلة البحث وفق الهيئة الهيئةتوصيتوصي
  ..االتصال بهاالتصال بهمعرفة مكان تواجده ومعرفة مكان تواجده وتمكين عائلته من تمكين عائلته من أجل أجل 

  

  حاالت تحتاج إلى استكمال البحث والدراسةحاالت تحتاج إلى استكمال البحث والدراسة
  

  المهدي بنبركةالمهدي بنبركة  
 من  من 19651965 أكتوبر  أكتوبر 2929تعرض المهدي بن بركة لالختطاف بمدينة باريز الفرنسية يوم تعرض المهدي بن بركة لالختطاف بمدينة باريز الفرنسية يوم 

طرف عناصر الشرطة الفرنسية وذوي سوابق متعاونين مع المخابرات الفرنسية لهم طرف عناصر الشرطة الفرنسية وذوي سوابق متعاونين مع المخابرات الفرنسية لهم 
تزامنت عملية االختطاف مع انطالق تزامنت عملية االختطاف مع انطالق . . عالقات مع مسؤولين بالمخابرات المغربيةعالقات مع مسؤولين بالمخابرات المغربية
آسيوية واألمريكية الالتينية التي كان رئيسا آسيوية واألمريكية الالتينية التي كان رئيسا --التحضير لقمة التضامن بين الشعوب األفروالتحضير لقمة التضامن بين الشعوب األفرو

  .  .  19661966تظر عقدها آنذاك بهافانا في يناير تظر عقدها آنذاك بهافانا في يناير للجنتها التحضيرية والمنللجنتها التحضيرية والمن
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توصلت الهيئة بمذكرتين من حزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية ومن حزب الطليعة توصلت الهيئة بمذكرتين من حزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية ومن حزب الطليعة 
  20042004 مارس  مارس 2323 و و20042004 فبراير  فبراير 99الديمقراطي االشتراكي على التوالي بتاريخ الديمقراطي االشتراكي على التوالي بتاريخ 

  ..بخصوص هذه القضيةبخصوص هذه القضية
  

. . امي العائلة األستاذ موريس بيتانامي العائلة األستاذ موريس بيتانعقدت الهيئة لقاء مع البشير ومنصور بنبركة، رفقة محعقدت الهيئة لقاء مع البشير ومنصور بنبركة، رفقة مح
وبمناسبتها عبرت العائلة عن أملها في أن تتمكن الهيئة، مساهمة منها في كشف حقيقة ما وبمناسبتها عبرت العائلة عن أملها في أن تتمكن الهيئة، مساهمة منها في كشف حقيقة ما 

ه وتحديد مكان ه وتحديد مكان ئئجرى بشأن اختطاف المهدي بن بركة، من تحديد مالبسات وظروف اختفاجرى بشأن اختطاف المهدي بن بركة، من تحديد مالبسات وظروف اختفا
لقضائية في إطار لقضائية في إطار دفن جثته من جهة، وأن تقدم العدالة المغربية المساعدة للجان اإلنابة ادفن جثته من جهة، وأن تقدم العدالة المغربية المساعدة للجان اإلنابة ا

  ..المسطرة القضائية الجارية في فرنساالمسطرة القضائية الجارية في فرنسا
  

وقد أعدت الهيئة تقريرا تمهيديا حول تطورات القضية، وتلقت إفادات من مسؤولين وقد أعدت الهيئة تقريرا تمهيديا حول تطورات القضية، وتلقت إفادات من مسؤولين 
وأعوان سابقين وردت أسماؤهم في شهادات مكتوبة أو ذكرت خالل المساطر القضائية، وأعوان سابقين وردت أسماؤهم في شهادات مكتوبة أو ذكرت خالل المساطر القضائية، 

لمغربية إلى جانب لمغربية إلى جانب سعيا منها إلى تمحيص ظروف ومالبسات مشاركة أجهزة الدولة اسعيا منها إلى تمحيص ظروف ومالبسات مشاركة أجهزة الدولة ا
أجهزة دول أخرى، الفرنسية منها على الخصوص، في اختطاف واختفاء المهدي بن أجهزة دول أخرى، الفرنسية منها على الخصوص، في اختطاف واختفاء المهدي بن 

  ..بركةبركة
  
      

  استنتاجات وتوصياتاستنتاجات وتوصيات
على الرغم من حدوث فعل االختطاف على التراب الفرنسي األمر الذي يترتب عنه على الرغم من حدوث فعل االختطاف على التراب الفرنسي األمر الذي يترتب عنه 

الكشف عن الكشف عن مسؤولية الدولة الفرنسية، فإن على الدولة المغربية مسؤولية المساعدة على مسؤولية الدولة الفرنسية، فإن على الدولة المغربية مسؤولية المساعدة على 
تواجد مسؤولين مغاربة كبار متوفين وآخرين محالين تواجد مسؤولين مغاربة كبار متوفين وآخرين محالين نظرا لنظرا ل، و، وحقيقة لكونها معنية بذلكحقيقة لكونها معنية بذلكالال

 يثير عددا  يثير عددا  مما مماعلى التقاعد بالعاصمة الفرنسية قبل وإبان وبعد اختطافه، من جهة أخرىعلى التقاعد بالعاصمة الفرنسية قبل وإبان وبعد اختطافه، من جهة أخرى
من األسئلة بقيت دون جواب؛ فضال عن مكوث بعض األشخاص من جنسية فرنسية من األسئلة بقيت دون جواب؛ فضال عن مكوث بعض األشخاص من جنسية فرنسية 

لمهدي بن بركة، مدة من الزمن بالمغرب، حيث حلوا به مباشرة لمهدي بن بركة، مدة من الزمن بالمغرب، حيث حلوا به مباشرة متورطين في اختطاف امتورطين في اختطاف ا
  . . بعد عملية االختطاف، و توفوا بهبعد عملية االختطاف، و توفوا به
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استنادا إلى المعطيات التي قامت الهيئة بتحليلها ودراستها، فإنها ترى أن الدولة المغربية استنادا إلى المعطيات التي قامت الهيئة بتحليلها ودراستها، فإنها ترى أن الدولة المغربية 
تقع عليها مسؤولية المساهمة في الكشف عن الحقيقة في ملف المهدي بن بركة باعتبارها تقع عليها مسؤولية المساهمة في الكشف عن الحقيقة في ملف المهدي بن بركة باعتبارها 

كما أنه ينبغي عليها طبقا كما أنه ينبغي عليها طبقا . . القضية، بحكم اشتباه تورط أحد أجهزتها األمنيةالقضية، بحكم اشتباه تورط أحد أجهزتها األمنيةبب  معنيامعنيارفا رفا طط
اللتزاماتها في إطار التعاون القضائي أن تعمل على تسهيل كل الجهود المبذولة في مجال اللتزاماتها في إطار التعاون القضائي أن تعمل على تسهيل كل الجهود المبذولة في مجال 

  ..اإلنابات القضائية في أفق الكشف عن حقيقة ما جرىاإلنابات القضائية في أفق الكشف عن حقيقة ما جرى
  .. عن مصيره عن مصيرهوتوصي الهيئة باستكمال البحث للمساهمة في الكشفوتوصي الهيئة باستكمال البحث للمساهمة في الكشف

        

  عبد الحق الرويسيعبد الحق الرويسي  
ه ه مي إلى فتح تحقيق حول ظروف اختفائمي إلى فتح تحقيق حول ظروف اختفائعرضت عائلة المعني على الهيئة طلبا يرعرضت عائلة المعني على الهيئة طلبا ير

  ..والكشف عن مصيره، يتضمن معطيات عن نشاطه السياسي وعن مالبسات اختفائهوالكشف عن مصيره، يتضمن معطيات عن نشاطه السياسي وعن مالبسات اختفائه
  

 من منزله ، الكائن  من منزله ، الكائن 19641964 أكتوبر  أكتوبر 44يفيد الطلب أن عبد الحق الرويسي اختطف بتاريخ  يفيد الطلب أن عبد الحق الرويسي اختطف بتاريخ  
حسن الثاني قرب مقهى أوليفيري بالدار البيضاء ، وتم إخبار العائلة باختفائه من حسن الثاني قرب مقهى أوليفيري بالدار البيضاء ، وتم إخبار العائلة باختفائه من بشارع البشارع ال

  ..طرف أحد أصدقائهطرف أحد أصدقائه
. . ه لدى النيابة العامة بالدار البيضاءه لدى النيابة العامة بالدار البيضاءعني أن وضع شكاية في موضوع اختفائعني أن وضع شكاية في موضوع اختفائسبق لوالد المسبق لوالد الم

  ..كما أن إدارة بنك المغرب أبلغت الشرطة القضائية بدورها باختفائه دون نتيجةكما أن إدارة بنك المغرب أبلغت الشرطة القضائية بدورها باختفائه دون نتيجة
م الشرطة القضائية بمعاينة الشقة حيث كان يقطن المعني، بحضور والده، تمت م الشرطة القضائية بمعاينة الشقة حيث كان يقطن المعني، بحضور والده، تمت وعند قياوعند قيا

معاينة الفوضى التي وجدت عليها خزانة الكتب والمالبس وباقي األغراض المبعثرة، معاينة الفوضى التي وجدت عليها خزانة الكتب والمالبس وباقي األغراض المبعثرة، 
  ..وآثار دم في المغسل وعلى قميص ونعل المختفيوآثار دم في المغسل وعلى قميص ونعل المختفي

عض رجال عض رجال وحسب شهادة أحد أفراد العائلة، فقد تم تهديد عبد الحق الرويسي من طرف بوحسب شهادة أحد أفراد العائلة، فقد تم تهديد عبد الحق الرويسي من طرف ب
  ..األمن قبل اختطافهاألمن قبل اختطافه

،  اسم المعني في الئحة ،  اسم المعني في الئحة 19981998وقد أدرج المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان، في أكتوبر وقد أدرج المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان، في أكتوبر 
  ..، ضمن فئة األشخاص مجهولي المصير الذين اختفوا في ظروف غير معروفة، ضمن فئة األشخاص مجهولي المصير الذين اختفوا في ظروف غير معروفة112112

وبناء على طلب من العائلة، استمع رئيس الهيئة ألحد الشهود طلب عدم ذكر اسمه لم يكن وبناء على طلب من العائلة، استمع رئيس الهيئة ألحد الشهود طلب عدم ذكر اسمه لم يكن 
د عيان ولكن قدم معطيات تلقاها من رجال أمن ادعوا أنهم تعرفوا عليه في أحد د عيان ولكن قدم معطيات تلقاها من رجال أمن ادعوا أنهم تعرفوا عليه في أحد شاهشاه
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مراكز االعتقال سنوات بعد اختفاءه لكن دون تقديم عناصر تسمح بالتأكد من صحة مراكز االعتقال سنوات بعد اختفاءه لكن دون تقديم عناصر تسمح بالتأكد من صحة 
كما استمع إلى مسؤول في األمن اإلقليمي بالدار البيضاء، نفى أن يكون كما استمع إلى مسؤول في األمن اإلقليمي بالدار البيضاء، نفى أن يكون . . االدعاء أو عدمهاالدعاء أو عدمه

    ..حث أو اعتقالحث أو اعتقالالمعني قد سبق أن كان موضوع بالمعني قد سبق أن كان موضوع ب
وقد حصلت الهيئة على معطيات جديدة تحتاج إلى التمحيص وتوصي باستكمال البحث في وقد حصلت الهيئة على معطيات جديدة تحتاج إلى التمحيص وتوصي باستكمال البحث في 

  ..شأنها قبل اإلعالن عن نتيجتهاشأنها قبل اإلعالن عن نتيجتها
    

  الحسين المانوزيالحسين المانوزي  
كشف عن الحقيقة حول اختفائه كشف عن الحقيقة حول اختفائه الال  بغرضبغرض الحسين المانوزي  الحسين المانوزي اسة ملفاسة ملفدردرانكبت الهيئة على انكبت الهيئة على 

  . . إلى المغربإلى المغربسريا سريا  ونقله  ونقله 19721972 أكتوبر  أكتوبر 2929بعد اختطافه من تونس بتاريخ بعد اختطافه من تونس بتاريخ 
كما قامت بتجميع وتحليل كل المعلومات المتوفرة حول هذه الحالة الصادرة عن العائلة،  كما قامت بتجميع وتحليل كل المعلومات المتوفرة حول هذه الحالة الصادرة عن العائلة،  
المنظمات العاملة في مجال حقوق اإلنسان والمجلس االستشاري لحقوق اإلنسان؛ المتعلقة المنظمات العاملة في مجال حقوق اإلنسان والمجلس االستشاري لحقوق اإلنسان؛ المتعلقة 

اره اره بظروف ومالبسات اختطاف الحسين المانوزي واحتجازه في معتقل غير نظامي، وفربظروف ومالبسات اختطاف الحسين المانوزي واحتجازه في معتقل غير نظامي، وفر
  ..منه واختفائه بعد اعتقاله من جديدمنه واختفائه بعد اعتقاله من جديد

  .. مارس بمقرها، بحضور محامي العائلة مارس بمقرها، بحضور محامي العائلة1111عقدت الهيئة لقاء مع عائلة المعني  بتاريخ عقدت الهيئة لقاء مع عائلة المعني  بتاريخ 
  1919قدمت العائلة  خالل هذه الجلسة المعلومات المتوفرة لديها  حول ابنها إلى حدود قدمت العائلة  خالل هذه الجلسة المعلومات المتوفرة لديها  حول ابنها إلى حدود 

ز االعتقال الذي ز االعتقال الذي ، وهو اليوم الذي اعتقل فيه المعني، بعد فراره من مرك، وهو اليوم الذي اعتقل فيه المعني، بعد فراره من مرك19751975يوليوز يوليوز 
  ..33أفادت العائلة أنه هو المركز الثابت رقم أفادت العائلة أنه هو المركز الثابت رقم 

ومن بين الوثائق التي قدمتها عائلة المعني للهيئة، شهادة وفاة غير موقعة سلمت لها من ومن بين الوثائق التي قدمتها عائلة المعني للهيئة، شهادة وفاة غير موقعة سلمت لها من 
  . . 19751975 يوليوز  يوليوز 1717طرف المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان تفيد وفاته بتاريخ طرف المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان تفيد وفاته بتاريخ 
تماع إلى شهود قدمت أسماءهم تماع إلى شهود قدمت أسماءهم وطالبت بالكشف عن مصيره بعد هذا التاريخ، وباالسوطالبت بالكشف عن مصيره بعد هذا التاريخ، وباالس

  ..للهيئةللهيئة
بعين عودة بعين عودة " " المقدمالمقدم""وتبعا لذلك استمعت الهيئة إلى شهادة أبناء عون السلطة السابق وتبعا لذلك استمعت الهيئة إلى شهادة أبناء عون السلطة السابق 

  ::بضواحي الرباط حيث أدليا باإلفادات التاليةبضواحي الرباط حيث أدليا باإلفادات التالية
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ه في البحث عن الحسين المانوزي وحروش عقا بعد ه في البحث عن الحسين المانوزي وحروش عقا بعد وأحد أبنائوأحد أبنائ" " المقدمالمقدم""شارك شارك   --
كان كان " " المقدمالمقدم""ن من خالل تحريات الهيئة أن ن من خالل تحريات الهيئة أن ، ليتبي، ليتبيفرارهما من مكان احتجازهمافرارهما من مكان احتجازهما

  ؛؛يخفيهما قرب مقر سكناهيخفيهما قرب مقر سكناه
عون السلطة المذكور،  من عون السلطة المذكور،  من " " المقدمالمقدم""تم اعتقال الحسين المانوزي، الذي كان رفقة تم اعتقال الحسين المانوزي، الذي كان رفقة   --

 حوالي الساعة الثامنة مساء بعين  حوالي الساعة الثامنة مساء بعين 19751975 يوليوز  يوليوز 1919قبل رجال الدرك يوم السبت قبل رجال الدرك يوم السبت 
  عودة؛عودة؛

 يوليوز  يوليوز 2020الدرك بعد ظهر يوم الدرك بعد ظهر يوم عون السلطة من قبل رجال عون السلطة من قبل رجال " " المقدمالمقدم""تم اعتقال تم اعتقال   --
  ..وتم تفتيش بيتهوتم تفتيش بيته

استعمت الهيئة إلى شهادة صاحب المقهى الذي قدم وجبة العشاء للحسين المانوزي صحبة استعمت الهيئة إلى شهادة صاحب المقهى الذي قدم وجبة العشاء للحسين المانوزي صحبة 
كما تم اعتقال صاحب المقهى غداة كما تم اعتقال صاحب المقهى غداة . . يوم اعتقالهيوم اعتقاله" " المقدمالمقدم""عون السلطة المشار إليه أعاله عون السلطة المشار إليه أعاله 

لحسين المانوزي ليتأكدوا من لحسين المانوزي ليتأكدوا من ذلك، ليحتجز بمركز الدرك الملكي بعين عودة، حيث شاهد اذلك، ليحتجز بمركز الدرك الملكي بعين عودة، حيث شاهد ا
كما تمت مواجهته، قبل أن كما تمت مواجهته، قبل أن . . كونه الشخص الذي قدمت له وجبة العشاء رفقة عون السلطةكونه الشخص الذي قدمت له وجبة العشاء رفقة عون السلطة

  . . يطلق سراحه، مع الحسين المانوزي في اليوم الموالييطلق سراحه، مع الحسين المانوزي في اليوم الموالي
تلقت الهيئة جواب الدرك الملكي أكدت من خالله أنه تم اعتقال الحسين المانوزي بمركز تلقت الهيئة جواب الدرك الملكي أكدت من خالله أنه تم اعتقال الحسين المانوزي بمركز 

  .. وسلم بعد ذلك إلى األجهزة المختصة وسلم بعد ذلك إلى األجهزة المختصة19751975يوز يوز  يول يول1616عين عودة بتاريخ عين عودة بتاريخ 
كما استمعت إلى مسؤولين وأعوان سبق لهم أن كلفوا بحراسة النقطة الثابتة التي  يفترض كما استمعت إلى مسؤولين وأعوان سبق لهم أن كلفوا بحراسة النقطة الثابتة التي  يفترض 

تأكد للهيئة من خالل زيارة تأكد للهيئة من خالل زيارة . . أن يكون المانوزي قد احتجز بها بعد إلقاء القبض عليهأن يكون المانوزي قد احتجز بها بعد إلقاء القبض عليه
  ::كلفا بالحراسة أنهكلفا بالحراسة أنهمعاينة للموقع المذكور ومن االستماع إلى شاهد عيان كان ممعاينة للموقع المذكور ومن االستماع إلى شاهد عيان كان م

  تم احتجاز الضحية  بالنقطة الثابتة الرابعة؛تم احتجاز الضحية  بالنقطة الثابتة الرابعة؛  
تمكن الضحية من الهروب من مكان االحتجاز هذا، غير أنه تم إلقاء تمكن الضحية من الهروب من مكان االحتجاز هذا، غير أنه تم إلقاء   

القبض عليه مرة أخرى وأعيد إلى هذا المركز وظل محتجزا به إلى غاية القبض عليه مرة أخرى وأعيد إلى هذا المركز وظل محتجزا به إلى غاية 
 رفقة ستة أشخاص آخرين بعد قتل مرافقه أثناء  رفقة ستة أشخاص آخرين بعد قتل مرافقه أثناء 19751975بداية شهر غشت بداية شهر غشت 

  فرار؛فرار؛عملية العملية ال
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تم ترحيل ثالثة من المحتجزين بهذه النقطة إلى مركز االحتجاز تم ترحيل ثالثة من المحتجزين بهذه النقطة إلى مركز االحتجاز   
  .    .    بتازمامارت، في حين ظل المكان الذي رحل إليه الضحية مجهوالبتازمامارت، في حين ظل المكان الذي رحل إليه الضحية مجهوال

  

غير أن الهيئة لم تتمكن من العثور على أية وثيقة رسمية أو شهادات  من شأنها المساهمة غير أن الهيئة لم تتمكن من العثور على أية وثيقة رسمية أو شهادات  من شأنها المساهمة 
  ..في الكشف عن مصير الضحيةفي الكشف عن مصير الضحية

  

راسة ومقارنة ما توفر لديها من معلومات، أن جهازا أو أجهزة راسة ومقارنة ما توفر لديها من معلومات، أن جهازا أو أجهزة خلصت الهيئة من خالل دخلصت الهيئة من خالل د
  ..تابعة للدولة مسؤولة عن ما تعرض له من اختفاء قسريتابعة للدولة مسؤولة عن ما تعرض له من اختفاء قسري

  ..وبناء على كل ما سبق، توصي الهيئة باستكمال البحث قصد الكشف عن مصيرهوبناء على كل ما سبق، توصي الهيئة باستكمال البحث قصد الكشف عن مصيره
  

    حاالت وقضايا خاصةحاالت وقضايا خاصة: : سادساسادسا
   قضية الطردين الملغومين  قضية الطردين الملغومين --11

تحاد االشتراكي يطلب من خاللها التحري بخصوص تحاد االشتراكي يطلب من خاللها التحري بخصوص تلقت الهيئة مذكرة من حزب االتلقت الهيئة مذكرة من حزب اال
محاولة االغتيال التي تعرض لها عضوان من أعضائه من خالل توصلهما بطردين محاولة االغتيال التي تعرض لها عضوان من أعضائه من خالل توصلهما بطردين 

ويستفاد من المذكرة أن الطرد المسلم لمحمد ويستفاد من المذكرة أن الطرد المسلم لمحمد . . 19731973 يناير  يناير 1313ملغومين صباح يوم ملغومين صباح يوم 
الطرد المسلم الطرد المسلم اليازغي قد انفجر بين يديه متسببا في إصابته بجروح خطيرة بينما لم ينفجر اليازغي قد انفجر بين يديه متسببا في إصابته بجروح خطيرة بينما لم ينفجر 

  ..لعمر بنجلونلعمر بنجلون
تمكنت الهيئة من خالل االطالع على الوثائق المتعلقة بهذه القضية من الوقوف على تمكنت الهيئة من خالل االطالع على الوثائق المتعلقة بهذه القضية من الوقوف على 

  ::العناصر التاليةالعناصر التالية
التزامن الدقيق لعملية التوصل بالطردين بالرغم من تباين تواريخ إرسالها من الرباط التزامن الدقيق لعملية التوصل بالطردين بالرغم من تباين تواريخ إرسالها من الرباط 

  ن؛ن؛بالنسبة لمحمد اليازغي ومن الدار البيضاء بالنسبة لعمر بنجلوبالنسبة لمحمد اليازغي ومن الدار البيضاء بالنسبة لعمر بنجلو
  ؛؛استهداف شخصيتين سياسيتين وإعالميتيناستهداف شخصيتين سياسيتين وإعالميتين

تزامن وقائع التوصل بالطردين مع تنفيذ اإلعدام في حق الضباط المتورطين في المحاولة تزامن وقائع التوصل بالطردين مع تنفيذ اإلعدام في حق الضباط المتورطين في المحاولة 
  ..19721972االنقالبية لسنة االنقالبية لسنة 
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ومع أن الهيئة لم تتمكن من الوقوف على عناصر إثبات قاطعة، فقد تكونت لديها قناعة ومع أن الهيئة لم تتمكن من الوقوف على عناصر إثبات قاطعة، فقد تكونت لديها قناعة 
  .. محاولة تصفية محمد اليازغي وعمر بنجلون محاولة تصفية محمد اليازغي وعمر بنجلونترجح تورط أجهزة أو مسؤولين أمنيين فيترجح تورط أجهزة أو مسؤولين أمنيين في

  

   عبد اللطيف زروال عبد اللطيف زروال--22
تقدمت العائلة أمام الهيئة بطلب يرمي إلى الكشف عن الحقيقة في موضوع الوفاة، مرفقة تقدمت العائلة أمام الهيئة بطلب يرمي إلى الكشف عن الحقيقة في موضوع الوفاة، مرفقة 
بمذكرة محامي العائلة مع نسخة لصفحتين من التقرير المعد من طرف رئيس الفرقة بمذكرة محامي العائلة مع نسخة لصفحتين من التقرير المعد من طرف رئيس الفرقة 

اللطيف زروال ونسخة من شهادة وفاة اللطيف زروال ونسخة من شهادة وفاة الوطنية للشرطة القضائية في موضوع وفاة عبد الوطنية للشرطة القضائية في موضوع وفاة عبد 
غير موقعة مسلمة من الطبيب مدير مستشفى ابن سينا تخص المسمى عبد اللطيف بن عبد غير موقعة مسلمة من الطبيب مدير مستشفى ابن سينا تخص المسمى عبد اللطيف بن عبد 

من الطبيب مدير من الطبيب مدير ) ) 19861986 مارس  مارس 1313مؤرخة ب مؤرخة ب ((القادر ونسخة من رسالة جوابية القادر ونسخة من رسالة جوابية 
مستشفى ابن سينا يرفض فيها تسليم شهادة وفاة باسم عبد اللطيف زروال لكون المتوفى مستشفى ابن سينا يرفض فيها تسليم شهادة وفاة باسم عبد اللطيف زروال لكون المتوفى 

) ) 19861986 مارس  مارس 1313مؤرخة ب مؤرخة ب ((مل اسم عبد اللطيف بارودي ونسخة من شهادة وفاة مل اسم عبد اللطيف بارودي ونسخة من شهادة وفاة يحيح
مسلمة من طرف الطبيب مدير مستشفى ابن سينا تحمل اسم عبد اللطيف بارودي ونسخة مسلمة من طرف الطبيب مدير مستشفى ابن سينا تحمل اسم عبد اللطيف بارودي ونسخة 

 موجهة من طرف وكيل الدولة إلى رئيس المحكمة  موجهة من طرف وكيل الدولة إلى رئيس المحكمة 19961996 فبراير  فبراير 2727من رسالة بتاريخ من رسالة بتاريخ 
طيف زروال ثم نسخة من حكم المحكمة بتقييد طيف زروال ثم نسخة من حكم المحكمة بتقييد االبتدائية من أجل إصدار حكم بوفاة عبد اللاالبتدائية من أجل إصدار حكم بوفاة عبد الل

  ) ) 19961996 مارس  مارس 2020بتاريخ بتاريخ ((الوفاة الوفاة 
  19741974 نونبر  نونبر 55 المتوفرة من الملف اعتقل السيد عبد اللطيف زروال يوم  المتوفرة من الملف اعتقل السيد عبد اللطيف زروال يوم تتحسب المعلوماحسب المعلوما

ويقر رئيس ويقر رئيس . .  من نفس الشهر من نفس الشهر1414وتم نقله إلى مستشفى ابن سينا بالرباط حيث توفي يوم وتم نقله إلى مستشفى ابن سينا بالرباط حيث توفي يوم 
  ..بالوفاة دون تحديد مكان الدفنبالوفاة دون تحديد مكان الدفنالفرقة الوطنية للشرطة القضائية الفرقة الوطنية للشرطة القضائية 

  ::ومن أجل كشف الحقيقة بخصوص هذه الحالة قامت الهيئة بتحريات ارتكزت علىومن أجل كشف الحقيقة بخصوص هذه الحالة قامت الهيئة بتحريات ارتكزت على
  االطالع على السجل الخاص بمصلحة حفظ األموات بالرباط؛االطالع على السجل الخاص بمصلحة حفظ األموات بالرباط؛  --
  االطالع على السجل الخاص بمصلحة المستعجالت بمستشفى ابن سينا؛االطالع على السجل الخاص بمصلحة المستعجالت بمستشفى ابن سينا؛  --
  ستشفى ابن سينا؛ستشفى ابن سينا؛االطالع على السجل الخاص بمصلحة حفظ األموات بماالطالع على السجل الخاص بمصلحة حفظ األموات بم  --

متوفى في نفس متوفى في نفس ) ) بارودي عبد اللطيفبارودي عبد اللطيف((وتم العثور في كل هذه السجالت  على نفس االسم وتم العثور في كل هذه السجالت  على نفس االسم 
  ).).19741974 نونبر  نونبر 1414((التاريخ التاريخ 
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كما تم االستماع إلى مسؤول كان مكلفا بتمريض المعتقلين ومرافقتهم أو استقبالهم كما تم االستماع إلى مسؤول كان مكلفا بتمريض المعتقلين ومرافقتهم أو استقبالهم 
  . . بمستشفى ابن سينا بالرباطبمستشفى ابن سينا بالرباط

  ..المكان الذي دفنت به جثة عبد اللطيف زروالالمكان الذي دفنت به جثة عبد اللطيف زروالوتوصي الهيئة باستكمال البحث لتحديد وتوصي الهيئة باستكمال البحث لتحديد 
  

  عمـر بنجلونعمـر بنجلون اغتيال  اغتيال --33
يستفاد من المذكرة التي توصلت بها الهيئة من الحزب الذي ينتمي إليه ومن خالل جلسة يستفاد من المذكرة التي توصلت بها الهيئة من الحزب الذي ينتمي إليه ومن خالل جلسة 

اغتيل بالسالح األبيض في الشارع اغتيل بالسالح األبيض في الشارع العمل التي عقدتها مع أفراد من عائلته، أن الضحية قد العمل التي عقدتها مع أفراد من عائلته، أن الضحية قد 
؛ وكان قد ؛ وكان قد 19751975 دجنبر  دجنبر 1818دينة الدار البيضاء يوم دينة الدار البيضاء يوم العمومي على مقربة من بيته في مالعمومي على مقربة من بيته في م

تعرض، بسبب نشاطه السياسي والنقابي لعدة مضايقات ومتابعات وصدرت في حقه عدة تعرض، بسبب نشاطه السياسي والنقابي لعدة مضايقات ومتابعات وصدرت في حقه عدة 
  19731973 يناير  يناير 1313يوم يوم مت محاولة تصفيته مت محاولة تصفيته أحكام قضائية منها حكم قاض باإلعدام، كما تأحكام قضائية منها حكم قاض باإلعدام، كما ت

  . . بطرد ملغوم تمكن من إبطال مفعوله بطرد ملغوم تمكن من إبطال مفعوله 
م إلقاء القبض، بمساعدة مواطنين، على أحد القتلة ثم اعتقل م إلقاء القبض، بمساعدة مواطنين، على أحد القتلة ثم اعتقل بعد تنفيذ الجريمة مباشرة تبعد تنفيذ الجريمة مباشرة ت

  ..عدد آخر من منفذي الجريمة فاعلين أصليين كانوا أو مشاركينعدد آخر من منفذي الجريمة فاعلين أصليين كانوا أو مشاركين
 الذي  الذي الشخصالشخصاستغرقت المحاكمة زمناً طويالً وعرفت عدة وقائع تبين خاللها أن استغرقت المحاكمة زمناً طويالً وعرفت عدة وقائع تبين خاللها أن وقد وقد 

ر خبر ر خبر وو صد صدننلرغم ملرغم مإلى العدالة باإلى العدالة بايقدم يقدم لعب دوراً أساسياً في تدبير الجريمة وارتكابها لم لعب دوراً أساسياً في تدبير الجريمة وارتكابها لم 
 لمدة  لمدة  وبالرغم من وجود قرائن حول تواجده داخل التراب الوطني وبالرغم من وجود قرائن حول تواجده داخل التراب الوطنيههرسمي حول ضبطرسمي حول ضبط

 كما تبين أن وثائق رسمية قد اختفت من الملف القضائي دون  كما تبين أن وثائق رسمية قد اختفت من الملف القضائي دون .. بعد ارتكاب الجريمة بعد ارتكاب الجريمةطويلةطويلة
  ..أن تجري المحكمة بحثاً في الموضوع بل ودون أن تستجيب لطلب فتح تحقيقأن تجري المحكمة بحثاً في الموضوع بل ودون أن تستجيب لطلب فتح تحقيق

حقيق المجرى في القضية والمحاكمة المنظمة بشأنها لم يكونا حقيق المجرى في القضية والمحاكمة المنظمة بشأنها لم يكونا ويستخلص من ذلك أن التويستخلص من ذلك أن الت
مطبوعين بالحياد والتجرد الالزمين، الشيء الذي أدى، إلى اقتصار المحاكمة والعقوبة مطبوعين بالحياد والتجرد الالزمين، الشيء الذي أدى، إلى اقتصار المحاكمة والعقوبة 
على منفذي الجريمة دون مدبريها وبالتالي إلى بقاء حلقات مفقودة وملتبسة في القضية على منفذي الجريمة دون مدبريها وبالتالي إلى بقاء حلقات مفقودة وملتبسة في القضية 

  ..رغم بت القضاء فيها رغم بت القضاء فيها 
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   وقوع وقوعطيات تشكل في حد ذاتها قرائن قوية ومتكاملة ومنسجمة علىطيات تشكل في حد ذاتها قرائن قوية ومتكاملة ومنسجمة علىوإن هذه الوقائع والمعوإن هذه الوقائع والمع
إجراءات البحث والتحقيق والحكم في إجراءات البحث والتحقيق والحكم في وأثر بشكل سلبي على وأثر بشكل سلبي على سير القضاء سير القضاء بب  مسمستدخل تدخل 

  ..القضية القضية 
  
  
  
  
  
  

  ن المغاربةن المغاربةالمهاجريالمهاجري االنتهاكات التي تعرض لها بعض  االنتهاكات التي تعرض لها بعض --44
من تحريات أن أربعة من تحريات أن أربعة تبين للهيئة من خالل تحليل الملفات المعروضة عليها وما أجرته تبين للهيئة من خالل تحليل الملفات المعروضة عليها وما أجرته 

الكومبليكس دار المقري، درب الكومبليكس دار المقري، درب : : مراكز أساسية استعملت الحتجاز المهاجرين المغاربةمراكز أساسية استعملت الحتجاز المهاجرين المغاربة
  .. وكرامة وكرامةموالي الشريف والكوربيسموالي الشريف والكوربيس

يعود تاريخ احتجاز األشخاص المهاجرين بالمركز المعروف بالكومبليكس إلى سنة يعود تاريخ احتجاز األشخاص المهاجرين بالمركز المعروف بالكومبليكس إلى سنة 
ذروة ما بين هذه السنة ذروة ما بين هذه السنة ، ليبلغ ال، ليبلغ ال19731973،  بيد أن استعماله لم يتضح إال ابتداء من،  بيد أن استعماله لم يتضح إال ابتداء من19721972

، حسب ماء جاء في شهادات ضحايا سابقين اعتقلوا على إثر ، حسب ماء جاء في شهادات ضحايا سابقين اعتقلوا على إثر 19761976  --19751975وسنتي وسنتي 
حالة حالة  ( (19861986وآخر حالة محسوبة على هذا المركز تعود إلى دجنبر وآخر حالة محسوبة على هذا المركز تعود إلى دجنبر . . 19731973أحداث مارس أحداث مارس 

 شخصا  شخصا 169169وبناء على العينة المتكونة من وبناء على العينة المتكونة من ). ). البرلماني الهولندي المغربي األصلالبرلماني الهولندي المغربي األصل
ومن بين ومن بين . .  شخصا قد احتجزوا بهذا المركب شخصا قد احتجزوا بهذا المركب1919لتحري والتحليل، فإن لتحري والتحليل، فإن والمعتمدة كأساس لوالمعتمدة كأساس ل

 وتم احتجازهم  بدار  وتم احتجازهم  بدار 19741974 و و19621962 شخصا ما بين  شخصا ما بين 1111هذه المجموعة، ألقي القبض على هذه المجموعة، ألقي القبض على 
  ..المقريالمقري

 شخصا في مركز درب موالي الشريف، الذي استعمل هو اآلخر  شخصا في مركز درب موالي الشريف، الذي استعمل هو اآلخر 2222كما تم احتجاز كما تم احتجاز 
مركز الكوربيس، فقد تعرض مركز الكوربيس، فقد تعرض أما أما . . 19731973الحتجاز ضحايا مهاجرين، خاصة في سنة الحتجاز ضحايا مهاجرين، خاصة في سنة 

  ..عشرة أشخاص لالحتجاز بهعشرة أشخاص لالحتجاز به



 
Royaume du Maroc 
 
Instance Equité et Réconciliation 
        

 
المملكة المغربية

هيئة اإلنصاف و المصالحة 

 

  الثانيالثاني  الكتابالكتاب                                                                                                                                                                        التقرير الختاميالتقرير الختامي
                   

115

وكان يتم إيقاف وإلقاء القبض على الضحايا المقيمين بالخارج في المطارات وفي ميناء وكان يتم إيقاف وإلقاء القبض على الضحايا المقيمين بالخارج في المطارات وفي ميناء 
طنجة، أو في منازل ذويهم بالمغرب، ليتم اقتيادهم فيما بعد إلى مراكز اعتقال نظامية طنجة، أو في منازل ذويهم بالمغرب، ليتم اقتيادهم فيما بعد إلى مراكز اعتقال نظامية 

  ..وغير نظامية في مختلف المناطق بالبالدوغير نظامية في مختلف المناطق بالبالد
شخاص يمرون بأحد المراكز المذكورة فيمكثون بها بضعة أيام تتراوح بين شخاص يمرون بأحد المراكز المذكورة فيمكثون بها بضعة أيام تتراوح بين وكان بعض األوكان بعض األ

أسبوع أو أسبوعين، قبل أن يتم نقلهم إلى أحد المراكز األربعة المذكورة أعاله أسبوع أو أسبوعين، قبل أن يتم نقلهم إلى أحد المراكز األربعة المذكورة أعاله 
في حين ظل بعضهم محتجزا بشكل في حين ظل بعضهم محتجزا بشكل ) ) الكومبليكس، درب موالي الشريف، الكوربيسالكومبليكس، درب موالي الشريف، الكوربيس((

  ..تعسفي في أماكن احتجاز مؤقتة لمدة طويلةتعسفي في أماكن احتجاز مؤقتة لمدة طويلة
 من خالل ما أجرته الهيئة من تحريات، أن بعض المصالح القنصلية، أو وداديات  من خالل ما أجرته الهيئة من تحريات، أن بعض المصالح القنصلية، أو وداديات ويبدو،ويبدو،

العمال والتجار المغاربة بالخارج  قد ساهمت في وضع قوائم بأسماء أشخاص كانوا العمال والتجار المغاربة بالخارج  قد ساهمت في وضع قوائم بأسماء أشخاص كانوا 
  . . معروفين بممارسة أنشطة سياسية أو نقابية أو جمعويةمعروفين بممارسة أنشطة سياسية أو نقابية أو جمعوية
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  الفصل الخامسالفصل الخامس

  تحليل االنتهاكات والمسؤولياتتحليل االنتهاكات والمسؤوليات
  

 استجالء ظروف ومالبسات األحداث التي وقعت خاللها انتهاكات  استجالء ظروف ومالبسات األحداث التي وقعت خاللها انتهاكات عملت الهيئة علىعملت الهيئة على
جسيمة لحقوق اإلنسان، باالعتماد على المعاينات الميدانية وإفادات الضحايا والشهود جسيمة لحقوق اإلنسان، باالعتماد على المعاينات الميدانية وإفادات الضحايا والشهود 

ولقد تنوعت مصادر المعلومات المستند إليها في ولقد تنوعت مصادر المعلومات المستند إليها في . . وإنجاز الدراسات واألبحاث األكاديميةوإنجاز الدراسات واألبحاث األكاديمية
دولة عنها بتنوع المهام المنوطة بالهيئة دولة عنها بتنوع المهام المنوطة بالهيئة تحليل تلك االنتهاكات ومسؤوليات أجهزة التحليل تلك االنتهاكات ومسؤوليات أجهزة ال

وتتمثل المصادر المعتمدة في هذا وتتمثل المصادر المعتمدة في هذا . . واألنشطة التي عملت على ترجمتها على أرض الواقعواألنشطة التي عملت على ترجمتها على أرض الواقع
  ::المجال أساسا فيالمجال أساسا في

  

  المعلومات والمعطيات المتوفرة في الملفات المعروضة على الهيئة؛المعلومات والمعطيات المتوفرة في الملفات المعروضة على الهيئة؛  
  يا سابقين؛يا سابقين؛الشهادات المدلى بها أثناء جلسات االستماع العمومية من قبل ضحاالشهادات المدلى بها أثناء جلسات االستماع العمومية من قبل ضحا  

الشهادات الفردية أو الجماعية المدلى بها من قبل ضحايا سابقين أو شهود ليسوا الشهادات الفردية أو الجماعية المدلى بها من قبل ضحايا سابقين أو شهود ليسوا   
ضحايا خالل الجلسات المغلقة التي نظمتها الهيئة إما داخل مقرها أو أثناء ضحايا خالل الجلسات المغلقة التي نظمتها الهيئة إما داخل مقرها أو أثناء 

  الزيارات الميدانية للمناطق المتضررة جراء حدوث انتهاكات جسيمة؛الزيارات الميدانية للمناطق المتضررة جراء حدوث انتهاكات جسيمة؛

م سابقا بعض المسؤوليات فيما يتعلق م سابقا بعض المسؤوليات فيما يتعلق الشهادات المقدمة من قبل موظفين أنيطت بهالشهادات المقدمة من قبل موظفين أنيطت به  
  بحراسة أو تدبير شؤون بعض مراكز االحتجاز؛بحراسة أو تدبير شؤون بعض مراكز االحتجاز؛

كل المعلومات التي توفرت حول مراكز االحتجاز واألماكن التي عرفت حدوث كل المعلومات التي توفرت حول مراكز االحتجاز واألماكن التي عرفت حدوث   
انتهاكات جسيمة خالل الفترة موضوع االختصاص الزمني للهيئة سواء من خالل انتهاكات جسيمة خالل الفترة موضوع االختصاص الزمني للهيئة سواء من خالل 

  رسمي؛رسمي؛المعاينات الميدانية أو اإلطالع على األرشيف الالمعاينات الميدانية أو اإلطالع على األرشيف ال

القيام بدراسات أكاديمية وتحليل السياق القانوني الذي ارتكبت فيه تلك االنتهاكات، القيام بدراسات أكاديمية وتحليل السياق القانوني الذي ارتكبت فيه تلك االنتهاكات،   
  ..وكذا اإلطالع على كافة الكتابات المتوفرة سابقا حول الموضوعوكذا اإلطالع على كافة الكتابات المتوفرة سابقا حول الموضوع

  

   االختفاء القسري االختفاء القسري--11
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أدى انعدام تعريف دقيق لالختفاء القسري في القانون المغربي، وكذا كونه انتهاكا مركبا أدى انعدام تعريف دقيق لالختفاء القسري في القانون المغربي، وكذا كونه انتهاكا مركبا 
المس بكل حقوق اإلنسان المحمية دوليا وعلى رأسها الحق في الحياة، إلى المس بكل حقوق اإلنسان المحمية دوليا وعلى رأسها الحق في الحياة، إلى يترتب عنه يترتب عنه 

" " المختطفون مجهولو المصيرالمختطفون مجهولو المصير""وو" " مجهولو المصيرمجهولو المصير" " نعته بأوصاف متعددة من بينها نعته بأوصاف متعددة من بينها 
غير أن هذه األوصاف ال تشمل فقط االختفاء القسري حسب التعريف غير أن هذه األوصاف ال تشمل فقط االختفاء القسري حسب التعريف ". ". المختطفونالمختطفون""وو

خرى من الحرمان التعسفي من الحرية خرى من الحرمان التعسفي من الحرية المتعارف عليه دوليا بقدر ما تحيل على أشكال أالمتعارف عليه دوليا بقدر ما تحيل على أشكال أ
والذي يكون متبوعا في العديد من الحاالت بالحرمان من الحق في الحياة، وذلك إما بسبب والذي يكون متبوعا في العديد من الحاالت بالحرمان من الحق في الحياة، وذلك إما بسبب 
تجاوز استعمال السلطة أو االستعمال غير المتناسب أو المفرط للقوة من قبل السلطات تجاوز استعمال السلطة أو االستعمال غير المتناسب أو المفرط للقوة من قبل السلطات 

وسوء المعاملة أو وسوء المعاملة أو العمومية بمناسبة مواجهة أحداث اجتماعية، أو نتيجة التعرض للتعذيب العمومية بمناسبة مواجهة أحداث اجتماعية، أو نتيجة التعرض للتعذيب 
  ..خالل مواجهات مسلحةخالل مواجهات مسلحة

ومما يزيد في هذا اللبس توافر بعض العناصر المكونة لالختفاء القسري في بعض حاالت ومما يزيد في هذا اللبس توافر بعض العناصر المكونة لالختفاء القسري في بعض حاالت 
االعتقال التعسفي، ومنها على الخصوص التستر على مكان االعتقال ورفض الكشف عن االعتقال التعسفي، ومنها على الخصوص التستر على مكان االعتقال ورفض الكشف عن 

    ..مصير الشخص المحروم من حريتهمصير الشخص المحروم من حريته
لحقيقة االختفاء القسري وتحديد المسؤولية عنه، لحقيقة االختفاء القسري وتحديد المسؤولية عنه، فبقدر ما واجهت الهيئة أثناء معالجتها فبقدر ما واجهت الهيئة أثناء معالجتها 

انتظارات كبيرة من جهة المجتمع وعائالت األشخاص المعنيين، بقدر ما وجدت نفسها انتظارات كبيرة من جهة المجتمع وعائالت األشخاص المعنيين، بقدر ما وجدت نفسها 
أمام حاالت متنوعة وبالغة التعقيد وتنعدم المعلومات التي من شأنها تكييف الوقائع المستند أمام حاالت متنوعة وبالغة التعقيد وتنعدم المعلومات التي من شأنها تكييف الوقائع المستند 

  ..إليها كعناصر مكونة لجريمة االختفاءإليها كعناصر مكونة لجريمة االختفاء
 األحداث والوقائع المرتبطة بحاالت االختفاء القسري الثابتة لدى الهيئة،  األحداث والوقائع المرتبطة بحاالت االختفاء القسري الثابتة لدى الهيئة، ومن خالل تحليلومن خالل تحليل

يمكن القول أن هذا االنتهاك تم اللجوء إليه بشكل منهجي، كشكل من أشكال القمع، قصد يمكن القول أن هذا االنتهاك تم اللجوء إليه بشكل منهجي، كشكل من أشكال القمع، قصد 
  . . تخويف وبث الرعب لدى المعارضين السياسيين والمجتمعتخويف وبث الرعب لدى المعارضين السياسيين والمجتمع

ئج التحريات التي قامت ئج التحريات التي قامت  المعروضة عليها ونتا المعروضة عليها ونتاملفاتملفاتوهكذا خلصت الهيئة بفضل تحليل الوهكذا خلصت الهيئة بفضل تحليل ال
 في حق أشخاص فرادى أو  في حق أشخاص فرادى أو بها حول حاالت االختفاء، إلى أن هذا األخير تمت ممارستهبها حول حاالت االختفاء، إلى أن هذا األخير تمت ممارسته

 طرأت خالل الفترة الزمنية موضوع اختصاص  طرأت خالل الفترة الزمنية موضوع اختصاص حداث سياسيةحداث سياسيةأأجماعات، بارتباط مع جماعات، بارتباط مع 
الهيئة في كثير من األحيان، مما سمح لها من أن تخلص إلى اعتبار الحاالت ذات الصلة الهيئة في كثير من األحيان، مما سمح لها من أن تخلص إلى اعتبار الحاالت ذات الصلة 

غير أنه تم تسجيل غير أنه تم تسجيل . . اء قسري طبقا للتعريف الوارد في نظامها األساسياء قسري طبقا للتعريف الوارد في نظامها األساسيحاالت اختفحاالت اختف
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حاالت اختفاء أخرى لم يكن للضحايا المعنيين بها أية عالقة مباشرة بنشاط سياسي أو حاالت اختفاء أخرى لم يكن للضحايا المعنيين بها أية عالقة مباشرة بنشاط سياسي أو 
    ..جمعوي أو نقابي، وغالبا ما تمت هذه الحاالت في ظروف غامضةجمعوي أو نقابي، وغالبا ما تمت هذه الحاالت في ظروف غامضة
ع اختصاصها على أن ع اختصاصها على أن كما وقفت الهيئة من خالل تحليل حاالت االختفاء القسري موضوكما وقفت الهيئة من خالل تحليل حاالت االختفاء القسري موضو

بعد اختطافهم من محالت بعد اختطافهم من محالت ارتكابه في حق أشخاص معزولين، بصفة عامة، ارتكابه في حق أشخاص معزولين، بصفة عامة، هذا الفعل تم هذا الفعل تم 
  .. غير نظامية غير نظاميةتم احتجازهم في أماكنتم احتجازهم في أماكنوو  ، ، سكناهم أو في ظروف غير محددةسكناهم أو في ظروف غير محددة

غير أن تجاوز مقتضيات القانون واالستهتار به بلغ مداه حينما تم ممارسة االختفاء في غير أن تجاوز مقتضيات القانون واالستهتار به بلغ مداه حينما تم ممارسة االختفاء في 
، حيث تم ، حيث تم ))وهو السجن المركزي بالقنيطرةوهو السجن المركزي بالقنيطرة((يلن بسجن نظامي يلن بسجن نظامي حق أشخاص كانوا معتقحق أشخاص كانوا معتق

وهو األمر الذي ينطبق على العسكريين السابقين المتورطين وهو األمر الذي ينطبق على العسكريين السابقين المتورطين   ..ثكنات عسكريةثكنات عسكريةنقلهم إلى نقلهم إلى 
 غشت  غشت 77يوم يوم بالقنيطرة بالقنيطرة سجن المركزي سجن المركزي الال اختطافهم من  اختطافهم من  الذين تم الذين تم محاولتي االنقالب محاولتي االنقالبفيفي

سوف يتبين فيما بعد أنها سوف يتبين فيما بعد أنها     لةلةنقلهم جوا نحو وجهة بقيت مجهولة مدة طوينقلهم جوا نحو وجهة بقيت مجهولة مدة طويحيث تم حيث تم   19731973
وقد شكل هذا االختطاف انتهاكا غير مسبوق للفصل وقد شكل هذا االختطاف انتهاكا غير مسبوق للفصل . . الثكنة العسكرية الكائنة بتزمامارتالثكنة العسكرية الكائنة بتزمامارت

ال يمكن أن يعتقل أي شخص ال يمكن أن يعتقل أي شخص "" من قانون المسطرة الجنائية الذي ينص على أنه  من قانون المسطرة الجنائية الذي ينص على أنه 653653
مر مر بصفة احتياطية أو تنفيذا لعقوبة قاضية بالحرمان من الحرية إال في سجن وبمقتضى أبصفة احتياطية أو تنفيذا لعقوبة قاضية بالحرمان من الحرية إال في سجن وبمقتضى أ

  ".".عدلي أو أمر قضائي بالقبض أو قرار بالعقوبةعدلي أو أمر قضائي بالقبض أو قرار بالعقوبة
، فإن األشخاص الذين قضت المحكمة ، فإن األشخاص الذين قضت المحكمة 19731973إطار المحاكمة المتعلقة بأحداث مارس إطار المحاكمة المتعلقة بأحداث مارس وفي وفي 

  منمن بعد متابعتهم بتهمة المس باأل بعد متابعتهم بتهمة المس باأل،، غشت من نفس السنة غشت من نفس السنة3030تهم يوم تهم يوم ءءالعسكرية ببراالعسكرية ببرا
ظامي الذي كانوا ظامي الذي كانوا  الن الن شخصا، تم اختطافهم من السجن شخصا، تم اختطافهم من السجن7171الخارجي للدولة ويبلغ عددهم الخارجي للدولة ويبلغ عددهم 

الثكنة الثكنة سيتم نقلهم إلى سيتم نقلهم إلى  و و،، دون استكمال اإلجراءات القانونية لرفع حالة االعتقال دون استكمال اإلجراءات القانونية لرفع حالة االعتقالمعتقلين بهمعتقلين به
ظلوا محتجزين فيها طيلة حوالي ستة أشهر تحت حراسة رجال ظلوا محتجزين فيها طيلة حوالي ستة أشهر تحت حراسة رجال  حيث سي حيث سيالعسكرية لتمارةالعسكرية لتمارة

ت ت قواقواالدرك وأعوان قوات التدخل السريع والقوات المساعدة التابعة لوزارة الداخلية والالدرك وأعوان قوات التدخل السريع والقوات المساعدة التابعة لوزارة الداخلية وال
يتم يتم الضابطة القضائية قبل أن الضابطة القضائية قبل أن كما تعرض عدد منهم لالستنطاق من قبل كما تعرض عدد منهم لالستنطاق من قبل . . المسلحة الملكيةالمسلحة الملكية

كما أفرج عن بعضهم ونقل البعض اآلخر في كما أفرج عن بعضهم ونقل البعض اآلخر في . . نقلهم من جديد إلى السجن المركزينقلهم من جديد إلى السجن المركزي
    ..النهاية إلى معتقالت سرية أخرى بقيت مجهولة لمدة طويلةالنهاية إلى معتقالت سرية أخرى بقيت مجهولة لمدة طويلة
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تها تها إدارإداروزارة العدل ووزارة العدل و  ةةومسؤوليومسؤولي  ةة برأتهم العدالة وكانوا تحت حماي برأتهم العدالة وكانوا تحت حماي،،فإن أشخاصافإن أشخاصاهكذا هكذا وو
حكم اختطافهم من لدن جهاز أمني حكم اختطافهم من لدن جهاز أمني ببوجدوا أنفسهم ضحايا للتعسف وجدوا أنفسهم ضحايا للتعسف قد قد   المكلفة بالسجون،المكلفة بالسجون،
  . . من أجهزة الدولةمن أجهزة الدولة

تم احتجازهم في تم احتجازهم في وو  ، ، 19731973األشخاص على إثر أحداث مارس األشخاص على إثر أحداث مارس كما تم اختطاف عدد من كما تم اختطاف عدد من 
لت إلى معتقل سري يلقب لت إلى معتقل سري يلقب مخازن تابعة لثكنة عسكرية توجد بمطار الدار البيضاء أنفا تحومخازن تابعة لثكنة عسكرية توجد بمطار الدار البيضاء أنفا تحو

وقد تمت متابعة عدد وقد تمت متابعة عدد . . وكان يحرسه أعوان تابعون لمختلف األجهزة األمنيةوكان يحرسه أعوان تابعون لمختلف األجهزة األمنية. . بالكوربيسبالكوربيس
من المحتجزين أمام القضاء كما تم اإلفراج عن البعض اآلخر في حين تم احتجاز آخرين من المحتجزين أمام القضاء كما تم اإلفراج عن البعض اآلخر في حين تم احتجاز آخرين 

  ..مراكز احتجاز غير نظامية أخرىمراكز احتجاز غير نظامية أخرىفي في 
 احتجاز  احتجاز ذي عرفذي عرف ال ال،،تازمامارتتازمامارتنة نة  إذن، أنه باإلضافة إلى مركز االحتجاز بثك إذن، أنه باإلضافة إلى مركز االحتجاز بثكيتبينيتبين

  عديدة كمراكزعديدة كمراكز  اتات قد تم استعمالها في مناسب قد تم استعمالها في مناسب أخرى أخرىفإن ثكنات عسكريةفإن ثكنات عسكرية، ، عسكريينعسكريين
ففي هذه الحاالت ومادام قد ثبت أن أشخاصا ممن كانوا معتقلين في الثكنتين ففي هذه الحاالت ومادام قد ثبت أن أشخاصا ممن كانوا معتقلين في الثكنتين . . لالعتقاللالعتقال

قد قد  خالل فترة قصيرة مما يوحي أنهم كانوا ضحية اختفاء قسري، ف خالل فترة قصيرة مما يوحي أنهم كانوا ضحية اختفاء قسري، فاألخيرتين قد اختفوااألخيرتين قد اختفوا
  ..خلصت الهيئة إلى أن األشخاص المعنيين كانوا ضحية اعتقال تعسفيخلصت الهيئة إلى أن األشخاص المعنيين كانوا ضحية اعتقال تعسفي

وتتجلى إحدى أوجه عبثية ظاهرة االختفاء القسري ببالدنا في احتجاز خمسة تالميذ خالل وتتجلى إحدى أوجه عبثية ظاهرة االختفاء القسري ببالدنا في احتجاز خمسة تالميذ خالل 
 في مركز قلعة مكونة لمدة أربعة سنوات األمر الذي تم بعد تقديم  في مركز قلعة مكونة لمدة أربعة سنوات األمر الذي تم بعد تقديم 19771977 و  و 19761976عامي عامي 

أفقير المتورط في أفقير المتورط في    محمد محمدأفراد أسرةأفراد أسرةة الحتجاز ة الحتجاز رفاق لهم إلى المحاكمة، وكذلك بالنسبرفاق لهم إلى المحاكمة، وكذلك بالنسب
، في زنازن ، في زنازن ""اختفائهماختفائهم""الذين كان ستةُ منهم أطفاالً وقت الذين كان ستةُ منهم أطفاالً وقت وو، ، 19721972المحاولة االنقالبية لسنة المحاولة االنقالبية لسنة 

      ..حتجازحتجاز سنة قضوها رهن اال سنة قضوها رهن اال2020منفصلٍة ولم ُيْسَمح لهم بااللتقاء طوال عشر سنوات من منفصلٍة ولم ُيْسَمح لهم بااللتقاء طوال عشر سنوات من 
ختفاء القسري ببالدنا تميزت ختفاء القسري ببالدنا تميزت وباإلضافة إلى كل ما سبق يمكن القول أن ظاهرة االوباإلضافة إلى كل ما سبق يمكن القول أن ظاهرة اال

  ::بخصوصيات من بينهابخصوصيات من بينها
وهذا األمر فرض إعادة النظر في االعتقاد وهذا األمر فرض إعادة النظر في االعتقاد . . بقاء معظم المحتجزين على قيد الحياةبقاء معظم المحتجزين على قيد الحياة  --

الذي كان سائدا على مستوى القانون الدولي قبل الكشف عن مصير معظم الذي كان سائدا على مستوى القانون الدولي قبل الكشف عن مصير معظم 
يا يا المختفين ببالدنا حول كون االختفاء القسري يؤدي بالضرورة إلى تصفية الضحاالمختفين ببالدنا حول كون االختفاء القسري يؤدي بالضرورة إلى تصفية الضحا

  . . من قبل مرتكبيهمن قبل مرتكبيه
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كون المراكز التي استعملت ألغراض احتجاز األشخاص ضحايا االختفاء القسري كون المراكز التي استعملت ألغراض احتجاز األشخاص ضحايا االختفاء القسري   --
هي مراكز نظامية تابعة ألجهزة الدولة، ولم تكن مراكز سرية بالمعنى الضيق هي مراكز نظامية تابعة ألجهزة الدولة، ولم تكن مراكز سرية بالمعنى الضيق 

 لها والذين تضرروا  لها والذين تضرروا المجاورةالمجاورةللكلمة لكونها كانت معروفة لدى سكان المناطق للكلمة لكونها كانت معروفة لدى سكان المناطق 
 وهي في معظمها قصبات ومآثر  وهي في معظمها قصبات ومآثر  ألغراض االحتجاز، ألغراض االحتجاز، جراء استعمالها جراء استعمالهابدورهم منبدورهم من

  ..تاريخيةتاريخية
تعدد األجهزة األمنية المسؤولة عن االختفاء في معظم الحاالت؛ فبينما يتم االعتقال تعدد األجهزة األمنية المسؤولة عن االختفاء في معظم الحاالت؛ فبينما يتم االعتقال   --

من طرف جهاز أمني معين، يتم تسليم الضحية إلى جهاز أمني آخر، بل أكثر من من طرف جهاز أمني معين، يتم تسليم الضحية إلى جهاز أمني آخر، بل أكثر من 
إلى آخر، كما كانت إلى آخر، كما كانت جهاز في بعض الحاالت عندما يتم تنقيل الضحايا من مركز جهاز في بعض الحاالت عندما يتم تنقيل الضحايا من مركز 

مسؤولية حراسة وتدبير شؤون المراكز التي كانت تأوي المعتقلين تقع على جهة مسؤولية حراسة وتدبير شؤون المراكز التي كانت تأوي المعتقلين تقع على جهة 
فيكون من الثابت إذن أن المسؤولية عن حاالت االختفاء القسري التي فيكون من الثابت إذن أن المسؤولية عن حاالت االختفاء القسري التي . . أخرىأخرى

حدثت في بالدنا هي مسؤولية مشتركة بين مختلف األجهزة األمنية ومن بينها حدثت في بالدنا هي مسؤولية مشتركة بين مختلف األجهزة األمنية ومن بينها 
تتمثل هذه األجهزة أساسا في األمن تتمثل هذه األجهزة أساسا في األمن . . ت ذلكت ذلكأجهزة كلفت باألمن في ظروف فرضأجهزة كلفت باألمن في ظروف فرض

، ، والجيش الملكيوالجيش الملكيالوطني وجميع األجهزة األخرى التابعة له، والدرك الملكي، الوطني وجميع األجهزة األخرى التابعة له، والدرك الملكي، 
  .      .      والقوات المساعدةوالقوات المساعدة

  

   االعتقال التعسفي االعتقال التعسفي--22
على عكس االختفاء القسري الذي يكون الهدف من ممارسته حرمان ضحيته من أية على عكس االختفاء القسري الذي يكون الهدف من ممارسته حرمان ضحيته من أية 

افة األفعال المكونة له خارج نطاق القانون مع عدم افة األفعال المكونة له خارج نطاق القانون مع عدم حماية قانونية، حيث يتم ارتكاب كحماية قانونية، حيث يتم ارتكاب ك
 االعتقال التعسفي غالبا ما تتم ممارسته في إطار  االعتقال التعسفي غالبا ما تتم ممارسته في إطار إنإناالكتراث المطلق بمقتضياته، فاالكتراث المطلق بمقتضياته، ف

وغالبا ما كان يتم ذلك في بالدنا من خالل وغالبا ما كان يتم ذلك في بالدنا من خالل . . القانون مع خرق بعض أو كل مقتضياتهالقانون مع خرق بعض أو كل مقتضياته
وعليه يكون االعتقال وعليه يكون االعتقال . . ةةخرق المقتضيات القانونية المنظمة للوضع تحت الحراسة النظريخرق المقتضيات القانونية المنظمة للوضع تحت الحراسة النظري

 في  في ، خاصة، خاصة بكيفية ممنهجة منذ بداية الستينات بكيفية ممنهجة منذ بداية الستينات في بالدنا في بالدنا مورس مورسالتعسفي بوصفه كذلك قدالتعسفي بوصفه كذلك قد
ويمكن القول أن ويمكن القول أن . . في نطاق اختصاص المحاكم العاديةفي نطاق اختصاص المحاكم العاديةتدخل تدخل    ذات صبغة سياسية ذات صبغة سياسيةقضاياقضايا

  لشرطةلشرطةاا و وممارسة االعتقال التعسفي قد تمت، واقعيا، من خالل منح النيابة العامةممارسة االعتقال التعسفي قد تمت، واقعيا، من خالل منح النيابة العامة
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سلطة واسعة تتجاوز السلطة المعترف بها لمحاكم االستئناف والمحاكم االبتدائية، سلطة واسعة تتجاوز السلطة المعترف بها لمحاكم االستئناف والمحاكم االبتدائية، ئية ئية القضاالقضا
  ..لحرية ضمن الحدود المقررة في القانون الجنائيلحرية ضمن الحدود المقررة في القانون الجنائيلل  سالبةسالبةالملزمة بالنطق بعقوبات الملزمة بالنطق بعقوبات 

  

وقد طرحت مسألة سالمة هذا اإلجراء ألول مرة على المجلس األعلى في القضية وقد طرحت مسألة سالمة هذا اإلجراء ألول مرة على المجلس األعلى في القضية 
سالمة الدولة والتي كانت معروضة على أنظار غرفة سالمة الدولة والتي كانت معروضة على أنظار غرفة بب  المتعلقة بالمتابعات من أجل المسالمتعلقة بالمتابعات من أجل المس

كان الطعن منصبا على قرار غرفة االتهام لدى كان الطعن منصبا على قرار غرفة االتهام لدى وقد وقد   ..19711971الجنايات بمراكش سنة الجنايات بمراكش سنة 
محكمة االستئناف بمراكش والقاضي برفض ملتمس الدفاع الرامي إلى بطالن محاضر محكمة االستئناف بمراكش والقاضي برفض ملتمس الدفاع الرامي إلى بطالن محاضر 

رفض رفض  قد  قد ىى المجلس األعل المجلس األعل غير أن غير أن..الشرطة المنجزة إثر وضع ال محدود تحت الحراسةالشرطة المنجزة إثر وضع ال محدود تحت الحراسة
هذا الطعن مكرسا بذلك شرعية اعتقال ال محدود في إطار البحث التمهيدي المنجز من هذا الطعن مكرسا بذلك شرعية اعتقال ال محدود في إطار البحث التمهيدي المنجز من 

    ..لدن الضابطة القضائيةلدن الضابطة القضائية
  

  خرق المقتضيات القانونية المنظمة للوضع تحت الحراسة النظريةخرق المقتضيات القانونية المنظمة للوضع تحت الحراسة النظرية  --أأ
تمكنت الهيئة من خالل تحليل الحاالت المعروضة والمحاكمات في القضايا ذات الصبغة تمكنت الهيئة من خالل تحليل الحاالت المعروضة والمحاكمات في القضايا ذات الصبغة 

من الوقوف على أوجه الخروقات التي كانت تطال المقتضيات القانونية المنظمة من الوقوف على أوجه الخروقات التي كانت تطال المقتضيات القانونية المنظمة السياسية السياسية 
لفترة االعتقال السابقة للمحاكمة خالل الوضع تحت الحراسة النظرية ومن بينها على لفترة االعتقال السابقة للمحاكمة خالل الوضع تحت الحراسة النظرية ومن بينها على 

  ::الخصوصالخصوص
 كتابي بما يسمح بمراقبة  كتابي بما يسمح بمراقبة إذنإذنلم تكن مرفقة بلم تكن مرفقة ب  محاضر الضابطة القضائيةمحاضر الضابطة القضائيةكون كون   --

 أال يرخص بها إال  أال يرخص بها إال ،،مقتضيات القانونيةمقتضيات القانونية حسب ال حسب ال،،صحة التمديدات التي يفترضصحة التمديدات التي يفترض
فال غرفة االتهام قبل حذفها وال المجلس األعلى خصا هذه الثغرة الخطيرة فال غرفة االتهام قبل حذفها وال المجلس األعلى خصا هذه الثغرة الخطيرة . . كتابةكتابة

    ..بما تستحقه من أهميةبما تستحقه من أهمية
 خالل شهر من الوضع  خالل شهر من الوضع  التي يمكن اإلذن بها التي يمكن اإلذن بهاالضروريةالضرورية   التمديدات التمديدات عدد عددوبما أنوبما أن

، فإن العدد خالل ، فإن العدد خالل 1515 الدولة هو  الدولة هو أمنأمنتحت الحراسة، في حال تعلق البحث بالمس بتحت الحراسة، في حال تعلق البحث بالمس ب
وفي األحوال التي يستغرق فيها الوضع تحت الحراسة وفي األحوال التي يستغرق فيها الوضع تحت الحراسة . .  إذنا إذنا180180يتجاوز يتجاوز    قد قدسنةسنة

ومادام كل إذن ومادام كل إذن . .  بالمئات بالمئات سيعد سيعد بها بهاالتمديدات التي يمكن اإلذنالتمديدات التي يمكن اإلذنعدة سنوات، فإن عدد عدة سنوات، فإن عدد 
 لجوء ضابط الشرطة القضائية إلى النيابة العامة،  لجوء ضابط الشرطة القضائية إلى النيابة العامة، ،، من حيث المبدأ من حيث المبدأ،،كتابي يتطلبكتابي يتطلب
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 المحامين لم  المحامين لم كما أنكما أن. . اإلجراءات القانونية لم يكن يتم احترامهااإلجراءات القانونية لم يكن يتم احترامهافإن من الواضح أن فإن من الواضح أن 
 الوثائق المرخصة بالتمديد ناهيك عن أن القانون ال  الوثائق المرخصة بالتمديد ناهيك عن أن القانون ال علىعلى  يكن مسموحا لهم باإلطالعيكن مسموحا لهم باإلطالع

  . . يفرض اإلدالء بها رفقة محاضر الشرطةيفرض اإلدالء بها رفقة محاضر الشرطة
مارس أي مارس أي تتكن كن تت لم  لم النيابة العامةالنيابة العامةحمل على االعتقاد بأن حمل على االعتقاد بأن ومن شأن هذا كله أن يومن شأن هذا كله أن ي

وعالوة على ذلك فإن تاريخ اإليقاف وعالوة على ذلك فإن تاريخ اإليقاف . . ة على ضباط الشرطة القضائيةة على ضباط الشرطة القضائيةمراقبة فعليمراقبة فعلي
والمحامون ما فتئوا يثيرون هذا الخلل على أساس الوثائق والمحامون ما فتئوا يثيرون هذا الخلل على أساس الوثائق . .  يتم تزويره يتم تزويره كان كانغالبا ماغالبا ما

  . . والقرائن، غير أن هذه الوسيلة كان مآلها هو الرفض المنهجيوالقرائن، غير أن هذه الوسيلة كان مآلها هو الرفض المنهجي
   ما كان ما كانبابايجري بصورة ممنهجة تحت التعذيب غاليجري بصورة ممنهجة تحت التعذيب غالكان كان ن االستنطاق الذي ن االستنطاق الذي كما أكما أ  --

يرمي إلى الحصول على أجوبة تأكيدية على األسئلة المطروحة وإلى الكشف عن يرمي إلى الحصول على أجوبة تأكيدية على األسئلة المطروحة وإلى الكشف عن 
 غالبا ما  غالبا ما  المكلفين بإعداد المحاضر المكلفين بإعداد المحاضرفضباط الشرطة القضائيةفضباط الشرطة القضائية". ". المشاركينالمشاركين""أسماء أسماء 

بتحرير تصريحاتهم في االتجاه المطلوب على أساس بتحرير تصريحاتهم في االتجاه المطلوب على أساس قين قين يعمدون إلى أمر المستنطيعمدون إلى أمر المستنط
، وكل ذلك تحت التهديد باستئناف حصص ، وكل ذلك تحت التهديد باستئناف حصص األسئلة المطروحة أثناء االستنطاقاألسئلة المطروحة أثناء االستنطاق

، يطلب من األشخاص الموضوعين تحت ، يطلب من األشخاص الموضوعين تحت ""االعتقالاالعتقال" " وفي نهاية فترة وفي نهاية فترة . . التعذيبالتعذيب
 دون أن يسمح لهم بقراءة  دون أن يسمح لهم بقراءة الحراسة التوقيع على المحضر تحت التهديد مرة أخرى،الحراسة التوقيع على المحضر تحت التهديد مرة أخرى،

    ..تلك المحاضر إذ غالبا ما تكون أعينهم معصبةتلك المحاضر إذ غالبا ما تكون أعينهم معصبة
ن ن يياألشخاص الموضوعاألشخاص الموضوعهيئة أنه يتم تقديم هيئة أنه يتم تقديم تفيد المعلومات والشهادات التي توفرت للتفيد المعلومات والشهادات التي توفرت لل  --

؛ إذ ؛ إذ األعيناألعين ومعصوبي  ومعصوبي األيدياأليدي إلى السلطة القضائية مقيدي  إلى السلطة القضائية مقيدي  النظرية النظريةتحت الحراسةتحت الحراسة
والعديد من األشخاص ممن والعديد من األشخاص ممن   .. إال في باب مكتب القاضي إال في باب مكتب القاضي والعصابات والعصاباتال تنزع القيودال تنزع القيود

 كانوا واقعين تحت صدمة التعذيب وظروف الوضع  كانوا واقعين تحت صدمة التعذيب وظروف الوضع  إلى السلطة القضائية إلى السلطة القضائيةيقدمونيقدمون
. . محكمةمحكمة  وجدون فيوجدون فييي  لدرجة تجعلهم غير قادرين على اإلدراك أنهملدرجة تجعلهم غير قادرين على اإلدراك أنهمحراسة حراسة تحت التحت ال

فكانت تصريحاتهم التمهيدية، المدلى بها في غياب محام، تقع في بعض األحيان فكانت تصريحاتهم التمهيدية، المدلى بها في غياب محام، تقع في بعض األحيان 
  ..تحت تأثير الخوف من استئناف التعذيبتحت تأثير الخوف من استئناف التعذيب

  

   خرق مقتضيات قانونية أخرى متعلقة بشروط المحاكمة العادلة خرق مقتضيات قانونية أخرى متعلقة بشروط المحاكمة العادلة--بب
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خروقات خروقات عن عن  أيضا  أيضا تترتبتترتبلالعتقال لالعتقال  التعسفية  التعسفية ةةصبغصبغقول أن القول أن الوباإلضافة إلى ذلك، يمكن الوباإلضافة إلى ذلك، يمكن ال
 وعدم إخبار العائلة  وعدم إخبار العائلة عدم احترام مسطرة إلقاء القبض واألمر باإلحضارعدم احترام مسطرة إلقاء القبض واألمر باإلحضارأخرى من قبيل أخرى من قبيل 

 لألشخاص  لألشخاص نفسيةنفسيةأو الأو ال//مة البدنية ومة البدنية ووعدم المراقبة والطعن القضائيين والمس بالسالوعدم المراقبة والطعن القضائيين والمس بالسال
  . . المعتقلينالمعتقلين

  

 إطار إلقاء القبض بناء على أمر باإليداع في  إطار إلقاء القبض بناء على أمر باإليداع في حسب القانون وخارجحسب القانون وخارجتجدر اإلشارة إلى أنه تجدر اإلشارة إلى أنه 
فإن إيقاف الضابطة القضائية لشخص يندرج في فإن إيقاف الضابطة القضائية لشخص يندرج في ، ، مؤسسة سجنية صادر عن سلطة قضائيةمؤسسة سجنية صادر عن سلطة قضائية

وال يمكنه وال يمكنه . . إطار البحث التمهيدي أو يأتي تنفيذا إلنابة قضائية يأمر بها قاضي التحقيقإطار البحث التمهيدي أو يأتي تنفيذا إلنابة قضائية يأمر بها قاضي التحقيق
  . . خص مقاومةخص مقاومةبحال أن يبرر االستعمال غير المناسب للقوة إال إذا أبدى الشبحال أن يبرر االستعمال غير المناسب للقوة إال إذا أبدى الش

 أن األشخاص الملقى عليهم  أن األشخاص الملقى عليهم  على علىعلى ضوء شهادات الضحايا وذويهمعلى ضوء شهادات الضحايا وذويهم  ،،وقفت الهيئةوقفت الهيئة
. . القبض في قضايا ذات صبغة سياسية لم يكونوا، في الواقع، موضوع مجرد إيقافالقبض في قضايا ذات صبغة سياسية لم يكونوا، في الواقع، موضوع مجرد إيقاف

كانوا يعمدون إلى محاصرة كانوا يعمدون إلى محاصرة ، ، اامدنيمدنيالذين كانوا في الغالب يرتدون زيا الذين كانوا في الغالب يرتدون زيا فأعوان الشرطة، فأعوان الشرطة، 
يقتحمونه بفظاظة غير مبررة، في أي وقت شاءوا يقتحمونه بفظاظة غير مبررة، في أي وقت شاءوا ووعنه، عنه،  الشخص المبحوث  الشخص المبحوث ىىمقر سكنمقر سكن

ويكون المقصود من وراء ذلك بث ويكون المقصود من وراء ذلك بث . . وغالبا ما يتم ذلك ليال، ودون أن يكشفوا عن هويتهموغالبا ما يتم ذلك ليال، ودون أن يكشفوا عن هويتهم
 يزج بالشخص المبحوث عنه في سيارة غير  يزج بالشخص المبحوث عنه في سيارة غير  وبعد القبض، وبعد القبض،.. العائلة العائلة سائر أفراد سائر أفرادالرعب فيالرعب في

 أو طرف الجلباب  أو طرف الجلباب عليهعليهقبوض قبوض توضع عصابة على عيني الشخص المتوضع عصابة على عيني الشخص الم. . رسمية في الغالبرسمية في الغالب
  ..على رأسه للحيلولة بينه وبين معرفة االتجاه الذي تقصده السيارةعلى رأسه للحيلولة بينه وبين معرفة االتجاه الذي تقصده السيارة

 وال على  وال على ههينص على وجوب إخبار الشخص المعتقل بأسباب اعتقالينص على وجوب إخبار الشخص المعتقل بأسباب اعتقال لم  لم 19591959قانون قانون إن إن 
النيابة النيابة كل من كل من  المخولة قانونا ل المخولة قانونا لوالمراقبة القانونيةوالمراقبة القانونية. .  بوقوع االعتقال بوقوع االعتقالأسرتهأسرتهوجوب إخبار وجوب إخبار 

 ورئيس الغرفة الجنحية لدى محكمة  ورئيس الغرفة الجنحية لدى محكمة ،،19741974 غاية سنة  غاية سنة ىىاالتهام إلاالتهام إل ورئيس غرفة  ورئيس غرفة العامةالعامة
  ..بدون تفعيلبدون تفعيل بقيت في الواقع  بقيت في الواقع ،،االستئناف الحقااالستئناف الحقا

 والسيما في  والسيما في ،،فالخاصية األساسية للوضع تحت الحراسة هي ما تحاط به من سريةفالخاصية األساسية للوضع تحت الحراسة هي ما تحاط به من سرية
فأسرة الشخص المعني ال تعلم أي فأسرة الشخص المعني ال تعلم أي . . ذات صبغة سياسيةذات صبغة سياسيةالمتابعات من أجل جنايات وجنح المتابعات من أجل جنايات وجنح 

 الدولة كان مآل كل مسعى  الدولة كان مآل كل مسعى أمنأمنوفي حاالت المتابعة من أجل المس بوفي حاالت المتابعة من أجل المس ب. . صيرهصيرهشيء عن مشيء عن م
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استثنائي لدى الضابطة القضائية أو لدى إحدى مصالح إدارة األمن الوطني من أجل استثنائي لدى الضابطة القضائية أو لدى إحدى مصالح إدارة األمن الوطني من أجل 
بل قد يكون مصدر مشاكل بل قد يكون مصدر مشاكل . . الحصول على معلومات حول الشخص المعتقل هو الفشلالحصول على معلومات حول الشخص المعتقل هو الفشل

 النيابة  النيابة  المساعي المبذولة لدى المساعي المبذولة لدىونفس األمر ينطبق علىونفس األمر ينطبق على. . ومتاعب بالنسبة لمن يقوم بهومتاعب بالنسبة لمن يقوم به
  . .  الضابطة القضائية الضابطة القضائيةا مراقبةا مراقبةيفترض فيهيفترض فيهالعامة التي العامة التي 

، حيث أصبحت ، حيث أصبحت 19911991 سنة  سنة  ذات الصلة قد خضعت للمراجعة ذات الصلة قد خضعت للمراجعةةةغير أن المقتضيات القانونيغير أن المقتضيات القانوني
على وجوب إخبار ضابط الشرطة القضائية لعائلة الشخص الموقوف بمجرد أن على وجوب إخبار ضابط الشرطة القضائية لعائلة الشخص الموقوف بمجرد أن تنص تنص 

 الضابط ملزم بأن يوجه يوميا إلى وكيل الملك  الضابط ملزم بأن يوجه يوميا إلى وكيل الملك كما أن هذاكما أن هذا. . يقرر وضعه تحت الحراسةيقرر وضعه تحت الحراسة
 األشخاص الموضوعين تحت الحراسة خالل  األشخاص الموضوعين تحت الحراسة خالل  تضم أسماء تضم أسماءوإلى الوكيل العام للملك الئحةوإلى الوكيل العام للملك الئحة

ومع ذلك فإن عدم احترام الواجب المتعلق بإخبار ومع ذلك فإن عدم احترام الواجب المتعلق بإخبار . . الثماني واألربعين ساعة المنصرمةالثماني واألربعين ساعة المنصرمة
  ..ة في حق مخالفيهة في حق مخالفيه تأديبي تأديبيأوأوما لم يتم النص على عقوبات جزائية ما لم يتم النص على عقوبات جزائية   قابال للخرققابال للخرقالعائلة يبقى العائلة يبقى 

  

   ظروف االعتقال  ظروف االعتقال --جج
أما عن ظروف االعتقال في الفترة السابقة للمحاكمة في الوضع المفترض فيه أنه حراسة أما عن ظروف االعتقال في الفترة السابقة للمحاكمة في الوضع المفترض فيه أنه حراسة 

  ::نظرية، فبصفة عامة يمكن القول أنها كانت تتميز بما يلينظرية، فبصفة عامة يمكن القول أنها كانت تتميز بما يلي
 غير النظامي، باستثناء  غير النظامي، باستثناء  بالمعتقل بالمعتقلههباستمرار ومنذ حلولباستمرار ومنذ حلولإجبار المعتقل على البقاء إجبار المعتقل على البقاء   --

 على  على إما قعودا أو انبطاحاإما قعودا أو انبطاحا، ،  في وضعية ثابتة في وضعية ثابتةرات التي يتعرض فيها للتعذيب،رات التي يتعرض فيها للتعذيب،الفتالفت
  العينين؛العينين؛ ومعصوب  ومعصوب يدينيدين مقيد ال مقيد الاألرض،األرض،

  منع الكالم والتواصل بين السجناء؛منع الكالم والتواصل بين السجناء؛  --

  سوء التغذية من حيث الكيف والكم؛سوء التغذية من حيث الكيف والكم؛  --

  عدم السماح بالذهاب إلى أماكن النظافة إال نادرا وحسب مشيئة الحراس؛عدم السماح بالذهاب إلى أماكن النظافة إال نادرا وحسب مشيئة الحراس؛  --

باالستحمام إال بعد شهور باالستحمام إال بعد شهور ة للنظافة وعدم السماح للمعتقل ة للنظافة وعدم السماح للمعتقل انعدام الشروط األوليانعدام الشروط األولي  --
وقد كان هذا الوضع يتسبب للنساء في معاناة نفسية خاصة خالل وقد كان هذا الوضع يتسبب للنساء في معاناة نفسية خاصة خالل . . من االعتقالمن االعتقال

المواد الكيماوية المستعملة في المواد الكيماوية المستعملة في تكون تكون  و وااالقمل منتشرالقمل منتشريكون يكون كما كما . . فترات الحيضفترات الحيض
  ..بعض المناسبات في سبيل القضاء عليه عديمة المفعولبعض المناسبات في سبيل القضاء عليه عديمة المفعول
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بالنسبة لحاالت االستعجال القصوى، إال بالنسبة لحاالت االستعجال القصوى، إال ووفي حال المرض، في حال المرض، عالجات، عالجات، عدم تقديم العدم تقديم ال  --
  ..األواناألوانفوات فوات بعد بعد 

نين أو نين أو جج إسقاط ال إسقاط ال حالة حالةفيفيحرمان النساء في حاالت معينة من المساعدة الطبية حرمان النساء في حاالت معينة من المساعدة الطبية   --
  ..الوضعالوضع

ومن خالل التحريات التي قامت بها الهيئة تم الوقوف، باإلضافة إلى المراكز التي ومن خالل التحريات التي قامت بها الهيئة تم الوقوف، باإلضافة إلى المراكز التي 
ي حاالت االختفاء القسري، على مراكز غير نظامية أو ي حاالت االختفاء القسري، على مراكز غير نظامية أو استعملت ألغراض االحتجاز فاستعملت ألغراض االحتجاز ف

  ..نظامية استعملت ألغراض االعتقال التعسفينظامية استعملت ألغراض االعتقال التعسفي
  

   أماكن االعتقال التعسفي أماكن االعتقال التعسفي--دد
 المستمع إليهم والمعاينات  المستمع إليهم والمعاينات المعلومات المحصل عليها من الضحايا ومن الشهودالمعلومات المحصل عليها من الضحايا ومن الشهودمكنت مكنت 

التي استعملت التي استعملت مجموعة من األماكن والمراكز مجموعة من األماكن والمراكز  بتحديد  بتحديد الميدانية التي قامت بها الهيئةالميدانية التي قامت بها الهيئة
تبين للهيئة أن بعض األجهزة األمنية عملت، خالل تبين للهيئة أن بعض األجهزة األمنية عملت، خالل وو.  .  ألغراض االعتقال التعسفيألغراض االعتقال التعسفي

الفترات التي عرفت حدوث انتهاكات جسيمة، على إحكام السيطرة عليها لضمان التستر الفترات التي عرفت حدوث انتهاكات جسيمة، على إحكام السيطرة عليها لضمان التستر 
كما شمل هذا التستر أيضا األجنحة الخاصة باستقبال كما شمل هذا التستر أيضا األجنحة الخاصة باستقبال . . على االنتهاكات المرتكبة بهاعلى االنتهاكات المرتكبة بها

ومن بين تلك المراكز ومن بين تلك المراكز . . مستشفيات وأماكن دفن الضحايا المتوفينمستشفيات وأماكن دفن الضحايا المتوفينضحايا التعذيب بالضحايا التعذيب بال
  ::والمعتقالت وقفت الهيئة على ما يليوالمعتقالت وقفت الهيئة على ما يلي

  

  ::المقرات الوظيفيةالمقرات الوظيفية  
 في القضايا ذات  في القضايا ذات صصتم استعمالها العتقال واستنطاق األشخاتم استعمالها العتقال واستنطاق األشخاالمقرات التي المقرات التي يقصد بها يقصد بها 

  ::من بينهامن بينها و والصبغة السياسيةالصبغة السياسية
  

  ..ل الخمسيناتل الخمسيناتالدائرة السابعة للشرطة بالدار البيضاء خالالدائرة السابعة للشرطة بالدار البيضاء خال  --
جناح خاص جناح خاص ، ، مفوضية للشرطةمفوضية للشرطة  خالل عهد الحمايةخالل عهد الحماية   التي كانت التي كانت،،داخل هذه المؤسسةداخل هذه المؤسسةببيوجد يوجد 

علما أن الشرطة كانت حتى ذلك الحين علما أن الشرطة كانت حتى ذلك الحين ، ، احتضن أول مصلحة سرية للدولة غداة االستقاللاحتضن أول مصلحة سرية للدولة غداة االستقالل
فهذه المصلحة التي فهذه المصلحة التي . . سبان في الشمالسبان في الشمالإلإلمؤطرة من لدن الفرنسيين في الجنوب ومن لدن امؤطرة من لدن الفرنسيين في الجنوب ومن لدن ا
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إلدارة األمن الوطني، كان يؤطرها إلدارة األمن الوطني، كان يؤطرها   مرافق المؤسسةمرافق المؤسسةكما هو شأن باقي كما هو شأن باقي كانت تابعة، كانت تابعة، 
  ..مقاومون قدماءمقاومون قدماء

  

   بالدار البيضاء بالدار البيضاءمفوضية درب موالي الشريفمفوضية درب موالي الشريف  --

، وهي تابعة منذ إنشائها ، وهي تابعة منذ إنشائها  ألغراض االعتقال التعسفي ألغراض االعتقال التعسفيمنذ نهاية الخمسيناتمنذ نهاية الخمسيناتتم استعمالها تم استعمالها 
  ةة السياسي السياسي ذات الصبغة ذات الصبغة في القضايا في القضاياالمعتقلينالمعتقلينفمعظم فمعظم . . للفرقة الوطنية للضابطة القضائيةللفرقة الوطنية للضابطة القضائية

 و  و 19591959استعملت كمركز اعتقال و تعذيب في الفترة ما بين استعملت كمركز اعتقال و تعذيب في الفترة ما بين . . تعرضوا لالعتقال بهاتعرضوا لالعتقال بها
ومع أن المركز تابع للشرطة القضائية التي تشرف على تنظيم احتجاز المعتقلين، ومع أن المركز تابع للشرطة القضائية التي تشرف على تنظيم احتجاز المعتقلين، . . 19911991

و يؤمن و يؤمن . . فإن مصالح أمنية أخرى كانت تباشر أحيانا عملية االستنطاق و التعذيب بهفإن مصالح أمنية أخرى كانت تباشر أحيانا عملية االستنطاق و التعذيب به
وقد كان وقد كان . . المركز بالتناوب أربعة فرق حراسة تابعة للوحدة المتنقلة الثالثة والرابعةالمركز بالتناوب أربعة فرق حراسة تابعة للوحدة المتنقلة الثالثة والرابعةحراسة حراسة 

  . .  معتقل حسب الفترات معتقل حسب الفترات300300 و  و 4040عدد المعتقلين بالمركز يتراوح بين عدد المعتقلين بالمركز يتراوح بين 
بمجرد وصول المعتقلين، يتم تجريدهم من مالبسهم المدنية ويلبسون لباسا عسكريا بمجرد وصول المعتقلين، يتم تجريدهم من مالبسهم المدنية ويلبسون لباسا عسكريا 

ينات كان المعتقلون، نساء ورجاال ينامون ينات كان المعتقلون، نساء ورجاال ينامون وخالل سنوات الستوخالل سنوات الست. . قميص وسروالقميص وسروال) : ) : الكاكيالكاكي((
على األرض مباشرة ليصبح من حق المعتقلين في السبعينات غطائين و يصبح من حق على األرض مباشرة ليصبح من حق المعتقلين في السبعينات غطائين و يصبح من حق 

  ..النساء استعمال األسرة العسكريةالنساء استعمال األسرة العسكرية
خالل مدة االعتقال، التي قد تتراوح بين أيام و سنوات، تنقطع صلة المعتقل بالعالم خالل مدة االعتقال، التي قد تتراوح بين أيام و سنوات، تنقطع صلة المعتقل بالعالم 

و يرغم على الجلوس في وضعية القرفصاء و يرغم على الجلوس في وضعية القرفصاء ...) ...) ةةالعائلة، المحامون، الصحافالعائلة، المحامون، الصحاف( ( الخارجي الخارجي 
  ..و يمنع عليه تبادل الحديث مع غيره من المعتقلينو يمنع عليه تبادل الحديث مع غيره من المعتقلين

  . . و قد اشتهر درب موالي الشريف باستعمال صنوف التعذيب المختلفة على المعتقلينو قد اشتهر درب موالي الشريف باستعمال صنوف التعذيب المختلفة على المعتقلين
  

  المخافر العاديةالمخافر العادية  --

غير غير  تجري أحيانا استنطاقات تمهيدية قبل نقل الموقوفين إلى مكان وظيفي أو  تجري أحيانا استنطاقات تمهيدية قبل نقل الموقوفين إلى مكان وظيفي أو  كانت كانتحيثحيث
  :: ومن بينها ومن بينهاوظيفي لالعتقال؛وظيفي لالعتقال؛

oo  ؛؛مركز قوات التدخل السريع بالعيونمركز قوات التدخل السريع بالعيون  
oo  مخافر الدرك التي كانت في الغالب محطات عبور؛مخافر الدرك التي كانت في الغالب محطات عبور؛  
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  المقرات غير الوظيفيةالمقرات غير الوظيفية  

    ))الكومبلكسالكومبلكس( ( المركبالمركب  --
عبارة عن بناية تقع وسط حي سكني يقطنه موظفون تابعون لسلك الشرطة، بشارع ماء عبارة عن بناية تقع وسط حي سكني يقطنه موظفون تابعون لسلك الشرطة، بشارع ماء 

  ..ة رجال المطافئ و مستشفى إبن سيناة رجال المطافئ و مستشفى إبن سيناالعينين بأكدال، على مقربة من ثكنالعينين بأكدال، على مقربة من ثكن
استعمل كمركز لالحتجاز التعسفي منذ بداية السبعينات، ووصل االحتجاز به ذروته ما بين استعمل كمركز لالحتجاز التعسفي منذ بداية السبعينات، ووصل االحتجاز به ذروته ما بين 

و حسب ما تتوفر عليه الهيئة من و حسب ما تتوفر عليه الهيئة من . . 19731973، خاصة إثر أحداث مارس ، خاصة إثر أحداث مارس 19761976 و  و 19731973
  ..معطيات، فإن آخر حالة تم احتجازها به هي حالة برلماني هولندي من أصل مغربيمعطيات، فإن آخر حالة تم احتجازها به هي حالة برلماني هولندي من أصل مغربي

  

المركز عبارة عن عمارة بها نوافذ مغلقة تطل على ثكنة رجال المطافئ ومرآب إصالح المركز عبارة عن عمارة بها نوافذ مغلقة تطل على ثكنة رجال المطافئ ومرآب إصالح 
  . . سيارات رجال الشرطةسيارات رجال الشرطة

  

  " " الكوربيسالكوربيس""معتقل معتقل   --

وتحديدا وتحديدا ) ) قرب كلية الحقوققرب كلية الحقوق( ( يوجد بمدينة الدار البيضاء على مقربة من طريق الجديدة يوجد بمدينة الدار البيضاء على مقربة من طريق الجديدة 
ثينات من القرن العشرين ثينات من القرن العشرين عبارة عن بناية تم تشييدها في الثالعبارة عن بناية تم تشييدها في الثالوهو وهو . .  مجال مطار آنفا مجال مطار آنفاداخلداخل

وتتكون من أربعة مخازن وتتكون من أربعة مخازن . . إلصالح األعطاب الميكانيكية للطائرات العسكرية الفرنسيةإلصالح األعطاب الميكانيكية للطائرات العسكرية الفرنسية
و يتوسط كل مخزن مصطبة عالية من اإلسمنت المسلح و يتوسط كل مخزن مصطبة عالية من اإلسمنت المسلح . . كبرى ذات سقف عال من الزنككبرى ذات سقف عال من الزنك

  ..كانت تستعمل لغاية إنزال محركات الطائرات التي يتم إصالحهاكانت تستعمل لغاية إنزال محركات الطائرات التي يتم إصالحها
 كمركز لالحتجاز، وخاصة في الفترة ما  كمركز لالحتجاز، وخاصة في الفترة ما لسبعيناتلسبعينات عقد ا عقد امع النصف األول منمع النصف األول مناستعمل استعمل وو

  ..19741974 وشهر أبريل  وشهر أبريل 19731973بين شهر فبراير بين شهر فبراير 
  
  
  
  
  

  النقط الثابتة النقط الثابتة   --
الرباط، الرباط، --تعتبر النقط التابثة بمثابة مراكز احتجاز بمناطق توجد في محور الدارالبيضاءتعتبر النقط التابثة بمثابة مراكز احتجاز بمناطق توجد في محور الدارالبيضاء

  . . والتعذيبوالتعذيبلالحتجاز واالستنطاق لالحتجاز واالستنطاق ) ) 11الكاب الكاب ( ( كان يستعملها جهاز المخابرات المعروف بكان يستعملها جهاز المخابرات المعروف ب

  ::مت الهيئة بزيارات معاينة لبعضها ومنهامت الهيئة بزيارات معاينة لبعضها ومنهاوقد قاوقد قا
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كانت مكونة من دار سكنى كانت مكونة من دار سكنى ". ". دار المقريدار المقري" " ــ ب بالمعروفةالمعروفة، ، النقطة الثابتة الثانيةالنقطة الثابتة الثانية  --
خالل الستينات إلى حدود بداية سنة خالل الستينات إلى حدود بداية سنة كمركز لالحتجاز كمركز لالحتجاز المقري القديمة واستعملت المقري القديمة واستعملت 

المديرية المديرية ""جهاز الجديد جهاز الجديد تم تدمير المنزل وتحويل الضيعة بكاملها إلى مقر للتم تدمير المنزل وتحويل الضيعة بكاملها إلى مقر لل. . 19731973
  ""العامة للدراسات والمستنداتالعامة للدراسات والمستندات

      

 توجد في شارع طريق زعير  توجد في شارع طريق زعير  فهي عبارة عن فيال فهي عبارة عن فيالأما النقطة الثابتة الرابعة،أما النقطة الثابتة الرابعة،  --
 ، حيث كانت تحتوي على  ، حيث كانت تحتوي على 33بالرباط؛ وهي التي اشتهرت خطأ بالنقطة الثابتة رقم بالرباط؛ وهي التي اشتهرت خطأ بالنقطة الثابتة رقم 

نذ ابريل نذ ابريل زنازن احتجز بها الحسين المانوزي واإلخوة بوريكات و أربعة ضباط مزنازن احتجز بها الحسين المانوزي واإلخوة بوريكات و أربعة ضباط م
    ..19751975 إلى بداية غشت  إلى بداية غشت 19731973

  

  التعذيب وسوء المعاملة التعذيب وسوء المعاملة . . 33
مكن تحليل المعطيات التي تتضمنها الملفات المعروضة على الهيئة، وكذا الشهادات مكن تحليل المعطيات التي تتضمنها الملفات المعروضة على الهيئة، وكذا الشهادات 
الشفوية المقدمة خالل جلسات االستماع العمومية والمغلقة المنظمة بمقر الهيئة، من الشفوية المقدمة خالل جلسات االستماع العمومية والمغلقة المنظمة بمقر الهيئة، من 

عذيب المعتقلين قصد انتزاع اعترافات عذيب المعتقلين قصد انتزاع اعترافات الوقوف على طرق مختلفة مورست بشكل منهجي لتالوقوف على طرق مختلفة مورست بشكل منهجي لت
كما مكنت المقارنات كما مكنت المقارنات .  .  منهم أو معاقبتهم في الفترة الزمنية موضوع اختصاص الهيئةمنهم أو معاقبتهم في الفترة الزمنية موضوع اختصاص الهيئة

  ::المجراة بين األوصاف المقدمة من قبل الضحايا من التوصل إلى الخالصات التاليةالمجراة بين األوصاف المقدمة من قبل الضحايا من التوصل إلى الخالصات التالية
  

ا ألم ا ألم تتنوع أساليب التعذيب المتبعة حسب طبيعتها من حيث كونها تستهدف إيقاع إمتتنوع أساليب التعذيب المتبعة حسب طبيعتها من حيث كونها تستهدف إيقاع إم  
  مادي أو معنوي أو هما معا؛ مادي أو معنوي أو هما معا؛ 

  ::من بين األشكال المتبعة إليقاع األلم الجسدي يمكن ذكرمن بين األشكال المتبعة إليقاع األلم الجسدي يمكن ذكر  
oo   " "الضرب على األرجل وأجزاء الضرب على األرجل وأجزاء بب   والمصحوب والمصحوببشتى أشكالهبشتى أشكاله" " التعالقالتعالق

  ؛؛أخرى من البدنأخرى من البدن
oo  ؛؛ الكي بواسطة السجائر الكي بواسطة السجائر  
oo  ؛؛ اقتالع األظافر اقتالع األظافر  
oo  ؛؛ اإلرغام على شرب مواد ملوثة اإلرغام على شرب مواد ملوثة  
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oo  اإلرغام على الجلوس على قنينة؛اإلرغام على الجلوس على قنينة؛  

وباإلضافة إلى الضرر النفسي واأللم الجسدي المترتب عن ذلك، فقد تسببت هذه األساليب وباإلضافة إلى الضرر النفسي واأللم الجسدي المترتب عن ذلك، فقد تسببت هذه األساليب 
بل بل . .  مستديمة مستديمةمخلفات نفسية وعاهاتمخلفات نفسية وعاهاتنتجت عنها نتجت عنها في إصابات خطيرة في إصابات خطيرة في بعض الحاالت في بعض الحاالت 

  ..أدت خطورة التعذيب الممارس إلى الوفاة في حاالت معينةأدت خطورة التعذيب الممارس إلى الوفاة في حاالت معينة
  

  ::تقلين يمكن ذكرتقلين يمكن ذكرومن بين األشكال المتبعة إللحاق األذى النفسي بالمعومن بين األشكال المتبعة إللحاق األذى النفسي بالمع  
oo  ؛؛التهديد بالقتلالتهديد بالقتل  
oo  التهديد باالغتصاب؛التهديد باالغتصاب؛  

oo   السب والقذف واستعمال كافة الوسائل األخرى التي من شأنها الحط من السب والقذف واستعمال كافة الوسائل األخرى التي من شأنها الحط من
  الكرامة؛ الكرامة؛ 

oo   وضع أصفاد باليدين وعصابة على العينين قصد حجب الرؤيا والمنع وضع أصفاد باليدين وعصابة على العينين قصد حجب الرؤيا والمنع
  من الحركة؛من الحركة؛

oo   ؛ ؛ العالم الخارجي وما ينتج عنه من إحساس بانعدام األمانالعالم الخارجي وما ينتج عنه من إحساس بانعدام األمانالعزل عن العزل عن  

oo  ؛؛الحرمان من النومالحرمان من النوم  
oo   باقي المعتقلين؛باقي المعتقلين؛المنع المطلق من الحديث مع المنع المطلق من الحديث مع  

oo  األقارب أو التهديد بذلك؛ األقارب أو التهديد بذلك؛ العائلة أو العائلة أو أحد أفراد أحد أفرادتعذيبتعذيب   
  

المعتمدة في االستنطاق والتحقيق المعتمدة في االستنطاق والتحقيق المفضلة المفضلة يمكن القول أن ممارسة التعذيب كانت الوسيلة يمكن القول أن ممارسة التعذيب كانت الوسيلة 
لهدف من وراء اللجوء لهدف من وراء اللجوء حيث أنه لم يعد احيث أنه لم يعد ا. . في القضايا ذات الصبغة السياسيةفي القضايا ذات الصبغة السياسيةمع المعتقلين مع المعتقلين 

   الجسدي والمعنوي الجسدي والمعنوي أيضا المعاقبة واالنتقام واإلذالل أيضا المعاقبة واالنتقام واإلذاللحسب، بلحسب، بلفف  إليه نزع االعترافاتإليه نزع االعترافات
  المزاجيةالمزاجيةووالرغبة في الحصول على االعتراف بأية وسيلة الرغبة في الحصول على االعتراف بأية وسيلة والجدير باإلشارة أن والجدير باإلشارة أن . . للمتهمينللمتهمين

تى تى  على توسيع نطاق ممارسة التعذيب ليشمل ح على توسيع نطاق ممارسة التعذيب ليشمل حدتدتكلها عوامل ساعكلها عوامل ساعتعتبر تعتبر  المهنية،  المهنية، نعدامنعدامواوا
  ..األشخاص المتابعين في جرائم الحق العاماألشخاص المتابعين في جرائم الحق العام

 حيث  حيث ،،فإن معاناة النساء تكون أكثر حدةفإن معاناة النساء تكون أكثر حدة، ،  التعذيب المذكورة التعذيب المذكورةعالوة على مختلف أشكالعالوة على مختلف أشكال
ويرجع ويرجع   ..من التعذيبمن التعذيب خاصة  خاصة  خالل المرحلة السابقة للمتابعة القضائية، ألشكال خالل المرحلة السابقة للمتابعة القضائية، ألشكالتتعرضتتعرض
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  كرامةكرامةونما اعتبار لونما اعتبار لددذلك إلى كون التعذيب الممارس على المرأة يتولى القيام به رجال ذلك إلى كون التعذيب الممارس على المرأة يتولى القيام به رجال 
خطر خطر ما يرافقه من ما يرافقه من يفرض عليها أحيانا أن تبقى عارية أمام جالديها ويفرض عليها أحيانا أن تبقى عارية أمام جالديها و حيث  حيث لضحية،لضحية،اا

  ..كهاجس وكفعل في بعض األحيانكهاجس وكفعل في بعض األحياناالغتصاب والتهديد به االغتصاب والتهديد به 
وتتضاعف معاناة النساء عندما يستعمل الحرمان من وسائل النظافة أثناء فترات الحيض وتتضاعف معاناة النساء عندما يستعمل الحرمان من وسائل النظافة أثناء فترات الحيض 

  ..كوسيلة لإلمعان في تعذيبهنكوسيلة لإلمعان في تعذيبهن
  

  عمال المفرط وغير المتناسب للقوة العموميةعمال المفرط وغير المتناسب للقوة العموميةاالستاالست--44
  تتمكن تحليل المعطيات والمعلومات المستقاة من مختلف المصادر، ذات الصلة باالنتهاكامكن تحليل المعطيات والمعلومات المستقاة من مختلف المصادر، ذات الصلة باالنتهاكا

الجسيمة موضوع اختصاص الهيئة، وكذا التحريات المجراة، من الوقوف على مسؤولية الجسيمة موضوع اختصاص الهيئة، وكذا التحريات المجراة، من الوقوف على مسؤولية 
بل بل   .. على الهيئة على الهيئةمعظم الحاالت المعروضةمعظم الحاالت المعروضة، في ، في أجهزة أمنية مختلفة عن تلك االنتهاكاتأجهزة أمنية مختلفة عن تلك االنتهاكات

ثبت للهيئة في العديد من الحاالت وجود مسؤولية مشتركة، وفي بعض الحاالت تضامنية، ثبت للهيئة في العديد من الحاالت وجود مسؤولية مشتركة، وفي بعض الحاالت تضامنية، 
 الناتجة عن أعمال  الناتجة عن أعمال  والقانونية والقانونيةالمسؤولية السياسيةالمسؤولية السياسيةولتيسير تحليل ولتيسير تحليل . . بين أجهزة متعددةبين أجهزة متعددة

  .. تلك األجهزة، يجدر التذكير باألنظمة القانونية المنظمة لها تلك األجهزة، يجدر التذكير باألنظمة القانونية المنظمة لهاوتدخالتوتدخالت
  

      انونية لألجهزة األمنيةانونية لألجهزة األمنية األنظمة الق األنظمة الق--11--44
ينص النظام األساسي للوظيفة العمومية على ينص النظام األساسي للوظيفة العمومية على : : النظام األساسي للوظيفة العموميةالنظام األساسي للوظيفة العمومية  

 رؤسائه  رؤسائه  مسؤوليته تجاه مسؤوليته تجاهكل موظف عن تنفيذ المهام الموكولة إليه، وعلىكل موظف عن تنفيذ المهام الموكولة إليه، وعلىمسؤولية مسؤولية 
، دون أن يقيم ، دون أن يقيم ))1717الفصل الفصل ((عن السلطة المسندة إليه وعن تنفيذ ما يتلقاه من أوامر عن السلطة المسندة إليه وعن تنفيذ ما يتلقاه من أوامر 

 على حماية  على حماية  أيضا أيضاكما ينصكما ينص. . 1133ز فيما يتعلق بطبيعة هذه األوامرز فيما يتعلق بطبيعة هذه األوامرأدنى تمييأدنى تميي
الموظفين من التهديد و المس والسب واالفتراء ومن االعتداءات التي قد يكونون الموظفين من التهديد و المس والسب واالفتراء ومن االعتداءات التي قد يكونون 

 أنه ال ينص في المقابل  أنه ال ينص في المقابل غيرغير). ). 1919الفصل الفصل ((  ضحية لها أثناء مزاولتهم لوظائفهمضحية لها أثناء مزاولتهم لوظائفهم
    ..محتملمحتملعلى أي التزام باحترام حقوق المواطن وحمايتها من كل تعسف على أي التزام باحترام حقوق المواطن وحمايتها من كل تعسف 

  

                                                 
 ). 1958 أبريل 11الجريدة الرسمية المؤرخة بتاريخ  (1958 فبراير 24 بتاريخ 008-58-1 ظهير عدد -  13
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  النظام القانوني لألجهزة األمنيةالنظام القانوني لألجهزة األمنية  

  ::اإلدارة العامة لألمن الوطنياإلدارة العامة لألمن الوطني  --  أأ
 واالستعالمات  واالستعالمات وطنيوطنيفي ثالثة فروع أساسية وهي األمن الفي ثالثة فروع أساسية وهي األمن الإدارة األمن الوطني إدارة األمن الوطني  تنتظم  تنتظم 

 ظهير  ظهير يتضمنيتضمنوال وال . . األرشيفاألرشيفخاصة بخاصة بعلى مصلحة على مصلحة   كما تتوفركما تتوفر. . العامة والضابطة القضائيةالعامة والضابطة القضائية
ة أي مقتضى بخصوص طبيعة روابطها مع وزارة ة أي مقتضى بخصوص طبيعة روابطها مع وزارة  المحدث لهذه اإلدار المحدث لهذه اإلدار19561956 ماي  ماي 1616

وبالفعل فإن اإلدارة العامة لألمن الوطني غالبا ما حافظت على نوع من وبالفعل فإن اإلدارة العامة لألمن الوطني غالبا ما حافظت على نوع من . . الداخليةالداخلية
االستقالل الذي تختلف درجته باختالف الظرفية وحسب الشخص الموكول إليه أمر االستقالل الذي تختلف درجته باختالف الظرفية وحسب الشخص الموكول إليه أمر 

  منمن، ، ، وهو بمثابة نظام خاص لهذه اإلدارة، وهو بمثابة نظام خاص لهذه اإلدارة19731973 أبريل  أبريل 99 مرسوم  مرسوم وقد جعلوقد جعل. . إدارتهاإدارتها
الصبغة الصبغة "" بحكم  بحكم  وذلك وذلكداخل الوظيفة العمومية،داخل الوظيفة العمومية،  األمن الوطني شريحة خاصةاألمن الوطني شريحة خاصة  موظفيموظفي

وال يفرض وال يفرض ". ". الخاصة للمهام التي يمارسونها والمسؤوليات االستثنائية التي يضطلعون بهاالخاصة للمهام التي يمارسونها والمسؤوليات االستثنائية التي يضطلعون بها
  ..هذا النظام على هؤالء الموظفين أي التزام في عالقاتهم مع المواطنينهذا النظام على هؤالء الموظفين أي التزام في عالقاتهم مع المواطنين

  

  الدرك الملكيالدرك الملكي--بب
ات المسلحة الملكية وهو خاضع، من ثمة، للضوابط العسكرية؛ غير ات المسلحة الملكية وهو خاضع، من ثمة، للضوابط العسكرية؛ غير يشكل جزءا من القويشكل جزءا من القو

. . أنه يخضع فيما يقوم به من مهام الضابطة القضائية لمقتضيات قانون المسطرة الجنائيةأنه يخضع فيما يقوم به من مهام الضابطة القضائية لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية
السهر على األمن السهر على األمن مهمة مهمة ، ،  له له المحدث المحدث19571957 أبريل  أبريل 2244بمقتضى ظهير بمقتضى ظهير أنيط بهذا الجهاز، أنيط بهذا الجهاز، 

ان يخضع فيما يقوم به من مهام الشرطة ان يخضع فيما يقوم به من مهام الشرطة  ك كإنإنوو. . الوطني وحفظ النظام وتطبيق القوانينالوطني وحفظ النظام وتطبيق القوانين
 فإنه يخضع فيما يضطلع به من مهام الشرطة اإلدارية لوزير  فإنه يخضع فيما يضطلع به من مهام الشرطة اإلدارية لوزير ،،القضائية لوزير العدلالقضائية لوزير العدل

 مهام عادية  مهام عادية 19581958 يناير  يناير 1414 من ظهير  من ظهير 77ويمارس الدرك الملكي بموجب الفصل ويمارس الدرك الملكي بموجب الفصل . . الداخليةالداخلية
دة التي تتقدم بها دة التي تتقدم بها ستجابة لطلبات المساعستجابة لطلبات المساعاالاال أو  أو التكليفالتكليفا في إطار ا في إطار بهبهومهام استثنائية يقوم ومهام استثنائية يقوم 

للحيلولة دون المس بالنظام العام ولزجر مرتكبي للحيلولة دون المس بالنظام العام ولزجر مرتكبي ""ويمارس مراقبة دائمة ويمارس مراقبة دائمة . . مختلف السلطاتمختلف السلطات
 فيهم أولئك الذين  فيهم أولئك الذين ننوتستهدف مراقبة مرتكبي مختلف الجرائم بموتستهدف مراقبة مرتكبي مختلف الجرائم بم". ". هذا المس عند االقتضاءهذا المس عند االقتضاء

 في  في ااال ضمير لهم ومشكوكال ضمير لهم ومشكوك " "ااينعتهم هذا القانون نفسه بعبارة فضفاضة بكونهم أشخاصينعتهم هذا القانون نفسه بعبارة فضفاضة بكونهم أشخاص
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مع ذلك فإنه يعتبر من باب الشطط في مع ذلك فإنه يعتبر من باب الشطط في ). ).  من نفس الظهير من نفس الظهير102102 و  و 66الفصالن الفصالن " (" (وطنيتهموطنيتهم
   عنصر عنصر كل عمل يقوم به كل عمل يقوم به،،أو التأديبيةأو التأديبية//متابعة القضائية ومتابعة القضائية والال  الذي يستوجبالذي يستوجبالسلطة السلطة استعمال استعمال 

الفصل الفصل " (" (المس بالحرية الفردية أو الحريات التي يقرها القانونالمس بالحرية الفردية أو الحريات التي يقرها القانون''الدرك ويكون من شأنه الدرك ويكون من شأنه من من 
5555.(.(  

  

  لمحافظة على التراب الوطنيلمحافظة على التراب الوطني ا امديريةمديرية--جج
تابعة لإلدارة العامة لألمن تابعة لإلدارة العامة لألمن  أصبحت  أصبحت وقدوقد. . 19731973 يناير  يناير 1212تم إحداثها بمقتضى ظهير تم إحداثها بمقتضى ظهير 

 بعد أن كانت تابعة لوزير  بعد أن كانت تابعة لوزير ، ،  المعدل لظهير إحداثها المعدل لظهير إحداثها19741974 يناير  يناير 22 ظهير  ظهير  بموجب بموجبالوطنيالوطني
ويحدد ويحدد ". ". بالسهر على حماية أمن الدولة ومؤسساتها والحفاظ عليهابالسهر على حماية أمن الدولة ومؤسساتها والحفاظ عليها""ويعهد إليها ويعهد إليها . . الداخليةالداخلية

  ..مديرها المعين بظهير قواعد عمل هذا الجهاز ومهام مصالحه وفرقهمديرها المعين بظهير قواعد عمل هذا الجهاز ومهام مصالحه وفرقه
    

  قوات التدخل السريعقوات التدخل السريع--دد
 حيث حلت محل  حيث حلت محل 19561956 يناير  يناير 2626تم إحداثها بمقتضى قرار اإلقامة العامة المؤرخ بتاريخ تم إحداثها بمقتضى قرار اإلقامة العامة المؤرخ بتاريخ 

لنظام لنظام هذا الجهاز األمني التابع لوزارة الداخلية هذا الجهاز األمني التابع لوزارة الداخلية وال يخضع وال يخضع . . الفرق الخاصة للشرطةالفرق الخاصة للشرطة
  ..خاصخاص

  

  قوات المساعدةقوات المساعدةالال--هـهـ
، وتضطلع في نطاق المهام ، وتضطلع في نطاق المهام 19761976 أبريل  أبريل 1212تخضع للظهير بمثابة قانون الصادر بتاريخ تخضع للظهير بمثابة قانون الصادر بتاريخ   

الموكولة إليها بالمحافظة على النظام واألمن العمومي إلى جانب قوات حفظ النظام الموكولة إليها بالمحافظة على النظام واألمن العمومي إلى جانب قوات حفظ النظام 
 على امتداد التراب  على امتداد التراب  اللجوء إليها اللجوء إليهاوحدات تدخل يمكنوحدات تدخل يمكنفي شكل في شكل منتظمة منتظمة هي هي وو. . األخرىاألخرى

وتخضع القوات المساعدة لألنظمة العسكرية وتخضع القوات المساعدة لألنظمة العسكرية . . ة وفي كل مكانة وفي كل مكانالوطني في كل لحظالوطني في كل لحظ
وتساعد الوالة والعمال قيادة إقليمية مكلفة بمراقبة وحدات وتساعد الوالة والعمال قيادة إقليمية مكلفة بمراقبة وحدات . . ولوصاية وزير الداخليةولوصاية وزير الداخلية

  ..القوات المساعدةالقوات المساعدة
  

  مسؤولية الوالة والعمال في حفظ النظام العاممسؤولية الوالة والعمال في حفظ النظام العام  

  19591959منشور منشور --أأ
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الحفاظ على النظام العام الحفاظ على النظام العام والمتعلق بوالمتعلق ب  195919591144 يناير  يناير 33إن المنشور المؤرخ بتاريخ إن المنشور المؤرخ بتاريخ 
يذكرهم على وجه الخصوص يذكرهم على وجه الخصوص فهو فهو . . وبالتسخير موجه إلى عمال العماالت واألقاليموبالتسخير موجه إلى عمال العماالت واألقاليم

تأمين حماية الحياة والحفاظ تأمين حماية الحياة والحفاظ "" األمن مشددا على واجب  األمن مشددا على واجب  الحفاظ على الحفاظ علىبمسؤوليتهم في مجالبمسؤوليتهم في مجال
 والوقاية من كل اضطراب يكون من  والوقاية من كل اضطراب يكون من ،،""على ممتلكات المواطنين المادية وتراثهم الروحيعلى ممتلكات المواطنين المادية وتراثهم الروحي

وفي حال وقوع اضطراب في األمن العمومي فإن جميع عناصر القوة وفي حال وقوع اضطراب في األمن العمومي فإن جميع عناصر القوة . . لمس بهمالمس بهماشأنه اشأنه ا
على التوالي أو في نفس الوقت توضع رهن إشارتهم على التوالي أو في نفس الوقت توضع رهن إشارتهم ""العمومية التي يمكن االستعانة بها العمومية التي يمكن االستعانة بها 

  ::""وفق شروط محددةوفق شروط محددة
oo   في حال وقوع أحداث من شأنها في حال وقوع أحداث من شأنها ""فالقوات المساعدة توضع مباشرة رهن إشارتهم فالقوات المساعدة توضع مباشرة رهن إشارتهم

  ؛؛""اإلخالل بالنظام العاماإلخالل بالنظام العام
oo   ،في حال وقوع اضطرابات لم تتمكن الشرطة والقوات المساعدة من في حال وقوع اضطرابات لم تتمكن الشرطة والقوات المساعدة من " " والدرك، والدرك

  ؛؛""القضاء عليهاالقضاء عليها
oo  في حال وقوع اضطرابات خطيرة أو تمرد وعصيانفي حال وقوع اضطرابات خطيرة أو تمرد وعصيان "  " جيش الملكيجيش الملكيوالوال."."  

  

وينبغي في هذه األحوال أن يكون التسخير كتابيا وأن يبين المكان والزمان والتعليمات وينبغي في هذه األحوال أن يكون التسخير كتابيا وأن يبين المكان والزمان والتعليمات 
غير أنه يمكن في حالة غير أنه يمكن في حالة . . مر اختيارها للسلطة العسكريةمر اختيارها للسلطة العسكرية أما وسائل التدخل فيبقى أ أما وسائل التدخل فيبقى أ..العامةالعامة

. . االستعجال القصوى طلب التدخل بواسطة التلغراف أو الهاتف شريطة تأكيده كتابةاالستعجال القصوى طلب التدخل بواسطة التلغراف أو الهاتف شريطة تأكيده كتابة
وتكون كل عملية من هذه العمليات موضوع تقرير يوجه فورا عبر التلكس إلى وزير وتكون كل عملية من هذه العمليات موضوع تقرير يوجه فورا عبر التلكس إلى وزير ""

، في الجريدة الرسمية مع ، في الجريدة الرسمية مع إن هذه المذكرة، المنشورة بكيفية مثيرة لالستغرابإن هذه المذكرة، المنشورة بكيفية مثيرة لالستغراب". ". الداخليةالداخلية
وكان ينبغي وكان ينبغي . . 19651965أنها تكتسي صبغة داخلية، قد وقع إعمالها مبدئيا في أحداث مارس أنها تكتسي صبغة داخلية، قد وقع إعمالها مبدئيا في أحداث مارس 

  .. لتصبح صالحيات العمال موضوع نص قانوني لتصبح صالحيات العمال موضوع نص قانوني19771977أن ننتظر حلول سنة أن ننتظر حلول سنة 
    

    19771977صالحيات العمال بدءا من سنة صالحيات العمال بدءا من سنة --بب
بحفظ بحفظ  " "19771977فبراير فبراير   1515ظهير بمثابة قانون المؤرخ بتاريخ ظهير بمثابة قانون المؤرخ بتاريخ يعهد إلى العامل بموجب يعهد إلى العامل بموجب 
ويمكنه أن يستعمل القوات المساعدة وقوات الشرطة وأن ويمكنه أن يستعمل القوات المساعدة وقوات الشرطة وأن . . النظام في العمالة أو اإلقليمالنظام في العمالة أو اإلقليم
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" " يستعين بالدرك الملكي والقوات المسلحة الملكية وفق الشروط المقررة في القانونيستعين بالدرك الملكي والقوات المسلحة الملكية وفق الشروط المقررة في القانون
  ..1155))33الفصلالفصل((

 القانون  القانون وتجدر اإلشارة إلى أن شروط استعمال القوة العمومية وشكلياتها غير محددة فيوتجدر اإلشارة إلى أن شروط استعمال القوة العمومية وشكلياتها غير محددة في
من جهة وأنه يتبين من جهة ثانية من خالل المعلومات المحصل عليها أن السلطة من جهة وأنه يتبين من جهة ثانية من خالل المعلومات المحصل عليها أن السلطة 
السياسية المركزية هي التي قررت ودبرت استعمال القوات العسكرية إبان األحداث السياسية المركزية هي التي قررت ودبرت استعمال القوات العسكرية إبان األحداث 

  . . االجتماعيةاالجتماعية
 خالصات عامة حول االنتهاكات المترتبة عن االستعمال غير المتناسب للقوة  خالصات عامة حول االنتهاكات المترتبة عن االستعمال غير المتناسب للقوة --22--44

  العموميةالعمومية
لعهود والمواثيق الدولية لحقوق اإلنسان الحق في الحياة باعتباره الحق األساسي لعهود والمواثيق الدولية لحقوق اإلنسان الحق في الحياة باعتباره الحق األساسي تضمن اتضمن ا

كما يعتبر واحدا من بين الحقوق غير القابلة للتقييد كما يعتبر واحدا من بين الحقوق غير القابلة للتقييد . . الذي تنبني عليه سائر حقوق اإلنسانالذي تنبني عليه سائر حقوق اإلنسان
    ..في أي وقت كان بما في ذلك أوقات الحرب أو حاالت الطوارئ واالستثناءفي أي وقت كان بما في ذلك أوقات الحرب أو حاالت الطوارئ واالستثناء

ى الهيئة ذات الصلة باألحداث الواقعة خالل سنوات ى الهيئة ذات الصلة باألحداث الواقعة خالل سنوات مكن تحليل الملفات المعروضة علمكن تحليل الملفات المعروضة عل
، والتحريات والدراسات التي أجرتها حول الموضوع ، والتحريات والدراسات التي أجرتها حول الموضوع 19901990 و و19841984 و و19811981 و و19651965

  ::من التوصل إلى الخالصات التاليةمن التوصل إلى الخالصات التالية
شهدت تلك األحداث ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان تمثلت أساسا في المس شهدت تلك األحداث ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان تمثلت أساسا في المس   --

من بينهم أطفال ومن بينهم أيضا أشخاص لم تكن لهم من بينهم أطفال ومن بينهم أيضا أشخاص لم تكن لهم بالحق في الحياة لعدد من المواطنين بالحق في الحياة لعدد من المواطنين 
  أية مشاركة في تلك األحداث؛أية مشاركة في تلك األحداث؛

كانت تلك االنتهاكات نتيجة لعدم االلتزام بالمعايير والمبادئ الدولية في مجال حقوق كانت تلك االنتهاكات نتيجة لعدم االلتزام بالمعايير والمبادئ الدولية في مجال حقوق   --
اإلنسان ذات الصلة بشروط وقيود استعمال القوة العمومية، ترتب عنه استعمال غير اإلنسان ذات الصلة بشروط وقيود استعمال القوة العمومية، ترتب عنه استعمال غير 

  ما تسبب في حدوث وفيات؛ما تسبب في حدوث وفيات؛متناسب ومفرط لتلك القوة ممتناسب ومفرط لتلك القوة م
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مكنت نتائج التحريات المجراة وكذا تحليل الوقائع المرتبطة بتلك األحداث من الوقوف مكنت نتائج التحريات المجراة وكذا تحليل الوقائع المرتبطة بتلك األحداث من الوقوف   --
على قيام السلطات بإطالق النار بالذخيرة الحية، في العديد من الحاالت، وعدم اللجوء إلى على قيام السلطات بإطالق النار بالذخيرة الحية، في العديد من الحاالت، وعدم اللجوء إلى 

  استعمال وسائل أخرى تمكن من تفريق المظاهرات دون حدوث وفيات؛استعمال وسائل أخرى تمكن من تفريق المظاهرات دون حدوث وفيات؛

 مما هو مثبت في مختلف السجالت والشهادات المتعلقة باألحداث المعنية، أن  مما هو مثبت في مختلف السجالت والشهادات المتعلقة باألحداث المعنية، أن ويستفادويستفاد  --
العديد من الضحايا قد توفوا نتيجة إصابتهم بالرصاص في مستوى الجمجمة أو القفص العديد من الضحايا قد توفوا نتيجة إصابتهم بالرصاص في مستوى الجمجمة أو القفص 

  الصدري أو البطن؛الصدري أو البطن؛

سجلت الهيئة عددا مهما من األطفال من بين المتوفين، بعضهم ال يتجاوز العاشرة من سجلت الهيئة عددا مهما من األطفال من بين المتوفين، بعضهم ال يتجاوز العاشرة من   --
  عمره؛عمره؛

جهزة المتدخلة، في بعض الحاالت، بإطالق النار داخل المنازل من خالل جهزة المتدخلة، في بعض الحاالت، بإطالق النار داخل المنازل من خالل قامت األقامت األ  --
نوافذ مفتوحة أو من خالل األبواب، وأصابت أشخاصا من بينهم أطفال وشيوخ ونساء، نوافذ مفتوحة أو من خالل األبواب، وأصابت أشخاصا من بينهم أطفال وشيوخ ونساء، 

وتؤكد هذه الوقائع  شهادات قدمت أمام الهيئة، وتؤكد هذه الوقائع  شهادات قدمت أمام الهيئة، . . بعضهم توفي من جراء طلقات الرصاصبعضهم توفي من جراء طلقات الرصاص
ت وقوع حاالت سحب جثث من داخل ت وقوع حاالت سحب جثث من داخل كما تؤكدها سجالت حفظ األموات التي أثبتكما تؤكدها سجالت حفظ األموات التي أثبت

  المنازل؛المنازل؛

عند لجوئها إلى سحب جثت الضحايا الذين أصيبوا داخل منازلهم، حرمت األجهزة عند لجوئها إلى سحب جثت الضحايا الذين أصيبوا داخل منازلهم، حرمت األجهزة   --
المتدخلة عائالت المتوفين من معرفة الوجهة التي أخذت إليها وتم التستر عن مكان المتدخلة عائالت المتوفين من معرفة الوجهة التي أخذت إليها وتم التستر عن مكان 
  الدفن، بل إن السلطة رفضت إدراج المتوفين في سجالت تقييد الوفيات بالمصالحالدفن، بل إن السلطة رفضت إدراج المتوفين في سجالت تقييد الوفيات بالمصالح

  المختصة؛المختصة؛

إحجام رجال السلطة عن تقديم العون والمساعدة لمواطنين مصابين بما في ذلك إحجام رجال السلطة عن تقديم العون والمساعدة لمواطنين مصابين بما في ذلك   --
  أطفال توفوا نتيجة إطالق الرصاص؛ أطفال توفوا نتيجة إطالق الرصاص؛ 

سجلت الهيئة ممارسات صدرت عن السلطات في بعض الحاالت تتعلق بعدم سجلت الهيئة ممارسات صدرت عن السلطات في بعض الحاالت تتعلق بعدم   --
 وزنا لحرمة  وزنا لحرمة دسين في شاحنات، بشكل ال يقيمدسين في شاحنات، بشكل ال يقيماحترام األموات وذلك بنقلهم مكاحترام األموات وذلك بنقلهم مك

  األموات؛األموات؛

ت الهيئة على أماكن دفن ضحايا األحداث االجتماعية في حاالت متعددة، ت الهيئة على أماكن دفن ضحايا األحداث االجتماعية في حاالت متعددة، وقفوقف  --
وسجلت أن عمليات الدفن في هذه الحاالت، رغم مراعاتها للطقوس الدينية المرعية وسجلت أن عمليات الدفن في هذه الحاالت، رغم مراعاتها للطقوس الدينية المرعية 
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وحدوثها في مقابر نظامية، قد تمت ليال ودون إعالم العائالت ودون حضورها في وحدوثها في مقابر نظامية، قد تمت ليال ودون إعالم العائالت ودون حضورها في 
الهيئة حاالت لم تحترم فيها الهيئة حاالت لم تحترم فيها وفي مناسبات أخرى، سجلت وفي مناسبات أخرى، سجلت . . أغلب الحاالت المسجلةأغلب الحاالت المسجلة

  هذه الطقوس، ولم يدفن فيها الضحايا بطريقة نظامية؛هذه الطقوس، ولم يدفن فيها الضحايا بطريقة نظامية؛

تأكدت الهيئة في كل الحاالت المتحرى بشأنها، من أن السلطات األمنية لم تحط تأكدت الهيئة في كل الحاالت المتحرى بشأنها، من أن السلطات األمنية لم تحط   --
وهو ما وهو ما . . النيابة العامة علما بالوفيات وبعددها وبأسبابها، ما عدا في حالة واحدةالنيابة العامة علما بالوفيات وبعددها وبأسبابها، ما عدا في حالة واحدة

لنيابة العامة ودون قيام المصالح الطبية لنيابة العامة ودون قيام المصالح الطبية جعل عمليات الدفن تجري دون علم اجعل عمليات الدفن تجري دون علم ا
كما أن النيابة العامة لم تسع إلى فتح تحقيق بصدد كما أن النيابة العامة لم تسع إلى فتح تحقيق بصدد . . بالتشريح الذي يفرضه القانونبالتشريح الذي يفرضه القانون

األحداث المذكورة، على الرغم من صدور بالغات رسمية في شأنها، تقر بحدوث األحداث المذكورة، على الرغم من صدور بالغات رسمية في شأنها، تقر بحدوث 
  وفيات؛وفيات؛

لة لة تضمنت البالغات الرسمية المنشورة عقب كل هذه األحداث، ما عدا في حاتضمنت البالغات الرسمية المنشورة عقب كل هذه األحداث، ما عدا في حا  --
، وبشكل منهجي، معلومات خاطئة عن عدد الوفيات ، وبشكل منهجي، معلومات خاطئة عن عدد الوفيات ))19841984الناظور الناظور ((واحدة واحدة 
  وأسبابها؛وأسبابها؛

  خالصات واستنتاجاتخالصات واستنتاجات  --55
ترى الهيئة في نهاية واليتها أن المهام التي قامت بها تفعيال لكل اختصاصاتها، شكلت ترى الهيئة في نهاية واليتها أن المهام التي قامت بها تفعيال لكل اختصاصاتها، شكلت 
خطوة مهمة في النهوض بالحق في معرفة الحقيقة، من خالل ما ابتدعته من طرق خطوة مهمة في النهوض بالحق في معرفة الحقيقة، من خالل ما ابتدعته من طرق 

الكشف عن الحقيقة حول الكشف عن الحقيقة حول م تكن معهودة، ساهمت في الرفع من مستوى م تكن معهودة، ساهمت في الرفع من مستوى وأشكال لوأشكال ل
  ..االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان التي شهدتها بالدنا خالل الفترة السابقةاالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان التي شهدتها بالدنا خالل الفترة السابقة

  

توضيح توضيح ، كواحدة من بين المصادر المعتمدة من قبل الهيئة،  في ، كواحدة من بين المصادر المعتمدة من قبل الهيئة،  في الشفويةالشفويةساهمت الشهادات ساهمت الشهادات 
ه تم تسجيل محدوديتها ه تم تسجيل محدوديتها غير أنغير أن. . حرياتحرياتمالبسات الوقائع المرتبطة باألحداث موضوع التمالبسات الوقائع المرتبطة باألحداث موضوع الت

 بل  بل ،،بطرق مغايرةبطرق مغايرة الحديث عن نفس الوقائع  الحديث عن نفس الوقائع  تم تموهشاشتها في بعض الحاالت، حيثوهشاشتها في بعض الحاالت، حيث
رضة أحيانا، من قبل فاعلين عايشوها مما جعلها ال تفيد إال جزئيا في  الكشف عن رضة أحيانا، من قبل فاعلين عايشوها مما جعلها ال تفيد إال جزئيا في  الكشف عن ومتعاومتعا
تقاطع تقاطع ء إلى ء إلى  من خالل اللجو من خالل اللجو وقد تم التغلب على هذا العائق وقد تم التغلب على هذا العائق.. حاالت معينة حاالت معينة في فيالحقيقةالحقيقة
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ت مستقاة من مصادر أخرى، وخصوصا ت مستقاة من مصادر أخرى، وخصوصا ، مع معلوما، مع معلوماالمعطيات الواردة بتلك الشهاداتالمعطيات الواردة بتلك الشهادات
  ..الوثائق والسجالت الرسميةالوثائق والسجالت الرسمية

  

أفادت السجالت والوثائق الرسمية في استجالء الحقيقة حول العديد من الوقائع ذات الصلة أفادت السجالت والوثائق الرسمية في استجالء الحقيقة حول العديد من الوقائع ذات الصلة 
نة ما توفر نة ما توفر بملفات وقضايا لم يكن من اليسير التوصل بشأنها إلى قناعة ثابتة دون مقاربملفات وقضايا لم يكن من اليسير التوصل بشأنها إلى قناعة ثابتة دون مقار

بصددها من معلومات متنوعة ومتعددة بما هو مدون رسميا في سجالت ممسوكة من قبل بصددها من معلومات متنوعة ومتعددة بما هو مدون رسميا في سجالت ممسوكة من قبل 
إال أن الهيئة وقفت في مناسبات عديدة على الحالة المزرية إال أن الهيئة وقفت في مناسبات عديدة على الحالة المزرية . . إدارات عمومية مختلفةإدارات عمومية مختلفة

 غياب إطار قانوني موحد لضبطه وتنظيمه وتدبير الولوج إليه  غياب إطار قانوني موحد لضبطه وتنظيمه وتدبير الولوج إليه فضال عنفضال عنلألرشيف لألرشيف 
كما أنها لم تتمكن من االطالع على جزء من كما أنها لم تتمكن من االطالع على جزء من . . فه أو تدميرهفه أو تدميرهوترتيب الجزاءات عن إتالوترتيب الجزاءات عن إتال

السجالت الرسمية تفترض أنها موجودة إما بسبب التردد أو التأخر في تسليمها لها أو لم السجالت الرسمية تفترض أنها موجودة إما بسبب التردد أو التأخر في تسليمها لها أو لم 
 من األرشيف  من األرشيف وثائق وسجالتوثائق وسجالت من االستغالل الكامل ل من االستغالل الكامل لتتمكن،  بحكم أجل عملها المحدودتتمكن،  بحكم أجل عملها المحدود

 المتعلق بتاريخ  المتعلق بتاريخ رشيف العسكريرشيف العسكرياألاأل [ [..قبلت بعض المؤسسات وضعه رهن إشارة الهيئةقبلت بعض المؤسسات وضعه رهن إشارة الهيئة
    ].].النزاع المسلح باألقاليم الجنوبية للمملكةالنزاع المسلح باألقاليم الجنوبية للمملكة

  

لداخلية، من االستفادة لداخلية، من االستفادة مكّن التعاون الفعال للمصالح المركزية واإلقليمية التابعة لوزارة امكّن التعاون الفعال للمصالح المركزية واإلقليمية التابعة لوزارة ا
وأفضى هذا وأفضى هذا . .  الميدانية الميدانيةت المقدمة من طرفها في إنجاز مهام الهيئةت المقدمة من طرفها في إنجاز مهام الهيئةالتسهيالالتسهيالمن من   بشكل كبيربشكل كبير

ى تسهيل وصول الهيئة إلى العديد من الشهود من مختلف الرتب ى تسهيل وصول الهيئة إلى العديد من الشهود من مختلف الرتب التعاون أيضا إلالتعاون أيضا إل
  . . والدرجات اإلدارية، الذين ساهمت شهاداتهم في استجالء العديد من الوقائعوالدرجات اإلدارية، الذين ساهمت شهاداتهم في استجالء العديد من الوقائع

لدراسات لدراسات العامة لالعامة لمديرية مديرية  ال ال تم عقد جلسات عمل منتظمة مع تم عقد جلسات عمل منتظمة معوباإلضافة إلى ذلك،وباإلضافة إلى ذلك،
 جديدة للتحري  جديدة للتحري فتح سبلفتح سبل والمديرية العامة لألمن الوطني، ساهمت في  والمديرية العامة لألمن الوطني، ساهمت في والمستنداتوالمستندات

بخصوص عدد من الحاالت من خالل تسهيلها لعملية االستماع لبعض المسؤولين بخصوص عدد من الحاالت من خالل تسهيلها لعملية االستماع لبعض المسؤولين 
ينات والسبعينات ينات والسبعينات التي استعملت في الستالتي استعملت في الست" " النقط الثابتةالنقط الثابتة"" و و المراكز المراكز ولزيارة بعض ولزيارة بعض،،السابقينالسابقين

قدم قدم   حيثحيث، ، م يشمل كافة األجهزةم يشمل كافة األجهزةغير أن هذا المستوى من التعاون لغير أن هذا المستوى من التعاون ل  ..ألغراض االحتجازألغراض االحتجاز
      ..بة ناقصة عن ملفات عرضت عليهابة ناقصة عن ملفات عرضت عليهاالبعض منها أجوالبعض منها أجو
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ساهمت جلسات العمل التي عقدت على مستوى عال مع القوات المسلحة الملكية، في وقت ساهمت جلسات العمل التي عقدت على مستوى عال مع القوات المسلحة الملكية، في وقت 
مهامها سواء فيما يتعلق مهامها سواء فيما يتعلق في في ة، في التقدم الذي أحرزته ة، في التقدم الذي أحرزته مبكر من انطالق أشغال الهيئمبكر من انطالق أشغال الهيئ

    ..بحاالت مجهولي المصير أو بتحليل سياقات االنتهاكات في األقاليم الجنوبيةبحاالت مجهولي المصير أو بتحليل سياقات االنتهاكات في األقاليم الجنوبية
، في إحراز تقدم في ، في إحراز تقدم في سابقينسابقينالالولين ولين المسؤالمسؤمغلقة  لبعض مغلقة  لبعض الالستماع ستماع االاالجلسات جلسات كما ساهمت كما ساهمت 

  ..نقصا في الشهادات المقدمةنقصا في الشهادات المقدمة في حاالت أخرى،  في حاالت أخرى، بعض الحاالت، غير أن الهيئة سجلتبعض الحاالت، غير أن الهيئة سجلت
، مما حرمها من مصادر ، مما حرمها من مصادر  السابقين، تقديم شهاداتهم أمام الهيئة السابقين، تقديم شهاداتهم أمام الهيئةرفض بعض المسؤولينرفض بعض المسؤولينكما كما 

      ..لمساهمة في استجالء حقيقة الوقائع المتحرى بشأنهالمساهمة في استجالء حقيقة الوقائع المتحرى بشأنها شأنها ا شأنها اقد يكون منقد يكون منمعلومات معلومات 
األحداث االجتماعية، األحداث االجتماعية، قصد حفظ النظام العام أثناء قصد حفظ النظام العام أثناء    المتدخلة المتدخلةاألجهزة األمنيةاألجهزة األمنيةترتب عن تعدد ترتب عن تعدد 
مسؤولية كل جهاز من تلك مسؤولية كل جهاز من تلك درجة درجة أو متداخل صعوبة تحديد أو متداخل صعوبة تحديد   ،، متواز متوازأوأوبشكل متعاقب، بشكل متعاقب، 

  ..ألحداثألحداثاألجهزة في االنتهاكات الجسيمة المرتكبة في تلك ااألجهزة في االنتهاكات الجسيمة المرتكبة في تلك ا
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  تقديمتقديم
 وخصصت له حيزا  وخصصت له حيزا ،،ر، منذ انطالق أشغالهار، منذ انطالق أشغالهاااضرضرموضوع جبر األموضوع جبر األمعالجتها لمعالجتها ل  باشرت الهيئةباشرت الهيئة

، الرتباطه الوثيق بالكشف عن ، الرتباطه الوثيق بالكشف عن وضع مقاربة شمولية لهوضع مقاربة شمولية له توخيا ل توخيا لهاما في اجتماعاتها العامةهاما في اجتماعاتها العامة
ه ضمن مسلسل ه ضمن مسلسل الحقيقة وبالتحديد النوعي لالنتهاكات المترتبة عنها، فضال عن مكانتالحقيقة وبالتحديد النوعي لالنتهاكات المترتبة عنها، فضال عن مكانت

، وعالقته بمحو آثار االنتهاكات التي ، وعالقته بمحو آثار االنتهاكات التي أو ذوي حقوقهمأو ذوي حقوقهم  الضحاياالضحاياوجبر أضرار وجبر أضرار إنصاف إنصاف 
  .. والذاكرة الجماعية والذاكرة الجماعيةمست األفراد والمجتمعمست األفراد والمجتمع

 ذات  ذات والمساطروالمساطر  االختيار والسياسات والبرامجاالختيار والسياسات والبرامجوو   المقاربة المقاربة الحسم في الحسم في الهيئة أن الهيئة أنكما اعتبرتكما اعتبرت  
لية بالمغرب، تأسيسا وتأصيال لية بالمغرب، تأسيسا وتأصيال ، يرهن مهمة كبرى من مهام العدالة االنتقا، يرهن مهمة كبرى من مهام العدالة االنتقاالصلة بهالصلة به
مجال على استحضار مجال على استحضار الال   هذا هذا إعداد مقاربتها وبرامجها في إعداد مقاربتها وبرامجها في أثناء أثناءحرصتحرصت ولذلك  ولذلك ..للتجربةللتجربة
 على  على اإلطالعاإلطالع   تنظيرا أو ممارسة، من خالل تنظيرا أو ممارسة، من خالللتطورات القانونية الحاصلة دوليا،لتطورات القانونية الحاصلة دوليا،مجمل امجمل ا
ن ن مما مكنها من التوصل إلى خالصات، تم أخذها بعيمما مكنها من التوصل إلى خالصات، تم أخذها بعي  .. عبر العالم عبر العالم لجان الحقيقة لجان الحقيقةتجاربتجارب

هيئة التحكيم المستقلة هيئة التحكيم المستقلة االعتبار، وبالموازاة مع ذلك عملت الهيئة على تدوين وتقييم تجربة االعتبار، وبالموازاة مع ذلك عملت الهيئة على تدوين وتقييم تجربة 
وأصحاب الحقوق ممن تعرضوا لالختفاء وأصحاب الحقوق ممن تعرضوا لالختفاء   للتعويض عن الضرر المادي والمعنوي لضحاياللتعويض عن الضرر المادي والمعنوي لضحايا

، ضمن مسار تسوية ماضي االنتهاكات ببالدنا، أثناء بلورة ، ضمن مسار تسوية ماضي االنتهاكات ببالدنا، أثناء بلورة 11القسري واالعتقال التعسفـيالقسري واالعتقال التعسفـي
  ..ها للموضوعها للموضوعفلسفتها ومقاربتفلسفتها ومقاربت

  
  
  
  
  
  

                                                 
وأصحاب الحقوق   التحكيم المستقلة للتعويض عن الضرر المادي والمعنوي لضحايامقاربة هيئةوثيقة مرجعيـة حول أنظر في المالحق   1

 .1999  غشت16لمحدثة بمقتضى األمر الملكي السامي الصادر بتاريخ ا ممن تعرضوا لالختفاء القسري واالعتقال التعسفـي
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  الفصل األولالفصل األول
  والدروسوالدروساألسس المرجعية األسس المرجعية 

  المستفادة من التجارب األخرىالمستفادة من التجارب األخرى
  

    جبر الضـرر في القانون الدولي لحقوق اإلنسان جبر الضـرر في القانون الدولي لحقوق اإلنسان--11

التي التي من خالل المكانة من خالل المكانة حظي موضوع جبر الضرر باهتمام متزايد على الصعيد الدولي، حظي موضوع جبر الضرر باهتمام متزايد على الصعيد الدولي، 
نة حقوق اإلنسان وباقي اللجان نة حقوق اإلنسان وباقي اللجان  والنظرية على صعيد لج والنظرية على صعيد لجاحتلها ضمن االجتهادات الفقهيةاحتلها ضمن االجتهادات الفقهية

 تلك  تلك إلى جانب الجهود السياسية المبذولة في إطار اللجنة المذكورة، أفضتإلى جانب الجهود السياسية المبذولة في إطار اللجنة المذكورة، أفضتوو. . المعنيةالمعنية
 إلى اعتماد وثيقة تتضمن المبادئ العامة والمبادئ التوجيهية األساسية المتعلقة  إلى اعتماد وثيقة تتضمن المبادئ العامة والمبادئ التوجيهية األساسية المتعلقة االجتهاداتاالجتهادات

ني الدولي في ني الدولي في نسانسابحق ضحايا انتهاكات القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون اإلبحق ضحايا انتهاكات القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون اإل
    ..22االنتصاف والجبراالنتصاف والجبر

  

  ..جبر الضرر في المعايير الدولية لحقوق اإلنسانجبر الضرر في المعايير الدولية لحقوق اإلنسان11--11--
 ذات الصلة بحقوق اإلنسان  ذات الصلة بحقوق اإلنسان ،،يةيةصكوك الدولية، العالمية واإلقليمصكوك الدولية، العالمية واإلقليمتتضمن العديد من التتضمن العديد من ال

أمام جهات أمام جهات  "  " تظلمتظلمالالسبل سبل " " مقتضيات صريحة تنص على حق كل فرد في االستفادة من مقتضيات صريحة تنص على حق كل فرد في االستفادة من 
طرق بشكل طرق بشكل تتلحقوق اإلنسان،  فبعضها يلحقوق اإلنسان،  فبعضها ينتهاكات جسيمة نتهاكات جسيمة مختصة عندما يكون ضحية المختصة عندما يكون ضحية ال

 من االتفاقية األمريكية لحقوق  من االتفاقية األمريكية لحقوق 1010المادة المادة ((لحق في التعويض طبقا للقانون لحق في التعويض طبقا للقانون خاص لخاص ل
لحقوق اإلنسان لحقوق اإلنسان  من الميثاق اإلفريقي  من الميثاق اإلفريقي 2.212.21المادة المادة ((لحق في تعويض مناسب لحق في تعويض مناسب ، ول، ول))اإلنساناإلنسان

 كالمادة التاسعة  كالمادة التاسعة ضوع،ضوع،تحديدا، بالنسبة للموتحديدا، بالنسبة للمو مقتضيات أخرى أكثر  مقتضيات أخرى أكثر كما وردتكما وردت). ). والشعوبوالشعوب
االتفاقية االتفاقية  والسياسية، وما نصت عليه  والسياسية، وما نصت عليه المدنيةالمدنية الدولي الخاص بالحقوق  الدولي الخاص بالحقوق من العهدمن العهد) ) 55فقرة فقرة ((

                                                 
 من جدول األعمال، أنظر الوثيقة في 11ضمن البند 2005، أبريل ين اعتمدتها لجنة حقوق اإلنسان خالل دورتها الحادية والست 2

E/CN.4/2005/1.L.48, 13 April 2005 
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". ". ر ر ااضرضرالحق في جبر األالحق في جبر األ" "  التي أكدت على  التي أكدت على ساسيةساسيةاألوربية لحقوق اإلنسان والحريات األاألوربية لحقوق اإلنسان والحريات األ
   وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أوكما أن اتفاقية مناهضة التعذيبكما أن اتفاقية مناهضة التعذيب

ضرورة ضمان حق ضحية التعذيب في ضرورة ضمان حق ضحية التعذيب في أقرت أقرت ) ) 11 فقرة  فقرة 1414المادة المادة  ( (الالإنسانية أو المهينةالالإنسانية أو المهينة
 بما في ذلك وسائل إعادة  بما في ذلك وسائل إعادة ،،تمتيعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسبتمتيعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب""   و واإلنصافاإلنصاف

تأهيله على أكمل وجه ممكن، وفي حالة وفاة المعتدى عليه نتيجة لعمل من أعمال تأهيله على أكمل وجه ممكن، وفي حالة وفاة المعتدى عليه نتيجة لعمل من أعمال 
  ".".ين كان يعولهم الحق في التعويضين كان يعولهم الحق في التعويضالتعذيب، يكون لألشخاص الذالتعذيب، يكون لألشخاص الذ

 من العهد المشار إليه أعاله، و  من العهد المشار إليه أعاله، و 1414تتضمن الفقرة السادسة من المادة تتضمن الفقرة السادسة من المادة بانسجام مع ذلك بانسجام مع ذلك 
من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب  من إعالن حماية جميع األشخاص  من إعالن حماية جميع األشخاص 1111المادة المادة 

ى حق ى حق ، مقتضيات صريحة تنص عل، مقتضيات صريحة تنص علالمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينةالمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة
االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال   أماأما. . الضحية في التعويض طبقا لقانون كل دولةالضحية في التعويض طبقا لقانون كل دولة

، مقتضيات تتعلق بحق الضحية في طلب ، مقتضيات تتعلق بحق الضحية في طلب  السادسة السادسة فقد أقرت، في مادتها فقد أقرت، في مادتهاالعنصريالعنصري  التمييزالتمييز
  ".".تعويض عادل ومناسب أو ترضية عادلة مناسبة عن أي ضرر لحقه كنتيجة لهذا التمييزتعويض عادل ومناسب أو ترضية عادلة مناسبة عن أي ضرر لحقه كنتيجة لهذا التمييز""

ر ر التعويض عن الضرالتعويض عن الضرة األمريكية لحقوق اإلنسان بة األمريكية لحقوق اإلنسان باالتفاقياالتفاقي من  من 6868دة دة كما تقضي الماكما تقضي الما
 على ضرورة جبر العواقب المترتبة  على ضرورة جبر العواقب المترتبة 6363  الالحق بالضحية، وتنص الفقرة األولى من مادتهاالالحق بالضحية، وتنص الفقرة األولى من مادتها

 .عن اإلجراء أو الوضعية التي تسبب فيها االنتهاك ودفع تعويض عادل للجهة المتضررةعن اإلجراء أو الوضعية التي تسبب فيها االنتهاك ودفع تعويض عادل للجهة المتضررة
  

  ..بالعدالة الجنائيةبالعدالة الجنائية المعايير المتعلقة بمنع الجريمة و المعايير المتعلقة بمنع الجريمة و--22--11
  

بضحايا اإلجرام بضحايا اإلجرام   المتعلقةالمتعلقةاألساسية األساسية  العدل  العدل مبادئمبادئيتضمن إعالن األمم المتحدة حول يتضمن إعالن األمم المتحدة حول 
 مقتضيات مهمة حول رد الحق وتعويض ومساعدة أولئك  مقتضيات مهمة حول رد الحق وتعويض ومساعدة أولئك 33التعسف في استعمال السلطةالتعسف في استعمال السلطةوو

  :: ومن بينها ومن بينها،،الضحاياالضحايا
   للضرر الذي لحقهم؛ للضرر الذي لحقهم؛الفوريالفوريحق الضحايا في الجبر حق الضحايا في الجبر   --

                                                 
 المؤرخ 40/34ريمة ومعاملة الجناة، واعتمدته الجمعية العامة لألمم المتحدة بموجب قرارها رقم   صدر عن مؤتمر األمم المتحدة السابع لمنع الج 3

  .1985 نونبر 29في 
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  الحصول على جبر الضرر؛الحصول على جبر الضرر؛من من التي تمكنهم التي تمكنهم  إخبار الضحايا بالحقوق  إخبار الضحايا بالحقوق   --
 األعمال اإلجرامية بجبر األضرار التي لحقت الضحايا أو عائالتهم أو  األعمال اإلجرامية بجبر األضرار التي لحقت الضحايا أو عائالتهم أو قيام مرتكبيقيام مرتكبي  --

أن يشمل هذا الجبر إرجاع الممتلكات أن يشمل هذا الجبر إرجاع الممتلكات على على األشخاص الذين يكونون تحت رعايتهم، األشخاص الذين يكونون تحت رعايتهم، 
وتعويضا عن الضرر أو الخسائر التي لحقت الضحايا وتعويضا عن األموال التي وتعويضا عن الضرر أو الخسائر التي لحقت الضحايا وتعويضا عن األموال التي 

  رفوها نتيجة اتهامهم وكذا تقديم الخدمات وإرجاع الحقوق؛رفوها نتيجة اتهامهم وكذا تقديم الخدمات وإرجاع الحقوق؛صص
 على ضمان تعويض نقدي للضحايا كلما تعذر الحصول  على ضمان تعويض نقدي للضحايا كلما تعذر الحصول  في العمل في العملالدولالدولواجب واجب   --

  ؛؛من جهة أخرىمن جهة أخرىعلى تعويض شامل من مرتكب الجريمة أو على تعويض شامل من مرتكب الجريمة أو 
الضحايا من جميع أنواع المساعدة المادية والطبية والنفسية واالجتماعية الضحايا من جميع أنواع المساعدة المادية والطبية والنفسية واالجتماعية استفادة استفادة   --

  ..جة إليهاجة إليهاالتي هم في حاالتي هم في حا
 الدول على مراجعة الممارسات  الدول على مراجعة الممارسات ،، منه منهالتاسعالتاسع  بندبندفي الفي الوإلعمال ذلك يحث اإلعالن، وإلعمال ذلك يحث اإلعالن، 

 المواد  المواد ا قابال للتنفيذ فيا قابال للتنفيذ فيأمرأمروالقواعد والقوانين من أجل جعل مسألة إرجاع الحقوق والقواعد والقوانين من أجل جعل مسألة إرجاع الحقوق 
  . الجنائية الجنائيةوالعقوباتوالعقوبات

  

  .. مسألة جبر الضرر في اجتهاد بعض الهيآت الدولية المعنية بحقوق اإلنسان مسألة جبر الضرر في اجتهاد بعض الهيآت الدولية المعنية بحقوق اإلنسان--33--11
  .. اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان--11--33--11

 العهد الدولي  العهد الدولي المنصوص عليها فيالمنصوص عليها في ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان  ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان قضية تعويضقضية تعويض  تبرزتبرز
 في معالجة هذه  في معالجة هذه 44الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في فقه اللجنة المعنية بحقوق اإلنسانالخاص بالحقوق المدنية والسياسية في فقه اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان

  ::األخيرة أساسا للحقوق التاليةاألخيرة أساسا للحقوق التالية
  ؛؛))66المادة المادة ((الحق في الحياة الحق في الحياة   --
  ؛؛))77المادة المادة ((ي عدم التعرض للتعذيب وسوء المعاملة ي عدم التعرض للتعذيب وسوء المعاملة الحق فالحق ف  --

                                                 
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية هي هيئة مكونة من خبراء مستقلين تقوم بمتابعة تطبيق اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان  4

 .بهالدول األعضاء قبل 
  



 
Royaume du Maroc 
 
Instance Equité et Réconciliation 
        

 
المملكة المغربية

هيئة اإلنصاف و المصالحة 

 

لثالثلثالثالكتاب االكتاب ا                                                                                                                                                              التقرير الختاميالتقرير الختامي  9

  :: يشمل يشملالذيالذي) ) 99المادة المادة ((الحق في الحرية واألمن الشخصي الحق في الحرية واألمن الشخصي   --
oo  الحق في عدم التعرض لالعتقال التعسفي؛الحق في عدم التعرض لالعتقال التعسفي؛  
oo  تنظر في قانونية اإليقاف واالعتقال تنظر في قانونية اإليقاف واالعتقال اللجوء إلى محكمة اللجوء إلى محكمةالحق فيالحق في ..  

  ؛؛))1010المادة المادة ((الحق في المعاملة اإلنسانية خالل فترة االعتقال الحق في المعاملة اإلنسانية خالل فترة االعتقال   --
  ::الذي يتضمنالذي يتضمن) ) 11 فقرة  فقرة 1414المادة المادة ((عادلة عادلة الالمحاكمة محاكمة الالحق في حق في الال  --

oo  سطة محكمة مختصة، مستقلة وحيادية؛سطة محكمة مختصة، مستقلة وحيادية؛الحق في المحاكمة بواالحق في المحاكمة بوا  
oo   تمكين المتهم من االتصال بمحام عند النظر في أية تهمة جنائية والحق في تمكين المتهم من االتصال بمحام عند النظر في أية تهمة جنائية والحق في

  المساعدة القانونية من طرف من يختاره من المحامين؛المساعدة القانونية من طرف من يختاره من المحامين؛

oo  ير زائد عن المعقول؛ير زائد عن المعقول؛الحق في أن تجري المحاكمة دون تأخالحق في أن تجري المحاكمة دون تأخ  

oo  الحق في أن يستجوب هو نفسه أو بواسطة الشهود؛الحق في أن يستجوب هو نفسه أو بواسطة الشهود؛  

oo  الحق في إعادة النظر في الحكم والعقوبة بواسطة محكمة أعلى؛الحق في إعادة النظر في الحكم والعقوبة بواسطة محكمة أعلى؛  

oo  ة ضد نفسه أو االعتراف بأنه مذنبة ضد نفسه أو االعتراف بأنه مذنبحق المتهم في عدم الشهادحق المتهم في عدم الشهاد..  
من من   77 و و66، وخصوصا ما يتعلق منه بالمادتين ، وخصوصا ما يتعلق منه بالمادتين فقه اللجنة المعنية بحقوق اإلنسانفقه اللجنة المعنية بحقوق اإلنسانويلح ويلح 

عالقة بين وسائل التظلم التي يحق عالقة بين وسائل التظلم التي يحق ، على ال، على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةالال
ها منع تكرار حدوث ها منع تكرار حدوث والتي يكون الهدف من ورائوالتي يكون الهدف من ورائ  ،،للضحية أو الضحايا االستفادة منهاللضحية أو الضحايا االستفادة منها

فيما يتعلق بواجب فيما يتعلق بواجب وو. . االنتهاكات، واإلجراءات التي يجب اتخاذها من طرف الدولة المعنيةاالنتهاكات، واإلجراءات التي يجب اتخاذها من طرف الدولة المعنية
ضمان حق كل شخص انتهكت حقوقه في االستفادة من وسيلة مفيدة ضمان حق كل شخص انتهكت حقوقه في االستفادة من وسيلة مفيدة في في الدول األطراف الدول األطراف 

ات فعالة ات فعالة أعلنت اللجنة غير ما مرة أن الدول ملزمة باتخاذ إجراءأعلنت اللجنة غير ما مرة أن الدول ملزمة باتخاذ إجراء، ، ))22 من المادة  من المادة 33الفقرة الفقرة ((
 أنها عددت مجموعة من اإلجراءات ينبغي القيام بها بحسب  أنها عددت مجموعة من اإلجراءات ينبغي القيام بها بحسب لمعالجة االنتهاكات، كمالمعالجة االنتهاكات، كما

  ::من بينهامن بينها  حالة الضحيةحالة الضحيةوو  ، ، طبيعة االنتهاكاتطبيعة االنتهاكات
  ضرورة إجراء بحث مستفيض حول الوقائع؛ضرورة إجراء بحث مستفيض حول الوقائع؛  --
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 طبقا لمقتضيات العهد الدولي الخاص  طبقا لمقتضيات العهد الدولي الخاص ،،تمكين الضحية أو الضحايا من تسوية عادلةتمكين الضحية أو الضحايا من تسوية عادلة  --
  بالحقوق المدنية والسياسية؛بالحقوق المدنية والسياسية؛

  تمكين الضحية أو الضحايا من العالج الطبي؛تمكين الضحية أو الضحايا من العالج الطبي؛  --

  تمكين الضحية أو الضحايا أو أقربائهم من تعويض عن األضرار الالحقة بهم؛تمكين الضحية أو الضحايا أو أقربائهم من تعويض عن األضرار الالحقة بهم؛  --

تج من االجتهاد الذي بلورته اللجنة من خالل النظر في القضايا المعروضة عليها تج من االجتهاد الذي بلورته اللجنة من خالل النظر في القضايا المعروضة عليها يستنيستنكما كما 
  : : ان مهمانان مهمانأمرأمر

 الجسدية أو  الجسدية أو  عن األضرار عن األضراريتعلق بأساس تحديد طبيعة وقيمة التعويضيتعلق بأساس تحديد طبيعة وقيمة التعويضوواألول األول   --
  ..لضرر المعنويلضرر المعنويواالعتبار الخاص لواالعتبار الخاص لالمادية المادية 

والقلق الذي والقلق الذي  في حق أسرة الضحية في التعويض عن المعاناة واآلالم  في حق أسرة الضحية في التعويض عن المعاناة واآلالم  يتمثل يتمثلالثانيالثاني -
لحقها وكذا الحق في التعويض عن الضرر الذي لحق الضحية ذاتها جراء ما لحقها وكذا الحق في التعويض عن الضرر الذي لحق الضحية ذاتها جراء ما 

 ..تعرض له من انتهاك جسيمتعرض له من انتهاك جسيم

للوسائل الرامية إلى تصحيح للوسائل الرامية إلى تصحيح وو للطابع الردعي  للطابع الردعي  المذكورة أهمية بالغة المذكورة أهمية بالغةاللجنةاللجنةتولي تولي كما كما 
ار ار  تكر تكرخاذ اإلجراءات الالزمة لمنعخاذ اإلجراءات الالزمة لمنع بات بات،، حيث غالبا ما تطالب الدول األطراف حيث غالبا ما تطالب الدول األطراف،،األوضاعاألوضاع

  ..ارتكاب انتهاكات مشابهة في المستقبلارتكاب انتهاكات مشابهة في المستقبل
  

   لجنة مناهضة التعذيب لجنة مناهضة التعذيب--22--33--11
 التعذيب وغيره من  التعذيب وغيره من من االجتهاد الذي بلورته اللجنة المنشأة بموجب اتفاقية مناهضةمن االجتهاد الذي بلورته اللجنة المنشأة بموجب اتفاقية مناهضة  يتضحيتضح

 القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، أثناء النظر في القضايا  القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، أثناء النظر في القضايا ضروب المعاملة أو العقوبةضروب المعاملة أو العقوبة
ضحايا التعذيب أو ذوي حقوقهم ضحايا التعذيب أو ذوي حقوقهم بعدم حرمان بعدم حرمان الدول المعنية الدول المعنية   عليها، مطالبتهاعليها، مطالبتهاالمعروضة المعروضة 

 من  من 1414ت المادة ت المادة بإعمال مقتضيابإعمال مقتضياكما أوصت كما أوصت . . التظلمالتظلممن إمكانية اللجوء إلى وسائل من إمكانية اللجوء إلى وسائل 
اإلجراءات المناسبة لتمكين اإلجراءات المناسبة لتمكين ضمان ضمان  الحق في تعويض عادل ومناسب و الحق في تعويض عادل ومناسب واالتفاقية التي تقراالتفاقية التي تقر
  ..الضحايا من ذلكالضحايا من ذلك
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   نساننسان المحكمة األمريكية لحقوق اإل المحكمة األمريكية لحقوق اإل--33--33--11 
  االختفاء القسرياالختفاء القسريقضايا قضايا  إطار نظرها في  إطار نظرها في المحكمة األمريكية لحقوق اإلنسان فيالمحكمة األمريكية لحقوق اإلنسان فيأسست أسست 

 يوليوز  يوليوز 2929بتاريخ بتاريخ   الصادرالصادروبصفة خاصة حكمها وبصفة خاصة حكمها    العديد من دول أمريكا الالتينية، العديد من دول أمريكا الالتينية،ضدضد
 الجتهاد  الجتهاد 55سكيس رودريكز ضد دولة الهوندوراسسكيس رودريكز ضد دولة الهوندوراسبمناسبة النظر في قضية فيالبمناسبة النظر في قضية فيال، ، 19881988

  :وهيوهيناصر ناصر عع على ثالثة  على ثالثة خاص ركز أساساخاص ركز أساسا
  بواجب المنع والبحث والمعاقبة؛بواجب المنع والبحث والمعاقبة؛ ما ارتباط  ما ارتباط واجب منح التعويض فيواجب منح التعويض في: : أوالأوال  --
  تحديد الضرر؛تحديد الضرر؛: : ثانياثانيا  --

  ..تنفيذ قرار المحكمةتنفيذ قرار المحكمة: : ثالثاثالثا  --
  

ها ها تتجتهاد أن المحكمة األمريكية تبنت مقاربة مماثلة لتلك التي تبنجتهاد أن المحكمة األمريكية تبنت مقاربة مماثلة لتلك التي تبناالااليبدو من خالل هذا يبدو من خالل هذا 
الدولة فيما يخص منع حدوث الدولة فيما يخص منع حدوث  حيث اعتبرت أن واجب  حيث اعتبرت أن واجب ،،اللجنة المعنية بحقوق اإلنساناللجنة المعنية بحقوق اإلنسان

ومن بين وسائل اإلصالح التي ومن بين وسائل اإلصالح التي . . االنتهاك مرتبط بواجب إصالح الوضع وجبر الضرراالنتهاك مرتبط بواجب إصالح الوضع وجبر الضرر
إليها المحكمة ضرورة إجراء بحث حول اإلنتهاكات المرتكبة ومعاقبة مرتكبيها إليها المحكمة ضرورة إجراء بحث حول اإلنتهاكات المرتكبة ومعاقبة مرتكبيها أشارت أشارت 

جبر الضرر يعني إقرار العدالة تجاه جبر الضرر يعني إقرار العدالة تجاه إن إن وبمعنى آخر فوبمعنى آخر ف. . وتعويض الضحايا تعويضا مناسباوتعويض الضحايا تعويضا مناسبا
 إجراءات التعويض  إجراءات التعويض مما يدرجمما يدرجمن المجتمع والمسؤولين عن االنتهاكات والضحايا، من المجتمع والمسؤولين عن االنتهاكات والضحايا، كل كل 
 من االتفاقية  من االتفاقية 1.631.63وفي حكمها هذا، استندت المحكمة على المادة وفي حكمها هذا، استندت المحكمة على المادة . .  من تلك العدالة من تلك العدالةكجزءكجزء

األمريكية لحقوق اإلنسان، فقضت بأن الدولة المعنية ملزمة بمنح تعويض عادل ألقرب األمريكية لحقوق اإلنسان، فقضت بأن الدولة المعنية ملزمة بمنح تعويض عادل ألقرب 
 في حالة  في حالة  ستة أشهر من تاريخ صدور ذلك الحكم، إال ستة أشهر من تاريخ صدور ذلك الحكم، إال وذلك خالل مدة وذلك خالل مدة،،أقرباء الضحيةأقرباء الضحية

  ،، تحديد شكل التعويض ومقداره من طرف المحكمة تحديد شكل التعويض ومقداره من طرف المحكمة كما تم كما تم..حصول اتفاق مخالف لذلكحصول اتفاق مخالف لذلك
 حيث أصدرت قرارا في  حيث أصدرت قرارا في 19891989 يوليوز  يوليوز 1212التي نظرت في القضية مرة أخرى بتاريخ التي نظرت في القضية مرة أخرى بتاريخ 

ه لعائلة ه لعائلة  مجال ومحتوى التعويض العادل الذي يجب منح مجال ومحتوى التعويض العادل الذي يجب منح بمقتضاه بمقتضاهحددتحددت  66مسألة التعويضمسألة التعويض
وبينت المحكمة أن واجب التعويض المناسب عن الضرر المترتب عن اإلخالل وبينت المحكمة أن واجب التعويض المناسب عن الضرر المترتب عن اإلخالل . . الضحيةالضحية

                                                 
5  VVeellaassqquueezz  RRooddrriigguueess  VV  HHoonndduurraass  JJuuddggmmeenntt  ooff  JJuullyy  2299,,  11998888))  HHuummaann  RRiigghhttss  LLaaww  JJoouurrnnaall  VVooll  99  11998888  ;;  221122  (  ( 
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واعتبرت أن تعويض الضحية يقتضي واعتبرت أن تعويض الضحية يقتضي . . بالتزام دولي يعتبر مبدءا من مبادئ القانون الدوليبالتزام دولي يعتبر مبدءا من مبادئ القانون الدولي
 األمر الذي يشمل تصحيح األوضاع السابقة وإصالح  األمر الذي يشمل تصحيح األوضاع السابقة وإصالح ؛؛جبرا كامال لألضرار التي لحقت بهجبرا كامال لألضرار التي لحقت به

 بما في ذلك  بما في ذلك ،، االنتهاك والتعويض عن الضرر المادي وغير المادي االنتهاك والتعويض عن الضرر المادي وغير الماديتلك المترتبة عنتلك المترتبة عن
  ..الضرر المعنويالضرر المعنوي

  

ية األساسية المتعلقة بحق ضحايا االنتهاكات ية األساسية المتعلقة بحق ضحايا االنتهاكات  التوجيه التوجيهمبادئمبادئ وال والالعامةالعامة المبادئ  المبادئ --44--11
  الجسيمة لقانون حقوق اإلنسان في االنتصاف والجبرالجسيمة لقانون حقوق اإلنسان في االنتصاف والجبر

  

بشأن الحق في االنتصاف والجبر بشأن الحق في االنتصاف والجبر    العامة والمبادئ التوجيهية األساسية العامة والمبادئ التوجيهية األساسيةتعتبر وثيقة المبادئتعتبر وثيقة المبادئ
، من بين أهم ، من بين أهم لضحايا انتهاكات القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدوليلضحايا انتهاكات القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي

 أثناء صياغتها لمقاربتها في موضوع  أثناء صياغتها لمقاربتها في موضوع ،، التي تم استحضار مضامينها من قبل الهيئة التي تم استحضار مضامينها من قبل الهيئةالوثائقالوثائق
  ..ررااضرضرجبر األجبر األ

  :: على وجه الخصوص على وجه الخصوصاامن بينهمن بينهجملة من المبادئ والمفاهيم جملة من المبادئ والمفاهيم تتضمن هذه الوثيقة تتضمن هذه الوثيقة 
  

  ::مفهوم ضحـية االنتهاك الجسيممفهوم ضحـية االنتهاك الجسيم  --
ضرر فردي أو ضرر فردي أو ""  هه الضحية بأنه الشخص الذين لحق الضحية بأنه الشخص الذين لحق،،يعرف المبدأ الخامس من الوثيقةيعرف المبدأ الخامس من الوثيقة

جماعي، بما في ذلك اإلصابة البدنية أو العقلية أو المعاناة النفسية أو الخسارة االقتصادية جماعي، بما في ذلك اإلصابة البدنية أو العقلية أو المعاناة النفسية أو الخسارة االقتصادية 
ل عمل أو امتناع عن القيام بعمل ل عمل أو امتناع عن القيام بعمل ألساسية، وذلك من خالألساسية، وذلك من خال اأو االنتقاص الكبير من حقوقهأو االنتقاص الكبير من حقوقه

الدولي، أو انتهاكاً خطيراً للقانون اإلنساني الدولي، أو انتهاكاً خطيراً للقانون اإلنساني يشكل انتهاكاً جسيماً لقانون حقوق اإلنسان يشكل انتهاكاً جسيماً لقانون حقوق اإلنسان 
أيضاً أفراد األسرة أيضاً أفراد األسرة " " ضحيةضحيةالال " "وفقاً للقانون المحلي، يشمل مفهوموفقاً للقانون المحلي، يشمل مفهوموعند االقتضاء، ووعند االقتضاء، و. . الدوليالدولي

لحق بهم ضرر أثناء تدخلهم لحق بهم ضرر أثناء تدخلهم المباشرة أو من تعيلهم الضحية المباشرة، واألشخاص الذين المباشرة أو من تعيلهم الضحية المباشرة، واألشخاص الذين 
  ."."لمساعدة الضحايا المعرضين للخطر أو لمنع اإليذاءلمساعدة الضحايا المعرضين للخطر أو لمنع اإليذاء

كما يعتبر الشخص ضحية بصرف النظر عما إذا كان قد تم التعرف على مرتكب االنتهاك كما يعتبر الشخص ضحية بصرف النظر عما إذا كان قد تم التعرف على مرتكب االنتهاك 
 عن العالقة األسرية  عن العالقة األسرية  أيضا أيضاأو اعتقاله أو تقديمه إلى القضاء أو إدانته أم ال، وبصرف النظرأو اعتقاله أو تقديمه إلى القضاء أو إدانته أم ال، وبصرف النظر

          ..لضحيةلضحيةبين مرتكب االنتهاك وابين مرتكب االنتهاك وا
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  ::حق الضحية في جبر الضررحق الضحية في جبر الضرر  --
 من الوثيقة، تعزيز  من الوثيقة، تعزيز  المبدأ التاسع المبدأ التاسع، بمقتضى، بمقتضى للضرر للضرروالفوريوالفوريالفعال الفعال يقصد بالجبر الكافي يقصد بالجبر الكافي 
النتهاكات الجسيمة المرتكبة خرقا لمقتضيات القانون الدولي لحقوق النتهاكات الجسيمة المرتكبة خرقا لمقتضيات القانون الدولي لحقوق العدالة والتصدي لالعدالة والتصدي ل

وفقاً وفقاً طار،  أن تعمل طار،  أن تعمل  في هذا اإل في هذا اإلعلى الدولعلى الدول أو القانون الدولي اإلنساني وينبغي  أو القانون الدولي اإلنساني وينبغي اإلنساناإلنسان
المترتبة عن أفعال تشكل المترتبة عن أفعال تشكل ضحايا ضحايا الاللقوانينها والتزاماتها الدولية، على جبر أضرار لقوانينها والتزاماتها الدولية، على جبر أضرار 

 وطنية خاصة بالجبر وغيره من المساعدات  وطنية خاصة بالجبر وغيره من المساعدات  برامج برامجانتهاكات جسيمة، والسعي إلى وضعانتهاكات جسيمة، والسعي إلى وضع
 مع الحرص على أن تكون مضامين تلك البرامج متناسبة مع فداحة االنتهاكات  مع الحرص على أن تكون مضامين تلك البرامج متناسبة مع فداحة االنتهاكات األخرى،األخرى،

  ..المترتبة عنهاالمترتبة عنهاواألضرار واألضرار 
  :: أشكال مختلفة من جبر الضرر من بينها أشكال مختلفة من جبر الضرر من بينها على علىهذا المبدأهذا المبدأينص ينص 

 والوضع االجتماعي  والوضع االجتماعي ،، والحقوق القانونية والحقوق القانونية،، ويتضمن استرجاع الحرية ويتضمن استرجاع الحرية::االسترداداالسترداد  
وإعادة وإعادة  واسترداد العمل  واسترداد العمل ،، والعودة إلى مكان اإلقامة والعودة إلى مكان اإلقامةمواطنة،مواطنة، وال وال،،والحياة األسريةوالحياة األسرية

  . . الممتلكاتالممتلكات

  :: ويشمل ويشمل،،يايا ويمكن تقديره اقتصاد ويمكن تقديره اقتصاد::التعويضالتعويض  
    الضرر البدني أو العقلي؛الضرر البدني أو العقلي؛  --
  ؛؛ العمل والتعليم والمنافع االجتماعية العمل والتعليم والمنافع االجتماعيةضياع الفرص، بما فيها فرصضياع الفرص، بما فيها فرص  --
 بما في ذلك الخسارة في  بما في ذلك الخسارة في ،،األضرار المادية والخسائر في الكسباألضرار المادية والخسائر في الكسب  --

  الكسب الممكن؛ الكسب الممكن؛ 

  ؛؛المعنويالمعنويالضرر الضرر   --
مساعدة الخبراء واألدوية والخدمات مساعدة الخبراء واألدوية والخدمات تكاليف المساعدة القانونية أو تكاليف المساعدة القانونية أو   --

  ..نفسية واالجتماعيةنفسية واالجتماعيةالطبية والالطبية وال
  :: وذلك بالعمل على وذلك بالعمل على،،الترضية وضمانات عدم التكرارالترضية وضمانات عدم التكرار  

  وقف االنتهاكات المستمرة؛وقف االنتهاكات المستمرة؛  --
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التحقق من الوقائع والكشف الكامل والعلني عن الحقيقة بخصوص التحقق من الوقائع والكشف الكامل والعلني عن الحقيقة بخصوص   --
  االنتهاكات المرتكبة؛االنتهاكات المرتكبة؛

  االعتراف بالمسؤولية عن االنتهاكات المرتكبة مع تقديم اعتذار علني؛ االعتراف بالمسؤولية عن االنتهاكات المرتكبة مع تقديم اعتذار علني؛   --

إقرار قضائي يعيد الكرامة والسمعة والحقوق إقرار قضائي يعيد الكرامة والسمعة والحقوق إعالن رسمي أو إعالن رسمي أو القيام بالقيام ب  --
  القانونية واالجتماعية للضحية ولألشخاص الذين تربطهم بها صلة وثيقة؛القانونية واالجتماعية للضحية ولألشخاص الذين تربطهم بها صلة وثيقة؛

عن عن أو إدارية على األشخاص المسؤولين أو إدارية على األشخاص المسؤولين  قضائية  قضائية فرض عقوباتفرض عقوبات  --
  االنتهاكات؛االنتهاكات؛

  ؛؛مبادرات أو أشكال تذكاريةمبادرات أو أشكال تذكاريةتكريم الضحايا من خالل إقامة تكريم الضحايا من خالل إقامة   --
  ..في مواد التكوين والتعليمفي مواد التكوين والتعليمنتهاكات نتهاكات نتائج تحاليل االنتائج تحاليل االإدراج إدراج   --

  

  ::الحق في الوصول إلى المعلومات ذات الصلة باالنتهاكات وآليات جبر الضررالحق في الوصول إلى المعلومات ذات الصلة باالنتهاكات وآليات جبر الضرر  
يحث المبدأ العاشر الدول على إنشاء وسائل إلخبار عامة الجمهور، وال سيما ضحايا يحث المبدأ العاشر الدول على إنشاء وسائل إلخبار عامة الجمهور، وال سيما ضحايا 
االنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي، بالحقوق االنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي، بالحقوق 

بل االنتصاف وبكافة الخدمات القانونية والطبية والنفسية واالجتماعية واإلدارية المتاحة بل االنتصاف وبكافة الخدمات القانونية والطبية والنفسية واالجتماعية واإلدارية المتاحة وسوس
كما ينص على ضرورة كما ينص على ضرورة . . وسائر الخدمات األخرى التي يجوز للضحايا الحصول عليهاوسائر الخدمات األخرى التي يجوز للضحايا الحصول عليها

تمكين الضحايا وممثليهم من الحق في طلب معلومات والحصول عليها فيما يتعلق تمكين الضحايا وممثليهم من الحق في طلب معلومات والحصول عليها فيما يتعلق 
ألذى وعن األسباب والظروف المتعلقة باالنتهاكات ألذى وعن األسباب والظروف المتعلقة باالنتهاكات باألسباب التي أدت إلى تعرضهم لباألسباب التي أدت إلى تعرضهم ل

  ..الجسيمة المرتكبة ومعرفة الحقيقة بخصوصهاالجسيمة المرتكبة ومعرفة الحقيقة بخصوصها
  

  دروس مستفادة من تجارب لجان الحقيقة والمصالحة عبر العالمدروس مستفادة من تجارب لجان الحقيقة والمصالحة عبر العالم  --22
عملت الهيئة على االطالع على تجارب لجان الحقيقة في مجال جبر األضرار عملت الهيئة على االطالع على تجارب لجان الحقيقة في مجال جبر األضرار 

 التي أجرتها إلى وجود تباينات حول  التي أجرتها إلى وجود تباينات حول والتعويض، وانتهت من خالل الدراسات المقارنةوالتعويض، وانتهت من خالل الدراسات المقارنة
وإذا كانت المبادئ الموجهة وإذا كانت المبادئ الموجهة . . فلكل تجربة وطنية خاصياتها وخصوصياتهافلكل تجربة وطنية خاصياتها وخصوصياتها. . الموضوعالموضوع
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لمختلف التجارب متقاربة أو موحدة أحيانا، فإن السياقات والفاعلين وكذا النتائج تختلف لمختلف التجارب متقاربة أو موحدة أحيانا، فإن السياقات والفاعلين وكذا النتائج تختلف 
  . . من تجربة ألخرىمن تجربة ألخرى

 الهيئة من التوصل إلى  الهيئة من التوصل إلى ررجبر األضراجبر األضراقد مكن تحليل التجارب العالمية  في مجال قد مكن تحليل التجارب العالمية  في مجال وو
  ::الخالصات التاليةالخالصات التالية

  

 إلى إقامة العدالة بصفة شخصية  إلى إقامة العدالة بصفة شخصية ا،ا،في بعض جوانبهفي بعض جوانبه، ، مج جبر األضرارمج جبر األضراراابربرتهدف تهدف   --
المترتبة عن االنتهاكات المترتبة عن االنتهاكات  وذلك من خالل محاولة التعويض عن األضرار  وذلك من خالل محاولة التعويض عن األضرار ،،لكل فردلكل فرد

محاولة محاولة   وبالرغم من األهمية التي تكتسيهاوبالرغم من األهمية التي تكتسيها. . ضحيةضحيةالتي تعرض لها كل التي تعرض لها كل الجسيمة الجسيمة 
االنتهاكات التي تعرض االنتهاكات التي تعرض   جة الحاالت الفردية، من خالل العمل على محو آثارجة الحاالت الفردية، من خالل العمل على محو آثارمعالمعال

فيه فيه  على ذلك، في الوقت الذي تتطلب  على ذلك، في الوقت الذي تتطلب  جبر الضرر جبر الضرر برنامج برنامجتركيزتركيزإن إن ففلها الضحايا، لها الضحايا، 
معالجة ماضي االنتهاكات الجسيمة مواجهة أشكال مختلفة من العنف، ال يفضي معالجة ماضي االنتهاكات الجسيمة مواجهة أشكال مختلفة من العنف، ال يفضي 

  ..شاملشاملإلى حل إلى حل 

ة حسابية صرفة من قبل الضحايا في برامج ة حسابية صرفة من قبل الضحايا في برامج لقد تم اعتبار التعويض بمثابة عمليلقد تم اعتبار التعويض بمثابة عملي
فالتجارب ذات الصلة أعطت فالتجارب ذات الصلة أعطت . . شخصنة التعويضشخصنة التعويضر الضرر التي عملت على ر الضرر التي عملت على جبجب

  األولوية للجوانب المالية، ألن معيار العدالة تم تحديده حول خسائر أو أضراراألولوية للجوانب المالية، ألن معيار العدالة تم تحديده حول خسائر أو أضرار
 الحصول  الحصول  من من  فالبرامج من هذا النوع، والتي تمكن الضحايا بواسطتهافالبرامج من هذا النوع، والتي تمكن الضحايا بواسطتها. . اقتصاديةاقتصادية

 األهم من المساطر المتبعة  بممتلكات  األهم من المساطر المتبعة  بممتلكات  تتميز بارتباط الجزء تتميز بارتباط الجزءات مادية،ات مادية،على استفادعلى استفاد
ولقد ترتب عن هذا أنه عندما أتيحت الفرصة ولقد ترتب عن هذا أنه عندما أتيحت الفرصة . . ونتائج اقتصادية لها عالقة بالضحيةونتائج اقتصادية لها عالقة بالضحية

 ، في جلسات  ، في جلسات للضحايا للحديث عن معاناتهم جراء ما تعرضوا له من انتهاكاتللضحايا للحديث عن معاناتهم جراء ما تعرضوا له من انتهاكات
 بسبب  بسبب عن التعويض الماديعن التعويض المادييعطون األولوية للحديث يعطون األولوية للحديث  كانوا  كانوا استماع عمومية مثال،استماع عمومية مثال،
  .. تصور محاسبتي لجبر الضرر تصور محاسبتي لجبر الضررما ترسخ لديهم منما ترسخ لديهم من

ال يركز على االعتبارات ال يركز على االعتبارات  أ أبرنامج جبر الضرر يجببرنامج جبر الضرر يجبوعليه، خلصت الهيئة إلى أن وعليه، خلصت الهيئة إلى أن 
 من خالل إعطاء األولوية للوثائق ذات الطبيعة االقتصادية، وإنما  من خالل إعطاء األولوية للوثائق ذات الطبيعة االقتصادية، وإنما ))الحسابيةالحسابية((المادية المادية 

 أن االستفادة المادية  أن االستفادة المادية  البرنامج يعي البرنامج يعي فمثل هذا فمثل هذا..على تلك التي تتحدث عن المعاناةعلى تلك التي تتحدث عن المعاناة
 الحقيقية  الحقيقية االقتصاديةاالقتصاديةاألضرار األضرار ، ولن تغطي ، ولن تغطي محدودةمحدودةالتي سيوزعها هي استفادة التي سيوزعها هي استفادة 
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باإلضافة إلى التعويضات المالية التي يمكن أن تمنح باإلضافة إلى التعويضات المالية التي يمكن أن تمنح  أيضا،  أيضا،  كما يهتم كما يهتم..المتكبدةالمتكبدة
 لها ارتباط بإجراءات تهم العدالة  لها ارتباط بإجراءات تهم العدالة  يكون يكون بأشكال أخرى من جبر الضرر بأشكال أخرى من جبر الضرر، ، للضحاياللضحايا
 اإلقرار بالمسؤولية عن االنتهاكات والكشف  اإلقرار بالمسؤولية عن االنتهاكات والكشف  على سبيل المثال على سبيل المثالومن بينهاومن بينها، اليةاليةاالنتقاالنتق

      ..عن حقيقة ما جرىعن حقيقة ما جرى
ال يوجد أي برنامج لجبر األضرار، في مختلف التجارب العالمية، ترتبت عنه ال يوجد أي برنامج لجبر األضرار، في مختلف التجارب العالمية، ترتبت عنه   --

فمحاولة تطبيق التعويض المادي لفائدة جميع فمحاولة تطبيق التعويض المادي لفائدة جميع . . نتائج مرضية بالنسبة لجميع الضحايانتائج مرضية بالنسبة لجميع الضحايا
 التي حاولت معالجة انتهاكات حقوق اإلنسان التي ارتكبت  التي حاولت معالجة انتهاكات حقوق اإلنسان التي ارتكبت في التجاربفي التجاربالضحايا، الضحايا، 

هذا مع هذا مع . .  برضى جميع الضحايا برضى جميع الضحايا دائما دائمابشكل مكثف، تكون مكلفة ماديا وال تنتهيبشكل مكثف، تكون مكلفة ماديا وال تنتهي
 أن برامج جبر  أن برامج جبر  األمر مجرد تكاليف مادية فقط، حيث األمر مجرد تكاليف مادية فقط، حيثالعلم أنه من الخطأ اعتبارالعلم أنه من الخطأ اعتبار

حوالت حوالت  أبعد من التعويض المادي، إذ تكون ذات عالقة بت أبعد من التعويض المادي، إذ تكون ذات عالقة بتااالضرر تتوخى هدفالضرر تتوخى هدف
  .. حاالت تعرضت النتهاكات مكثفة وممنهجة حاالت تعرضت النتهاكات مكثفة وممنهجةيتعلق بمواجهةيتعلق بمواجهةهيكلية بما أن األمر هيكلية بما أن األمر 

عندما يتعلق األمر بتسوية حاالت منعزلة عن بعضها ومتفرقة وتخضع ألسباب عندما يتعلق األمر بتسوية حاالت منعزلة عن بعضها ومتفرقة وتخضع ألسباب   --
نفس التحديات التي تظهر عندما يتعلق األمر بمعالجة حاالت نفس التحديات التي تظهر عندما يتعلق األمر بمعالجة حاالت تواجه تواجه مستقلة، ال مستقلة، ال 

 إذ هناك فرق بين الجريمة العادية  إذ هناك فرق بين الجريمة العادية سباب هيكلية وممنهجة،سباب هيكلية وممنهجة،ناتجة عن أناتجة عن أمتزامنة، متزامنة، 
فبرغم التشابه بين الحالتين عندما يتعلق األمر بجبر الضرر،  فبرغم التشابه بين الحالتين عندما يتعلق األمر بجبر الضرر،  .  .  والجريمة المنظمةوالجريمة المنظمة

إال أن هناك فرق بين تعويض حاالت متفرقة، األمر الذي يكون جوابا عن الجريمة إال أن هناك فرق بين تعويض حاالت متفرقة، األمر الذي يكون جوابا عن الجريمة 
  ..العادية، وبين المعالجة العامة التي هي جواب عن الجريمة المنظمةالعادية، وبين المعالجة العامة التي هي جواب عن الجريمة المنظمة

ة تطبيق مبدأ االسترداد الكامل خطرا على مسار االنتقال الديمقراطي، ة تطبيق مبدأ االسترداد الكامل خطرا على مسار االنتقال الديمقراطي، تشكل محاولتشكل محاول  --
فقد أفضى األمر في التجارب التي حاولت تطبيقه إلى تشتت مجموعة الضحايا  فقد أفضى األمر في التجارب التي حاولت تطبيقه إلى تشتت مجموعة الضحايا  

بسب ما يتم توجيهه من بسب ما يتم توجيهه من   وتشتيت مجهودات الدولة وترسيخ اإلحساس بعدم المساواةوتشتيت مجهودات الدولة وترسيخ اإلحساس بعدم المساواة
نتهاك حقوق الفقراء،  نتهاك حقوق الفقراء،  رسالة ضمنية تفيد أن انتهاك حقوق األغنياء أخطر من ارسالة ضمنية تفيد أن انتهاك حقوق األغنياء أخطر من ا

ديمقراطي هو ديمقراطي هو الالنتقال نتقال ون فيه أحد األهداف األساسية لالون فيه أحد األهداف األساسية لال في سياق يك في سياق يكأنه يتمأنه يتمووخاصة خاصة 
  ..تعزيز مفهوم المواطنةتعزيز مفهوم المواطنة
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الضحايا، المستفيدون الضحايا، المستفيدون : : ثالثة عناصر متداخلةثالثة عناصر متداخلةتعنى برامج جبر الضرر بتعنى برامج جبر الضرر ب  --
يستخلص من التجارب العالمية أنه ينبغي أن يكون هناك تطابق بين يستخلص من التجارب العالمية أنه ينبغي أن يكون هناك تطابق بين وو. . واالستفاداتواالستفادات

 يكون كامال عندما يمكن جميع  يكون كامال عندما يمكن جميع  الضرر الضرر  والمستفيدين، فبرنامج جبروالمستفيدين، فبرنامج جبرلضحايا لضحايا اا
فاستثناء ضحايا يستحقون اإلنصاف وجبر الضرر، فاستثناء ضحايا يستحقون اإلنصاف وجبر الضرر، . . الضحايا من االستفادة منهالضحايا من االستفادة منه

األول أن المجهود الذي يتم بذله من أجل تحقيق اإلنصاف األول أن المجهود الذي يتم بذله من أجل تحقيق اإلنصاف : : يترتب عنه أمرانيترتب عنه أمران
لتي أدت إلى اعتماد برنامج لتي أدت إلى اعتماد برنامج يكون ناقصا، واألمر الثاني أن يتم المساس باالتفاقات ايكون ناقصا، واألمر الثاني أن يتم المساس باالتفاقات ا

  ..جبر الضرر، وبالتالي الطعن في مصداقية مسلسل اإلنصاف والمصالحة برمتهجبر الضرر، وبالتالي الطعن في مصداقية مسلسل اإلنصاف والمصالحة برمته
ومن جهة ثانية ينبغي الحرص على أن يحصل كل المستفيدين على نفس ومن جهة ثانية ينبغي الحرص على أن يحصل كل المستفيدين على نفس 

إذ إذ . . في مضامين التوصيات باعتبارها مركبةفي مضامين التوصيات باعتبارها مركبةاالستفادات، وهذا يقتضي التفكير االستفادات، وهذا يقتضي التفكير 
 على منح تعويضات مالية،  فإذا كان  على منح تعويضات مالية،  فإذا كان يجب أن ال يقتصر برنامج جبر الضرريجب أن ال يقتصر برنامج جبر الضرر

يجب أن يستجيب النتظارات الضحايا، يجب أن يستجيب النتظارات الضحايا، هو ترضية المستفيدين، هو ترضية المستفيدين، الهدف من وراءه الهدف من وراءه 
فبرنامج جبر الضرر إذن يجب أن يشمل توزيع فبرنامج جبر الضرر إذن يجب أن يشمل توزيع . . األمر الذي ال يخلو من صعوبةاألمر الذي ال يخلو من صعوبة

    ..رمزية ومادية متنوعةرمزية ومادية متنوعة: : مجموعة من االستفاداتمجموعة من االستفادات
  ::دالةدالة الضرر ثالثة أهداف مرتبطة بالع الضرر ثالثة أهداف مرتبطة بالع جبر جبرلبرامجلبرامج  --

م م االعتراف بالضحايا كمواطنين لهم حقوق حيث ينبغي أن يساهاالعتراف بالضحايا كمواطنين لهم حقوق حيث ينبغي أن يساه: : أوالأوال  
ثقة في ثقة في الالبين المواطنين واسترجاعهم بين المواطنين واسترجاعهم   برنامج جبر الضرر في خلق الثقةبرنامج جبر الضرر في خلق الثقة

  ..مؤسساتهممؤسساتهم
  ؛؛بالتضامن االجتماعيبالتضامن االجتماعيالمساهمة في تطوير الشعور المساهمة في تطوير الشعور : : ثانياثانيا  
فمن فمن يجب أن يرتبط برنامج جبر الضرر بمجهود البحث عن الحقيقة،  يجب أن يرتبط برنامج جبر الضرر بمجهود البحث عن الحقيقة،  : : ثالثاثالثا  

 على الجوانب  على الجوانب كاملةكاملةشأن برنامج جبر الضرر الذي ال يرتكز بصفة شأن برنامج جبر الضرر الذي ال يرتكز بصفة 
   لهم لهمآلية تسمحآلية تسمحمعه باعتباره يشكل معه باعتباره يشكل   الضحاياالضحايا بتجاوب  بتجاوب ىىيحضيحضاالقتصادية أن االقتصادية أن 

 فقد  فقد ..والحديث علنا عما تعرضوا له من انتهاكاتوالحديث علنا عما تعرضوا له من انتهاكاتبالتعبير عن معاناتهم بالتعبير عن معاناتهم 
شف شف لكلكموضوع اموضوع ا االهتمام الكبير الذي يوليه الضحايا ل االهتمام الكبير الذي يوليه الضحايا ل جميع التجارب جميع التجاربأكدتأكدت
، حيث أنه برغم المجهودات التي تبذل في بعض األحيان لمنح ، حيث أنه برغم المجهودات التي تبذل في بعض األحيان لمنح  الحقائق الحقائقعنعن
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 ال تكون مرضية بسبب عدم ربطها بالكشف عن  ال تكون مرضية بسبب عدم ربطها بالكشف عن فإنهافإنها  تعويضات عالية،تعويضات عالية،
  ..الحقيقةالحقيقة

   يبرر جبر الضرر هو يبرر جبر الضرر هوأن ماأن ما التعويض هو المعاناة، أو  التعويض هو المعاناة، أو  يبرر يبررإن التفكير في أن ماإن التفكير في أن ما  --
، األمر ، األمر  بعين االعتبار بعين االعتبار المرتكبة المرتكبةخذ مخلفات الجرائمخذ مخلفات الجرائماالنتهاكات المرتكبة، يستدعي أاالنتهاكات المرتكبة، يستدعي أ

غير أنه إذا كان الهدف من وراء غير أنه إذا كان الهدف من وراء .  .  الذي يترتب عنه ارتفاع عدد المستفيدينالذي يترتب عنه ارتفاع عدد المستفيدين
برنامج جبر األضرار هو حل المشاكل المرتبطة بماضي االنتهاكات الجسيمة، برنامج جبر األضرار هو حل المشاكل المرتبطة بماضي االنتهاكات الجسيمة، 
فليس من الضروري أن يكون الشخص ضحية مباشرة حتى يستفيد منه، ألن فليس من الضروري أن يكون الشخص ضحية مباشرة حتى يستفيد منه، ألن 

  .. تلك االنتهاكات تلك االنتهاكاتالمجتمع برمته تضرر من جراءالمجتمع برمته تضرر من جراء
يقتضي التخطيط إلصالح يقتضي التخطيط إلصالح   غير أن التفكير في اعتماد عدد كبير من المستفيدين،غير أن التفكير في اعتماد عدد كبير من المستفيدين،  --

 وهي مهمة تتجاوز االختصاصات المنوطة بهيآت من قبيل هيأة  وهي مهمة تتجاوز االختصاصات المنوطة بهيآت من قبيل هيأة ،،مؤسساتي كاملمؤسساتي كامل
للحقيقة والمصالحة، بل من شأن ذلك أن يغير كليا برنامج جبر األضرار الذي للحقيقة والمصالحة، بل من شأن ذلك أن يغير كليا برنامج جبر األضرار الذي 

 برغم أهميته، عن برنامج جبر  برغم أهميته، عن برنامج جبر  يختلف يختلف، والذي، والذييصبح برنامجا للخدمات االجتماعيةيصبح برنامجا للخدمات االجتماعية
ولذلك فاألمر يتطلب إيجاد خيط رابط ما بين فكرة الضحية وفكرة ولذلك فاألمر يتطلب إيجاد خيط رابط ما بين فكرة الضحية وفكرة . . الضررالضرر

التعويض، مما يستوجب االجتهاد لتحديد من هم الضحايا مع مراعاة أن يحدث التعويض، مما يستوجب االجتهاد لتحديد من هم الضحايا مع مراعاة أن يحدث 
  ..التطابق بين الضحايا والمستفيدينالتطابق بين الضحايا والمستفيدين

عبر العالم، حيث يالحظ عبر العالم، حيث يالحظ فيما يخص مقاربة النوع في بعض تجارب لجان الحقيقة فيما يخص مقاربة النوع في بعض تجارب لجان الحقيقة   --
وجود نساء ضحايا انتهاكات، وهن في غالب األحيان ضحايا غير مباشرات؛ وجود نساء ضحايا انتهاكات، وهن في غالب األحيان ضحايا غير مباشرات؛ 
خلصت الهيئة إلى أنه في كل التجارب العالمية تتحمل المرأة العواقب المباشرة خلصت الهيئة إلى أنه في كل التجارب العالمية تتحمل المرأة العواقب المباشرة 

وعندما تكون ضحية غير مباشرة فهذا يترتب عنه وعندما تكون ضحية غير مباشرة فهذا يترتب عنه . . وغير المباشرة لالنتهاكاتوغير المباشرة لالنتهاكات
ن مقتضيات القانون ن مقتضيات القانون وبما أوبما أ. . ن متعودة على تحملهان متعودة على تحملهاتحملها لمسؤوليات أكبر لم تكتحملها لمسؤوليات أكبر لم تك

 الضحية المباشرة بل تشمل أيضا الضحايا غير  الضحية المباشرة بل تشمل أيضا الضحايا غير  في في الضحية الضحيةالدولي ال تحصرالدولي ال تحصر
المباشرين، فقد حاولت بعض برامج جبر األضرار منح أهمية للضحايا غير المباشرين، فقد حاولت بعض برامج جبر األضرار منح أهمية للضحايا غير 

ثال إدخال الجرائم الجنسية ثال إدخال الجرائم الجنسية ومن بين ذلك مومن بين ذلك م. . المباشرين الذين يكون من بينهم نساءالمباشرين الذين يكون من بينهم نساء
  ..تعرض لها النساء ضمن االنتهاكات المعالجةتعرض لها النساء ضمن االنتهاكات المعالجةتتالتي التي 
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  الفصل الثانيالفصل الثاني
   هيئة التحكيم هيئة التحكيمتدوين مقاربةتدوين مقاربة 

   السابقة وخالصات تقييم التجربة السابقة وخالصات تقييم التجربة
  

ل تسوية ماضي االنتهاكات ل تسوية ماضي االنتهاكات  مهمة ضمن مسلس مهمة ضمن مسلس مرحلة مرحلةتجربة هيئة التحكيم السابقةتجربة هيئة التحكيم السابقةتمثل تمثل 
 االطالع عليها  االطالع عليها ىى انكبت هيئة اإلنصاف والمصالحة، منذ انطالق أشغالها، عل انكبت هيئة اإلنصاف والمصالحة، منذ انطالق أشغالها، علوقدوقد. . ببالدناببالدنا

 إجراء تقييم شمولي وموضوعي لتجربتها في  إجراء تقييم شمولي وموضوعي لتجربتها في مما يسرمما يسرتدوين مقاربتها في مرحلة أولى، تدوين مقاربتها في مرحلة أولى، وو
   في ضوء النظام األساسي في ضوء النظام األساسيررضراضراجبر األجبر األللفي وضع تصور في وضع تصور ومن تم الشروع ومن تم الشروع   ،،مرحلة ثانيةمرحلة ثانية

  ..هيئة اإلنصاف والمصالحةهيئة اإلنصاف والمصالحةلل
  

   هيئة التحكيم هيئة التحكيم تدوين مقاربة تدوين مقاربة--11
لتحكيم المستقلة للتعويض عن الضرر المادي لتحكيم المستقلة للتعويض عن الضرر المادي عمال هيئة اعمال هيئة اأأتدوين تدوين عملت الهيئة على عملت الهيئة على 

والمعنوي لضحايا وأصحاب الحقوق ممن تعرضوا لالختفاء القسري واالعتقال التعسفي، والمعنوي لضحايا وأصحاب الحقوق ممن تعرضوا لالختفاء القسري واالعتقال التعسفي، 
القواعد التي اعتمدتها لتقدير واحتساب القواعد التي اعتمدتها لتقدير واحتساب المعايير والمعايير واألسس والمرتكزات واألسس والمرتكزات والرجوع إلى الرجوع إلى ببوذلك وذلك 

  ..التعويضات المستحقة للضحايا ولذوي حقوقهمالتعويضات المستحقة للضحايا ولذوي حقوقهم
  

  مسألة التعويض لدى هيئة التحكيممسألة التعويض لدى هيئة التحكيمأسس مقاربة أسس مقاربة   --11--11
  

  االنتهاكات المرجعيةاالنتهاكات المرجعية  --11--11--11
 أساسا في االختفاء القسري  أساسا في االختفاء القسري ،، التي تصدت لحاالتها هيئة التحكيم التي تصدت لحاالتها هيئة التحكيم،،تتمثل االنتهاكاتتتمثل االنتهاكات
  هاهافإنفإن وعليه،  وعليه، ..ا انتهاكات أخرىا انتهاكات أخرىممههببقاربت بموجقاربت بموجوو  جتجتتتاستناستنكما كما سفي، سفي، واالعتقال التعواالعتقال التع

  ::وية غير القضائيةوية غير القضائيةسس، في إطار الت، في إطار التهاهامنظورمنظور  منمن انتهاكا جسيما،  انتهاكا جسيما، تتاعتبراعتبر
  االختفاء القسري؛االختفاء القسري؛  --
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  االعتقال التعسفياالعتقال التعسفي  --

  االنتهاكات المرتكبة خالل أحداث أليمةاالنتهاكات المرتكبة خالل أحداث أليمة  --

  االغتراب االضطراري خارج الوطن؛االغتراب االضطراري خارج الوطن؛  --

 ..االغتراب االضطراري داخل الوطناالغتراب االضطراري داخل الوطن -
      

   تعريف االنتهاكات وأوجه التعليل تعريف االنتهاكات وأوجه التعليل--22--11--11

   لحقوق اإلنسان لحقوق اإلنسانيمةيمة باالنتهاكات الجس باالنتهاكات الجسالمتعلقةالمتعلقة المعايير الدولية  المعايير الدولية ،،استلهمت هيئة التحكيماستلهمت هيئة التحكيم
   مرتكزات مرتكزاتوانتهت في ضوء ذلك إلىوانتهت في ضوء ذلك إلىواعتمدت مقتضيات القانون الوطني ذات الصلة، واعتمدت مقتضيات القانون الوطني ذات الصلة، 

أدمجت في ذات الوقت العناصر المكونة للتعريف وأوجه التعليل، وذلك فيما يخص أدمجت في ذات الوقت العناصر المكونة للتعريف وأوجه التعليل، وذلك فيما يخص 
    ..هاها اختصاص اختصاصوضوعوضوعمممن االنتهاكات من االنتهاكات الرئيسيين الرئيسيين الصنفين الصنفين 

صرف الذي تقدم عليه أجهزة الدولة صرف الذي تقدم عليه أجهزة الدولة  الت التبأنهبأنه  االختفاء القسرياالختفاء القسريوعلى هذا األساس عرفت وعلى هذا األساس عرفت 
والمتمثل في أخذ شخص معين بدون وجه حق وسلب حريته واحتجازه بمكان يظل سريا والمتمثل في أخذ شخص معين بدون وجه حق وسلب حريته واحتجازه بمكان يظل سريا 

 فيظل في حكم المجهول كشخص على قيد الحياة ال يعرف  فيظل في حكم المجهول كشخص على قيد الحياة ال يعرف بشأنه،بشأنه،وعدم إعطاء أية بيانات وعدم إعطاء أية بيانات 
  .. مع حرمانه من كل حماية قانونية مع حرمانه من كل حماية قانونيةشيء،شيء،عنه أي عنه أي 

تقوم به أجهزة الدولة دون مراعاة تقوم به أجهزة الدولة دون مراعاة الحتجاز الذي الحتجاز الذي اا  بأنهبأنه  العتقال التعسفيالعتقال التعسفياا  كما عرفتكما عرفت
الشروط الجوهرية واإلجرائية المتعلقة بسلب الحرية، وذلك بسبب ممارسة مواطنين الشروط الجوهرية واإلجرائية المتعلقة بسلب الحرية، وذلك بسبب ممارسة مواطنين 
لحقوقهم األساسية وعلى األخص حرية الرأي أو حرية التعبير أو حق المشاركة في لحقوقهم األساسية وعلى األخص حرية الرأي أو حرية التعبير أو حق المشاركة في 

  ..الحياة العامة، سياسيا أو نقابيا أو جمعوياالحياة العامة، سياسيا أو نقابيا أو جمعويا
    

  التعويض عن االنتهاكات الجسيمةالتعويض عن االنتهاكات الجسيمة مقاربة  مقاربة  التحكيم في التحكيم فيمرتكزات هيئةمرتكزات هيئة  --33--11--11
األضرار المادية والمعنوية المترتبة عن األضرار المادية والمعنوية المترتبة عن للتعويض عن للتعويض عن   تهاتهاهيئة التحكيم في مقاربهيئة التحكيم في مقاربارتكزت ارتكزت 

  :: التالية التاليةتوجيهيةتوجيهيةالال   األسس األسس على على،،اختصاصاتهااختصاصاتهااالنتهاكات موضوع االنتهاكات موضوع 
  ؛؛مذكورة أعالهمذكورة أعالهالالات المرجعية ات المرجعية االنتهاكاالنتهاكتصنيف وتدقيق تصنيف وتدقيق   --
  جهزتها؛جهزتها؛مسؤولية الدولة عن أمسؤولية الدولة عن أ  --

  معيـار الحرمان من الحرية؛معيـار الحرمان من الحرية؛  --
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  واإلنصاف؛واإلنصاف؛مبـادئ العـدل مبـادئ العـدل   --
 بالضحايا المحتجزين، في  بالضحايا المحتجزين، في الخاصة الالحقةالخاصة الالحقة المشتركة واألضرار  المشتركة واألضرار تحديد األضرارتحديد األضرار  --

  االنتهاكات؛االنتهاكات؛إطار مجموعة واحدة أو مجموعات متقاربة، من حيث إطار مجموعة واحدة أو مجموعات متقاربة، من حيث 

لمترتبة عن لمترتبة عن اعتماد التعويض المادي الشامل لكل األضرار المادية والمعنوية ااعتماد التعويض المادي الشامل لكل األضرار المادية والمعنوية ا  --
  ..موضوع االختصاصموضوع االختصاصاالنتهاكات االنتهاكات 

 من فرضية عدم فتح باب  من فرضية عدم فتح باب التعويضالتعويض بلورة مرتكزات مقاربة  بلورة مرتكزات مقاربة عندعندهيئة التحكيم هيئة التحكيم ولقد انطلقت ولقد انطلقت 
  ..جديد للتسويةجديد للتسوية

  

  السند القضائيالسند القضائي  --44--11--11

حاالت على حاالت على ثارها فيما يخص اإلثارها فيما يخص اإلآآم، عند تحديدها لالنتهاكات، مدى م، عند تحديدها لالنتهاكات، مدى راعت هيئة التحكيراعت هيئة التحكي
اعتبرت، في هذا الصدد، الحاالت اعتبرت، في هذا الصدد، الحاالت  حيثحيث،  الملف بعد ذلك الملف بعد ذلكمصيرمصيرالقضاء، من حيث القضاء، من حيث 

  ::اآلتيةاآلتية
  إفــراج؛إفــراج؛   أعقبه أعقبهاعتقال تعسفياعتقال تعسفي  --

  قرار بعدم المتابعة؛قرار بعدم المتابعة؛صدور صدور اعتقال تعسفي واعتقال تعسفي و  --

  حكم بالبراءة؛حكم بالبراءة؛وجود وجود اعتقال تعسفي واعتقال تعسفي و  --
  حكم باإلدانة؛حكم باإلدانة؛صدور صدور اعتقال تعسفي واعتقال تعسفي و  --

صدور حكم باإلدانة وتنفيذ معظم مدة العقوبة أو أكثر من هذه المدة بمعتقل صدور حكم باإلدانة وتنفيذ معظم مدة العقوبة أو أكثر من هذه المدة بمعتقل   --
  غير نظامي؛غير نظامي؛

  جاز تعسفي قاد إلى وضعية اختفاء قسري، نتج عنه اإلفراج بعد طول مدة؛جاز تعسفي قاد إلى وضعية اختفاء قسري، نتج عنه اإلفراج بعد طول مدة؛احتاحت  --

  احتجاز تعسفي قاد إلى وضعية اختفاء قسري حدثت أثناءه وفاة؛احتجاز تعسفي قاد إلى وضعية اختفاء قسري حدثت أثناءه وفاة؛  --

اغتراب اضطراري دفعـا لمخاطـر تعسف أجهـزة الدولة وانعـدام إمكانية اغتراب اضطراري دفعـا لمخاطـر تعسف أجهـزة الدولة وانعـدام إمكانية  -
 ..التمتع بالحماية القانونيةالتمتع بالحماية القانونية

 

  عواقب الحرمان من الحريةعواقب الحرمان من الحرية  --55--11--11
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 واالستماع للضحايا  واالستماع للضحايا  المعروضة عليها المعروضة عليها التحكيم، في ضوء دراسة الملفات التحكيم، في ضوء دراسة الملفاتهيئةهيئةعملت عملت 
ار االنتهاكات الجسيمة ار االنتهاكات الجسيمة  على الوثائق واألدبيات ذات الصلة، إلى تشخيص آث على الوثائق واألدبيات ذات الصلة، إلى تشخيص آثواإلطالعواإلطالع
 المتعلقة بالحق في الحياة والسالمة البدنية والكرامة اإلنسانية والحماية  المتعلقة بالحق في الحياة والسالمة البدنية والكرامة اإلنسانية والحماية قضاياقضاياعلى العلى ال

وتأسيسا على ذلك، صاغت الهيئة تلك وتأسيسا على ذلك، صاغت الهيئة تلك   ..واإلنصافواإلنصافالقانونية، انطالقا من مبادئ العدل القانونية، انطالقا من مبادئ العدل 
  ::هاهاتجلياتتجليات ومن  ومن الحرية،الحرية،اآلثار في أطروحة عواقب الحرمان من اآلثار في أطروحة عواقب الحرمان من 

  الحرمان من االتصال بالعالم الخارجي؛الحرمان من االتصال بالعالم الخارجي؛  --

  الحرمان من التواصل العائلي؛الحرمان من التواصل العائلي؛  --

  الضرر الناتج عن الكآبة والخوف من المجهول؛الضرر الناتج عن الكآبة والخوف من المجهول؛  --

  اآلالم خالل االعتقال وبعده؛اآلالم خالل االعتقال وبعده؛  --

  العجز الجزئي الدائم؛العجز الجزئي الدائم؛  --

  تشويه الجسماني؛تشويه الجسماني؛الال  --

  اإلعاقة والمرض المزمن؛اإلعاقة والمرض المزمن؛  --

  االستعانة بالغير؛االستعانة بالغير؛  --

  الحرمان من التأهيل لمواجهة متطلبات العيش؛الحرمان من التأهيل لمواجهة متطلبات العيش؛  --

  ..الحرمان من الرعاية والخدمات الصحيةالحرمان من الرعاية والخدمات الصحية  --
  

  أماكن ممارسة االنتهاكات الجسيمةأماكن ممارسة االنتهاكات الجسيمةتصنيف تصنيف   --66--11--11
 على  على واإلطالعواإلطالع للضحايا  للضحايا واالستماعواالستماعمن خالل دراستها للملفات من خالل دراستها للملفات انتهت هيئة التحكيم، انتهت هيئة التحكيم، 

فيها بصفة ممنهجة فيها بصفة ممنهجة مورست مورست البيانات ذات الصلة، إلى تصنيف خاص لألماكن التي البيانات ذات الصلة، إلى تصنيف خاص لألماكن التي 
  ..ومكثفة اإلحتجازات التعسفية، وذلك من حيث ظروفها، مدة ومكانا ومعاملةومكثفة اإلحتجازات التعسفية، وذلك من حيث ظروفها، مدة ومكانا ومعاملة

تعارض ومقتضيات القانون، حيث تعارض ومقتضيات القانون، حيث ييالمعنية المعنية   باألماكنباألماكن   االحتجاز االحتجازوقد اعتبرت الهيئة أنوقد اعتبرت الهيئة أن
مطابقا للمقتضيات النظامية، وبما مطابقا للمقتضيات النظامية، وبما ، وأن يكون ، وأن يكون ههنطاقنطاقأن االعتقال يجب أن يتم في أن االعتقال يجب أن يتم في 

يحفظ ويضمن احترام حق المعتقل في األمن والسالمة الجسدية وصون كرامته، في يحفظ ويضمن احترام حق المعتقل في األمن والسالمة الجسدية وصون كرامته، في 
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 اآلجال المعقولة لالعتقال وتوفر كامل  اآلجال المعقولة لالعتقال وتوفر كامل  من حيث من حيث،،ظل رقابة هيئة قضائية مستقلةظل رقابة هيئة قضائية مستقلة
   ..الضمانات القانونية للمعني باألمرالضمانات القانونية للمعني باألمر

    ::ذكرذكر يمكن  يمكن المراكز،المراكز،ومن بين تلك ومن بين تلك 
  ؛؛)) الدرك الدرك أو أولشرطةلشرطةكمراكز تابعة لكمراكز تابعة ل((ستعملة لغير أغراضها ستعملة لغير أغراضها مراكز نظامية ممراكز نظامية م  --
دار المقري؛ درب دار المقري؛ درب (( لممارسة االنتهاكات الجسيمة  لممارسة االنتهاكات الجسيمة  استعملت استعملتمراكز رئيسيةمراكز رئيسية  --

  ؛؛...)...)موالي الشريفموالي الشريف
  ...)...)الكومبليكسالكومبليكس(( لممارسة االنتهاكات الجسيمة  لممارسة االنتهاكات الجسيمة  استعملت استعملتمراكز خاصةمراكز خاصة  --

  ؛؛...)...)الكوربيسالكوربيس((مراكز احتجاز جماعية مراكز احتجاز جماعية   --
  ...)....).ات عسكرية؛ ضيعات؛ فيالتات عسكرية؛ ضيعات؛ فيالتثكنثكن((مراكز بمثابة ملحقات مراكز بمثابة ملحقات   --

  

   المعايير المعتمدة في التعويض المعايير المعتمدة في التعويض--22--11
  :: المعايير التالية المعايير التاليةىىالحاالت، علالحاالت، عل حسب  حسب للتعويض،للتعويض،استندت هيئة التحكيم، في تقديراتها استندت هيئة التحكيم، في تقديراتها 

ظروف االحتجاز، مدة ومكانا ومعاملة، وبحسب سنده القانوني، وجـودا ظروف االحتجاز، مدة ومكانا ومعاملة، وبحسب سنده القانوني، وجـودا   --
  وعـدما؛وعـدما؛

  ذ تاريخ اختفائه؛ ذ تاريخ اختفائه؛ متبقى العمر النشيط المفترض للمعني باألمر منمتبقى العمر النشيط المفترض للمعني باألمر من  --

الدخل الذي كان يتوفر عليه، مع تحيينه، ورفعه عند االقتضاء إلى حد أدنى الدخل الذي كان يتوفر عليه، مع تحيينه، ورفعه عند االقتضاء إلى حد أدنى   --
  ليكون مالئما للظروف الراهنة لعيش كريم؛ليكون مالئما للظروف الراهنة لعيش كريم؛

قبل قبل   اعتماد دخل بمثابة حد أدنى مالئم بالنسبة لغير المتوفرين على دخل ثابتاعتماد دخل بمثابة حد أدنى مالئم بالنسبة لغير المتوفرين على دخل ثابت  --
  االنتهاك؛االنتهاك؛

  معيال ومشرفا على األسرة؛معيال ومشرفا على األسرة؛التحمالت العائلية، باعتبار الضحية كان قبل وفاته التحمالت العائلية، باعتبار الضحية كان قبل وفاته   --

  ..نتائج الخبرات الطبية المجراة، وإال الملف الطبي ذي العالقة المدلى بهنتائج الخبرات الطبية المجراة، وإال الملف الطبي ذي العالقة المدلى به  --
  

 العناصر الفنية الطبية لتقدير األضرارالعناصر الفنية الطبية لتقدير األضرار  --

 في عدد من القضايا، وخاصة منها قضايا  في عدد من القضايا، وخاصة منها قضايا اعتمدت هيئة التحكيم بصفة ممنهجةاعتمدت هيئة التحكيم بصفة ممنهجة
 عند  عند ةةأو مضادأو مضادكميلية كميلية  إجراء خبرات طبية أصلية، ت إجراء خبرات طبية أصلية، تتازمامارت وأكدز وقلعة مكونة،تازمامارت وأكدز وقلعة مكونة،
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ولقد حددت المهام المسندة ولقد حددت المهام المسندة   ..الحاالتالحاالتاالقتضاء، فردية أو جماعية، وتخصصية حسب االقتضاء، فردية أو جماعية، وتخصصية حسب 
  ::فيفيإلى الخبراء إلى الخبراء 

استدعاء الضحية داخل أجل معقول، مع إشعاره بحقه في تتبع طبيب من استدعاء الضحية داخل أجل معقول، مع إشعاره بحقه في تتبع طبيب من   --
  اختياره لعمليات الخبرة إذا رغب في ذلك؛اختياره لعمليات الخبرة إذا رغب في ذلك؛

وتحديد درجة وتحديد درجة فحص الضحية ووصف األمراض واإلصابات الالحقة به، فحص الضحية ووصف األمراض واإلصابات الالحقة به،   --
عالقتها بظروف االعتقال والعالجات أو العمليات الجراحية التي خضع أو عالقتها بظروف االعتقال والعالجات أو العمليات الجراحية التي خضع أو 

  سيخضع لها، وكذا المصاريف المرتبطة بها؛سيخضع لها، وكذا المصاريف المرتبطة بها؛

  تحديد النسبة اإلجمالية للعجز الجزئي الدائم الناتج عن هذه األضرار؛تحديد النسبة اإلجمالية للعجز الجزئي الدائم الناتج عن هذه األضرار؛  --

تحديد درجات اآلثار المترتبة من حيث األلم الجسماني وتشويه الخلقة تحديد درجات اآلثار المترتبة من حيث األلم الجسماني وتشويه الخلقة   --
  ات على الحياة المهنية؛ات على الحياة المهنية؛واالنعكاسواالنعكاس

تحديد ما إذا كان الضحية يحتاج إلى مساعدة الغير لمواجهة متطلبات الحياة تحديد ما إذا كان الضحية يحتاج إلى مساعدة الغير لمواجهة متطلبات الحياة   --
  ..اليوميةاليومية

 مناسبا من وسائل تقنية، وكذا االستعانة  مناسبا من وسائل تقنية، وكذا االستعانة تراهتراهة اللجوء إلى استعمال ما قد ة اللجوء إلى استعمال ما قد  إمكاني إمكاني  --
 للكشف عن مختلف األضرار  للكشف عن مختلف األضرار مختص،مختص،عند االقتضاء، بطبيب محلف آخر عند االقتضاء، بطبيب محلف آخر 

  ..ط المطلوبةط المطلوبةجابة عن كل النقجابة عن كل النقواإلواإل
  

   القواعد والوحدات الحسابية القواعد والوحدات الحسابية--33--11
 على تدوين القواعد والوحدات الحسابية المعتمدة من قبل هيئة التحكيم  على تدوين القواعد والوحدات الحسابية المعتمدة من قبل هيئة التحكيم انكبت الهيئة أيضاانكبت الهيئة أيضا

السابقة في تقدير التعويضات المالية والتي يمكن القول، بصفة إجمالية، أنه تم تحديدها السابقة في تقدير التعويضات المالية والتي يمكن القول، بصفة إجمالية، أنه تم تحديدها 
التي التي مكنة مكنة األاألظروف وظروف و مراعاة ال مراعاة المعمعالحرمان من الحرية، الحرمان من الحرية،   معيارمعيارباالعتماد أساسا على باالعتماد أساسا على 

  .. والوضعية االقتصادية السابقة للضحايا والوضعية االقتصادية السابقة للضحاياارتكبت بها االنتهاكات الجسيمةارتكبت بها االنتهاكات الجسيمة
      
   من التعويض من التعويضننيي المستفيد المستفيدتحديدتحديد  --44--11

 االنتهاكــات  االنتهاكــات ايااياضحـضحـالمستفيدين من التعويض في المستفيدين من التعويض في حددت هيئـة التحكيـم حددت هيئـة التحكيـم 
  ::، كما يلي، كما يليتتالحاالالحاال حسب  حسب  المذكورة أعاله أو ذوي حقوقهم أو ورثتهم، المذكورة أعاله أو ذوي حقوقهم أو ورثتهم،الجسيـمةالجسيـمة
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   على قيد الحياة؛ على قيد الحياة؛لالنتهاك وبقيلالنتهاك وبقيالشخص الذي تعرض مباشرة الشخص الذي تعرض مباشرة   --
ذوو حقوق من توفي أثناء االعتقال أو االختفاء، مع تحديد التعويض لكل واحد ذوو حقوق من توفي أثناء االعتقال أو االختفاء، مع تحديد التعويض لكل واحد   --

  منهم حسب نوع ومدى أضراره الشخصية المباشرة نتيجة فقدان الضحية؛منهم حسب نوع ومدى أضراره الشخصية المباشرة نتيجة فقدان الضحية؛
  حتجاز؛حتجاز؛اعتبار من توفي مدة وجيزة بعد اإلفراج عنه كأنه توفي بسبب االاعتبار من توفي مدة وجيزة بعد اإلفراج عنه كأنه توفي بسبب اال  --
، وذلك بتوزيع ، وذلك بتوزيع ))لسبب ال عالقة له باالحتجازلسبب ال عالقة له باالحتجاز((ورثة من توفي بعد اإلفراج عنه ورثة من توفي بعد اإلفراج عنه   --

مع إعمال التناسخ عند مع إعمال التناسخ عند ((التعويضـات على الورثة حسب القواعد الشرعية التعويضـات على الورثة حسب القواعد الشرعية 
  ).).االقتضاءاالقتضاء

  

  ختصاصختصاصاالاال  ة عنة عن الخارج الخارجالقضاياالقضايا  --55--11
  

خارج خارج قررت هيئة التحكيم اعتبار مجموعة من الحاالت والطلبات المعروضة عليها قررت هيئة التحكيم اعتبار مجموعة من الحاالت والطلبات المعروضة عليها 
  ::االختصاص النوعي المنعقد لها، وهي كالتالياالختصاص النوعي المنعقد لها، وهي كالتالي

  ؛؛ قضائي قضائياإلعـدام تنفيـذا لحكـماإلعـدام تنفيـذا لحكـم  --
   بالصخيرات؛ بالصخيرات؛19711971 يوليوز  يوليوز 1010ضحايا أحداث ضحايا أحداث   --
  الوفـاة نتيجـة اإلصابـة بالرصاص في أحداث معينـة؛الوفـاة نتيجـة اإلصابـة بالرصاص في أحداث معينـة؛  --
  االحتجـاز بقصـر تـاكونـيـت؛االحتجـاز بقصـر تـاكونـيـت؛  --
  تجاوز مدة الحراسة النظرية في قضايا جرائم الحق العام؛تجاوز مدة الحراسة النظرية في قضايا جرائم الحق العام؛  --
  الرجـوع إلى العمـل؛الرجـوع إلى العمـل؛المطالبـة بالمطالبـة ب  --
  رد االعتبــار؛رد االعتبــار؛  --

  االستفـادة من راتـب التقاعـد؛االستفـادة من راتـب التقاعـد؛  --
  االستفـادة من التغطيـة الصحيـة واالجتماعيـة؛االستفـادة من التغطيـة الصحيـة واالجتماعيـة؛  --
  الحصـول على السكـن؛الحصـول على السكـن؛  --
  إرجاع المنقوالت والمواشي غير الثابت فقدانها والعقارات؛إرجاع المنقوالت والمواشي غير الثابت فقدانها والعقارات؛  --
   تـوظيـف األوالد؛ تـوظيـف األوالد؛  --
  الترقيـة اإلداريـة؛الترقيـة اإلداريـة؛  --
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  الحصول على جـواز السفـر؛الحصول على جـواز السفـر؛  --
  ..كان الدفـن، وتسليـم الرفـاةكان الدفـن، وتسليـم الرفـاةمعرفـة ممعرفـة م  --

  

  قييم التجربةقييم التجربةخالصات تخالصات ت--22
التذكير بالظروف التذكير بالظروف    هيئة التحكيم يقتضي هيئة التحكيم يقتضيجراء تقييم موضوعي للعمل الذي قامت بهجراء تقييم موضوعي للعمل الذي قامت بهإن إإن إ

 فإنشاؤها جاء استجابة لتوصية صادرة عن المجلس االستشاري لحقوق  فإنشاؤها جاء استجابة لتوصية صادرة عن المجلس االستشاري لحقوق التي أنشئت فيها،التي أنشئت فيها،
ت موضوع معالجة ت موضوع معالجة اإلنسان دعت إلى تسوية ملف االختفاء القسري، حيث حصراإلنسان دعت إلى تسوية ملف االختفاء القسري، حيث حصر

أن مجال أن مجال إال إال . . ختفاء القسري في التعويض الماليختفاء القسري في التعويض المالياالنتهاكات التي تعرض لها ضحايا االاالنتهاكات التي تعرض لها ضحايا اال
  19991999  غشت غشت1616  السامي الصادر بتاريخ السامي الصادر بتاريخالتعويض تم توسيعه بموجب األمر الملكيالتعويض تم توسيعه بموجب األمر الملكي

  ..والقاضي بإنشاء الهيئة، حيث أصبح يشمل أيضا ضحايا االعتقال التعسفيوالقاضي بإنشاء الهيئة، حيث أصبح يشمل أيضا ضحايا االعتقال التعسفي
إكراهات تمثلت على الخصوص في إكراهات تمثلت على الخصوص في لمذكورة من لمذكورة من وبالرغم مما واجهته الهيئة اوبالرغم مما واجهته الهيئة ا

يدا مهما اعتمدت عليه يدا مهما اعتمدت عليه  فقد خلفت وراءها رص فقد خلفت وراءها رصختصاصات المحدودة التي أنيطت بها،ختصاصات المحدودة التي أنيطت بها،االاال
لسابقة فيما يتعلق لسابقة فيما يتعلق بمواصلة عمل الهيئة ابمواصلة عمل الهيئة اهيئة اإلنصاف والمصالحة التي كانت مطالبة هيئة اإلنصاف والمصالحة التي كانت مطالبة 

ندت إليه في ندت إليه في  األساس التحكيمي الذي است األساس التحكيمي الذي استاعتمادا على نفساعتمادا على نفسي للضحايا ي للضحايا بالتعويض المالبالتعويض المال
تطوير مفهوم جديد لجبر الضرر يأخذ بعين االعتبار تطوير مفهوم جديد لجبر الضرر يأخذ بعين االعتبار اختصاصاتها، كما مكنها من اختصاصاتها، كما مكنها من ممارسة ممارسة 

 مع  مع  عبر العالم عبر العالمتجارب لجان الحقيقةتجارب لجان الحقيقةخالصات خالصات التطورات الحاصلة في القانون الدولي وكذا التطورات الحاصلة في القانون الدولي وكذا 
  ..مراعاة خصوصيات التجربة المغربيةمراعاة خصوصيات التجربة المغربية

  

   خصائص االجتهاد خصائص االجتهاد--11--22
يئة التحكيم المستقلة، في إطار مسار المقاربة المغربية يئة التحكيم المستقلة، في إطار مسار المقاربة المغربية االجتهاد المبلور من قبل هاالجتهاد المبلور من قبل هيتلخص يتلخص 

  ::ما يليما يلين، بصفة رئيسية فين، بصفة رئيسية فيلتسوية ماضي االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسالتسوية ماضي االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسا
 االنتهاكات الجسيمة لحقوق  االنتهاكات الجسيمة لحقوق الدولة السياسية والمدنية عنالدولة السياسية والمدنية عن الصريح بمسؤولية  الصريح بمسؤولية اإلقراراإلقرار  --

ميع حيثيات ميع حيثيات واضحة في جواضحة في ج، كما تمت بلورته بصفة ، كما تمت بلورته بصفة  المرتكبة في الماضي المرتكبة في الماضياإلنساناإلنسان
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المقررات التحكيمية اإليجابية، فضال عن إبراز عناصر تلك المسؤولية في المقررات التحكيمية اإليجابية، فضال عن إبراز عناصر تلك المسؤولية في 
  ..المقررات القاضية بالرفضالمقررات القاضية بالرفض

 إعمال نطاق االجتهاد فيما يخص تحديد االختصاص النوعي، الذي امتد،  إعمال نطاق االجتهاد فيما يخص تحديد االختصاص النوعي، الذي امتد، توسيعتوسيع  --
باإلضافة إلى االختفاء القسري واالعتقال التعسفي، إلى انتهاكات أخرى في مقدمتها باإلضافة إلى االختفاء القسري واالعتقال التعسفي، إلى انتهاكات أخرى في مقدمتها 

ترتبة عن األحداث االجتماعية التي عرفت حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق ترتبة عن األحداث االجتماعية التي عرفت حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق تلك المتلك الم
  ..اإلنساناإلنسان

، ،  في الماضي في الماضيلحقوق اإلنسانلحقوق اإلنسانعرفت ارتكاب انتهاكات جسيمة عرفت ارتكاب انتهاكات جسيمة على أحداث على أحداث   الوقوفالوقوف  --
قة، وتحليل السياقات قة، وتحليل السياقات مما ساهم بشكل فعال في التمهيد لقضية الكشف عن الحقيمما ساهم بشكل فعال في التمهيد لقضية الكشف عن الحقي

  ..تلك األحداثتلك األحداثالمرتبطة بالمرتبطة ب
دية للضحايا، يسرت لفكرة تحدثهم أمام هيئة رسمية خارج دية للضحايا، يسرت لفكرة تحدثهم أمام هيئة رسمية خارج  جلسات استماع فر جلسات استماع فرتنظيمتنظيم  --

 وفق  وفق  عمومية عموميةالتسوية القضائية، كما أصلت الحاجة إلى تنظيم جلسات استماعالتسوية القضائية، كما أصلت الحاجة إلى تنظيم جلسات استماع
  . . أشكال جديدةأشكال جديدة

  ..ي ألسباب سياسية، نقابية وجمعويةي ألسباب سياسية، نقابية وجمعويةحاالت ونطاق االعتقال التعسفحاالت ونطاق االعتقال التعسف  تدقيقتدقيق  --
قانوني للضحية خالل قانوني للضحية خالل  آثار االعتقال التعسفي، كانتهاك جسيم، على الوضع ال آثار االعتقال التعسفي، كانتهاك جسيم، على الوضع الاعتباراعتبار  --

  ..اإلحالة إلى القضاءاإلحالة إلى القضاء
  ::اعتمد ما يلياعتمد ما يليوضع نظام للتعويض المادي والمعنوي، وضع نظام للتعويض المادي والمعنوي،   --

oo  ارتكبت بها ارتكبت بها التي التي مكنة مكنة األاألظروف وظروف ومع مراعاة المع مراعاة الالحرمان من الحرية، الحرمان من الحرية،   معيارمعيار
  ؛؛ والوضعية االقتصادية السابقة للضحايا والوضعية االقتصادية السابقة للضحايااالنتهاكات الجسيمةاالنتهاكات الجسيمة

oo  ةةضرار المشتركة الالحقضرار المشتركة الالحقالتمييز وبصفة افتراضية، لفائدة الضحايا، بين األالتمييز وبصفة افتراضية، لفائدة الضحايا، بين األ  
  بهم واألضرار الخاصة بكل حالة على حدة؛بهم واألضرار الخاصة بكل حالة على حدة؛
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oo   تغطية جميع أنواع الضرر الماسة بالسالمة البدنية في حالة ثبوتها وفق تغطية جميع أنواع الضرر الماسة بالسالمة البدنية في حالة ثبوتها وفق
 بالنسبة  بالنسبة خبرات طبية، أصلية، تكميلية أو مضادة وفي نطاق الحضوريةخبرات طبية، أصلية، تكميلية أو مضادة وفي نطاق الحضورية

  ؛؛لحاالت االختفاء القسريلحاالت االختفاء القسري
oo  معيار الحرمـان من  معيار الحرمـان من وضع مقاييس تعويض تتماشى في اتجاهها العام معوضع مقاييس تعويض تتماشى في اتجاهها العام مع 

  الحريـة وفق الحالة المناسبة؛الحريـة وفق الحالة المناسبة؛

oo   إيالء مكانة اعتبارية للمرأة والطفل في نطاق كتلة المستفيدين من إيالء مكانة اعتبارية للمرأة والطفل في نطاق كتلة المستفيدين من
  ..التعويضات المستحقة لذوي الحقوقالتعويضات المستحقة لذوي الحقوق

  

   أوجه الخصاص أوجه الخصاص--22--22
 مقاربة قانونية، حيث نهل  مقاربة قانونية، حيث نهل  انطالقا من انطالقا من المهمة التي أنيطت بها المهمة التي أنيطت بهاباشرت هيئة التحكيم السابقةباشرت هيئة التحكيم السابقة

ومن النتائج المترتبة عن ومن النتائج المترتبة عن . . ي قامت به من أسس القانون المدني بصفة خاصةي قامت به من أسس القانون المدني بصفة خاصةاالجتهاد الذاالجتهاد الذ
  ::ذلكذلك

تركيز االهتمام على المساطر القانونية، األمر الذي ترتب عنه معالجة االنتهاكات تركيز االهتمام على المساطر القانونية، األمر الذي ترتب عنه معالجة االنتهاكات   --
المخول لها النظر فيها بمعزل عن الجوانب األخرى التي ال تقل أهمية بالنسبة المخول لها النظر فيها بمعزل عن الجوانب األخرى التي ال تقل أهمية بالنسبة 

ق العدالة بخصوص ما تعرضوا له من ق العدالة بخصوص ما تعرضوا له من للضحايا باعتبارها تشكل عناصر في تحقيللضحايا باعتبارها تشكل عناصر في تحقي
  ..انتهاكاتانتهاكات

 التركيز في الجهد المبذول من قبل الهيئة على تعويض الضحايا اقتصاديا من  التركيز في الجهد المبذول من قبل الهيئة على تعويض الضحايا اقتصاديا من   --
خالل وضع معايير ومقاييس تفصيلية تتوخى اإلنصاف في العدد الكبير من خالل وضع معايير ومقاييس تفصيلية تتوخى اإلنصاف في العدد الكبير من 

ومن نتائج ذلك، اعتماد الدخل ومن نتائج ذلك، اعتماد الدخل . . الحاالت المعروضة عليها والبالغة التنوع والتعقيدالحاالت المعروضة عليها والبالغة التنوع والتعقيد
حقيقي أو األدنى في تقدير التعويض المادي، مما جعل مقررات صادرة عنها حقيقي أو األدنى في تقدير التعويض المادي، مما جعل مقررات صادرة عنها الال

  ..محل منازعة من قبل بعض المستفيدينمحل منازعة من قبل بعض المستفيدين
  

  خالصة عامةخالصة عامة  --33--22
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مثلت هيئة التحكيم المستقلة، مرحلة نوعية في مسار المقاربة المغربية لتسوية ماضي مثلت هيئة التحكيم المستقلة، مرحلة نوعية في مسار المقاربة المغربية لتسوية ماضي 
   تمكنت تمكنتقدقداصاتها، فاصاتها، فرغم من محدودية اختصرغم من محدودية اختصالالفعلى فعلى . . كات الجسيمة لحقوق اإلنسانكات الجسيمة لحقوق اإلنساناالنتهااالنتها

 في شقه المتعلق بالتعويض المالي على  في شقه المتعلق بالتعويض المالي على من أن تنجز شوطا مهما في مجال جبر األضرارمن أن تنجز شوطا مهما في مجال جبر األضرار
  ،،الخصوص، وإتاحة الفرصة للضحايا الذين تقدموا بطلبات أمامها للتعبير عن معاناتهمالخصوص، وإتاحة الفرصة للضحايا الذين تقدموا بطلبات أمامها للتعبير عن معاناتهم

حلقة مهمة في مسلسل اإلقرار العمومي بحقيقة االنتهاكات الجسيمة لحقوق حلقة مهمة في مسلسل اإلقرار العمومي بحقيقة االنتهاكات الجسيمة لحقوق شكلت شكلت   وبذلكوبذلك
  ..ن وفي التأسيس لمسؤولية الدولة عنهان وفي التأسيس لمسؤولية الدولة عنهااإلنسااإلنسا

مهدت إلنشاء هيئة اإلنصاف والمصالحة من خالل ما خلقته من دينامية داخل مهدت إلنشاء هيئة اإلنصاف والمصالحة من خالل ما خلقته من دينامية داخل   كما أنهاكما أنها
المجتمع تمثلت أساسا فيما أذكته من صراع فكري حول ضرورة استكمال مسلسل التسوية المجتمع تمثلت أساسا فيما أذكته من صراع فكري حول ضرورة استكمال مسلسل التسوية 

في في   ،،ةةالنتقاليالنتقاليالعدالة االعدالة ابب  ا أصبح متعارفا عليه دولياا أصبح متعارفا عليه دوليامممن خالل إعادة طرح الموضوع ضمن من خالل إعادة طرح الموضوع ضمن 
  . .  الذي تعرفه البالد الذي تعرفه البالدإطار االنتقال الديموقراطيإطار االنتقال الديموقراطي
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  الفصل الثالثالفصل الثالث
  مقاربة وبرامج مقاربة وبرامج 

  الهيئة في مجال جبر األضرارالهيئة في مجال جبر األضرار
  
  

بسياستها وبرامجها في مجال جبر     بسياستها وبرامجها في مجال جبر      فيما يتعلق     فيما يتعلق     تصورها    تصورها   هيئة اإلنصاف والمصالحة  هيئة اإلنصاف والمصالحة  أعدت  أعدت  
 مـن قبـل      مـن قبـل     وراق المعـدة  وراق المعـدة   األ  األ وع األفكار واآلراء الواردة في    وع األفكار واآلراء الواردة في     باالستناد إلى مجم    باالستناد إلى مجم   األضراراألضرار
، وباستحـضار   ، وباستحـضار   هاها المناقشات التي أجريت داخل     المناقشات التي أجريت داخل    تت حول الموضوع، ومن خالصا     حول الموضوع، ومن خالصا    أعضائهاأعضائها

 ومبـادئ القـانون    ومبـادئ القـانون   االسترشاد بأسساالسترشاد بأسس  وبعدوبعدالتوجهات الكبرى للتجارب الوطنية عبر العالم، التوجهات الكبرى للتجارب الوطنية عبر العالم، 
  ..الدولي ذات الصلةالدولي ذات الصلة

رؤيـة  رؤيـة   ال  ال  نطـاق   نطـاق   أسس فلسفة ومقاربة جبر الضرر في       أسس فلسفة ومقاربة جبر الضرر في      ك، وضعت الهيئة  ك، وضعت الهيئة   ذل  ذل لكللكلواستثمارا  واستثمارا  
  ..الشمولية لالختصاصات المنصوص عليها في نظامها األساسيالشمولية لالختصاصات المنصوص عليها في نظامها األساسي

  فلسفة ومقاربة الهيئة في مجال جبر األضرارفلسفة ومقاربة الهيئة في مجال جبر األضرار  --11

  عناصر فلسفة ومقاربة جبر األضرارعناصر فلسفة ومقاربة جبر األضرار  --11--11
وعلى ما وعلى ما  األساسية للعدل واإلنصاف،  األساسية للعدل واإلنصاف، على المبادئعلى المبادئ   عند الهيئة عند الهيئة فلسفة جبر الضرر فلسفة جبر الضررتأسستتأسست
مجموع التدابير مجموع التدابير االنتقالية، باعتبار جبر الضرر االنتقالية، باعتبار جبر الضرر   متعارفا عليه عالميا اليوم بالعدالةمتعارفا عليه عالميا اليوم بالعدالةأصبح أصبح 

مة مة التي ينبغي على الدولة اتخاذها لتعزيز اإلنصاف إلصالح أو جبر االنتهاكات الجسيالتي ينبغي على الدولة اتخاذها لتعزيز اإلنصاف إلصالح أو جبر االنتهاكات الجسي
 تكون متناسبة مع جسامة هذه األخيرة واألضرار الالحقة من  تكون متناسبة مع جسامة هذه األخيرة واألضرار الالحقة من لحقوق اإلنسان، على نحولحقوق اإلنسان، على نحو

  ..جرائها بالضحاياجرائها بالضحايا
  

  ::بصفة خاصة فيما يليبصفة خاصة فيما يليلدى الهيئة لدى الهيئة ر ر تتمثل أسس المقاربة الشمولية لجبر الضرتتمثل أسس المقاربة الشمولية لجبر الضر
الكشف عن الحقائق واستخالص الدروس والعبر، بما يحفظ الذاكرة ويوفر الكشف عن الحقائق واستخالص الدروس والعبر، بما يحفظ الذاكرة ويوفر   --

  ضمانات عدم تكرار ما جرى؛ضمانات عدم تكرار ما جرى؛
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تضميد جراح الماضي بإنصاف الضحايا وإعادة االعتبار لهم وللمجتمع برمته، تضميد جراح الماضي بإنصاف الضحايا وإعادة االعتبار لهم وللمجتمع برمته،   --
ئالت ئالت واعتبار جبر الضرر بمثابة اعتراف رسمي من طرف الدولة بالضحايا والعاواعتبار جبر الضرر بمثابة اعتراف رسمي من طرف الدولة بالضحايا والعا

  كمواطنات ومواطنين؛كمواطنات ومواطنين؛
مصالحة المغاربة مع تاريخهم وذواتهم، قصد مواصلة تحرير طاقاتهم، واسترجاع مصالحة المغاربة مع تاريخهم وذواتهم، قصد مواصلة تحرير طاقاتهم، واسترجاع   --

الثقة بين كل مكونات المجتمع، وانخراط الجميع في بناء دولة القانون والمؤسسات، الثقة بين كل مكونات المجتمع، وانخراط الجميع في بناء دولة القانون والمؤسسات، 
  والنهوض بثقافة وقيم حقوق اإلنسان؛والنهوض بثقافة وقيم حقوق اإلنسان؛

ل الديموقراطي، ل الديموقراطي، وضع مسار الحقيقة واإلنصاف والمصالحة في إطار االنتقاوضع مسار الحقيقة واإلنصاف والمصالحة في إطار االنتقا  --
  وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات الديموقراطية؛ وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات الديموقراطية؛ 

اعتبار موضوع جبر األضرار أكثر من تدابير، أو إجراءات تهم حاالت فردية أو اعتبار موضوع جبر األضرار أكثر من تدابير، أو إجراءات تهم حاالت فردية أو   --
  جماعية، بل إنها فضال عن كل ذلك، عملية تستهدف تقوية اإلحساس بالمواطنة؛جماعية، بل إنها فضال عن كل ذلك، عملية تستهدف تقوية اإلحساس بالمواطنة؛

  رة والمقبلة؛رة والمقبلة؛ التضامن االجتماعي مع مراعاة حقوق األجيال الحاض التضامن االجتماعي مع مراعاة حقوق األجيال الحاضتعزيزتعزيز  --

مراعاة الوضع الخاص للمرأة في برامج جبر الضرر، بما يساهم في تعزيز مراعاة الوضع الخاص للمرأة في برامج جبر الضرر، بما يساهم في تعزيز   --
  المكتسبات التي تحققت في مجال النهوض بأوضاع المرأة؛المكتسبات التي تحققت في مجال النهوض بأوضاع المرأة؛

إعداد اقتراحات،  من أجل اتخاذ تدابير من شأنها ضمان آثار مستدامة لكل أشكال إعداد اقتراحات،  من أجل اتخاذ تدابير من شأنها ضمان آثار مستدامة لكل أشكال   --
  ..جبر الضرر بالنسبة للضحاياجبر الضرر بالنسبة للضحايا

 في عداد جبر الضر، من تحريات،  في عداد جبر الضر، من تحريات،  كل األنشطة التي نظمتها كل األنشطة التي نظمتها الهيئة الهيئةولهذه الغاية اعتبرتولهذه الغاية اعتبرت
 لتكريم الضحايا  لتكريم الضحايا  حقيقية حقيقيةزيارات ميدانية، وجلسات استماع عمومية وحوارية، كفرصزيارات ميدانية، وجلسات استماع عمومية وحوارية، كفرصوو

    ..ورد االعتبار لهمورد االعتبار لهم
  

  دة في مقاربة وفلسفة جبر األضراردة في مقاربة وفلسفة جبر األضرارمكونات جديمكونات جدي. . 22--11
  

   جبر األضرار على النطاق الجماعي جبر األضرار على النطاق الجماعي––11--22--11
و الجماعي، ومن و الجماعي، ومن  جبر الضرر على النطاق العام أ جبر الضرر على النطاق العام أ مفهوم مفهومة علىة علىنص النظام األساسي للهيئنص النظام األساسي للهيئ

انطالقا من نتائج وخالصات الزيارات انطالقا من نتائج وخالصات الزيارات ربتها للموضوع ربتها للموضوع مقامقاهذا األساس عززت الهيئة هذا األساس عززت الهيئة 
 انتهاكات جسيمة، أو تلك  انتهاكات جسيمة، أو تلك تميزت بوقوعتميزت بوقوعووالميدانية للمناطق التي عرفت أحداثا في الماضي الميدانية للمناطق التي عرفت أحداثا في الماضي 
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وبنفس وبنفس . . قانونيقانوني السري غير ال السري غير ال مراكز لالختفاء القسري واالحتجاز مراكز لالختفاء القسري واالحتجازعرفت وجودعرفت وجودالتي التي 
   والمناقشات والمناقشاتاليلاليل والتح والتح للهيئة للهيئةمستخلصات الدراسات واألبحاث التي توفرتمستخلصات الدراسات واألبحاث التي توفرتمن من   الدرجةالدرجة

المجراة بصددها، مما مكن الهيئة من تطوير آلية الوساطة في مجاالت تهم التنمية المجراة بصددها، مما مكن الهيئة من تطوير آلية الوساطة في مجاالت تهم التنمية 
  ..االقتصادية واالجتماعية في المناطق المعنيةاالقتصادية واالجتماعية في المناطق المعنية

كافة كافة  المقاربة التشاركية التي اعتمدتها الهيئة مع  المقاربة التشاركية التي اعتمدتها الهيئة مع د،د،ساعدت في بلورة هذا التوجه الجديساعدت في بلورة هذا التوجه الجديكما كما 
المعنيين أثناء اشتغالها في المناطق المعنية، سواء بمناسبة التحريات التي قامت بها من المعنيين أثناء اشتغالها في المناطق المعنية، سواء بمناسبة التحريات التي قامت بها من 
أجل الكشف عن حقائق االختفاء القسري أو بمناسبة استكمال المعلومات والبيانات أجل الكشف عن حقائق االختفاء القسري أو بمناسبة استكمال المعلومات والبيانات 

 القضايا المرتبطة بالمدافن، أو من  القضايا المرتبطة بالمدافن، أو من ، أو لتدبير، أو لتدبيروص مجموعة من الملفات المقدمة إليهاوص مجموعة من الملفات المقدمة إليهابخصبخص
  . . ل تنظيم جلسات استماع عمومية بتلك المناطقل تنظيم جلسات استماع عمومية بتلك المناطقخالخال

 على إشراك فعاليات المجتمع المدني الحقوقية العاملة في مجال  على إشراك فعاليات المجتمع المدني الحقوقية العاملة في مجال  أيضا أيضاعملت الهيئةعملت الهيئةكما كما 
  .. وكذا وكاالت ومؤسسات التنمية المتدخلة في تلك المناطق وكذا وكاالت ومؤسسات التنمية المتدخلة في تلك المناطق المحلية المحليةالتنميةالتنمية

  

ة، بتعاون وشراكة مع األطراف المذكورة، من الوقوف على ة، بتعاون وشراكة مع األطراف المذكورة، من الوقوف على وانطالقا من ذلك تمكنت الهيئوانطالقا من ذلك تمكنت الهيئ
، مما مكن بعد جبر الضرر الجماعي من أن يأخذ ، مما مكن بعد جبر الضرر الجماعي من أن يأخذ  واالجتماعية واالجتماعيةبرامج التنمية االقتصاديةبرامج التنمية االقتصادية

 على تقديم اقتراحات  على تقديم اقتراحات كافة معانيه ودالالته في مقاربة جبر الضرر، الشئ الذي ساعدكافة معانيه ودالالته في مقاربة جبر الضرر، الشئ الذي ساعد
ة في المشاريع ة في المشاريع م تكن واردم تكن واردلتعزيز مشاريع قائمة، واقتراح مراعاة مجاالت أخرى للتعزيز مشاريع قائمة، واقتراح مراعاة مجاالت أخرى ل

  .. وما يرتبط بها من آليات الوساطة وما يرتبط بها من آليات الوساطة مقاربة جبر الضرر الجماعي مقاربة جبر الضرر الجماعيالمبرمجة، بما قوىالمبرمجة، بما قوى
  

  مقاربة النوع في سياسة جبر األضرارمقاربة النوع في سياسة جبر األضرار  إدماجإدماج  ––  22--22--11
حرصت الهيئة في إطار إدماج مقاربة النوع، على استكمال تصورها في هذا المجال عن حرصت الهيئة في إطار إدماج مقاربة النوع، على استكمال تصورها في هذا المجال عن 

  ::طريقطريق
 حول النساء الضحايا ومعالجتها واستخالص توجهات  حول النساء الضحايا ومعالجتها واستخالص توجهات استكمال المعطيات والبياناتاستكمال المعطيات والبيانات  --

  أو تصنيفات حسب المجموعات واألحداث والمناطق، واالنتهاكات؛أو تصنيفات حسب المجموعات واألحداث والمناطق، واالنتهاكات؛
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الرجوع إلى المعطيات والمعلومات الخاصة بالمرأة، المستخلصة من نتائج الرجوع إلى المعطيات والمعلومات الخاصة بالمرأة، المستخلصة من نتائج   --
تنظيم تنظيم وخالصات الزيارات الميدانية التي نظمتها الهيئة، بمناسبة التحريات أو وخالصات الزيارات الميدانية التي نظمتها الهيئة، بمناسبة التحريات أو 

  ؛ ؛ ية أو غيرهاية أو غيرهاالجلسات العمومالجلسات العموم

تصنيف االنتهاكات واألضرار الخاصة التي عانت منها النساء، وتطوير اإلطار تصنيف االنتهاكات واألضرار الخاصة التي عانت منها النساء، وتطوير اإلطار   --
  المفاهيمي لفلسفة الهيئة على أساسها، وترجمتها في مختلف أشكال جبر الضرر؛المفاهيمي لفلسفة الهيئة على أساسها، وترجمتها في مختلف أشكال جبر الضرر؛

  ؛؛نتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنساننتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان حول المرأة وماضي اال حول المرأة وماضي االبحث وطنيبحث وطنيإنجاز إنجاز   --
  
  

  ررااضرضر برامج الهيئة في مجال جبر األ برامج الهيئة في مجال جبر األ--22
 ال يفصل الكشف  ال يفصل الكشف  والذي والذي،، لدى الهيئة لدى الهيئةالتصور الشمولي لمفهوم جبر األضرارالتصور الشمولي لمفهوم جبر األضرارمن من انطالقا انطالقا 

 اعتبرت  اعتبرت عن الحقيقة واالعتراف الرسمي والعلني بها عن إعادة االعتبار وحفظ الذاكرة،عن الحقيقة واالعتراف الرسمي والعلني بها عن إعادة االعتبار وحفظ الذاكرة،
 في التعويض عن األضرار المادية والمعنوية، بل يتعداه  في التعويض عن األضرار المادية والمعنوية، بل يتعداه  ال ينحصر ال ينحصرجبر الضررجبر الضررأن أن 

 القانونية واإلدارية والوظيفية  القانونية واإلدارية والوظيفية لفردية، المتعلقة بتسوية األوضاعلفردية، المتعلقة بتسوية األوضاعااليشمل جبر باقي األضرار ليشمل جبر باقي األضرار 
 جبر األضرار الجماعية سواء  جبر األضرار الجماعية سواء ضرورةضرورةاإلدماج االجتماعي، واإلدماج االجتماعي، و و ووالتأهيل الصحي والنفسيوالتأهيل الصحي والنفسي

اكتست الطابع المكثف اكتست الطابع المكثف تلك التي لحقت مناطق وقعت بها في الماضي انتهاكات جسيمة وتلك التي لحقت مناطق وقعت بها في الماضي انتهاكات جسيمة و
  ..راكز لالحتجاز السريراكز لالحتجاز السريالممنهج أو شهدت إقامة مالممنهج أو شهدت إقامة موو
انطالقا من قاعدة البيانات ومن التحليل المعمق لملفات الطالبين، وخاصة تلك التي انطالقا من قاعدة البيانات ومن التحليل المعمق لملفات الطالبين، وخاصة تلك التي وو

  تتستهدفستهدف ا اييبرامج التبرامج التالالاعتبرت داخلة ضمن االختصاص النوعي والزمني للهيئة، تم تحديد اعتبرت داخلة ضمن االختصاص النوعي والزمني للهيئة، تم تحديد 
جبر الضرر على المستوى الفردي وعلى النطاق الجماعي مع مراعاة خاصية كل برنامج جبر الضرر على المستوى الفردي وعلى النطاق الجماعي مع مراعاة خاصية كل برنامج 

  ::جبر الضرر على المستوى الفردي، اعتمدت الهيئة البرامج التاليةجبر الضرر على المستوى الفردي، اعتمدت الهيئة البرامج التاليةففيما يتعلق بففيما يتعلق ب  ..على حدةعلى حدة
  محو آثار االنتهاكات؛محو آثار االنتهاكات؛عتبار عن طريق الكشف عن الحقيقة مساهمة في عتبار عن طريق الكشف عن الحقيقة مساهمة في رد االرد اال  --

  ؛؛ عن األضرار المادية والمعنوية عن األضرار المادية والمعنوية المالي الماليالتعويضالتعويض  --
   التأهيل النفسي والصحي؛ التأهيل النفسي والصحي؛  --

  إعادة اإلدماج االجتماعي؛إعادة اإلدماج االجتماعي؛  --

  متابعة التعليم والتكوين المهني؛متابعة التعليم والتكوين المهني؛  --
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  ..سوية األوضاع القانونيةسوية األوضاع القانونيةتت  --
  :: الهيئة البرامج التالية الهيئة البرامج التاليةقد اعتمدتقد اعتمدتالضرر على النطاق الجماعي، فالضرر على النطاق الجماعي، فأما فيما يخص جبر أما فيما يخص جبر 

الحوار المفتوح مع مختلف الفعاليات والجمعيات المعنية بالمواطنة وحقوق اإلنسان الحوار المفتوح مع مختلف الفعاليات والجمعيات المعنية بالمواطنة وحقوق اإلنسان   --
  والتنمية المحلية، العاملة في محيط المناطق التي تعرضت النتهاكات في الماضي؛والتنمية المحلية، العاملة في محيط المناطق التي تعرضت النتهاكات في الماضي؛

اطة من أجل استفادة المناطق المتضررة من برامج التنمية االقتصادية اطة من أجل استفادة المناطق المتضررة من برامج التنمية االقتصادية الوسالوس  --
  ..واالجتماعية، إلنصافها ورد االعتبار لهاواالجتماعية، إلنصافها ورد االعتبار لها

  
  
  

  

  ر على الصعيد الفردير على الصعيد الفرديااضرضرجبر األجبر األ  --11--22
  عن الحقيقة ومحو آثار االنتهاكاتعن الحقيقة ومحو آثار االنتهاكاترد االعتبار عن طريق الكشف رد االعتبار عن طريق الكشف   --11--11--22

 عن  عن اا تعبير تعبيرحكيمية من حيث كونها تمثلحكيمية من حيث كونها تمثل الت التالمقرراتالمقرراتالمعتمدة في المعتمدة في التعليالت التعليالت اعتنت الهيئة باعتنت الهيئة ب
في رد االعتبار للضحايا في رد االعتبار للضحايا تساهم تساهم    إضافية إضافيةأداةأداة، و، و في جبر أضرار الضحايا في جبر أضرار الضحاياتهاتها وطريق وطريقتهاتهافلسففلسف

 تكشف عنه من حقيقة  تكشف عنه من حقيقة  تتضمنه من ملخص للوقائع المستند إليها، وما تتضمنه من ملخص للوقائع المستند إليها، وماعن طريق ماعن طريق ما
لدولة لدولة  بمسؤولية أجهزة ا بمسؤولية أجهزة ا إقرار إقراربخصوص االنتهاكات التي تعرضوا لها وما تتضمنه منبخصوص االنتهاكات التي تعرضوا لها وما تتضمنه من

  ..عنهاعنها
  

  التعويض الماليالتعويض المالي  --22--11--22
أولت الهيئة أهمية بالغة لموضوع التعويض المالي ضمن مفهومها الشمولي لجبر الضرر، أولت الهيئة أهمية بالغة لموضوع التعويض المالي ضمن مفهومها الشمولي لجبر الضرر، 

قواعد قواعد وومعايير معايير طبقا لمبادئ وطبقا لمبادئ و ضحايا االنتهاكات الجسيمة  ضحايا االنتهاكات الجسيمة حيث عملت على تعويضحيث عملت على تعويض
األمر األمر  تم إقرارها بعد إجراء مناقشات مستفيضة،  تم إقرارها بعد إجراء مناقشات مستفيضة، ،،هاهامنسجمة مع غاياتمنسجمة مع غايات  ومقاييسومقاييسومساطر ومساطر 

المعتمدة لتقدير التعويض المعتمدة لتقدير التعويض والوحدات الحسابية والوحدات الحسابية المعايير المعايير إعداد شبكة خاصة بإعداد شبكة خاصة بالذي توج بالذي توج ب
المالي عن االنتهاكات الجسيمة موضوع اختصاص الهيئة لفائدة الضحايا أو من يستحق المالي عن االنتهاكات الجسيمة موضوع اختصاص الهيئة لفائدة الضحايا أو من يستحق 
ذلك من ذوي حقوقهم، وذلك مع تطويرها وتدقيقها على ضوء المداوالت بخصوص ذلك من ذوي حقوقهم، وذلك مع تطويرها وتدقيقها على ضوء المداوالت بخصوص 

  ..نصاف ومع اعتبار مختلف الخاصياتنصاف ومع اعتبار مختلف الخاصياتمختلف الفئات توخيا للعدل واإلمختلف الفئات توخيا للعدل واإل
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  عويض المالي في نطاق جبر األضرارعويض المالي في نطاق جبر األضرارمفهوم التمفهوم الت  --أأ

يعتبر التعويض المالي شكال من أشكال جبر الضرر المعتمدة من قبل الهيئة، ويمثل يعتبر التعويض المالي شكال من أشكال جبر الضرر المعتمدة من قبل الهيئة، ويمثل 
  ..ههاعترافا بمسؤولية الدولة عما تعرض له الضحية من انتهاك جسيم لحقوقاعترافا بمسؤولية الدولة عما تعرض له الضحية من انتهاك جسيم لحقوق

ة الضحية، فهي ال يمكن أن تعوض المعاناة ة الضحية، فهي ال يمكن أن تعوض المعاناة ومهما كانت المبالغ التي قد تصرف لفائدومهما كانت المبالغ التي قد تصرف لفائد
فالقيمة األساسية للتعويض المالي فالقيمة األساسية للتعويض المالي . . واألضرار الجسدية والنفسية والمادية التي تعرض لهاواألضرار الجسدية والنفسية والمادية التي تعرض لها

تكمن في كونه يساهم، إلى جانب أشكال جبر األضرار األخرى المعتمدة، في استرجاع تكمن في كونه يساهم، إلى جانب أشكال جبر األضرار األخرى المعتمدة، في استرجاع 
تخفيف من اآلالم تخفيف من اآلالم كرامة الضحية، ومساعدته على إعادة االندماج في المجتمع وعلى الكرامة الضحية، ومساعدته على إعادة االندماج في المجتمع وعلى ال

  ..الناتجة عن تلك االنتهاكاتالناتجة عن تلك االنتهاكات
 ربط  ربط حرصت الهيئة علىحرصت الهيئة علىة بتحقيق العدالة واإلنصاف، ة بتحقيق العدالة واإلنصاف، واستنادا إلى المقاصد المرتبطواستنادا إلى المقاصد المرتبط

بلوغها فيما يتعلق بالمصالحة واإلصالحات بلوغها فيما يتعلق بالمصالحة واإلصالحات  بباقي الغايات التي تروم  بباقي الغايات التي تروم التعويض الماليالتعويض المالي
 للحيلولة دون تكرار  للحيلولة دون تكرار حهاحهاقترقتروغيرها من التدابير التي توغيرها من التدابير التي تالمؤسساتية والتشريعية والتربوية المؤسساتية والتشريعية والتربوية 
  ..االنتهاكات الجسيمة في المستقبلاالنتهاكات الجسيمة في المستقبل

  

   األساسية األساسيةالمبادئالمبادئ  --بب
 موضوع التعويض المالي لفائدة ضحايا االنتهاكات الجسيمة في منظور الهيئة على  موضوع التعويض المالي لفائدة ضحايا االنتهاكات الجسيمة في منظور الهيئة على ارتكزارتكز

  ::المبادئ األساسية التاليةالمبادئ األساسية التالية
  اعتبار كرامة اإلنسان وقيم المواطنة؛اعتبار كرامة اإلنسان وقيم المواطنة؛  --

  االختفاء القسري واالعتقال التعسفي؛االختفاء القسري واالعتقال التعسفي؛ الحرمان من الحرية بالنسبة لجميع ضحايا  الحرمان من الحرية بالنسبة لجميع ضحايا   --

حدوث انتهاكات جسيمة أخرى غير االختفاء القسري أو االعتقال التعسفي تتسم حدوث انتهاكات جسيمة أخرى غير االختفاء القسري أو االعتقال التعسفي تتسم   --
  بالطابع المكثف والممنهج؛بالطابع المكثف والممنهج؛

   عنصر النوع؛ عنصر النوع؛  --

  ،،التضامن المجتمعيالتضامن المجتمعي  --
  ..المساواة بين الضحاياالمساواة بين الضحايا  --

  

   المعتمدة المعتمدةررايياييــالمعالمع  --جج
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لتعويض المالي لضحايا االنتهاكات لتعويض المالي لضحايا االنتهاكات  الهيئة المعايير األساسية التالية في تقدير ا الهيئة المعايير األساسية التالية في تقدير ااعتمدتاعتمدت
  ::الجسيمة لحقوق اإلنسانالجسيمة لحقوق اإلنسان

  

نسبة لجميع الضحايا؛ األمر الذي ترتب نسبة لجميع الضحايا؛ األمر الذي ترتب اعتماد الحرمان من الحرية كمعيار موحد بالاعتماد الحرمان من الحرية كمعيار موحد بال  ::والوالأأ
 تعويضات متساوية، مع مراعاة المدد التي قضوها في االختفاء القسري أو  تعويضات متساوية، مع مراعاة المدد التي قضوها في االختفاء القسري أو عنه تحديدعنه تحديد

  االعتقال التعسفي؛ االعتقال التعسفي؛ 
  

الختفاء القسري بوصفه انتهاكا مركبا تنتهك بفعله حقوق أساسية الختفاء القسري بوصفه انتهاكا مركبا تنتهك بفعله حقوق أساسية اعتبار خصوصية ااعتبار خصوصية ا  ::ثانياثانيا
  ؛؛را لهذا الحقرا لهذا الحقمتعددة على رأسها الحق في الحياة، أو يشكل تهديدا مستممتعددة على رأسها الحق في الحياة، أو يشكل تهديدا مستم

مراعاة ظروف االعتقال من حيث التعرض النتهاكات أخرى مرافقة، كالتعذيب مراعاة ظروف االعتقال من حيث التعرض النتهاكات أخرى مرافقة، كالتعذيب   ::ثالثاثالثا
  واالعتداء وسوء المعاملة والمس بالكرامة؛واالعتداء وسوء المعاملة والمس بالكرامة؛

  

  وضاع الخاصة بالنساء وخصوصيات االنتهاكات التي تعرضن لها؛ وضاع الخاصة بالنساء وخصوصيات االنتهاكات التي تعرضن لها؛ اعتبار األاعتبار األ  ::رابعارابعا
  

تمكين الضحايا الذين تمت تسوية أوضاعهم اإلدارية والمالية، أو يمكن تسويتها؛ تمكين الضحايا الذين تمت تسوية أوضاعهم اإلدارية والمالية، أو يمكن تسويتها؛   ::خامساخامسا
من نفس التعويضات التي تمنح لسائر الضحايا باستثناء التعويض عن الدخل وضياع من نفس التعويضات التي تمنح لسائر الضحايا باستثناء التعويض عن الدخل وضياع 

  الفرص؛الفرص؛
  

  ..اس ما ضاع من دخل أو فرص لباقي الضحايااس ما ضاع من دخل أو فرص لباقي الضحايا تعويضات جزافية على أس تعويضات جزافية على أس تحديد تحديد::سادساسادسا
  

   فئوية لتحديد التعويض المالي فئوية لتحديد التعويض المالي مداخل مداخل--دد
من جهة، من جهة، ، أوضاعهم االجتماعية ، أوضاعهم االجتماعية لضحايا بعين االعتبارلضحايا بعين االعتبارفائدة افائدة االتعويض المالي لالتعويض المالي ليأخذ يأخذ 

ومن خالل تصنيف ومن خالل تصنيف   ..ومدى استفادتهم من البرامج األخرى لجبر الضرر، من جهة أخرىومدى استفادتهم من البرامج األخرى لجبر الضرر، من جهة أخرى
  ::االجتماعية واإلدارية، تم الوقوف على الفئات التاليةاالجتماعية واإلدارية، تم الوقوف على الفئات التاليةحاالت الضحايا من حيث أوضاعهم حاالت الضحايا من حيث أوضاعهم 

  

 اإلدارية والمالية، حيث يمكنهم أن  اإلدارية والمالية، حيث يمكنهم أن  الوظيفية الوظيفيةاألشخاص الذين تمت تسوية أوضاعهماألشخاص الذين تمت تسوية أوضاعهم  --
  يستفيدوا من تعويض عن األضرار المادية والمعنوية إسوة بكل الضحايا؛يستفيدوا من تعويض عن األضرار المادية والمعنوية إسوة بكل الضحايا؛
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 ينبغي،  ينبغي، اإلدارية والمالية بعد، حيثاإلدارية والمالية بعد، حيثالوظيفية الوظيفية األشخاص الذين لم تسو أوضاعهم األشخاص الذين لم تسو أوضاعهم   --
باإلضافة إلى التعويض عن األضرار المادية والمعنوية، العمل على رفع توصيات باإلضافة إلى التعويض عن األضرار المادية والمعنوية، العمل على رفع توصيات 

  ؛؛وضاعوضاعاألاأل   تلك تلكمن أجل تسويةمن أجل تسوية
  

األشخاص الذين كانوا يتابعون دراستهم، وتمكنوا من متابعتها خالل مدة االعتقال، األشخاص الذين كانوا يتابعون دراستهم، وتمكنوا من متابعتها خالل مدة االعتقال،   --
وتوفقوا في االندماج بعد اإلفراج عنهم، حيث يقدر لهم تعويض عن األضرار وتوفقوا في االندماج بعد اإلفراج عنهم، حيث يقدر لهم تعويض عن األضرار 

  ية والمعنوية؛ية والمعنوية؛المادالماد
  

األشخاص الذين كانوا يتابعون دراستهم وتمكنوا من متابعتها خالل مدة االعتقال، األشخاص الذين كانوا يتابعون دراستهم وتمكنوا من متابعتها خالل مدة االعتقال،   --
ولم يتوفقوا في االندماج بعد اإلفراج عنهم، حيث تقدر لهم تعويضات عن األضرار ولم يتوفقوا في االندماج بعد اإلفراج عنهم، حيث تقدر لهم تعويضات عن األضرار 

  المادية والمعنوية وترفع توصيات بإدماجهم؛المادية والمعنوية وترفع توصيات بإدماجهم؛
  

متابعة الدراسة خالل مدة متابعة الدراسة خالل مدة األشخاص الذين كانوا تالميذ أو طلبة ولم يتمكنوا من األشخاص الذين كانوا تالميذ أو طلبة ولم يتمكنوا من   --
التكوين المهني إذا كانوا التكوين المهني إذا كانوا االعتقال، حيث يعمل على استفادتهم من برنامج التعليم واالعتقال، حيث يعمل على استفادتهم من برنامج التعليم و

  سمح لهم بذلك، مع تعويضهم عن األضرار المادية والمعنوية؛سمح لهم بذلك، مع تعويضهم عن األضرار المادية والمعنوية؛في سن تفي سن ت
  

األشخاص الذين كانوا يزاولون مهنا حرة أو أنشطة فالحية، أو يعملون بالقطاع األشخاص الذين كانوا يزاولون مهنا حرة أو أنشطة فالحية، أو يعملون بالقطاع   --
تعويضات عن األضرار المادية والمعنوية مع إمكانية تعويضات عن األضرار المادية والمعنوية مع إمكانية الخاص، حيث تصرف لهم الخاص، حيث تصرف لهم 

  استفادتهم من البرامج األخرى لجبر الضرر؛استفادتهم من البرامج األخرى لجبر الضرر؛
  

أو ال يمكنهم أو ال يمكنهم //األشخاص الذين بلغوا سنا ال تسمح لهم بمزاولة أي نشاط مهني واألشخاص الذين بلغوا سنا ال تسمح لهم بمزاولة أي نشاط مهني و  --
بحكم تكوينهم مزاولة أي نشاط مهني، حيث تصرف لهم تعويضات عن األضرار بحكم تكوينهم مزاولة أي نشاط مهني، حيث تصرف لهم تعويضات عن األضرار 

  ..خدمات ذات طبيعة اجتماعيةخدمات ذات طبيعة اجتماعيةالمادية والمعنوية، وتقدم لهم المادية والمعنوية، وتقدم لهم 
  

   شبكة تقدير التعويض المالي شبكة تقدير التعويض المالي--هـهـ
   تعویض الضحية المباشرة-الضحية على قيد الحياة . 1
 

  في حالة االختفاء القسري -1-1
  

  ضياع الدخل أو الفرصضياع الدخل أو الفرص  ظروف االختفاء و آثارهظروف االختفاء و آثاره  
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الحرمان من الحرمان من 
  الحريةالحرية

تهديد الحق في الحياة تهديد الحق في الحياة 
  القاسيةالقاسية  ةةوالمعاملوالمعامل

ر ر المخلفات الصحية غيالمخلفات الصحية غي
  القابلة للتحمل الطبيالقابلة للتحمل الطبي
مع مراعاة األضرار مع مراعاة األضرار 
  المرافقة والنوعالمرافقة والنوع

  
  الـدخـلالـدخـل

  
  الـفـرصالـفـرص

          

  

 االنتهاك األول  االنتهاك األول  بالنظر لخطورة بالنظر لخطورةتمييز االختفاء القسري عن االعتقال التعسفيتمييز االختفاء القسري عن االعتقال التعسفي  
اإلنسان اإلنسان   باعتباره انتهاكا مركبا يترتب عن ارتكابه انتهاك مجموعة من حقوقباعتباره انتهاكا مركبا يترتب عن ارتكابه انتهاك مجموعة من حقوق

  ..اةاةاألساسية وعلى رأسها الحق في الحياألساسية وعلى رأسها الحق في الحي
  

  ::التعويض عن الحرمان من الحريةالتعويض عن الحرمان من الحرية  
يا يا التعويض باألشهر مع اعتماد مبلغ موحد كوحدة حسابية بالنسبة لجميع الضحاالتعويض باألشهر مع اعتماد مبلغ موحد كوحدة حسابية بالنسبة لجميع الضحا  --

  على أساس المساواة فيما بينهم؛على أساس المساواة فيما بينهم؛

  قضية رهن االحتجاز في هذه الوحدة؛قضية رهن االحتجاز في هذه الوحدة؛احتساب التعويض بضرب األشهر الماحتساب التعويض بضرب األشهر الم  --
  

  التعويض عن ظروف االختفاء وآثاره التعويض عن ظروف االختفاء وآثاره   

  ::ويشمل مكونينويشمل مكونين
oo  ق في الحياة والمعاملة القاسيةق في الحياة والمعاملة القاسيةتهديد الحتهديد الح  

من خالل اعتماد مبلغ موحد كوحدة حسابية بالنسبة من خالل اعتماد مبلغ موحد كوحدة حسابية بالنسبة   التعويض عنها باألشهرالتعويض عنها باألشهر  --
لجميع الضحايا على أساس المساواة فيما بينهم، ويتم احتساب التعويض بضرب لجميع الضحايا على أساس المساواة فيما بينهم، ويتم احتساب التعويض بضرب 

  ..رهن االحتجاز في هذه الوحدةرهن االحتجاز في هذه الوحدةتي قضاها الضحية تي قضاها الضحية األشهر الاألشهر ال
oo  طبيطبيالمخلفات الصحية غير القابلة للتحمل الالمخلفات الصحية غير القابلة للتحمل ال::  

 مبدئيا التعويض عن  مبدئيا التعويض عن  ال يتم ال يتمد برنامج التأهيل الصحي والنفسيد برنامج التأهيل الصحي والنفسيبالنظر لوجوبالنظر لوجو  --
  األضرار الصحية؛األضرار الصحية؛
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التعويض عن كل نقطة من نقط العجز الجزئي الدائم في حالة األضرار التعويض عن كل نقطة من نقط العجز الجزئي الدائم في حالة األضرار   --
  ؛؛الصحية غير القابلة للتحمل الطبي من خالل اعتماد مبلغ ذي حدينالصحية غير القابلة للتحمل الطبي من خالل اعتماد مبلغ ذي حدين

  غير هامة؛غير هامة؛حالة وجود أضرار مرافقة حالة وجود أضرار مرافقة اعتماد الحد األدنى في اعتماد الحد األدنى في   --

   في حالة وجود أضرار مرافقة هامة؛ في حالة وجود أضرار مرافقة هامة؛اعتماد الحد األقصىاعتماد الحد األقصى  --

  ..امرأةامرأةإذا كانت الضحية إذا كانت الضحية   المالية للحدينالمالية للحدينالرفع من القيمة الرفع من القيمة   --
  

  ::ضياع الدخل أو الفرصضياع الدخل أو الفرص  
oo  ضياع الدخلضياع الدخل::  

تعلق تعلق  ي يااال يتم تقدير التعويض بمراعاة األوضاع السابقة التي كانت للضحايا فيمال يتم تقدير التعويض بمراعاة األوضاع السابقة التي كانت للضحايا فيم  --
 وحدة حسابية موحدة  وحدة حسابية موحدة م تقديره استنادا إلىم تقديره استنادا إلىبالدخل،  بل بتحديد تعويض جزافي يتبالدخل،  بل بتحديد تعويض جزافي يت

بينهم تضرب في عدد األشهر بينهم تضرب في عدد األشهر بالنسبة لجميع الضحايا على أساس المساواة فيما بالنسبة لجميع الضحايا على أساس المساواة فيما 
  .. رهن االحتجاز رهن االحتجازالتي قضاها الضحيةالتي قضاها الضحية

  

oo  ضياع الفرصضياع الفرص : :  

  ::أقصى مع مراعاةأقصى مع مراعاةوو  ما بين حدين أدنىما بين حدين أدنىبمبلغ جزافي يتراوح بمبلغ جزافي يتراوح يعوض عنه يعوض عنه   --
  ؛؛ضياع الدراسةضياع الدراسة  ⇐⇐
  ؛؛ضياع تام للمستقبل المتوقعضياع تام للمستقبل المتوقع  ⇐⇐
    ؛؛ضياع الشغل خارج الوظيفة العموميةضياع الشغل خارج الوظيفة العمومية  ⇐⇐
  ؛؛    %%2020 إلى  إلى   %%1010النوع حيث تضاف زيادة بنسبة النوع حيث تضاف زيادة بنسبة   ⇐⇐
إذا تجاوزت عشر إذا تجاوزت عشر بالسجن بالسجن التي قضاها الضحية التي قضاها الضحية  طول المدة  طول المدة   ⇐⇐

  ..سنواتسنوات
  

   في حالة االعتقال التعسفي في حالة االعتقال التعسفي--22--11
  

  رصرصضياع الدخل أو الفضياع الدخل أو الف  ظروف االعتقال وآثارهظروف االعتقال وآثاره  
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الحرمان الحرمان 
  من الحريةمن الحرية

  

سوء المعاملة سوء المعاملة 
و المس و المس 

  كرامةكرامةبالبال

  
  التعذيبالتعذيب

  

المخلفات المخلفات 
الصحية غير الصحية غير 
القابلة للتحمل القابلة للتحمل 

  الطبيالطبي

  
  الـدخـلالـدخـل

  
  ـرصـرصالفالف

  
  باقي التبعاتباقي التبعات

    
  
  
  
  

          

  

  التعويض عن ظروف االعتقال وآثارهالتعويض عن ظروف االعتقال وآثاره  

  :: مكونات مكوناتويشمل ثالثويشمل ثالث
  

oo  سوء المعاملة والمس بالكرامةسوء المعاملة والمس بالكرامة::  
التعويض عنها باألشهر من خالل اعتماد مبلغ موحد بحدين كوحدة حسابية التعويض عنها باألشهر من خالل اعتماد مبلغ موحد بحدين كوحدة حسابية   --

لجميع الضحايا على أساس المساواة فيما بينهم، ويتم احتساب التعويض لجميع الضحايا على أساس المساواة فيما بينهم، ويتم احتساب التعويض بالنسبة بالنسبة 
  .. رهن االحتجاز في هذه الوحدة رهن االحتجاز في هذه الوحدة التي قضاها الضحية التي قضاها الضحيةبضرب األشهربضرب األشهر

  حسب حدوثه في مركز نظامي أو غير نظامي؛حسب حدوثه في مركز نظامي أو غير نظامي؛مراعاة ظروف االعتقال مراعاة ظروف االعتقال   --

  ..الرفع من القيمة المالية للحدين عندما يتعلق األمر بضحية امرأةالرفع من القيمة المالية للحدين عندما يتعلق األمر بضحية امرأة  --
  

  

oo  التعذيبالتعذيب::  
تعويض عنه باعتماد مبلغ جزافي ذي حدين يتم تقديره بمراعاة آثار التعذيب تعويض عنه باعتماد مبلغ جزافي ذي حدين يتم تقديره بمراعاة آثار التعذيب الال  --

    ؛؛وظروفهوظروفه
  ؛؛في مركز نظامي أو غير نظاميفي مركز نظامي أو غير نظاميحسب حدوثه حسب حدوثه مراعاة ظروف التعذيب مراعاة ظروف التعذيب   --
  الرفع من حدي القيمة المالية للمبلغ عندما يتعلق األمر بضحية امرأةالرفع من حدي القيمة المالية للمبلغ عندما يتعلق األمر بضحية امرأة  --
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oo  المخلفات الصحية غير القابلة للتحمل الطبيالمخلفات الصحية غير القابلة للتحمل الطبي::  
د برنامج التأهيل د برنامج التأهيل تم التعويض عن األضرار الصحية بالنظر لوجوتم التعويض عن األضرار الصحية بالنظر لوجومبدئيا ال يمبدئيا ال ي    --

  الصحي والنفسي؛الصحي والنفسي؛

غير أنه يتم التعويض عن كل نقطة من نقط العجز الجزئي الدائم في حالة غير أنه يتم التعويض عن كل نقطة من نقط العجز الجزئي الدائم في حالة   --
  ؛؛األضرار الصحية غير القابلة للتحمل الطبي من خالل اعتماد مبلغ ذي حديناألضرار الصحية غير القابلة للتحمل الطبي من خالل اعتماد مبلغ ذي حدين

  ر هامة؛ر هامة؛حالة وجود أضرار مرافقة غيحالة وجود أضرار مرافقة غياعتماد الحد األدنى في اعتماد الحد األدنى في       --

   في حالة وجود أضرار مرافقة هامة؛ في حالة وجود أضرار مرافقة هامة؛اعتماد الحد األقصىاعتماد الحد األقصى    --

  ..الضحية امرأةالضحية امرأة إذا كانت  إذا كانت الرفع من القيمة المالية للحدينالرفع من القيمة المالية للحدين  --
  

  ::ضياع الدخل أو الفرصضياع الدخل أو الفرص  
  

oo  ضياع الدخلضياع الدخل::  
 يتعلق  يتعلق ااال يتم تقدير التعويض بمراعاة األوضاع السابقة التي كانت للضحايا فيمال يتم تقدير التعويض بمراعاة األوضاع السابقة التي كانت للضحايا فيم  --

 وحدة حسابية موحدة  وحدة حسابية موحدة  استنادا إلى استنادا إلى تقديره تقديرهمم يت يت تعويض جزافي تعويض جزافيتحديدتحديدبالدخل،  بل ببالدخل،  بل ب
بالنسبة لجميع الضحايا على أساس المساواة فيما بينهم تضرب في عدد األشهر بالنسبة لجميع الضحايا على أساس المساواة فيما بينهم تضرب في عدد األشهر 

  .. رهن االحتجاز رهن االحتجازالتي قضاها الضحيةالتي قضاها الضحية
  

oo  ضياع الفرصضياع الفرص : :  
  

  ::أقصى مع مراعاةأقصى مع مراعاةعنها بمبلغ جزافي يتراوح ما بين حدين، أدنى وعنها بمبلغ جزافي يتراوح ما بين حدين، أدنى والتعويض التعويض   --
  ؛؛ضياع الدراسةضياع الدراسة  ⇐⇐
  ؛؛لمتوقعلمتوقعضياع تام للمستقبل اضياع تام للمستقبل ا  ⇐⇐
    ؛؛ضياع الشغل خارج الوظيفة العموميةضياع الشغل خارج الوظيفة العمومية  ⇐⇐
  ؛؛    %%2020 إلى  إلى   %%1010النوع حيث تضاف زيادة بنسبة النوع حيث تضاف زيادة بنسبة   ⇐⇐
  ؛؛عشر سنواتعشر سنواتالتي قضاها الضحية إذا تجاوزت التي قضاها الضحية إذا تجاوزت  طول المدة  طول المدة   ⇐⇐
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فيما يتعلق باألشخاص الذين اعتقلوا في إطار أحداث اجتماعية، فيما يتعلق باألشخاص الذين اعتقلوا في إطار أحداث اجتماعية،   ⇐⇐
مثل التالميذ مثل التالميذ ((يتم تعويضهم عن ضياع الفرص لمن يستحق ذلكيتم تعويضهم عن ضياع الفرص لمن يستحق ذلك

  ..))صحاب المهنصحاب المهنوأوأوالطلبة والطلبة 
oo  باقي التبعاتباقي التبعات  

   بالسجن نتيجة اعتقال تعسفي متبوع بمحاكمة بالسجن نتيجة اعتقال تعسفي متبوع بمحاكمة التي قضاها الضحية التي قضاها الضحيةويقصد بها الفترةويقصد بها الفترة
  ::تأثرت بذلك االعتقالتأثرت بذلك االعتقال

وحدات حسابية تقل عن الوحدات المعتمدة وحدات حسابية تقل عن الوحدات المعتمدة استنادا إلى استنادا إلى التعويض باألشهر التعويض باألشهر   --
  :: بين الحاالت التالية بين الحاالت التالية مع التمييز مع التمييزللتعويض عن الحرمان من الحريةللتعويض عن الحرمان من الحرية

  ؛؛إلدانة والحكم بعقوبة حبسية أو سجنية نافذةإلدانة والحكم بعقوبة حبسية أو سجنية نافذةحالة احالة ا  ⇐⇐
  ؛؛حالة اإلدانة والحكم بعقوبة سالبة للحرية موقوفة التنفيذحالة اإلدانة والحكم بعقوبة سالبة للحرية موقوفة التنفيذ  ⇐⇐
  ؛؛ بالبراءة بالبراءةمم عدم المتابعة أو الحك عدم المتابعة أو الحكحالةحالة  ⇐⇐
حالة اإلدانة والحكم بعقوبة حبسية أو سجنية نافذة في إطار أحداث حالة اإلدانة والحكم بعقوبة حبسية أو سجنية نافذة في إطار أحداث   ⇐⇐

  ..اجتماعيةاجتماعية
  

 والوالدين  والوالدين ددو الزوج، األوالو الزوج، األوال تعويض الزوجة أ تعويض الزوجة أ–– الضحية متوفى أثناء االنتهاك  الضحية متوفى أثناء االنتهاك --22
  واإلخوة واألخواتواإلخوة واألخوات

   في حالة االختفاء القسري في حالة االختفاء القسري--11--22
  

  ظروف االنـتـهـاك وآثـارهظروف االنـتـهـاك وآثـاره

الحرمان من الحرية والمعاملة الحرمان من الحرية والمعاملة 
  القاسيةالقاسية

الحرمان من الحق الحرمان من الحق 
  في الحياةفي الحياة

  التستر على المصير بعد الوفاةالتستر على المصير بعد الوفاة
  

  الضرر المادي
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  ظروف االنتهاكظروف االنتهاك  
  ::وتشمل المكونات التاليةوتشمل المكونات التالية

oo  ؛؛لحرمان من الحرية والمعاملة القاسيةلحرمان من الحرية والمعاملة القاسيةاا  
oo  ؛؛الحرمان من الحق في الحياةالحرمان من الحق في الحياة  
oo  التستر على المصير بعد الوفاةالتستر على المصير بعد الوفاة..  

والد والد الزوجة، الزوج، األالزوجة، الزوج، األ: : توزيع مبلغ التعويض بين األقارب التالينتوزيع مبلغ التعويض بين األقارب التالين  ⇐⇐
  والوالدين واإلخوة واألخوات؛والوالدين واإلخوة واألخوات؛

م م  تحديد سقف التعويض عن ظروف االنتهاك العائد لألوالد إذا تجاوز عدده تحديد سقف التعويض عن ظروف االنتهاك العائد لألوالد إذا تجاوز عدده  ⇐⇐
  ى أن يوزع بينهم بالتساوي؛ى أن يوزع بينهم بالتساوي؛، عل، عل55

جمالي يوزع جمالي يوزع  مع تحديد سقف إ مع تحديد سقف إ))ذكور وإناثذكور وإناث(( لإلخوة لإلخوة خاص خاص تعويض تعويضتحديدتحديد  ⇐⇐
  ..بالتساوي فيما بينهم إذا تجاوز عددهم خمسةبالتساوي فيما بينهم إذا تجاوز عددهم خمسة

  

  الضرر الماديالضرر المادي  

  ؛؛التعويض باألشهر ابتداء من تاريخ االختفاءالتعويض باألشهر ابتداء من تاريخ االختفاء  ⇐⇐
  6060التعويض عن متبقى العمر النشيط ابتداء من تاريخ االختفاء إلى حدود التعويض عن متبقى العمر النشيط ابتداء من تاريخ االختفاء إلى حدود   ⇐⇐

   قصد توزيعه على المستفيدين؛ قصد توزيعه على المستفيدين؛ اعتماد حد إجمالي أدنى اعتماد حد إجمالي أدنىعع م مسنةسنة

  ::نسب توزيع التعويض عن الضرر المادينسب توزيع التعويض عن الضرر المادي  ⇐⇐
توزيع توزيع ((%%4040: : ؛ األوالد؛ األوالد%%4040: : الزوجالزوج//؛  الزوجة؛  الزوجة%%1010::؛ األب؛ األب%%1010: : األماألم  --

  ؛؛))صة بالتساوي بين هؤالء األخيرينصة بالتساوي بين هؤالء األخيرينهذه الحهذه الح
ي ي إذا تم الطالق بين الزوجين أثناء االنتهاك يقع تخفيض الحصة العائدة للباقإذا تم الطالق بين الزوجين أثناء االنتهاك يقع تخفيض الحصة العائدة للباق  ⇐⇐

  ..منهما على قيد الحياة، بحسب مدة الزواج على أساس نسبيمنهما على قيد الحياة، بحسب مدة الزواج على أساس نسبي
  

   في حالة االعتقال التعسفي في حالة االعتقال التعسفي--22--22
    

  ::الوفاة نتيجة تعذيب أثناء االعتقال التعسفيالوفاة نتيجة تعذيب أثناء االعتقال التعسفي  --11--22--22
  ..تنطبق على هذه الحالة الوحدات والقواعد المعتمدة في حالة الوفاة أثناء االختفاء القسريتنطبق على هذه الحالة الوحدات والقواعد المعتمدة في حالة الوفاة أثناء االختفاء القسري
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  ::الوفاة في السجنالوفاة في السجن  --22--22--22
ع تخفيضها إلى النصف دون اعتبار الخانة الخاصة بالتستر على ع تخفيضها إلى النصف دون اعتبار الخانة الخاصة بالتستر على  تعتمد نفس الوحدات م تعتمد نفس الوحدات م

  .  .  الوفاةالوفاة
  

   الضحية متوفى بعد االنتهاك  الضحية متوفى بعد االنتهاك --33

   أعاله؛ أعاله؛2.12.1 و  و 1.11.1   الفقرتين الفقرتينتنطبق على هذه الحالة الشبكة الواردة فيتنطبق على هذه الحالة الشبكة الواردة في
  

  تعويض الزوجة أو الزوج، األوالد والوالدين تعويض الزوجة أو الزوج، األوالد والوالدين   ⇐⇐
: : الزوجالزوج//  الزوجة  الزوجة،،%%1010: : ؛  األب؛  األب%%1010: : األماألم: : نسب توزيع التعويضنسب توزيع التعويض  ⇐⇐

  ).).توزيع هذه الحصة بالتساوي بين هؤالء األخيرينتوزيع هذه الحصة بالتساوي بين هؤالء األخيرين((%%4040: :  األوالد األوالد،،4040%%
إذا تم الطالق بين الزوجين أثناء االنتهاك يقع تخفيض الحصة العائدة للباقي إذا تم الطالق بين الزوجين أثناء االنتهاك يقع تخفيض الحصة العائدة للباقي   ⇐⇐

  ..منهما على قيد الحياة، بحسب مدة الزواج على أساس نسبيمنهما على قيد الحياة، بحسب مدة الزواج على أساس نسبي
  

عويض الزوج أو عويض الزوج أو  ت ت--الوفاة خارج حاالت االختفاء القسري أو االعتقال التعسفيالوفاة خارج حاالت االختفاء القسري أو االعتقال التعسفي  --44
  ::واإلخوة واألخواتواإلخوة واألخوات  الزوجة، األوالد والوالدينالزوجة، األوالد والوالدين

    

  ظروف االنتهاكظروف االنتهاك
التستر على الجثمان التستر على الجثمان   الحرمان من الحق في الحياةالحرمان من الحق في الحياة

  بعد الوفاةبعد الوفاة

  

  الضرر الماديالضرر المادي
  

  
  
  

    

  

  ::تعويض الزوج أو الزوجة، األوالد والوالدين واإلخوة واألخوات عنتعويض الزوج أو الزوجة، األوالد والوالدين واإلخوة واألخوات عن
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  ::شمل مكونينشمل مكونينظروف االنتهاك وتظروف االنتهاك وت  
  

oo  ن الحق في الحياة ن الحق في الحياة الحرمان مالحرمان م  

oo  التستر على الجثمان بعد الوفاةالتستر على الجثمان بعد الوفاة  

   للزوجة، الزوج واألوالد بالتساوي فيما بينهم؛ للزوجة، الزوج واألوالد بالتساوي فيما بينهم؛ تعويض جزافي تعويض جزافي  ⇐⇐

مع تحديد سقف إجمالي إذا تجاوز مع تحديد سقف إجمالي إذا تجاوز ) ) ذكور وإناثذكور وإناث(( لإلخوة لإلخوة خاص خاصتعويضتعويض  ⇐⇐
  ..عددهم خمسة ويوزع فيما بينهم بالتساويعددهم خمسة ويوزع فيما بينهم بالتساوي

  

oo  الضرر الماديالضرر المادي  

  ؛؛ التعويض باألشهر ابتداء من تاريخ الوفاة التعويض باألشهر ابتداء من تاريخ الوفاة  ⇐⇐
   سنة سنة6060التعويض عن متبقى العمر النشيط ابتداء من تاريخ الوفاة إلى حدود التعويض عن متبقى العمر النشيط ابتداء من تاريخ الوفاة إلى حدود   ⇐⇐

   يوزع على المستفيدين؛ يوزع على المستفيدين؛حد إجمالي أدنىحد إجمالي أدنىمع اعتماد مع اعتماد 

  ::نسب توزيع التعويض عن الضرر المادينسب توزيع التعويض عن الضرر المادي  ⇐⇐
؛ ؛ %%1010: : األماألم: : نسب توزيع التعويض عن الضرر المادي في هذه الحالةنسب توزيع التعويض عن الضرر المادي في هذه الحالة  --

  ..%%4040: : ؛ األوالد؛ األوالد%%4040: : الزوجالزوج//؛  الزوجة؛  الزوجة%%1010::األباألب
إذا تم الطالق بين الزوجين أثناء االنتهاك يقع تخفيض الحصة العائدة إذا تم الطالق بين الزوجين أثناء االنتهاك يقع تخفيض الحصة العائدة     --

  ..للباقي منهما على قيد الحياة، بحسب مدة الزواج على أساس نسبيللباقي منهما على قيد الحياة، بحسب مدة الزواج على أساس نسبي
تحديد سقف التعويض عن ظروف االنتهاك العائد لألوالد إذا تجاوز عددهم تحديد سقف التعويض عن ظروف االنتهاك العائد لألوالد إذا تجاوز عددهم   --

  ..، على أن يوزع بينهم بالتساوي، على أن يوزع بينهم بالتساوي55
  

   االغتراب االضطراري االغتراب االضطراري--55  
  حية المباشرةحية المباشرةتعويض الضتعويض الض  

  

  التعويض عن المدة بالسنواتالتعويض عن المدة بالسنوات  
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  االغتراب االضطرارياالغتراب االضطراري
    

  

  االغتراب االغتراب   مدةمدةالتعويض بالسنوات عن التعويض بالسنوات عن   ⇐⇐

  اعتماد مبلغ جزافي على أساس المساواة بين سائر الضحايااعتماد مبلغ جزافي على أساس المساواة بين سائر الضحايا  ⇐⇐

يحدد المبلغ المستحق في النصف في حالة ما إذا سويت الوضعية اإلدارية يحدد المبلغ المستحق في النصف في حالة ما إذا سويت الوضعية اإلدارية   ⇐⇐
  ..الوظيفية والمالية للمعنيالوظيفية والمالية للمعني

  
  

  ار إلى االختفاء داخل الوطنار إلى االختفاء داخل الوطن االضطر االضطر--66  
  

oo   تعتمد نفس الوحدة الحسابية المعمول بها في االغتراب االضطراري مع تحديد تعتمد نفس الوحدة الحسابية المعمول بها في االغتراب االضطراري مع تحديد
المبلغ المستحق في النصف في حالة ما إذا سويت الوضعية الوظيفية اإلدارية المبلغ المستحق في النصف في حالة ما إذا سويت الوضعية الوظيفية اإلدارية 

  ..والمالية للمعنيوالمالية للمعني
  

   االغتصاب  االغتصاب --77
    

  تعویض جزافيتعویض جزافي
  

  
  االغتصاباالغتصاب

  

  

  

oo  ؛؛تهاكا قائم الذاتتهاكا قائم الذاتتصاب باعتباره انتصاب باعتباره ان عن االغ عن االغيعوضيعوض  
oo  مبلغ جزافي على أساس المساواة بين سائر الضحايامبلغ جزافي على أساس المساواة بين سائر الضحايا  يعتمديعتمد..    

  

وفي جميع األحوال تم إقرار قاعدة مراعاة ما قد تكون من خاصيات حسب مختلف وفي جميع األحوال تم إقرار قاعدة مراعاة ما قد تكون من خاصيات حسب مختلف 
وقد تم إعمالها بالنسبة للعديد من الضحايا وقد تم إعمالها بالنسبة للعديد من الضحايا . . الحاالت عند تحديد التعويضات المناسبةالحاالت عند تحديد التعويضات المناسبة

  ..ذكورا وإناثاذكورا وإناثا
  

  بر الضرر على المستوى الفرديبر الضرر على المستوى الفرديأشكال جأشكال جباقي باقي   --33--11--22
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اختصت الهيئة طبقا لمقتضيات نظامها األساسي، باإلضافة إلى التعويض المالي عن اختصت الهيئة طبقا لمقتضيات نظامها األساسي، باإلضافة إلى التعويض المالي عن 
التأهيل الصحي التأهيل الصحي   ::األضرار الالحقة بالضحايا، في جبر باقي األضرار الفردية المتمثلة فياألضرار الالحقة بالضحايا، في جبر باقي األضرار الفردية المتمثلة في

ية ية  وتسو وتسو والمالية والماليةاإلداريةاإلداريةالوظيفية الوظيفية تسوية األوضاع تسوية األوضاع  و ووالنفسي واإلدماج االجتماعيوالنفسي واإلدماج االجتماعي
  ..نزع الممتلكاتنزع الممتلكاتالنظر في قضايا النظر في قضايا وو القانونية  القانونية ععاألوضااألوضا

  

  تسوية األوضاع القانونيةتسوية األوضاع القانونية--أأ
األمنية األمنية أو أو //يقصد بتسوية األوضاع القانونية إلغاء السوابق المدونة بالسجالت العدلية ويقصد بتسوية األوضاع القانونية إلغاء السوابق المدونة بالسجالت العدلية و

صدرت صدرت قال التعسفي واالغتراب االضطراري، وقال التعسفي واالغتراب االضطراري، وبالنسبة لألشخاص الذين تعرضوا لالعتبالنسبة لألشخاص الذين تعرضوا لالعت
 قضائية في المادتين الجنحية والجنائية أو األشخاص الذين كانوا  قضائية في المادتين الجنحية والجنائية أو األشخاص الذين كانوا في حقهم أحكام و قراراتفي حقهم أحكام و قرارات

  ..موضوع متابعات أو أوامر بحثية ولم تصدر في حقهم أية أحكامموضوع متابعات أو أوامر بحثية ولم تصدر في حقهم أية أحكام
أرض الوطن أو العودة أرض الوطن أو العودة   كما تعني أيضا رفع المضايقات في مناطق العبور أثناء مغادرةكما تعني أيضا رفع المضايقات في مناطق العبور أثناء مغادرة

  ..تمكين الحاالت العالقة من الحق في تسلم جواز السفرتمكين الحاالت العالقة من الحق في تسلم جواز السفروو  يهيهإلإل
  

   والمالية والمالية اإلدارية اإلدارية:: الوظيفية الوظيفيةسوية األوضاعسوية األوضاعتت  --بب
  الوظيفية والمالية، العمل على إيجاد حلول للحاالتالوظيفية والمالية، العمل على إيجاد حلول للحاالت: : ويقصد بتسوية األوضاع اإلداريةويقصد بتسوية األوضاع اإلدارية

 االضطراري المرتبط  االضطراري المرتبط ضحايا االعتقال التعسفي واالغترابضحايا االعتقال التعسفي واالغتراب بعض  بعض العالقة التي تعنيالعالقة التي تعني
 في الوظيفة  في الوظيفة ى منصبى منصببأسباب سياسية أو نقابية أو جمعوية، الذين كانوا يتوفرون علبأسباب سياسية أو نقابية أو جمعوية، الذين كانوا يتوفرون عل

للمقاييس الواردة للمقاييس الواردة لم تتم تسوية أوضاعهم كليا أو جزئيا، طبقا لم تتم تسوية أوضاعهم كليا أو جزئيا، طبقا  و و،،العموميةالعموميةشبه شبه العمومية أو العمومية أو 
  ..19991999//0505//0404في مذكرة الوزير األول بتاريخ في مذكرة الوزير األول بتاريخ 

ألشخاص ألشخاص ية والمالية لقدماء المعتقلين واية والمالية لقدماء المعتقلين وا تسوية الوضعية اإلدار تسوية الوضعية اإلدارتشمل المذكرة المذكورةتشمل المذكرة المذكورة
  ::التاليةالتالية األشكال  األشكال حية التنظيميةحية التنظيميةهمت من الناهمت من الناالذين اضطروا إلى االغتراب والذين اضطروا إلى االغتراب و

تسوية وضعية الموقوفين، على أساس المناصب المالية التي ظلوا يشغلونها مع تسوية وضعية الموقوفين، على أساس المناصب المالية التي ظلوا يشغلونها مع   
احتساب فترة التوقيف ألجل الترقية في الرتبة حسب النسق السريع و دون اشتراط احتساب فترة التوقيف ألجل الترقية في الرتبة حسب النسق السريع و دون اشتراط 

  .. ألجل ترقيتهم في الدرجة ألجل ترقيتهم في الدرجة--الكوطةالكوطة--النصاب الماليالنصاب المالي
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ماج و توفير مناصب مالية لهم مع إعادة ماج و توفير مناصب مالية لهم مع إعادة تسوية وضعية المطرودين عبر إعادة اإلدتسوية وضعية المطرودين عبر إعادة اإلد  
ترتيب حياتهم اإلدارية بكيفية شاملة على غرار الموقوفين، مع منحهم تعويضا ترتيب حياتهم اإلدارية بكيفية شاملة على غرار الموقوفين، مع منحهم تعويضا 

  . . ن تاريخ توقيفهم و تاريخ إدماجهمن تاريخ توقيفهم و تاريخ إدماجهمإجماليا بالنسبة للفترة الفاصلة بيإجماليا بالنسبة للفترة الفاصلة بي

بالنسبة للمطرودين الذين اختاروا عدم الرجوع إلى عملهم صرف بالنسبة للمطرودين الذين اختاروا عدم الرجوع إلى عملهم صرف    تقرر تقرركماكما
 المبالغ المستحقة في إطار هذه التسوية، و قد احتسب هذا  المبالغ المستحقة في إطار هذه التسوية، و قد احتسب هذا تعويض يقدر بنصفتعويض يقدر بنصف

 و تقرر صرفه  و تقرر صرفه --19991999فبراير فبراير ––التعويض من تاريخ طردهم حتى تاريخ التسوية التعويض من تاريخ طردهم حتى تاريخ التسوية 
  ..على امتداد سنتينعلى امتداد سنتين

  

   اإلدماج االجتماعي اإلدماج االجتماعي--جج
  ::إيجاد حلول لـإيجاد حلول لـإعداد توصيات ترمي إلى إعداد توصيات ترمي إلى اإلدماج االجتماعي اإلدماج االجتماعي استهدف برنامج استهدف برنامج 

نوا يتوفرون على وضعية اجتماعية وأصبحوا بحكم نوا يتوفرون على وضعية اجتماعية وأصبحوا بحكم حاالت الضحايا الذين لم يكوحاالت الضحايا الذين لم يكو  
السن أو الوضع الصحي غير قادرين على مزاولة أي عمل أو استحالت عليهم السن أو الوضع الصحي غير قادرين على مزاولة أي عمل أو استحالت عليهم 

  إمكانية االندماج االجتماعي؛إمكانية االندماج االجتماعي؛
رى للخواص والذين فقدوا رى للخواص والذين فقدوا حاالت الضحايا الذين كانوا يشتغلون بمؤسسات كبحاالت الضحايا الذين كانوا يشتغلون بمؤسسات كب  

نية، إن لم تكن قد نية، إن لم تكن قد تسوية أوضاعهم مع المؤسسات المعتسوية أوضاعهم مع المؤسسات المعبب  الهيئةالهيئةأوصت أوصت عملهم، وعملهم، و
  ؛؛سويتسويت

حاالت الضحايا الذين كانوا يتابعون دراستهم و تمكنوا من الحصول على شواهد حاالت الضحايا الذين كانوا يتابعون دراستهم و تمكنوا من الحصول على شواهد   
  تعليمية خالل مدة االعتقال، ولم يوفقوا في االندماج بعد اإلفراج عنهم؛ تعليمية خالل مدة االعتقال، ولم يوفقوا في االندماج بعد اإلفراج عنهم؛ 

حاالت الضحايا الذين كانوا تالميذ أو طلبة ولم يتمكنوا من متابعة الدراسة خالل حاالت الضحايا الذين كانوا تالميذ أو طلبة ولم يتمكنوا من متابعة الدراسة خالل   
  م يتوفقوا في االندماج بعد اإلفراج عنهم؛ م يتوفقوا في االندماج بعد اإلفراج عنهم؛ مدة االعتقال، ولمدة االعتقال، ول

 الضحايا القاصرين، إثر تعرض الضحية لالنتهاك الجسيم، الذين لم  الضحايا القاصرين، إثر تعرض الضحية لالنتهاك الجسيم، الذين لم والدوالدحاالت أحاالت أ  
  ..يتمكنوا من إتمام تعليمهم و لم يوفقوا في االندماجيتمكنوا من إتمام تعليمهم و لم يوفقوا في االندماج

  

   التأهيل الصحي التأهيل الصحي--دد
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ويات ويات  من أول من أولالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسانالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسانهيئة الرعاية الصحية لضحايا اهيئة الرعاية الصحية لضحايا االالاعتبرت اعتبرت 
ذ ذ منمنولذلك بادرت ولذلك بادرت . . عملها، وعملت على إدراجها في إطار مقاربة شاملة لجبر األضرارعملها، وعملت على إدراجها في إطار مقاربة شاملة لجبر األضرار

خل إلسعاف الحاالت خل إلسعاف الحاالت  والتد والتدضحاياضحاياللالخدمات الصحية لالخدمات الصحية ل إلى اتخاذ تدابير لتقديم  إلى اتخاذ تدابير لتقديم إنشائهاإنشائها
  ::المستعجلة عبرالمستعجلة عبر

إنشاء وحدة طبية بمقر الهيئة يعمل بها أطباء ومختصون في العالج النفسي، قامت إنشاء وحدة طبية بمقر الهيئة يعمل بها أطباء ومختصون في العالج النفسي، قامت   --
  ؛؛يقارب ألف ضحيةيقارب ألف ضحية  بفحص مابفحص ما

 لعدد مهم من الضحايا، وقدمت  لعدد مهم من الضحايا، وقدمت طبيةطبيةا ا فحوصفحوصحيث أجريت حيث أجريت زيارات للمناطق زيارات للمناطق تنظيم تنظيم   --
لهم األدوية واإلسعافات الضرورية كما ثم نقل عدد منهم إلى المراكز االستشفائية لهم األدوية واإلسعافات الضرورية كما ثم نقل عدد منهم إلى المراكز االستشفائية 

  ؛؛المتخصصة بأكادير والدار البيضاء والرباطالمتخصصة بأكادير والدار البيضاء والرباط
عاون بين وزارة عاون بين وزارة عقد اتفاقية شراكة مع وزارة الصحة تهدف إلى خلق إطار للتعقد اتفاقية شراكة مع وزارة الصحة تهدف إلى خلق إطار للت  --

الصحة وهيئة اإلنصاف والمصالحة بغية تحسين الوضعية الصحية والنفسية الصحة وهيئة اإلنصاف والمصالحة بغية تحسين الوضعية الصحية والنفسية 
  ..للضحاياللضحايا

ومن أجل تشخيص أوضاع األشخاص المشتكين من أمراض عضوية أو نفسية، باشرت ومن أجل تشخيص أوضاع األشخاص المشتكين من أمراض عضوية أو نفسية، باشرت 
الهيئة، من خالل تحليل المعلومات الواردة في الوثائق الطبية التي تضمنتها ملفات الهيئة، من خالل تحليل المعلومات الواردة في الوثائق الطبية التي تضمنتها ملفات 

  ..ياياضحاضحاللول الوضعية الصحية لول الوضعية الصحية ل ح حدراسةدراسةالضحايا، إنجاز الضحايا، إنجاز 
  

تمثل الهدف الرئيسي لهذه الدراسة في تقدير طبيعة وأهمية األمراض التي يعاني منها تمثل الهدف الرئيسي لهذه الدراسة في تقدير طبيعة وأهمية األمراض التي يعاني منها وو
دائم للعالجات، دائم للعالجات، الاللتحمل لتحمل البحث عن حلول تمكن من االبحث عن حلول تمكن من اضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان، وضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان، و

يا يا سواء بالنسبة لألشخاص الذين يعانون من أمراض أو عجز أو بالنسبة لمجموع الضحاسواء بالنسبة لألشخاص الذين يعانون من أمراض أو عجز أو بالنسبة لمجموع الضحا
  ..وذوي حقوقهموذوي حقوقهم

،  تتعلق ،  تتعلق %%64,164,1 منها، أي ما يعادل نسبة  منها، أي ما يعادل نسبة 99929992بين تحليل الملفات الواردة على الهيئة أن بين تحليل الملفات الواردة على الهيئة أن 
 وضمن هذا العدد من  وضمن هذا العدد من ..بأنهم يعانون من أضرار صحيةبأنهم يعانون من أضرار صحية صرحوا  صرحوا  أو ذوي حقوق أو ذوي حقوقبضحايابضحايا

ذات ذات   ، ضمنوا ملفاتهم وثائق طبية، ضمنوا ملفاتهم وثائق طبية%%  20,120,1   ما يعادل نسبة ما يعادل نسبة، أي، أي20062006الضحايا، هناك الضحايا، هناك 
أو سبق لهم إجراء فحوص طبية، أو سبق لهم إجراء فحوص طبية، / / متوسطة في إثبات وضعيتهم الصحية ومتوسطة في إثبات وضعيتهم الصحية وقيمة جيدة أو قيمة جيدة أو 
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 ميدانيا،  ميدانيا، سواء بالوحدة الطبية التابعة للهيئة، أو في إطار الفحوصات التي نظمتها الهيئةسواء بالوحدة الطبية التابعة للهيئة، أو في إطار الفحوصات التي نظمتها الهيئة
  ..بشراكة مع وزارة الصحةبشراكة مع وزارة الصحة

عملية تحليل المعلومات الواردة في الوثائق الطبية وصياغة التشخيص أو عملية تحليل المعلومات الواردة في الوثائق الطبية وصياغة التشخيص أو تولى تولى 
صة المتعلقة بحالة كل ضحية، مجموعة من األطباء الممارسين في صة المتعلقة بحالة كل ضحية، مجموعة من األطباء الممارسين في التشخيصات والخالالتشخيصات والخال

  .. وزارة الصحة رهن إشارة الهيئة وزارة الصحة رهن إشارة الهيئة من قبل من قبلهمهموضعوضعتم تم خبرة، خبرة، ، ذوي ، ذوي الخاصالخاصالطب العام أو الطب العام أو 
  

، ضمن ، ضمن اياايا ضح ضح))20062006((  أللفين وستةأللفين وستةاألمراض المشخصة بالنسبة األمراض المشخصة بالنسبة تم تجميع نتائج تحليل تم تجميع نتائج تحليل 
 المعتمد من قبل منظمة  المعتمد من قبل منظمة ))لعاشرةلعاشرة ا اطبعةطبعةالال( ( للتصنيف العالمي لألمراض للتصنيف العالمي لألمراض فصول، وفقا فصول، وفقا 
، مما مكن من الوقوف على الجوانب الصحية العامة لألضرار الناتجة عن ، مما مكن من الوقوف على الجوانب الصحية العامة لألضرار الناتجة عن الصحة العالميةالصحة العالمية

 ترتبط بالسن بالنسبة  ترتبط بالسن بالنسبة  التي التياالنتهاكات، مع تحديد أنواع مختلفة وخاصة األمراض المزمنةاالنتهاكات، مع تحديد أنواع مختلفة وخاصة األمراض المزمنة
فة التي تعرضوا فة التي تعرضوا لفئة من الضحايا، زادت من حدتها آثار األضرار الجسدية والنفسية المختللفئة من الضحايا، زادت من حدتها آثار األضرار الجسدية والنفسية المختل

    ..لهالها
الكفيلة الكفيلة ) ) انظر التوصياتانظر التوصيات((وقد مكنت هذه الدراسة الهيئة من تقديم المقترحات والتوصياتوقد مكنت هذه الدراسة الهيئة من تقديم المقترحات والتوصيات
 متابعة حاالت  متابعة حاالت وسيتموسيتم. . بإيجاد حلول لحاالت الضحايا الذين يستحقون التأهيل الصحيبإيجاد حلول لحاالت الضحايا الذين يستحقون التأهيل الصحي

  ..الضحايا الذين صرحت الهيئة بقبول طلباتهمالضحايا الذين صرحت الهيئة بقبول طلباتهم
  

   استرجاع ممتلكات استرجاع ممتلكات--هـهـ
يجاد حلول للممتلكات يجاد حلول للممتلكات وصيات إلى الجهات المعنية قصد حثها على إوصيات إلى الجهات المعنية قصد حثها على إرفع ترفع تيتعلق األمر بيتعلق األمر ب

انتزاعها منهم من طرف الدولة أو المصالح التابعة لها انتزاعها منهم من طرف الدولة أو المصالح التابعة لها تم تم عقارية التي يدعي أصحابها أنه عقارية التي يدعي أصحابها أنه الال
ألمر في وضعية ألمر في وضعية  با باننما جعل المعنييما جعل المعنيينتهاكات جسيمة، منتهاكات جسيمة، مالال   تعرضهم أو تعرض ذويهم تعرضهم أو تعرض ذويهمإثرإثر

  .. منها منهاستفادةستفادةعدم االعدم اال
  

  لى النطاق الجماعيلى النطاق الجماعيجبر الضرر عجبر الضرر ع  --22--22
 وفق ما تقتضيه  وفق ما تقتضيه ايااياالضحالضحتعامل مع تعامل مع الاللتي تفرض لتي تفرض استنادا إلى طبيعة الهيئة غير القضائية، وااستنادا إلى طبيعة الهيئة غير القضائية، وا
، أقرت هذه ، أقرت هذه  مكونات الحق في االنتصاف والجبر مكونات الحق في االنتصاف والجبرقواعد العدل واإلنصاف واعتبار كافةقواعد العدل واإلنصاف واعتبار كافة

األخيرة مفهوما شامال وكامال لجبر الضرر من خالل تجاوزها األشكال التقليدية التي األخيرة مفهوما شامال وكامال لجبر الضرر من خالل تجاوزها األشكال التقليدية التي 



 
Royaume du Maroc 
 
Instance Equité et Réconciliation 
        

 
المملكة المغربية

هيئة اإلنصاف و المصالحة 

 

لثالثلثالثالكتاب االكتاب ا                                                                                                                                                              التقرير الختاميالتقرير الختامي  51

كز على الفرد من خالل التعاطي مع الموضوع في شقه الذي يهتم أيضا بالمجموعات كز على الفرد من خالل التعاطي مع الموضوع في شقه الذي يهتم أيضا بالمجموعات ترتر
والجهات والمناطق التي تضررت بفعل االنتهاكات الجسيمة الممنهجة والمكثفة التي والجهات والمناطق التي تضررت بفعل االنتهاكات الجسيمة الممنهجة والمكثفة التي 

  ..شهدتها، كما يهم المجتمع برمته بالنظر إلى أن آثار االنتهاكات المرتكبة مست الجميعشهدتها، كما يهم المجتمع برمته بالنظر إلى أن آثار االنتهاكات المرتكبة مست الجميع
  

 فيما يتعلق ببعض البرامج والتدخل المباشر في جزء  فيما يتعلق ببعض البرامج والتدخل المباشر في جزء وساطةوساطةوعليه، اعتمادا على آلية الوعليه، اعتمادا على آلية ال
جبر الضرر جبر الضرر تروم تروم إجراءات ملموسة إجراءات ملموسة  قامت الهيئة خالل فترة واليتها باقتراح  قامت الهيئة خالل فترة واليتها باقتراح آخر منها،آخر منها،

شملها العقاب بسبب ذلك حيث شملها العقاب بسبب ذلك حيث انتهاكات جسيمة وانتهاكات جسيمة وحدوث حدوث الجماعي للمناطق التي عرفت الجماعي للمناطق التي عرفت 
شويه صورتها وموقعها شويه صورتها وموقعها ة من المشاريع التنموية وتة من المشاريع التنموية وتلتهميش وعدم االستفادلتهميش وعدم االستفادتعرضت لتعرضت ل
 إلى رد  إلى رد سعتسعتبذلك تكون الهيئة قد بذلك تكون الهيئة قد وو. .  غير نظامية بها غير نظامية بها بحكم تواجد معتقالت بحكم تواجد معتقالتاالعتبارياالعتباري

، عبر اقتراح إعادة تحويل بعض مراكز ، عبر اقتراح إعادة تحويل بعض مراكز  بمفهومها العام، الجماعي بمفهومها العام، الجماعياالعتبار للضحيةاالعتبار للضحية
  ..سوسيو اقتصادية أو ثقافية، في إطار مقاربة ايجابية لحفظ الذاكرةسوسيو اقتصادية أو ثقافية، في إطار مقاربة ايجابية لحفظ الذاكرةاالعتقال إلى مشاريع االعتقال إلى مشاريع 

    ::مضامين هذا البرنامج فيمضامين هذا البرنامج فييمكن إجمال يمكن إجمال  و و
رد االعتبار للضحية الجماعية، حسب طبيعة ومدى األضرار الناجمة عن رد االعتبار للضحية الجماعية، حسب طبيعة ومدى األضرار الناجمة عن   --

  .. أو اختفاء عرفتها مناطق تواجدها أو اختفاء عرفتها مناطق تواجدهااالنتهاكات المرتبطة بأحداث أو مراكز اعتقالاالنتهاكات المرتبطة بأحداث أو مراكز اعتقال
لمؤسسات لمؤسسات رد االعتبار للفرد وللمجتمع برمته، بما يضمن استرجاع الثقة في ارد االعتبار للفرد وللمجتمع برمته، بما يضمن استرجاع الثقة في ا  --

عمومية للضحايا عمومية للضحايا الالستماع ستماع االاال تنظيم جلسات  تنظيم جلسات ون، فضال عما تم خاللون، فضال عما تم خاللوفي حكم القانوفي حكم القان
حوارية حول مواضيع تندرج في حوارية حول مواضيع تندرج في الالجلسات جلسات الالفي ست مناطق، باإلضافة إلى في ست مناطق، باإلضافة إلى 

  ..اش اإلصالحات المفتوحة في بالدنااش اإلصالحات المفتوحة في بالدناأورأور
  

  

  ::كما يشمل جبر األضرار على النطاق العام أيضا ما يليكما يشمل جبر األضرار على النطاق العام أيضا ما يلي
  اإلقرار العمومي والرسمي بحقيقة االنتهاكات،اإلقرار العمومي والرسمي بحقيقة االنتهاكات،  --
  و آثار االنتهاكات،و آثار االنتهاكات،محمح  --
  إرساء ضمانات عدم التكرار،إرساء ضمانات عدم التكرار،  --
  ..الحفاظ على الذاكرة الجماعيةالحفاظ على الذاكرة الجماعية  --

  

   األضرار المعتمدة من قبل الهيئة األضرار المعتمدة من قبل الهيئةجدول يعرض لبرامج جبرجدول يعرض لبرامج جبر  --  33
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  جبر الضرر على المستوى الفرديجبر الضرر على المستوى الفردي  --أأ
  
  المستفيدونالمستفيدون  المضمونالمضمون  البرنامجالبرنامج

  
رد االعتبار عن طريق الكشف عن الحقيقة ومحو آثار االنتهاكات
رد االعتبار عن طريق الكشف عن الحقيقة ومحو آثار االنتهاكات
    

االنتهاك الذي تعرض له الضحية االنتهاك الذي تعرض له الضحية   اتاتإثبإثب  
  واالعتراف بذلكواالعتراف بذلك

  محو آثار االنتهاكاتمحو آثار االنتهاكات  
  
  
  

  

  
األشخاص الذين تعرضوا لالختفاء األشخاص الذين تعرضوا لالختفاء   

  القسري القسري 
 الذين تعرضوا لالعتقال  الذين تعرضوا لالعتقال صصاألشخااألشخا  

  التعسفيالتعسفي

األشخاص الذين تعرضوا إلصابات األشخاص الذين تعرضوا إلصابات   
خالل أحداث اجتماعية نتيجة خالل أحداث اجتماعية نتيجة 

  االستعمال المفرط للقوةاالستعمال المفرط للقوة

  ضحايا االغتراب االضطراريضحايا االغتراب االضطراري  

  قوق الفآت المذكورة أعاله قوق الفآت المذكورة أعاله ذوو حذوو ح  

ذوو حقوق األشخاص الذين توفوا ذوو حقوق األشخاص الذين توفوا   
خالل أحداث اجتماعية جراء ما خالل أحداث اجتماعية جراء ما 
تعرضوا له من إصابات نتيجة تعرضوا له من إصابات نتيجة 

  االستعمال المفرط للقوةاالستعمال المفرط للقوة
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الـتأهـيـل الـنفـسي والـصحـي
الـتأهـيـل الـنفـسي والـصحـي
  

  
إجراء فحوصات طبية وخبرات إجراء فحوصات طبية وخبرات   

  تخصصيةتخصصية

والنفسي إلى مراكز والنفسي إلى مراكز   التوجيه الطبيالتوجيه الطبي  
  صحية عمومية وغير عموميةصحية عمومية وغير عمومية

دخل لفائدة الحاالت التي تكتسي دخل لفائدة الحاالت التي تكتسي التالت  
طابع الخطورة واالستعجال من خالل طابع الخطورة واالستعجال من خالل 

  ::توفيرتوفير
  العالج الطبي والجراحيالعالج الطبي والجراحي  --

  الترويض الطبيالترويض الطبي  --

  العالج النفسانيالعالج النفساني  --
حول مركز حول مركز ) ) توصيةتوصية((إعداد دراسةإعداد دراسة  

  إلعادة تأهيل الضحايا إلعادة تأهيل الضحايا 

رفع توصية من أجل توفير تغطية رفع توصية من أجل توفير تغطية   
صحية من خالل اإلدماج في صحية من خالل اإلدماج في 
  ..مؤسسات الضمان االجتماعيمؤسسات الضمان االجتماعي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
األشخاص الذين تعرضوا لالختفاء األشخاص الذين تعرضوا لالختفاء   

القسري والذين يعانون من أمراض القسري والذين يعانون من أمراض 
  جراء ما تعرضوا له من انتهاكجراء ما تعرضوا له من انتهاك

 الذين تعرضوا لالعتقال  الذين تعرضوا لالعتقال صصاألشخااألشخا  
التعسفي والذين يعانون من أمراض التعسفي والذين يعانون من أمراض 

  جراء ما تعرضوا له من انتهاكجراء ما تعرضوا له من انتهاك

األشخاص الذين تعرضوا إلصابات األشخاص الذين تعرضوا إلصابات   
خالل أحداث اجتماعية نتيجة خالل أحداث اجتماعية نتيجة 

  وةوةاالستعمال المفرط للقاالستعمال المفرط للق

  ضحايا االغتراب االضطراريضحايا االغتراب االضطراري  
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  المستفيدونالمستفيدون  المضمونالمضمون  البرنامجالبرنامج

إعادة اإلدمـاج االجـتمـاعي
إعادة اإلدمـاج االجـتمـاعي
  

  

  
مواصلة التنسيق مع الحكومة قصد مواصلة التنسيق مع الحكومة قصد   

  : : استكمال مسلسل تسوية وضعيةاستكمال مسلسل تسوية وضعية

الموقوفين الذين يرغبون في إعادة الموقوفين الذين يرغبون في إعادة   --
  إدماجهم في الوظيفة العمومية؛إدماجهم في الوظيفة العمومية؛

المطرودين الذين يرغبون في إعادة المطرودين الذين يرغبون في إعادة   --
  وظيفة العمومية؛وظيفة العمومية؛إدماجهم في الإدماجهم في ال

منح تعويض إجمالي للمطرودين منح تعويض إجمالي للمطرودين   --
الذين يختارون عدم الرجوع إلى الذين يختارون عدم الرجوع إلى 

  ..وظائفهموظائفهم

  
األشخاص الذين تعرضوا لالختفاء األشخاص الذين تعرضوا لالختفاء   

  القسري القسري 
 الذين تعرضوا لالعتقال  الذين تعرضوا لالعتقال صصاألشخااألشخا  

  التعسفي التعسفي 

األشخاص الذين تعرضوا إلصابات األشخاص الذين تعرضوا إلصابات   
خالل أحداث اجتماعية نتيجة خالل أحداث اجتماعية نتيجة 

  االستعمال المفرط للقوةاالستعمال المفرط للقوة

ا لالغتراب ا لالغتراب األشخاص الذين تعرضواألشخاص الذين تعرضو  
  االضطرارياالضطراري
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التنسيق مع الحكومة والقطاع التنسيق مع الحكومة والقطاع   
 المعنية  المعنية مؤسسةمؤسسةالالالخاص والخاص و

 والمؤسسات المسؤولة  والمؤسسات المسؤولة بالتضامنبالتضامن
  ::عن التشغيل قصد العمل علىعن التشغيل قصد العمل على

إدماج األشخاص القادرين على إدماج األشخاص القادرين على   --
العمل الذين كانوا تالميذ وقت العمل الذين كانوا تالميذ وقت 
تعرضهم لالنتهاك والذين تمكنوا تعرضهم لالنتهاك والذين تمكنوا 
من إتمام دراستهم أو الحصول من إتمام دراستهم أو الحصول 

  على تكوين معينعلى تكوين معين

مساعدة األشخاص الذين ليس مساعدة األشخاص الذين ليس     --
لديهم أي تكوين والذين ال زالوا لديهم أي تكوين والذين ال زالوا 
في سن تسمح لهم بالعمل على في سن تسمح لهم بالعمل على 

  ..إيجاد فرص عملإيجاد فرص عمل
  
  
  

  

األشخاص الذين تعرضوا لالختفاء األشخاص الذين تعرضوا لالختفاء   
  القسري القسري 

 الذين تعرضوا لالعتقال  الذين تعرضوا لالعتقال صصاألشخااألشخا  
  التعسفيالتعسفي

األشخاص الذين تعرضوا إلصابات األشخاص الذين تعرضوا إلصابات   
خالل أحداث اجتماعية نتيجة خالل أحداث اجتماعية نتيجة 

  االستعمال المفرط للقوةاالستعمال المفرط للقوة

  حايا االغتراب االضطراريحايا االغتراب االضطراريضض  

  ::أبناء األشخاص الذين تعرضوا لـأبناء األشخاص الذين تعرضوا لـ  
oo   لالختفاء القسري  لالختفاء القسري   
oo  االعتقال التعسفياالعتقال التعسفي  

oo  وفاة خالل أحداث اجتماعيةوفاة خالل أحداث اجتماعية  

oo   إصابات خالل أحداث اجتماعية نتيجة إصابات خالل أحداث اجتماعية نتيجة
  االستعمال المفرط للقوةاالستعمال المفرط للقوة

oo  االغتراب االضطرارياالغتراب االضطراري    

    
دراسة إمكانية منح تعويضات في دراسة إمكانية منح تعويضات في   

شكل معاش، لألشخاص الذين شكل معاش، لألشخاص الذين 
 ذلك، والذين ليس لديهم  ذلك، والذين ليس لديهم يرغبون فييرغبون في

أي تكوين والذين يتعذر عليهم أي تكوين والذين يتعذر عليهم 
  ..مزاولة أية مهنة أو عملمزاولة أية مهنة أو عمل

األشخاص الذين تعرضوا لالختفاء األشخاص الذين تعرضوا لالختفاء   
  القسري القسري 

 الذين تعرضوا لالعتقال  الذين تعرضوا لالعتقال صصاألشخااألشخا  
  التعسفيالتعسفي

األشخاص الذين تعرضوا إلصابات األشخاص الذين تعرضوا إلصابات   
خالل أحداث اجتماعية نتيجة خالل أحداث اجتماعية نتيجة 

  االستعمال المفرط للقوةاالستعمال المفرط للقوة
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  ضحايا االغتراب االضطراريضحايا االغتراب االضطراري  

  
  المستفيدونالمستفيدون  المضمونالمضمون  البرنامجالبرنامج
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مــتـابعـــة الـــتعلـــيم
مــتـابعـــة الـــتعلـــيم
  

والــتكويـن الــمهـنـي
والــتكويـن الــمهـنـي
  

  
  ::العمل على عقد اتفاقيات معالعمل على عقد اتفاقيات مع  

وزارة التربية الوطنية وزارة التربية الوطنية   --
والتعليم العالي وتكوين والتعليم العالي وتكوين 
  األطر والبحث العلمياألطر والبحث العلمي

وزارة التشغيل والتكوين وزارة التشغيل والتكوين   --
  المهنيالمهني

مؤسسات خاصة في مجال مؤسسات خاصة في مجال   --
  التعليم والتكوينالتعليم والتكوين

د مساعدة األشخاص الذين د مساعدة األشخاص الذين      وذلك قص     وذلك قص
يرغبون في مواصلة دراستهم أو االستفادة يرغبون في مواصلة دراستهم أو االستفادة 
من تكوين يؤهلهم لولوج سوق الشغل، من تكوين يؤهلهم لولوج سوق الشغل، 
والذين ال زالوا في سن تسمح لهم بذلك، والذين ال زالوا في سن تسمح لهم بذلك، 

  ::من خالل تقديم الخدمات التاليةمن خالل تقديم الخدمات التالية
  تخصيص منح للتعليم العاليتخصيص منح للتعليم العالي  --

اإلعفاء من األداء من قبل اإلعفاء من األداء من قبل   --
مؤسسات التعليم والتكوين مؤسسات التعليم والتكوين 

  الخاصةالخاصة

لرسوم من لرسوم من اإلعفاء من ااإلعفاء من ا  --
طرف مؤسسات التكوين طرف مؤسسات التكوين 

  المهنيالمهني

  
األشخاص الذين تعرضوا األشخاص الذين تعرضوا   

  لالختفاء القسري لالختفاء القسري 
 الذين تعرضوا  الذين تعرضوا صصاألشخااألشخا  

  لالعتقال التعسفيلالعتقال التعسفي

األشخاص الذين تعرضوا األشخاص الذين تعرضوا   
إلصابات خالل أحداث اجتماعية إلصابات خالل أحداث اجتماعية 

  نتيجة االستعمال المفرط للقوةنتيجة االستعمال المفرط للقوة

  ضحايا االغتراب االضطراريضحايا االغتراب االضطراري  

أبناء األشخاص الذين تعرضوا أبناء األشخاص الذين تعرضوا   
  ::لـلـ

  القسري القسري  االختفاء  االختفاء   --
  االعتقال التعسفياالعتقال التعسفي  --

  وفاة خالل أحداث اجتماعيةوفاة خالل أحداث اجتماعية  --

إصابات خالل أحداث اجتماعية إصابات خالل أحداث اجتماعية   --
  نتيجة االستعمال المفرط للقوةنتيجة االستعمال المفرط للقوة

  االغتراب االضطرارياالغتراب االضطراري  --
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  المستفيدونالمستفيدون  المضمونالمضمون  البرنامجالبرنامج

  
  

  
إلغاء السوابق المدونة إلغاء السوابق المدونة   

بالسجالت العدلية واألمنية بالسجالت العدلية واألمنية 
  فو الملكي الشاملفو الملكي الشاملإعماال للعإعماال للع

  
  
  
  
  

  
  

األشخاص الذين تعرضوا لالعتقال األشخاص الذين تعرضوا لالعتقال   
التعسفي والذين صدرت في حقهم أحكام التعسفي والذين صدرت في حقهم أحكام 

  وقرارات قضائيةوقرارات قضائية

 األشخاص الذين تعرضوا لالعتقال  األشخاص الذين تعرضوا لالعتقال   
  التعسفي ولم تصدر في حقهم أية أحكامالتعسفي ولم تصدر في حقهم أية أحكام

األشخاص الذين تعرضوا لالغتراب األشخاص الذين تعرضوا لالغتراب   
االضطراري والذين صدرت في حقهم االضطراري والذين صدرت في حقهم 

  أحكام وقرارات قضائية أحكام وقرارات قضائية 

تسوية األوضاع الــقـانونية
تسوية األوضاع الــقـانونية
  

  
ع المضايقات في مناطق ع المضايقات في مناطق رفرف

العبور أثناء مغادرة أو العودة العبور أثناء مغادرة أو العودة 
  إلى أرض الوطنإلى أرض الوطن

  
األشخاص الذين تعرضوا لالختفاء األشخاص الذين تعرضوا لالختفاء   

  القسري القسري 
 الذين تعرضوا لالعتقال  الذين تعرضوا لالعتقال صصاألشخااألشخا  

  التعسفيالتعسفي

األشخاص الذين تعرضوا إلصابات األشخاص الذين تعرضوا إلصابات   
خالل أحداث اجتماعية نتيجة االستعمال خالل أحداث اجتماعية نتيجة االستعمال 

  المفرط للقوةالمفرط للقوة

األشخاص الذين تعرضوا لالغتراب األشخاص الذين تعرضوا لالغتراب     
  راريرارياالضطاالضط
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  المستفيدونالمستفيدون  المضمونالمضمون  البرنامجالبرنامج

ض عن األضرار
الــتعوي

ض عن األضرار
الــتعوي

  
المادية والــمعنوية
المادية والــمعنوية
  

  
  
  

 تقدير التعويض عن  تقدير التعويض عن   --
  األضرار المادية والمعنوية األضرار المادية والمعنوية 

  
األشخاص الذين تعرضوا لالختفاء األشخاص الذين تعرضوا لالختفاء   

  القسري القسري 
 الذين تعرضوا لالعتقال  الذين تعرضوا لالعتقال صصاألشخااألشخا  

  التعسفيالتعسفي

األشخاص الذين تعرضوا إلصابات األشخاص الذين تعرضوا إلصابات   
 نتيجة االستعمال  نتيجة االستعمال خالل أحداث اجتماعيةخالل أحداث اجتماعية

  المفرط للقوةالمفرط للقوة

األشخاص الذين توفوا خالل أحداث األشخاص الذين توفوا خالل أحداث   
  اجتماعية نتيجة االستعمال المفرط للقوةاجتماعية نتيجة االستعمال المفرط للقوة

  ضحايا االغتراب االضطراريضحايا االغتراب االضطراري  

  ذوو حقوق الفآت المذكورة أعاله ذوو حقوق الفآت المذكورة أعاله   
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  لجماعيلجماعيجبر الضرر على المستوى اجبر الضرر على المستوى ا  --بب
  
  المستفيدونالمستفيدون  المضمونالمضمون  البرنامجالبرنامج

    
جبر الضرر الـــرمــزي
جبر الضرر الـــرمــزي
  

  
الكشف عن الحقيقة من إخالل الكشف عن الحقيقة من إخالل   

إثبات نوعية االنتهاكات وتحديد إثبات نوعية االنتهاكات وتحديد 
مسؤوليات أجهزة الدولة في مسؤوليات أجهزة الدولة في 

  ارتكابهــاارتكابهــا

القيام بإجراءات من شأنها محو القيام بإجراءات من شأنها محو   
  آثار االنتهاكتآثار االنتهاكت

تحويل بعض مراكز االعتقال تحويل بعض مراكز االعتقال   
غير القانونية السابقة واتخاذ غير القانونية السابقة واتخاذ 
  تدابير للحفاظ على الذاكرةتدابير للحفاظ على الذاكرة

    

  
  

النتهاكات الجسيمة لحقوق النتهاكات الجسيمة لحقوق ااضحايا ضحايا   
  سانساناإلناإلن

المناطق المتضررة جراء حدوث المناطق المتضررة جراء حدوث   
  انتهاكات جسيمة بشكل مكثفانتهاكات جسيمة بشكل مكثف
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برامج للتنمية
برامج للتنمية
  

 وإعـادة االعــتـبار 
 وإعـادة االعــتـبار 
  

  
تحويل مراكز االعتقال غير تحويل مراكز االعتقال غير   

القانونية السابقة إلى مشاريع القانونية السابقة إلى مشاريع 
  تنموية، اقتصادية واجتماعيةتنموية، اقتصادية واجتماعية

التعاون مع القطاعات الحكومية التعاون مع القطاعات الحكومية   
والسلطات والسلطات والمنتخبين والمنتخبين المعنية المعنية 

مع مع المحلية وجمعيات المجتالمحلية وجمعيات المجت
المدني العاملة في مجال التنمية المدني العاملة في مجال التنمية 
قصد إقامة مشاريع تنموية، قصد إقامة مشاريع تنموية، 

  اقتصادية واجتماعيةاقتصادية واجتماعية

  

  
  

المناطق المتضررة جراء حدوث المناطق المتضررة جراء حدوث   
  انتهاكات جسيمة بشكل مكثفانتهاكات جسيمة بشكل مكثف

  
  ::الفصل الرابعالفصل الرابع

  المساطر المعتمدة المساطر المعتمدة   
  لتجهيز الملفات والبت فيهالتجهيز الملفات والبت فيها

  
  

  جية المتبعة في التحليل والتصنيفجية المتبعة في التحليل والتصنيفالمنهالمنه--11
 طلب، ال يطابق عدد  طلب، ال يطابق عدد 20.04620.046حوالي حوالي ((ير للطلبات الواردة على الهيئةير للطلبات الواردة على الهيئةبالنظر إلى العدد الكببالنظر إلى العدد الكب

الطلبات عدد الملفات المعروضة على الهيئة، إذ يتعلق أكثر من طلب بنفس االنتهاك في الطلبات عدد الملفات المعروضة على الهيئة، إذ يتعلق أكثر من طلب بنفس االنتهاك في 
، وإلى تنوع القضايا واألحداث المعروضة عليها، وبالنظر أيضا ، وإلى تنوع القضايا واألحداث المعروضة عليها، وبالنظر أيضا ))العديد من الحاالتالعديد من الحاالت

،  تم التركيز في مرحلة أولى ،  تم التركيز في مرحلة أولى ))19991999--11956956((المتداد الفترة الزمنية موضوع اختصاصها المتداد الفترة الزمنية موضوع اختصاصها 
  ::من خالل مراعاة العناصر التاليةمن خالل مراعاة العناصر التاليةتصنيف تصنيف الال، من حيث التحليل و، من حيث التحليل وتجهيز الملفاتتجهيز الملفاتعلى على 

  

  :: وذلك من حيث وذلك من حيثنوع الطلباتنوع الطلباتتحديد تحديد   
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طبيعتها فيما إذا كانت طلبات جديدة مقدمة إلى هيئة اإلنصاف والمصالحة طبيعتها فيما إذا كانت طلبات جديدة مقدمة إلى هيئة اإلنصاف والمصالحة   --
  بقة؛بقة؛أم أنها طلبات وردت خارج أجل هيئة التحكيم الساأم أنها طلبات وردت خارج أجل هيئة التحكيم السا

  

  عدد الطلبات
 

  
  اتنوع الطلب
 

9106 

  
  طلبات خارج أجل هيئة التحكيم السابقة

 

10940 

  
  طلبات جدیدة مقدمة إلى الهيئة

 

20046 

  
  المجموع

 
  

موضوعها فيما إذا كانت ترمي إلى التعويض المادي عن الوقائع المدعاة أم موضوعها فيما إذا كانت ترمي إلى التعويض المادي عن الوقائع المدعاة أم   --
 صادرة عن  صادرة عن جبر باقي األضرار، أم أنها تتعلق بإعادة النظر في مقرراتجبر باقي األضرار، أم أنها تتعلق بإعادة النظر في مقررات

  هيئة التحكيم السابقة؛هيئة التحكيم السابقة؛

كونها تتضمن مطالب أخرى غير التعويض المادي كالكشف عن الحقيقة كونها تتضمن مطالب أخرى غير التعويض المادي كالكشف عن الحقيقة   --
  ..واالعتراف واالعتذارواالعتراف واالعتذار

  

  

  عدد الطلبات
 

  
  المطالب

 

18545 

  
  التعویض المادي

 

7548 

  
  الضررجبر باقي أشكال 

 

3195 

  
  في مقررات هيئة التحكيم السابقةاعادة النظر

 

4612 

  
  خرىمطالب أ
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33900 

  
  المجموع

 
  

حيث حيث   ::لوقائع التي تتضمنها الطلباتلوقائع التي تتضمنها الطلبات أولي ل أولي ل من خالل تكييف من خالل تكييفاالنتهاكاتاالنتهاكاتتصنيف تصنيف   
أمكن للهيئة من خالل تفسير االختصاص الموكول إليها تكييف االنتهاكات المصرح أمكن للهيئة من خالل تفسير االختصاص الموكول إليها تكييف االنتهاكات المصرح 

المعايير الدولية لحقوق اإلنسان المعايير الدولية لحقوق اإلنسان ووبها على ضوء مقتضيات نظامها األساسي، بها على ضوء مقتضيات نظامها األساسي، 
إلى االختفاء القسري واالعتقال إلى االختفاء القسري واالعتقال فباإلضافة فباإلضافة . . ت الصلةت الصلةوالتشريعات الوطنية ذاوالتشريعات الوطنية ذا

  :: كما هو مبين في الجدول أدناه كما هو مبين في الجدول أدناهالتعسفي تم الوقوف على انتهاكات أخرىالتعسفي تم الوقوف على انتهاكات أخرى
  

  العددالعدد  تصنيف الطلبات حسب االنتهاكاتتصنيف الطلبات حسب االنتهاكات
  148148  الوفاة أثناء االختفاء أو االعتقالالوفاة أثناء االختفاء أو االعتقال

  1075810758  التعذيبالتعذيب
  6060  الوفاة خالل أحداث اجتماعيةالوفاة خالل أحداث اجتماعية

  4848  حداث اجتماعيةحداث اجتماعيةإصابة بالرصاص خالل أإصابة بالرصاص خالل أ
  295295  االغتراب االضطرارياالغتراب االضطراري

  102102  االضطرار إلى االختفاء داخل الوطن االضطرار إلى االختفاء داخل الوطن 
  386386  التعرض العتداء جنسيالتعرض العتداء جنسي

  
  

  ساهمساهم األمر الذي  األمر الذي ::))انظر الجداول أدناهانظر الجداول أدناه((التوزيع الجغرافي للضحايا أو االنتهاكاتالتوزيع الجغرافي للضحايا أو االنتهاكات  
في تسهيل عملية التحليل بخصوص األحداث المرتبطة باالنتهاكات المصرح بها في تسهيل عملية التحليل بخصوص األحداث المرتبطة باالنتهاكات المصرح بها 

 مهام الهيئة في مجال  مهام الهيئة في مجال سهلسهلكما كما . . وقوف على حجم وطبيعة الوقائع ذات الصلةوقوف على حجم وطبيعة الوقائع ذات الصلةوالوال
  ..التحري واستكمال المعلومات ذات الصلة بالملفاتالتحري واستكمال المعلومات ذات الصلة بالملفات

  
  

   واألقاليم وخارج البالدحسب الجهاتضحایا  ال توزیعبيناول تجد
  

 7جدول یبين توزیع الضحایا حسب الجهات -
 

                                                 
التقطيع الذي حدثت إبانه االنتهاآات ال من حيث االنتماء  تم التقسيم بناء على التقطيع اإلداري الجديد، وهو تقطيع ال يحيل بالضرورة على نفس  7

  .قروي أو حضري/ الجهوي واال من حيث التقسيم حسب المجال
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  النسبة
 

  ضحایاعدد ال
 

  
  الجهة
 

 

  ي الذهب الكویرةدجهة وا 83 0,9 

  العيون بوجدور الساقية الحمراء 2256 25,0 

  آلميم السمارة 656 7,3 

  سوس ماسة درعة 462 5,1 

  اینسشراردة بني حالغرب ال 116 1,3 

  الشاویة وردیغة 81 0,9 

  مراآش تانسيفت الحوز 294 3,3 

  الشرقية 646 7,2 

   البيضاء الكبرىالدار 693 7,7 

  الرباط سال زمور زعير 452 5,0 

  دآالة عبدة 104 1,2 

  تادلة أزیالل 1663 18,4 

  مكناس تافياللت 926 10,3 

  فاس بولمان 123 1,4 

  وناتاتازة الحسيمة ت 229 2,5 

  طنجة تطوان 245 2,7 

 

 
 

100 

 
 

 المجموع 9029

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 حضري

  
 قروي

  
 اإلقليم

 أزیالل 1311 22

 آسا الزاك 2 55
 آسفي 1 68
 إفران  21
 أآادیر إداوتنان  61
 الجدیدة 1 34
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 الحاجب  11
 الحسيمة 33 114
 الحوز 6 24
 الخميسات 32 80
 الدار البيضاء  647
 الراشيدیة 37 191
 الرباط  215
 السمارة 3 350
 الصخيرات تمارة  29
 الصویرة  6

 العرائش  84
 العيون 107 2036
 القنيطرة 2 94
 المحمدیة  44
 الناضور 2 152

 النواصر 2 
 إنزآان ایت ملول  12
 برآان 3 107
 بن سليمان  3

 بني مالل 148 182
 بوجدور 5 108
 بولمان 1 10
 تارودانت 1 6

 تازة 9 60
 تاوریرت  9

 تاونات 3 10
 زنيتيت  14
 تطوان  92
 ةجراد  17
 خریبكة 1 54
 خنيفرة 72 500
 زاآورة 1 9

 سطات 2 21
 سال  96
 سيدي قاسم  20
 شتوآة ایت بها 6 11
 شفشاون 2 5

 شيشاوة 8 29
 صفرو  22
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 طاطا 3 8
 طانطان 9 193
 طنجة أصيلة 1 61
 فاس  90
 فكيك 2 90
 قلعة السراغنة  21
 آلميم 2 31
 مراآش  200
 مكناس 1 93
 ي الذهبواد  83
 وجدة أنكاد 5 259
 ورزازات 10 331

 المجموع 1834 7195
      

  طلبات واردة من أشخاص يقيمون بالخارجطلبات واردة من أشخاص يقيمون بالخارج  
      

  النسبة
 

  طالبينعدد ال
 

  
  البلد
 

 ألمانيا 2 1,7
 اسبانيا 3 2,5
 الجزائر 7 5,8
 السوید 1 0,8
 النرویج 1 0,8
 الوالیات المتحدة األمریكية 1 0,8
 ایطاليا 1 0,8
 بلجيكا 20 16,5
 تشيكوسلوفاآيا 1 0,8
 سویسرا 1 0,8
 فرنسا 65 53,7
 آندا 2 1,7
 موریتانيا 2 1,7
 هوالندا 13 10,7
 المجموع 121 100
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 باعتبارها عناصر  باعتبارها عناصر ::))انظر الجداولانظر الجداول( (  للضحايا ومهنهم ووظائفهم  للضحايا ومهنهم ووظائفهم الفئات العمريةالفئات العمرية  
 التوصيات المتعلقة بجبر باقي  التوصيات المتعلقة بجبر باقي مهمة ضمن عناصر التقدير المعتمدة في تقديممهمة ضمن عناصر التقدير المعتمدة في تقديم

  . . األضراراألضرار
  

   العمرية للضحايا العمرية للضحاياجدول يبين الفئاتجدول يبين الفئات

  %النسبة 
 

  العدد
 

  
توزیع الضحایا حسب 

  السن
 

  سنوات20أقل من  59 0,6
  سنة30 و 20ما بين  253 2,6
  سنة40 و 30ما بين  890 9,2
  سنة50 و 40ما بين  2232 23,2
  سنة60 و 50ما بين  2028 21,1
  سنة70 و 60ما بين  1678 17,4
  سنة70أزید من  1591 16,5
 المجموع 9632 100

  
  زيع الضحايا حسب المهن والوظائفزيع الضحايا حسب المهن والوظائفجدول يبين توجدول يبين تو

  %النسبة 
 

  العدد
 

  
  توزیع الضحایا حسب المهن

  

المهن الحرةصحاب االطر العليا و أ 2025 31,7  

  أطر متوسطة 229 3,6

  المستخدمون 1177 18,4

  عمال مؤهلون وحرفيون 584 9,1

  تالميذ أو طلبة 41 0,6

  ات بيوترب 227 3,6

  ونعاطل 1459 22,9

  أوعاجزون ون أو مسنونمتقاعد 641 10,0

100 6383 
  المجموع
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 لكونها أيضا  لكونها أيضا :: المدعاة المدعاة واالنتهاكات واالنتهاكات المصرح بها المصرح بهاالعالقة السببية بين األضرارالعالقة السببية بين األضرار  
 إلى باقي عناصر التقدير المعتمدة  إلى باقي عناصر التقدير المعتمدة ةةإلضافإلضافتشكل عنصرا مهما في التحليل يمكنه باتشكل عنصرا مهما في التحليل يمكنه با

  ..من قبل الهيئة من تقديم االقتراحات والتوصيات المناسبة لجبر أضرار الضحايامن قبل الهيئة من تقديم االقتراحات والتوصيات المناسبة لجبر أضرار الضحايا
  

   حسب المجموعات أو األحداث حسب المجموعات أو األحداث من حيث تصنيفها من حيث تصنيفهاتجهيز الملفاتتجهيز الملفاتراعت عملية راعت عملية كما كما 
  ::العناصر التاليةالعناصر التالية

األحداث األحداث تصنيفها حسب نوع وجسامة ونطاق االنتهاكات مع مراعاة سياقات تصنيفها حسب نوع وجسامة ونطاق االنتهاكات مع مراعاة سياقات   --
  المرتبطة بها؛المرتبطة بها؛

ما إذا كانت مرتبطة ما إذا كانت مرتبطة   حسبحسبببالتقدير العام للمجموعات واألحداث، التقدير العام للمجموعات واألحداث،     --
  بمحاكمات أم ال؛بمحاكمات أم ال؛

   داخل نفس المجموعة أو الحدث؛ داخل نفس المجموعة أو الحدث؛الخصوصيات أو الحاالت الخاصةالخصوصيات أو الحاالت الخاصةتحديد تحديد   --

  ؛؛ة لتقدير جبر األضرار أو التعويضة لتقدير جبر األضرار أو التعويضوضع المداخل األساسيوضع المداخل األساسي    --
المصرح بها وذلك المصرح بها وذلك  وتصنيفها حسب االنتهاكات  وتصنيفها حسب االنتهاكات الحاالت الفرديةالحاالت الفرديةجرد جرد   --

  ::لتسهيل البت فيها حسبلتسهيل البت فيها حسب
oo  القياس مع المجموعات واألحداث المعروفة؛القياس مع المجموعات واألحداث المعروفة؛  
oo   من مختلف من مختلف بخصوصها بخصوصها دراسة السياقات والمعطيات المتوفرة دراسة السياقات والمعطيات المتوفرة

  المصادر المتاحة؛المصادر المتاحة؛

oo   التقاطعات، في النطاق الزمني وطبيعة االنتهاكات، مع التقاطعات، في النطاق الزمني وطبيعة االنتهاكات، مع تحديد تحديد
  ..المجموعات أو األحداثالمجموعات أو األحداث

  

  للبتللبت   العمل في تجهيز الملفات العمل في تجهيز الملفات طريقة طريقة--22
بعد عملية التحليل والتصنيف األولي للملفات، باشرت الهيئة في مرحلة ثانية، مهمة تفسير بعد عملية التحليل والتصنيف األولي للملفات، باشرت الهيئة في مرحلة ثانية، مهمة تفسير 
االختصاص فيما يتعلق بجبر الضرر المترتب عن االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان، االختصاص فيما يتعلق بجبر الضرر المترتب عن االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان، 
كما عملت على تدقيق تكييف الوقائع المدعاة في الطلبات وفقا لمقتضيات التشريعات كما عملت على تدقيق تكييف الوقائع المدعاة في الطلبات وفقا لمقتضيات التشريعات 

 النظام األساسي للهيئة باستحضار المعايير الدولية لحقوق اإلنسان ذات  النظام األساسي للهيئة باستحضار المعايير الدولية لحقوق اإلنسان ذات الوطنية ومقتضياتالوطنية ومقتضيات
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ومن أجل ذلك، وبالنظر إلى كون معظم الملفات كانت ناقصة من حيث المعلومات ومن أجل ذلك، وبالنظر إلى كون معظم الملفات كانت ناقصة من حيث المعلومات . . الصلةالصلة
والبيانات، فقد عملت الهيئة على تحديد وحصر الوثائق المطلوبة لتجهيز الملفات لضرورة والبيانات، فقد عملت الهيئة على تحديد وحصر الوثائق المطلوبة لتجهيز الملفات لضرورة 

وتم تبعا لذلك مراسلة الطالبين، كما أشرفت وتم تبعا لذلك مراسلة الطالبين، كما أشرفت . . البت قصد إصدار مقررات أو توصياتالبت قصد إصدار مقررات أو توصيات
  ..الهيئة على تنظيم زيارات ميدانية للمناطق التي وردت منها نسبة كبيرة من الطلباتالهيئة على تنظيم زيارات ميدانية للمناطق التي وردت منها نسبة كبيرة من الطلبات

كات موضوع العديد كات موضوع العديد وبما أن بعض الوقائع المصرح بها واألحداث التي ارتبطت بها االنتهاوبما أن بعض الوقائع المصرح بها واألحداث التي ارتبطت بها االنتها
م بدراسات وأبحاث وتحريات م بدراسات وأبحاث وتحريات  يلفها عدم الوضوح، انكبت الهيئة على القيا يلفها عدم الوضوح، انكبت الهيئة على القيانن كا كامن الطلباتمن الطلبات

ومكن ذلك من ومكن ذلك من . . واستماع لشهود موثوق منهم فاعلين وغير فاعلين في األحداث المذكورةواستماع لشهود موثوق منهم فاعلين وغير فاعلين في األحداث المذكورة
 تلك األحداث فيما يتعلق بمجالها وأبعادها وطبيعة وحجم  تلك األحداث فيما يتعلق بمجالها وأبعادها وطبيعة وحجم عناصر حقيقةعناصر حقيقةالوقوف على الوقوف على 

م م االنتهاكات المرتكبة خاللها والجهات المنسوب إليها االنتهاك، وعدد الضحايا وأعمارهاالنتهاكات المرتكبة خاللها والجهات المنسوب إليها االنتهاك، وعدد الضحايا وأعماره
وهذا ما أفضى بالتالي، بعد مقارنة كل وهذا ما أفضى بالتالي، بعد مقارنة كل . . دد االنتهاك في حالة االعتقالدد االنتهاك في حالة االعتقالأثناء األحداث ومأثناء األحداث وم

 تحديد الطلبات المقبولة من بين تلك المتعلقة  تحديد الطلبات المقبولة من بين تلك المتعلقة ، إلى، إلى بالوقائع المستند إليها في الطلبات بالوقائع المستند إليها في الطلباتذلكذلك
  . . بمثل تلك أحداثبمثل تلك أحداث

واردة على واردة على  ال اليف والتحليل األولي لكافة الملفاتيف والتحليل األولي لكافة الملفاتعملية التصنعملية التصنوإجماال، يمكن القول أن وإجماال، يمكن القول أن 
المتعلقة المتعلقة المعلومات المعلومات ها تتضمن مجرد رسائل ناقصة من حيث ها تتضمن مجرد رسائل ناقصة من حيث  عن كون معظم عن كون معظم، أبانت، أبانتالهيئةالهيئة

. . اءات الواردة  بالطلباتاءات الواردة  بالطلباتباالدعباالدعالبيانات والوثائق ذات الصلة البيانات والوثائق ذات الصلة بهوية األشخاص المعنيين وبهوية األشخاص المعنيين و
ولذلك، وبعد أن عملت الهيئة على فتح ملفات لجميع الطلبات المعروضة عليها بدأت ولذلك، وبعد أن عملت الهيئة على فتح ملفات لجميع الطلبات المعروضة عليها بدأت 

  :: وذلك من خالل وذلك من خالليانات المتصلة بهايانات المتصلة بهااستكمال المعلومات والباستكمال المعلومات والبالعمل بخصوص العمل بخصوص 
القيام بزيارات ميدانية للمناطق التي ورد منها عدد كبير من الطلبات تميزت القيام بزيارات ميدانية للمناطق التي ورد منها عدد كبير من الطلبات تميزت   --

  باالستماع إلى المعنيين باألمر مباشرة قصد استكمال المعلومات المتعلقة بملفاتهم؛باالستماع إلى المعنيين باألمر مباشرة قصد استكمال المعلومات المتعلقة بملفاتهم؛
  متعلقة بطلباتهم؛متعلقة بطلباتهم؛مراسلة باقي الطالبين قصد استكمال البيانات والوثائق المراسلة باقي الطالبين قصد استكمال البيانات والوثائق ال  --

مال المعلومات مال المعلومات تنظيم االستقبال بمقر الهيئة قصد االستماع إلى الطالبين بهدف استكتنظيم االستقبال بمقر الهيئة قصد االستماع إلى الطالبين بهدف استك  --
  ..المتعلقة بملفاتهمالمتعلقة بملفاتهم

  

   المعروضة على الهيئة المعروضة على الهيئةالملفاتالملفات وفي مرحلة متقدمة، اعتمدت عملية التجهيز على تصنيف  وفي مرحلة متقدمة، اعتمدت عملية التجهيز على تصنيف 
  ::حسب ما إذا كانتحسب ما إذا كانت
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 وتتوافر وسائل إثبات  وتتوافر وسائل إثبات ية للبتية للبت الضرور الضرورجاهزة باعتبارها مكتملة البيانات والوثائقجاهزة باعتبارها مكتملة البيانات والوثائق  --
 وفق ما  وفق ما تكييف الوقائعتكييف الوقائعتدقيق تدقيق تم في هذه الحالة تم في هذه الحالة شأن االدعاءات الواردة بها، حيث شأن االدعاءات الواردة بها، حيث بب

على على الهيئة الهيئة ساعد ساعد  األمر الذي  األمر الذي ،، للطلبات ذات الصلة للطلبات ذات الصلة وإعداد ملخصات وإعداد ملخصاتتم بيانه أعالهتم بيانه أعاله
  ؛؛ار المناسبار المناسباتخاذ القراتخاذ القرتكوين القناعة بخصوص االنتهاكات المدعاة وتكوين القناعة بخصوص االنتهاكات المدعاة و

 يمكنها تأكيد أو نفي االدعاءات  يمكنها تأكيد أو نفي االدعاءات وسائل إثباتوسائل إثباتزة من حيث انعدام زة من حيث انعدام أنها غير جاهأنها غير جاهأو أو   --
فرز كل الملفات من هذا النوع قصد التحري فرز كل الملفات من هذا النوع قصد التحري تم تم ، وفي هذه الحالة ، وفي هذه الحالة الواردة بهاالواردة بها
  .. الوقائع المستند إليها الوقائع المستند إليهابخصوصبخصوص

  

  :: من من الهيئة الهيئةتجهيز الملفات حسب هذه المنهجيةتجهيز الملفات حسب هذه المنهجيةمكن مكن 
  البت في الملفات حسب المقبولية؛البت في الملفات حسب المقبولية؛  --

 معها االختصاص طبقا  معها االختصاص طبقا ججلتي تتعلق بمواضيع ال يندرلتي تتعلق بمواضيع ال يندرتحديد وحصر الملفات اتحديد وحصر الملفات ا  --
  لمقتضيات النظام األساسي للهيئة؛لمقتضيات النظام األساسي للهيئة؛

األشخاص الذين يستحقون األشخاص الذين يستحقون تحديد الملفات التي يندرج معها االختصاص مع تحديد تحديد الملفات التي يندرج معها االختصاص مع تحديد   --
  ،، طبقا للمعايير والمقاييس وعناصر التقدير المعتمدة من قبل الهيئة طبقا للمعايير والمقاييس وعناصر التقدير المعتمدة من قبل الهيئةالتعويضالتعويض

 لتأكيد أو نفي االدعاءات الواردة بها  لتأكيد أو نفي االدعاءات الواردة بها ثباتثباتالملفات التي تحتاج إلى وسائل إالملفات التي تحتاج إلى وسائل إ تحديد  تحديد   --
  ..بخصوص تعرض األشخاص المعنيين النتهاكات لحقوق اإلنسانبخصوص تعرض األشخاص المعنيين النتهاكات لحقوق اإلنسان

حصر الحاالت التي تتعلق بأشخاص مجهولي المصير قصد إحالتها على فريق حصر الحاالت التي تتعلق بأشخاص مجهولي المصير قصد إحالتها على فريق   --
الهيئة المكلف بالتحريات لدراستها وإجراء ما يلزم من تحريات بخصوص الهيئة المكلف بالتحريات لدراستها وإجراء ما يلزم من تحريات بخصوص 

 إلى فريق العمل المكلف بجبر األضرار للبت  إلى فريق العمل المكلف بجبر األضرار للبت االدعاءات الواردة بها، ثم إرجاعهااالدعاءات الواردة بها، ثم إرجاعها
  ..فيها من زاوية جبر الضرر على ضوء النتائج المتوصل إليهافيها من زاوية جبر الضرر على ضوء النتائج المتوصل إليها

  

كما شملت عملية التجهيز دراسة جميع الملفات المعروضة على الهيئة، ملفا ملفا، حسب كما شملت عملية التجهيز دراسة جميع الملفات المعروضة على الهيئة، ملفا ملفا، حسب 
  ::ما يليما يلي
دراسة االدعاءات والوقائع المذكورة في الطلب ومقارنتها بالبيانات والوثائق دراسة االدعاءات والوقائع المذكورة في الطلب ومقارنتها بالبيانات والوثائق   --

  لمستكملة؛لمستكملة؛اا
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 من  من تتظهرظهرلى ضوء العناصر الجديدة التي لى ضوء العناصر الجديدة التي إعداد ملخصات لتلك الوقائع وتحيينها عإعداد ملخصات لتلك الوقائع وتحيينها ع  --
  خالل عملية استكمال المعلومات واالستماع المباشر؛خالل عملية استكمال المعلومات واالستماع المباشر؛

تصنيف الملفات حسب األحداث والمجموعات وإعداد تقارير ودراسة خاصة بكل تصنيف الملفات حسب األحداث والمجموعات وإعداد تقارير ودراسة خاصة بكل   --
المصادر المصادر حدث انطالقا مما توافر لدى الهيئة من معطيات ومعلومات متعددة حدث انطالقا مما توافر لدى الهيئة من معطيات ومعلومات متعددة 

   من تحريات؛ من تحريات؛ووثائق ودراسات ومما أجرته ووثائق ودراسات ومما أجرته 

تصنيف الملفات حسب جدول تجهيز خاص بكل ملف ضمن المجموعة أو الحدث تصنيف الملفات حسب جدول تجهيز خاص بكل ملف ضمن المجموعة أو الحدث   --
الذي ينتمي إليه؛ مما مكن الهيئة من القيام بتصنيف عام لجميع الملفات حسب الذي ينتمي إليه؛ مما مكن الهيئة من القيام بتصنيف عام لجميع الملفات حسب 

  ؛؛جاهزيتها للبتجاهزيتها للبت
بالمشاكل بالمشاكل متعلقة باألشكال األخرى لجبر الضرر الخاصة متعلقة باألشكال األخرى لجبر الضرر الخاصة استخراج المعلومات الاستخراج المعلومات ال  --

  ..اإلدماج االجتماعياإلدماج االجتماعي و واإلدارية والماليةاإلدارية والمالية: : المشاكل الوظيفيةالمشاكل الوظيفية، ، القانونيةالقانونية
  
  
  

  

   فريق العمل المكلف بجبر األضرار فريق العمل المكلف بجبر األضرارالتداول داخلالتداول داخل--33
بناء على ما كان مقررا من طرف الهيئة منذ بداية أشغالها، تولى فريق العمل المكلف بناء على ما كان مقررا من طرف الهيئة منذ بداية أشغالها، تولى فريق العمل المكلف 

لمالي عن االنتهاكات لمالي عن االنتهاكات بجبر األضرار إعداد مشاريع المقررات الخاصة بالتعويض ابجبر األضرار إعداد مشاريع المقررات الخاصة بالتعويض ا
الجسيمة المنصوص عليها في النظام األساسي للهيئة التي ثبت أن الضحايا تعرضوا لها الجسيمة المنصوص عليها في النظام األساسي للهيئة التي ثبت أن الضحايا تعرضوا لها 
وما ترتب عن ذلك من أضرار لحقت بهم أو بأصحاب حقوقهم، كما تولى إعداد وما ترتب عن ذلك من أضرار لحقت بهم أو بأصحاب حقوقهم، كما تولى إعداد 
المقترحات والتوصيات الرامية إلى جبر باقي األضرار ذات الصلة بقضايا التأهيل النفسي المقترحات والتوصيات الرامية إلى جبر باقي األضرار ذات الصلة بقضايا التأهيل النفسي 

دماج االجتماعي للضحايا، وبما تبقى من مشاكل ذات طبيعة إدارية ووظيفية دماج االجتماعي للضحايا، وبما تبقى من مشاكل ذات طبيعة إدارية ووظيفية والصحي واإلوالصحي واإل
  ..وقانونية وبالقضايا المتعلقة بنزع الممتلكاتوقانونية وبالقضايا المتعلقة بنزع الممتلكات

  

 عملية التجهيز وفق ما تم بيانه أعاله، اعتمد فريق العمل نظام المقرر الخاص  عملية التجهيز وفق ما تم بيانه أعاله، اعتمد فريق العمل نظام المقرر الخاص ولتسهيلولتسهيل
انة بمساعدين انة بمساعدين حيث تم تكليف كل عضو بدراسة وتجهيز الملفات المسندة إليه باالستعحيث تم تكليف كل عضو بدراسة وتجهيز الملفات المسندة إليه باالستع

ووحدة إدارية لتغطية مختلف حاجياته وإعداد مشاريع أولية للمقررات أو المقترحات ووحدة إدارية لتغطية مختلف حاجياته وإعداد مشاريع أولية للمقررات أو المقترحات 
  ..المتعلقة بها قبل عرضها على الفريق قصد المداولةالمتعلقة بها قبل عرضها على الفريق قصد المداولة
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واعتبر المقرر الخاص مسؤوال مباشرا عن كل اإلجراءات المتعلقة بالملفات المسندة، مع واعتبر المقرر الخاص مسؤوال مباشرا عن كل اإلجراءات المتعلقة بالملفات المسندة، مع 
  ..الرجوع إلى الفريق لضرورات التشاور بشأن أية قضيةالرجوع إلى الفريق لضرورات التشاور بشأن أية قضية

 النظر في القضايا المعروضة عليه من قبل المقررين كل القرائن  النظر في القضايا المعروضة عليه من قبل المقررين كل القرائن ءءواعتمد الفريق أثناواعتمد الفريق أثنا
راة لتكوين قناعته متقيدا باالستقالل راة لتكوين قناعته متقيدا باالستقالل واإلفادات والوثائق والتقارير ونتائج التحريات المجواإلفادات والوثائق والتقارير ونتائج التحريات المج

  ..والتجرد والموضوعيةوالتجرد والموضوعية
قام فريق العمل بالبت في القضايا المعروضة عليه من خالل المصادقة على المقترحات قام فريق العمل بالبت في القضايا المعروضة عليه من خالل المصادقة على المقترحات 

  ..المقدمة بخصوصها أو تقديم اقتراحات جديدة كلما رأى ضرورة لذلكالمقدمة بخصوصها أو تقديم اقتراحات جديدة كلما رأى ضرورة لذلك
 في حاالت  في حاالت كما استعان الفريق بخبراء في ميدان الطب كلما دعت الحاجة إلى ذلككما استعان الفريق بخبراء في ميدان الطب كلما دعت الحاجة إلى ذلك

األشخاص الذين عرضوا في طلباتهم أنهم يعانون من أضرار صحية غير قابلة للتحمل األشخاص الذين عرضوا في طلباتهم أنهم يعانون من أضرار صحية غير قابلة للتحمل 
واعتمد الفريق، في هذا المجال، القواعد واعتمد الفريق، في هذا المجال، القواعد . . الطبي ناتجة عن ما تعرضوا له من انتهاكاتالطبي ناتجة عن ما تعرضوا له من انتهاكات

  ::اآلتيةاآلتية
  إسناد الخبرة إلى خبير متخصص من بين المسجلين في الئحة الخبراء المحلفين؛إسناد الخبرة إلى خبير متخصص من بين المسجلين في الئحة الخبراء المحلفين؛  --

انب المهام المنوطة بالخبير، وإذا تعلق األمر خاصة بالمخلفات انب المهام المنوطة بالخبير، وإذا تعلق األمر خاصة بالمخلفات تدقيق مختلف جوتدقيق مختلف جو  --
الصحية، تحديد النسبة اإلجمالية للعجز البدني الجزئي الدائم، درجة األلم الصحية، تحديد النسبة اإلجمالية للعجز البدني الجزئي الدائم، درجة األلم 
الجسماني، درجة تشويه الخلقة، انعكاس هذه األضرار على الحياة المهنية واللجوء الجسماني، درجة تشويه الخلقة، انعكاس هذه األضرار على الحياة المهنية واللجوء 

  ..المحتمل لالستعانة بالغيرالمحتمل لالستعانة بالغير
 من طرف هيئة اإلنصاف والمصالحة وكذا  من طرف هيئة اإلنصاف والمصالحة وكذا أداء أتعاب ومصاريف الخبراتأداء أتعاب ومصاريف الخبرات  --

  ..مصاريف التنقل واإلقامة لألشخاص المعنيين بالخبراتمصاريف التنقل واإلقامة لألشخاص المعنيين بالخبرات
وعندما تكون طلبات جبر الضرر مرتبطة بالبحث في شأن حاالت أشخاص مجهولي وعندما تكون طلبات جبر الضرر مرتبطة بالبحث في شأن حاالت أشخاص مجهولي 
المصير، كان الفريق يوقف النظر في تلك الطلبات إلى حين توصله بنتائج التحريات المصير، كان الفريق يوقف النظر في تلك الطلبات إلى حين توصله بنتائج التحريات 

  ..ف بالموضوعف بالموضوعالمجراة من قبل فريقها المكلالمجراة من قبل فريقها المكل
  

  مصادقة الهيئة على المشاريع المعدة من قبل الفريقمصادقة الهيئة على المشاريع المعدة من قبل الفريق--44
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 في مجال التعويض المالي والمذكرات الخاصة المتعلقة بالمقترحات  في مجال التعويض المالي والمذكرات الخاصة المتعلقة بالمقترحات تتت المقررات المقرراصدرصدر
والتوصيات في مجال جبر باقي األضرار باسم هيئة اإلنصاف والمصالحة بناء على والتوصيات في مجال جبر باقي األضرار باسم هيئة اإلنصاف والمصالحة بناء على 

ألضرار والتي عرضت على الهيئة ألضرار والتي عرضت على الهيئة المشاريع المعدة من قبل فريق العمل المكلف بجبر االمشاريع المعدة من قبل فريق العمل المكلف بجبر ا
  ..قصد المناقشة والمصادقةقصد المناقشة والمصادقة

  ::تتضمن الصياغة النهائية للمقررات التحكيمية البيانات التاليةتتضمن الصياغة النهائية للمقررات التحكيمية البيانات التالية
  ديباجة تحيل على المرجعية؛ديباجة تحيل على المرجعية؛  --

  الهوية الكاملة للطالب وعنوانه ورقم بطاقة تعريفه الوطنية؛الهوية الكاملة للطالب وعنوانه ورقم بطاقة تعريفه الوطنية؛  --

  ملخصا للوقائع المستند إليها في الطلب؛ملخصا للوقائع المستند إليها في الطلب؛  --

  لب؛لب؛وصف االنتهاك موضوع الطوصف االنتهاك موضوع الط  --

  تعليل المقرر قبوال أو رفضا؛تعليل المقرر قبوال أو رفضا؛  --

تحديد مقدار التعويض العائد للضحية أو لكل واحد من أصحاب الحقوق بالحروف تحديد مقدار التعويض العائد للضحية أو لكل واحد من أصحاب الحقوق بالحروف   --
  واألرقام؛واألرقام؛

  ..تاريخ إصدار المقررتاريخ إصدار المقرر  --
وتحتوي المذكرات الخاصة، التي تصاغ ضمنها المقترحات والتوصيات المتعلقة بجبر وتحتوي المذكرات الخاصة، التي تصاغ ضمنها المقترحات والتوصيات المتعلقة بجبر 

هذا وقد رأت الهيئة، من هذا وقد رأت الهيئة، من . . وعاوعاباقي األضرار على كافة البيانات الضرورية، شكال وموضباقي األضرار على كافة البيانات الضرورية، شكال وموض
خالل الممارسة، أن تكون المقترحات والتوصيات السالفة الذكر مدمجة، عند االقتضاء، خالل الممارسة، أن تكون المقترحات والتوصيات السالفة الذكر مدمجة، عند االقتضاء، 

  ..ضمن المقررات التحكيمية الصادرة لفائدة الضحاياضمن المقررات التحكيمية الصادرة لفائدة الضحايا
  
  

  يي مجال جبر األضرار على المستوى الفرد مجال جبر األضرار على المستوى الفردييحصيلة إجمالية لعمل الهيئة فحصيلة إجمالية لعمل الهيئة ف--55
  
  1166886611: : هيئةهيئةالالالمفتوحة من قبل المفتوحة من قبل  عدد الملفات  عدد الملفات --أأ

  ::تصنيف الملفات التي اتخذت بشأنها قرارات إيجابيةتصنيف الملفات التي اتخذت بشأنها قرارات إيجابية  --بب
  

  

  النسبةالنسبة  عدد الملفاتعدد الملفات  القرار المتخذالقرار المتخذ
  %%99,,3377  63856385  التعويض الماليالتعويض المالي
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  %%22,,1111  18951895  التعويض المالي مع توصية بجبر باقي األضرارالتعويض المالي مع توصية بجبر باقي األضرار

  %%99,,88  14991499  توصية وحدهاتوصية وحدها
  %%5588  97799779  المجموعالمجموع

  

   تصنيف باقي الملفات تصنيف باقي الملفات--جج
  

  النسبةالنسبة  عدد الملفاتعدد الملفات  تخذتخذالقرار المالقرار الم
  %%44,,00  6666  عدم االختصاص مع إحالة على الجهة المختصةعدم االختصاص مع إحالة على الجهة المختصة

  %%11,,00  1818  الحفظالحفظ
  %%11,,55  854854  الرفضالرفض

  %%99,,00  150150  صرف النظرصرف النظر
  %%55,,55  927927  عدم القبولعدم القبول

  %%99,,2288  48774877  عدم االختصاصعدم االختصاص
  %%1.11.1  190190  ملفات ناقصة من حيث المعلوماتملفات ناقصة من حيث المعلومات

  %%00,,4422  77008822  المجموعالمجموع
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  الفصل الخامسالفصل الخامس
  لقناعة الراجحةلقناعة الراجحةمداخل تكوين امداخل تكوين ا

  عليل المقررات الصادرة عن الهيئةعليل المقررات الصادرة عن الهيئةوتوت
  

  مداخل تكوين القناعة الراجحةمداخل تكوين القناعة الراجحة--11
  ::اعتمدت الهيئة في تجهيز الملفات المداخل التاليةاعتمدت الهيئة في تجهيز الملفات المداخل التالية

المجموعات أو األحداث بصورة تراعي السياقات والمعطيات والبيانات المحصل المجموعات أو األحداث بصورة تراعي السياقات والمعطيات والبيانات المحصل   --
  عليها من مختلف المصادر؛عليها من مختلف المصادر؛

   الزيارات الميدانية للمناطق المعنية؛ الزيارات الميدانية للمناطق المعنية؛استغالل قاعدة البيانات وتوظيف نتائجاستغالل قاعدة البيانات وتوظيف نتائج  --

   التقارير حول سياقات األحداث؛ التقارير حول سياقات األحداث؛خالصاتخالصات  --

  نتائج التحريات المجراة؛نتائج التحريات المجراة؛  --

  تنظيم جلسات استماع فردية للطالبين؛تنظيم جلسات استماع فردية للطالبين؛  --

االستئناس بشهادات شهود موثوق منهم ممن عايشوا أو كانوا طرفا في األحداث االستئناس بشهادات شهود موثوق منهم ممن عايشوا أو كانوا طرفا في األحداث   --
  ..ذات الصلةذات الصلة

  

ب ب إثبات االنتهاك موضوع الطلإثبات االنتهاك موضوع الطليشمل موضوع اإلثبات، التحقق من صفة الطالب، يشمل موضوع اإلثبات، التحقق من صفة الطالب، 
 ثالثة  ثالثة  تنقسم إلى تنقسم إلى تبين لها أنها تبين لها أنهاالواردة على الهيئةالواردة على الهيئةوبعد دراسة الطلبات وبعد دراسة الطلبات . . واألضرار المترتبةواألضرار المترتبة

  ::أنواع من حيث جاهزيتها للبتأنواع من حيث جاهزيتها للبت
  طلبات مرفقة بوثائق كاألحكام الصادرة عن المحاكم وشهادات االعتقال وغيرها،طلبات مرفقة بوثائق كاألحكام الصادرة عن المحاكم وشهادات االعتقال وغيرها،  --

ت ويقدمون معلومات دقيقة ت ويقدمون معلومات دقيقة طلبات واردة من أشخاص يدعون تعرضهم النتهاكاطلبات واردة من أشخاص يدعون تعرضهم النتهاكا  --
  م ال يقدمون أية وثائق تثبت ذلك؛م ال يقدمون أية وثائق تثبت ذلك؛لكنهلكنه

أنهم اعتقلوا مع المعنيين أنهم اعتقلوا مع المعنيين   ننضمن إفادات صادرة عن أشخاص يؤكدوضمن إفادات صادرة عن أشخاص يؤكدوطلبات تتطلبات تت  --
    باألمر؛باألمر؛
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طلبات يدعى أصحابها أنهم تعرضوا النتهاكات ولكنهم لم يقدموا بشأنها أية بيانات طلبات يدعى أصحابها أنهم تعرضوا النتهاكات ولكنهم لم يقدموا بشأنها أية بيانات   --
  ..أو إفاداتأو إفادات

  

  ::ييأمام هذا الوضع قررت الهيئة ما يلأمام هذا الوضع قررت الهيئة ما يلوو
، األمر ، األمر في الفصل السابقفي الفصل السابقجية المبينة جية المبينة العمل على تجهيز الملفات على ضوء المنهالعمل على تجهيز الملفات على ضوء المنه  --

مكن من تحديد الملفات الجاهزة، وهي تلك التي تتوافر بشأنها معلومات مكن من تحديد الملفات الجاهزة، وهي تلك التي تتوافر بشأنها معلومات الذي الذي 
ووثائق يمكن اعتبارها حججا قاطعة على حدوث االنتهاك،  وتلك التي تحتاج إلى ووثائق يمكن اعتبارها حججا قاطعة على حدوث االنتهاك،  وتلك التي تحتاج إلى 

  ؛؛الطلبالطلبيما يتعلق باالنتهاك موضوع يما يتعلق باالنتهاك موضوع وسائل إثبات فوسائل إثبات ف
وإذا كان الصنف األول ال يطرح أية مشكلة من حيث جاهزيته للبت، فإن بيان وإذا كان الصنف األول ال يطرح أية مشكلة من حيث جاهزيته للبت، فإن بيان   --

الجهة المنسوب إليها االنتهاك في عملية التجهيز، مكن الهيئة من تحديد الجهات الجهة المنسوب إليها االنتهاك في عملية التجهيز، مكن الهيئة من تحديد الجهات 
  ..المعنية المتوفرة على المعلومات ذات الصلةالمعنية المتوفرة على المعلومات ذات الصلة

هادات هادات تم اعتماد الشتم اعتماد الش بحدوث انتهاك خالل مدة طويلة،  بحدوث انتهاك خالل مدة طويلة،  يتعلق يتعلقاألمراألمروكلما كان وكلما كان   --
 أنهم اعتقلوا مع المعني  أنهم اعتقلوا مع المعني  عن مختلف األشخاص الذين قد صرحوا عن مختلف األشخاص الذين قد صرحواالمتعددة الصادرةالمتعددة الصادرة

  ..ولو لفترات قصيرةولو لفترات قصيرة
 وفي الحاالت التي يشهد فيها عدد من األشخاص تلقائيا لفائدة بعضهم البعض،  وفي الحاالت التي يشهد فيها عدد من األشخاص تلقائيا لفائدة بعضهم البعض،   --

  االتصالاالتصالإجراء تحريات بما في ذلك إجراء تحريات بما في ذلك تم تم عتبارهم تعرضوا جميعا لالعتقال، عتبارهم تعرضوا جميعا لالعتقال، بابا
الذين شهادات كما تم االتصال بشهود أو أشخاص لهم علم الذين شهادات كما تم االتصال بشهود أو أشخاص لهم علم  قدموا  قدموا  الذين الذينباألشخاصباألشخاص

  ..أو عالقة بالطالبينأو عالقة بالطالبين
  
  

وفي كل األحوال، فإن المدخل األساسي للبحث عن وسائل اإلثبات فيما يتعلق باالنتهاكات وفي كل األحوال، فإن المدخل األساسي للبحث عن وسائل اإلثبات فيما يتعلق باالنتهاكات 
المدعاة وتكوين القناعة الراجحة بخصوص العالقة السببية بين تلك االنتهاكات والضرر المدعاة وتكوين القناعة الراجحة بخصوص العالقة السببية بين تلك االنتهاكات والضرر 

ها، من جهة، والمتابعات والمحاكمات القضائية ذات الصبغة ها، من جهة، والمتابعات والمحاكمات القضائية ذات الصبغة يبقى هو األحداث وسياقاتيبقى هو األحداث وسياقات
  ..السياسية من جهة ثانيةالسياسية من جهة ثانية

  

  تعليل المقررات الصادرة عن الهيئةتعليل المقررات الصادرة عن الهيئة--22
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   والمضمون، والمضمون،الشكلالشكل، ،  من حيث البنية من حيث البنية الصادرة عنها الصادرة عنهايئة أهمية خاصة للمقرراتيئة أهمية خاصة للمقرراتأولت الهأولت اله
انت الحيثيات انت الحيثيات ومن تم كومن تم ك. .  أو عدم االختصاص أو عدم االختصاص القاضية بالرفض القاضية بالرفض تلك تلك أو أو منها منها اإليجابية اإليجابيةسواءسواء

الهيئة في جبر الهيئة في جبر   ترجمة فعلية لفلسفة ولمقاربةترجمة فعلية لفلسفة ولمقاربةوالتعليالت المعتمدة في هذه المقررات بمثابة والتعليالت المعتمدة في هذه المقررات بمثابة 
  ::أضرار الضحايا، وذلك من خاللأضرار الضحايا، وذلك من خالل

ها تشمل جميع الحاالت المعالجة من قبل ها تشمل جميع الحاالت المعالجة من قبل للالعمل على تدقيقها وتنويعها بما يجعالعمل على تدقيقها وتنويعها بما يجع  --
  الهيئة،الهيئة،

معرفة ملفاتهم بصورة معرفة ملفاتهم بصورة جعلها وسيلة بيداغوجية لتوجيه الضحايا وتمكينهم من جعلها وسيلة بيداغوجية لتوجيه الضحايا وتمكينهم من   --
  واضحة؛واضحة؛

جعلها أداة من شأنها المساهمة في رد االعتبار للضحايا عن طريق ما تكشف عنه جعلها أداة من شأنها المساهمة في رد االعتبار للضحايا عن طريق ما تكشف عنه   --
 رسمي  رسمي ا تتضمنه من إقرارا تتضمنه من إقرارمن حقيقة بخصوص االنتهاكات التي تعرضوا لها وممن حقيقة بخصوص االنتهاكات التي تعرضوا لها وم

وعلني باعتبار ما جاءت به من إثبات لتلك االنتهاكات واعتراف بمسؤولية أجهزة وعلني باعتبار ما جاءت به من إثبات لتلك االنتهاكات واعتراف بمسؤولية أجهزة 
  ..الدولة عنهاالدولة عنها

  

 من  من هيئة اإلنصاف والمصالحةهيئة اإلنصاف والمصالحةعرض هذا الجزء إذن ألسس االجتهاد الذي بلورته عرض هذا الجزء إذن ألسس االجتهاد الذي بلورته ويتويت
حيث تحديد المفاهيم المتعلقة باالنتهاكات الجسيمة موضوع اختصاصاتها وإعمالها في حيث تحديد المفاهيم المتعلقة باالنتهاكات الجسيمة موضوع اختصاصاتها وإعمالها في 

      ..المقررات الصادرة عنها وكذا أوجه التعليل في قضايا عدم االختصاص والرفضالمقررات الصادرة عنها وكذا أوجه التعليل في قضايا عدم االختصاص والرفض
  

   قضايا التعويض قضايا التعويضفيفي  --11--22
  

  الختفاء القسريالختفاء القسري في حاالت ا في حاالت ا--أأ
ات المعروضة عليها ومن ات المعروضة عليها ومن ملفملفبعض البعض التبين لهيئة اإلنصاف والمصالحة من دراسة مستندات تبين لهيئة اإلنصاف والمصالحة من دراسة مستندات 

نتائج التحريات التي قامت بها أن االنتهاكات التي تعرض لها األشخاص المعنيون تندرج نتائج التحريات التي قامت بها أن االنتهاكات التي تعرض لها األشخاص المعنيون تندرج 
  الخامسةالخامسةعليه في أحكام المادة عليه في أحكام المادة ف المنصوص ف المنصوص  وفق التعري وفق التعريحاالت االختفاء القسريحاالت االختفاء القسريضمن ضمن 

 باحتجاز غير ذي  باحتجاز غير ذي اا مسبوق مسبوق كان كان هذا االختفاء هذا االختفاء األساسي للهيئة، حيث ثبت لديها أن األساسي للهيئة، حيث ثبت لديها أنمن النظاممن النظام
أن أن  و و،، من طرف القضاء من طرف القضاءم يتم األمر بهم يتم األمر به، ول، ول من طرف أجهزة تابعة للدولة من طرف أجهزة تابعة للدولةسند شرعيسند شرعي

 وتم حرمانهم من كافة الضمانات القانونية الخاصة  وتم حرمانهم من كافة الضمانات القانونية الخاصة نظامي،نظامي،اعتقالهم كان بمعتقل غير اعتقالهم كان بمعتقل غير 
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، علما أن ، علما أن  الوطني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان الوطني والقانون الدولي لحقوق اإلنسانباالعتقال المنصوص عليها في التشريعباالعتقال المنصوص عليها في التشريع
مصيرهم ومكان اعتقالهم ظل مجهوال بالنسبة ألقربائهم برغم المساعي التي قاموا بها لدى مصيرهم ومكان اعتقالهم ظل مجهوال بالنسبة ألقربائهم برغم المساعي التي قاموا بها لدى 

. .  كلما سألوا عن ذلك كلما سألوا عن ذلكبالتكتم واإلنكاربالتكتم واإلنكارالسلطات العمومية المختصة، بل أنهم كانوا يواجهون السلطات العمومية المختصة، بل أنهم كانوا يواجهون 
تقال القاسية وما تعرضوا له من تعذيب تقال القاسية وما تعرضوا له من تعذيب كما ثبت للهيئة وفاة الضحايا نتيجة ظروف االعكما ثبت للهيئة وفاة الضحايا نتيجة ظروف االع

و و ، ، وبعد دراسة الهيئة للملفات المعروضة عليها وما تضمنته من وثائقوبعد دراسة الهيئة للملفات المعروضة عليها وما تضمنته من وثائق. . وسوء معاملةوسوء معاملة
 المعاناة واأللم  المعاناة واأللم معنوية تمثلت أساسا فيمعنوية تمثلت أساسا فيب الطالبين من أضرار مادية وب الطالبين من أضرار مادية وبالنظر لما أصابالنظر لما أصا

ما توفر لديها ما توفر لديها  ب بقد قررت،قد قررت،فف  والحرمان المترتب عن اختفاء ذويهم في الظروف المذكورة،والحرمان المترتب عن اختفاء ذويهم في الظروف المذكورة،
الحرمان من الحرمان من من الحرية والمعاملة القاسية، ومن الحرية والمعاملة القاسية، ومن عناصر التقدير المتمثلة في الحرمان من عناصر التقدير المتمثلة في الحرمان 

إصدار مقررات إصدار مقررات التستر على المصير، وفي إطار العدل و اإلنصاف، التستر على المصير، وفي إطار العدل و اإلنصاف، ووالحق في الحياة، الحق في الحياة، 
  ..تعويض الطالبينتعويض الطالبينبب
  

   في حاالت االعتقال التعسفي في حاالت االعتقال التعسفي--بب
  

   االعتقال التعسفي دون محاكمة االعتقال التعسفي دون محاكمة--
ة بعدد من الطلبات ترمي إلى التعويض عن األضرار التي لحقت بأصحابها ة بعدد من الطلبات ترمي إلى التعويض عن األضرار التي لحقت بأصحابها توصلت الهيئتوصلت الهيئ

نظامية؛ وحيث إنه تم نظامية؛ وحيث إنه تم وذلك بسبب ما تعرضوا له من اعتقال تعسفي في مراكز غير وذلك بسبب ما تعرضوا له من اعتقال تعسفي في مراكز غير 
طالع على المستندات المدلى بها، من صحة ما ورد في الطلبات المومأ إليها طالع على المستندات المدلى بها، من صحة ما ورد في الطلبات المومأ إليها التأكد، باالالتأكد، باال

لالعتقال بسبب نشاطهم السياسي أو الجمعوي لالعتقال بسبب نشاطهم السياسي أو الجمعوي من أن األشخاص المعنيين قد تعرضوا فعال من أن األشخاص المعنيين قد تعرضوا فعال 
أو النقابي، وأنه أثناء اعتقالهم لم يستفيدوا من الضمانات المنصوص عليها في القانون أو النقابي، وأنه أثناء اعتقالهم لم يستفيدوا من الضمانات المنصوص عليها في القانون 
الوطني والمعايير الدولية لحقوق اإلنسان، خصوصا ما يتعلق بالحراسة النظرية، بمدتها الوطني والمعايير الدولية لحقوق اإلنسان، خصوصا ما يتعلق بالحراسة النظرية، بمدتها 

كون هذا االعتقال تم كون هذا االعتقال تم واعتبارا لواعتبارا ل. . وضوابطها؛ وعدم التعرض للتعذيب وسوء المعاملةوضوابطها؛ وعدم التعرض للتعذيب وسوء المعاملة
و و .  .  خارج نطاق القانون مما يترتب عنه مسؤولية الدولة ويستوجب جبر أضرار الضحاياخارج نطاق القانون مما يترتب عنه مسؤولية الدولة ويستوجب جبر أضرار الضحايا

، ولما ، ولما م كمواطنين وكبشرم كمواطنين وكبشربالنظر لما عاناه األشخاص المعنيون من انتهاكات لحقوقهبالنظر لما عاناه األشخاص المعنيون من انتهاكات لحقوقه
جرياته وتبعاته،  ولما ترتب عن ذلك من جرياته وتبعاته،  ولما ترتب عن ذلك من ااتحملوه من آالم بسبب ظروف االعتقال ومتحملوه من آالم بسبب ظروف االعتقال وم

ة ومعنوية لهم وألسرهم، واعتبارا لقواعد اإلنصاف ولروح المصالحة، فإن ة ومعنوية لهم وألسرهم، واعتبارا لقواعد اإلنصاف ولروح المصالحة، فإن أضرار ماديأضرار مادي
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وتبعا وتبعا . .  بأحقيتهم في جبر أضرارهم وتعويضهم ماديا بأحقيتهم في جبر أضرارهم وتعويضهم مادياصرحتصرحتالهيئة مراعاة لكل ذلك، الهيئة مراعاة لكل ذلك، 
  ..لذلك قررت تعويض األشخاص المعنيين عما لحقهم من أضرارلذلك قررت تعويض األشخاص المعنيين عما لحقهم من أضرار

  

   االعتقال التعسفي المتبوع بمحاكمة االعتقال التعسفي المتبوع بمحاكمة--
 المعنيون إلى التعويض عن األضرار المادية والمعنوية التـي      المعنيون إلى التعويض عن األضرار المادية والمعنوية التـي     ترمي الطلبات التي تقدم بها    ترمي الطلبات التي تقدم بها    

 ..لحقت بهم أو بأقربائهم، وذلك من جراء ما صرحوا به من اعتقال تعسفي كانوا ضحية له               لحقت بهم أو بأقربائهم، وذلك من جراء ما صرحوا به من اعتقال تعسفي كانوا ضحية له               
عد اإلطالع على المستندات المدلى بها وعلى بـاقي الوثـائق المدرجـة فـي ملفـات                 عد اإلطالع على المستندات المدلى بها وعلى بـاقي الوثـائق المدرجـة فـي ملفـات                 وب

 اإلنصاف والمصالحة، خلـصت      اإلنصاف والمصالحة، خلـصت     ئةئةاألشخاص المعنيين، وعلى التحريات التي قامت بها هي       األشخاص المعنيين، وعلى التحريات التي قامت بها هي       
ومن خالل ظروف االعتقال هـذا،      ومن خالل ظروف االعتقال هـذا،      . . إلى أن األشخاص المعنيين قد تعرضوا فعال لالعتقال       إلى أن األشخاص المعنيين قد تعرضوا فعال لالعتقال       

 أنه تم دون التقيد باإلجراءات والمساطر المنصوص عليها في القانون، وأنه لـم               أنه تم دون التقيد باإلجراءات والمساطر المنصوص عليها في القانون، وأنه لـم              تبين لها تبين لها 
ـ              ـ             توفر فيه الضمانات المنصوص عليها في التشريع الوطني والمعـايير الدوليـة لحق وق وق توفر فيه الضمانات المنصوص عليها في التشريع الوطني والمعـايير الدوليـة لحق

اإلنسان،  خصوصا ما يتعلق بالحراسة النظرية، بمدتها وضوابطها،  فضال عن أن الطابع      اإلنسان،  خصوصا ما يتعلق بالحراسة النظرية، بمدتها وضوابطها،  فضال عن أن الطابع      
و لئن كـان للقـضاء      و لئن كـان للقـضاء      .  .   مجريات االعتقال وعلى ما تاله من وقائع        مجريات االعتقال وعلى ما تاله من وقائع       ىىالتعسفي هذا أثر عل   التعسفي هذا أثر عل   

وللمصالح واألجهزة التابعة له أو المراقبة من طرفه أن تتابع مرتكبي األفعـال المخالفـة               وللمصالح واألجهزة التابعة له أو المراقبة من طرفه أن تتابع مرتكبي األفعـال المخالفـة               
لى معاقبتهم صيانة لألمن العام ولسالمة األفراد والجماعات، فإن عملهـا           لى معاقبتهم صيانة لألمن العام ولسالمة األفراد والجماعات، فإن عملهـا           للقانون وتعمل ع  للقانون وتعمل ع  

لن يكتسب المشروعية الالزمة إال باندراجه في إطار القانون وحرصه على احترام حقوق             لن يكتسب المشروعية الالزمة إال باندراجه في إطار القانون وحرصه على احترام حقوق             
المواطنين، علما أن كل عمل مخالف لذلك يؤسس مسؤولية الدولة ويستوجب جبر أضرار             المواطنين، علما أن كل عمل مخالف لذلك يؤسس مسؤولية الدولة ويستوجب جبر أضرار             

تهاكـات لحقـوقهم كمـواطنين      تهاكـات لحقـوقهم كمـواطنين       المعنيون من ان    المعنيون من ان   و بالنظر لما عاناه األشخاص    و بالنظر لما عاناه األشخاص    .  .  الضحاياالضحايا
، ولما تحملوه من آالم بسبب ظروف االعتقال ومجرياته وتبعاته،  ولما ترتب عن              ، ولما تحملوه من آالم بسبب ظروف االعتقال ومجرياته وتبعاته،  ولما ترتب عن              وكبشروكبشر

ذلك من أضرار مادية ومعنوية لهم وألسـرهم، واعتبـارا لقواعـد اإلنـصاف ولـروح        ذلك من أضرار مادية ومعنوية لهم وألسـرهم، واعتبـارا لقواعـد اإلنـصاف ولـروح        
ويـضهم  ويـضهم  المصالحة، فإن الهيئة مراعاة لكل ذلك، تصرح بأحقيتهم في جبر أضرارهم وتع           المصالحة، فإن الهيئة مراعاة لكل ذلك، تصرح بأحقيتهم في جبر أضرارهم وتع           

  ..مادياماديا
  

  االعتقال التعسفي المتبوع بوفاة نتيجة تنفيذ حكم قضائي باإلعداماالعتقال التعسفي المتبوع بوفاة نتيجة تنفيذ حكم قضائي باإلعدام  --
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 إلى التعويض عن األضرار المادية والمعنويـة         إلى التعويض عن األضرار المادية والمعنويـة        ييإن الطلبات التي تقدم بها المعنيون ترم      إن الطلبات التي تقدم بها المعنيون ترم      
التي لحقت بهم أو بأقربائهم، وذلك من جراء ما صرحوا به من اعتقال تعسفي تعرض له                التي لحقت بهم أو بأقربائهم، وذلك من جراء ما صرحوا به من اعتقال تعسفي تعرض له                

  ..أقرباؤهمأقرباؤهم
هيئة من خالل اإلطالع على وثائق الملفات المعروضة عليها،  ومما قامت به             هيئة من خالل اإلطالع على وثائق الملفات المعروضة عليها،  ومما قامت به             ولقد ثبت لل  ولقد ثبت لل  

من تحريات أن األشخاص المعنيين،  والذين نفذت فيهم أحكام باإلعدام،  قد سبق لهـم أن                 من تحريات أن األشخاص المعنيين،  والذين نفذت فيهم أحكام باإلعدام،  قد سبق لهـم أن                 
كانوا قبل ذلك ضحية اعتقال تعسفي وأنهم تضرروا هم وأسرهم من ظروف هذا االعتقال              كانوا قبل ذلك ضحية اعتقال تعسفي وأنهم تضرروا هم وأسرهم من ظروف هذا االعتقال              

ألساسي للهيئة ينص على تعويض ضـحايا االنتهاكـات         ألساسي للهيئة ينص على تعويض ضـحايا االنتهاكـات         و لئن كان النظام ا    و لئن كان النظام ا    .  .  ومن تبعاته ومن تبعاته 
الجسيمة من المختفين قسرا والمعتقلين تعسفيا، فإن قواعد اإلنصاف المؤسسة لعمل الهيئة            الجسيمة من المختفين قسرا والمعتقلين تعسفيا، فإن قواعد اإلنصاف المؤسسة لعمل الهيئة            
والموجهة لمقرراتها، تحتم من باب أولى تعويض ذوي حقوق األشخاص الذين تعرضـوا             والموجهة لمقرراتها، تحتم من باب أولى تعويض ذوي حقوق األشخاص الذين تعرضـوا             

.  .  ن الحق في الحياة   ن الحق في الحياة   في نفس الظروف وضمن نفس األحداث ألشد من ذلك وهو الحرمان م           في نفس الظروف وضمن نفس األحداث ألشد من ذلك وهو الحرمان م           
و تبعا لذلك واعتبارا لقواعد اإلنصاف ولروح المصالحة، فإن الهيئة قـررت االسـتجابة              و تبعا لذلك واعتبارا لقواعد اإلنصاف ولروح المصالحة، فإن الهيئة قـررت االسـتجابة              

  ..للطلبات ذات الصلة بتعويض ذوي حقوق األشخاص المعنيينللطلبات ذات الصلة بتعويض ذوي حقوق األشخاص المعنيين
  
  

  ى الطالبينى الطالبينا لدا لدمبدئيمبدئي النية المفترض  النية المفترض حسنحسنعتماد عتماد االعتقال التعسفي في حالة ااالعتقال التعسفي في حالة ا -
تعويض عن األضرار التي لحقت أشخاصا بسبب ما تعويض عن األضرار التي لحقت أشخاصا بسبب ما وردت على الهيئة طلبات ترمي إلى ال   وردت على الهيئة طلبات ترمي إلى ال   

غير أن التحريات التي قامت بهـا الهيئـة         غير أن التحريات التي قامت بهـا الهيئـة         .  .  رضوا له من اعتقال تعسفي    رضوا له من اعتقال تعسفي    صرحوا أنهم تع  صرحوا أنهم تع  
حول االدعاءات الواردة بهذه الطلبات لم تفض إلى ما كانت تهدف إليه من تأكيد أو نفـي                 حول االدعاءات الواردة بهذه الطلبات لم تفض إلى ما كانت تهدف إليه من تأكيد أو نفـي                 

مكن من التثبت القطعي مـن      مكن من التثبت القطعي مـن       أن هذه الحالة من انعدام الت       أن هذه الحالة من انعدام الت      ةة ارتأت الهيئ   ارتأت الهيئ  ومع ذلك ومع ذلك . . لالعتقاللالعتقال
 حـسن    حـسن   عتمـاد عتمـاد الوقائع المدعاة، مع عدم تمكن الطالبين من تقديم مستندات حاسمة، تبرر ا           الوقائع المدعاة، مع عدم تمكن الطالبين من تقديم مستندات حاسمة، تبرر ا           

 لديهم، األمر الذي يتعين معه، بعد التحقيق في الوقائع، بإدراجهـا             لديهم، األمر الذي يتعين معه، بعد التحقيق في الوقائع، بإدراجهـا             المفترض  المفترض النية المبدئي النية المبدئي 
ترتبت عنها، ترتبت عنها، في سياقها والتدقيق فيها وفي حجمها وفي تناسبها مع األضرار التي تكون قد    في سياقها والتدقيق فيها وفي حجمها وفي تناسبها مع األضرار التي تكون قد    

تعويض األشخاص المعنيين وذلك انسجاما مع ما يقتضيه اإلنصاف والمصالحة والطـي            تعويض األشخاص المعنيين وذلك انسجاما مع ما يقتضيه اإلنصاف والمصالحة والطـي            
 الهيئـة تعـويض      الهيئـة تعـويض     تتقررقرروتبعا لذلك   وتبعا لذلك   .  .   ببالدنا  ببالدنا النهائي لصفحة ماضي االنتهاكات الجسيمة    النهائي لصفحة ماضي االنتهاكات الجسيمة    
  ..الطالبين في القضايا ذات الصلة بالموضوعالطالبين في القضايا ذات الصلة بالموضوع
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   التعرض النتهاكات خالل أحداث اجتماعية التعرض النتهاكات خالل أحداث اجتماعية--جج
  اا أحداث أحداث19901990 و و19841984 و و19811981 و و19651965  المغرب خالل سنواتالمغرب خالل سنواتعرفت بعض مدن عرفت بعض مدن 

اجتماعية تمثلت في خروج متظاهرين إلى الشوارع العمومية بفعل أسباب ذات طبيعة اجتماعية تمثلت في خروج متظاهرين إلى الشوارع العمومية بفعل أسباب ذات طبيعة 
 طرف أجهزة تابعة للدولة لقمع  طرف أجهزة تابعة للدولة لقمع نن، اتسمت بإطالق الرصاص م، اتسمت بإطالق الرصاص مةةاجتماعية أو اقتصادياجتماعية أو اقتصادي

ا تعرض العديد ا تعرض العديد المظاهرات مما أدى إلى إصابة بعض األشخاص ووفاة البعض اآلخر، كمالمظاهرات مما أدى إلى إصابة بعض األشخاص ووفاة البعض اآلخر، كم
وبعد دراسة الوثائق بالملفات المعروضة على الهيئة المرتبطة بهذه وبعد دراسة الوثائق بالملفات المعروضة على الهيئة المرتبطة بهذه .  .   لالعتقال لالعتقالمن األفرادمن األفراد

  ::األحداث، والتحريات التي أجرتها وقفت الهيئة على ما يلياألحداث، والتحريات التي أجرتها وقفت الهيئة على ما يلي
  

  تعرض أشخاص لالعتقال التعسفيتعرض أشخاص لالعتقال التعسفي  
بعـض  بعـض  بالنظر إلى أن المسطرة التي تم في إطارها اعتقال األشخاص المعنيين لم تكن في               بالنظر إلى أن المسطرة التي تم في إطارها اعتقال األشخاص المعنيين لم تكن في               

جوانبها مطابقة للقانون، األمر الذي أضفى على االعتقال الذي تعرضوا له طابع التعسف،             جوانبها مطابقة للقانون، األمر الذي أضفى على االعتقال الذي تعرضوا له طابع التعسف،             
وبالنظر أيضا لما عانوه بسبب ذلك من انتهاك لحقوقهم ولما تحملوه من آالم مـن جـراء            وبالنظر أيضا لما عانوه بسبب ذلك من انتهاك لحقوقهم ولما تحملوه من آالم مـن جـراء            
ظروف االعتقال وتبعاته، ولما ترتب عن ذلك من أضرار مادية ومعنوية لهم وألسـرهم،              ظروف االعتقال وتبعاته، ولما ترتب عن ذلك من أضرار مادية ومعنوية لهم وألسـرهم،              

 بأحقيتهم في    بأحقيتهم في   تتصرحصرححة، فإن الهيئة مراعاة لكل ذلك،       حة، فإن الهيئة مراعاة لكل ذلك،       إلنصاف والمصال إلنصاف والمصال واعتبارا لقواعد ا  واعتبارا لقواعد ا  
  ..جبر الضرر والتعويض الماديجبر الضرر والتعويض المادي

  تعرض أشخاص إلصابة بالرصاص مع اعتقال متبوع بمحاكمةتعرض أشخاص إلصابة بالرصاص مع اعتقال متبوع بمحاكمة  
بعد دراسة الملفات ذات الصلة، تبين للهيئة أن الطلبات التي تقدم بها األشخاص المعنيون              بعد دراسة الملفات ذات الصلة، تبين للهيئة أن الطلبات التي تقدم بها األشخاص المعنيون              

ة والمعنوية التي لحقت بهم بسبب ما أفادوا أنهـم          ة والمعنوية التي لحقت بهم بسبب ما أفادوا أنهـم          ترمي إلى التعويض عن األضرار المادي     ترمي إلى التعويض عن األضرار المادي     
   الهيئة ارتـأت    الهيئة ارتـأت   وبما أن وبما أن . . تعرضوا له من إصابات بالرصاص وما تالها من اعتقال تعسفي         تعرضوا له من إصابات بالرصاص وما تالها من اعتقال تعسفي         

 ُيوفِّر التناسب بين القوة المـستعملة     ُيوفِّر التناسب بين القوة المـستعملة    الجتماعية كان يتعين معالجتها بشكل    الجتماعية كان يتعين معالجتها بشكل    أن تلك األحداث ا   أن تلك األحداث ا   
ون الدولي لحقوق اإلنسان وانسجاما مع      ون الدولي لحقوق اإلنسان وانسجاما مع      لمواجهتها وحجم الوقائع، وذلك تطبيقا ألحكام القان      لمواجهتها وحجم الوقائع، وذلك تطبيقا ألحكام القان      

  مـن مـن عرضه الطـالبون    عرضه الطـالبون     ما    ما   ما يقتضيه الحفاظ على النظام وسالمة المواطنين البدنية، فإن        ما يقتضيه الحفاظ على النظام وسالمة المواطنين البدنية، فإن        
اعتقال، تم وفق مسطرة لم تكن في بعض جوانبها مطابقة للقانون، األمر الذي يكون معه               اعتقال، تم وفق مسطرة لم تكن في بعض جوانبها مطابقة للقانون، األمر الذي يكون معه               
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مصالحة، قـررت   مصالحة، قـررت   وتبعا لذلك، واعتبارا لقواعد اإلنصاف ومستلزمات ال      وتبعا لذلك، واعتبارا لقواعد اإلنصاف ومستلزمات ال      . . مشوبا بالتعسف مشوبا بالتعسف 
  ..الهيئة تعويض األشخاص المعنيين في الحاالت المعروضة عليهاالهيئة تعويض األشخاص المعنيين في الحاالت المعروضة عليها

  

  وفاة إثر إصابة بالرصاصوفاة إثر إصابة بالرصاص    
من خالل اإلطالع على وثائق الملفات المعروضة ونتائج التحريات المجـراة مـن قبـل               من خالل اإلطالع على وثائق الملفات المعروضة ونتائج التحريات المجـراة مـن قبـل               

.  .  الهيئة، تبين لها أن أشخاصا لقوا حتفهم خالل تلك األحداث على إثر إصابتهم بالرصاص             الهيئة، تبين لها أن أشخاصا لقوا حتفهم خالل تلك األحداث على إثر إصابتهم بالرصاص             
ان النظام األساسي لهيئة اإلنصاف والمصالحة يـنص علـى تعـويض ضـحايا              ان النظام األساسي لهيئة اإلنصاف والمصالحة يـنص علـى تعـويض ضـحايا              ولئن ك ولئن ك 

االنتهاكات الجسيمة من المختفين قسرا والمعتقلين تعسفيا، فقـد رأت الهيئـة أن قواعـد               االنتهاكات الجسيمة من المختفين قسرا والمعتقلين تعسفيا، فقـد رأت الهيئـة أن قواعـد               
اإلنصاف المؤسسة لعملها والموجهة لمقرراتها، تحتم بـاألحرى تعـويض ذوي حقـوق             اإلنصاف المؤسسة لعملها والموجهة لمقرراتها، تحتم بـاألحرى تعـويض ذوي حقـوق             

األحداث وألسباب مماثلة ألشـد    األحداث وألسباب مماثلة ألشـد    األشخاص الذين تعرضوا في نفس الظروف وضمن نفس         األشخاص الذين تعرضوا في نفس الظروف وضمن نفس         
وتبعا لذلك، واعتبـارا لقواعـد اإلنـصاف        وتبعا لذلك، واعتبـارا لقواعـد اإلنـصاف        .  .  من ذلك، وهو الحرمان من الحق في الحياة       من ذلك، وهو الحرمان من الحق في الحياة       

  ..ولروح المصالحة، فإن الهيئة قررت التعويض في الحاالت المعروضة عليهاولروح المصالحة، فإن الهيئة قررت التعويض في الحاالت المعروضة عليها
  

  الغتراب خارج الوطنالغتراب خارج الوطن االضطرار إلى ا االضطرار إلى ا--دد
التعويض عـن األضـرار الماديـة       التعويض عـن األضـرار الماديـة       ترمي الطلبات التي تقدم بها األشخاص المعنيون إلى         ترمي الطلبات التي تقدم بها األشخاص المعنيون إلى         

و يستفاد من التحريـات     و يستفاد من التحريـات     .  .  والمعنوية التي لحقت بهم، بسبب االغتراب الذي اضطروا إليه        والمعنوية التي لحقت بهم، بسبب االغتراب الذي اضطروا إليه        
التي قامت بها هيئة اإلنصاف والمصالحة، ومن اإلطالع على المستندات المدلى بها وعلى             التي قامت بها هيئة اإلنصاف والمصالحة، ومن اإلطالع على المستندات المدلى بها وعلى             

نوا قبـل   نوا قبـل   باقي الوثائق المدرجة في الملفات المعروضة عليها، أن األشخاص المعنيين كـا           باقي الوثائق المدرجة في الملفات المعروضة عليها، أن األشخاص المعنيين كـا           
مغادرتهم البالد في فترات مختلفة في اتجاه بلدان االغتراب، متابعين في قـضايا تتعلـق               مغادرتهم البالد في فترات مختلفة في اتجاه بلدان االغتراب، متابعين في قـضايا تتعلـق               

، قبل أن تصدر في حقهم أحكام غيابية من طرف          ، قبل أن تصدر في حقهم أحكام غيابية من طرف          ل السياسي أو النقابي أو الجمعوي     ل السياسي أو النقابي أو الجمعوي     بالعمبالعم
  ..محاكم المملكةمحاكم المملكة

كما أن مكوثهم في هذه الظروف، ببالدهم كان سيعرضهم لما عانى منـه رفقـاؤهم فـي                 كما أن مكوثهم في هذه الظروف، ببالدهم كان سيعرضهم لما عانى منـه رفقـاؤهم فـي                 
عمل السياسي أو النقابي أو الجمعوي المعتقلين في نفس القضايا ولـنفس الـتهم، مـن                 عمل السياسي أو النقابي أو الجمعوي المعتقلين في نفس القضايا ولـنفس الـتهم، مـن                 الال

ويكون بذلك االغتراب الـذي     ويكون بذلك االغتراب الـذي     .  .  انتهاكات جسيمة لحقوقهم ومن معامالت ال تستند للقانون       انتهاكات جسيمة لحقوقهم ومن معامالت ال تستند للقانون       
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 باعتبار أنهم كانوا من المشمولين بالعفو الملكي الصادر في           باعتبار أنهم كانوا من المشمولين بالعفو الملكي الصادر في          ،،لجؤوا إليه والذي دام سنوات    لجؤوا إليه والذي دام سنوات    
  . .  اغترابا اضطراريا اغترابا اضطراريا19941994خرها العفو الملكي الشامل الصادر سنة خرها العفو الملكي الشامل الصادر سنة سنوات مختلفة كان آسنوات مختلفة كان آ

وتقديرا لما نتج عن هذا االغتراب من آالم وحرمان ومن ضياع للفرص بالنسبة لضحاياه،              وتقديرا لما نتج عن هذا االغتراب من آالم وحرمان ومن ضياع للفرص بالنسبة لضحاياه،              
ولما خلفه من آثار على حياتهم الشخصية والعائلية ولما تسبب ألسرهم من مشاكل ومحن،              ولما خلفه من آثار على حياتهم الشخصية والعائلية ولما تسبب ألسرهم من مشاكل ومحن،              

  تتصـرح صـرح  فإن الهيئة مراعـاة لكـل ذلـك،           فإن الهيئة مراعـاة لكـل ذلـك،          لحةلحةواعتبارا لقواعد اإلنصاف ولروح المصا    واعتبارا لقواعد اإلنصاف ولروح المصا    
  ..بأحقيتهم في التعويضبأحقيتهم في التعويض

  

   االضطرار إلى االختفاء داخل الوطن االضطرار إلى االختفاء داخل الوطن--هـهـ
تبين لهيئة اإلنصاف و المصالحة أن عددا من القضايا المعروضة عليهـا تـدخل ضـمن     تبين لهيئة اإلنصاف و المصالحة أن عددا من القضايا المعروضة عليهـا تـدخل ضـمن     

، والذي ينطبق في مفهومه على وضعية من        ، والذي ينطبق في مفهومه على وضعية من        االضطرار إلى االختفاء داخل الوطن    االضطرار إلى االختفاء داخل الوطن      حاالتحاالت
لى العيش مستخفيا، مرغما على االبتعاد عن محيطه العادي طيلة مدة           لى العيش مستخفيا، مرغما على االبتعاد عن محيطه العادي طيلة مدة           يجد نفسه مضطرا إ   يجد نفسه مضطرا إ   

معينة، درءا لمخاطر تعسف أجهزة الدولة ضده، بسبب أنشطته الـسياسية أو النقابيـة أو               معينة، درءا لمخاطر تعسف أجهزة الدولة ضده، بسبب أنشطته الـسياسية أو النقابيـة أو               
وحيث أن عدم اللجوء إلى هذا االختفاء       وحيث أن عدم اللجوء إلى هذا االختفاء       . . الجمعوية، ودون إمكانية تمتعه بالحماية القانونية     الجمعوية، ودون إمكانية تمتعه بالحماية القانونية     

هاكات جسيمة تخول من كانوا ضحية لها الحق في         هاكات جسيمة تخول من كانوا ضحية لها الحق في         كان سيعرض األشخاص المعنيين النت    كان سيعرض األشخاص المعنيين النت    
التعويض عن األضرار الالحقة بهم بسببها؛ وبالنظر لما عانوه من حرمان مـن حقـوقهم              التعويض عن األضرار الالحقة بهم بسببها؛ وبالنظر لما عانوه من حرمان مـن حقـوقهم              

جرياتـه، ولمـا    جرياتـه، ولمـا    اا، ولما تحملوه من آالم من جراء ظروف االختفـاء وم          ، ولما تحملوه من آالم من جراء ظروف االختفـاء وم          كمواطنين وكبشر كمواطنين وكبشر 
 نتيجة لـذلك     نتيجة لـذلك    ترتب عن ذلك من أضرار مادية ومعنوية لحقت بهم وبأسرهم وما علق بهم            ترتب عن ذلك من أضرار مادية ومعنوية لحقت بهم وبأسرهم وما علق بهم            

من آثار نفسية وما ضاع لهم من فرص، واعتبارا لقواعد اإلنصاف ولروح المـصالحة،              من آثار نفسية وما ضاع لهم من فرص، واعتبارا لقواعد اإلنصاف ولروح المـصالحة،              
  ..فإن الهيئة تقديرا لكل ذلك، قررت استحقاقهم للتعويض الماليفإن الهيئة تقديرا لكل ذلك، قررت استحقاقهم للتعويض المالي

   بالصخيرات بالصخيراتضحايا المحاولة االنقالبيةضحايا المحاولة االنقالبية  --يي
  1010خ خ توصلت الهيئة بطلبات من ذوي حقوق ضحايا المحاولة االنقالبية بالصخيرات بتاريتوصلت الهيئة بطلبات من ذوي حقوق ضحايا المحاولة االنقالبية بالصخيرات بتاري

  اتاتوثائق الملفوثائق الملفومكنت دراسة ومكنت دراسة . . قادها بعض الضباط بالجيش المغربيقادها بعض الضباط بالجيش المغربيوالتي والتي   19711971يوليوز يوليوز 
المعروضة والتحريات المجراة حول الوقائع المذكورة بها، من الوقوف على أن األشخاص المعروضة والتحريات المجراة حول الوقائع المذكورة بها، من الوقوف على أن األشخاص 
الذين أصيبوا بالرصاص خالل األحداث األليمة المذكورة، والذين توفي معظمهم نتيجة الذين أصيبوا بالرصاص خالل األحداث األليمة المذكورة، والذين توفي معظمهم نتيجة 
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 تم خارج القانون، على يد عناصر تنتمي إلى جهاز  تم خارج القانون، على يد عناصر تنتمي إلى جهاز حتجاز جماعيحتجاز جماعيوا ضحايا اوا ضحايا اكانكانلذلك، لذلك، 
 لحقوق اإلنسان  لحقوق اإلنسان اا جسيم جسيماانتهاكنتهاكومكن تحليل تلك الوقائع من االقتناع بأنها تضمنت اومكن تحليل تلك الوقائع من االقتناع بأنها تضمنت ا. . الدولةالدولة

على شكل اعتقال تعسفي تم لمدة معينة تحت تهديد السالح، ألشخاص لهم مواقف أو نشاط على شكل اعتقال تعسفي تم لمدة معينة تحت تهديد السالح، ألشخاص لهم مواقف أو نشاط 
األمر األمر ، ،  ثابتة ثابتة القانونية القانونية الدولة الدولةمسؤوليةمسؤولية وبأن  وبأن أو يفترض فيهم ذلك،أو يفترض فيهم ذلك،على المستوى السياسي على المستوى السياسي 

مصالحة كما يحدده مصالحة كما يحدده العناصر المؤسسة الختصاص هيئة اإلنصاف والالعناصر المؤسسة الختصاص هيئة اإلنصاف والالذي تتوافر معه الذي تتوافر معه 
  ..نظامها األساسينظامها األساسي

ين وكبشر، ولما ين وكبشر، ولما  كمواطن كمواطنمم لحقوقه لحقوقهاتاتمن انتهاكمن انتهاك الضحايا  الضحايا  وبالنظر لما عاناه وبالنظر لما عاناه،،تبعا لذلكتبعا لذلكوو
 الحياة،  الحياة،  الحق في الحق في من منممذي انتهى بحرمانهذي انتهى بحرمانه من معاناة بسبب االحتجاز الالقانوني ال من معاناة بسبب االحتجاز الالقانوني التحملوهتحملوه

، واعتبارا لقواعد اإلنصاف ، واعتبارا لقواعد اإلنصاف لك من أضرار مادية ومعنوية ألسرهملك من أضرار مادية ومعنوية ألسرهمولما ترتب عن ذولما ترتب عن ذ
قررت تعويض ذوي حقوق ضحايا تلك قررت تعويض ذوي حقوق ضحايا تلك    ذلك ذلكولروح المصالحة، فإن الهيئة تقديرا لكلولروح المصالحة، فإن الهيئة تقديرا لكل

  ..األحداثاألحداث
  

   في قضايا عدم االختصاص في قضايا عدم االختصاص--22--22
  رغم عدم اندراجها ضمن االختصاص رغم عدم اندراجها ضمن االختصاص  قضايا موضوع توصيات بجبر الضرر ب قضايا موضوع توصيات بجبر الضرر ب--11--22--22
   المحتجزون بمركز بتاكونيت المحتجزون بمركز بتاكونيت--أأ

بعد دراسة الملفات المعروضة على الهيئة في الموضوع، وبعد ما أجرته مـن تحريـات               بعد دراسة الملفات المعروضة على الهيئة في الموضوع، وبعد ما أجرته مـن تحريـات               
 تبين لها أنه بمناسبة استضافة مدينـة الـدار البيـضاء             تبين لها أنه بمناسبة استضافة مدينـة الـدار البيـضاء            ،،بخصوص الوقائع المذكورة بها   بخصوص الوقائع المذكورة بها   

ألمنيـة باعتقـال مجموعـة مـن        ألمنيـة باعتقـال مجموعـة مـن        ، قامت السلطات ا   ، قامت السلطات ا   19711971لمؤتمر القمة اإلسالمي سنة     لمؤتمر القمة اإلسالمي سنة     
حيث تم اعتقالهم سواء من الشارع      حيث تم اعتقالهم سواء من الشارع      . . المشردين والمتسولين ابتداء من يناير من نفس السنة       المشردين والمتسولين ابتداء من يناير من نفس السنة       

المحالت التي كانت تأويهم ليال وأحيلوا على مراكز الشرطة القريبـة مـن تلـك               المحالت التي كانت تأويهم ليال وأحيلوا على مراكز الشرطة القريبـة مـن تلـك               أو من   أو من   
 رهن   رهن  المحالت ليتم نقلهم فيما بعد في ظروف غير إنسانية، إلى مركز تاكونيت حيث بقوا             المحالت ليتم نقلهم فيما بعد في ظروف غير إنسانية، إلى مركز تاكونيت حيث بقوا             

  .. لسوء المعاملة والمس بالكرامة لسوء المعاملة والمس بالكرامةاالحتجاز مدة تناهز ثالث سنوات ، تعرضوا خاللها،االحتجاز مدة تناهز ثالث سنوات ، تعرضوا خاللها،
وعلى الرغم من ثبوت مسؤولية أجهزة الدولة فيما تعرض له األشخاص المعنيـون مـن               وعلى الرغم من ثبوت مسؤولية أجهزة الدولة فيما تعرض له األشخاص المعنيـون مـن               

  ، ، من حيث كون االعتقال هـذا     من حيث كون االعتقال هـذا     اعتقال تعسفي بسبب احتجازهم في ظروف تفتقد للشرعية،         اعتقال تعسفي بسبب احتجازهم في ظروف تفتقد للشرعية،         
   كما تم حرمان ضحاياه     كما تم حرمان ضحاياه    نظامي،نظامي، كان بمعتقل غير      كان بمعتقل غير     ههأنأن و  و ،،قضاءقضاء من طرف ال    من طرف ال   م يتم األمر به   م يتم األمر به   لل
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من كافة الضمانات القانونية الخاصة باالعتقال المنصوص عليها في التـشريع الـوطني             من كافة الضمانات القانونية الخاصة باالعتقال المنصوص عليها في التـشريع الـوطني             
 ذلـك غيـر منـدرج ضـمن          ذلـك غيـر منـدرج ضـمن         ،   فإن الهيئـة اعتبـرت       ،   فإن الهيئـة اعتبـرت       والقانون الدولي لحقوق اإلنسان   والقانون الدولي لحقوق اإلنسان   

 سياسـية    سياسـية   أنشطةأنشطة   بسبب  بسبب يتميتم لم    لم   ، بالنسبة لمعظم الحاالت،     ، بالنسبة لمعظم الحاالت،     باعتبار أن االحتجاز  باعتبار أن االحتجاز  ،  ،  اختصاصهااختصاصها
أو نقابية أو جمعوية مناط اختصاصها طبقا لمقتضيات المـادة الخامـسة مـن نظامهـا                أو نقابية أو جمعوية مناط اختصاصها طبقا لمقتضيات المـادة الخامـسة مـن نظامهـا                

 وحينما ثبت للهيئة، في حاالت معينة، أن أصحابها اعتقلوا لواحـد مـن تلـك                 وحينما ثبت للهيئة، في حاالت معينة، أن أصحابها اعتقلوا لواحـد مـن تلـك                ..األساسياألساسي
  ..األسباب فإنها قررت تعويضهم بإعمال كافة عناصر التقدير المعمول بها في المجالاألسباب فإنها قررت تعويضهم بإعمال كافة عناصر التقدير المعمول بها في المجال

خطورة االنتهاكات التي تعرض لها باقي األشخاص، ولو أنها ال تندرج ضـمن             خطورة االنتهاكات التي تعرض لها باقي األشخاص، ولو أنها ال تندرج ضـمن             وبالنظر ل وبالنظر ل 
، ولمـا   ، ولمـا   رمان من حقوقهم كمواطنين وكبـشر     رمان من حقوقهم كمواطنين وكبـشر      لما عانوه من ح     لما عانوه من ح    اعتبارااعتباراوواختصاص الهيئة،   اختصاص الهيئة،   

جرياته، ولما ترتب عن    جرياته، ولما ترتب عن    ااومومما تعرضوا له من احتجاز      ما تعرضوا له من احتجاز       من آالم من جراء ظروف        من آالم من جراء ظروف       تحملوهتحملوه
رهم وما علق بهم نتيجة لذلك مـن آثـار          رهم وما علق بهم نتيجة لذلك مـن آثـار          ذلك من أضرار مادية ومعنوية لحقت بهم وبأس       ذلك من أضرار مادية ومعنوية لحقت بهم وبأس       

    . . ، فقد قررت رفع توصية خاصة لجبر أضرار األشخاص المعنيين، فقد قررت رفع توصية خاصة لجبر أضرار األشخاص المعنييننفسيةنفسية
  

  اريواريوسسضحايا انتهاكات البوليضحايا انتهاكات البولي  --بب
  تعرضوا لالختطافتعرضوا لالختطافيعرضون فيها أنهم يعرضون فيها أنهم  مدنيين  مدنيين اا أشخاص أشخاص تخص تخصعلى الهيئة طلباتعلى الهيئة طلباتوردت وردت 

هن االحتجاز في هن االحتجاز في وظلوا روظلوا ر   من داخل التراب المغربي من داخل التراب المغربياريواريوسسالبوليالبولي  جماعةجماعةمن قبل من قبل 
معسكرات تندوف لسنوات طويلة في ظروف اتسمت بتعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة معسكرات تندوف لسنوات طويلة في ظروف اتسمت بتعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة 

  ..طيلة فترة االعتقالطيلة فترة االعتقال

 ومقتضيات القانون الدولي  ومقتضيات القانون الدولي ضة على ضوء النظام األساسيضة على ضوء النظام األساسي الحاالت المعرو الحاالت المعروالنظر فيالنظر فيوبعد وبعد 
ات ات ملفملف ال التت دراسة مستندا دراسة مستندا خالل خاللمنمنهيئة هيئة لللللحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني، تبين لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني، تبين 

نتائج التحريات التي قامت بها أن االنتهاكات التي تعرض لها األشخاص نتائج التحريات التي قامت بها أن االنتهاكات التي تعرض لها األشخاص المعروضة والمعروضة و
ا أعاله، ا أعاله، ، وإن كانت تعتبر انتهاكات جسيمة طبقا لمقتضيات القانونين المومأ إليه، وإن كانت تعتبر انتهاكات جسيمة طبقا لمقتضيات القانونين المومأ إليهالمعنيونالمعنيون

 وفق التعريف المنصوص عليه في أحكام  وفق التعريف المنصوص عليه في أحكام االنتهاكات الجسيمةاالنتهاكات الجسيمة تندرج ضمن  تندرج ضمن إال أنها الإال أنها ال
 أجهزة الدولة  أجهزة الدولة ، وذلك بسبب انعدام مسؤولية، وذلك بسبب انعدام مسؤوليةمن النظام األساسي للهيئةمن النظام األساسي للهيئةسة سة الخامالخامالمادة المادة 

المغربية اتجاهها من حيث كونها لم ترتكب من قبل موظفين عموميين تابعين لها أو أفراد المغربية اتجاهها من حيث كونها لم ترتكب من قبل موظفين عموميين تابعين لها أو أفراد 
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غير أنه، من جهة غير أنه، من جهة . . أو جماعات كانوا يتصرفون باسمها أو متواطئين مع تلك األجهزةأو جماعات كانوا يتصرفون باسمها أو متواطئين مع تلك األجهزة
شخاص المعنيون من انتهاكات تتوافر فيها ما يكفي شخاص المعنيون من انتهاكات تتوافر فيها ما يكفي  للهيئة أن ما تعرض له األ للهيئة أن ما تعرض له األ ثبت ثبتأخرى،أخرى،

من عناصر لوصفها باالختفاء القسري باعتبار أن المعنيين تم اختطافهم واعتقالهم ضدا من عناصر لوصفها باالختفاء القسري باعتبار أن المعنيين تم اختطافهم واعتقالهم ضدا 
 حرمانهم  حرمانهم على مقتضيات القانون اإلنساني الدولي التي تجرم التعرض للمدنيين، فضال عنعلى مقتضيات القانون اإلنساني الدولي التي تجرم التعرض للمدنيين، فضال عن

منها ذلك القانون، كما أن منها ذلك القانون، كما أن معاملتهم التي يضمعاملتهم التي يضمن كافة الضمانات القانونية الخاصة بمن كافة الضمانات القانونية الخاصة ب
مصيرهم ومكان اعتقالهم ظل مجهوال بالنسبة ألقربائهم األمر الذي كان مصحوبا بالنكران مصيرهم ومكان اعتقالهم ظل مجهوال بالنسبة ألقربائهم األمر الذي كان مصحوبا بالنكران 

كما ثبت للهيئة وفاة بعض الضحايا نتيجة كما ثبت للهيئة وفاة بعض الضحايا نتيجة . . والتستر من طرف الجهة المسؤولة عنهوالتستر من طرف الجهة المسؤولة عنه
وبعد دراسة الهيئة وبعد دراسة الهيئة . . ظروف االعتقال القاسية ولما تعرضوا له من تعذيب وسوء معاملةظروف االعتقال القاسية ولما تعرضوا له من تعذيب وسوء معاملة

وبالنظر لخطورة االنتهاكات التي وبالنظر لخطورة االنتهاكات التي  ،،للملفات المعروضة عليها وما تضمنته من وثائقللملفات المعروضة عليها وما تضمنته من وثائق
ب ب بالنظر لما أصابالنظر لما أصاوو لمسؤولية الدولة عن حماية مواطنيها،  لمسؤولية الدولة عن حماية مواطنيها، اعتبارااعتباراتعرض لها المعنيون، وتعرض لها المعنيون، و

 المعاناة واأللم والحرمان المترتب  المعاناة واأللم والحرمان المترتب معنوية تمثلت أساسا فيمعنوية تمثلت أساسا في من أضرار مادية و من أضرار مادية والضحاياالضحايا
، رفع توصية خاصة لجبر ، رفع توصية خاصة لجبر هيئةهيئةالال  قد قررتقد قررتفف  الظروف المذكورة،الظروف المذكورة،عن تعرضهم لالختفاء في عن تعرضهم لالختفاء في 

    ..كافة أضرار األشخاص المعنيين أو ذوي حقوقهمكافة أضرار األشخاص المعنيين أو ذوي حقوقهم
 

   قضايا عدم االختصاص الصرف قضايا عدم االختصاص الصرف--22--22--22
  

   أشخاص يدعون أنهم احتجزوا بمعسكر بتاكلفت أشخاص يدعون أنهم احتجزوا بمعسكر بتاكلفت--أأ
 إلى تعويضهم عما ادعوا أنهم تعرضوا له من  إلى تعويضهم عما ادعوا أنهم تعرضوا له من ييتقدم أشخاص بطلبات أمام الهيئة ترمتقدم أشخاص بطلبات أمام الهيئة ترم

 يفيدون أنه أقيم من طرف القوات المسلحة الملكية  يفيدون أنه أقيم من طرف القوات المسلحة الملكية ،، مس حقوقهم خالل معسكر مس حقوقهم خالل معسكرانتهاكانتهاك
غير أنه تبين من نتائج التحريات التي قامت بها الهيئة والتي غير أنه تبين من نتائج التحريات التي قامت بها الهيئة والتي . .  بمنطقة تاكلفت بمنطقة تاكلفت19671967  سنةسنة

أكدتها وثائق أدلى بها بعض المشاركين في المعسكر المذكور، أن هذا األخير كان في أكدتها وثائق أدلى بها بعض المشاركين في المعسكر المذكور، أن هذا األخير كان في 
  اتات في إطار اإلنعاش الوطني، وليس في الطلب في إطار اإلنعاش الوطني، وليس في الطلب11967967الواقع ورشا تمت إقامته سنة الواقع ورشا تمت إقامته سنة 

 أعاله ما يفيد أن االنتهاكات المدعاة كانت بسبب نشاط سياسي أو نقابي أو  أعاله ما يفيد أن االنتهاكات المدعاة كانت بسبب نشاط سياسي أو نقابي أو ةةالمذكورالمذكور
جمعوي للعارضين، األمر الذي قررت معه الهيئة التصريح بعدم االختصاص طبقا ألحكام جمعوي للعارضين، األمر الذي قررت معه الهيئة التصريح بعدم االختصاص طبقا ألحكام 

  ..المادة الخامسة من نظامها األساسيالمادة الخامسة من نظامها األساسي
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  .1973 و،1960الل األحداث الواقعة في سنوات خمساعدو قوات األمن  -ب
 فيما  فيما 19601960عرفت منطقة أزيالل تدخل الجيش لتعقب المشاركين في األحداث الواقعة سنة عرفت منطقة أزيالل تدخل الجيش لتعقب المشاركين في األحداث الواقعة سنة 

 على إثر تسلل  على إثر تسلل 19731973يعرف بثورة القايد البشير، وأحداث موالي بوعزة الواقعة سنة يعرف بثورة القايد البشير، وأحداث موالي بوعزة الواقعة سنة 
. . جزائر إلى المغربجزائر إلى المغربمجموعات مسلحة من خاليا ما كان يعرف بالتنظيم، من ليبيا عبر المجموعات مسلحة من خاليا ما كان يعرف بالتنظيم، من ليبيا عبر ال
 حيث كان يتم  حيث كان يتم هؤالء،هؤالء،ولبلوغ ذلك استعانت القوات المسلحة بأهالي تلك المناطق في تعقب ولبلوغ ذلك استعانت القوات المسلحة بأهالي تلك المناطق في تعقب 

توظيفهم في البحث عن المطلوبين، وحمل السالح والمؤن، كما قام الجيش بترحيل ساكنة توظيفهم في البحث عن المطلوبين، وحمل السالح والمؤن، كما قام الجيش بترحيل ساكنة 
  . . الجبال إلى المراكز، لتسهيل عملية التعقبالجبال إلى المراكز، لتسهيل عملية التعقب

مع إليهم صرحوا بأن قيامهم بهذه المهام مع إليهم صرحوا بأن قيامهم بهذه المهام وتجدر اإلشارة إلى أن بعض األشخاص المستوتجدر اإلشارة إلى أن بعض األشخاص المست
كان باختيارهم، في حين قال آخرون أن قيامهم بهذه األعمال كان إجبارا من طرف كان باختيارهم، في حين قال آخرون أن قيامهم بهذه األعمال كان إجبارا من طرف 

وبعد دراسة الملفات ذات الصلة بهذه الطلبات، ومن خالل وبعد دراسة الملفات ذات الصلة بهذه الطلبات، ومن خالل . . الجيش والسلطات المحليةالجيش والسلطات المحلية
  : : اث إلى فئتيناث إلى فئتينالتحريات المجراة من قبل الهيئة، تم تصنيف الحاالت المرتبطة بهاته األحدالتحريات المجراة من قبل الهيئة، تم تصنيف الحاالت المرتبطة بهاته األحد

    ؛؛فئة األشخاص الذين ساعدوا قوات األمن بحكم الوظيفةفئة األشخاص الذين ساعدوا قوات األمن بحكم الوظيفة  --
فئة األشخاص الذين ساعدوا قوات األمن من حيث الظرفية، إما طوعا، وإما فـي              فئة األشخاص الذين ساعدوا قوات األمن من حيث الظرفية، إما طوعا، وإما فـي                --

ـ    ـ   نطاق ما يسمى ب علما أن هاتين الظاهرتين األخيـرتين ال       علما أن هاتين الظاهرتين األخيـرتين ال       " " السخرةالسخرة""التكليف أو   التكليف أو   ""نطاق ما يسمى ب
في الوقائع التي عرضـها     في الوقائع التي عرضـها     الن انتهاكا جسيما لحقوق اإلنسان، حسب ما ورد         الن انتهاكا جسيما لحقوق اإلنسان، حسب ما ورد         تشكتشك

  ..الطالبونالطالبون
وبعد الرجوع إلى مقتضيات المواثيق الدوليـة والقـوانين الوطنيـة المتعلقـة بالـسخرة               وبعد الرجوع إلى مقتضيات المواثيق الدوليـة والقـوانين الوطنيـة المتعلقـة بالـسخرة               
والتكليف، تبين للهيئة أن الوقائع المشار إليها أعاله ال تنطبق عليها، فضال عـن أنهـا ال                 والتكليف، تبين للهيئة أن الوقائع المشار إليها أعاله ال تنطبق عليها، فضال عـن أنهـا ال                 

سـي، فـي    سـي، فـي    تندرج ضمن االختصاص المحدد للهيئة والذي ينحصر، طبقا لنظامهـا األسا          تندرج ضمن االختصاص المحدد للهيئة والذي ينحصر، طبقا لنظامهـا األسا          
التعويض عن األضرار المادية والمعنوية الناتجة عن االعتقال التعسفي واالختفاء القسري           التعويض عن األضرار المادية والمعنوية الناتجة عن االعتقال التعسفي واالختفاء القسري           

  ..بسبب نشاط سياسي أو نقابي أو جمعوي، مع جبر باقي األضرار المترتبة عنهمابسبب نشاط سياسي أو نقابي أو جمعوي، مع جبر باقي األضرار المترتبة عنهما
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ا لالعتقال بسبب رفضهم للمساعدة     ا لالعتقال بسبب رفضهم للمساعدة     إال أن حاالت األشخاص الذين ثبت للهيئة أنهم تعرضو        إال أن حاالت األشخاص الذين ثبت للهيئة أنهم تعرضو        
مـا تعـرض لـه      مـا تعـرض لـه       االختصاص وتقرر فيهـا التعـويض ع        االختصاص وتقرر فيهـا التعـويض ع       درجة ضمن درجة ضمن قد تم اعتبارها من   قد تم اعتبارها من   

  ..األشخاص المعنيون من أضراراألشخاص المعنيون من أضرار
  

الهيئـة بمالئمـة النـصوص      الهيئـة بمالئمـة النـصوص      أوصت  أوصت  دراستها وبتها في الملفات ذات الصلة،       دراستها وبتها في الملفات ذات الصلة،       وعلى إثر   وعلى إثر   
  ."السخرةالسخرة""وو" " التكليفالتكليف""القانونية الوطنية المتعلقة بالقانونية الوطنية المتعلقة ب

 
 
 
 
 
 
 
  

   المجلس الحربي  المجلس الحربي  قضايا األشخاص الذين أعدموا تنفيذا لقرار صادر عن قضايا األشخاص الذين أعدموا تنفيذا لقرار صادر عن--جج

 مجلس حربي لمحاكمة كبار الضباط  مجلس حربي لمحاكمة كبار الضباط  انعقد انعقد،،19711971 يوليوز  يوليوز 1010على إثر فشل انقالب على إثر فشل انقالب 
  ..المساهمين في هذه األحداث، وأصدر أحكاما بإعدامهمالمساهمين في هذه األحداث، وأصدر أحكاما بإعدامهم

ولقد أوضح الوزير األول آنذاك  في تصريح حكومي أمام مجلس النواب أن  اإلعدام ولقد أوضح الوزير األول آنذاك  في تصريح حكومي أمام مجلس النواب أن  اإلعدام 
د في مسرح األحداث في الصخيرات د في مسرح األحداث في الصخيرات الذي اتخذه هذا المجلس في حق المسؤولين عن التمرالذي اتخذه هذا المجلس في حق المسؤولين عن التمر

  ..كان حكماكان حكما
وقد ارتأت الهيئة، تبعا لذلك، أن الطلبات ذات الصلة بالموضوع ال تندرج ضمن وقد ارتأت الهيئة، تبعا لذلك، أن الطلبات ذات الصلة بالموضوع ال تندرج ضمن 

  ..اختصاصهااختصاصها
  

    19711971 سنة  سنة  جنود عقب أحداث الصخيرات جنود عقب أحداث الصخيرات اعتقال اعتقال--دد

  األحداثاألحداث تالميذ مدرسة اهرمومو الذين تعرضوا لالعتقال إثر  تالميذ مدرسة اهرمومو الذين تعرضوا لالعتقال إثر منمنتوصلت الهيئة بطلبات توصلت الهيئة بطلبات 
 والذين تمت تبرئتهم من قبل  والذين تمت تبرئتهم من قبل 19711971  يوليوزيوليوز 1010  بتاريخبتاريخالمحاولة االنقالبية المحاولة االنقالبية   التي عرفتهاالتي عرفتها

وبعد دراسة الملفات التي عرضت عليها والتحريات المجراة وبعد دراسة الملفات التي عرضت عليها والتحريات المجراة . . المحكمة العسكرية بالقنيطرةالمحكمة العسكرية بالقنيطرة
 ومن  ومن ن ظروف الحاالت المعنيةن ظروف الحاالت المعنية ال يستنتج م ال يستنتج مفي الموضوع، خلصت الهيئة إلى أنهفي الموضوع، خلصت الهيئة إلى أنه

سة نشاط سياسي أو نقابي أو سة نشاط سياسي أو نقابي أو ممارممارمت بسبب مت بسبب  أن االعتقاالت المصرح به ت أن االعتقاالت المصرح به تمالبساتها،مالبساتها،
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تبعا لذلك قررت التصريح تبعا لذلك قررت التصريح وو. . األساسياألساسي  هاهانظامنظاملمعنى المقصود بهذه العبارة في لمعنى المقصود بهذه العبارة في  با باجمعويجمعوي
  . . بعدم االختصاص في الموضوعبعدم االختصاص في الموضوع

  

   عدم االختصاص الزمني القبلي عدم االختصاص الزمني القبلي--هـهـ
وردت على الهيئة مجموعة من الطلبات من أشخاص يطلبون فيها التعويض عما لحقهم وردت على الهيئة مجموعة من الطلبات من أشخاص يطلبون فيها التعويض عما لحقهم 

 بسبب ما تعرضوا له من انتهاكات مرتكبة من طرف االستعمار الفرنسي أو  بسبب ما تعرضوا له من انتهاكات مرتكبة من طرف االستعمار الفرنسي أو من أضرارمن أضرار
وبما أن أحكام المادتين الخامسة والتاسعة من النظام األساسي للهيئة تقصر وبما أن أحكام المادتين الخامسة والتاسعة من النظام األساسي للهيئة تقصر . . اإلسبانياإلسباني
 على االنتهاكات الجسيمة المرتكبة من طرف موظفين عموميين تابعين للدولة  على االنتهاكات الجسيمة المرتكبة من طرف موظفين عموميين تابعين للدولة هاهاصالحياتصالحيات

ف باسمها، فإنها غير مختصة للنظر في طلبات ف باسمها، فإنها غير مختصة للنظر في طلبات المغربية أو أفراد أو جماعات تتصرالمغربية أو أفراد أو جماعات تتصر
التعويض عن األضرار التي لحقت برجال المقاومة من جراء القمع الذي تعرضوا له على التعويض عن األضرار التي لحقت برجال المقاومة من جراء القمع الذي تعرضوا له على 

  ..أيدي المستعمرأيدي المستعمر
  
  
  

   عدم االختصاص الزمني البعدي عدم االختصاص الزمني البعدي--وو
 الوقائع  الوقائع  أن أنوبماوبما. . 19991999كما توصلت الهيئة بطلبات حول أحداث وقعت ما بعد سنة كما توصلت الهيئة بطلبات حول أحداث وقعت ما بعد سنة 

ذه الطلبات ال تتعلق بالفترة الممتدة من أوائل االستقالل إلى تاريخ ذه الطلبات ال تتعلق بالفترة الممتدة من أوائل االستقالل إلى تاريخ المستند عليها في هالمستند عليها في ه
 والتي حددتها  والتي حددتها 19991999المصادقة الملكية على إحداث هيئة التحكيم المستقلة للتعويض سنة المصادقة الملكية على إحداث هيئة التحكيم المستقلة للتعويض سنة 

أحكام المادة الثامنة من النظام األساسي لهيئة اإلنصاف والمصالحة، كإطار زمني أحكام المادة الثامنة من النظام األساسي لهيئة اإلنصاف والمصالحة، كإطار زمني 
  .. في هذه الطلبات في هذه الطلباتالختصاصها؛ فقد قررت عدم االختصاص للبتالختصاصها؛ فقد قررت عدم االختصاص للبت

  

  قضايا مختلفةقضايا مختلفة: :  عدم االختصاص النوعي عدم االختصاص النوعي--يي
  حاالت اعتقال ال عالقة له بنشاط سياسي أو نقابي أو جمعويحاالت اعتقال ال عالقة له بنشاط سياسي أو نقابي أو جمعوي  

  

الوقائع الواردة فيها الوقائع الواردة فيها   عما يمكن أن تكونعما يمكن أن تكون  عرضت على الهيئة طلبات، والتي بصرف النظرعرضت على الهيئة طلبات، والتي بصرف النظر
ن للهيئة أنها ن للهيئة أنها قد تضمنته من انتهاك لحقوق اإلنسان أو مخالفة للتشريع الوطني، فقد تبيقد تضمنته من انتهاك لحقوق اإلنسان أو مخالفة للتشريع الوطني، فقد تبي

ليست ناتجة عن ممارسة ألنشطة سياسية أو نقابية أو جمعوية، وهي بالتالي ال تندرج ليست ناتجة عن ممارسة ألنشطة سياسية أو نقابية أو جمعوية، وهي بالتالي ال تندرج 
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ضمن القضايا التي تختص بها هيئة اإلنصاف والمصالحة طبقا ألحكام المادة الخامسة من ضمن القضايا التي تختص بها هيئة اإلنصاف والمصالحة طبقا ألحكام المادة الخامسة من 
  ..نظامها األساسينظامها األساسي

  

  لحملة التطهيريةلحملة التطهيرية ا 
بات التي عرضت على الهيئة بات التي عرضت على الهيئة الوقائع الواردة في الطلالوقائع الواردة في الطل  عما يمكن أن تكونعما يمكن أن تكون  النظرالنظر بصرفبصرف

ذات الصلة بما سمي بالحملة التطهيرية، قد تضمنته من انتهاك لحقوق اإلنسان أو مخالفة ذات الصلة بما سمي بالحملة التطهيرية، قد تضمنته من انتهاك لحقوق اإلنسان أو مخالفة 
للتشريع الوطني، فإنها ليست ناتجة عن ممارسة ألنشطة سياسية أو نقابية أو جمعوية، للتشريع الوطني، فإنها ليست ناتجة عن ممارسة ألنشطة سياسية أو نقابية أو جمعوية، 
قا قا وهي بالتالي ال تندرج ضمن القضايا التي تختص بها هيئة اإلنصاف والمصالحة طبوهي بالتالي ال تندرج ضمن القضايا التي تختص بها هيئة اإلنصاف والمصالحة طب

  ..ألحكام المادة الخامسة من نظامها األساسيألحكام المادة الخامسة من نظامها األساسي
  
  

   تسوية الوضعية اإلدارية دون ارتباط بانتهاك جسيم تسوية الوضعية اإلدارية دون ارتباط بانتهاك جسيم  
عرضت على الهيئة ملفات يطالب أصحابها بتسوية أوضاعهم اإلدارية، وبعد دراستها عرضت على الهيئة ملفات يطالب أصحابها بتسوية أوضاعهم اإلدارية، وبعد دراستها 

 ضمن االختصاص المحدد  ضمن االختصاص المحدد ججتبين للهيئة أن الوقائع المستند عليها في هذه الطلبات ال تندرتبين للهيئة أن الوقائع المستند عليها في هذه الطلبات ال تندر
ذي ينحصر، طبقا لنظامها األساسي، في التعويض عن األضرار المادية والمعنوية ذي ينحصر، طبقا لنظامها األساسي، في التعويض عن األضرار المادية والمعنوية لها واللها وال

  ..الناتجة عن االنتهاكات الجسيمة، مع جبر باقي األضرار المترتبة عنهماالناتجة عن االنتهاكات الجسيمة، مع جبر باقي األضرار المترتبة عنهما
  

 ضحايا الزيوت المسمومة 

بها عن الضرر الذي لحق بهم بسبب بها عن الضرر الذي لحق بهم بسبب حاحاتوصلت الهيئة بطلبات ترمي إلى تعويض أصتوصلت الهيئة بطلبات ترمي إلى تعويض أص
 ضمن  ضمن ججغير أن الوقائع المستند عليها ال تندرغير أن الوقائع المستند عليها ال تندر. . وت مسمومةوت مسمومةتأثيرات ما تناولوه من زيتأثيرات ما تناولوه من زي

االختصاص المحدد للهيئة و الذي ينحصر،  طبقا لنظامها األساسي، في التعويض عن االختصاص المحدد للهيئة و الذي ينحصر،  طبقا لنظامها األساسي، في التعويض عن 
، مع جبر باقي ، مع جبر باقي عتقال التعسفي واالختفاء القسريعتقال التعسفي واالختفاء القسرياألضرار المادية والمعنوية الناتجة عن االاألضرار المادية والمعنوية الناتجة عن اال

  ..األضرار المترتبة عنهمااألضرار المترتبة عنهما
    
  

  ن العفو الملكين العفو الملكيطلبات االستفادة مطلبات االستفادة م  
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تبين من خالل دراسة مجموعة من الطلبات الواردة من سجناء أو عائلالتهم أنها ترمي تبين من خالل دراسة مجموعة من الطلبات الواردة من سجناء أو عائلالتهم أنها ترمي 
ندرج ضمن اختصاص هذه الهيئة، ندرج ضمن اختصاص هذه الهيئة، ييال ال إلى االستفادة من العفو الملكي األمر الذي إلى االستفادة من العفو الملكي األمر الذي 

  ..األساسياألساسيالمنصوص عليه في نظامها المنصوص عليه في نظامها 
  
  

  قضايا صدر فيها حكم قضائيقضايا صدر فيها حكم قضائي  
لطلبات ذات الصلة قد تم البت فيها بمقتضى حكم قضائي لطلبات ذات الصلة قد تم البت فيها بمقتضى حكم قضائي بما أن الوقائع المشار إليها في ابما أن الوقائع المشار إليها في ا

اكتسب قوة الشيء المقضي به، وال سبيل إلى مراجعته خارج اإلطار القضائي، فإنها ال اكتسب قوة الشيء المقضي به، وال سبيل إلى مراجعته خارج اإلطار القضائي، فإنها ال 
  ..تندرج ضمن اختصاص الهيئة، المنصوص عليه في نظامها األساسيتندرج ضمن اختصاص الهيئة، المنصوص عليه في نظامها األساسي

  

   المشاركة في المسيرة الخضراء المشاركة في المسيرة الخضراء--77
احبها عما ادعوه من مشاركة في احبها عما ادعوه من مشاركة في عرضت على الهيئة طلبات ترمي إلى تعويض أصعرضت على الهيئة طلبات ترمي إلى تعويض أص

 تعد  تعد المسيرة الخضراء السترجاع الصحراء المغربية؛ وبما أن الوقائع المستند عليها الالمسيرة الخضراء السترجاع الصحراء المغربية؛ وبما أن الوقائع المستند عليها ال
  .. عدم االختصاص في الموضوع عدم االختصاص في الموضوع الهيئة الهيئة فقد قررت فقد قررتانتهاكا لحقوق اإلنسان، انتهاكا لحقوق اإلنسان، 

  
  
  
  
  
  
  

   في قضايا الـرفـض في قضايا الـرفـض--33--22
   التعرض العتقال في نطاق الشرعية التعرض العتقال في نطاق الشرعية--أأ

 إلى التعويض عن األضرار المادية والمعنوية  إلى التعويض عن األضرار المادية والمعنوية ييات ألشخاص ترمات ألشخاص ترمعرضت على الهيئة طلبعرضت على الهيئة طلب
لكن الهيئة لكن الهيئة .  .  التي تكون قد لحقت بهم جراء ما يقولون أنهم تعرضوا له من اعتقال تعسفيالتي تكون قد لحقت بهم جراء ما يقولون أنهم تعرضوا له من اعتقال تعسفي

خلصت إلى أن االعتقال الذي تعرض له األشخاص المعنيون ال يمكن، بالنظر إلى خلصت إلى أن االعتقال الذي تعرض له األشخاص المعنيون ال يمكن، بالنظر إلى 
ل حقوق اإلنسان، اعتباره تعسفيا، ل حقوق اإلنسان، اعتباره تعسفيا، مقتضيات التشريع المغربي والمعايير الدولية في مجامقتضيات التشريع المغربي والمعايير الدولية في مجا

ذلك أن المسطرة التي تم في إطارها ال تتضمن، كما تبين للهيئة من خالل اإلطالع على ذلك أن المسطرة التي تم في إطارها ال تتضمن، كما تبين للهيئة من خالل اإلطالع على 
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وثائق الملفات المعروضة عليها، ما يفيد أنها كانت خارج نطاق الشرعية،  ولذلك قررت وثائق الملفات المعروضة عليها، ما يفيد أنها كانت خارج نطاق الشرعية،  ولذلك قررت 
  . . رفض الطلبات ذات الصلةرفض الطلبات ذات الصلة

  

  ممتلكات منقولةممتلكات منقولة قضايا تتضمن ادعاءات غير واقعية بفقدان  قضايا تتضمن ادعاءات غير واقعية بفقدان --بب
وردت على الهيئة مجموعة من الطلبات ترمي إلى تعويض أصحابها عن األضرار التي وردت على الهيئة مجموعة من الطلبات ترمي إلى تعويض أصحابها عن األضرار التي 
يدعون أنها لحقتهم من جراء ما صرحوا به من اعتقال تعسفي وضياع عدد من ممتلكاتهم يدعون أنها لحقتهم من جراء ما صرحوا به من اعتقال تعسفي وضياع عدد من ممتلكاتهم 
المنقولة؛ لكنه بالنظر لما اتسم به، ضمن الطلبات المذكورة، تحديد الممتلكات المنقولة المنقولة؛ لكنه بالنظر لما اتسم به، ضمن الطلبات المذكورة، تحديد الممتلكات المنقولة 

اعها، من غياب مطلق للواقعية، خصوصا بالنظر إلى ظروف النازلة وسياقها اعها، من غياب مطلق للواقعية، خصوصا بالنظر إلى ظروف النازلة وسياقها المدعى ضيالمدعى ضي
الزمني والمكاني، ليضفي على تلك االدعاءات طابعا عاما من عدم المصداقية ويبرر الزمني والمكاني، ليضفي على تلك االدعاءات طابعا عاما من عدم المصداقية ويبرر 
الشك حتى في صحة واقعة االعتقال المصرح به، وهو األمر الذي قررت معه الهيئة الشك حتى في صحة واقعة االعتقال المصرح به، وهو األمر الذي قررت معه الهيئة 

  ..رفض تلك الطلباترفض تلك الطلبات
  

  ظرظر في قضايا إعادة الن في قضايا إعادة الن--44--22
تلقت الهيئة طلبات تبين بعد دراستها ومن مقارنة مضمونها بأوراق الملفات المسجلة تلقت الهيئة طلبات تبين بعد دراستها ومن مقارنة مضمونها بأوراق الملفات المسجلة  -أ

لدى هيئة التحكيم المستقلة للتعويض، أنها ترمي إلى إعادة النظر في المبالغ التي تم لدى هيئة التحكيم المستقلة للتعويض، أنها ترمي إلى إعادة النظر في المبالغ التي تم 
تحديدها من طرف هذه األخيرة كتعويض عن األضرار المادية والمعنوية الالحقة تحديدها من طرف هذه األخيرة كتعويض عن األضرار المادية والمعنوية الالحقة 

 يستفاد من مقتضيات المقطع الثاني من الفقرة الرابعة من المادة  يستفاد من مقتضيات المقطع الثاني من الفقرة الرابعة من المادة لكن، حيث إنهلكن، حيث إنه. . بالضحايابالضحايا
 من النظام األساسي لهيئة اإلنصاف والمصالحة أن هذه الهيئة ال تبت، من بين الطلبات  من النظام األساسي لهيئة اإلنصاف والمصالحة أن هذه الهيئة ال تبت، من بين الطلبات 99

التي عرضت على هيئة التحكيم المستقلة للتعويض في إطار اختصاصها، إال في تلك التي التي عرضت على هيئة التحكيم المستقلة للتعويض في إطار اختصاصها، إال في تلك التي 
، ، 19991999دها خارج األجل المحدد لها في متم دجنبر دها خارج األجل المحدد لها في متم دجنبر لم يسبق لهذه الهيئة أن بتت فيها لورولم يسبق لهذه الهيئة أن بتت فيها لورو

  ..فقد قررت البت بعدم القبول في الطلبات المذكورةفقد قررت البت بعدم القبول في الطلبات المذكورة
 

 كما تبين للهيئة بعد اإلطالع على وثائق ملفات أخرى عرضت عليها أن أصحابها  كما تبين للهيئة بعد اإلطالع على وثائق ملفات أخرى عرضت عليها أن أصحابها --بب
كان قد سبق لهم أن تقدموا بنفس الطلبات إلى هيئة التحكيم المستقلة للتعويض، وأن هذه كان قد سبق لهم أن تقدموا بنفس الطلبات إلى هيئة التحكيم المستقلة للتعويض، وأن هذه 

 اتخذت مقررا بتعويضهم، فإنها لم تنظر في طلباتهم اإلضافية الرامية  اتخذت مقررا بتعويضهم، فإنها لم تنظر في طلباتهم اإلضافية الرامية  قد قدلئن كانتلئن كانتاألخيرة األخيرة 
مصالحة تأسيسا على هذه الوضعية، مصالحة تأسيسا على هذه الوضعية، وبما أن هيئة اإلنصاف والوبما أن هيئة اإلنصاف وال. . إلى جبر باقي أضرارهمإلى جبر باقي أضرارهم
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 مكنها، خالفا للهيئة السابقة، النظر في طلبات جبر باقي األضرار كما هي مبينة فيمكنها، خالفا للهيئة السابقة، النظر في طلبات جبر باقي األضرار كما هي مبينة فيأأ
رها تندرج ضمن اختصاصها، ولكون الموضوع من جهة رها تندرج ضمن اختصاصها، ولكون الموضوع من جهة الفصل الثاني أعاله باعتباالفصل الثاني أعاله باعتبا

أخرى، ال يخضع ألحكام المقطع الرابع من المادة التاسعة من النظام األساسي لهيئة أخرى، ال يخضع ألحكام المقطع الرابع من المادة التاسعة من النظام األساسي لهيئة 
اإلنصاف والمصالحة التي تحجب عنها النظر في الطلبات التي سبق البت فيها من طرف اإلنصاف والمصالحة التي تحجب عنها النظر في الطلبات التي سبق البت فيها من طرف 

 في  في جبر باقي األضرارجبر باقي األضرار بشأن  بشأن هيئة التحكيم المستقلة للتعويض، فقد قررت إصدار توصياتهيئة التحكيم المستقلة للتعويض، فقد قررت إصدار توصيات
  ..الملفات المعنيةالملفات المعنية
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 قـالحـم
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  11رقم رقم الملحق الملحق 
  جداول معتمدة في تجهيز الملفاتجداول معتمدة في تجهيز الملفات

  دول تجهيز الملفاتدول تجهيز الملفاتجج
 مدة اإلنتهاك 

المطالب
االحالة 
إلى 
 القضاء

الجهة 
المنسوب 

إليها 
اإلنتهاك بالشهور باألیام

مكان 
اإلنتهاك

تاریخ 
اإلنتهاك

نوع 
اإلنتهاك دثالح المهنة 

 حاليا
المهنة 
قبل 
اإلنتهاك

حالة 
الضحية

اسم 
الطالب 

أو 
الضحية 

و.ت.ب

رقم 
الملف

 رقم
 

العلبة

                            

المقترح مستوى 
الجاهزیة  الملخص
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  هيئة اإلنصاف والمصالحة
  فريق العمل المكلف بجبر األضرار

  طاقة معلومات خاصة بجبر باقي األضرار على المستوى الفرديب
   :معلومات عن الضحية أو الطالب - 1

رقم 
الملف

اسم الطالب أو 
 ) ب ت و(الضحية

  نوع االنتهاك
السن 
  أثناء

 االنتهاك

السن 
  حاليا

المهنة قبل 
  االنتهاك

المهنة 
  حاليا

آخر 
شهادة 
محصل 
  عليها

  المؤهالت المهنية

                
 

  :معلومات خاصة بالمطالب المتعلقة بجبر باقي األضرار -2
تسوية أوضاع إدارية وظيفية 

 ومالية
 تسوية أوضاع إدارية

تسوية أوضاع 
 قانونية

 استرجاع ممتلكات  االجتماعياإلدماج

 
تسوية وضع إداري  

  :وظيفي
 

إرجاع إلى  
  الوظيفة العمومية 

إرجاع إلى  
 عمومية الوظيفة شبه ال

    
مشكل متعلق  
 بالترقية

مشكل متعلق  
 بالتقاعد

 :آخر 
 غير محدد  

 
تسوية وضع وظيفي  

 :مالي 
 

عدم الحصول  

  
ين من التمك 

العودة إلى 
 أرض الوطن

 
وقف المضايقات  

أثناء مغادرة أو 
العودة إلى 
 أرض الوطن

  
الحصول على  

 : وثيقة رسمية
  

 جواز السفر 
بطاقة التعريف  

 الوطنية
نسخة الحكم  

الصادر في 
 القضية

  
الحصول  

على 
شهادة 
 الوفاة

  
 

تسجيل  
في الدفتر 

العائلي 
الة الح(

 )المدنية
  
  
  
 
  
  

  □  الضحية  □
  ذوو الحقوق   

الحصول  
على 
  شغل

 
الحصول  

على 
منصب 

شغل 
بالوظيفة 
 العمومية

 
متابعة  

 الدراسة
 

االستفادة  
من 

تكوين 

  
 نوع العقار 

 
  

 محفظ 
  
  
  

 غير محفظ 
  
  

الجهة  
المسؤولة عن 

 :نزعه
  
  
  

 المنقوالت 
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على المبالغ 
المستحقة بعد 

تسوية 
الوضعية 
 اإلدارية

عدم التعويض  
 عن فترة معينة

 :آخر 
 غير محدد 

اإلدارة أو المؤسسة  
 :المعنية 

جماعة قروية بدائرة 
 قصبة تادلة

 

 : وثائق أخرى 
 : محددة 

  
  غير محددة 

 

  مهني
 

غير  
  محدد

التغطية 
 الصحية

  :مالحظات
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  22حق رقم حق رقم الملالمل
  مشاريع ومقترحات تخص جبر الضرر الجماعيمشاريع ومقترحات تخص جبر الضرر الجماعي

  
  التاريخ واألرشيف 

  مالحظات  معلومات حول المشروع  المشروع
إنشاء المركز 

المغربي للتاريخ 
 المعاصر

 

إنشاء مركز مغربي للتـاريخ المعاصـر، متعـدد        
االختصاصات، يتوفر على اإلمكانـات البـشرية       

البرامج والمادية الضرورية، يضطلع بدور بلورة      
التعليمية و تطوير البحث العلمـي فـي مجـاالت          
اشتغاله، كما يعمل على تجميع شـهادات أغلـب         
الفاعلين في المجتمع لتـوفير أرشـيف يمكـن أن       

 .  يساعد في كتابة التاريخ المعاصر

 : المؤسسات المساندة للمشروع
مكتبة الوثائق المعاصرة نانتير 
فرنسا، المعهد الدولي للتاريخ 

  ماعي أمستردام،االجت
  .الدار العربية مدريد

انية مخصصة للمشاريع هناك ميز
 مندوبية االتحاد المماثلة لدى

األوروبي  بالرباط تقدر بأربعة 
 .ماليين أورو

إنشاء المتحف 
  الوطني للتاريخ

إنشاء المتحف الوطني للتاريخ للمساهمة في خلـق        
ذاكرة جماعية انطالقا مـن القـراءات المتعـددة         

باينة لتاريخ المغرب المعاصر بشكل خـاص       والمت
  . وتاريخ المغرب بشكل عام

 

شيف رتنظيم األ
 في إطار قانوني

خلق اهتمام وطني لدى المعنيين بضرورة تنظـيم        
  . األرشيف

طار قانوني واضح وشـفاف     تنظيم األرشيف في إ   
 كمـا   ه واستثمار ه وتطوير ه وحفظ يضمن صيانته 

مـواطنين  يضمن توسيع وتنظيم دائرة وصـول ال      
  .والمؤسسات للمعلومات

ن بـدعم جـل     يحظى المشروعا 
المؤسسات المعنيـة بالموضـوع     

المكتبـة الوطنيـة    : ندكر منهـا    
للمملكة، المركز الوطني للتوثيـق     
واإلعالم، مدرسة علوم اإلعـالم،     
ــاث   ــة لألبح ــة المغربي الجمعي
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ــق  مؤســسة  خل
ــشرفة  ــة م وطني

 على األرشيف 

الهيئة العليا لألرشيف تتـولى الحفـاظ و صـيانة          
  .األرشيف في المغرب

ــة  ــة المغربي ــة، الجمعي التاريخي
  لإلعالميين،

  ::منطقة فكيكمنطقة فكيك  
  . . 19731973منطقة فكيك من المناطق التي عرفت أحداث مارس منطقة فكيك من المناطق التي عرفت أحداث مارس 

بموازاة مع جلسة االستماع العمومية التي نظمتها بفكيك لقـاء مـع ممثلـي              بموازاة مع جلسة االستماع العمومية التي نظمتها بفكيك لقـاء مـع ممثلـي              عقدت الهيئة   عقدت الهيئة   
كما توصـلت بمـذكرة     كما توصـلت بمـذكرة     . .  الجماعية بالمنطقة   الجماعية بالمنطقة  بر األضرار بر األضرار لتدارس قضايا ج  لتدارس قضايا ج  المجتمع المدني   المجتمع المدني   

 عن المجتمع المدني بفكيك في       عن المجتمع المدني بفكيك في      شارك ممثلون شارك ممثلون وو  . . تلخص المقترحات المقدمة في الموضوع    تلخص المقترحات المقدمة في الموضوع    
 و   و  11 شتنبر و     شتنبر و    3030اللجنة اللتحضيرية للمنتدى الوطني لجبر الضرر الذي انعقد بالرباط أيام           اللجنة اللتحضيرية للمنتدى الوطني لجبر الضرر الذي انعقد بالرباط أيام           

ـ  بالرباط، و بادرت الجمعيات التي حضر بالرباط، و بادرت الجمعيات التي حضر20052005 أكتوبر    أكتوبر   22 ـ ت المنتدى، ب دعم مـن بلديـة   دعم مـن بلديـة   ت المنتدى، ب
  ::جبر الضرر الجماعيجبر الضرر الجماعي تهم   تهم  تقديم مشاريعتقديم مشاريعفكيك، إلى فكيك، إلى 

  

  مالحظاتمالحظات  معلومات حول المشروعمعلومات حول المشروع  المشروعالمشروع
  تــشييد ســدتــشييد ســد
    الصفيصيفالصفيصيف

 كلم شمال فكيك، على وادي ركيزة  و          كلم شمال فكيك، على وادي ركيزة  و         3030على بعد   على بعد    :  : مكان المشروع مكان المشروع 
  ..وادي  الصفيصيفوادي  الصفيصيف
الحفاظ على النخيل بتوفير مياه الري، التقلـيص        الحفاظ على النخيل بتوفير مياه الري، التقلـيص         :  : أهداف المشروع أهداف المشروع 

حة الماء بالمنطقة، تشجيع الفالحين على الزيادة في االسـتثمار          حة الماء بالمنطقة، تشجيع الفالحين على الزيادة في االسـتثمار          من ش من ش 
  في المشاريع الفالحية، المساهمة في الحفاظ على الواحةفي المشاريع الفالحية، المساهمة في الحفاظ على الواحة

  .. درهم حسب المخاطبين درهم حسب المخاطبين10.920.00010.920.000: : كلفة المشروعكلفة المشروع

تعتبر الفالحة المورد   تعتبر الفالحة المورد   
ــيش   ــسي للع ــيش  الرئي ــسي للع الرئي
بمنطقة فكيك، وتعتبر   بمنطقة فكيك، وتعتبر   
المــوارد المائيــة  المــوارد المائيــة  
الجوفية المورد الوحيد   الجوفية المورد الوحيد   

  . . للريللري
شكل قلـة المـوارد     شكل قلـة المـوارد     تت

المائية عائقـا أمـام     المائية عائقـا أمـام     
هدد هدد تطور الواحة بل ت   تطور الواحة بل ت   

  استمرارها، استمرارها، 

 سدود  سدود إنشاء إنشاء 
          تليةتلية

وبناء حواجز وبناء حواجز 

وسدود تلية للحفـاظ علـى ميـاه      وسدود تلية للحفـاظ علـى ميـاه       تشييد حواجز     تشييد حواجز    ::التعريف بالمشروع التعريف بالمشروع 
  سسري المناطق المجاورة ري المناطق المجاورة المنطقة واستعمالها لالمنطقة واستعمالها ل

وقـاني و   وقـاني و   على طول أودية تيسرفين، عرجة، حمام ف      على طول أودية تيسرفين، عرجة، حمام ف      : : مكان المشروع مكان المشروع 
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  الكبير السدرة،الكبير السدرة،  مائيةمائية
تشجيع و دعم التعاونيات الفالحية بالمنطقة  بتوفير        تشجيع و دعم التعاونيات الفالحية بالمنطقة  بتوفير        : : أهداف المشروع أهداف المشروع 

مياه الري، تقليص الهجرة، محاربة التصحر، التقليل مـن مخـاطر           مياه الري، تقليص الهجرة، محاربة التصحر، التقليل مـن مخـاطر           
  ..األمطار الطوفانية والتي تلحق أضرارا بالمحاصيل الزراعيةاألمطار الطوفانية والتي تلحق أضرارا بالمحاصيل الزراعية

   درهم حسب المخاطبين درهم حسب المخاطبين3.240.0003.240.000: : كلفة المشروعكلفة المشروع
  

إنشاء إنشاء 
ع ع مشرومشرو

هيدرو هيدرو 
  فالحيفالحي

 تشييد خزانين للماء تصل القدرة االستعابية لكل         تشييد خزانين للماء تصل القدرة االستعابية لكل        ::التعريف بالمشروع   التعريف بالمشروع   
 متر مكعب ب األحياء القديمة و المنـاطق التـي            متر مكعب ب األحياء القديمة و المنـاطق التـي           15001500واحد منهما   واحد منهما   

  ". ". لقصورلقصور""توجد بها توجد بها 
إلمليـاس والجهـة    إلمليـاس والجهـة    : : غربية لفكيك   غربية لفكيك   الجهة الجنوب   الجهة الجنوب   : : مكان المشروع مكان المشروع     

  إلفوكانيإلفوكاني: : الشمالية الشرقية الشمالية الشرقية 
االستغالل الجيد للموارد المائية عبر نظام الـري     االستغالل الجيد للموارد المائية عبر نظام الـري     : : أهداف المـشروع  أهداف المـشروع  

""ggoouuttttee  àà  ggoouuttttee""  توفير المياه للمناطق القاحلة، تعويض المـاء  ، توفير المياه للمناطق القاحلة، تعويض المـاء ،
 بماء أقـل ملوحـة، تحـسين مـداخيل           بماء أقـل ملوحـة، تحـسين مـداخيل          المستعمل حاليا للري  المستعمل حاليا للري  المالح  المالح  
  ..الفالحينالفالحين

   درهم حسب المخاطبين درهم حسب المخاطبين6.500.0006.500.000 :  : كلفة المشروعكلفة المشروع

  

إصالح إصالح 
واستبدال واستبدال 

قنوات الماء قنوات الماء 
الصالح الصالح 

  ربربللشللش

 أكدت عدة دراسات تم تمويلهـا مـن طـرف      أكدت عدة دراسات تم تمويلهـا مـن طـرف     ::التعريف بالمـشروع  التعريف بالمـشروع  
المجلس البلدي لفكيك أن قنوات الماء الصالح للشرب الحاليـة غيـر            المجلس البلدي لفكيك أن قنوات الماء الصالح للشرب الحاليـة غيـر            

  . . صالحةصالحة
".   ".   لقصورلقصور""وجد بها وجد بها قديمة و المناطق التي تقديمة و المناطق التي تاألحياء الاألحياء ال : :مكان المشروعمكان المشروع

تحسين الشروط المعيشية للسكان والحفـاظ علـى        تحسين الشروط المعيشية للسكان والحفـاظ علـى         : :أهداف المشروع أهداف المشروع 
  ..متهم وصحتهم، ترشيد استهالك الماءمتهم وصحتهم، ترشيد استهالك الماءسالسال

  .. درهم حسب المخاطبين درهم حسب المخاطبين4.000.0004.000.000: : كلفة المشروع كلفة المشروع 

  

تجهيز قسم تجهيز قسم 
الكشف الكشف 

األشعة األشعة بب
  بالمستشفىبالمستشفى

تطوير الخدمات بمستشفى المدينة علـى مـستوى        تطوير الخدمات بمستشفى المدينة علـى مـستوى        ::أهداف المشروع أهداف المشروع 
  استقبال الحاالت المستعجلة و تقديم اإلسعافات و الخدمات الضروريةاستقبال الحاالت المستعجلة و تقديم اإلسعافات و الخدمات الضرورية

  رهم حسب المخاطبينرهم حسب المخاطبين د د520.000520.000: : كلفة المشروع كلفة المشروع 
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  إنشاء مركزإنشاء مركز
ألشخاص ألشخاص 

ذوي ذوي 
االحتياجات االحتياجات 
  الخاصةالخاصة

  مدينة فكيك حي بغدادمدينة فكيك حي بغداد :  : مكان المشروعمكان المشروع

إدمـاج األشـخاص المعـاقين علـى المـستوى          إدمـاج األشـخاص المعـاقين علـى المـستوى          ::أهداف المشروع   أهداف المشروع   
  االجتماعياالجتماعي

 بما يسمح لهم بالمساهمة      بما يسمح لهم بالمساهمة      ذوي االحتياجات الخاصة    ذوي االحتياجات الخاصة   تكوين األشخاص تكوين األشخاص 
  في مسلسل التنميةفي مسلسل التنمية

   وليمارسوا جميع حقوقهم وليمارسوا جميع حقوقهمتأطيرهم ليتجاوزا إعاقاتهمتأطيرهم ليتجاوزا إعاقاتهم
   درهم حسب المخاطبين درهم حسب المخاطبين465.000465.000 :  : تكلفة المشروعتكلفة المشروع

 األشخاص   األشخاص   يبلغ عدد  يبلغ عدد 
 االحتياجـــات  االحتياجـــات ذويذوي

ــة ــة بالمنطق ــةالخاص ــة بالمنطق   الخاص
200200،،  

يتوفر المشروع على   يتوفر المشروع على   
ــساحة  ــساحة م ــن م ــن أرض م أرض م

 تم منحهـا     تم منحهـا     متر  متر 400400
  ..لهذا الغرضلهذا الغرض

 اإلشراف علـى     اإلشراف علـى    سيتمسيتم
المشروع من طـرف    المشروع من طـرف    

ــ ــجمعي ــخاص ةةجمعي ــخاص  األش  األش
   بفكيك  بفكيك المعاقينالمعاقين

ية ية تحسين البنتحسين البن
التحتية التحتية 
  للمدارسللمدارس

تحسين البنيـة التحتيـة للمؤسـسات التعليميـة         تحسين البنيـة التحتيـة للمؤسـسات التعليميـة          : :التعريف بالمشروع التعريف بالمشروع 
يتضمن إصالح وترميم مرافق تلك المؤسسات، إحداث مرافق جديدة         يتضمن إصالح وترميم مرافق تلك المؤسسات، إحداث مرافق جديدة         
كالمطاعم أو المكتبات أو المالعب الرياضية وتجهيزها باإلضافة إلى         كالمطاعم أو المكتبات أو المالعب الرياضية وتجهيزها باإلضافة إلى         

  ..تنظيم دورات تكوينةتنظيم دورات تكوينة
  ::المؤسسات التعليمية المعنية بالمشروع المؤسسات التعليمية المعنية بالمشروع 

  لمختار السوسي، الفالح، ابن رشيق، اإلمام علي، اليرموك، أحد،لمختار السوسي، الفالح، ابن رشيق، اإلمام علي، اليرموك، أحد،اا
تحسين شروط التمدرس بفكيك، تحسين مردوديـة       تحسين شروط التمدرس بفكيك، تحسين مردوديـة       : : أهداف المشروع أهداف المشروع 

  التعليم بالمنطقة، تقليص نسبة مغادرة الدراسة خاصة وسط الفتياتالتعليم بالمنطقة، تقليص نسبة مغادرة الدراسة خاصة وسط الفتيات
   درهم حسب المخاطبين درهم حسب المخاطبين200.000200.000: : تكلفة المشروعتكلفة المشروع

   للتنمية للتنميةجمعية المستقبلجمعية المستقبل: : الجهة التي أعدت المشروعالجهة التي أعدت المشروع
  

  
  

ــز  ــز تجهيــ تجهيــ
تعاونيــــة تعاونيــــة 

  للحليبللحليب
  

  تحسين الوضعية السوسيو اقتصادية للفالحين بفكيكتحسين الوضعية السوسيو اقتصادية للفالحين بفكيك: : أهداف المشروعأهداف المشروع
  ماشية بفكيكماشية بفكيكالال مربي  مربي  من من12001200 :  : المستفيدون من المشروعالمستفيدون من المشروع

  .. درهم درهم1.135.0001.135.000 :  : تكلفة المشروعتكلفة المشروع
  تعاونية المسيرةتعاونية المسيرة: : الجهة التي أعدت المشروعالجهة التي أعدت المشروع

نية تجهيز  نية تجهيز  تتولى التعاو تتولى التعاو 
وتجميع وتجميع وحدة لمعالجة   وحدة لمعالجة   

لحليب كمـا   لحليب كمـا   توزيع ا توزيع ا وو
تتولى تكوين تقنيـين    تتولى تكوين تقنيـين    
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  ..ا الغرضا الغرضلهذلهذ  
خلق برامج خلق برامج 
لفائدة  نساء لفائدة  نساء 
  المنطقةالمنطقة

 محاربة األمية،    محاربة األمية،   ::يشتمل المشروع على برامج     يشتمل المشروع على برامج     : : التعريف بالمشروع   التعريف بالمشروع   
قتصادية لفائدة النساء، دعـم     قتصادية لفائدة النساء، دعـم      مشاريع سوسيو ثقافية ومشاريع ا      مشاريع سوسيو ثقافية ومشاريع ا     إنجازإنجاز

 علـى المـستوى     علـى المـستوى    تمدرس الفتيات، خلق مراكز لتوجيه وتكوين النساء      تمدرس الفتيات، خلق مراكز لتوجيه وتكوين النساء      
  القانوني وعلى المستوى الصحي،القانوني وعلى المستوى الصحي،

جبر األضرار التي لحقـت النـساء مـن جـراء           جبر األضرار التي لحقـت النـساء مـن جـراء           : : أهداف المشروع أهداف المشروع 
االنتهاكات بشكل مباشر أو غير مباشر، المساعدة على إدماج نـساء           االنتهاكات بشكل مباشر أو غير مباشر، المساعدة على إدماج نـساء           
المنطقة في الحياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية بتقويـة قـدراتهم          المنطقة في الحياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية بتقويـة قـدراتهم          

  ..ومهاراتهمومهاراتهم

المؤسسات المـساندة   المؤسسات المـساندة   
الجمعيـة  الجمعيـة   :  : للمشروعللمشروع

  األمريكية للمحاميناألمريكية للمحامين

 
  
  

  كالتاليكالتاليمقترحات إضافية لم يتم بلورتها في شكل مشاريع  وردت على الهيئة مقترحات إضافية لم يتم بلورتها في شكل مشاريع  وردت على الهيئة 
 

  مالحظات  معلومات إضافية  المقترح
بحث تعويض سكان   بحث تعويض سكان   
المنطقة عن الخسائر   المنطقة عن الخسائر   
التي تكبـدوها مـن     التي تكبـدوها مـن     
جراء فقدان األراضي   جراء فقدان األراضي   
ــوادي  ــاورة ل ــوادي المج ــاورة ل المج

  . . زوزفانةزوزفانة

روف التوتر الـذي  روف التوتر الـذي  في أواسط السبعينات و إثر ظ   في أواسط السبعينات و إثر ظ   
رة رة عرفته المنطقة، فقد السكان األراضي المجـاو      عرفته المنطقة، فقد السكان األراضي المجـاو      

لـك أزيـد مـن      لـك أزيـد مـن      لوادي زوزفانة، وفقدوا نتيجة ذ    لوادي زوزفانة، وفقدوا نتيجة ذ    
  . .  نخلة نخلة130000130000

  

  
  ::قلعة مكونةقلعة مكونة  

  

للذكرى والذاكرة،  للذكرى والذاكرة،  ""توصلت الهيئة بمراسلة من فاعلين جمعويين بقلعة مكونة تحت عنوان           توصلت الهيئة بمراسلة من فاعلين جمعويين بقلعة مكونة تحت عنوان           
  ::   التالي التالييقترحون من خاللها المشروعيقترحون من خاللها المشروع"  "  إنصافا للناس والمكانإنصافا للناس والمكان

  
  مالحظاتمالحظات  معلومات حول المشروعمعلومات حول المشروع  المشروعالمشروع
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إعادة استعمال مركز   إعادة استعمال مركز   
قلعة مكونـة كمكـان     قلعة مكونـة كمكـان     
ــز   ــذاكرة وكمرك ــز  لل ــذاكرة وكمرك لل

  سوسيوثقافيسوسيوثقافي

 :  : المؤسسات المـساندة للمـشروع    المؤسسات المـساندة للمـشروع      
رة للتنمية والديمقراطيـة    رة للتنمية والديمقراطيـة    جمعية الهج جمعية الهج 

التي حضرت أشغال المنتـدى     التي حضرت أشغال المنتـدى     بفرنسا  بفرنسا  
  ..وطني لجبر  الضرروطني لجبر  الضررالال
  

 
 

   أكدز  أكدز ––تاكونيت تاكونيت : : زاكورةزاكورة  
  

 قيادة كأكدز وتاكونيت  قيادة كأكدز وتاكونيت 2525 إقليم زاكورة في الجنوب الشرقي للمغرب ويضم ما يقارب  إقليم زاكورة في الجنوب الشرقي للمغرب ويضم ما يقارب يقعيقع
  و محاميد الغزالن وتنزولين و محاميد الغزالن وتنزولين 

من أجل بلورة مشاريع جبر الضرر الجماعي نظم اتحاد درعة للتنمية بتنسيق مع هيئـة                من أجل بلورة مشاريع جبر الضرر الجماعي نظم اتحاد درعة للتنمية بتنسيق مع هيئـة                
  اإلنصاف والمصالحة وفرع الجمعية المغربية لحقوق اإلنسان بزاكورة يوما دراسيا تحت          اإلنصاف والمصالحة وفرع الجمعية المغربية لحقوق اإلنسان بزاكورة يوما دراسيا تحت          

 نحو جبر الضرر الجماعي بأكدز وتاكونيت ومن أجـل تنميـة مـستدامة بـإقليم             نحو جبر الضرر الجماعي بأكدز وتاكونيت ومن أجـل تنميـة مـستدامة بـإقليم            ""عنوانعنوان
  الهيئة خمس زيارات لمنطقة أكـدز      الهيئة خمس زيارات لمنطقة أكـدز      نظمت  نظمت  كما  كما    ..20042004 شتنبر    شتنبر   1212لك بتاريخ   لك بتاريخ    وذ  وذ ""زاكورةزاكورة

  مدنية والسياسية، ولقد ساهم ممثلـو     مدنية والسياسية، ولقد ساهم ممثلـو     تاكونيت لربط االتصال بالضحايا وممثلي الهيئات ال      تاكونيت لربط االتصال بالضحايا وممثلي الهيئات ال      وو
، كمـا   ، كمـا    اللجنة التحضيرية للمنتدى الـوطني لجبـر الـضرر          اللجنة التحضيرية للمنتدى الـوطني لجبـر الـضرر         المجتمع المدني بالمنطقة في   المجتمع المدني بالمنطقة في   

    .. أشغال المنتدى أشغال المنتدى في في المنطقة المنطقة جمعية من جمعية من1818شاركت أزيد من شاركت أزيد من 
      

  مالحظاتمالحظات  معلومات حول المشروعمعلومات حول المشروع  المشروعالمشروع
إعادة استعمال المعتقل السابق إعادة استعمال المعتقل السابق 

كفضاء عمومي لألنشطة كفضاء عمومي لألنشطة 
الثقافية والجمعوية والسياحية الثقافية والجمعوية والسياحية 

واألنشطة ذات البعد واألنشطة ذات البعد 
  اديادياالجتماعي واالقتصاالجتماعي واالقتص

أقتراح أن يضم المركز مركبـا      أقتراح أن يضم المركز مركبـا       :  : التعريف بالمشروع التعريف بالمشروع 
ـ         ـ        للصناعة التقليدية ومركبا للتكـوين المهنـي خاص   االلصناعة التقليدية ومركبا للتكـوين المهنـي خاص

بالنساء والشباب،  بناء محـالت للـصناعة التقليديـة          بالنساء والشباب،  بناء محـالت للـصناعة التقليديـة          
بالمركب، تأطير و تكوين من سيتولى إدارة المحـالت    بالمركب، تأطير و تكوين من سيتولى إدارة المحـالت    
على تقينات التسيير واإلدارة وتسويق المنتوجات، بناء       على تقينات التسيير واإلدارة وتسويق المنتوجات، بناء       

هني إلى جانـب مركـب الـصناعة        هني إلى جانـب مركـب الـصناعة        مركز للتكوين الم  مركز للتكوين الم  
التقليدية يشمل الحـرف التقليديـة و يحتـوي علـى           التقليدية يشمل الحـرف التقليديـة و يحتـوي علـى           

  
  

ــسات  ــسات المؤسـ المؤسـ
ــساندة  ــساندة المــ المــ
ــشروع ــشروعللمـ : : للمـ

مؤسسة إلـين   مؤسسة إلـين   
كلير، وكالـة   كلير، وكالـة   
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مستويات التأهيل المهني ومستوى التخصص مع إنشاء       مستويات التأهيل المهني ومستوى التخصص مع إنشاء       
قسم داخلي إليواء الوافدين من الـدواوير البعيـدة أو          قسم داخلي إليواء الوافدين من الـدواوير البعيـدة أو          

  ..دوي الحاجة محليادوي الحاجة محليا

التعــــاون التعــــاون 
ــة  ــة البلجيكيــ البلجيكيــ

  ""ونونوالوال""
مد و تعبيد الطريق الرابطة مد و تعبيد الطريق الرابطة 
بين تاكونيت وفم أزكيد لجهة بين تاكونيت وفم أزكيد لجهة 
  الجنوب الغربي لتاكونيتالجنوب الغربي لتاكونيت

    

تجهيزها تجهيزها ووحفر آبار جماعية حفر آبار جماعية 
بمضخات تتكلف الجمعيات بمضخات تتكلف الجمعيات 
  الفالحية المحلية بتسييرهاالفالحية المحلية بتسييرها

تحدد أماكن حفر اآلبار بعد التشاور مع أعيان القبائـل          تحدد أماكن حفر اآلبار بعد التشاور مع أعيان القبائـل          
والفالحين والجمعيات التنموية وتتحـصل مـصاريف       والفالحين والجمعيات التنموية وتتحـصل مـصاريف       

ر بعد حفرها و تجهيزها من خالل المداخل التـي          ر بعد حفرها و تجهيزها من خالل المداخل التـي          اآلبااآلبا
ستحصل من الفالحين الستفادتهم من ماء السقي مـع         ستحصل من الفالحين الستفادتهم من ماء السقي مـع         

ة عن تسييرها إلى حين تحقيق      ة عن تسييرها إلى حين تحقيق      مسؤولمسؤولدعم الجمعيات ال  دعم الجمعيات ال  
  استقاللها المالياستقاللها المالي

  

إحداث مركز صحي بتاكونيت إحداث مركز صحي بتاكونيت 
يتوفر على الموارد البشرية و يتوفر على الموارد البشرية و 

  التجهيزات الضروريةالتجهيزات الضرورية
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  ::أكــدزأكــدز  
  

  مالحظاتمالحظات  ل المشروعل المشروعمعلومات حومعلومات حو  المشروعالمشروع
إعــادة اســتعمال إعــادة اســتعمال 
المركز كمتحـف   المركز كمتحـف   
ــافي  ــز ثق ــافي ومرك ــز ثق ومرك

  واجتماعيواجتماعي

  
  

  

  

ــز  ــداث مرك ــز إح ــداث مرك إح
ــدز   ــحي بأك ــدز  ص ــحي بأك ص
يتـــوفر علـــى يتـــوفر علـــى 
الموارد البشرية و   الموارد البشرية و   
التجهيـــــزات التجهيـــــزات 

  الضروريةالضرورية

    

  

  ::زاكورة زاكورة   
  

  مالحظاتمالحظات  معلومات حول المشروعمعلومات حول المشروع  المشروعالمشروع
ــى ال يتعــدى عــدد ال يتعــدى عــدد   تعميم منح التعليم العالي بالنسبة لطلبة إقليم زاكورةتعميم منح التعليم العالي بالنسبة لطلبة إقليم زاكورة ــى الحاصــلين عل الحاصــلين عل

   تلميذ تلميذ400400الباكالوريا سنويا الباكالوريا سنويا 
  

يقدر المبلغ اإلجمالي لتلك القـروض      يقدر المبلغ اإلجمالي لتلك القـروض        إلغاء ديون الفالحين اتجاه القرض الفالحيإلغاء ديون الفالحين اتجاه القرض الفالحي
 مليون درهم موزعـة علـى        مليون درهم موزعـة علـى       2121ب  ب  

   فالح  فالح 923923

  

  3333م إغالقها وتوفير م إغالقها وتوفير ا بالمنطقة تا بالمنطقة ت مستوصف مستوصف1111إعادة فتح إعادة فتح 
لتغطية حاجياتها من الموارد البشرية و تجهيز لتغطية حاجياتها من الموارد البشرية و تجهيز ) ) ةة((ممرضممرض

    ..مستوصفينمستوصفين

    

      األساسية الكفيلة بخلق مناصب للشغلاألساسية الكفيلة بخلق مناصب للشغلتوفير البنيات توفير البنيات 
تسهيل مسطرة التحفيظ العقاري لتمكين أبناء المنطقة من        تسهيل مسطرة التحفيظ العقاري لتمكين أبناء المنطقة من        
تقديم ضمانات للحصول على قروض لتمويـل مـشاريعهم         تقديم ضمانات للحصول على قروض لتمويـل مـشاريعهم         

  خاصة السياحية منهاخاصة السياحية منهاوو
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  حل المشاكل العالقة بمنجم البليدة حل المشاكل العالقة بمنجم البليدة 

تطهير المنطقـة   تطهير المنطقـة   : : عريف بالمشروع عريف بالمشروع التالت
ت التي  ت التي   من النفايا   من النفايا  انانطنطنأأ  44يقارب  يقارب    ممامما

  ..الفرشة المائيةالفرشة المائيةتضررت منها البيئة وتضررت منها البيئة و

  

  
  

   الدار البيضاء الدار البيضاء–– بالحي المحمدي  بالحي المحمدي مركز درب موالي الشريفمركز درب موالي الشريف  
  معلومات خاصة بالمركزمعلومات خاصة بالمركز

 التـي    التـي   حـداث حـداث األاأل مركز درب موالي الشريف في الخمسينات من القرن الماضي بعد             مركز درب موالي الشريف في الخمسينات من القرن الماضي بعد            بنيبني
فة فة كلية للمركز والعمارة المجاورة له باإلضا     كلية للمركز والعمارة المجاورة له باإلضا     تبلغ المساحة ال  تبلغ المساحة ال   و  و .. فرحات حشاد   فرحات حشاد  عقبت اغتيال عقبت اغتيال 

  .. متر مربع متر مربع60006000  إلى المقاطعة الحضرية حواليإلى المقاطعة الحضرية حوالي
 بالحي المحمـدي     بالحي المحمـدي     مع عدد من الفاعلين الجمعويين      مع عدد من الفاعلين الجمعويين      لقاءات  لقاءات 20042004ريل  ريل   أب  أب عقدت الهيئة منذ  عقدت الهيئة منذ  

ا الشأن مـن    ا الشأن مـن    توصلت  الهيئة بعدة مقترحات بهذ     توصلت  الهيئة بعدة مقترحات بهذ     وو  . . حول موضوع جبر الضرر الجماعي    حول موضوع جبر الضرر الجماعي    
علة ولجنة الحكامة الجيدة بالكنفدراليـة العامـة للمقـاوالت          علة ولجنة الحكامة الجيدة بالكنفدراليـة العامـة للمقـاوالت          ضمنها مقترحات جمعية الش   ضمنها مقترحات جمعية الش   

بعد انعقاد  بعد انعقاد  . . لمنتدى الوطني لجبر الضرر   لمنتدى الوطني لجبر الضرر    ممثلين عنهما في تنظيم ا      ممثلين عنهما في تنظيم ا       واللتين ساهم واللتين ساهم بالمغرب،  بالمغرب،  
حددت من ضـمن أهـدافها      حددت من ضـمن أهـدافها      " " سعادة الحي المحمدي  سعادة الحي المحمدي  ""تأسيس جمعية تحمل اسم     تأسيس جمعية تحمل اسم     المنتدى تم   المنتدى تم   

  . . المنطقةالمنطقةبلورة وتتبع إنجاز مشاريع لجبر الضرر الجماعي ببلورة وتتبع إنجاز مشاريع لجبر الضرر الجماعي ب
  مالحظاتمالحظات  معلومات حول المشروعمعلومات حول المشروع  المشروعالمشروع

إعادة استعمال المركز كمتحف و كمركز إعادة استعمال المركز كمتحف و كمركز 
  سوسيو ثقافيسوسيو ثقافي

ــرورة    ــرورة ض ــز ض ــالء المرك ــز إخ ــالء المرك إخ
  والعمارة من السكان الحاليين   والعمارة من السكان الحاليين   
بتشاور معهم وإيجاد سـكن     بتشاور معهم وإيجاد سـكن     

   لهم لهمالئقالئق
الحي المحمدي على بعـد   الحي المحمدي على بعـد   --توجد دار الشباب  توجد دار الشباب    الحي المحمديالحي المحمديببترميم وإصالح دار الشباب ترميم وإصالح دار الشباب 

وتعد من أكبر دور    وتعد من أكبر دور     المعتقل،    المعتقل،    من  من مترمتر  12001200
 كانت في الماضي تحتوي      كانت في الماضي تحتوي     ..الشباب بالمغرب الشباب بالمغرب 

على مرافق مهمة في خدمة شباب الحـي،        على مرافق مهمة في خدمة شباب الحـي،        
  ..المكتبةالمكتبةوفي مقدمتها وفي مقدمتها 

  

إعادة استعمال سينما السعادة كمكان للذاكرة إعادة استعمال سينما السعادة كمكان للذاكرة 
  لإلشعاع الثقافي بالحي المحمديلإلشعاع الثقافي بالحي المحمديوو
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  ::الريـفالريـفمنطقة منطقة   
  في بلورة مـشاريع جبـر الـضرر      في بلورة مـشاريع جبـر الـضرر      مدني بالمنطقة   مدني بالمنطقة    إشراك المجتمع ال    إشراك المجتمع ال   حرصت الهيئة على  حرصت الهيئة على  

إعالن الريف إعالن الريف لجنة لجنة تي نظمتها شبكة األمل وتي نظمتها شبكة األمل و جل األنشطة ال    جل األنشطة ال   هاها عن  عن ، وحضر ممثلون  ، وحضر ممثلون  الجماعيالجماعي
زيـارات  زيـارات  بب الهيئـة     الهيئـة    كما قامت كما قامت . .  حول الموضوع   حول الموضوع  فرع المنتدى المغربي للحقيقة واإلنصاف    فرع المنتدى المغربي للحقيقة واإلنصاف    وو

ة حـول مـشاريع     ة حـول مـشاريع     ممثلي السكان والسلطات المحلي   ممثلي السكان والسلطات المحلي   لتداول مع فاعلين جمعويين و    لتداول مع فاعلين جمعويين و    للمنطقة ل للمنطقة ل 
  ..محددةمحددة

   التـي قـدمت     التـي قـدمت    ريم الخطـابي  ريم الخطـابي  عبد الك عبد الك حول  حول  عقدت الهيئة عدة لقاءات مع مجموعة البحث        عقدت الهيئة عدة لقاءات مع مجموعة البحث        وو
  ..كرة مفصلة حول موضوع جبر الضرر بالمنطقةكرة مفصلة حول موضوع جبر الضرر بالمنطقةمذمذ

لك لك كريم الخطابي وتم التداول أثناء ذ     كريم الخطابي وتم التداول أثناء ذ     استقبلت بمقرها السيد سعيد الخطابي نجل عبد ال       استقبلت بمقرها السيد سعيد الخطابي نجل عبد ال       كما  كما  
رر بما فيها عودة رفاة عبد الكريم الخطـابي         رر بما فيها عودة رفاة عبد الكريم الخطـابي         اللقاء حول أحداث الريف، وقضايا جبر الض      اللقاء حول أحداث الريف، وقضايا جبر الض      

  ..إلى المغربإلى المغرب
 فرصـة للتـداول حـول قـضايا          فرصـة للتـداول حـول قـضايا          المنظمة بالحسيمة   المنظمة بالحسيمة   جلسة االستماع العمومية    جلسة االستماع العمومية   كما شكلت كما شكلت 

االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان بشكل خاص وقضايا جبر الضرر الجمـاعي بـشكل             االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان بشكل خاص وقضايا جبر الضرر الجمـاعي بـشكل             
  ..عامعام

جمع شهادات جمع شهادات ((يميا معمقا يميا معمقا  تتطلب بحثا أكاد تتطلب بحثا أكاد19591959  ––  19581958ووعيا منها بأن أحداث الريف ووعيا منها بأن أحداث الريف 
الضحايا والفاعلين، اإلطالع على األرشيفات المكتوبة بما فيها تلك المتوفرة في األرصدة الضحايا والفاعلين، اإلطالع على األرشيفات المكتوبة بما فيها تلك المتوفرة في األرصدة 

، وهي مهام لم ، وهي مهام لم ...)...)الوثائقية األجنبية، عمل جدي إلعمال التقاطعات الضرورية والتحليل الوثائقية األجنبية، عمل جدي إلعمال التقاطعات الضرورية والتحليل 
  ؛؛تستطع الهيئة بلوغ نتائج متقدمة بصددهاتستطع الهيئة بلوغ نتائج متقدمة بصددها
ان تلك األحداث يشكل مدخال أساسيا للمصالحة، ان تلك األحداث يشكل مدخال أساسيا للمصالحة، واعتبارا أن كشف حقيقة ماجرى إبواعتبارا أن كشف حقيقة ماجرى إب

  ::توصي الهيئة بوجه خاص بـتوصي الهيئة بوجه خاص بـ
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إدراج دراسة تلك المرحلة كأولوية من أولويات برنامج عمل معهد تاريخ المغرب إدراج دراسة تلك المرحلة كأولوية من أولويات برنامج عمل معهد تاريخ المغرب   ••
  الموصى بإحداثه؛الموصى بإحداثه؛

متابعة االتصاالت مع عائلة عبد الكريم الخطابي قصد دراسة شروط إعادة رفاته متابعة االتصاالت مع عائلة عبد الكريم الخطابي قصد دراسة شروط إعادة رفاته   ••
  . .  واألقارب واألقاربإلى المغرب حسب رغبة العائلةإلى المغرب حسب رغبة العائلة

  :  :   إعمال المشاريع والمقترحات المبينة في الجدول أدناه إعمال المشاريع والمقترحات المبينة في الجدول أدناهالعمل علىالعمل على  ••
  

  المشروعالمشروع  معلومات حول المشروعمعلومات حول المشروع  مالحظاتمالحظات
: : المساندة للمشروع المساندة للمشروع المؤسسات  المؤسسات  

  ،،، وزارة الثقافـة   ، وزارة الثقافـة   بلدية الحسيمة بلدية الحسيمة 
الحكومــة الجهويــة لألنــدلس الحكومــة الجهويــة لألنــدلس 

  ..باسبانياباسبانيا

المقر السابق لباشوية مدينة    المقر السابق لباشوية مدينة    : : مكان المشروع مكان المشروع 
لذي سيتم منحه من طرف بلدية      لذي سيتم منحه من طرف بلدية      الحسيمة و ا  الحسيمة و ا  

  المدينة لهدا الغرض،المدينة لهدا الغرض،

إنشاء مركز إنشاء مركز 
األبحاث عبد الكريم األبحاث عبد الكريم 

  الخطابيالخطابي

ترميم منزل عبد الكريم    ترميم منزل عبد الكريم    : : التعريف بالمشروع التعريف بالمشروع   
الخطابي واستعماله كمركز تاريخي للتعريف     الخطابي واستعماله كمركز تاريخي للتعريف     
  ..بشخصية عبد الكريم وكمركز سوسيو ثقافيبشخصية عبد الكريم وكمركز سوسيو ثقافي

    أجدير بمنطقة الحسيمة  أجدير بمنطقة الحسيمة::مكان المشروعمكان المشروع

اعتبار منزل عبد اعتبار منزل عبد 
الكريم الخطابي الكريم الخطابي 
  معلمة تاريخيةمعلمة تاريخية

: : المؤسسات المساندة للمشروع  المؤسسات المساندة للمشروع  
جامعة وجـدة فـي شـخص       جامعة وجـدة فـي شـخص       

  ..عميدها السيد محمد الفارسيعميدها السيد محمد الفارسي

إنشاء مؤسسة إنشاء مؤسسة   مدينة الحسيمةمدينة الحسيمة :  : مكان المشروعمكان المشروع
جامعية بمدينة جامعية بمدينة 

  الحسيمةالحسيمة
: : المؤسسات المساندة للمشروع  المؤسسات المساندة للمشروع  
  ..الجمعية األمريكية للمحامينالجمعية األمريكية للمحامين

ى ى يشتمل المشروع عل  يشتمل المشروع عل  : : التعريف بالمشروع   التعريف بالمشروع   
 مـشاريع    مـشاريع    محاربة األميـة، إنجـاز      محاربة األميـة، إنجـاز     ::برامج  برامج  

قتـصادية لفائـدة    قتـصادية لفائـدة    سوسيو ثقافية ومـشاريع ا    سوسيو ثقافية ومـشاريع ا    
النساء، دعم تمدرس الفتيات، خلـق مراكـز        النساء، دعم تمدرس الفتيات، خلـق مراكـز        
لتوجيه وتكوين النساء على المستوى القانوني      لتوجيه وتكوين النساء على المستوى القانوني      

  وعلى المستوى الصحي،وعلى المستوى الصحي،
جبر األضرار التي لحقت    جبر األضرار التي لحقت    : : أهداف المشروع أهداف المشروع 

خلق برامج لفائدة  خلق برامج لفائدة  
  نساء المنطقةنساء المنطقة
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النساء من جراء االنتهاكات بشكل مباشر أو       النساء من جراء االنتهاكات بشكل مباشر أو       
باشر، المساعدة علـى إدمـاج نـساء        باشر، المساعدة علـى إدمـاج نـساء        غير م غير م 

المنطقة في الحياة االقتصادية واالجتماعيـة      المنطقة في الحياة االقتصادية واالجتماعيـة      
  والثقافية بتقوية قدراتهم ومهاراتهموالثقافية بتقوية قدراتهم ومهاراتهم

سيدي بوعفيـف، المـسجد     سيدي بوعفيـف، المـسجد     : : مكان المشروع مكان المشروع 
و و   القديم، أماكن محتملة للدفن قرب المطـار      القديم، أماكن محتملة للدفن قرب المطـار      

قبيلة قبيلة ::، دار السلوم، آيت بوخلف    ، دار السلوم، آيت بوخلف    اإلذاعةاإلذاعةقرب  قرب  
  الحاج سالم أمزيان، بنـي حديفـة، الـولي        الحاج سالم أمزيان، بنـي حديفـة، الـولي        

  ..الصالح سيدي بوشعيبالصالح سيدي بوشعيب
يتعلق األمر بـضريح   يتعلق األمر بـضريح   : : التعريف بالمـشروع  التعريف بالمـشروع    

--19101910أول مقــاوم لالســتعمار بالمنطقــة أول مقــاوم لالســتعمار بالمنطقــة 
19121912..  

  جهة الناظورجهة الناظور: : مكان المشروعمكان المشروع

سيع وإعادة ترميم   سيع وإعادة ترميم   توتو
ضــريح الــشريف ضــريح الــشريف 
محمد أمزيان ببلدية   محمد أمزيان ببلدية   

  أزغنغنأزغنغن
ــرض         ــيم مع ــرض  تنظ ــيم مع تنظ

وطني متنقل حـول    وطني متنقل حـول    
  خطابيخطابيعبد الكريم العبد الكريم ال

  
     الدار البيضاء الدار البيضاء––  مركز الكوربيسمركز الكوربيس  

  
  مالحظاتمالحظات  معلومات حول المشروعمعلومات حول المشروع  المشروعالمشروع
ــل ــلتحوي ــز تحوي ــز  المرك  المرك

كمركــب رياضــي كمركــب رياضــي 
  ثقافي واجتماعيثقافي واجتماعي

إنشاء مركب رياضي، ثقـافي     إنشاء مركب رياضي، ثقـافي     : : التعريف بالمشروع التعريف بالمشروع 
طفال المنطقة، من شأنه أن     طفال المنطقة، من شأنه أن     واجتماعي لفائدة شباب وأ   واجتماعي لفائدة شباب وأ   

  يساهم في خلق مناصب شغل يساهم في خلق مناصب شغل 

ــساندة  ــسات الم ــساندة المؤس ــسات الم المؤس
--UUCCPPAA: : للمـــشروعللمـــشروع

FFrraannccee  
  

  
  ::قصر تازمامارت قصر تازمامارت   
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 عقدت   عقدت  ، كما   ، كما   20042004 مارس    مارس   1111في  في  " " امارتامارتتازمتازم""عقدت الهيئة لقاءا مع لجنة تنسيق ضحايا        عقدت الهيئة لقاءا مع لجنة تنسيق ضحايا        
ل حول مشاريع جبر الضرر الجمـاعي       ل حول مشاريع جبر الضرر الجمـاعي       لقاءا مع  جمعية تازمامارت للتنمية والثقافة للتداو       لقاءا مع  جمعية تازمامارت للتنمية والثقافة للتداو       

  .. أشغال المنتدى الوطني حول جبر الضرر أشغال المنتدى الوطني حول جبر الضررالتي وحضرتالتي وحضرت
  

  مالحظاتمالحظات  ل المشروعل المشروعمعلومات حومعلومات حو  المشروعالمشروع
مركز صحي عن   مركز صحي عن   أقرب  أقرب  يبعد  يبعد    ساكنة القصر ساكنة القصر  :  : لفائدةلفائدة  تشييد وتجهيز مستوصف وإمداده بالموارد البشريةتشييد وتجهيز مستوصف وإمداده بالموارد البشرية

   كلم كلم77  ــ ب بقصر تازمامارت قصر تازمامارت 

 والطريق الجهوية  والطريق الجهوية   تازمامارتتازمامارتريق الرابطة بين ريق الرابطة بين إعادة تعبيد الطإعادة تعبيد الط
   كلم كلم33  على مسافة   على مسافة 708708رقم رقم 

    

      تشييد مدرسة لفائدة أبناء المنطقةتشييد مدرسة لفائدة أبناء المنطقة
مكين السكان من استغالل المراعي المجاورة لمركز االحتجاز مكين السكان من استغالل المراعي المجاورة لمركز االحتجاز تت

  السابقالسابق
    

  ::طانطانطانطان  
   عدة لقاءات مع الضحايا وممثلـي المجتمـع المـدني           عدة لقاءات مع الضحايا وممثلـي المجتمـع المـدني          20052005عقدت الهيئة في شهر ماي      عقدت الهيئة في شهر ماي      

جبر األضـرار   جبر األضـرار   وو  وممثلي السكان والسلطات المحلية تم التداول خاللها حول أعمال الهيئة           وممثلي السكان والسلطات المحلية تم التداول خاللها حول أعمال الهيئة           
  ..الجماعية بالمنطقةالجماعية بالمنطقة

  مالحظاتمالحظات  مات حول المشروعمات حول المشروعمعلومعلو  المشروعالمشروع
ــز   ــشاء   مرك ــز  إن ــشاء   مرك إن
سوسيو ثقافي  لفائدة    سوسيو ثقافي  لفائدة    

  شباب المنطقة شباب المنطقة 

  
  

  

إعادة إسكان بعـض    إعادة إسكان بعـض    
  أسر منطقة لمسيد أسر منطقة لمسيد 

 أسرة   أسرة  2020تعيش ما يقارب    تعيش ما يقارب    : : التعريف بالمشروع التعريف بالمشروع 
  بمنطقة لمسيد في دور متصدعة   بمنطقة لمسيد في دور متصدعة   

اقتراح مساهمة الشركة الجهويـة     اقتراح مساهمة الشركة الجهويـة     
 فـي إعـادة      فـي إعـادة     للتجهيز واإلعمـار  للتجهيز واإلعمـار  

فر على  فر على  إسكانهم خصوصا أنها تتو   إسكانهم خصوصا أنها تتو   
  منازل بالمنطقةمنازل بالمنطقة

خلق برامج لفائـدة خلق برامج لفائـدة 
  نساء المنطقةنساء المنطقة

يشتمل المـشروع علـى     يشتمل المـشروع علـى     : : التعريف بالمشروع   التعريف بالمشروع   
 مشاريع سوسيو    مشاريع سوسيو   محاربة األمية، إنجاز  محاربة األمية، إنجاز  : : برامج  برامج  

قتصادية لفائدة النـساء، دعـم      قتصادية لفائدة النـساء، دعـم      ثقافية ومشاريع ا  ثقافية ومشاريع ا  

  
: : المؤسسات المـساندة للمـشروع    المؤسسات المـساندة للمـشروع    

  ..الجمعية األمريكية للمحامينالجمعية األمريكية للمحامين
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تمدرس الفتيات، خلق مراكز لتوجيه وتكـوين       تمدرس الفتيات، خلق مراكز لتوجيه وتكـوين       
النساء على المستوى القانوني وعلى المـستوى       النساء على المستوى القانوني وعلى المـستوى       

  الصحي،الصحي،
جبر األضرار التـي لحقـت      جبر األضرار التـي لحقـت      : : أهداف المشروع أهداف المشروع 

النساء من جراء االنتهاكات بـشكل مباشـر أو         النساء من جراء االنتهاكات بـشكل مباشـر أو         
غير مباشر، المساعدة على إدماج نساء المنطقة       غير مباشر، المساعدة على إدماج نساء المنطقة       
في الحياة االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة       في الحياة االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة       

  ..بتقوية قدراتهم ومهاراتهمبتقوية قدراتهم ومهاراتهم
  
  
  
  
  
  
  

  ::خنيفـرة خنيفـرة   
    

  مالحظاتمالحظات  معلومات حول المشروعمعلومات حول المشروع  المشروعالمشروع
خلق برامج لفائـدة خلق برامج لفائـدة 

  نساء المنطقةنساء المنطقة
يشتمل المـشروع علـى     يشتمل المـشروع علـى     : : التعريف بالمشروع   التعريف بالمشروع   

 محاربة األمية، إنجاز مشاريع سوسـيو        محاربة األمية، إنجاز مشاريع سوسـيو       ::برامج  برامج  
لفائدة النـساء، دعـم     لفائدة النـساء، دعـم     اقتصادية  اقتصادية  ثقافية ومشاريع   ثقافية ومشاريع   

تمدرس الفتيات، خلق مراكز لتوجيـه وتكـوين        تمدرس الفتيات، خلق مراكز لتوجيـه وتكـوين        
المستوى القانوني وعلى المـستوى     المستوى القانوني وعلى المـستوى     النساء على   النساء على   

  الصحي،الصحي،
جبر األضرار التـي لحقـت      جبر األضرار التـي لحقـت      : : أهداف المشروع أهداف المشروع 

النساء من جراء االنتهاكات بشكل مباشر أو غير        النساء من جراء االنتهاكات بشكل مباشر أو غير        
مباشر، المساعدة على إدماج نساء المنطقة فـي        مباشر، المساعدة على إدماج نساء المنطقة فـي        
الحياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية بتقويـة      الحياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية بتقويـة      

  ..قدراتهم ومهاراتهمقدراتهم ومهاراتهم

  
ــساندة  ــسات المـ ــساندة المؤسـ ــسات المـ المؤسـ

جمعية األمريكية  جمعية األمريكية  الال: : للمشروعللمشروع
  ..للمحامينللمحامين
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   : :قصر السونتاتقصر السونتات  

 ماي   ماي  1717 و  و 1616--1515ت أيام   ت أيام    الريش، إملشيل وقصر السونتا     الريش، إملشيل وقصر السونتا     منطقة  منطقة إلىإلىنظمت الهيئة زيارة    نظمت الهيئة زيارة    
 عدة لقاءات مع الضحايا للتباحث معهم حول ملفاتهم وحول قضايا جبر             عدة لقاءات مع الضحايا للتباحث معهم حول ملفاتهم وحول قضايا جبر             و أجرت   و أجرت  20042004

 خنـان    خنـان   الضرر الجماعي بالمنطقة، كما توصلت الهيئة بمراسلة مـن سـكان دوار أبـو             الضرر الجماعي بالمنطقة، كما توصلت الهيئة بمراسلة مـن سـكان دوار أبـو             
  ..يقترحون مشروع بناء قنطرة بالمنطقةيقترحون مشروع بناء قنطرة بالمنطقة

  مالحظاتمالحظات  معلومات حول المشروعمعلومات حول المشروع  المشروعالمشروع
      بناء قاعة للوالدة بالمركز الصحي بوزموبناء قاعة للوالدة بالمركز الصحي بوزمو

بناء قاعات درس إضافية بالمدرسة التي توجد بناء قاعات درس إضافية بالمدرسة التي توجد 
  بقصر سونتاتبقصر سونتات

    

مباشرة اإلجراءات القانونية إلطالق اسم فاظمة مباشرة اإلجراءات القانونية إلطالق اسم فاظمة 
  أوحرفو على مدرسة السونتاتأوحرفو على مدرسة السونتات

    

دوار أبو خنان قيـادة     دوار أبو خنان قيـادة     : : مكان المشروع مكان المشروع   رة بدوار أبوخنانرة بدوار أبوخنانبناء قنطبناء قنط
  إملشيلإملشيل

سـكان  سـكان  : : الجهة التي اقترحت المشروع   الجهة التي اقترحت المشروع   
  دوار أبوخناندوار أبوخنان

 درهــم  درهــم 440.000440.000: : تكلفــة المــشروعتكلفــة المــشروع
  حسب المخاطبينحسب المخاطبين

ــو   ــان ه ــو  دوار أبوخن ــان ه دوار أبوخن
ــد   ــسقط رأس زاي ــد  م ــسقط رأس زاي م
واعبود أحـد ضـحايا     واعبود أحـد ضـحايا     

  19731973أحداث مارس أحداث مارس 

  ::ولماسولماس  
  

  مالحظاتمالحظات  معلومات حول المشروعمعلومات حول المشروع  مشروعمشروع
ز و فتح المركز ز و فتح المركز تجهيتجهي

  االسشفائي الموجود بالمنطقةاالسشفائي الموجود بالمنطقة
     مليون درهم مليون درهم1818تم بناء المستشفى بتكلفة تقدر ب تم بناء المستشفى بتكلفة تقدر ب 

  ه ه تشغيلتشغيله وه وتقوم وزارة الصحة حاليا بدراسة لتجهيزتقوم وزارة الصحة حاليا بدراسة لتجهيز  وو
  

توسيع القوة االستيعابية توسيع القوة االستيعابية 
  لداخلية ثانوية محمد السادسلداخلية ثانوية محمد السادس

    

بناء مركب رياضي وإيالء بناء مركب رياضي وإيالء 
  اهتمام خاص للعدو الريفياهتمام خاص للعدو الريفي

    

 بين ولماس  بين ولماس فتح الطريق مافتح الطريق ما
 كلم تقريبا  كلم تقريبا 5050و أكلموس و أكلموس 
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  في اتجاه خنيفرةفي اتجاه خنيفرة
  

  ::دار بريشة دار بريشة   
 لجنة تحضيرية لتأسـيس      لجنة تحضيرية لتأسـيس     لمركز واالتصال بفاعلين جمعويين تم تشكيل     لمركز واالتصال بفاعلين جمعويين تم تشكيل     بعد زيارة الهيئة ل   بعد زيارة الهيئة ل   

 عن تلك اللجنة فـي       عن تلك اللجنة فـي      حضر ممثلون حضر ممثلون   ..ذاكرة بدار بريشة  ذاكرة بدار بريشة  جمعية حددت لنفسها مهمة حفظ ال     جمعية حددت لنفسها مهمة حفظ ال     
  . . أشغال المنتدى الوطني لجبر الضررأشغال المنتدى الوطني لجبر الضرر

  
  مالحظاتمالحظات  معلومات حول المشروعمعلومات حول المشروع  مشروعمشروعالال

إعــادة اســتعمال المركــز إعــادة اســتعمال المركــز 
  كمكان للذاكرة ومركز ثقافي كمكان للذاكرة ومركز ثقافي 

    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   : :تاكلفتتاكلفت  
منطقة، وتوصلت بمراسلة من جمعيـة أنركـي للتنميـة والبيئـة            منطقة، وتوصلت بمراسلة من جمعيـة أنركـي للتنميـة والبيئـة             لل  لل زياراتزياراتقامت الهيئة ب  قامت الهيئة ب  

  ةةبلـور بلـور   قـصد قـصد للجمعية  للجمعية  تقديم الدعم   تقديم الدعم   وطالبت ب وطالبت ب بدائرة واويزغت بإقليم بني مالل      بدائرة واويزغت بإقليم بني مالل      والتواصل  والتواصل  
  ..مشاريع تنموية بالمنطقةمشاريع تنموية بالمنطقة

  
  
  

  مالحظاتمالحظات  معلومات حول المشروعمعلومات حول المشروع  المشروعالمشروع
    : : تتعلق المقترحات باألماكن التالية تتعلق المقترحات باألماكن التالية تعبيد الطرق، تجهيز   تعبيد الطرق، تجهيز   
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مــصادر المــاء،  مــصادر المــاء،  
التـــشجير، بنـــاء التـــشجير، بنـــاء 
ــداد   ــشفى، إم ــداد  مست ــشفى، إم مست
المنــاطق بالمــاء  المنــاطق بالمــاء  
ــشرب   ــصالح لل ــشرب  ال ــصالح لل ال

  ..وبالكهرباءوبالكهرباء

ايت تمجوط، أقصر، تكلفت المركز، أيت بوالن،       ايت تمجوط، أقصر، تكلفت المركز، أيت بوالن،       
جماعة أنركي، جماعة تاباروشت،    جماعة أنركي، جماعة تاباروشت،    يل،  يل،  أيت سماع أيت سماع 
  يتيتجماعة تلوكجماعة تلوك
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  33الملحق رقم الملحق رقم 
  تدوين مقاربة هيئة التحكيم المستقلة للتعويضتدوين مقاربة هيئة التحكيم المستقلة للتعويض

  
  وثيقة مرجعيـة حول مقاربةوثيقة مرجعيـة حول مقاربة

  هيئة التحكيم المستقلة للتعويض عن الضرر المادي والمعنوي لضحاياهيئة التحكيم المستقلة للتعويض عن الضرر المادي والمعنوي لضحايا
  وأصحاب الحقوق ممن تعرضوا لالختفاء القسري واالعتقال التعسفـيوأصحاب الحقوق ممن تعرضوا لالختفاء القسري واالعتقال التعسفـي

 19991999   غشت غشت1616دثة بمقتضى األمر الملكي السامي الصادر بتاريخ دثة بمقتضى األمر الملكي السامي الصادر بتاريخ المحالمح

  

   أسس مقاربة جبر األضرار أسس مقاربة جبر األضرار  ::  الجزء األولالجزء األول
  

  االنتهاكات المرجعيةاالنتهاكات المرجعية: : أوال أوال 
تتمثل االنتهاكات الجسيمة لماضي حقوق اإلنسان التي تصدت لحاالتها هيئة التحكيم أساسا            تتمثل االنتهاكات الجسيمة لماضي حقوق اإلنسان التي تصدت لحاالتها هيئة التحكيم أساسا            

وئها عناصر قاربت بموجبهـا     وئها عناصر قاربت بموجبهـا     في االختفاء القسري واالعتقال التعسفي، واستنجت في ض       في االختفاء القسري واالعتقال التعسفي، واستنجت في ض       
  ..انتهاكات أخرىانتهاكات أخرى

وتبعا لذلك، فإن ما يعتبر انتهاكا جسيما، في منظور هذه الهيئة، في إطار التـسوية غيـر               وتبعا لذلك، فإن ما يعتبر انتهاكا جسيما، في منظور هذه الهيئة، في إطار التـسوية غيـر               
  ::القضائية، هي االنتهاكــات اآلتيـــةالقضائية، هي االنتهاكــات اآلتيـــة

  ؛؛  االختفاء القسرياالختفاء القسري  --
  ؛؛  االعتقال التعسفياالعتقال التعسفي  --
  ؛؛  األحداث األليمةاألحداث األليمة  --
  االغتراب االضطراري خارج الوطن؛االغتراب االضطراري خارج الوطن؛  --
  ..غتراب االضطراري داخل الوطنغتراب االضطراري داخل الوطناالاال  --

  

  تعريف االنتهاكات وأوجه التعليلتعريف االنتهاكات وأوجه التعليل: :   ثانياثانيا

استلهمت هيئة التحكيم المعايير الدولية المتـصلة باالنتهاكـات الجـسيمة وباالجتهـادات             استلهمت هيئة التحكيم المعايير الدولية المتـصلة باالنتهاكـات الجـسيمة وباالجتهـادات             
القضائية وشبه القضائية لحقوق اإلنسان، واعتمدت مقتضيات القانون الوطني ذات الصلة،           القضائية وشبه القضائية لحقوق اإلنسان، واعتمدت مقتضيات القانون الوطني ذات الصلة،           
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وطنية أدمجت في ذات الوقـت العناصـر المكونـة          وطنية أدمجت في ذات الوقـت العناصـر المكونـة          وانتهت في ضوء ذلك إلى صياغة       وانتهت في ضوء ذلك إلى صياغة       
  . . للتعريف وأوجه التعليل، وذلك فيما يخص االنتهاكين الرئيسيين مناط االختصاصللتعريف وأوجه التعليل، وذلك فيما يخص االنتهاكين الرئيسيين مناط االختصاص

  

 التصرف الذي تقدم عليه أجهزة الدولة والمتمثل في أخذ شخص معين             التصرف الذي تقدم عليه أجهزة الدولة والمتمثل في أخذ شخص معين            ::  االختفاء القسري االختفاء القسري 
بيانات بـشأنه،  بيانات بـشأنه،  بدون وجه حق وسلب حريته واحتجازه بمكان يظل سريا وعدم إعطاء أية     بدون وجه حق وسلب حريته واحتجازه بمكان يظل سريا وعدم إعطاء أية     

فيظل في حكم المجهول كشخص على قيد الحياة ال يعرف عنه أي شيء، مع حرمانه من                فيظل في حكم المجهول كشخص على قيد الحياة ال يعرف عنه أي شيء، مع حرمانه من                
  ..كل حماية قانونيةكل حماية قانونية

  

 احتجاز تقوم به أجهزة الدولـة دون مراعـاة الـشروط الجوهريـة               احتجاز تقوم به أجهزة الدولـة دون مراعـاة الـشروط الجوهريـة              ::االعتقال التعسفي االعتقال التعسفي 
لى لى واإلجرائية المتعلقة بسلب الحرية، وذلك بسبب ممارسة مواطنين لحقوقهم األساسية وع          واإلجرائية المتعلقة بسلب الحرية، وذلك بسبب ممارسة مواطنين لحقوقهم األساسية وع          

األخص حرية الرأي أو حرية التعبير أو حق المشاركة في الحياة العامة، سياسيا أو نقابيا               األخص حرية الرأي أو حرية التعبير أو حق المشاركة في الحياة العامة، سياسيا أو نقابيا               
  ..أو جمعوياأو جمعويا

  

  مرتكزات هيئة التحكيم في بناء مقاربة جبر األضرار، في نطاق صالحياتهامرتكزات هيئة التحكيم في بناء مقاربة جبر األضرار، في نطاق صالحياتها: : ثالثا ثالثا 
تبلورت مرتكزات هيئة التحكيم في بناء مقاربة جبر األضرار المادية والمعنوية المترتبـة             تبلورت مرتكزات هيئة التحكيم في بناء مقاربة جبر األضرار المادية والمعنوية المترتبـة             

  ::ن االنتهاكات موضوع اختصاصاتها على جملة أسس توجيهية ، متكاملة فيما بينها ن االنتهاكات موضوع اختصاصاتها على جملة أسس توجيهية ، متكاملة فيما بينها عع
  االنتهاكات المرجعية كما هي مذكورة أعاله ؛االنتهاكات المرجعية كما هي مذكورة أعاله ؛  --

  ؛؛  مسؤولية الدولة عن أجهزتهامسؤولية الدولة عن أجهزتها  --
  ؛؛  معيـار الحرمان من الحريةمعيـار الحرمان من الحرية  --
                      مبـادئ العـدل واإلنصاف ؛مبـادئ العـدل واإلنصاف ؛  --

فـي  فـي    ضحايا المحتجزين،   ضحايا المحتجزين،    بال  بال الخاصة الالحقة الخاصة الالحقة تحديد األضرار المشتركة واألضرار     تحديد األضرار المشتركة واألضرار       --
  إطار مجموعة واحدة أو مجموعات متقاربة، من حيث االنتهاكات ؛إطار مجموعة واحدة أو مجموعات متقاربة، من حيث االنتهاكات ؛

اعتماد التعويض المادي الشامل لكل األضرار المادية والمعنويـة المترتبـة عـن             اعتماد التعويض المادي الشامل لكل األضرار المادية والمعنويـة المترتبـة عـن               --
  ..االنتهاكات المرجعيــةاالنتهاكات المرجعيــة

يتعين التذكير أن هيئة التحكيم انطلقت، في بلورة مرتكزات مقاربة جبر األضرار السالفة        يتعين التذكير أن هيئة التحكيم انطلقت، في بلورة مرتكزات مقاربة جبر األضرار السالفة        
  ..لذكر، من فرضية عدم فتح باب جديد للتسويةلذكر، من فرضية عدم فتح باب جديد للتسويةاا
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  السند القضائيالسند القضائي: :   رابعـارابعـا
راعت هيئة التحكيم، عند تحديدها لالنتهاكات، مدى أثارها فيما يخص اإلحـاالت علـى              راعت هيئة التحكيم، عند تحديدها لالنتهاكات، مدى أثارها فيما يخص اإلحـاالت علـى              

  ::  وقد اعتبرت، في هذا الصدد، الحاالت اآلتيةوقد اعتبرت، في هذا الصدد، الحاالت اآلتية  ..القضاء، من حيث سيرورة الملف بعد ذلكالقضاء، من حيث سيرورة الملف بعد ذلك
  اعتقال تعسفي وإفــراج ؛اعتقال تعسفي وإفــراج ؛  --

  ؛؛  ي وقرار بعدم المتابعةي وقرار بعدم المتابعةاعتقال تعسفاعتقال تعسف  --
  ؛؛  اعتقال تعسفي وحكم بالبراءةاعتقال تعسفي وحكم بالبراءة  --
  ؛؛  اعتقال تعسفي وحكم باإلدانةاعتقال تعسفي وحكم باإلدانة  --
صدور حكم باإلدانة وتنفيذ معظم مدة العقوبة أو أكثر من هذه المدة بمعتقل غيـر               صدور حكم باإلدانة وتنفيذ معظم مدة العقوبة أو أكثر من هذه المدة بمعتقل غيـر                 --

  ؛؛  نظامينظامي
  ؛؛  احتجاز تعسفي قاد إلى وضعية اختفاء قسري، نتج عنه اإلفراج بعد طول مدةاحتجاز تعسفي قاد إلى وضعية اختفاء قسري، نتج عنه اإلفراج بعد طول مدة  --
  ؛؛  ضعية اختفاء قسري حدثت أثناءه وفاةضعية اختفاء قسري حدثت أثناءه وفاةاحتجاز تعسفي قاد إلى واحتجاز تعسفي قاد إلى و  --
اغتراب اضطراري دفعـا لمخاطـر تعسف أجهـزة الدولة وانعــدام إمكانيـة           اغتراب اضطراري دفعـا لمخاطـر تعسف أجهـزة الدولة وانعــدام إمكانيـة             --

  ..التمتع بالحماية القانونيةالتمتع بالحماية القانونية
  

  عواقب الحرمان من الحريةعواقب الحرمان من الحرية: : خامسا خامسا 
انتهت هيئة التحكيم، في ضوء دراسة الملفات واالستماع للضحايا واالطالع على الوثائق            انتهت هيئة التحكيم، في ضوء دراسة الملفات واالستماع للضحايا واالطالع على الوثائق            

لصلة، إلى تشخيص آثار االنتهاكات الجسيمة على الحقوق المتعلقة بالحق          لصلة، إلى تشخيص آثار االنتهاكات الجسيمة على الحقوق المتعلقة بالحق          واألدبيات ذات ا  واألدبيات ذات ا  
في الحياة والسالمة البدنية والكرامة اإلنسانية والحماية القانونية، انطالقا من مبادئ العدل            في الحياة والسالمة البدنية والكرامة اإلنسانية والحماية القانونية، انطالقا من مبادئ العدل            

  ..واإلنصافواإلنصاف
وتأسيسا على ذلك، صاغت الهيئة تلك اآلثار في أطروحة عواقب الحرمان من الحريـة ،               وتأسيسا على ذلك، صاغت الهيئة تلك اآلثار في أطروحة عواقب الحرمان من الحريـة ،               

  ::العواقب العواقب ومن تجليات هذه ومن تجليات هذه 
  ؛؛  الحرمان من االتصال بالعالم الخارجيالحرمان من االتصال بالعالم الخارجي  --
  ؛؛  الحرمان من التواصل العائليالحرمان من التواصل العائلي  --
  ؛؛  الضرر الناتج عن الكآبة والخوف من المجهولالضرر الناتج عن الكآبة والخوف من المجهول  --
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  ؛؛  اآلالم خالل االعتقال وبعدهاآلالم خالل االعتقال وبعده  --
  ؛؛  العجز الجزئي الدائمالعجز الجزئي الدائم  --
  ؛؛  التشويه الجسمانيالتشويه الجسماني  --
  اإلعاقة والمرض المزمن؛اإلعاقة والمرض المزمن؛  --

  االستعانة بالغير؛االستعانة بالغير؛  --

  ؛؛   متطلبات العيش متطلبات العيشالحرمان من التأهيل لمواجهةالحرمان من التأهيل لمواجهة  --
  ..الحرمان من الرعاية والخدمات الصحيةالحرمان من الرعاية والخدمات الصحية  --
  

  العناصر الفنية الطبية لتقدير األضرارالعناصر الفنية الطبية لتقدير األضرار: : سادساسادسا
اعتمدت هيئة التحكيم بصفة ممنهجة إجراء خبرات طبية أصلية، تكميلية أومـضادة عنـد        اعتمدت هيئة التحكيم بصفة ممنهجة إجراء خبرات طبية أصلية، تكميلية أومـضادة عنـد        

ولقد حددت المهام المسندة إلى     ولقد حددت المهام المسندة إلى       ..االقتضاء، فردية أو جماعية، وتخصصية حسب الحاالت        االقتضاء، فردية أو جماعية، وتخصصية حسب الحاالت        
  ::راء في راء في الخبالخب

استدعاء الضحية داخل أجل معقول، مع إشعاره بحقه في تتبع طبيب من اختيـاره              استدعاء الضحية داخل أجل معقول، مع إشعاره بحقه في تتبع طبيب من اختيـاره                --
  ؛؛  لعمليات الخبرة إذا رغب في ذلكلعمليات الخبرة إذا رغب في ذلك

فحص الضحية ووصف األمراض واإلصابات الالحقة به، وتحديد درجة عالقتهـا           فحص الضحية ووصف األمراض واإلصابات الالحقة به، وتحديد درجة عالقتهـا             --
بظروف االعتقال والعالجات أو العمليات الجراحية التي خضع أو سيخضع لهـا،            بظروف االعتقال والعالجات أو العمليات الجراحية التي خضع أو سيخضع لهـا،            

  ؛؛  ريف المرتبطة بهاريف المرتبطة بهاوكذا المصاوكذا المصا
  تحديد النسبة اإلجمالية للعجز الجزئي الدائم الناتج عن هذه األضرار؛تحديد النسبة اإلجمالية للعجز الجزئي الدائم الناتج عن هذه األضرار؛  --

تحديد درجات اآلثار المترتبة من حيث األلم الجسماني وتشويه الخلقة واالنعكاسات           تحديد درجات اآلثار المترتبة من حيث األلم الجسماني وتشويه الخلقة واالنعكاسات             --
  ؛؛  على الحياة المهنيةعلى الحياة المهنية

تحديد ما إذا كان الضحية يحتاج إلى مساعدة الغير لمواجهـة متطلبـات الحيـاة               تحديد ما إذا كان الضحية يحتاج إلى مساعدة الغير لمواجهـة متطلبـات الحيـاة                 --
  ؛ ؛ ميةميةاليواليو
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إمكانية اللجوء إلى استعمال ما قد يرونه مناسبا من وسائل تقنية، وكذا االسـتعانة              إمكانية اللجوء إلى استعمال ما قد يرونه مناسبا من وسائل تقنية، وكذا االسـتعانة                --
عند االقتضاء، بطبيب محلف آخر مختص ، للكـشف عـن مختلـف األضـرار               عند االقتضاء، بطبيب محلف آخر مختص ، للكـشف عـن مختلـف األضـرار               

  ..واإلجابة عن كل النقط المطلوبةواإلجابة عن كل النقط المطلوبة
  

    تصنيف أماكن ممارسة االنتهاكات الجسيمةتصنيف أماكن ممارسة االنتهاكات الجسيمة: :   سابعاسابعا
 للطلبات واالستماعات للـضحايا واالطـالع علـى          للطلبات واالستماعات للـضحايا واالطـالع علـى         انتهت هيئة التحكيم، في إطار تحليلها     انتهت هيئة التحكيم، في إطار تحليلها     

البيانات ذات الصلة، إلى تصنيف خاص لألماكن التي بوشرت فيها بصفة ممنهجة ومكثفة             البيانات ذات الصلة، إلى تصنيف خاص لألماكن التي بوشرت فيها بصفة ممنهجة ومكثفة             
  ..اإلحتجازات التعسفية، وذلك من حيث ظروفها، مدة ومكانا ومعاملةاإلحتجازات التعسفية، وذلك من حيث ظروفها، مدة ومكانا ومعاملة

وقد اعتبرت الهيئة أن أماكن االحتجاز المعنية تتعارض ومقتضيات القـانون، حيـث أن              وقد اعتبرت الهيئة أن أماكن االحتجاز المعنية تتعارض ومقتضيات القـانون، حيـث أن              
االعتقال يجب أن يتم في نطاق القانون، وأن يكون مطابقا للمقتـضيات النظاميـة، وبمـا      االعتقال يجب أن يتم في نطاق القانون، وأن يكون مطابقا للمقتـضيات النظاميـة، وبمـا      
يحفظ ويضمن احترام حق المعتقل في األمن والسالمة الجسدية وصون كرامته، في ظـل              يحفظ ويضمن احترام حق المعتقل في األمن والسالمة الجسدية وصون كرامته، في ظـل              
رقابة هيئة قضائية مستقلة، تراقب اآلجال المعقولة لالعتقال وتـوفر كامـل الـضمانات              رقابة هيئة قضائية مستقلة، تراقب اآلجال المعقولة لالعتقال وتـوفر كامـل الـضمانات              

  ..القانونية للمعني باألمرالقانونية للمعني باألمر
  : : ن بين تلك المراكز ، يمكن ذكر ن بين تلك المراكز ، يمكن ذكر وموم

  ؛؛))الشرطة؛ الدركالشرطة؛ الدرك((مراكز نظامية مستعملة لغير أغراضها مراكز نظامية مستعملة لغير أغراضها   --
دار المقـري؛ درب مـوالي      دار المقـري؛ درب مـوالي      ((مراكز رئيسية لممارسـة االنتهاكـات الجـسيمة         مراكز رئيسية لممارسـة االنتهاكـات الجـسيمة           --

  ؛؛  ...)...)الشريفالشريف
   ؛ ؛...)...)الكومبليكسالكومبليكس((مراكز خاصة لممارسة االنتهاكات الجسيمة مراكز خاصة لممارسة االنتهاكات الجسيمة   --

  ؛؛  ...)...)الكوربيسالكوربيس((مراكز احتجاز جماعية مراكز احتجاز جماعية   --
  ...)....).ثكنات عسكرية؛ ضيعات؛ فيالتثكنات عسكرية؛ ضيعات؛ فيالت(( بمثابة ملحقات  بمثابة ملحقات مراكزمراكز  --

  

    المعايير المعتمدة في التعويضالمعايير المعتمدة في التعويض  --ثامناثامنا
  ::استندت هيئة التحكيم، في تقديراتها للتعويض ، حسب الحاالت  ،على المعايير التاليةاستندت هيئة التحكيم، في تقديراتها للتعويض ، حسب الحاالت  ،على المعايير التالية

  ظروف االحتجاز، مدة ومكانا ومعاملـة، وبحـسب سـنده القـانوني، وجــودا              ظروف االحتجاز، مدة ومكانا ومعاملـة، وبحـسب سـنده القـانوني، وجــودا                --
  وعـدما؛وعـدما؛
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  ؛ ؛    المفترض للمعني باألمر منذ تاريخ اختفائه المفترض للمعني باألمر منذ تاريخ اختفائهمتبقى العمر النشيطمتبقى العمر النشيط  --

الدخل الذي كان يتوفر عليه، مع تحيينه، ورفعه عند االقتضاء إلى حد أدنى ليكون              الدخل الذي كان يتوفر عليه، مع تحيينه، ورفعه عند االقتضاء إلى حد أدنى ليكون                --
  ؛؛  مالئما للظروف الراهنة لعيش كريممالئما للظروف الراهنة لعيش كريم

قبـل  قبـل    اعتماد دخل بمثابة حد أدنى مالئم بالنسبة لغير المتوفرين على دخل ثابـت            اعتماد دخل بمثابة حد أدنى مالئم بالنسبة لغير المتوفرين على دخل ثابـت              --
  ؛؛  االنتهاكاالنتهاك

  اعتبار الضحية كان قبل وفاته معيال ومشرفا على األسرة؛اعتبار الضحية كان قبل وفاته معيال ومشرفا على األسرة؛التحمالت العائلية، بالتحمالت العائلية، ب  --

  ..نتائج الخبرات الطبية المجراة، وإال الملف الطبي ذي العالقة المدلى به نتائج الخبرات الطبية المجراة، وإال الملف الطبي ذي العالقة المدلى به   --
  

   المستفيـــدون المستفيـــدون--تاسعـاتاسعـا

حددت هيئـة التحكيـم ضحـية االنتهاكــات الجـسيـمة، وكـذا ذوي حقوقــه أو             حددت هيئـة التحكيـم ضحـية االنتهاكــات الجـسيـمة، وكـذا ذوي حقوقــه أو             
  ::  ورثتــه، حسب األحوال ، كما يليورثتــه، حسب األحوال ، كما يلي

  ؛؛  ي تعرض مباشرة النتهاك مرجعي وبقي على قيد الحياةي تعرض مباشرة النتهاك مرجعي وبقي على قيد الحياةالشخص الذالشخص الذ  --
ذوو حقوق من توفي أثناء االعتقال أو االختفاء، مع تحديد التعويض لكـل واحـد               ذوو حقوق من توفي أثناء االعتقال أو االختفاء، مع تحديد التعويض لكـل واحـد                 --

  ؛؛  نوع ومدى أضراره الشخصية المباشرة نتيجة فقدان الضحيةنوع ومدى أضراره الشخصية المباشرة نتيجة فقدان الضحية  منهم حسبمنهم حسب
  اعتبار من توفي مدة وجيزة بعد اإلفراج عنه كأنه توفي بسبب االحتجاز؛اعتبار من توفي مدة وجيزة بعد اإلفراج عنه كأنه توفي بسبب االحتجاز؛  --
  ، وذلـك بتوزيـع    ، وذلـك بتوزيـع    ))لسبب ال عالقة له باالحتجاز    لسبب ال عالقة له باالحتجاز    ((ن توفي بعد اإلفراج عنه      ن توفي بعد اإلفراج عنه      ورثة م ورثة م   --

مـع إعمـال التناسـخ عنـد        مـع إعمـال التناسـخ عنـد        ((التعويضـات على الورثة حسب القواعد الشرعية       التعويضـات على الورثة حسب القواعد الشرعية       
  ).).االقتضاءاالقتضاء

  

   القضايا المعتبرة خارج االختصاص القضايا المعتبرة خارج االختصاص--  عاشراعاشرا

قررت هيئة التحكيم اعتبار مجموعة من الحاالت والطلبات المعروضـة عليهـا خـارج              قررت هيئة التحكيم اعتبار مجموعة من الحاالت والطلبات المعروضـة عليهـا خـارج              
  ::تصاص النوعي المنعقد لها، وهي كالتاليتصاص النوعي المنعقد لها، وهي كالتالياالخاالخ

  

  ؛؛  اإلعـدام تنفيـذا لحكـماإلعـدام تنفيـذا لحكـم  --
  ؛؛   بالصخيرات بالصخيرات19711971 يوليوز  يوليوز 1010ضحايا أحداث ضحايا أحداث   --
  ؛؛  الوفـاة نتيجـة اإلصابـة بالرصاص في أحداث معينـةالوفـاة نتيجـة اإلصابـة بالرصاص في أحداث معينـة  --
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  ؛؛  االحتجـاز بقصـر تـاكونـيـتاالحتجـاز بقصـر تـاكونـيـت  --
  ؛؛  تجاوز مدة الحراسة النظرية في قضايا جرائم الحق العامتجاوز مدة الحراسة النظرية في قضايا جرائم الحق العام  --
  ؛؛  لى العمـللى العمـلالمطالبـة بالرجـوع إالمطالبـة بالرجـوع إ  --
  رد االعتبــار؛رد االعتبــار؛  --

  ؛؛  االستفـادة من راتـب التقاعـداالستفـادة من راتـب التقاعـد  --
  ؛؛  االستفـادة من التغطيـة الصحيـة واالجتماعيـةاالستفـادة من التغطيـة الصحيـة واالجتماعيـة  --
  ؛؛  الحصـول على السكـنالحصـول على السكـن  --
  ؛؛  إرجاع المنقوالت والمواشي غير الثابت فقدانها والعقاراتإرجاع المنقوالت والمواشي غير الثابت فقدانها والعقارات  --
  ؛؛  تـوظيـف األوالدتـوظيـف األوالد  --
  ؛؛  الترقيـة اإلداريـةالترقيـة اإلداريـة  --
  الحصول على جـواز السفـر؛الحصول على جـواز السفـر؛  --
  .. الدفـن، وتسليـم الرفـاة الدفـن، وتسليـم الرفـاةمعرفـة مكانمعرفـة مكان  --

  

  قواعد ومقاييس التعويض بالنسبة لضحايا االختفاء القسريقواعد ومقاييس التعويض بالنسبة لضحايا االختفاء القسري: :   الجزء الثانيالجزء الثاني
  

  ""تزمامرتتزمامرت""الضحايا المختفون قسريا بمركز الضحايا المختفون قسريا بمركز   --أوالأوال
اعتبرت هيئة التحكيم المستقلة الطلبات المقدمة من طرف ضحايا االختفاء القسري بمركز            اعتبرت هيئة التحكيم المستقلة الطلبات المقدمة من طرف ضحايا االختفاء القسري بمركز            

وقد اعتمدت هذا الملف، فـي      وقد اعتمدت هذا الملف، فـي      . . م بالخطورة القصوى  م بالخطورة القصوى  ملفا يمثل حالة انتهاك تتس    ملفا يمثل حالة انتهاك تتس    " " تزمامرتتزمامرت""
منطلق أعمالها، كحالة نموذجية في تطبيق تصورها لجبر األضرار بناء علـى األسـس              منطلق أعمالها، كحالة نموذجية في تطبيق تصورها لجبر األضرار بناء علـى األسـس              

  ..والمعايير  التي حددتها ومقاييس تقدير التعويض تفعيال لتلك المعاييروالمعايير  التي حددتها ومقاييس تقدير التعويض تفعيال لتلك المعايير
  

  خاصيــات االنتهــاك  خاصيــات االنتهــاك    --11
  ؛؛  من أفظع االنتهاكات الجسيمةمن أفظع االنتهاكات الجسيمة  --
فـي  فـي     باإلدانة وبداية تنفيذ العقوبة في حـق المحكوم علـيهم          باإلدانة وبداية تنفيذ العقوبة في حـق المحكوم علـيهم         صدور أحكام قضائية  صدور أحكام قضائية    --

  ؛؛  مؤسســة سجنيـة نظاميـةمؤسســة سجنيـة نظاميـة
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  ؛؛  نقل المحكوم عليهم بصفة قسرية إلى معتقل غير نظامي بقرية تزمامرتنقل المحكوم عليهم بصفة قسرية إلى معتقل غير نظامي بقرية تزمامرت  --
  ؛؛  إنكار مطلق لالنتهاك طيلة المدة من طرف السلطات العموميةإنكار مطلق لالنتهاك طيلة المدة من طرف السلطات العمومية  --
  ؛؛  الإنسانية ظروف االحتجاز مكانا ومعاملة ، على اإلطالقالإنسانية ظروف االحتجاز مكانا ومعاملة ، على اإلطالق  --
  ؛؛  وفاة نصف المختفين قسرياوفاة نصف المختفين قسريا  --
  ؛؛   سنة سنة1818ظهور الضحايا األحياء بعد مضي ظهور الضحايا األحياء بعد مضي   --
اعتراف الدولة بمسؤولية أجهزتها عن االنتهاك، ومبادرتها بعد اإلفراج إلى تقـديم            اعتراف الدولة بمسؤولية أجهزتها عن االنتهاك، ومبادرتها بعد اإلفراج إلى تقـديم              --

  ..مبالغ أولية شهرية للضحايا األحياءمبالغ أولية شهرية للضحايا األحياء
  

    الضحايا المباشرون األحياءالضحايا المباشرون األحياء  --22
    قواعد تقدير التعويضات المشتركةقواعد تقدير التعويضات المشتركة  --أأ

  

  االنتهاك السالفة الذكر؛االنتهاك السالفة الذكر؛اعتبار خاصيات اعتبار خاصيات   --

  ؛؛  الحرمان من الحرية كمعيار رئيسي للتعويضالحرمان من الحرية كمعيار رئيسي للتعويضاعتماد اعتماد   --
اآلثار السلبية المترتبة عن الحرمان من الحرية، وعن سلب الحـق فـي الحيـاة               اآلثار السلبية المترتبة عن الحرمان من الحرية، وعن سلب الحـق فـي الحيـاة                 --

  ؛؛  والسالمة البدنيةوالسالمة البدنية  والعيش الكريموالعيش الكريم
  ؛؛  مراعاة توفر الضحايا على وظائف عمومية برواتب محددةمراعاة توفر الضحايا على وظائف عمومية برواتب محددة  --
سلطات المعنية، بما في ذلك الحصول على الوثائق        سلطات المعنية، بما في ذلك الحصول على الوثائق        تلقي اإلفادات والمعلومات من ال    تلقي اإلفادات والمعلومات من ال      --

  ؛؛  اإلدارية المتعلقة بأوضاعهم الوظيفيةاإلدارية المتعلقة بأوضاعهم الوظيفية
  ..إجراء جلسات استماع فردية مطولة مع الضحايا أو ذوي حقوقهمإجراء جلسات استماع فردية مطولة مع الضحايا أو ذوي حقوقهم  --

  ::  تقدير مدى األضرار المترتبة عن ذلك بالنسبة للجميع فيتقدير مدى األضرار المترتبة عن ذلك بالنسبة للجميع في  
  ؛؛   في المائة في المائة5050عجز جزئي دائم ال يقل عن نسبة عجز جزئي دائم ال يقل عن نسبة   --
  ؛؛  همهمألم جسماني بدرجة مألم جسماني بدرجة م  --
   ؛ ؛تشويه الخلقة بدرجة مهمتشويه الخلقة بدرجة مهم  --

وبالتالي تحديد تعويض إجمالي بصفة متساوية، لفائدة جميع الضحايا،         وبالتالي تحديد تعويض إجمالي بصفة متساوية، لفائدة جميع الضحايا،           
  ؛؛قدر أصال بصفة جزافية قدر أصال بصفة جزافية 
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    زيادة مبلغ جزافي، اعتبارا لما تتطلبه الحالة الصحية لكل ضحيــــة          زيادة مبلغ جزافي، اعتبارا لما تتطلبه الحالة الصحية لكل ضحيــــة            --
  ؛؛  في إطار العالج والتتبعفي إطار العالج والتتبع

" " تزمامرتتزمامرت""تقلي  تقلي  عدم إسقاط مبلغ التعويضات المؤقتة التي كانت تسلم لمع        عدم إسقاط مبلغ التعويضات المؤقتة التي كانت تسلم لمع          --
من لدن المصالح االجتماعية    من لدن المصالح االجتماعية    ) )  درهم كل شهر    درهم كل شهر   5.0005.000((بعد اإلفراج عنهم    بعد اإلفراج عنهم    

  ؛؛  للقوات المسلحة الملكيةللقوات المسلحة الملكية
تمكين الضحايا من تعويضات مسبقة، حسب الحاالت، في انتظار البت النهائي   تمكين الضحايا من تعويضات مسبقة، حسب الحاالت، في انتظار البت النهائي     --

  ..في الطلباتفي الطلبات
  

  القواعد الخاصة بتقدير التعويضات المضافة للتعويضات المشتركةالقواعد الخاصة بتقدير التعويضات المضافة للتعويضات المشتركة  --بب

  ؛؛   في المائة في المائة5050بة كل الضحايا بعجز جزئي دائم ال تقل نسبته عن بة كل الضحايا بعجز جزئي دائم ال تقل نسبته عن افتراض إصاافتراض إصا  --
  ؛؛  األمر بإجراء خبرات طبية جماعية متخصصة، أصلية أو مضادة، عند االقتضاءاألمر بإجراء خبرات طبية جماعية متخصصة، أصلية أو مضادة، عند االقتضاء  --
  ::حسبما يلي حسبما يلي احتساب التعويضات اإلضافية ، احتساب التعويضات اإلضافية ،   --
   ؛ ؛ في المائة في المائة5050بناء على الخبرات التي تحدد نسبة العجز الجزئي الدائم فيما يفوق بناء على الخبرات التي تحدد نسبة العجز الجزئي الدائم فيما يفوق   --
  ؛؛   عن كل نقطة عجز إضافية عن كل نقطة عجز إضافيةمعينمعين  غ غ زيادة مبلزيادة مبل  --
   عن كل زيادة في حدة اآلالم تفوق المعدل المشتـرك بيـن عن كل زيادة في حدة اآلالم تفوق المعدل المشتـرك بيـنمعينمعينإضافة مبلغ إضافة مبلغ   --
  ؛؛  ))أي بدرجة مهمأي بدرجة مهم( ( الضحايا الضحايا   --
ويدخل في عدادهـــا مثال فقدان البصر،      ويدخل في عدادهـــا مثال فقدان البصر،      . . تأثير واضح على حياة المعني باألمر     تأثير واضح على حياة المعني باألمر       --

حـاالت محتـسبة    حـاالت محتـسبة    الصمم الكلي، العقـم، العجز الجنسي، أو الشلل، رغم أن هذه ال          الصمم الكلي، العقـم، العجز الجنسي، أو الشلل، رغم أن هذه ال          
ضمن مشتمـالت العجز الجزئي الدائـــم، فإنها بالنظر لحـدتها تنفـرد بتلـك       ضمن مشتمـالت العجز الجزئي الدائـــم، فإنها بالنظر لحـدتها تنفـرد بتلـك       

  ؛؛  الخصوصيةالخصوصية
   في حالة االستعانة بشخص آخر؛ في حالة االستعانة بشخص آخر؛معينمعينإضافة مبلغ إضافة مبلغ   --
ونظرا لوجود ضحايا قضوا مددا تفوق المدة المحكوم بها قضائيا، تـم تحديـــد              ونظرا لوجود ضحايا قضوا مددا تفوق المدة المحكوم بها قضائيا، تـم تحديـــد                --

  ..تعويـض إضافي عن كل سنة زائدةتعويـض إضافي عن كل سنة زائدة
  

  المعنوية ألفراد عائالت الضحايا األحياء المعنوية ألفراد عائالت الضحايا األحياء  تقدير التعويضات  تقدير التعويضات --جج
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قررت هيئة التحكيم، باإلضافة إلى التعويضات المادية والمعنويـة المـستحقة لـضحية             قررت هيئة التحكيم، باإلضافة إلى التعويضات المادية والمعنويـة المـستحقة لـضحية             
االختفاء القسري الباقي على قيـد الحياة، منح أقرب أفراد أسرته إليه ، وهـم والــداه                االختفاء القسري الباقي على قيـد الحياة، منح أقرب أفراد أسرته إليه ، وهـم والــداه                

   ؛ ؛وزوجتـه وأوالدهوزوجتـه وأوالده
  ::تعويضات معنوية، حسب ما يلــيتعويضات معنوية، حسب ما يلــي

  للبالنسبة لألصوبالنسبة لألصو  
  عتبرت هيئة التحكيــم األضرار المعنويــة الالحقة بوالدي الضحية، فقـررت         عتبرت هيئة التحكيــم األضرار المعنويــة الالحقة بوالدي الضحية، فقـررت         اا

  ..منحهما تعويضا خاصا بالنسبة لكل واحدمنحهما تعويضا خاصا بالنسبة لكل واحد
  بالنسبة للزوجةبالنسبة للزوجة  

اعتبارا لألضرار الالحقة بزوجة الضحية، فقد مكنتها الهيئـــة مـن تعـويض              اعتبارا لألضرار الالحقة بزوجة الضحية، فقد مكنتها الهيئـــة مـن تعـويض                --
  ؛؛  حدد في مبلغ معينحدد في مبلغ معين

المرأة المعنية قبل اإلفراج عن زوجها، حدد التعـويض المـستحق              المرأة المعنية قبل اإلفراج عن زوجها، حدد التعـويض المـستحق              وإذا تزوجت   وإذا تزوجت     --
  ؛  ؛  مبلغ معين مبلغ معين لها في لها في 

  بالنسبة لألوالدبالنسبة لألوالد    

    ..تم تحديــد التعويض المعنـوي لكل واحـد من أوالد الضحيةتم تحديــد التعويض المعنـوي لكل واحـد من أوالد الضحيةكما كما   --
    

  التعويضات المستحقة لذوي الحقوق إثر وفاة الضحيةالتعويضات المستحقة لذوي الحقوق إثر وفاة الضحية  --33
    العتبــاراتالعتبــاراتاا  --أأ

  ::تحكيم، في حالة وفاة الضحية ، من اعتبارات خاصة تتمثل فيما يليتحكيم، في حالة وفاة الضحية ، من اعتبارات خاصة تتمثل فيما يليانطلقت هيئة الانطلقت هيئة ال
  الضحية المتوفى معيل ومشرف على األسرة؛الضحية المتوفى معيل ومشرف على األسرة؛  --
  العائلة تحملت المعاناة والحرمان وقاست من اآلالم الكثير ؛العائلة تحملت المعاناة والحرمان وقاست من اآلالم الكثير ؛  --

  ..التعويض المستحق في هذه الحالة يشمل التعويض عن األضرار المادية والمعنويةالتعويض المستحق في هذه الحالة يشمل التعويض عن األضرار المادية والمعنوية  --
      القـواعـــدالقـواعـــد  --بب

  ::   قواعد خاصة تتمثل فيما يلي قواعد خاصة تتمثل فيما يليتم اعتمادتم اعتماد
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االنطالق من رواتب الضحايا قبل االعتقال، وتطبيـق جـدول التحيـين مراعـاة              االنطالق من رواتب الضحايا قبل االعتقال، وتطبيـق جـدول التحيـين مراعـاة                --
  ؛؛  لمستوى المعيشةلمستوى المعيشة

  ؛؛ كدخل شهري صافي كدخل شهري صافيمحددمحدداعتماد، بناء على ذلك وفي جميع األحوال، مبلغ اعتماد، بناء على ذلك وفي جميع األحوال، مبلغ   --
تعويض مادي يتم احتـسابه     تعويض مادي يتم احتـسابه     : : يتضمن التعويض الشامل لفائدة ذوي الحقوق نوعين      يتضمن التعويض الشامل لفائدة ذوي الحقوق نوعين        --

  ..س خاصة، وتعويض معنوي يحدد بطريقة جزافيةس خاصة، وتعويض معنوي يحدد بطريقة جزافيةحسب مقاييحسب مقايي
  ::  كما تمت مراعاة حاالت خاصة في نطاق هذه المقاييسكما تمت مراعاة حاالت خاصة في نطاق هذه المقاييس

شرائح السن التي ينتمي إليها الضحايا المعنيون ، باعتماد معامالت خاصـة فـي              شرائح السن التي ينتمي إليها الضحايا المعنيون ، باعتماد معامالت خاصـة فـي                --
  ؛؛  تحيين الدخلتحيين الدخل

  ؛؛  األشخاص المتضررون ممن كانوا على نفقة الضحية المتوفياألشخاص المتضررون ممن كانوا على نفقة الضحية المتوفي  --
، وذلك قصد تمكين ذوي الحقــوق الذين       ، وذلك قصد تمكين ذوي الحقــوق الذين       )) عاما  عاما 6600((مدة العمر النشيط المفترض     مدة العمر النشيط المفترض       --

الضحية المتوفى، من االستفادة أكثر مـا يمكـن ممـا كـان مـن               الضحية المتوفى، من االستفادة أكثر مـا يمكـن ممـا كـان مـن                 كان يعيلهـم كان يعيلهـم 
                                        ..لو بقي على قيد الحياةلو بقي على قيد الحياة  المفتـرض أن يؤول إليهم من دخلـهالمفتـرض أن يؤول إليهم من دخلـه

  ::  وعلى هذا األساس، تم اعتماد األعمار مع المعامالت المناسبة كالتالـيوعلى هذا األساس، تم اعتماد األعمار مع المعامالت المناسبة كالتالـي
   ؛ ؛1,11,1 سنة، معامل  سنة، معامل 2020ن ن أقـل مأقـل م  --

   ؛ ؛2,12,1 سنة، معامل  سنة، معامل 3030 و و2020ما بين ما بين   --
   ؛ ؛3,13,1 سنة، معامل  سنة، معامل 4040 و  و 3030ما بين ما بين   --
   ؛ ؛4,14,1 سنة، معامل  سنة، معامل 5050 و و4040ما بين ما بين   --

  ..5,15,1 سنة، معامل  سنة، معامل 5050ما فوق ما فوق   --
  

  توزيع رأس المال على ذوي الحقوق في نطاق التعويض الماديتوزيع رأس المال على ذوي الحقوق في نطاق التعويض المادي  --جج
فاة الضحية في أربعة    فاة الضحية في أربعة    تم حصر ذوي الحقوق المستفيدين من التعويضات المستحقة إثر و         تم حصر ذوي الحقوق المستفيدين من التعويضات المستحقة إثر و         

  ::أصناف، وهمأصناف، وهم
  ؛؛  الزوجةالزوجة  --
  ؛؛  األصولاألصول  --
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  ؛؛  الفروعالفروع  --
  ..المكفولونالمكفولون  --

  ::وتم توزيع رأس المال المعتمد وفق ما يليوتم توزيع رأس المال المعتمد وفق ما يلي
  ::  زوجةزوجةــالال  

  ؛؛  من رأس المال المعتمدمن رأس المال المعتمد) )  على خمسة على خمسة22((إذا لم تتزوج، الخمسين إذا لم تتزوج، الخمسين   --
  ..إذا تزوجت، ربع رأس المالإذا تزوجت، ربع رأس المال  --

  ::  ولولــاألصاألص  
  ؛؛  من رأس المالمن رأس المال) ) خمسةخمسةواحد على واحد على ((يستحق كل واحد من الوالدين الخمس يستحق كل واحد من الوالدين الخمس   --
إذا لم يكن للضحية المتوفى زوجة وأوالد، يستحق الوالدان معا نصف رأس المال             إذا لم يكن للضحية المتوفى زوجة وأوالد، يستحق الوالدان معا نصف رأس المال               --

  ؛؛  ويقتسم بينهماويقتسم بينهما
 في المائة من رأس      في المائة من رأس     3030إذا كانت زوجة الضحية المتوفى بدون أوالد، فإنها تستحق          إذا كانت زوجة الضحية المتوفى بدون أوالد، فإنها تستحق            --

  . . المالالمال
  ::  الفروعالفروع    

  ؛؛  إذا تعددواإذا تعددوا) )  على خمسة على خمسة22((يخصص للفروع الخمسين يخصص للفروع الخمسين   --
  ؛؛   في المائة، إذا كان وحيدا في المائة، إذا كان وحيدا3030  يخصص للفرعيخصص للفرع  --
يؤخذ بعين االعتبار، عند توزيع رأس المال، سن األوالد القاصرين، وكذا البنـات             يؤخذ بعين االعتبار، عند توزيع رأس المال، سن األوالد القاصرين، وكذا البنـات               --

  ..غير المتزوجات، نظرا لكون النفقة عليهم واجبة شرعاغير المتزوجات، نظرا لكون النفقة عليهم واجبة شرعا
  

  ::  المكفولونالمكفولون    
في حالة وجود عدة أشخاص تحت كفالة الضحية المتوفى، الخمس من رأس المال،        في حالة وجود عدة أشخاص تحت كفالة الضحية المتوفى، الخمس من رأس المال،          --

  ؛؛  ويوزع فيما بينهمويوزع فيما بينهم
  .. في المائة من رأس المال في المائة من رأس المال1010في حالة وجود مكفول وحيد، في حالة وجود مكفول وحيد،   --

  

  التعويضات المعنوية المستحقة لذوي الحقوقالتعويضات المعنوية المستحقة لذوي الحقوق  --دد
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قدرت الهيئة تعويضات معنوية لذوي الحقوق، بمن فيهم اإلخوة، تم احتسابها بصورة            قدرت الهيئة تعويضات معنوية لذوي الحقوق، بمن فيهم اإلخوة، تم احتسابها بصورة            
  ::جزافية جزافية 

  ::الزوجةالزوجة  
  ؛؛  إذا لم تتزوجإذا لم تتزوجمبلغ معين مبلغ معين   --
        ..إذا تزوجتإذا تزوجتونصف المبلغ المعين ونصف المبلغ المعين   --

  ::األصولاألصول    
  ؛؛   لكل واحد من الوالدين لكل واحد من الوالدينفي مبلغ محددفي مبلغ محدد  --
  .. لكل واحد منهما لكل واحد منهماالمحددالمحددإذا كان الهالك ولدا وحيدا ألبويه، يرفع التعويض إذا كان الهالك ولدا وحيدا ألبويه، يرفع التعويض   --

  ::األوالداألوالد    
  ؛؛؛ يوزع بينهم بالتـسـاوي؛ يوزع بينهم بالتـسـاوي  لكل واحد، مع حد أقصىلكل واحد، مع حد أقصىمبلغ معين مبلغ معين   --
  ..مبلغ محددمبلغ محددإذا كان الفرع وحيدا، يرفع التعويض إلى إذا كان الفرع وحيدا، يرفع التعويض إلى   --

  ::  اإلخوةاإلخوة  
  لكل واحد؛لكل واحد؛مبلغ محدد مبلغ محدد   --

، يـوزع بيـنهم     ، يـوزع بيـنهم     مبلـغ محـدد   مبلـغ محـدد   ق عددهم خمسة، تحديد سقف التعويض في        ق عددهم خمسة، تحديد سقف التعويض في        إذا فا إذا فا   --
  ..بالتساويبالتساوي

  

   قلعة مكونة قلعة مكونة//ضحايا االختفاء القسري بمركزي أكدزضحايا االختفاء القسري بمركزي أكدز  --ثانيـاثانيـا
  خاصيات االنتهاكخاصيات االنتهاك  --11

  ؛؛  من أشد االنتهاكات الجسيمةمن أشد االنتهاكات الجسيمة  --
  ؛؛  معتقالن غير نظاميانمعتقالن غير نظاميان  --
بمراكز بمراكز  سنة ، مرورا في بعض الحاالت         سنة ، مرورا في بعض الحاالت        1616تتراوح مدد االختفاء ما بين سنة إلى        تتراوح مدد االختفاء ما بين سنة إلى          --

  أخرى؛أخرى؛
  اإلنكار المطلق لالنتهاك الجسيم  من طرف السلطات المعنية طيلة مدة االختفاء؛اإلنكار المطلق لالنتهاك الجسيم  من طرف السلطات المعنية طيلة مدة االختفاء؛  --
  ؛؛))378378 من أصل  من أصل 5555((نسبة الوفيات تقل عن النسبة المسجلة بـ تازمامرت نسبة الوفيات تقل عن النسبة المسجلة بـ تازمامرت   --
  ؛؛  تم اإلفراج بعد طول مدةتم اإلفراج بعد طول مدة  --
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  ..اعتراف الدولة بمسؤوليتهااعتراف الدولة بمسؤوليتها  --
  

    الضحايا المباشرون األحياءالضحايا المباشرون األحياء  --22

  دير واحتساب التعويضدير واحتساب التعويضالقواعد المشتركة لتقالقواعد المشتركة لتق  --أأ
  اعتبار خاصيات االنتهاك السالف الذكر؛اعتبار خاصيات االنتهاك السالف الذكر؛  --
  ؛؛  الحرمان من الحرية كمعيار مؤسس للتعويضالحرمان من الحرية كمعيار مؤسس للتعويضاعتماد اعتماد   --
اآلثار السلبية المترتبة عن الحرمان من الحرية، وعن سلب الحـق فـي الحيـاة               اآلثار السلبية المترتبة عن الحرمان من الحرية، وعن سلب الحـق فـي الحيـاة                 --

  ؛؛  والعيش الكريم والسالمة البدنيةوالعيش الكريم والسالمة البدنية
، ، يل أو كون مبالغها غير ثابتة     يل أو كون مبالغها غير ثابتة     تعدد األوضاع المهنية للضحايا، المتسمة بانعدام مداخ      تعدد األوضاع المهنية للضحايا، المتسمة بانعدام مداخ        --

  بخالف األوضاع الوظيفية لضحايا تزمامرت؛بخالف األوضاع الوظيفية لضحايا تزمامرت؛
إجراء جلسات استماع فردية مطولة بالنسبة للضحايا، وتلقي اإلفادات والمعلومات          إجراء جلسات استماع فردية مطولة بالنسبة للضحايا، وتلقي اإلفادات والمعلومات            --

  ؛؛  السلطات المعنيةالسلطات المعنية  منمن
إجراء خبرات طبية متخصصة، أصلية أو تكميلية أو مضادة، عند االقتضاء، قصد            إجراء خبرات طبية متخصصة، أصلية أو تكميلية أو مضادة، عند االقتضاء، قصد              --

  ؛؛  تبة عن االنتهاكتبة عن االنتهاكاألضرار المتراألضرار المتر  تحديد مدىتحديد مدى
تمكين الضحايا من تعويضات مسبقة، في جميع الحـاالت، فـي انتظـار البـت               تمكين الضحايا من تعويضات مسبقة، في جميع الحـاالت، فـي انتظـار البـت                 --

  ؛؛  الطلباتالطلبات  النهائــي فيالنهائــي في
، ، محـدد محـدد تحديد تعويض إجمالي متساوي، لفائدة الجميع، وبصفة جزافية في مبلـغ            تحديد تعويض إجمالي متساوي، لفائدة الجميع، وبصفة جزافية في مبلـغ              --

  ..كمنطلق أدنىكمنطلق أدنى
  

  القواعد الخاصة بتقدير واحتساب التعويضات المضافة للتعويض المشتركالقواعد الخاصة بتقدير واحتساب التعويضات المضافة للتعويض المشترك  --بب

عتمدت الهيئة، في تقدير التعويضات، باإلضافة إلى الحد األدنـى الـسالف الـذكر،              عتمدت الهيئة، في تقدير التعويضات، باإلضافة إلى الحد األدنـى الـسالف الـذكر،              اا
  ::  عناصر خاصة بالنسبة لكل ضحية، حسبما يليعناصر خاصة بالنسبة لكل ضحية، حسبما يلي

 بالنسبة للضحايا ، بإضافة مبالغ تكميليــة حـسب           بالنسبة للضحايا ، بإضافة مبالغ تكميليــة حـسب          اختالف مدد االحتجاز  اختالف مدد االحتجاز    
  ::  طول المـدة، طبقا للتقسيم التالي لفئات المحتجزين قسرياطول المـدة، طبقا للتقسيم التالي لفئات المحتجزين قسريا

  

  ؛؛   عن كل سنة عن كل سنةمبلغ معينمبلغ معينفة فة  سنوات، إضا سنوات، إضا55إلى غاية إلى غاية   --
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 عن كــل سنة ابتــداء      عن كــل سنة ابتــداء     مبلغ معين مبلغ معين  سنـوات ، إضافــة      سنـوات ، إضافــة     1010 إلى    إلى   55من  من    --
  السنة األولى لالحتجاز؛السنة األولى لالحتجاز؛  منمن

عن كل سنة ابتداء مـن      عن كل سنة ابتداء مـن      يمنح مبلغ معين    يمنح مبلغ معين     سنوات،    سنوات،   1010إذا تجاوز االحتجاز    إذا تجاوز االحتجاز      --
مع اعتبار ، عند احتساب المبالغ التكميلية المذكورة ، األشهر          مع اعتبار ، عند احتساب المبالغ التكميلية المذكورة ، األشهر          ..سنته األولى سنته األولى 
عن عن محدد  محدد  النسبة للتقسيــم الزمنـي السابق، على أساس مبلغ        النسبة للتقسيــم الزمنـي السابق، على أساس مبلغ        اإلضافية ب اإلضافية ب 

  ..كل شهر زائدكل شهر زائد
المجــراة على الضحايا  كأسـاس لتحديــد        المجــراة على الضحايا  كأسـاس لتحديــد        نتائــج الخبرات الطبية    نتائــج الخبرات الطبية      

  ::التعويضات في هذا الشأن حسب ما يلي التعويضات في هذا الشأن حسب ما يلي 
  ؛؛   عن كل نقطة عن كل نقطةمبلغ معينمبلغ معين: : العجز الجزئي الدائمالعجز الجزئي الدائم  --
لدرجات المشار إليهـا     لدرجات المشار إليهـا      يتفاوت المبلغ المحدد حسب أهمية ا       يتفاوت المبلغ المحدد حسب أهمية ا      ::األلم الجسماني األلم الجسماني   --

  ::وهي وهي 
oo  ؛؛  على جانب من األهميةعلى جانب من األهمية  
oo    ؛؛  مهممهم  
oo    ؛ ؛مهم جدامهم جدا   

   ؛ ؛ نسبة درجة التشويه نسبة درجة التشويهفي مبلغ يراعى فيهفي مبلغ يراعى فيهالتشويه في الخلقة، التشويه في الخلقة،   --

  ؛؛   حسب األهمية حسب األهمية في مبلغ معين في مبلغ معيناآلثار السلبية على الحياة المهنية،اآلثار السلبية على الحياة المهنية،  --
  .. في مبلغ محدد في مبلغ محدداالستعانة بشخص آخر بسب العجزاالستعانة بشخص آخر بسب العجز  --

  ::بتعويضات إضافية حسب ما يليبتعويضات إضافية حسب ما يلين ن  فئات الضحايا الممدرسي فئات الضحايا الممدرسيتخصيصتخصيص  
  ؛؛مبلغ محددمبلغ محددبالنسبة لمن كان تلميذا قبل حصول االنتهاك، بالنسبة لمن كان تلميذا قبل حصول االنتهاك،   --
  ..مبلغ محددمبلغ محددبالنسبة لمن كان طالبا قبل حصول االنتهاك، بالنسبة لمن كان طالبا قبل حصول االنتهاك،   --

  تقدير التعويضات المعنوية ألفراد عائالت الضحايا األحياء تقدير التعويضات المعنوية ألفراد عائالت الضحايا األحياء   --جج
لمستحقة  لـضحية    لمستحقة  لـضحية    قررت هيـئة التحكيم، باإلضافة إلى التعويضات المادية والمعنوية ا        قررت هيـئة التحكيم، باإلضافة إلى التعويضات المادية والمعنوية ا        

  ::  اإلختفاء القسري الباقي على قيد الحياة ، منح أقرب أفراد أسرته إليه المبالغ التاليةاإلختفاء القسري الباقي على قيد الحياة ، منح أقرب أفراد أسرته إليه المبالغ التالية
   عن كل سنة من االحتجاز؛ عن كل سنة من االحتجاز؛مبلغ معينمبلغ معين: : األصولاألصول  --
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 عن كل سنة من االحتجاز، ما لم تتزوج أو إلى حين زواجها              عن كل سنة من االحتجاز، ما لم تتزوج أو إلى حين زواجها             مبلغ معين مبلغ معين : : الزوجةالزوجة  --
  ؛؛  أو تطليقهاأو تطليقها

  الحتجاز إلى حين بلوغ الذكر سن الرشـد       الحتجاز إلى حين بلوغ الذكر سن الرشـد        عن كل سنة من ا      عن كل سنة من ا     مبلغ معين مبلغ معين : : الفروعالفروع  --
  ..وزواج األنثىوزواج األنثى

  
  
  
  

    ذوو الحقوق المستفيدون من التعويضات إثر وفاة الضحيةذوو الحقوق المستفيدون من التعويضات إثر وفاة الضحية  --33
  االعتبــارات االعتبــارات   --أأ

انطلقت هيئة التحكيم، كما هو الشأن بالنسبة لضحايا تزمامرت، بخصوص الوفيـات            انطلقت هيئة التحكيم، كما هو الشأن بالنسبة لضحايا تزمامرت، بخصوص الوفيـات            
  ،،لمراكز المماثلة لمراكز المماثلة الحاصلة خالل االختفــاء القسري بمركزي أكـدز وقلعة مكونة وا        الحاصلة خالل االختفــاء القسري بمركزي أكـدز وقلعة مكونة وا        

    ::من اعتبارات خاصة تمثلت فيما يلي من اعتبارات خاصة تمثلت فيما يلي 
  ؛؛  الضحية المتوفى معيل ومشرف على األسرةالضحية المتوفى معيل ومشرف على األسرة  --
  ؛؛  العائلة تحملت المعاناة والحرمان وقاست الكثير من اآلالمالعائلة تحملت المعاناة والحرمان وقاست الكثير من اآلالم  --
  ..التعويض المستحق في هذه الحالة يشمل التعويض عن األضرار المادية والمعنويةالتعويض المستحق في هذه الحالة يشمل التعويض عن األضرار المادية والمعنوية  --

  

     قواعد ومقاييس تقدير التعويض قواعد ومقاييس تقدير التعويض  --بب
 قلعـة مكونـة      قلعـة مكونـة     //م اعتماد قواعد ومقاييس  خاصة بحاالت ذوي حقوق محتجزي أكـدز           م اعتماد قواعد ومقاييس  خاصة بحاالت ذوي حقوق محتجزي أكـدز           تت

  ::المماثلة غير المتوفرين على مداخيل محددة وقارة، تمثلت في المماثلة غير المتوفرين على مداخيل محددة وقارة، تمثلت في   والمراكزوالمراكز
  

  ؛؛  عدم اعتماد معامل خاص لعدم ثبوت الدخلعدم اعتماد معامل خاص لعدم ثبوت الدخل  --
  ؛؛مقدر مقدر اعتبار أن الدخل الصافي الشهري محدد في مبلغ أدنى اعتبار أن الدخل الصافي الشهري محدد في مبلغ أدنى   --
    ؛؛النشيطالنشيط     من الدخل السنوي مضروب في متبقى العمر  من الدخل السنوي مضروب في متبقى العمر الرأس المال المعتمد يتكونالرأس المال المعتمد يتكون  --
  ؛؛  حصر المستفيدين من التعويضات المادية في األصول واألزواج والفروعحصر المستفيدين من التعويضات المادية في األصول واألزواج والفروع  --
حصر المستفيدين من التعويضات المعنويـة فـي األصـول واألزواج والفـروع             حصر المستفيدين من التعويضات المعنويـة فـي األصـول واألزواج والفـروع               --

  واإلخوة؛واإلخوة؛
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  عن كل ثالثة أشهر إضافية؛عن كل ثالثة أشهر إضافية؛مبلغ معين مبلغ معين زيادة زيادة   --

  ؛؛مبلغ محددمبلغ محددع األحوال عن ع األحوال عن اعتماد رأس مال ال يقل في جمياعتماد رأس مال ال يقل في جمي  --
  ..تمكين ذوي الحقوق من تعويضات إجمالية تغطي األضرار المادية والمعنويةتمكين ذوي الحقوق من تعويضات إجمالية تغطي األضرار المادية والمعنوية  --

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    التعويضات المادية المستحقة لذوي الحقوقالتعويضات المادية المستحقة لذوي الحقوق  --جج
  ::  تم توزيع رأس المال المعتمد على ذوي الحقوق كالتاليتم توزيع رأس المال المعتمد على ذوي الحقوق كالتالي

  ::  الزوجــةالزوجــة  
  ؛؛  إذا لم تتزوجإذا لم تتزوج) )  على خمسة على خمسة22((الخمسان الخمسان   --
 عن كل سنة إذا تزوجت، من تاريخ االختفاء إلى تاريخ التطليق،             عن كل سنة إذا تزوجت، من تاريخ االختفاء إلى تاريخ التطليق،            مبلغ محدد مبلغ محدد   --

  ..وفي جميع األحوال، ال يتعدى التعويض ربع رأس المالوفي جميع األحوال، ال يتعدى التعويض ربع رأس المال
  ::  األصولاألصول  

  الخمس، إذا كان للضحية أوالد، ويقتسم فيما بين الوالدين؛الخمس، إذا كان للضحية أوالد، ويقتسم فيما بين الوالدين؛  --

 في المائة، ويقتسم فيمـا       في المائة، ويقتسم فيمـا      3030إذا لم يكن للضحية أوالد، يرفع التعويض إلى         إذا لم يكن للضحية أوالد، يرفع التعويض إلى           --
  ..بينهمابينهما

    ::  الفروعالفروع  
اعتبـارا  اعتبـارا     والقاصرين،  والقاصرين، اشديناشدينند احتساب التعويضات، بين الر    ند احتساب التعويضات، بين الر    ميزت هيئة التحكيم، ع   ميزت هيئة التحكيم، ع   

  ؛؛  العمرية الخاصة بهؤالءالعمرية الخاصة بهؤالء  لألوضاعلألوضاع
  ::اشديناشدينبـة للربـة للربالنسبالنس  --

oo  ؛؛  الخمسان، إذا تعددواالخمسان، إذا تعددوا  
oo  ثالثون في المائة، إذا كان الفرع وحيدا ثالثون في المائة، إذا كان الفرع وحيدا ..  
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  ::  يتم توزيع رأس المال عليهم حسب الطريقة التاليةيتم توزيع رأس المال عليهم حسب الطريقة التالية: : بالنسبة للقاصرينبالنسبة للقاصرين  --
oo  ؛؛  الثلث األول بالتساويالثلث األول بالتساوي  
oo               الثلثان المتبقيان يقسمان على مجموع عدد السنين التـي كـان مـن             الثلثان المتبقيان يقسمان على مجموع عدد السنين التـي كـان مـن

  ؛؛  المفروض اإلنفاق خاللها على أوالئك األوالدالمفروض اإلنفاق خاللها على أوالئك األوالد
oo               والحاصل يضرب في عدد سنوات عمر كل قاصر إلى أن يبلغ سـن             والحاصل يضرب في عدد سنوات عمر كل قاصر إلى أن يبلغ سـن

  ..الرشدالرشد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   التعويضات المعنوية المستحقة لذوي الحقوق التعويضات المعنوية المستحقة لذوي الحقوق––دد
  ::  الزوجالزوج  

  ؛؛  إذا لم يتزوجإذا لم يتزوجين ين معمعمبلغ مبلغ   --
  .. إذا تزوج إذا تزوجويخفض المبلغ المعين إلى النصفويخفض المبلغ المعين إلى النصف  --

  ::  األصولاألصول  
  ؛؛   لكل واحد لكل واحدمحددمحددبلغ بلغ مم  --
  .. لكل واحد لكل واحدمبلغ محددمبلغ محددإذا كان الضحية وحيدا، يرفع التعويض إلى إذا كان الضحية وحيدا، يرفع التعويض إلى   --

  ::  الفروعالفروع    
  ؛؛  لكل واحدلكل واحدمحدد محدد مبلغ مبلغ   --
  .. كحد أقصى إذا تعددوا، ويقتسم فيما بينهم بالتساوي كحد أقصى إذا تعددوا، ويقتسم فيما بينهم بالتساويمعينمعينمبلغ مبلغ   --

  ::  اإلخوةاإلخوة    
  ؛؛   لكل واحد لكل واحدمعينمعينمبلغ مبلغ   --
  ..كحد أقصى إذا تعددوا، ويقتسم فيما بينهم بالتساويكحد أقصى إذا تعددوا، ويقتسم فيما بينهم بالتساويمعين معين مبلغ مبلغ   --
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  لضحايا االعتقال التعسفيلضحايا االعتقال التعسفي  قواعد ومقاييـس التعويضات المستحقـةقواعد ومقاييـس التعويضات المستحقـة: :   الجزء الثالثالجزء الثالث    
  

  التجليات الخاصة إلعمال مفهوم االعتقال التعسفي-1 
ـ         ـ        بلورت هيئة التحكيم بصفة ممنهجة مفهوم االعتقال التع سفي فـي مختلـف المقـررات       سفي فـي مختلـف المقـررات       بلورت هيئة التحكيم بصفة ممنهجة مفهوم االعتقال التع

اإليجابيــة، وقد تجلى إعمال هذا المفهوم من خالل العديد من التعليــالت،            اإليجابيــة، وقد تجلى إعمال هذا المفهوم من خالل العديد من التعليــالت،              التحكيميةالتحكيمية
  ::  ومن صوره مثـال، تبريرا  للتعويــضومن صوره مثـال، تبريرا  للتعويــض

االحتجاز تم بدون سند شرعي ومن لدن غير ذي صفة وبمعتقل غير نظامي، مما              االحتجاز تم بدون سند شرعي ومن لدن غير ذي صفة وبمعتقل غير نظامي، مما                --
  ؛؛  مفتقدا لكل أساس قانونيمفتقدا لكل أساس قانوني  يجعلـهيجعلـه

سـفي خرقـا  لمقتـضيات التـشريع الـوطني والقواعـد            سـفي خرقـا  لمقتـضيات التـشريع الـوطني والقواعـد            حصول االعتقال التع  حصول االعتقال التع    --
المتعـارف عليها دوليا، ألن االحتجاز تم بسبب  نشاط سياسي وفي ظروف تفتقد             المتعـارف عليها دوليا، ألن االحتجاز تم بسبب  نشاط سياسي وفي ظروف تفتقد             

  ؛؛  للشرعيةللشرعية
اعتبارا للمقتضيات  وللقواعد المذكورة ، االحتجاز تم بسبب نشاط نقابــي وفي            اعتبارا للمقتضيات  وللقواعد المذكورة ، االحتجاز تم بسبب نشاط نقابــي وفي              --

  ؛؛  الظروف التي تفتقد للشرعيةالظروف التي تفتقد للشرعية  بعـضبعـض
د المذكورة ، االحتجـاز تم بسبب نـشاط جمعـوي ،           د المذكورة ، االحتجـاز تم بسبب نـشاط جمعـوي ،           اعتبار للمقتضيات  وللقواع   اعتبار للمقتضيات  وللقواع     --

  بدون سنـد شرعي وبدون محاكمة، مما يجعله مفتقدا لكل أساس قانوني ؛بدون سنـد شرعي وبدون محاكمة، مما يجعله مفتقدا لكل أساس قانوني ؛

االحتجاز الذي تم ألسباب سياسية ونقابية ، في ظـروف ليـست كلهـا مطابقـة                االحتجاز الذي تم ألسباب سياسية ونقابية ، في ظـروف ليـست كلهـا مطابقـة                  --
  ؛؛  للشرعيةللشرعية

  ..االحتجاز الذي تم بسبب  نشاط سياسي، في ظروف تفتقد في غالبيتها للشرعيةاالحتجاز الذي تم بسبب  نشاط سياسي، في ظروف تفتقد في غالبيتها للشرعية  --
ا يتضح من التعليالت المعتمدة في نطاق المقررات التحكيميـة القاضـية بـالرفض              ا يتضح من التعليالت المعتمدة في نطاق المقررات التحكيميـة القاضـية بـالرفض              كمكم

  ::تصريح الهيئة بما يلي ، مثال تصريح الهيئة بما يلي ، مثال 
  

أنه لم يثبت للهيئة أن وضع المعني باألمـر تحت الحراسة النظريـة تخللتـــه              أنه لم يثبت للهيئة أن وضع المعني باألمـر تحت الحراسة النظريـة تخللتـــه                --
إجراءات أوتصرفات تعتبر خارجة عن إطار الشرعية حتى يمكن اعتباره اعتقاال           إجراءات أوتصرفات تعتبر خارجة عن إطار الشرعية حتى يمكن اعتباره اعتقاال           

  ؛؛  تعسفياتعسفيا
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رة اعتقال المعني باألمر لم تتجاوز المدة المسموح بها قانونـا آنذاك لوضـع      رة اعتقال المعني باألمر لم تتجاوز المدة المسموح بها قانونـا آنذاك لوضـع      أن فت أن فت   --
  ؛؛  تحت الحراسة النظرية، كما أنها تمت من طرف من له الصفةتحت الحراسة النظرية، كما أنها تمت من طرف من له الصفة  الشخصالشخص

أن ما تعرض له المعني باألمر من اعتقال لم يكن خارج الشرعية، إذ تم في إطار                أن ما تعرض له المعني باألمر من اعتقال لم يكن خارج الشرعية، إذ تم في إطار                  --
  ؛؛  دة القانونيةدة القانونيةمسطـرة قضائية عادية بعد حراسة نظرية جرت في إطار الممسطـرة قضائية عادية بعد حراسة نظرية جرت في إطار الم

صالحيات الهيئة تنحصر في التعويض عن االعتقال التعسفي الذي تقوم به أجهزة            صالحيات الهيئة تنحصر في التعويض عن االعتقال التعسفي الذي تقوم به أجهزة              --
  ..الدولــة خارج الشرعية ألسباب سياسية أو نقابية أو جمعويةالدولــة خارج الشرعية ألسباب سياسية أو نقابية أو جمعوية

  

  حاالت ضحايا االعتقال التعسفي من حيث السند القضائيحاالت ضحايا االعتقال التعسفي من حيث السند القضائي  --22
ند القضائي للحاالت   ند القضائي للحاالت   راعت هيئة التحكيم، عند النظر في قضايا االعتقال التعسفي، الس         راعت هيئة التحكيم، عند النظر في قضايا االعتقال التعسفي، الس         

  ::  المعروضة، وعلى هذا األساس فحصت ما يليالمعروضة، وعلى هذا األساس فحصت ما يلي
اعتقال تعسفي تلتـه إحالـة على التحقيق ثم إفراج أو عدم متابعة أو محاكمة تلتها              اعتقال تعسفي تلتـه إحالـة على التحقيق ثم إفراج أو عدم متابعة أو محاكمة تلتها                --

  ؛؛  براءة بعد االعتقال في سجن نظاميبراءة بعد االعتقال في سجن نظامي
     ؛ ؛اعتقال تعسفي تلتـه محاكمة ثم إدانة ثم عفو بعد تنفيذ جزء من العقوبةاعتقال تعسفي تلتـه محاكمة ثم إدانة ثم عفو بعد تنفيذ جزء من العقوبة  --
  ..ـه إدانة وتنفيذ كلي للعقوبة في سجن نظاميـه إدانة وتنفيذ كلي للعقوبة في سجن نظامياعتقال تعسفي تلتاعتقال تعسفي تلت  --

وهكذا، فقد ميزت الهيئة أيضا في تحديد مدى أهمية التعويضات المستحقة، بحسب وجود             وهكذا، فقد ميزت الهيئة أيضا في تحديد مدى أهمية التعويضات المستحقة، بحسب وجود             
السند القضائي من عدمه، معتبرة من التبعات المبررة للتعويض، ولو في حدود معينـة،              السند القضائي من عدمه، معتبرة من التبعات المبررة للتعويض، ولو في حدود معينـة،              

أن مدته التـأثير علـى      أن مدته التـأثير علـى      االعتقال النظامي الموالي العتقال تعسفي، اعتبارا لما كان من ش         االعتقال النظامي الموالي العتقال تعسفي، اعتبارا لما كان من ش         
  ..ظروف المحاكمةظروف المحاكمة

  

  معيار الحرمان من الحرية كأساس للتعويضمعيار الحرمان من الحرية كأساس للتعويض  --33
أسست هيئة التحكيم بصفة أصلية تقديرها للتعويض على معيار الحرمـان مـن الحريـة               أسست هيئة التحكيم بصفة أصلية تقديرها للتعويض على معيار الحرمـان مـن الحريـة               

ولقـد  ولقـد  . . وسلبها بصفة مخالفة لمقتضيات التشريع الوطني والمعايير الدوليـة ذات الـصلة           وسلبها بصفة مخالفة لمقتضيات التشريع الوطني والمعايير الدوليـة ذات الـصلة           
ن والمدة لقياس حصول االعتقال التعسفي من عدمـه،         ن والمدة لقياس حصول االعتقال التعسفي من عدمـه،         رجحت في هذا الصدد عاملي المكا     رجحت في هذا الصدد عاملي المكا     

  ::وذلك من حيث كون االحتجازوذلك من حيث كون االحتجاز
  ؛؛  تم بمعتقل غير نظاميتم بمعتقل غير نظامي  --
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  ؛؛  تم بدون سند شرعيتم بدون سند شرعي  --
  ؛؛  من لدن غير ذي صفةمن لدن غير ذي صفة  --
  ؛؛  في ظروف تفتقد للشرعية جزئيا أو كليافي ظروف تفتقد للشرعية جزئيا أو كليا  --
  ..ألسباب سياسية أو نقابية أو جمعويةألسباب سياسية أو نقابية أو جمعوية  --

للتعويض، فـي تـصنيف أمـاكن       للتعويض، فـي تـصنيف أمـاكن       ولقد تجلى معيار الحرمان من الحرية، باعتباره أساسا         ولقد تجلى معيار الحرمان من الحرية، باعتباره أساسا         
االحتجاز غير القانونية ومدته، وبالنتيجة ، للتعويضات المستحقة للضحية طبقـا للجـدول             االحتجاز غير القانونية ومدته، وبالنتيجة ، للتعويضات المستحقة للضحية طبقـا للجـدول             

  ..الوارد فيما بعدالوارد فيما بعد
  

   الحرية الحريةالحرمان منالحرمان منمقاييس التعويض إعماال لمعيار مقاييس التعويض إعماال لمعيار   --44

  التعويضات العامــة   التعويضات العامــة     --أأ
 إضافة إلى المدة  إضافة إلى المدة --ار ار اعتمدت هيئة التحكيم بصفة قارة معيار الحرمان من الحرية باعتباعتمدت هيئة التحكيم بصفة قارة معيار الحرمان من الحرية باعتب

، ، ))وما يستتبعه مبدئيا من معاملة في بعض األماكن، خصوصا في البدايةوما يستتبعه مبدئيا من معاملة في بعض األماكن، خصوصا في البداية(( نوع المكان  نوع المكان --
  ::وذلك حسب البيانات المضمنة في الجدول التالي وذلك حسب البيانات المضمنة في الجدول التالي 

  
  

  

  التعويضالتعويض  المدةالمدة          مكان االحتجاز        مكان االحتجاز

       درب موالي الشريف،     درب موالي الشريف،
  ......     دار المقري     دار المقري

     الستة أشهر األولى   الستة أشهر األولى
   من الشهر السابع من الشهر السابع   ابتداء   ابتداء

  عن كل شهرعن كل شهر مبلغ محدد  مبلغ محدد 
   عن كل شهر عن كل شهر مبلغ محدد مبلغ محدد

      الكوربيس،    الكوربيس،
  ......    الكومبليكس    الكومبليكس

     الستة أشهر األولى   الستة أشهر األولى
     ابتداء من الشهر السابع   ابتداء من الشهر السابع

   عن كل شهر عن كل شهر مبلغ محدد مبلغ محدد
  عن كل شهرعن كل شهر مبلغ محدد  مبلغ محدد 

      مراكز الشرطة أوالدرك،    مراكز الشرطة أوالدرك،
      الثكنات والضيعات ومقرات     الثكنات والضيعات ومقرات 

  لةلة    االعتقال المماث    االعتقال المماث

     الستة أشهر األولى   الستة أشهر األولى
     ابتداء من الشهر السابع   ابتداء من الشهر السابع

  عن كل شهرعن كل شهر مبلغ محدد  مبلغ محدد 
  عن كل شهـرعن كل شهـر مبلغ محدد  مبلغ محدد 

     الفرع يتبع األصل حسب      الفرع يتبع األصل حسب        اإليداع بالمستشفى   اإليداع بالمستشفى
     مكان االحتجاز   مكان االحتجاز
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  كل شهركل شهر مبلغ محدد  مبلغ محدد        االحتجاز بالمعتقالت اإلدارية   االحتجاز بالمعتقالت اإلدارية

   شهر شهرعن كلعن كل مبلغ محدد  مبلغ محدد        اإليداع بالسجن العسكري   اإليداع بالسجن العسكري

   سنوات ألولى سنوات ألولى55األحكام النافذة األحكام النافذة      التبعــــات    التبعــــات 
   سنوات سنوات55األحكام النافذة مافوق األحكام النافذة مافوق 

  األحكام الموقوفــة التنفــيذاألحكام الموقوفــة التنفــيذ
   البــراءة البــراءة--عدم المتابعــةعدم المتابعــة

  عن كل شهرعن كل شهر مبلغ محدد  مبلغ محدد 
  عن كل شهرعن كل شهر مبلغ محدد  مبلغ محدد 
  عن كل شهرعن كل شهر مبلغ محدد  مبلغ محدد 
  عن كل شهرعن كل شهر مبلغ محدد  مبلغ محدد 

  
  

   التعويضات التكميلية التعويضات التكميلية--بب
ئة بعين االعتبار، في حدود اختصاصها، األضرار اإلضافية المترتبــة عن ئة بعين االعتبار، في حدود اختصاصها، األضرار اإلضافية المترتبــة عن أخذت الهيأخذت الهي

  ::االعتقـال التعسفي، وعوضتها بموجب القواعد التاليةاالعتقـال التعسفي، وعوضتها بموجب القواعد التالية
 ، عن  فقدان العمل الذي كان يمارسه الضحيــة بالخارج، بسبب  ، عن  فقدان العمل الذي كان يمارسه الضحيــة بالخارج، بسبب محددمحددمبلغ مبلغ   --

سحب جواز سفره أو طول مدة احتجـازه، مع قابلية الزيادة في ذلك المبلغ سحب جواز سفره أو طول مدة احتجـازه، مع قابلية الزيادة في ذلك المبلغ 
  ؛؛  ـاء عند الحاجـةـاء عند الحاجـةاستثناستثن

  ؛؛  ، كحد أدنى، كحد أدنىمبلغ معينمبلغ معين: : فقدان العمل في الوظيفة العموميةفقدان العمل في الوظيفة العمومية  --
  ، كحد أدنى؛، كحد أدنى؛مبلغ معينمبلغ معين: : فقدان العمل في القطاع الخاصفقدان العمل في القطاع الخاص  --

ضرورة بعد إجراء الخبرة ضرورة بعد إجراء الخبرة ليس بالليس بال((األمراض التي تكون لها عالقة باالعتقال األمراض التي تكون لها عالقة باالعتقال   --
    ؛؛)) له لهبل  فقـط من خالل ما يدلـي به المعنـي باألمـر من ملف طبـيبل  فقـط من خالل ما يدلـي به المعنـي باألمـر من ملف طبـيالطبية، الطبية، 

 عن كل نقطة من  عن كل نقطة من مبلغ محددمبلغ محدد: : وفي حالة ما إذا تبينت ضرورة إجراء خبرة طبيةوفي حالة ما إذا تبينت ضرورة إجراء خبرة طبية  --
  ..العجز الجزئي الدائمالعجز الجزئي الدائم

  

مبلغ محدد في جميع الحاالت آيفما آانت، لم یقل التعویض عن وتجدر اإلشارة إلى أنه، 
ن ، آما لم يتوصل أي أحد بأقل مبالنسبة للطالب المعني شخصيا باالنتهاك، حفظا لكرامته

  ). إال إذا آان ينحصر فيه  نصيبه الشرعي في إطار اإلرث (ذلك المبلغ 

  قواعد ومقاييس التعويضات المستحقة بالنسبة لباقي الحاالتقواعد ومقاييس التعويضات المستحقة بالنسبة لباقي الحاالت  ::  الجزء الرابعالجزء الرابع
  األحداث األليمة األحداث األليمة   --11
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عالجت هيئة التحكيم  بعض االنتهاكات المترتبة عن األحداث األليمة ، مثل األحداث عالجت هيئة التحكيم  بعض االنتهاكات المترتبة عن األحداث األليمة ، مثل األحداث 
  ..19901990 و و19841984 و و19811981ا البالد في سنوات ا البالد في سنوات االجتماعية التي عرفتهاالجتماعية التي عرفته

    

ولقد اعتمدت نفس المعاييــر والمقاييس فيما يخص تعويض ذوي حقوق المختفين خالل ولقد اعتمدت نفس المعاييــر والمقاييس فيما يخص تعويض ذوي حقوق المختفين خالل 
  .. األحداث  األحداث   تلكتلك

والحظت الهيئة أن اإلعتقـاالت التي وقعت بمناسبتها كانت على العموم قصيرة الفترات والحظت الهيئة أن اإلعتقـاالت التي وقعت بمناسبتها كانت على العموم قصيرة الفترات 
ا ، في غالبية األحيان ، كل الضمانات ا ، في غالبية األحيان ، كل الضمانات نسبيا ، إال أنها تلتها محاكمات سريعة لم تتوفر فيهنسبيا ، إال أنها تلتها محاكمات سريعة لم تتوفر فيه

  ..الالزمة الالزمة 
  : : وعلى هذا األساس حددت التعويضات كالتالي وعلى هذا األساس حددت التعويضات كالتالي 

  تجاوز المدة القانونية للحراسة النظرية تجاوز المدة القانونية للحراسة النظرية   

  مبلغ محددمبلغ محدد، زائـد ، زائـد مبلغ معينمبلغ معين يومــا لـدى الضابطـة القضائيـة  يومــا لـدى الضابطـة القضائيـة 2020أقـل من أقـل من 
     ؛ ؛عـن  كـل  يــوم  إضافــيعـن  كـل  يــوم  إضافــي

  ::  يةيةتنفيذ العقوبات الحبسية أو السجنتنفيذ العقوبات الحبسية أو السجن    
  ؛؛مبلغ محدد مبلغ محدد شهر واحد، شهر واحد،   --
  ؛؛مبلغ محدد مبلغ محدد شهــران، شهــران،   --
   ؛ ؛مبلغ محددمبلغ محدد أشهـر،  أشهـر، 33  --
  ؛؛ مبلغ محدد  مبلغ محدد  أشهـر،  أشهـر، 44  --
  ؛؛ مبلغ محدد  مبلغ محدد  أشهـر،  أشهـر، 55  --
  ؛؛مبلـغ محدد مبلـغ محدد  أشهـر،  أشهـر، 66  --
  ؛؛مبلـغ محدد مبلـغ محدد  أشهـر،  أشهـر، 88  --
  ؛؛مبلـغ محدد مبلـغ محدد  أشهر،  أشهر، 1010  --
  ؛؛مبلـغ محدد مبلـغ محدد سنة واحدة، سنة واحدة،   --
  ؛؛مبلغ محدد مبلغ محدد سنة ونصف، سنة ونصف،   --
  ؛؛مبلغ محدد مبلغ محدد سنتـــان، سنتـــان،   --
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  ؛؛مبلغ محدد مبلغ محدد ، ،  سنــوات سنــوات33  --
  ؛؛مبلـغ محدد مبلـغ محدد  سنوات،  سنوات، 55  --
  ؛؛مبلـغ محدد مبلـغ محدد  سنوات،  سنوات، 77  --
  .. مبلغ محدد مبلغ محدد سنوات، سنوات،1010  --

 سنوات وفي ظروف  سنوات وفي ظروف 55) :) :نظرا لوضعيتهم الخاصة نظرا لوضعيتهم الخاصة ( (  تالميذ آزرو  تالميذ آزرو   
  ..مبلغ محددمبلغ محدد: : استثنائيةاستثنائية

  

    االعتقاالت التعسفية في األقاليم الجنوبيةاالعتقاالت التعسفية في األقاليم الجنوبية  --22
 االعتقال باألقاليم الجنوبية ،  االعتقال باألقاليم الجنوبية ، عالجت هيئة التحكيم كذلك ، االنتهاكات الواقعة في مراكزعالجت هيئة التحكيم كذلك ، االنتهاكات الواقعة في مراكز

  ::وعوضت عنها ، اعتبارا على العموم لمددها القصيرة نسبيا ، حسب المقاييس اآلتية وعوضت عنها ، اعتبارا على العموم لمددها القصيرة نسبيا ، حسب المقاييس اآلتية 
     ؛ ؛ أشهر األولى أشهر األولى33عن كل شهر ، خالل عن كل شهر ، خالل مبلغ محدد مبلغ محدد   --
 عن كل شهر ابتداء من الشهر الرابع إلى غاية الشهر  عن كل شهر ابتداء من الشهر الرابع إلى غاية الشهر مبلغ محددمبلغ محدد  --

   ؛ ؛العشرينالعشرين
   ؛ ؛عن كل شهر ، بعد ذلك عن كل شهر ، بعد ذلك مبلغ محدد مبلغ محدد   --

  ..كل مع النظر طبعا في باقي األضرار حسب األحوال ، وفي نطاق االختصاصاتكل مع النظر طبعا في باقي األضرار حسب األحوال ، وفي نطاق االختصاصاتوالوال
  

  ::  االغتــراب  االضطراري خارج الوطــناالغتــراب  االضطراري خارج الوطــن  --33
  ؛؛مبلغ معين مبلغ معين : :    سنوات سنوات55إلى غاية إلى غاية   --
  ؛؛ننمبلغ معيمبلغ معي: :  سنوات سنوات1010 سنوات وإلى غاية  سنوات وإلى غاية 55أكثر من أكثر من   --
  ؛؛مبلغ معينمبلغ معين: :    سنة سنة2020 سنوات دون تجاوز  سنوات دون تجاوز 1010أكثر من أكثر من   --
  .. اآلثار، حسب كل حالة اآلثار، حسب كل حالةوالكل مع النظر طبعا فيوالكل مع النظر طبعا في  --

  

  : :   االغتراب االضطراري داخل الوطناالغتراب االضطراري داخل الوطن  --44
  ).).تم فيها تخفيض المبالغ المذكورة سالفا بنسبة هامةتم فيها تخفيض المبالغ المذكورة سالفا بنسبة هامة ( (44 أو  أو 33: : بضعة حاالتبضعة حاالت

  

  مالحظــة عامـــة مالحظــة عامـــة 
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من الجديــر بالمالحظة ختامـا، أن التعويضات التي حددتها هيئة التحكيم المستقلة من الجديــر بالمالحظة ختامـا، أن التعويضات التي حددتها هيئة التحكيم المستقلة 
 من حيث مختلـف آثار االنتهاكات، وذلك  من حيث مختلـف آثار االنتهاكات، وذلك راعت في مجملهـا األوضاع الشخصيةراعت في مجملهـا األوضاع الشخصية

  ..زيـادة أو نقصانـا في المقاييس، حسب الحاالتزيـادة أو نقصانـا في المقاييس، حسب الحاالت
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  المحتوياتالمحتويات
  إصالحات مؤسساتية وقانونية وسياسية حكومية جديدةإصالحات مؤسساتية وقانونية وسياسية حكومية جديدة: : الفصل األولالفصل األول

  إصالحات مؤسساتيةإصالحات مؤسساتية: : أوالأوال
  تأصيل الدستوري لحقوق اإلنسانتأصيل الدستوري لحقوق اإلنسانالال--11
  طوير المجلس االستشاري لحقوق اإلنسانطوير المجلس االستشاري لحقوق اإلنسانتت--22
  التأسيس والتأصيلالتأسيس والتأصيل--11--22
  صالحيات المجلس االستشاري لحقوق اإلنسانصالحيات المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان--22--22
  إنشاء المحاكم اإلدارية وانطالق اجتهاد قضائي جديدإنشاء المحاكم اإلدارية وانطالق اجتهاد قضائي جديد--33
  إنشاء ديوان المظالمإنشاء ديوان المظالم--44
  األسباب الموجبة إلنشاء ديوان المظالماألسباب الموجبة إلنشاء ديوان المظالم--11--44
  من حيث إحقاق الحقوق ورفع المظالممن حيث إحقاق الحقوق ورفع المظالم--11--11--44
  من حيث تدعيم أعمال المؤسسات ذات الصلة بحقوق المواطنين من حيث تدعيم أعمال المؤسسات ذات الصلة بحقوق المواطنين --22--11--44
  من حيث إيجاد محاور متدخل لدى المصالح الحكوميةمن حيث إيجاد محاور متدخل لدى المصالح الحكومية--33--11--44
  اختصاصات والي المظالماختصاصات والي المظالم--22--44
  مسطرة التوجه إلى والي المظالممسطرة التوجه إلى والي المظالم--33--44
  تدخل والي المظالمتدخل والي المظالم--44--44
  التقارير والتوصيات المرفوعة من والي المظالمالتقارير والتوصيات المرفوعة من والي المظالم--55--44
  لملكي للثقافة األمازيغيةلملكي للثقافة األمازيغيةإحداث المعهد اإحداث المعهد ا--55
  ة إلحداث المعهدة إلحداث المعهداألسباب الموجباألسباب الموجب--11--55
   طبيعة المعهد طبيعة المعهد--22--55
  المهام المندرجة في نطاق االختصاصاتالمهام المندرجة في نطاق االختصاصات--33--55

  إصالحات قانونية أساسية ذات صلة بحماية حقوق اإلنسانإصالحات قانونية أساسية ذات صلة بحماية حقوق اإلنسان: : ثانياثانيا
  التشريع الجنائي المسطري الجديد التشريع الجنائي المسطري الجديد --11
  المبادئ األساسيةالمبادئ األساسية  --11--11
  قرينة البراءةقرينة البراءة  --22--11
  ر فعال للقضاء في مراقبة وتقييم وسائل اإلثباتر فعال للقضاء في مراقبة وتقييم وسائل اإلثباتوودد  --33--11
  لمحاكمة لمحاكمة السابقة لالسابقة لضمانات ضمانات الالتعزيز وتقوية تعزيز وتقوية   --44--11
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  الحماية القانونية لألوضاع داخل السجونالحماية القانونية لألوضاع داخل السجون  --22
  عصرنة الضوابط المنظمة للمؤسسات السجنية عصرنة الضوابط المنظمة للمؤسسات السجنية   --11--22
  اقتراحات المجلس االستشاري لتعزيز الضمانات القانونيةاقتراحات المجلس االستشاري لتعزيز الضمانات القانونية  --22--22
  لمؤسسات السجنية لمؤسسات السجنية القانون المنظم لالقانون المنظم ل  --11--22--22
  قانون المسطرة الجنائيةقانون المسطرة الجنائية  --22--22--22
  القانون الجنائيالقانون الجنائي  --33--22--22
  قانون الوظيفة العموميةقانون الوظيفة العمومية  --44--22--22
  ضوابط العفوضوابط العفو  --55--22--22
  اإلصالحات في مجال الحقوق والحريات العامةاإلصالحات في مجال الحقوق والحريات العامة--33
  قانون الصحافة قانون الصحافة --11--33
  المبادئ المبادئ --11--11--33
  التأسيسالتأسيس--22--11--33
  اختصاص القضاء في النزاعات المثارة اختصاص القضاء في النزاعات المثارة   --33--11--33
  تعزيز حقوق الغير باعتبارها حقوقا إنسانية تعزيز حقوق الغير باعتبارها حقوقا إنسانية   --44--11--33

  قانون الجمعيات قانون الجمعيات   --22--33
  قانون التجمعات العمومية قانون التجمعات العمومية   --33--33
  المراجعة النوعية لقانون األسرةالمراجعة النوعية لقانون األسرة  --44
  المبادرة بتجريم التعذيب المبادرة بتجريم التعذيب   --55
  اإلعالن الحكومي عن مراجعة التحفظاإلعالن الحكومي عن مراجعة التحفظ  --11--55
  بخصوص اإلصالحات القانونيةبخصوص اإلصالحات القانونية  --11--11--55
  الحكوميةالحكوميةفلسفة وأسس المبادرة فلسفة وأسس المبادرة   --22--11--55
  43.0443.04تجريم التعذيب في مشروع قانون رقم تجريم التعذيب في مشروع قانون رقم   --22--55

  نحو سياسة جنائية جديدةنحو سياسة جنائية جديدة  --66
  مقتضيات عامةمقتضيات عامة  --11--66
  مالئمة التشريع مع  االتفاقيات الدوليةمالئمة التشريع مع  االتفاقيات الدولية  --22--66
  السياسات العقابيةالسياسات العقابية  --33--66
  تطوير آليات العدالة الجنائيةتطوير آليات العدالة الجنائية  --44--66
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  الجنائيةالجنائيةدور المجتمع في الوقاية من الجريمة وتطوير أداء العدالة دور المجتمع في الوقاية من الجريمة وتطوير أداء العدالة   --55--66
  دور الهيئة في توسيع نطاق اإلصالحاتدور الهيئة في توسيع نطاق اإلصالحات: : الفصل الثانيالفصل الثاني

  الجمعيات والمنظمات الحقوقيةالجمعيات والمنظمات الحقوقية  --أوالأوال
  األحزاب السياسية والهيئات النقابيةاألحزاب السياسية والهيئات النقابية  --ثانياثانيا
  جلسات الحوار الموضوعاتيةجلسات الحوار الموضوعاتية: : الحوار الوطني حول مقومات اإلصالح والمصالحةالحوار الوطني حول مقومات اإلصالح والمصالحة  --ثالثاثالثا

  إشكالية االنتقال الديمقراطيإشكالية االنتقال الديمقراطي  --11
  لديموقراطي وقراءة جلسات االستماع العموميةلديموقراطي وقراءة جلسات االستماع العموميةاالنتقال ااالنتقال ا  --11--11
  االنتقال الديموقراطي وخصوصية التجربة المغربية في مجال العدالة االنتقاليةاالنتقال الديموقراطي وخصوصية التجربة المغربية في مجال العدالة االنتقالية  --22--11

  االنتقال الديموقراطي، الذاكرة وكتابة التاريخاالنتقال الديموقراطي، الذاكرة وكتابة التاريخ  --33--11
  تجاوز العنف كاستراتيجية للتدبير السياسيتجاوز العنف كاستراتيجية للتدبير السياسي  --22
  ة للتدبير السياسية للتدبير السياسي أسباب وسياقات استعمال العنف كاستراتيجي أسباب وسياقات استعمال العنف كاستراتيجي--11--22
  التوجهات نحو تجاوز العنفالتوجهات نحو تجاوز العنف  --22--22
  مقومات اإلصالح والمصالحة لتجاوز العنفمقومات اإلصالح والمصالحة لتجاوز العنف  --33--22
  اإلصالحات على المستوى االقتصادي واالجتماعياإلصالحات على المستوى االقتصادي واالجتماعي  --33
  العالقة بين االنتهاكات والقضايا االقتصادية واالجتماعيةالعالقة بين االنتهاكات والقضايا االقتصادية واالجتماعية  --11--33
  اإلصالحات االقتصادية واالجتماعية لعدم تكرار ما جرىاإلصالحات االقتصادية واالجتماعية لعدم تكرار ما جرى  --22--33

  إلصالحات على المستوى التربوي والثقافيإلصالحات على المستوى التربوي والثقافياا--44
   آثار االنتهاكات على المجاالت التربوية والثقافية آثار االنتهاكات على المجاالت التربوية والثقافية--11--44
  سبل وآفاق اإلصالحات التربوية والثقافيةسبل وآفاق اإلصالحات التربوية والثقافية--22--44
  اإلصالحات التشريعية والتنفيذية والقضائيةاإلصالحات التشريعية والتنفيذية والقضائية--55
   من حيث الحماية القانونية من حيث الحماية القانونيةاإلنساناإلنساناالنتهاكات الجسيمة لحقوق االنتهاكات الجسيمة لحقوق   ماضيماضي--11--55
  صالحصالحاإلاإلمداخل مداخل --22--55

  التوصيات التوصيات : : الفصل الثالثالفصل الثالث
   منطلقات ومسار تقديم التوصيات منطلقات ومسار تقديم التوصيات--أوالأوال
   المرجعية والمنهجية المعتمدة في إعداد التوصيات المرجعية والمنهجية المعتمدة في إعداد التوصيات--ثانياثانيا
   المجاالت الرئيسية النشغاالت الهيئة فيما يخص التوصيات المجاالت الرئيسية النشغاالت الهيئة فيما يخص التوصيات--ثالثاثالثا

   تعزيز الحماية الدستورية لحقوق اإلنسان تعزيز الحماية الدستورية لحقوق اإلنسان--  11
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  انون الدولي لحقوق اإلنسانانون الدولي لحقوق اإلنسان  مواصلة االنضمام إلى اتفاقيات الق  مواصلة االنضمام إلى اتفاقيات الق--22
    تعزيز الحماية القانونية والقضائية لحقوق اإلنسان  تعزيز الحماية القانونية والقضائية لحقوق اإلنسان--33
   التعزيز  القانوني للحقوق والحريات الفردية والجماعية التعزيز  القانوني للحقوق والحريات الفردية والجماعية--11--33
   تجريم االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان      تجريم االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان     --22--33
   وضع إستراتيجية لمكافحة اإلفالت من العقاب وضع إستراتيجية لمكافحة اإلفالت من العقاب--44
  ريع الجنائيينريع الجنائيين إعادة تأهيل السياسة والتش إعادة تأهيل السياسة والتش--55
    تأهيل العدالة وتقوية استقالليتها  تأهيل العدالة وتقوية استقالليتها--66
   تفعيل توصيات المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان حول السجون تفعيل توصيات المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان حول السجون--77
   ترشيد الحكامة األمنية ترشيد الحكامة األمنية--88
   المسؤولية الحكومية في مجال األمن المسؤولية الحكومية في مجال األمن--11--88
   المراقبة والتحقيق البرلماني في مجال األمن المراقبة والتحقيق البرلماني في مجال األمن--22--88
   وضعية وتنظيم أجهزة األمن  وضعية وتنظيم أجهزة األمن --33--88
  لمراقبة الوطنية للسياسات والممارسات األمنية لمراقبة الوطنية للسياسات والممارسات األمنية  ا ا--44--88

   المراقبة اإلقليمية والمحلية لعمليات األمن و حفظ النظام  المراقبة اإلقليمية والمحلية لعمليات األمن و حفظ النظام --  55--88
   معايير وحدود استعمال القوة معايير وحدود استعمال القوة--66--88
    التكوين المتواصل ألعوان السلطة واألمن في مجال حقوق اإلنسان  التكوين المتواصل ألعوان السلطة واألمن في مجال حقوق اإلنسان--77--88
   النهوض بحقوق اإلنسان عبر التربية والتحسيس النهوض بحقوق اإلنسان عبر التربية والتحسيس--99

  حث العلمي المتعلق بالتاريخ الماضي والراهن للمغربحث العلمي المتعلق بالتاريخ الماضي والراهن للمغرب الب الب--1010
   اختصاص المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان في مجال التصدي لالنتهاكات  اختصاص المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان في مجال التصدي لالنتهاكات --1111

   إطار تقديم التقرير الختامي المتضمن للتوصيات إطار تقديم التقرير الختامي المتضمن للتوصيات--رابعارابعا
   متابعة تنفيذ توصيات الهيئة متابعة تنفيذ توصيات الهيئة--خامساخامسا
   حفظ أرشيف الهيئة وتنظيم استعماله  حفظ أرشيف الهيئة وتنظيم استعماله --سادساسادسا
  ذار الرسمي والعلنيذار الرسمي والعلني االعت االعت--سابعاسابعا
   تأمين التغطية الصحية للضحايا  تأمين التغطية الصحية للضحايا --ثامناثامنا

   توطيد احترام حقوق ومصالح الجاليات المغربية بالخارج توطيد احترام حقوق ومصالح الجاليات المغربية بالخارج--تاسعاتاسعا

  حول قضايا محتجزي البوليساريوحول قضايا محتجزي البوليساريو: : عاشراعاشرا
   حـول قضـايا محتجـزي تاكونيـت حـول قضـايا محتجـزي تاكونيـت--حادي عشرحادي عشر



 
Royaume du Maroc 
 
Instance Equité et Réconciliation 
        

 
المملكة المغربية

 هيئة اإلنصاف و المصالحة

 

  الكتاب الرابعالكتاب الرابع                                                                                                                                                                  التقرير الختاميالتقرير الختامي
       

6

  19731973 و و19671967، ، 19601960 حول السخرة والتكليف خالل أحداث سنوات  حول السخرة والتكليف خالل أحداث سنوات --ثاني عشرثاني عشر
   حول الكشف عن الحقيقة بخصوص بعض الملفات العالقة حول الكشف عن الحقيقة بخصوص بعض الملفات العالقة--ث عشرث عشرثالثال

  حفظ األرشيفحفظ األرشيف--11
  متابعة التحرياتمتابعة التحريات--22
   األحداث االجتماعية األحداث االجتماعية--33
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  الفصل األولالفصل األول
  إصالحات مؤسساتيةإصالحات مؤسساتية

   وقانونية وسياسية حكومية جديدة وقانونية وسياسية حكومية جديدة
  

شهد المغرب، منذ بداية تسعينيات القرن الماضي، سلسلة من اإلصالحات، ساهمت فيهـا             شهد المغرب، منذ بداية تسعينيات القرن الماضي، سلسلة من اإلصالحات، ساهمت فيهـا             
. . ، وبصفة خاصة الجمعيات الحقوقيـة     ، وبصفة خاصة الجمعيات الحقوقيـة     لسياسية، وجمعيات المجتمع المدني   لسياسية، وجمعيات المجتمع المدني   لقوى ا لقوى ا الدولة وا الدولة وا 

ودون إغفال الدور الهام والمؤثر للمعارضة السياسية في تبني ودعم هذه المطالـب، فقـد            ودون إغفال الدور الهام والمؤثر للمعارضة السياسية في تبني ودعم هذه المطالـب، فقـد            
  ::اكتست مناشدات ومطالب اإلصالح أهميتها البالغة، ألسباب متعددة، منها بشكل خاصاكتست مناشدات ومطالب اإلصالح أهميتها البالغة، ألسباب متعددة، منها بشكل خاص

  ؛؛االنتهاكات والخصاص في الضمانات القانونيةاالنتهاكات والخصاص في الضمانات القانونيةأوال، لكونها تجلي الضوء عن أوجه أوال، لكونها تجلي الضوء عن أوجه 
  ؛؛ثانيا، ألنها تعكس مستوى وعي النخب المدنية والحقوقية بثقافة حقوق اإلنسانثانيا، ألنها تعكس مستوى وعي النخب المدنية والحقوقية بثقافة حقوق اإلنسان

ثالثا، لكونـها تعطـي صورة متقدمة عن التطور الحاصل في ديناميات فكر اإلصـالح             ثالثا، لكونـها تعطـي صورة متقدمة عن التطور الحاصل في ديناميات فكر اإلصـالح             
  . . الديمقراطي المغربيالديمقراطي المغربي

  

قدم مسار تسوية ملف ماضي قدم مسار تسوية ملف ماضي وقد فتحت هذه اإلصالحات أوراشا مهمة ساهمت في توقد فتحت هذه اإلصالحات أوراشا مهمة ساهمت في ت
. . االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان، كما جعلت من هذا المسار أيضا أحد آليات اإلصالحاالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان، كما جعلت من هذا المسار أيضا أحد آليات اإلصالح

ها بخصوص اإلصالحات الضرورية ها بخصوص اإلصالحات الضرورية وإذ تقدم هيئة اإلنصاف والمصالحة اليوم توصياتوإذ تقدم هيئة اإلنصاف والمصالحة اليوم توصيات
 تكرار ما جرى، فإنها تستحضر ما حصل من إصالحات مؤسساتية وقانونية  تكرار ما جرى، فإنها تستحضر ما حصل من إصالحات مؤسساتية وقانونية لضمان عدملضمان عدم

وتتمثل تلك وتتمثل تلك . . ة ذات صلة مباشرة بدعم حقوق اإلنسان وحريات األفراد والجماعاتة ذات صلة مباشرة بدعم حقوق اإلنسان وحريات األفراد والجماعاتوسياسيوسياسي
اإلصالحات أساسا في التأصيل الدستوري لحقوق اإلنسان وخلق آليات مؤسساتية جديدة اإلصالحات أساسا في التأصيل الدستوري لحقوق اإلنسان وخلق آليات مؤسساتية جديدة 
لضمان حماية حقوق اإلنسان، من جهة، وفي اإلصالحات التشريعية الرامية إلى تكريس لضمان حماية حقوق اإلنسان، من جهة، وفي اإلصالحات التشريعية الرامية إلى تكريس 

  ..تلك الحماية، من جهة أخرىتلك الحماية، من جهة أخرى
  

   إصالحات مؤسساتية إصالحات مؤسساتية::أوالأوال
  تأصيل الدستوري لحقوق اإلنسانتأصيل الدستوري لحقوق اإلنسانالال  --11
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، مجموعة من المقتضيات في دستور البالد، ، مجموعة من المقتضيات في دستور البالد، 19921992أقرت المراجعة الدستورية لسنة أقرت المراجعة الدستورية لسنة 
  ::و تضمنت بصفة خاصةو تضمنت بصفة خاصة. . عززت سيادة القانونعززت سيادة القانون

التأكيد ضمن تصدير الدستور على تشبث المغرب بحقوق اإلنسان كما هي التأكيد ضمن تصدير الدستور على تشبث المغرب بحقوق اإلنسان كما هي   --
  متعارف عليها عالميا؛متعارف عليها عالميا؛

  س دستوري من مهامه مراقبة دستورية القوانين؛س دستوري من مهامه مراقبة دستورية القوانين؛إنشاء مجلإنشاء مجل  --

  تحديد أجل إلصدار األمر بتنفيذ القانون؛تحديد أجل إلصدار األمر بتنفيذ القانون؛  --

دمج مقتضيات رامية إلى ترسيخ مبدأ فصل السلط ودعم اختصاصات مجلس دمج مقتضيات رامية إلى ترسيخ مبدأ فصل السلط ودعم اختصاصات مجلس   --
  ..النوابالنواب

  

، وألول مرة، لمبدأ التزام ، وألول مرة، لمبدأ التزام 19921992المراجعة الدستورية لعام المراجعة الدستورية لعام ويكتسي التأسيس بموجب ويكتسي التأسيس بموجب 
ت الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان أهمية تاريخية، وقد تم تأكيد ت الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان أهمية تاريخية، وقد تم تأكيد المملكة المغربية، باالتفاقياالمملكة المغربية، باالتفاقيا

، حيث نصت الفقرة الثالثة من ديباجته ، حيث نصت الفقرة الثالثة من ديباجته 19961996هذا التأسيس في الدستور المراجع لسنة هذا التأسيس في الدستور المراجع لسنة 
وإدراكا منها لضرورة إدراج عملها في إطار المنظمات الدولية، فإن المملكة وإدراكا منها لضرورة إدراج عملها في إطار المنظمات الدولية، فإن المملكة ... ... : " : " علىعلى

، تتعهد بالتزام ما تقتضيه، مواثيقها من مبادئ ، تتعهد بالتزام ما تقتضيه، مواثيقها من مبادئ المغربية، العضو النشيط في هذه المنظماتالمغربية، العضو النشيط في هذه المنظمات
  ".".وحقوق وواجبات، وتؤكد تشبثها بحقوق اإلنسان كما هي متعارف عليها عالميا وحقوق وواجبات، وتؤكد تشبثها بحقوق اإلنسان كما هي متعارف عليها عالميا 

  

وقد أضفي على هذا المقتضى بعد بالغ األهمية، من حيث الترتيب الدستوري، إذ ورد بعد               وقد أضفي على هذا المقتضى بعد بالغ األهمية، من حيث الترتيب الدستوري، إذ ورد بعد               
ية االتفاقيات الدوليـة، بـل      ية االتفاقيات الدوليـة، بـل      كما أن الديباجة لم تكتف بالتأكيد على أهم       كما أن الديباجة لم تكتف بالتأكيد على أهم       . . تحديد هوية الدولة  تحديد هوية الدولة  

دققت ما ينصب عليه التعهد من التزام بالمقتضيات الثالثية لحقوق اإلنسان، وهي المبادئ             دققت ما ينصب عليه التعهد من التزام بالمقتضيات الثالثية لحقوق اإلنسان، وهي المبادئ             
  ..والحقوق والواجباتوالحقوق والواجبات

  

وبمناسبة إدماج الوثيقة الدستورية للتعهد واإلحالة على المرجعية الدولية لحقوق اإلنسان،           وبمناسبة إدماج الوثيقة الدستورية للتعهد واإلحالة على المرجعية الدولية لحقوق اإلنسان،           
وني، مسطري وفقهـي حـول مـدلول        وني، مسطري وفقهـي حـول مـدلول         ، جدل قان    ، جدل قان   19921992أثير خالل تعديل الدستور لسنة      أثير خالل تعديل الدستور لسنة      

 وعالقتهمـا بمـضامين االلتزامـات     وعالقتهمـا بمـضامين االلتزامـات    وم الحقوق المتعارف عليهـا عالميـا    وم الحقوق المتعارف عليهـا عالميـا    مفهمفهتزام  و  تزام  و  االلاالل
  ..والتعهدات الواردة في االتفاقية الدولية ذات الصلةوالتعهدات الواردة في االتفاقية الدولية ذات الصلة
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و ستقدم أعلى سلطة في البالد، تفسيرات لهذا المقتضى الدستوري، حيث سيؤكد جاللـة              و ستقدم أعلى سلطة في البالد، تفسيرات لهذا المقتضى الدستوري، حيث سيؤكد جاللـة              
منذ صياغة الدستور السابق أصبح مفهوم حقـوق اإلنـسان          منذ صياغة الدستور السابق أصبح مفهوم حقـوق اإلنـسان           " "المغفور له الحسن الثاني أنه    المغفور له الحسن الثاني أنه    

كما ستلقي العديد من الخطب الملكية السامية لجاللـة         كما ستلقي العديد من الخطب الملكية السامية لجاللـة         ". ". يشكل إحدى ركائز القانون الدولي    يشكل إحدى ركائز القانون الدولي    
الملك محمد السادس، الضوء، في مناسبات عديدة، على مدلول االلتزام الدستوري بحقوق            الملك محمد السادس، الضوء، في مناسبات عديدة، على مدلول االلتزام الدستوري بحقوق            

ية والمجتمعية، باعتبار حقـوق اإلنـسان       ية والمجتمعية، باعتبار حقـوق اإلنـسان       السياسالسياساإلنسان، في أبعاده الثقافية والحضارية و     اإلنسان، في أبعاده الثقافية والحضارية و     
ثمرة كفاحات وإسهامات البشرية، بمختلف أديانها وحضاراتها، و بكونها حلقة متواصـلة            ثمرة كفاحات وإسهامات البشرية، بمختلف أديانها وحضاراتها، و بكونها حلقة متواصـلة            

  . . في مواجهة التحديات التي تواجههافي مواجهة التحديات التي تواجهها
  

لقد ورد في الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في المؤتمر الدولي الرابع والثالثـين              لقد ورد في الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في المؤتمر الدولي الرابع والثالثـين              
 ما   ما  20012001 يناير    يناير   88ق اإلنسان، المنعقد بمدينة الدار البيضاء، بتاريخ        ق اإلنسان، المنعقد بمدينة الدار البيضاء، بتاريخ        للفيدرالية الدولية لحقو  للفيدرالية الدولية لحقو  

  ::يلييلي
وما انتماؤكم لحقول ثقافية وفضاءات جغرافية ودينيـة ومـدارس متنوعـة، إال حلقـة               وما انتماؤكم لحقول ثقافية وفضاءات جغرافية ودينيـة ومـدارس متنوعـة، إال حلقـة               " " 

وإننـا نـؤمن    وإننـا نـؤمن    . . إضافية، لهذا الغنى المتواصل ولخصائص التحديات التي تواجهها البشرية        إضافية، لهذا الغنى المتواصل ولخصائص التحديات التي تواجهها البشرية        
نسانية جمعاء، ال فضل وال سبق فيها ألحد، ألنها         نسانية جمعاء، ال فضل وال سبق فيها ألحد، ألنها         بكون قضايا حقوق اإلنسان هي ملك لإل      بكون قضايا حقوق اإلنسان هي ملك لإل      

تمخضت عن مسار تاريخي ساهم الفكر البشري بمختلف ثقافاته وحضاراته في بنائه، كما             تمخضت عن مسار تاريخي ساهم الفكر البشري بمختلف ثقافاته وحضاراته في بنائه، كما             
أدت مختلف شعوب العالم التواقة للحرية والعدل ثمنا غاليا للوصول إليه عبر الكفاحـات              أدت مختلف شعوب العالم التواقة للحرية والعدل ثمنا غاليا للوصول إليه عبر الكفاحـات              

ة وموجـات العنـصرية     ة وموجـات العنـصرية     والمآسي التي مثلتها الحروب الكونية والحـروب االسـتعماري        والمآسي التي مثلتها الحروب الكونية والحـروب االسـتعماري        
  ..والتعصب واإلرهاب واالنتهاكات عبر العالموالتعصب واإلرهاب واالنتهاكات عبر العالم

  

وقد استطاعت هذه المسيرة أن تثمر مكتسبات هامة انتصرت للديمقراطية وحقوق اإلنسان            وقد استطاعت هذه المسيرة أن تثمر مكتسبات هامة انتصرت للديمقراطية وحقوق اإلنسان            
  ". ". وفتحت آفاقا واعدة لألمل والتبصر واإليمان القوي بمستقبل اإلنسانوفتحت آفاقا واعدة لألمل والتبصر واإليمان القوي بمستقبل اإلنسان

  

  تطوير المجلس االستشاري لحقوق اإلنسانتطوير المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان--22
ة النوعية التي لحقت اختصاصات وتشكيلة المجلس االستـشاري لحقـوق           ة النوعية التي لحقت اختصاصات وتشكيلة المجلس االستـشاري لحقـوق           مثلت المراجع مثلت المراجع 

اإلنسان مرحلة مهمة في مسار تسوية ماضي االنتهاكات الجسيمة، بتوفيرها إطارا جيـدا             اإلنسان مرحلة مهمة في مسار تسوية ماضي االنتهاكات الجسيمة، بتوفيرها إطارا جيـدا             
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لحقوق اإلنسان، يمثل معظم التيارات     لحقوق اإلنسان، يمثل معظم التيارات     " " برلمانا  برلمانا  " " وفضاء سياسيا وحقوقيا مالئما؛ وباعتباره      وفضاء سياسيا وحقوقيا مالئما؛ وباعتباره      
الصلة بحقوق اإلنسان، أتاح لملف التسوية، من أن يجد         الصلة بحقوق اإلنسان، أتاح لملف التسوية، من أن يجد         السياسية، المذهبية والجمعوية ذات     السياسية، المذهبية والجمعوية ذات     

الفضاء المناسب لتقابل األفكار واآلراء، وللتداول حول الصيغ التوافقية الممكنـة لتـدبير             الفضاء المناسب لتقابل األفكار واآلراء، وللتداول حول الصيغ التوافقية الممكنـة لتـدبير             
  ..الملفالملف

  

تتلخص األسباب الموجبة إلعادة تأسيس وهيكلة المجلس االستـشاري لحقـوق اإلنـسان             تتلخص األسباب الموجبة إلعادة تأسيس وهيكلة المجلس االستـشاري لحقـوق اإلنـسان             
    ::وتوسيع اختصاصاته فيما يلي وتوسيع اختصاصاته فيما يلي 

  

  والتأصيلوالتأصيلالتأسيس التأسيس --11--22
يتضمن الظهير الذي أعاد تنظيم المجلس، ديباجة ببيان األسباب الموجبة واالختـصاصات     يتضمن الظهير الذي أعاد تنظيم المجلس، ديباجة ببيان األسباب الموجبة واالختـصاصات     

  ..الجديدة والعضوية وطرق العملالجديدة والعضوية وطرق العمل
  ::تتحدد األسباب الموجبة بصفة خاصة كاآلتي تتحدد األسباب الموجبة بصفة خاصة كاآلتي 

استكمال بناء الدولة العصرية للحق والقانون، فـي نطـاق ملكيـة دسـتورية              استكمال بناء الدولة العصرية للحق والقانون، فـي نطـاق ملكيـة دسـتورية                ••
شبث بحقوق اإلنسان كما هـو متعـارف        شبث بحقوق اإلنسان كما هـو متعـارف        ديمقراطية واجتماعية، قائمة على الت    ديمقراطية واجتماعية، قائمة على الت    

  عليها عالميا، وما تم تحقيقه من مكتسبات ديمقراطية في الثقافة والممارسة؛عليها عالميا، وما تم تحقيقه من مكتسبات ديمقراطية في الثقافة والممارسة؛
 صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيآت وضمان ممارستها أمانة          صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيآت وضمان ممارستها أمانة           ••

دستورية، كما أنها تجسيد ألسس الحضارة والثقافة والقيم اإلسالمية الـسمحاء           دستورية، كما أنها تجسيد ألسس الحضارة والثقافة والقيم اإلسالمية الـسمحاء           
  دولية لحقوق اإلنسان؛ دولية لحقوق اإلنسان؛ وااللتزامات الوااللتزامات ال

العمل على النهوض بحقوق اإلنسان وصيانة الحريات وترسيخ دولـة الحـق            العمل على النهوض بحقوق اإلنسان وصيانة الحريات وترسيخ دولـة الحـق              ••
والقانون وتعزيز كرامة المواطن، ضمن مفهوم شـمولي لحقـوق اإلنـسان،            والقانون وتعزيز كرامة المواطن، ضمن مفهوم شـمولي لحقـوق اإلنـسان،            
وباعتبارها رافعة قوية للتنمية تتكامل فيها كـل األبعـاد الـسياسة، المدنيـة،              وباعتبارها رافعة قوية للتنمية تتكامل فيها كـل األبعـاد الـسياسة، المدنيـة،              

  االقتصادية، االجتماعية والثقافية؛االقتصادية، االجتماعية والثقافية؛
خ المفهوم الجديد للسلطة من خالل مؤسسات لخدمة المواطن ووقايته مـن         خ المفهوم الجديد للسلطة من خالل مؤسسات لخدمة المواطن ووقايته مـن         ترسيترسي  ••

كل تجاوز أو شطط في استعمال السلطة مـن قبـل اإلدارة أو الجماعـات أو                كل تجاوز أو شطط في استعمال السلطة مـن قبـل اإلدارة أو الجماعـات أو                
  األفراد؛األفراد؛
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إعطاء المجتمع المدني المكانة الجديرة به في المجلس، اعتبارا للدينامية التـي            إعطاء المجتمع المدني المكانة الجديرة به في المجلس، اعتبارا للدينامية التـي              ••
  أبان عنها؛أبان عنها؛

كون مشهودا لهم بـالتجرد والنزاهـة       كون مشهودا لهم بـالتجرد والنزاهـة       مراعاة في اختيار أعضاء المجلس أن ي      مراعاة في اختيار أعضاء المجلس أن ي        ••
الخلقية والكفاية الفكرية والتشبث المخلص بحقوق اإلنسان والعطاء المتميز في          الخلقية والكفاية الفكرية والتشبث المخلص بحقوق اإلنسان والعطاء المتميز في          

  سبيل تعزيزها؛سبيل تعزيزها؛
  تركيبة المجلس تعددية من المجتمعين السياسي والمدني ؛ تركيبة المجلس تعددية من المجتمعين السياسي والمدني ؛   ••
ممارسة المجلس لصالحياته بما ال يمس ممارسة األجهزة التشريعية والقضائية          ممارسة المجلس لصالحياته بما ال يمس ممارسة األجهزة التشريعية والقضائية            ••

تصاصاتها، وفق ما تفرضه دولة الحق والقانون مـن اسـتقالل           تصاصاتها، وفق ما تفرضه دولة الحق والقانون مـن اسـتقالل           والتنفيذية الخ والتنفيذية الخ 
  وفصل للسلط،وفصل للسلط،

  

و في إطار كل ذلك تندرج كافة اعتبارات وموجبات تطوير المجلس االستـشاري لبقـاء               و في إطار كل ذلك تندرج كافة اعتبارات وموجبات تطوير المجلس االستـشاري لبقـاء               
المغرب في صلب دينامية العصر وفيا اللتزاماته الدولية في مجال حقوق اإلنسان مـؤهال              المغرب في صلب دينامية العصر وفيا اللتزاماته الدولية في مجال حقوق اإلنسان مـؤهال              

وئام مع تاريخه وحضارته القائمة على التكريم       وئام مع تاريخه وحضارته القائمة على التكريم       لرفع تحديات القرن الحادي والعشرين في       لرفع تحديات القرن الحادي والعشرين في       
اإللهي لإلنسان وعلى فضائل الحرية والمساواة والسلم واإلخـاء والتـسامح واإلعتـدال             اإللهي لإلنسان وعلى فضائل الحرية والمساواة والسلم واإلخـاء والتـسامح واإلعتـدال             

  ..وتحريم الظلموتحريم الظلم
  

  صالحيات المجلس االستشاري لحقوق اإلنسانصالحيات المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان  --22--22
 و قد تم تحديدها، على خالف الظهيـر          و قد تم تحديدها، على خالف الظهيـر          بالصالحيات،    بالصالحيات،    توصف  توصف أصبحت وظائف المجلس  أصبحت وظائف المجلس  

مهمتها مساعدة جاللـة    مهمتها مساعدة جاللـة     " "ره مؤسسة متخصصة  ره مؤسسة متخصصة  ، باعتبا ، باعتبا 19901990//0404//2020له بتاريخ   له بتاريخ   المؤسس  المؤسس  
في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق اإلنسان وحمايتها وضمان ممارسـتها            في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق اإلنسان وحمايتها وضمان ممارسـتها            " " الملكالملك

كما يعود  كما يعود  ". ". والنهوض بها وصيانة كرامة وحقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيآت        والنهوض بها وصيانة كرامة وحقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيآت        
رفـع أو يقـدم أو يعـرض اآلراء والمواقـف           رفـع أو يقـدم أو يعـرض اآلراء والمواقـف           ييله، في إطار وظيفته االستـشارية، أن        له، في إطار وظيفته االستـشارية، أن        

  .. فيما يخص القضايا المتعلقة بحقوق اإلنسان فيما يخص القضايا المتعلقة بحقوق اإلنسانوالتوصياتوالتوصيات
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تتمحور مهام المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان حول ثالثـة عـشر صـالحية تمـس               تتمحور مهام المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان حول ثالثـة عـشر صـالحية تمـس               
مستويات الحماية والنهوض، ومالءمة القوانين، وإعمال االلتزامات الدوليـة، والتعـاون           مستويات الحماية والنهوض، ومالءمة القوانين، وإعمال االلتزامات الدوليـة، والتعـاون           

  ::ينهاينهاالوطني والدولي، من بالوطني والدولي، من ب
صالحيات المجلس في إبداء الرأي، فيما يستشيره فيه جاللـة الملـك بخـصوص              صالحيات المجلس في إبداء الرأي، فيما يستشيره فيه جاللـة الملـك بخـصوص                ••

القضايا العامة أو الخاصة المتصلة بحماية واحترام حقـوق اإلنـسان وحريـات             القضايا العامة أو الخاصة المتصلة بحماية واحترام حقـوق اإلنـسان وحريـات             
  المواطنين والجماعات والهيآت؛المواطنين والجماعات والهيآت؛

رفع التقارير واالقتراحات، خاصة في كل ما من شأنه حمايـة حقـوق اإلنـسان               رفع التقارير واالقتراحات، خاصة في كل ما من شأنه حمايـة حقـوق اإلنـسان                 ••
  نحو أفضل؛نحو أفضل؛ودعمها وتطويرها على ودعمها وتطويرها على 

إبداء الرأي في التقرير السنوي الذي يقدمه للمجلس العضو المسؤول عن الجهـاز             إبداء الرأي في التقرير السنوي الذي يقدمه للمجلس العضو المسؤول عن الجهـاز               ••
  الملكف بالنهوض بالتواصل مع المواطنين والهيآت واإلدارة؛الملكف بالنهوض بالتواصل مع المواطنين والهيآت واإلدارة؛

البحث في مالءمة النصوص التشريعية والتنظيمية الوطنيـة للمعاهـدات الدوليـة            البحث في مالءمة النصوص التشريعية والتنظيمية الوطنيـة للمعاهـدات الدوليـة              ••
و انضمت إليهـا والتـي تـم        و انضمت إليهـا والتـي تـم        المتعلقة بحقوق اإلنسان التي صادقت عليها المملكة أ       المتعلقة بحقوق اإلنسان التي صادقت عليها المملكة أ       
  نشرها، واقتراح التوصيات المناسبة في هذا الشأن؛نشرها، واقتراح التوصيات المناسبة في هذا الشأن؛

تشجيع مواصلة المصادقة على االتفاقيات والمعاهدات الدوليـة المتعلقـة بحقـوق            تشجيع مواصلة المصادقة على االتفاقيات والمعاهدات الدوليـة المتعلقـة بحقـوق              ••
اإلنسان أو االنضمام إليها ودراسـة مـشاريع االتفاقيـات والمعاهـدات الدوليـة              اإلنسان أو االنضمام إليها ودراسـة مـشاريع االتفاقيـات والمعاهـدات الدوليـة              

  إلنسان المحالة عليه؛إلنسان المحالة عليه؛والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحقوق اوالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحقوق ا

التصدي لحاالت خرق حقوق اإلنسان، إما تلقائيا أو بطلب ممن يعنـيهم األمـر،              التصدي لحاالت خرق حقوق اإلنسان، إما تلقائيا أو بطلب ممن يعنـيهم األمـر،                ••
  وذلك بدراستها وتقديم توصيات بشأنها للجهة المختصة؛وذلك بدراستها وتقديم توصيات بشأنها للجهة المختصة؛

التعاون الوطني واإلقليمي والدولي، حيث يتولى المجلـس تـسيير التعـاون بـين        التعاون الوطني واإلقليمي والدولي، حيث يتولى المجلـس تـسيير التعـاون بـين          ••
لية والشخـصيات الكفـأة فـي       لية والشخـصيات الكفـأة فـي       السلطات العمومية وممثلي الجمعيات الوطنية والدو     السلطات العمومية وممثلي الجمعيات الوطنية والدو     

مجال حقوق اإلنسان، وكذا التعاون مع منظمة األمم المتحدة واألجهزة التابعة لهـا             مجال حقوق اإلنسان، وكذا التعاون مع منظمة األمم المتحدة واألجهزة التابعة لهـا             
كما يساهم المجلس، كما يساهم المجلس، . . والمؤسسات الدولية والجهوية المختصة بحماية حقوق اإلنسان     والمؤسسات الدولية والجهوية المختصة بحماية حقوق اإلنسان     

كلما دعت الحاجة إلى ذلك، في إعداد التقارير التي يتعين على السلطات العمومية             كلما دعت الحاجة إلى ذلك، في إعداد التقارير التي يتعين على السلطات العمومية             
 ألجهزة األمم المتحدة وللمؤسسات الدولية واإلقليميـة المختـصة، تطبيقـا             ألجهزة األمم المتحدة وللمؤسسات الدولية واإلقليميـة المختـصة، تطبيقـا            تقديمهاتقديمها
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لاللتزامات الدولية للمملكة، وتقديم المساعدة، عند االقتضاء، للوفود المشاركة فـي           لاللتزامات الدولية للمملكة، وتقديم المساعدة، عند االقتضاء، للوفود المشاركة فـي           
  االجتماعات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان؛االجتماعات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان؛

نشر ثقافة حقوق اإلنسان وتكريس مثلها؛ حيـث يـساهم المجلـس فـي نـشرها                نشر ثقافة حقوق اإلنسان وتكريس مثلها؛ حيـث يـساهم المجلـس فـي نـشرها                  ••
كما يشجع ويدعم كل عمـل إنـساني يـستهدف          كما يشجع ويدعم كل عمـل إنـساني يـستهدف          . . خها بكل الوسائل المالئمة   خها بكل الوسائل المالئمة   وترسيوترسي

الدفاع عن حقوق اإلنسان واحترامها والنهوض بها، والمساهمة في تكريس مثلهـا            الدفاع عن حقوق اإلنسان واحترامها والنهوض بها، والمساهمة في تكريس مثلهـا            
  السامية؛السامية؛

حماية المغاربة المهاجرين، إذ يسهم المجلس بـصفة فعالـة فـي التعـاون مـع                حماية المغاربة المهاجرين، إذ يسهم المجلس بـصفة فعالـة فـي التعـاون مـع                  ••
  ..ين بالخارج وصون حقوقهمين بالخارج وصون حقوقهمالمؤسسات المماثلة في حماية حريات المغاربة القاطنالمؤسسات المماثلة في حماية حريات المغاربة القاطن

  
  
  

  إنشاء المحاكم اإلدارية وانطالق اجتهاد قضائي جديدإنشاء المحاكم اإلدارية وانطالق اجتهاد قضائي جديد--33
  1010 الصادر بتاريخ     الصادر بتاريخ    4141//9090 المتعلق بتنفيذ القانون رقم       المتعلق بتنفيذ القانون رقم      1.91.2551.91.255أحدثت بموجب ظهير    أحدثت بموجب ظهير    

، المحاكم اإلدارية، التي يندرج ضمن اختصاصاتها البت في طلبات اإللغـاء       ، المحاكم اإلدارية، التي يندرج ضمن اختصاصاتها البت في طلبات اإللغـاء       19931993شتنبر  شتنبر  
  ..نحراف فيهانحراف فيهابسبب تجاوز السلطة أو االبسبب تجاوز السلطة أو اال

  

  ..وقد شكل ميالد المحاكم اإلدارية نقطة تحول فيما يتعلق بتوسيع مقاضاة المواطن لإلدارة            وقد شكل ميالد المحاكم اإلدارية نقطة تحول فيما يتعلق بتوسيع مقاضاة المواطن لإلدارة            
 حيث  حيث   واكتسى هذا الحدث والزال أهمية قصوى الندراجه في صيرورة بناء دولة القانون،واكتسى هذا الحدث والزال أهمية قصوى الندراجه في صيرورة بناء دولة القانون،

مكن، منذ السنة األولى النطالق عمل المحاكم، من تراكم اجتهادات جديدة تؤصل إلعمال             مكن، منذ السنة األولى النطالق عمل المحاكم، من تراكم اجتهادات جديدة تؤصل إلعمال             
كما أكد العمل االجتهادي أن للقضاء      كما أكد العمل االجتهادي أن للقضاء      . . واعد القانونية الضامنة لصيانة حقوق  المواطنين      واعد القانونية الضامنة لصيانة حقوق  المواطنين      القالق

  ..اإلداري دور جوهري في حماية حقوق اإلنساناإلداري دور جوهري في حماية حقوق اإلنسان
  

  ::و تعكس المبادئ التالية المستوحاة من اجتهادات تلك المحاكم هذا الدورو تعكس المبادئ التالية المستوحاة من اجتهادات تلك المحاكم هذا الدور
  اإلدارة مرفق عام لخدمة المواطن؛اإلدارة مرفق عام لخدمة المواطن؛  ••

ات المخالفات في حق أي موظف يجب أن تكون         ات المخالفات في حق أي موظف يجب أن تكون         لإلدارة أخالقياتها، وإن وسائل إثب    لإلدارة أخالقياتها، وإن وسائل إثب      ••
  قانونية ومشروعة؛قانونية ومشروعة؛

  إعمال مبدأ مساواة الموظفين أمام القانون ومساواتهم أما الفرص المتاحة لترقيتهم؛إعمال مبدأ مساواة الموظفين أمام القانون ومساواتهم أما الفرص المتاحة لترقيتهم؛  ••
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القضاء اإلداري ال يخلق مناصب مالية، وال يلزم اإلدارة بتجاوز عدد المناصـب             القضاء اإلداري ال يخلق مناصب مالية، وال يلزم اإلدارة بتجاوز عدد المناصـب               ••
 مساواة موظفيهـا أمـام       مساواة موظفيهـا أمـام      المخصصة، ولكنه يراقب مدى تقيد اإلدارة باحترام مبدأ       المخصصة، ولكنه يراقب مدى تقيد اإلدارة باحترام مبدأ       

  القانون وأمام الفرص المتاحة؛القانون وأمام الفرص المتاحة؛

الدولة تعتبر مسؤولة عن األضرار التي تنشأ عن تسيير أي مرفق مـن مرافقهـا               الدولة تعتبر مسؤولة عن األضرار التي تنشأ عن تسيير أي مرفق مـن مرافقهـا                 ••
  اإلدارية وعن األخطاء المصلحية لمستخدميها؛اإلدارية وعن األخطاء المصلحية لمستخدميها؛

تجاهل السلطات اإلدارية لألحكام القضائية النافذة المفعول يشكل خرقـا للقواعـد            تجاهل السلطات اإلدارية لألحكام القضائية النافذة المفعول يشكل خرقـا للقواعـد              ••
  اءات القضائية التي باحترامها يحترم النظام العام؛اءات القضائية التي باحترامها يحترم النظام العام؛األساسية لتنظيم اإلجراألساسية لتنظيم اإلجر

قيام اإلدارة المدعى عليها باقتحام محل الغير بإدارتها المنفردة عن طريق التنفيـذ             قيام اإلدارة المدعى عليها باقتحام محل الغير بإدارتها المنفردة عن طريق التنفيـذ               ••
 االتباع يبرر تدخل القـضاء       االتباع يبرر تدخل القـضاء      ةةالمباشر وبدون اللجوء إلى المسطرة القضائية الواجب      المباشر وبدون اللجوء إلى المسطرة القضائية الواجب      

  لوضع حد لهذا العمل المادي غير المشروع؛لوضع حد لهذا العمل المادي غير المشروع؛

  تعتبر روح كل تشريع؛تعتبر روح كل تشريع؛ووإلنصاف، إلنصاف، لللعدل ولعدل وللات معيار ات معيار الكفاءات والقدرالكفاءات والقدر  ••

ن أي تغيير أو    ن أي تغيير أو    أأحق التعليم حق دستوري أساسي ال ينبغي أن يطاله أي تضييق، و           حق التعليم حق دستوري أساسي ال ينبغي أن يطاله أي تضييق، و             ••
 وتعمـيم    وتعمـيم   هاهاتنظيم للعملية التعليمية في جميع مراحلها، ينبغي أن يسير باتجاه تطوير          تنظيم للعملية التعليمية في جميع مراحلها، ينبغي أن يسير باتجاه تطوير          

  مبدأ تعميم التعليم؛مبدأ تعميم التعليم؛وومناهجها دون أن يمس جوهر الحق مناهجها دون أن يمس جوهر الحق 

ة عن األضرار التي تلحق الغير والناتجة مباشرة عن تسيير مرافقها،           ة عن األضرار التي تلحق الغير والناتجة مباشرة عن تسيير مرافقها،           الدولة مسؤول الدولة مسؤول   ••
والمحكمة توحد بين مفهومي الخطأ واإلهمال في التوسـع نـسبيا فـي مـضمون              والمحكمة توحد بين مفهومي الخطأ واإلهمال في التوسـع نـسبيا فـي مـضمون              

  المسؤولية؛المسؤولية؛

الخطأ المرفقي لمرفق األمن كان السبب المباشر في وقوع األضرار التي لحقـت             الخطأ المرفقي لمرفق األمن كان السبب المباشر في وقوع األضرار التي لحقـت               ••
األضرار والخطـأ المـصلحي     األضرار والخطـأ المـصلحي     بعمل المدعية، ومن تم فإن عالقة السببية بين هذه          بعمل المدعية، ومن تم فإن عالقة السببية بين هذه          

لمرفق األمن تكون قائمة، وحيث أنه بسبب تحقيق الخطأ المصلحي لمرفق األمـن             لمرفق األمن تكون قائمة، وحيث أنه بسبب تحقيق الخطأ المصلحي لمرفق األمـن             
  واألضرار الالحقة تغدو معه مسؤولية الدولة قائمة؛واألضرار الالحقة تغدو معه مسؤولية الدولة قائمة؛

التمسك بالحق في مواصلة الدراسات العليا أمر بالغ الجدية في حد ذاته ليس فقـط               التمسك بالحق في مواصلة الدراسات العليا أمر بالغ الجدية في حد ذاته ليس فقـط                 ••
من نفع عام بالنسبة للمجتمع الذي      من نفع عام بالنسبة للمجتمع الذي      الرتباطه بحق دستوري ولما ينطوي عليه الحق        الرتباطه بحق دستوري ولما ينطوي عليه الحق        

يحرص أبناؤه على التفرغ للعلم والمعرفة ولكن أيضا لما ينطوي عليه الحق مـن              يحرص أبناؤه على التفرغ للعلم والمعرفة ولكن أيضا لما ينطوي عليه الحق مـن              
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نفع عام بالنسبة للمجتمع، ويكون من غير المعقول صده عنـه لـدواعي إجرائيـة      نفع عام بالنسبة للمجتمع، ويكون من غير المعقول صده عنـه لـدواعي إجرائيـة      
   قاضي الموضوع؛ قاضي الموضوع؛مموشكلية هي في حد ذاتها مثار النزاع أماوشكلية هي في حد ذاتها مثار النزاع أما

 يكون من األجدى إيقاف تنفيذ قرار يحـول دون         يكون من األجدى إيقاف تنفيذ قرار يحـول دون        إلعمال معيار الموازنة والتناسب،   إلعمال معيار الموازنة والتناسب،     ••
ممارسة الطاعن لحق دستوري وطبيعي، حتى يتم التأكد من عدم أحقيته بمقتـضى             ممارسة الطاعن لحق دستوري وطبيعي، حتى يتم التأكد من عدم أحقيته بمقتـضى             

  القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل؛القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل؛

عدم تمتيع الطاعن بالضمانات الكفيلة قبل عقوبة العزل في حقـه وحرمانـه مـن               عدم تمتيع الطاعن بالضمانات الكفيلة قبل عقوبة العزل في حقـه وحرمانـه مـن                 ••
  حقوق الدفاع يجعل القرار متسما بالشطط؛حقوق الدفاع يجعل القرار متسما بالشطط؛

  حرية التجول مكفولة بمقتضى الدستور وال يوضع لها حد إال بمقتضى القانون؛حرية التجول مكفولة بمقتضى الدستور وال يوضع لها حد إال بمقتضى القانون؛  ••

القضاء طبقا للقانون هو الذي يقرر حل الجمعية وإعالن حالة الـبطالن واألمـر              القضاء طبقا للقانون هو الذي يقرر حل الجمعية وإعالن حالة الـبطالن واألمـر                ••
  بإغالق األماكن ومنع كل اجتماع؛بإغالق األماكن ومنع كل اجتماع؛

نظام التصريح بخصوص الجمعيات غير مشروط بأية موافقة والسلطة تملك فقـط            نظام التصريح بخصوص الجمعيات غير مشروط بأية موافقة والسلطة تملك فقـط              ••
ريق أي تغيير تراه مخالفا للقانون ويعود للقـضاء المخـتص           ريق أي تغيير تراه مخالفا للقانون ويعود للقـضاء المخـتص           مراقبة بعدية عن ط   مراقبة بعدية عن ط   

  مراقبة والفصل في مشروعيته؛مراقبة والفصل في مشروعيته؛الالوحده وحده 

فيما يخص الدفع بوجود خالفات حادة بين أعضاء الحزب فإن تلك الخالفات تبقى             فيما يخص الدفع بوجود خالفات حادة بين أعضاء الحزب فإن تلك الخالفات تبقى               ••
  داخلية وأن من شأن عقد مؤتمر استثنائي دراستها وإيجاد الحلول الناجعة لها؛داخلية وأن من شأن عقد مؤتمر استثنائي دراستها وإيجاد الحلول الناجعة لها؛

حرية األفراد في الرأي والتنقل وال يتسنى لألفـراد         حرية األفراد في الرأي والتنقل وال يتسنى لألفـراد         إن حرية االجتماع تتفرع عن      إن حرية االجتماع تتفرع عن        ••
بدون هذه الحرية تبادل أفكارهم فيما بينهم حول مسائل تهمهم أو تهـم الجماعـة               بدون هذه الحرية تبادل أفكارهم فيما بينهم حول مسائل تهمهم أو تهـم الجماعـة               
وفيما يخص حقوق اإلنسان وتعميم مبادئ الممارسة الديمقراطية، فـإن المواثيـق            وفيما يخص حقوق اإلنسان وتعميم مبادئ الممارسة الديمقراطية، فـإن المواثيـق            

  والدساتير تعترف بهذا الحق؛والدساتير تعترف بهذا الحق؛

 الدستوري بعموميته يعبر عـن       الدستوري بعموميته يعبر عـن       حق اإلضراب مضمون، وحيث أن هذا المقتضى       حق اإلضراب مضمون، وحيث أن هذا المقتضى        ••
ضرورة سياسية واجتماعية عميقة وهي ضرورة عامة تشمل قطـاع المـوظفين            ضرورة سياسية واجتماعية عميقة وهي ضرورة عامة تشمل قطـاع المـوظفين            
وقطاع العمل الفردي، وبما أن هذا المقتضى الدستوري جاء مطلقا وعاما فال معنى             وقطاع العمل الفردي، وبما أن هذا المقتضى الدستوري جاء مطلقا وعاما فال معنى             
الستبعاد الموظفين من التمتع به، اإلضراب ليس حقا مطلقا، بل يخضع كغيره من             الستبعاد الموظفين من التمتع به، اإلضراب ليس حقا مطلقا، بل يخضع كغيره من             
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ارسته بشكل سليم، وتحفظ السير العادي للمرفق مع ضمان         ارسته بشكل سليم، وتحفظ السير العادي للمرفق مع ضمان         الحقوق لقيود تضمن مم   الحقوق لقيود تضمن مم   
  . . حرية التعبير عن المطالب المهنيةحرية التعبير عن المطالب المهنية

  

  إنشاء ديوان المظالمإنشاء ديوان المظالم--44
الظهير الظهير ، صدر ، صدر 20012001//1010//99بتاريخ بتاريخ  لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان،  لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، 5353عشية الذكرى عشية الذكرى 

 المؤرخ في  المؤرخ في 11--5656--279279المنظم لمؤسسة ديوان المظالم الذي نسخ الظهير رقم المنظم لمؤسسة ديوان المظالم الذي نسخ الظهير رقم 
، المتعلقين ، المتعلقين 19571957 أبريل  أبريل 1616 المؤرخ في  المؤرخ في 11--5656--325325 والظهير رقم  والظهير رقم 19561956//1111//1010

  ..بإحداث وتنظيم مكتب األبحاث واإلرشادات لدى جاللة السلطانبإحداث وتنظيم مكتب األبحاث واإلرشادات لدى جاللة السلطان
  

مكلفة بتنمية التواصل بين كل من مكلفة بتنمية التواصل بين كل من ""يعتبر ديوان المظالم من حيث الطبيعة مؤسسة يعتبر ديوان المظالم من حيث الطبيعة مؤسسة 
يات السلطة يات السلطة المواطنين، أفرادا أو جماعات، وبين اإلدارات أو أي هيئة تمارس صالحالمواطنين، أفرادا أو جماعات، وبين اإلدارات أو أي هيئة تمارس صالح

  ".".العمومية، ويحثها على االلتزام بضوابط سيادة القانون واإلنصاف العمومية، ويحثها على االلتزام بضوابط سيادة القانون واإلنصاف 
  

  األسباب الموجبة إلنشاء ديوان المظالماألسباب الموجبة إلنشاء ديوان المظالم--11--44
تتضمن ديباجة الظهير المؤسس لديوان المظالم بيان األسباب الموجبة إلنشائه والمتمثلة تتضمن ديباجة الظهير المؤسس لديوان المظالم بيان األسباب الموجبة إلنشائه والمتمثلة 

  ::فيفي
  إحقاق الحقوق ورفع المظالم؛إحقاق الحقوق ورفع المظالم؛  ••

  لة بحقوق المواطنين؛لة بحقوق المواطنين؛تدعيم أعمال المؤسسات ذات الصتدعيم أعمال المؤسسات ذات الص  ••

  ..إيجاد محاور متدخل لدى المصالح الحكوميةإيجاد محاور متدخل لدى المصالح الحكومية  ••
  

    من حيث إحقاق الحقوق ورفع المظالممن حيث إحقاق الحقوق ورفع المظالم--11--11--44
فة الذكر مقاصد إنشاء هذه فة الذكر مقاصد إنشاء هذه تعكس الغايات الواردة على صعيد كل سبب من األسباب السالتعكس الغايات الواردة على صعيد كل سبب من األسباب السال

  ::اآللية والتي يمكن إجمالها فياآللية والتي يمكن إجمالها في
  والعدل واإلنصاف؛والعدل واإلنصاف؛توطيد ما تحقق من تقدم موصول في إعالء كلمة الحق توطيد ما تحقق من تقدم موصول في إعالء كلمة الحق   ••

جعل رعاية مصالح المواطن وصون حقوقه والتواصل معه قوام المفهوم الجديد جعل رعاية مصالح المواطن وصون حقوقه والتواصل معه قوام المفهوم الجديد   ••
  للسلطة؛للسلطة؛
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االستجابة لغايات المواطنين من إنصاف في مواجهة اإلجراءات اإلدارية التي االستجابة لغايات المواطنين من إنصاف في مواجهة اإلجراءات اإلدارية التي   ••
تزداد تعقيدا، بالنظر لما يطبع القضايا المطروحة على اإلدارة من تكاثر وتقنية تزداد تعقيدا، بالنظر لما يطبع القضايا المطروحة على اإلدارة من تكاثر وتقنية 

يف تسيير المرافق العمومية مع متطلبات بعض الحاالت يف تسيير المرافق العمومية مع متطلبات بعض الحاالت متطورة ولصعوبة تكيمتطورة ولصعوبة تكي
  الخصوصية؛الخصوصية؛

الحرص على إيجاد مؤسسة تتولى صالحية البحث في حدود ما يقتضيه احترام الحرص على إيجاد مؤسسة تتولى صالحية البحث في حدود ما يقتضيه احترام   ••
اختصاصات السلطات العمومية عن الوسائل الكفيلة بتجاوز حاالت الحيف التي اختصاصات السلطات العمومية عن الوسائل الكفيلة بتجاوز حاالت الحيف التي 

ين مع ين مع تحدث بفعل أوضاع تتنافى مع متطلبات اإلنصاف وتضر بمصالح المتعاملتحدث بفعل أوضاع تتنافى مع متطلبات اإلنصاف وتضر بمصالح المتعامل
  ..المرافق العموميةالمرافق العمومية

  

   أعمال المؤسسات ذات الصلة بحقوق المواطنين  أعمال المؤسسات ذات الصلة بحقوق المواطنين من حيث دعممن حيث دعم  --22--11--44
 في نطاق  في نطاق  المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان المجلس االستشاري لحقوق اإلنسانم الدور الذي يضطلع بهم الدور الذي يضطلع بهمن خالل دعمن خالل دع

  ..االختصاصات الموكولة إليهاالختصاصات الموكولة إليه
  

  من حيث إيجاد محاور متدخل لدى المصالح الحكوميةمن حيث إيجاد محاور متدخل لدى المصالح الحكومية  --33--11--44
  ::ؤسسة والي المظالمؤسسة والي المظالمولهذه الغاية تباشر مولهذه الغاية تباشر م

  تقديم االقتراحات والتوصيات الكفيلة بإحقاق الحقوق إلى اإلدارات المعنية؛تقديم االقتراحات والتوصيات الكفيلة بإحقاق الحقوق إلى اإلدارات المعنية؛  ••

اإلسهام في تحسين سير الجهاز اإلداري لخدمة المواطنين في إطار سيادة القانون اإلسهام في تحسين سير الجهاز اإلداري لخدمة المواطنين في إطار سيادة القانون   ••
واإلنصاف، وذلك عن طريق رفع تقرير سنوي إلى جاللة الملك، وتقديم تقارير واإلنصاف، وذلك عن طريق رفع تقرير سنوي إلى جاللة الملك، وتقديم تقارير 

  ..مجلس االستشاري لحقوق اإلنسانمجلس االستشاري لحقوق اإلنسانلكل من الوزير األول واللكل من الوزير األول وال
  

   المظالم المظالماختصاصات ديواناختصاصات ديوان--22--44
 المظالم بالنظر في شكايات وتظلمات المواطنين الذين يعتبرون أنفسهم  المظالم بالنظر في شكايات وتظلمات المواطنين الذين يعتبرون أنفسهم يختص ديوانيختص ديوان

ضحايا أي قرار أو عمل يتنافى مع مبادئ سيادة القانون واإلنصاف صدر عن إدارات ضحايا أي قرار أو عمل يتنافى مع مبادئ سيادة القانون واإلنصاف صدر عن إدارات 
 هيئة عهد إليها بصالحيات السلطة  هيئة عهد إليها بصالحيات السلطة ةةالدولة، الجماعات المحلية، المؤسسات العمومية، وأيالدولة، الجماعات المحلية، المؤسسات العمومية، وأي

  ..العمومية العمومية 
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 المظالم، في معالجة أو النظر في الشكايات المتعلقة  المظالم، في معالجة أو النظر في الشكايات المتعلقة وعلى هذا األساس ال يختص ديوانوعلى هذا األساس ال يختص ديوان
بالقضايا التي يرجع البت فيها للقضاء والتظلمات الرامية إلى معالجة حكم قضائي نهائي بالقضايا التي يرجع البت فيها للقضاء والتظلمات الرامية إلى معالجة حكم قضائي نهائي 

القضايا التي تدخل في القضايا التي تدخل في والملتمسات المتعلقة بقضايا من اختصاص البرلمان، وكذا والملتمسات المتعلقة بقضايا من اختصاص البرلمان، وكذا 
اختصاص المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان وتلك التي لم يقم صاحب التظلم في شأنها اختصاص المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان وتلك التي لم يقم صاحب التظلم في شأنها 

، ولم يستنفذ كافة الطعون التي تتيحها القوانين ، ولم يستنفذ كافة الطعون التي تتيحها القوانين ""التماس للعفوالتماس للعفو" " بأي مساع رسمية أو بأي مساع رسمية أو 
الجاري بها العمل لرفع المظالم، أو جبر األضرار المزعومة، أو استرجاع حقوقه الجاري بها العمل لرفع المظالم، أو جبر األضرار المزعومة، أو استرجاع حقوقه 

  ..ةةالمهضومالمهضوم
  

 في الحاالت التي ال ينعقد له معها االختصاص، أن  في الحاالت التي ال ينعقد له معها االختصاص، أن ،،مندوبيهمندوبيهكما يمكن لوالي المظالم أو كما يمكن لوالي المظالم أو 
يبحث مع األطراف المعنية بطلب منها، عن الحلول الكفيلة بإيجاد تسوية عاجلة ومنصفة يبحث مع األطراف المعنية بطلب منها، عن الحلول الكفيلة بإيجاد تسوية عاجلة ومنصفة 
للخالف، وإذا اتضح تمادي الجهة المعنية في االمتناع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي ناجم للخالف، وإذا اتضح تمادي الجهة المعنية في االمتناع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي ناجم 

رة عن موظف أو عون تابع للجهة التي صدر الحكم في حقها أو عدم رة عن موظف أو عون تابع للجهة التي صدر الحكم في حقها أو عدم عن أفعال صادعن أفعال صاد
  ..قيامه بالواجب، يرفع والي المظالم تقريرا في الموضوع إلى نظر الوزير األول قيامه بالواجب، يرفع والي المظالم تقريرا في الموضوع إلى نظر الوزير األول 

  

  مسطرة التوجه إلى والي المظالممسطرة التوجه إلى والي المظالم--33--44
  :: بحيث ال يشترط فيها إال بحيث ال يشترط فيها إال المظالم مسطرة مرنة المظالم مسطرة مرنةتعتبر مسطرة التوجه إلى ديوانتعتبر مسطرة التوجه إلى ديوان

الشكايات إلى والي المظالم أو إلى مندوبيه الوزاريين والجهويين الشكايات إلى والي المظالم أو إلى مندوبيه الوزاريين والجهويين توجيه التظلمات وتوجيه التظلمات و  ••
  بصفة مباشرة من طرف المتضرر، أو بواسطة من ينيبه عنه في هذا الشأن؛بصفة مباشرة من طرف المتضرر، أو بواسطة من ينيبه عنه في هذا الشأن؛

أن تكون مكتوبة ومبررة وموقعة من صاحب الملتمس شخصيا، كما يجب أن أن تكون مكتوبة ومبررة وموقعة من صاحب الملتمس شخصيا، كما يجب أن   ••
 منها  منها توضح ما قام به المتظلم من مساع السترجاع حقوقه لدى السلطة التي يتظلمتوضح ما قام به المتظلم من مساع السترجاع حقوقه لدى السلطة التي يتظلم

وإذا تعذر تقديم شكاية مكتوبة فإن للمتظلم أن يقدم شكاية شفوية مدعومة بالحجج وإذا تعذر تقديم شكاية مكتوبة فإن للمتظلم أن يقدم شكاية شفوية مدعومة بالحجج 
  ..والوثائق المبررة لهاوالوثائق المبررة لها

  

  تدخل والي المظالمتدخل والي المظالم--44--44
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يقوم والي المظالم بالتحريات الالزمة للتأكد من حقيقة األفعال التي بلغت إلى علمه يقوم والي المظالم بالتحريات الالزمة للتأكد من حقيقة األفعال التي بلغت إلى علمه 
 التظلم وكذا التكييف  التظلم وكذا التكييف والوقوف على مدى خطورة الحيف الذي تعرضت له حقوق صاحبوالوقوف على مدى خطورة الحيف الذي تعرضت له حقوق صاحب

  ..الذي يقتضيه، كما يستفسر السلطات المعنية حول األفعال موضوع التظلمالذي يقتضيه، كما يستفسر السلطات المعنية حول األفعال موضوع التظلم
ولهذه الغاية يتعين على رؤساء اإلدارات وغيرها من المؤسسات العمومية أو الجماعات ولهذه الغاية يتعين على رؤساء اإلدارات وغيرها من المؤسسات العمومية أو الجماعات 
المحلية أو أي هيئة عهد إليها بصالحيات السلطة العمومية، الذين تعرض عليهم قضايا من المحلية أو أي هيئة عهد إليها بصالحيات السلطة العمومية، الذين تعرض عليهم قضايا من 

لمظالم أو مندوبيه تقديم الدعم حتى يتسنى اإلحاطة بكافة جوانب النزاع، لمظالم أو مندوبيه تقديم الدعم حتى يتسنى اإلحاطة بكافة جوانب النزاع، طرف والي اطرف والي ا
وذلك بأمر الموظفين واألعوان وأجهزة المراقبة الموجودة تحت سلطتهم وتيسير مأمورية وذلك بأمر الموظفين واألعوان وأجهزة المراقبة الموجودة تحت سلطتهم وتيسير مأمورية 

  ..والي المظالم أو مندوبيه فيما يقومون به من تحرياتوالي المظالم أو مندوبيه فيما يقومون به من تحريات
  

ة بالتظلم موضوع التحقيق ة بالتظلم موضوع التحقيق ويجوز لوالي المظالم أو لمندوبيه الحصول على الوثائق المتعلقويجوز لوالي المظالم أو لمندوبيه الحصول على الوثائق المتعلق
  ..إال تلك المعتبرة أسرارا للدولةإال تلك المعتبرة أسرارا للدولة

  

 التي يرى أن من شأنها  التي يرى أن من شأنها –– خاصة التوفيقية  خاصة التوفيقية ––كما يقوم والي المظالم بكل مساعي الوساطة كما يقوم والي المظالم بكل مساعي الوساطة 
ويوجه ويوجه . . أن ترفع ما ثبت لديه من حيف وذلك باالستناد إلى سيادة القانون واإلنصافأن ترفع ما ثبت لديه من حيف وذلك باالستناد إلى سيادة القانون واإلنصاف

كما على والي المظالم أو مندوبيه، كما على والي المظالم أو مندوبيه، . . نية نية اقتراحاته وتوصياته ومالحظاته إلى الجهة المعاقتراحاته وتوصياته ومالحظاته إلى الجهة المع
  ..تبليغ المتظلم كتابة بمآل تظلمهتبليغ المتظلم كتابة بمآل تظلمه

  

  التقارير والتوصيات المرفوعة من والي المظالمالتقارير والتوصيات المرفوعة من والي المظالم--55--44
تأخذ األعمال التي يقوم بها والي المظالم أهميتها اإلضافية من التقارير والتوصيات تأخذ األعمال التي يقوم بها والي المظالم أهميتها اإلضافية من التقارير والتوصيات 

  ::المرفوعة من قبله، بحيثالمرفوعة من قبله، بحيث
 ينشر جزئيا أو كليا بأمر  ينشر جزئيا أو كليا بأمر  عن حصيلة أعماله عن حصيلة أعمالهلك تقريرا سنويالك تقريرا سنويايرفع إلى جاللة الميرفع إلى جاللة الم  ••

  ملكي؛ملكي؛

يقدم للوزير األول توصيات عامة بشأن التدابير الكفيلة بإحقاق الحق بخصوص يقدم للوزير األول توصيات عامة بشأن التدابير الكفيلة بإحقاق الحق بخصوص   ••
  التظلمات المرفوعة إليه؛التظلمات المرفوعة إليه؛
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كما يقدم له اقتراحات بشأن التدابير الكفيلة بتحسين فعالية اإلدارات التي تصدر كما يقدم له اقتراحات بشأن التدابير الكفيلة بتحسين فعالية اإلدارات التي تصدر   ••
ص التي تعتري سير المرافق التابعة ص التي تعتري سير المرافق التابعة بشأنها شكايات وتصحيح اإلختالالت والنقائبشأنها شكايات وتصحيح اإلختالالت والنقائ

لها، وإصالح القوانين المنظمة لها، ويطلع الوزير األول عند االقتضاء، على لها، وإصالح القوانين المنظمة لها، ويطلع الوزير األول عند االقتضاء، على 
  امتناع اإلدارات المعنية عن االستجابة لتوصياته؛امتناع اإلدارات المعنية عن االستجابة لتوصياته؛

يقدم للمجلس االستشاري لحقوق اإلنسان تقريرا عن القضايا التي تهم النهوض يقدم للمجلس االستشاري لحقوق اإلنسان تقريرا عن القضايا التي تهم النهوض   ••
  ..بحقوق اإلنسان في نطاق اختصاصاتهبحقوق اإلنسان في نطاق اختصاصاته

  

  إحداث المعهد الملكي للثقافة األمازيغيةإحداث المعهد الملكي للثقافة األمازيغية--55
ظل موضوع االعتراف بالحقوق اللغوية والثقافية األمازيغية من ضمن القضايا المسكوت ظل موضوع االعتراف بالحقوق اللغوية والثقافية األمازيغية من ضمن القضايا المسكوت 
عنها لسنوات طوال وظلت معالجتها محدودة من قبل النخب السياسية، كما أن تناول عنها لسنوات طوال وظلت معالجتها محدودة من قبل النخب السياسية، كما أن تناول 

  ..المجتمع المدني لها ظل محتشماالمجتمع المدني لها ظل محتشما
 لقضايا تحديث المجتمع، أحدث جاللة الملك محمد  لقضايا تحديث المجتمع، أحدث جاللة الملك محمد وفي سياق المعالجة السياسية الجريئةوفي سياق المعالجة السياسية الجريئة

 أكتوبر  أكتوبر 1717السادس المعهد الملكي للثقافة األمازيغية بموجب ظهير تم اإلعالن عنه يوم السادس المعهد الملكي للثقافة األمازيغية بموجب ظهير تم اإلعالن عنه يوم 
20012001  ]]11[[..  

وتتلخص وتتلخص . . ويتضمن الظهير المحدث اختصاصات المعهد وتكوينه وإدارته وطرق تسييرهويتضمن الظهير المحدث اختصاصات المعهد وتكوينه وإدارته وطرق تسييره
  ::األسباب الموجبة إلحداثه واختصاصاته في األسباب الموجبة إلحداثه واختصاصاته في 

  

  ة إلحداث المعهدة إلحداث المعهدسباب الموجبسباب الموجباألاأل--11--55
  ::تتمثل تلك األسباب فيتتمثل تلك األسباب في

وأندلسية، وأندلسية،   تشكل التعددية من روافد متنوعة أمازيغية وعربية وصحراوية إفريقيةتشكل التعددية من روافد متنوعة أمازيغية وعربية وصحراوية إفريقية  ••
  ساهمت كلها وبانفتاح وتفاعل مع ثقافات وحضارات متنوعة، في صقل هويتناساهمت كلها وبانفتاح وتفاعل مع ثقافات وحضارات متنوعة، في صقل هويتنا

  وإغنائها؛وإغنائها؛

                                                 
    والمنشوربلجريدة الرسمية .بإحداث المعهد الملكي للثقافة األمازيغية) 2001 أكتوبر 17 (1- 01-299ظهير رقم  1

 2001نونبر  1  /4948رقم 
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وطنية ويعزز وطنية ويعزز للشعب يقوي الوحدة الللشعب يقوي الوحدة ال  االعتراف بمجمل اإلرث الثقافي واللغوياالعتراف بمجمل اإلرث الثقافي واللغوي  ••
  الهوية؛الهوية؛

الغاية من الممارسة الديمقراطية في إطار دولة الحق والقانون، تحقيق المساواة في الغاية من الممارسة الديمقراطية في إطار دولة الحق والقانون، تحقيق المساواة في   ••
  الحقوق والواجبات للمواطنين كافة؛الحقوق والواجبات للمواطنين كافة؛

  الغنية بتنوع روافدها؛الغنية بتنوع روافدها؛  تقوية العمق الثقافي وتمتين نسيج هوية األمةتقوية العمق الثقافي وتمتين نسيج هوية األمة  ••

وين بإدراج وين بإدراج والتكوالتك  تعميق السياسة اللغوية المحددة في الميثاق الوطني للتربيةتعميق السياسة اللغوية المحددة في الميثاق الوطني للتربية  ••
  التربوية؛التربوية؛  األمازيغية في المنظومةاألمازيغية في المنظومة

وتعلمها وانتشارها بما يضمن تكافؤ وتعلمها وانتشارها بما يضمن تكافؤ   تدوين كتابة األمازيغية حتى يسهل تدريسهاتدوين كتابة األمازيغية حتى يسهل تدريسها  ••
والمعرفة، وبما يساعد على تقوية والمعرفة، وبما يساعد على تقوية   الفرص أمام جميع األطفال في اكتساب العلمالفرص أمام جميع األطفال في اكتساب العلم

  الوحدة الوطنية؛الوحدة الوطنية؛

طنية تشكل مصدر فخر طنية تشكل مصدر فخر وو  إعطاء دفعة جديدة للثقافة األمازيغية باعتبارها ثروةإعطاء دفعة جديدة للثقافة األمازيغية باعتبارها ثروة  ••
  . . واعتزاز لجميع المغاربةواعتزاز لجميع المغاربة

  المهام المندرجة في نطاق االختصاصاتالمهام المندرجة في نطاق االختصاصات  --22--55

للثقافة األمازيغية، بصفته مؤسسة تتمتع بكامل األهلية للثقافة األمازيغية، بصفته مؤسسة تتمتع بكامل األهلية   تتمثل المهام المنوطة بالمعهد الملكيتتمثل المهام المنوطة بالمعهد الملكي
    ::القانونية واالستقالل المالي، فيما يليالقانونية واالستقالل المالي، فيما يلي

 على الثقافة األمازيغية والنهوض بها  على الثقافة األمازيغية والنهوض بها التدابير التي من شأنها الحفاظالتدابير التي من شأنها الحفاظ  إبداء الرأي فيإبداء الرأي في  ••
  تعابيرها؛ تعابيرها؛   في جميعفي جميع

السياسات بما يساعد السياسات بما يساعد   التعاون مع السلطات الحكومية والمؤسسات المعنية في تنفيذالتعاون مع السلطات الحكومية والمؤسسات المعنية في تنفيذ  ••
التربوية وضمان إشعاعها في الفضاء التربوية وضمان إشعاعها في الفضاء   على إدراج األمازيغية في المنظومةعلى إدراج األمازيغية في المنظومة

  والمحلي؛والمحلي؛  االجتماعي والثقافي واإلعالمي الوطني والجهوي االجتماعي والثقافي واإلعالمي الوطني والجهوي 

  تدوين مختلف تعابير الثقافة األمازيغية والحفاظ عليها وحمايتها وضمانتدوين مختلف تعابير الثقافة األمازيغية والحفاظ عليها وحمايتها وضمانتجميع وتجميع و  ••

  انتشارها؛انتشارها؛
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  القيام ببحوث ودراسات في الثقافة األمازيغية وجعلها في متناول أكبر عدد منالقيام ببحوث ودراسات في الثقافة األمازيغية وجعلها في متناول أكبر عدد من  ••

  األشخاص وتشجيع الباحثين والخبراء في المجاالت المرتبطة بها؛األشخاص وتشجيع الباحثين والخبراء في المجاالت المرتبطة بها؛

  اإلسهام في تجديد وإشعاعاإلسهام في تجديد وإشعاعالنهوض باإلبداع الفني في الثقافة األمازيغية قصد النهوض باإلبداع الفني في الثقافة األمازيغية قصد   ••

  التراث المغربي وخصائصه الحضارية ؛التراث المغربي وخصائصه الحضارية ؛

إنتاج األدوات إنتاج األدوات   دراسة التعابير الخطية الكفيلة بتسهيل تعليم األمازيغية عن طريقدراسة التعابير الخطية الكفيلة بتسهيل تعليم األمازيغية عن طريق  ••
  وقواميس متخصصة؛وقواميس متخصصة؛  الديداكتيكية الالزمة لتحقيق هذه الغاية وإعداد معاجم عامةالديداكتيكية الالزمة لتحقيق هذه الغاية وإعداد معاجم عامة

  البرامج المتعلق بالشأنالبرامج المتعلق بالشأنإعداد خطط عمل بيداغوجية في التعليم العام وفي جزء إعداد خطط عمل بيداغوجية في التعليم العام وفي جزء   ••

المحلي والحياة الجهوية ؛ وكل ذلك بانسجام مع السياسة العامة التي تنهجها الدولة المحلي والحياة الجهوية ؛ وكل ذلك بانسجام مع السياسة العامة التي تنهجها الدولة 
    ميدان التربية الوطنية ؛ميدان التربية الوطنية ؛  فيفي

المكلفة المكلفة   اإلسهام في إعداد برامج للتكوين األساسي والمستمر لفائدة األطر التربويةاإلسهام في إعداد برامج للتكوين األساسي والمستمر لفائدة األطر التربوية  ••
وبوجه وبوجه   ضي مهنتهم استعمالهاضي مهنتهم استعمالهابتدريس األمازيغية والموظفين والمستخدمين الذين تقتبتدريس األمازيغية والموظفين والمستخدمين الذين تقت

  عام كل من يرغب في تعلمها ؛عام كل من يرغب في تعلمها ؛

مساعدة الجامعات إن اقتضى الحال على تنظيم المراكز التي تعنى بالبحث مساعدة الجامعات إن اقتضى الحال على تنظيم المراكز التي تعنى بالبحث   ••
  اللغوي والثقافي األمازيغي وعلى تكوين المكونين ؛اللغوي والثقافي األمازيغي وعلى تكوين المكونين ؛  والتطويروالتطوير

  البحث عن المناهج الكفيلة بتعزيز وتشجيع مكانة األمازيغية في مجالي التواصلالبحث عن المناهج الكفيلة بتعزيز وتشجيع مكانة األمازيغية في مجالي التواصل  ••

  م ؛م ؛واإلعالواإلعال

  إقامة عالقات تعاون مع الهيئات والمؤسسات الوطنية واألجنبية المهتمة بالشأنإقامة عالقات تعاون مع الهيئات والمؤسسات الوطنية واألجنبية المهتمة بالشأن  ••

  ..الثقافي والعلمي والساعية إلى تحقيق أهداف مماثلةالثقافي والعلمي والساعية إلى تحقيق أهداف مماثلة

  إصالحات قانونية أساسية ذات صلة بحماية حقوق اإلنسانإصالحات قانونية أساسية ذات صلة بحماية حقوق اإلنسان: : ثانياثانيا
  التشريع الجنائي المسطري الجديد التشريع الجنائي المسطري الجديد   --11

، أول قانون ، أول قانون 19591959 فبراير  فبراير 1010تضى ظهير تضى ظهير كان قانون المسطرة الجنائية المحدث بمقكان قانون المسطرة الجنائية المحدث بمق
وقد تميز عند وضعه بطابع االنفتاح وقد تميز عند وضعه بطابع االنفتاح . . وضعته الدولة في هذا المجال، في بداية االستقاللوضعته الدولة في هذا المجال، في بداية االستقالل

  ..وبتضمينه لجملة من الحقوق والضمانات ذات األهمية البالغةوبتضمينه لجملة من الحقوق والضمانات ذات األهمية البالغة
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، تحيل على ، تحيل على يةيةصدر النص األصلي لقانون المسطرة الجنائية، مفعما بثقافة قانونية ليبرالصدر النص األصلي لقانون المسطرة الجنائية، مفعما بثقافة قانونية ليبرال
انات قوية للمحاكمة العادلة، وعلى روح اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر انات قوية للمحاكمة العادلة، وعلى روح اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر ضمضم

  ..19481948 دجنبر  دجنبر 1010بتاريخ بتاريخ 
  

 قد ساعدت محرريه،  قد ساعدت محرريه، سية وأخرى من صميم المناخ الوطنيسية وأخرى من صميم المناخ الوطنيسياسيا عوامل  عوامل ومن المؤكد أنومن المؤكد أن
بفعل المرتكزات الفكرية لمدونة الحريات العامة المهيمنة وقتئذ، وتواجد القوى السياسية بفعل المرتكزات الفكرية لمدونة الحريات العامة المهيمنة وقتئذ، وتواجد القوى السياسية 

المجلس االستشاري المجلس االستشاري  ( (حدرة من جسم الحركة الوطنية في مؤسسات وهيئات الدولةحدرة من جسم الحركة الوطنية في مؤسسات وهيئات الدولةالمنالمن
  ).).الحكومةالحكومةوو
  

إن قانون المسطرة الجنائية ليس قانونا عاديا ينظم حاالت فنية أو تقنية خالصة، بل إنه إن قانون المسطرة الجنائية ليس قانونا عاديا ينظم حاالت فنية أو تقنية خالصة، بل إنه 
قانون يبرز بامتياز نوع التطور الحضاري السائد في مجتمع ما، من حيث تنظيم الحدود قانون يبرز بامتياز نوع التطور الحضاري السائد في مجتمع ما، من حيث تنظيم الحدود 

خاص والعام ومجال سلطة الدولة وما يؤول للفرد، فهو قانون لقياس خاص والعام ومجال سلطة الدولة وما يؤول للفرد، فهو قانون لقياس بين المجالين البين المجالين ال
مستوى التقدم المحرز في مجال حقوق اإلنسان، ودولة المؤسسات وحكم القانون، لذلك مستوى التقدم المحرز في مجال حقوق اإلنسان، ودولة المؤسسات وحكم القانون، لذلك 

  ..عرف قانون المسطرة الجنائية تعديالت مست فلسفة التأسيس وضمانات تقييد الحريةعرف قانون المسطرة الجنائية تعديالت مست فلسفة التأسيس وضمانات تقييد الحرية
  

للبالد، حيث تمت خالل فترتين للبالد، حيث تمت خالل فترتين ولم تكن التعديالت مفصولة عن السياق السياسي ولم تكن التعديالت مفصولة عن السياق السياسي 
تاريخيتين دالتين، السنوات األولى لعقد الستينات، بما ترمز إليه من صراعات سياسية تاريخيتين دالتين، السنوات األولى لعقد الستينات، بما ترمز إليه من صراعات سياسية 

، والتي ، والتي 19741974كبرى حول السلطة، وكذا تلك التعديالت التي سميت انتقالية خالل سنة كبرى حول السلطة، وكذا تلك التعديالت التي سميت انتقالية خالل سنة 
س س جاءت بدورها على خلفية أحداث المحاولتين االنقالبيتين الفاشلتين، وأحداث مارجاءت بدورها على خلفية أحداث المحاولتين االنقالبيتين الفاشلتين، وأحداث مار

19731973..  
  

وتتلخص التوجهات الرئيسية التي طبعت خلفيات التعديالت وتحكمت فيها من حيث وتتلخص التوجهات الرئيسية التي طبعت خلفيات التعديالت وتحكمت فيها من حيث 
  ::االختصاص والمسطرة فياالختصاص والمسطرة في

   النيابة العامة؛ النيابة العامة؛تتتقوية سلطاتقوية سلطا  ••

  تقليص سلطة تدخل قاضي التحقيق؛تقليص سلطة تدخل قاضي التحقيق؛  ••

  تقليص مجاالت التحقيق والرقابة القضائية؛تقليص مجاالت التحقيق والرقابة القضائية؛  ••
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  ..تضييق مجاالت الدفاعتضييق مجاالت الدفاع  ••
  

  2828 و    و   19621962 شتنبر    شتنبر   1818 خاصة بواسطة ظهيري      خاصة بواسطة ظهيري     وبذلك شملت التعديالت التي تمت بصفة     وبذلك شملت التعديالت التي تمت بصفة     
  ::19741974شتنبر شتنبر 
تعديال لفائدة النيابة العامة يمنحها سلطة تقديرية، فيما يتعلق بإمكانية إصدار األمر            تعديال لفائدة النيابة العامة يمنحها سلطة تقديرية، فيما يتعلق بإمكانية إصدار األمر              ••

باإليداع التي كانت محصورة في حالة التلبس إذا لم تكن تتوفر في مرتكب الجنحة              باإليداع التي كانت محصورة في حالة التلبس إذا لم تكن تتوفر في مرتكب الجنحة              
 أن تكون المقرر األول      أن تكون المقرر األول     ضمانات كافية للحضور، وهو وضع مكن النيابة العامة من        ضمانات كافية للحضور، وهو وضع مكن النيابة العامة من        

  في المسار المسطري لقضية الحرية وتقييدها؛في المسار المسطري لقضية الحرية وتقييدها؛

 األقصى لالعتقال االحتياطي، وذلك بالنسبة لألفعال التي تقل العقوبـة            األقصى لالعتقال االحتياطي، وذلك بالنسبة لألفعال التي تقل العقوبـة           حدحدتعديل ال تعديل ال   ••
القصوى المقررة لها عن سنتين، في عشرة أيام وذلك بمـضاعفته ثـالث مـرات      القصوى المقررة لها عن سنتين، في عشرة أيام وذلك بمـضاعفته ثـالث مـرات      

  ليصبح األجل في شهر؛ليصبح األجل في شهر؛

  فعه وكذا رفع مدة تمديده؛فعه وكذا رفع مدة تمديده؛تعديل أمد االعتقال االحتياطي ورتعديل أمد االعتقال االحتياطي ور  ••

  رفع اآلجال المتعلقة بالوضع تحت الحراسة وتمديدها؛رفع اآلجال المتعلقة بالوضع تحت الحراسة وتمديدها؛  ••

حصر إلزامية التحقيق في الجنايات المعاقب عليها باإلعدام أو بالمؤبد بعدما كانت            حصر إلزامية التحقيق في الجنايات المعاقب عليها باإلعدام أو بالمؤبد بعدما كانت              ••
  في جميع القضايا الجنائية؛في جميع القضايا الجنائية؛

إلغاء غرفة االتهام التي كانت مختصة للنظر في االستئنافات المقدمة ضد قرارات            إلغاء غرفة االتهام التي كانت مختصة للنظر في االستئنافات المقدمة ضد قرارات              ••
  ..التحقيق، وهي التي كانت تمثل ضمانة قضائية ثانية بخصوص قراراتهالتحقيق، وهي التي كانت تمثل ضمانة قضائية ثانية بخصوص قراراتهقاضي قاضي 

  

  1818وبذلك فإن التعديالت التي مست قانون المسطرة الجنائية األصلي بمقتـضى ظهيـر              وبذلك فإن التعديالت التي مست قانون المسطرة الجنائية األصلي بمقتـضى ظهيـر              
 النيابة العامـة وتعزيـز سـلطتها التقديريـة،           النيابة العامـة وتعزيـز سـلطتها التقديريـة،          توسيع صالحيات توسيع صالحيات  تمثلت في     تمثلت في    19621962شتنبر  شتنبر  

مضاعفة آجال االعتقال االحتياطي، وإلغاء     مضاعفة آجال االعتقال االحتياطي، وإلغاء     وخاصة فيما يتعلق بالمتابعة واألمر باإليداع، و      وخاصة فيما يتعلق بالمتابعة واألمر باإليداع، و      
  ..إمكانية الطعن بالنقض في قرار غرفة االتهام الصادر في قضايا االعتقال االحتياطيإمكانية الطعن بالنقض في قرار غرفة االتهام الصادر في قضايا االعتقال االحتياطي
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 والمعروفة بظهيـر اإلجـراءات       والمعروفة بظهيـر اإلجـراءات      19741974 شتنبر    شتنبر   2828أما التعديالت المدخلة بمقتضى ظهير      أما التعديالت المدخلة بمقتضى ظهير      
 حمـائيين،    حمـائيين،   االنتقالية، فإنها تميزت على الخصوص بالمس المباشر بمـوقعين قـضائيين          االنتقالية، فإنها تميزت على الخصوص بالمس المباشر بمـوقعين قـضائيين          

  ::، وهما، وهما19591959بلورهما نص التأسيس لعام بلورهما نص التأسيس لعام 
  تقليص دور قضاء التحقيق موقعا ووظيفة؛تقليص دور قضاء التحقيق موقعا ووظيفة؛  ••

  ..إلغاء غرفة االتهام التي كانت بمثابة درجة ثانية بالنسبة لقضاء التحقيقإلغاء غرفة االتهام التي كانت بمثابة درجة ثانية بالنسبة لقضاء التحقيق  ••
  

وبذلك حكم على فلسفة قانون المسطرة الجنائية لمرحلة التأسيس بأن تـصبح فـي عـداد                وبذلك حكم على فلسفة قانون المسطرة الجنائية لمرحلة التأسيس بأن تـصبح فـي عـداد                
 فعليا   فعليا  19741974 و  و 19621962ت التعديالت الجوهرية الصادرة سنتي      ت التعديالت الجوهرية الصادرة سنتي      ذاكرة المغرب المستقل، وارتق   ذاكرة المغرب المستقل، وارتق   

  ..إلى مرتبة قانون جديدإلى مرتبة قانون جديد
  

 وبمبادرة من المجلس االستشاري      وبمبادرة من المجلس االستشاري     19911991 إيجابيا إال مع مطلع سنة        إيجابيا إال مع مطلع سنة       لم يعرف القانون تغييرا   لم يعرف القانون تغييرا   
  ..لحقوق اإلنسانلحقوق اإلنسان

  

يتعين التذكير بأن التعديالت التي جاءت بمبادرة من المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان،            يتعين التذكير بأن التعديالت التي جاءت بمبادرة من المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان،            
 على وجه الخصوص تعديل مدة الحراسة النظرية فيما يخص المس بسالمة الدولة              على وجه الخصوص تعديل مدة الحراسة النظرية فيما يخص المس بسالمة الدولة             شملتشملت

 ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة بإذن كتابي من النيابة           ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة بإذن كتابي من النيابة          9696الداخلية أو الخارجية وجعلها في      الداخلية أو الخارجية وجعلها في      
العامة، وإلزام الشرطة القضائية بإشعار عائلة المحتفظ به فور اتخاذ قرار بوضـعه فـي               العامة، وإلزام الشرطة القضائية بإشعار عائلة المحتفظ به فور اتخاذ قرار بوضـعه فـي               

توجيه الئحة يومية بأسماء الموضوعين تحت الحراسة النظريـة         توجيه الئحة يومية بأسماء الموضوعين تحت الحراسة النظريـة         إطار الحراسة النظرية ب   إطار الحراسة النظرية ب   
 ساعة السابقة إلى النيابة العامة، مع التنصيص على حق المشتبه فيـه فـي        ساعة السابقة إلى النيابة العامة، مع التنصيص على حق المشتبه فيـه فـي       2424خالل الـ   خالل الـ   

. . االستعانة بمحام عند تقديمه إلى وكيل الملك وعلى حق هذا األخير في حضور االستنطاق            االستعانة بمحام عند تقديمه إلى وكيل الملك وعلى حق هذا األخير في حضور االستنطاق            
 ذلك أوبناء على معاينته الشخـصية،        ذلك أوبناء على معاينته الشخـصية،       كما نصت على أن وكيل الملك ملزم، إذا طلب منه         كما نصت على أن وكيل الملك ملزم، إذا طلب منه         

  ..بإخضاع المشتبه فيه إلى إجراء فحص يجريه طبيب مختصبإخضاع المشتبه فيه إلى إجراء فحص يجريه طبيب مختص
  

ولم تكن هذه التعديالت كافية لتحدث تغييرا جوهريا في منظومة قانون المسطرة الجنائية،             ولم تكن هذه التعديالت كافية لتحدث تغييرا جوهريا في منظومة قانون المسطرة الجنائية،             
وكان يلزم وقت إضافي لم يقل عن عشر سنوات النطالق أول مراجعة شبه شاملة لهـذا                وكان يلزم وقت إضافي لم يقل عن عشر سنوات النطالق أول مراجعة شبه شاملة لهـذا                

  ..القانونالقانون



 
Royaume du Maroc 
 
Instance Equité et Réconciliation 
        

 
المملكة المغربية

 هيئة اإلنصاف و المصالحة

 

  الكتاب الرابعالكتاب الرابع                                                                                                                                                                  التقرير الختاميالتقرير الختامي
       

26

ض طويل، أحالت الحكومة مشروع قانون جديد على أنظار البرلمـان، واكبتـه             ض طويل، أحالت الحكومة مشروع قانون جديد على أنظار البرلمـان، واكبتـه             بعد مخا بعد مخا 
  ..مناقشات معمقة على صعيد لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان بمجلس النوابمناقشات معمقة على صعيد لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان بمجلس النواب

كما نظمت هذه اللجنة تحت إشراف رئيس المجلس، وألول مرة في تاريخ الحياة النيابيـة               كما نظمت هذه اللجنة تحت إشراف رئيس المجلس، وألول مرة في تاريخ الحياة النيابيـة               
 وجامعية وحقوقية، ساعدت علـى إغنـاء         وجامعية وحقوقية، ساعدت علـى إغنـاء        المغربية يوما دراسيا حضرته فعاليات قضائية     المغربية يوما دراسيا حضرته فعاليات قضائية     

وتطوير العديد من مقتضيات المشروع، كما عـرض علـى اللجنـة المماثلـة بمجلـس                وتطوير العديد من مقتضيات المشروع، كما عـرض علـى اللجنـة المماثلـة بمجلـس                
المستشارين التي أقرته بدورها، وبعد مصادقة البرلمان عليه بشهور لحقته تعديالت متعلقة            المستشارين التي أقرته بدورها، وبعد مصادقة البرلمان عليه بشهور لحقته تعديالت متعلقة            

  22..بمكافحة اإلرهاببمكافحة اإلرهاب
  

 الفلسفية والمبـادئ المعياريـة       الفلسفية والمبـادئ المعياريـة      تبرز ديباجة قانون المسطرة الجنائية، المرتكزات واألسس      تبرز ديباجة قانون المسطرة الجنائية، المرتكزات واألسس      
وتتمحور بـصفة خاصـة     وتتمحور بـصفة خاصـة     . . المتحكمة في االختيارات التي وضع على أساسها هذا القانون        المتحكمة في االختيارات التي وضع على أساسها هذا القانون        

  ::حول حول 
  

  المبادئ األساسيةالمبادئ األساسية--11--11
  ::وتتمثل فيوتتمثل في

مسطرة جنائية منصفة وحضورية وحافظة لتوازن األطراف؛ وضامنة للفصل بين          مسطرة جنائية منصفة وحضورية وحافظة لتوازن األطراف؛ وضامنة للفصل بين            ••
  ق وسلطات الحكم؛ق وسلطات الحكم؛السلطات المكلفة بممارسة الدعوى العمومية والتحقيالسلطات المكلفة بممارسة الدعوى العمومية والتحقي

محاكمة األشخاص الموجودين في شروط مماثلة والمتابعين بنفس األفعـال علـى            محاكمة األشخاص الموجودين في شروط مماثلة والمتابعين بنفس األفعـال علـى              ••
  أساس نفس القواعد؛أساس نفس القواعد؛

اعتبار كل شخص مشتبه فيه أو متابع تفترض براءته ما دامت إدانته غير مقـررة               اعتبار كل شخص مشتبه فيه أو متابع تفترض براءته ما دامت إدانته غير مقـررة                 ••
وكل مساس ببراءته المفترضة محرم ومعاقب عليه بمقتضى        وكل مساس ببراءته المفترضة محرم ومعاقب عليه بمقتضى        . . بمقتضى حكم نهائي  بمقتضى حكم نهائي  

  القانون؛القانون؛

  فسر دائما لفائدة المتهم؛فسر دائما لفائدة المتهم؛الشك يالشك ي  ••

                                                 
رسمية عدد المتعلق بالمسطرة الجنائية ونشر بالجريدة ال. 22 . 01 بتنفيذ القانون 2002 أكتوبر 3 بتاريخ 1. 02. 255صدر الظهير رقم   2

المتعلق . 03. 03، كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 2003 أكتوبر 10 وأصبح ساري المفعول بتاريخ 2003 يناير 30 بتاريخ 5078
  .بمكافحة اإلرهاب
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تمتيع كل شخص بالحق في العلم بجميع أدلة اإلثبات القائمة ضده ومناقشتها ومـع              تمتيع كل شخص بالحق في العلم بجميع أدلة اإلثبات القائمة ضده ومناقشتها ومـع                ••
  الحق في مؤازرة محام؛الحق في مؤازرة محام؛

  البت في التهم المنسوبة إلى الشخص داخل أجل معقول؛البت في التهم المنسوبة إلى الشخص داخل أجل معقول؛  ••

حق كل شخص محكوم عليه في أن يطلب إعادة فحص التهم المنسوبة إليه والمدان              حق كل شخص محكوم عليه في أن يطلب إعادة فحص التهم المنسوبة إليه والمدان                ••
  ..ة أخرى عبر وسائل الطعن المحددة في القانونة أخرى عبر وسائل الطعن المحددة في القانونمن أجلها أمام محكممن أجلها أمام محكم

  

  قرينة البراءةقرينة البراءة--22--11
نص القانون صراحة على أن البراءة هي األصل، إلى أن تثبت إدانـة الـشخص بحكـم                 نص القانون صراحة على أن البراءة هي األصل، إلى أن تثبت إدانـة الـشخص بحكـم                 
مكتسب لقوة الشيء المقضي به، بناء على محاكمة عادلة تتوفر فيهـا كـل الـضمانات                مكتسب لقوة الشيء المقضي به، بناء على محاكمة عادلة تتوفر فيهـا كـل الـضمانات                

ومـن ذلـك علـى وجـه        ومـن ذلـك علـى وجـه        قويتهـا،   قويتهـا،    لتعزيزها وت   لتعزيزها وت  إجرائيةإجرائيةأحاطها بعدة تدابير    أحاطها بعدة تدابير    القانونية، و القانونية، و 
  ::الخصوصالخصوص

  اعتبار االعتقال االحتياطي والمراقبة القضائية تدبيرين استثنائيين؛اعتبار االعتقال االحتياطي والمراقبة القضائية تدبيرين استثنائيين؛  ••

  رقابيةرقابية وإحاطتهما بإجراءات     وإحاطتهما بإجراءات    اسة النظرية واالعتقال االحتياطي   اسة النظرية واالعتقال االحتياطي   تحسين ظروف الحر  تحسين ظروف الحر    ••
  قضائية؛قضائية؛

حقه في االتصال بمحام خالل     حقه في االتصال بمحام خالل      الموجهة إليه و    الموجهة إليه و   ترسيخ حق المتهم في إشعاره بالتهمة     ترسيخ حق المتهم في إشعاره بالتهمة       ••
 في تقديم مالحظات كتابيـة خـالل    في تقديم مالحظات كتابيـة خـالل   هذا األخير هذا األخير  تمديد الحراسة النظرية، وحق       تمديد الحراسة النظرية، وحق      فترةفترة

  تلك الفترة؛تلك الفترة؛

   في أن تشعر عائلته بوضعه تحت الحراسة النظرية؛ في أن تشعر عائلته بوضعه تحت الحراسة النظرية؛ المشتبه فيه المشتبه فيهحقحق  ••

إمكانية النشر الكلي أو الجزئي لقرار عدم المتابعة الذي يصدره قاضـي التحقيـق              إمكانية النشر الكلي أو الجزئي لقرار عدم المتابعة الذي يصدره قاضـي التحقيـق                ••
  بة العامة؛بة العامة؛بالصحف بناء على طلب من يعنيه األمر أو النيابالصحف بناء على طلب من يعنيه األمر أو النيا

منع تصوير شخص معتقل أو يحمل أصفادا أو قيودا أو نشر صورته أو اسـمه أو                منع تصوير شخص معتقل أو يحمل أصفادا أو قيودا أو نشر صورته أو اسـمه أو                  ••
 أو القيام بأية وسيلة كانت       أو القيام بأية وسيلة كانت      ،،أية إشارة تعرف به دون موافقة منه والمعاقبة على ذلك         أية إشارة تعرف به دون موافقة منه والمعاقبة على ذلك         

بنشر تحقيق أو تعليق أو استطالع للرأي يتعلق بشخص تجري في حقه مـسطرة              بنشر تحقيق أو تعليق أو استطالع للرأي يتعلق بشخص تجري في حقه مـسطرة              
  .. موافقته موافقتهقضائية سواء كان متهما أو ضحية دونقضائية سواء كان متهما أو ضحية دون
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  ور فعال للقضاء في مراقبة وتقييم وسائل اإلثباتور فعال للقضاء في مراقبة وتقييم وسائل اإلثباتدد  --33--11
أكدت المقتضيات الجنائية المسطرية على دور القاضي فيما يخص تكوين قناعته، وذلـك             أكدت المقتضيات الجنائية المسطرية على دور القاضي فيما يخص تكوين قناعته، وذلـك             

  ::بتأكيدها علىبتأكيدها على
  إبراز دور القاضي في مراقبة وسائل اإلثبات وتقدير قيمتها؛إبراز دور القاضي في مراقبة وسائل اإلثبات وتقدير قيمتها؛  ••

  الحكم الذي يصدره؛الحكم الذي يصدره؛إلزام القاضي بتضمين ما يبرر اقتناعه ضمن حيثيات إلزام القاضي بتضمين ما يبرر اقتناعه ضمن حيثيات   ••

  ..اإلكراهاإلكراهتحت تحت عدم االعتداد بكل اعتراف ينتزع بالعنف أو عدم االعتداد بكل اعتراف ينتزع بالعنف أو   ••
  

  لمحاكمة لمحاكمة السابقة لالسابقة لضمانات ضمانات الالتعزيز وتقوية تعزيز وتقوية --44--11
أقر قانون المسطرة الجنائية، جملة ضمانات تخص تدعيم مبادئ حقوق اإلنـسان خـالل              أقر قانون المسطرة الجنائية، جملة ضمانات تخص تدعيم مبادئ حقوق اإلنـسان خـالل              

  ::المراحل السابقة للمحاكمة، ومن ذلك بصفة خاصةالمراحل السابقة للمحاكمة، ومن ذلك بصفة خاصة
شرطة القضائية بمترجم إذا كان الشخص المستمع إليـه         شرطة القضائية بمترجم إذا كان الشخص المستمع إليـه         ضرورة استعانة ضابط ال   ضرورة استعانة ضابط ال     ••

  يتحدث لغة أو لهجة ال يحسنها ضابط الشرطة القضائية؛يتحدث لغة أو لهجة ال يحسنها ضابط الشرطة القضائية؛

التأكيد على هذه الضمانة كذلك أمام النيابة العامة، باإلضافة لترسيخها أمام قـضاء             التأكيد على هذه الضمانة كذلك أمام النيابة العامة، باإلضافة لترسيخها أمام قـضاء               ••
  التحقيق وقضاء الحكم؛التحقيق وقضاء الحكم؛

مة للمتهم فـي حالـة      مة للمتهم فـي حالـة      تقوية دور المحامي أثناء االستنطاق الذي تقوم به النيابة العا         تقوية دور المحامي أثناء االستنطاق الذي تقوم به النيابة العا           ••
التلبس، إذ أصبح من حقه أن يلتمس إجراء فحص طبي على موكله أو يدلي نيابـة           التلبس، إذ أصبح من حقه أن يلتمس إجراء فحص طبي على موكله أو يدلي نيابـة           

  عنه بوثائق أو إثباتات كتابية أو يعرض تقديم كفالة مقابل إطالق سراحه؛عنه بوثائق أو إثباتات كتابية أو يعرض تقديم كفالة مقابل إطالق سراحه؛

تحديد آجال إلنجاز اإلجراءات القضائية والبت فـي القـضايا لتحقيـق الـسرعة              تحديد آجال إلنجاز اإلجراءات القضائية والبت فـي القـضايا لتحقيـق الـسرعة                ••
  ية والسيما في قضايا المعتقلين؛ية والسيما في قضايا المعتقلين؛والفعالية في أداء العدالة الجنائوالفعالية في أداء العدالة الجنائ

الحفاظ على مبادئ الشريعة اإلسالمية وقيم وتقاليد المجتمع المغربي فـي معاملـة             الحفاظ على مبادئ الشريعة اإلسالمية وقيم وتقاليد المجتمع المغربي فـي معاملـة               ••
  المرأة عند تفتيشها بواسطة جنسها؛المرأة عند تفتيشها بواسطة جنسها؛

تعزيز مراقبة حقوق المعتقلين والسجناء، بالنص على زيارة المؤسسات الـسجنية           تعزيز مراقبة حقوق المعتقلين والسجناء، بالنص على زيارة المؤسسات الـسجنية             ••
 األحـداث وقـضاة تطبيـق        األحـداث وقـضاة تطبيـق       من قبل قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق و قـضاة         من قبل قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق و قـضاة         
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العقوبات ورئيس الغرفة الجنحية لدى محكمة االستئناف، وذلـك بكيفيـة دوريـة             العقوبات ورئيس الغرفة الجنحية لدى محكمة االستئناف، وذلـك بكيفيـة دوريـة             
  ومنتظمة؛ومنتظمة؛

عالوة على الدور الذي تقوم به اللجنة اإلقليمية التي يترأسها الوالي أو العامل، دعم              عالوة على الدور الذي تقوم به اللجنة اإلقليمية التي يترأسها الوالي أو العامل، دعم                ••
القانون الجديد تركيبتها البشرية بإشراك فعاليات المجتمع المدني وتوسـيع دائـرة            القانون الجديد تركيبتها البشرية بإشراك فعاليات المجتمع المدني وتوسـيع دائـرة            

  لقطاعات الحكومية المشاركة فيها؛لقطاعات الحكومية المشاركة فيها؛اا

تقوية مراقبة القضاء ألعمال الشرطة القضائية، حيث أصبح متعينا علـى وكيـل             تقوية مراقبة القضاء ألعمال الشرطة القضائية، حيث أصبح متعينا علـى وكيـل               ••
الملك معاينة أماكن الوضع تحت الحراسة النظرية مرة كل أسبوع للتحقـق مـن              الملك معاينة أماكن الوضع تحت الحراسة النظرية مرة كل أسبوع للتحقـق مـن              

  شرعية االعتقال وظروفه؛شرعية االعتقال وظروفه؛

مـع المحافظـة    مـع المحافظـة    إلزام النيابة العامة بتقييم أداء ضباط الشرطة القضائية وتنقيطهم،          إلزام النيابة العامة بتقييم أداء ضباط الشرطة القضائية وتنقيطهم،            ••
على صالحيات الغرفة الجنحية لدى محكمة االستئناف كـسلطة تأديبيـة بالنـسبة             على صالحيات الغرفة الجنحية لدى محكمة االستئناف كـسلطة تأديبيـة بالنـسبة             

  لضباط الشرطة القضائية؛لضباط الشرطة القضائية؛

النص على إشراف وزير العدل على السياسة الجنائية وتبليغها للـوكالء العـامين             النص على إشراف وزير العدل على السياسة الجنائية وتبليغها للـوكالء العـامين               ••
  للملك للسهر على تطبيقها؛للملك للسهر على تطبيقها؛

للنيابـة العامـة،    للنيابـة العامـة،    النص على وجوب أن تكون التعليمات التي يعطيها وزير العدل           النص على وجوب أن تكون التعليمات التي يعطيها وزير العدل             ••
  بحكم تبعيتها له مكتوبة؛بحكم تبعيتها له مكتوبة؛

تعريف المحضر الذي ينجزه ضباط الشرطة القضائية وتحديد الشكليات المتطلبـة           تعريف المحضر الذي ينجزه ضباط الشرطة القضائية وتحديد الشكليات المتطلبـة             ••
  في إنجازه توخيا للدقة والضبط وسالمة اإلجراءات؛في إنجازه توخيا للدقة والضبط وسالمة اإلجراءات؛

وجوب إشعار المشتكي بقرار الحفظ الذي تتخذه النيابة العامة بشأن شكايته داخـل             وجوب إشعار المشتكي بقرار الحفظ الذي تتخذه النيابة العامة بشأن شكايته داخـل               ••
مكن من سلوك اإلجراءات التي يخولها لـه القـانون          مكن من سلوك اإلجراءات التي يخولها لـه القـانون           يوما، من اتخاذه حتى يت      يوما، من اتخاذه حتى يت     1515

  للحفاظ على حقوقه؛للحفاظ على حقوقه؛

توضيح مسطرة التعاون القضائي مع الدول األجنبيـة، وإدراج مـسطرة تـسليم             توضيح مسطرة التعاون القضائي مع الدول األجنبيـة، وإدراج مـسطرة تـسليم               ••
  المجرمين ضمن قانون المسطرة الجنائية بشكل مالئم لمقتضيات القانون الدولي؛المجرمين ضمن قانون المسطرة الجنائية بشكل مالئم لمقتضيات القانون الدولي؛
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تضمنه القـانون رقـم     تضمنه القـانون رقـم     تناول القانون مسطرة اإلكراه البدني بكيفية منسجمة مع ما          تناول القانون مسطرة اإلكراه البدني بكيفية منسجمة مع ما            ••
 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، سواء من حيث مدة اإلكراه البدني             بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، سواء من حيث مدة اإلكراه البدني            15.9715.97

  أو من حيث المسطرة؛أو من حيث المسطرة؛

اعتبار اإلعسار سببا لعدم تطبيق اإلكراه، وإقرار مراقبة قـضائية مـسبقة علـى              اعتبار اإلعسار سببا لعدم تطبيق اإلكراه، وإقرار مراقبة قـضائية مـسبقة علـى                ••
طلبات اإلكراه، مع اإلبقاء على حق الطعن في صحة إجراءاته أو في الـصعوبات              طلبات اإلكراه، مع اإلبقاء على حق الطعن في صحة إجراءاته أو في الـصعوبات              

 سـنة    سـنة   1818 إلـى     إلـى    1616تعترض تطبيقه، ورفع السن األدنى لإلكراه البدني مـن          تعترض تطبيقه، ورفع السن األدنى لإلكراه البدني مـن          التي  التي  
   سنة؛ سنة؛6565 سنة بدل  سنة بدل 6060وخفض السن األقصى إلى وخفض السن األقصى إلى 

مراجعة بعض آجال رد االعتبار بتخفيضها على نحو يكفل إعادة إدماج األشخاص            مراجعة بعض آجال رد االعتبار بتخفيضها على نحو يكفل إعادة إدماج األشخاص              ••
  ..المستفيدين منه في المجتمعالمستفيدين منه في المجتمع

  

 الـبعض اآلخـر ألول       الـبعض اآلخـر ألول      وبلورةوبلورة   بعضها  بعضها تم تقوية تم تقوية  التي    التي   وباإلضافة إلى هذه المبادئ األساسية    وباإلضافة إلى هذه المبادئ األساسية    
مبادئ حقـوق   مبادئ حقـوق   لل  اا للمحاكمة العادلة تدعيم    للمحاكمة العادلة تدعيم   أمثلأمثلتوفير ظروف   توفير ظروف   بمستجدات ل بمستجدات ل أتى القانون   أتى القانون   مرة،  مرة،  

  ::ومن أهم المستجداتومن أهم المستجدات. . حقوق األفراد متهمين كانوا، أو ضحايا أو شهوداحقوق األفراد متهمين كانوا، أو ضحايا أو شهوداللاإلنسان وحماية اإلنسان وحماية 
  في حاالت تم تحديدها قانونا؛في حاالت تم تحديدها قانونا؛إقرار مسطرة للصلح إقرار مسطرة للصلح   ••

ات واالتصاالت، المنجزة بوسائل االتصال عن بعـد        ات واالتصاالت، المنجزة بوسائل االتصال عن بعـد        إحاطة مسطرة التقاط المكالم   إحاطة مسطرة التقاط المكالم     ••
وتسجيلها وحجزها، بضمانات قوية وتحت الرقابة القضائية عنـد مزاولتهـا مـن             وتسجيلها وحجزها، بضمانات قوية وتحت الرقابة القضائية عنـد مزاولتهـا مـن             
طرف قاضي التحقيق، كلما اقتضتها الضرورة، وحصر نطاقها في جرائم محـددة            طرف قاضي التحقيق، كلما اقتضتها الضرورة، وحصر نطاقها في جرائم محـددة            

  تتسم بالخطورة والجسامة؛تتسم بالخطورة والجسامة؛

تقال االحتيـاطي، ممـا   تقال االحتيـاطي، ممـا   إضافة بديل الوضع تحت المراقبة القضائية إلى جانب االع    إضافة بديل الوضع تحت المراقبة القضائية إلى جانب االع      ••
  يضع أمام قاضي التحقيق إمكانيات بديلة مهمة وفعالة؛يضع أمام قاضي التحقيق إمكانيات بديلة مهمة وفعالة؛

استئناف القرارات الصادرة عن غرف الجنايات، لتوفير مزيـد مـن الـضمانات             استئناف القرارات الصادرة عن غرف الجنايات، لتوفير مزيـد مـن الـضمانات               ••
  للمحاكمة العادلة؛للمحاكمة العادلة؛

  تعزيز بعض مساطر الطعن بالنقض وإعادة النظر؛تعزيز بعض مساطر الطعن بالنقض وإعادة النظر؛  ••
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ادرة عـن   ادرة عـن   إحداث وسيلة طعن جديدة هي الطعن بإعادة النظر في القرارات الـص           إحداث وسيلة طعن جديدة هي الطعن بإعادة النظر في القرارات الـص             ••
  ..طراف، وذلك بالنسبة لبعض الحاالتطراف، وذلك بالنسبة لبعض الحاالتالمجلس األعلى حفاظا على حقوق األالمجلس األعلى حفاظا على حقوق األ

   نقطة تحول نوعية نقطة تحول نوعية إقرارها شكلت إقرارها شكلتالمبادئ والضمانات التي تمالمبادئ والضمانات التي تموإجماال يمكن القول أن وإجماال يمكن القول أن 
  .. أربعين عاما أربعين عاما مرحلة دامت مرحلة دامتقطعت معقطعت مع

  

  القانونية لحقوق السجناءالقانونية لحقوق السجناءية ية الحماالحما  --22
  جنية جنية عصرنة الضوابط المنظمة للمؤسسات السعصرنة الضوابط المنظمة للمؤسسات الس--11--22

بقيت المقتضيات المنظمة للمؤسسات السجنية، ولعقود طويلة، ترجع إلى ظهائر صادرة بقيت المقتضيات المنظمة للمؤسسات السجنية، ولعقود طويلة، ترجع إلى ظهائر صادرة 
ا األوضاع داخل السجون ا األوضاع داخل السجون وظلت هذه المقتضيات وكذوظلت هذه المقتضيات وكذ. . 19421942 و و19301930 و و19151915سنوات سنوات 
الشروط النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء المتعارف عليها دوليا ومحط انتقادات الشروط النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء المتعارف عليها دوليا ومحط انتقادات متنافية ومتنافية و

  . . النطاق النطاق قانونية وحقوقية واسعة قانونية وحقوقية واسعة 
  

وفي سياق التحوالت التي عرفها عقد التسعينيات، سيعاد االعتبار للموضوع، بدءا من وفي سياق التحوالت التي عرفها عقد التسعينيات، سيعاد االعتبار للموضوع، بدءا من 
الدراسات القانونية المهمة والزيارات الميدانية التي باشرها المجلس االستشاري لحقوق الدراسات القانونية المهمة والزيارات الميدانية التي باشرها المجلس االستشاري لحقوق 

زيارة زيارة  ل لالمنظمات الحقوقيةالمنظمات الحقوقية أمام  أمام  ألول مرة ألول مرة19971997اإلنسان، مما سيفتح الباب رسميا سنة اإلنسان، مما سيفتح الباب رسميا سنة 
وهكذا ستنطلق سياسة جديدة للدولة همت ترميم وإصالح المؤسسات وتشييد وهكذا ستنطلق سياسة جديدة للدولة همت ترميم وإصالح المؤسسات وتشييد . . السجونالسجون

مؤسسات جديدة، كما سيفتح باب المراجعة القانونية التي تميزت بمشاركة فعالة لبعض مؤسسات جديدة، كما سيفتح باب المراجعة القانونية التي تميزت بمشاركة فعالة لبعض 
  ..الشخصيات والفعاليات الحقوقية في األعمال التمهيدية لوضع قانون جديدالشخصيات والفعاليات الحقوقية في األعمال التمهيدية لوضع قانون جديد

  

المتضمن للمقتضيات العامة المتضمن للمقتضيات العامة   33سيصدر القانون المنظم للمؤسسات السجنيةسيصدر القانون المنظم للمؤسسات السجنيةهكذا، هكذا، وو
  ..المشتركة لكافة السجناء وكذا تلك الخاصة باألحداث الجانحينالمشتركة لكافة السجناء وكذا تلك الخاصة باألحداث الجانحين

  

الشروط الشروط وضمانات تنسجم في اتجاهها العام مع وضمانات تنسجم في اتجاهها العام مع يشتمل القانون الجديد على جملة حقوق يشتمل القانون الجديد على جملة حقوق 
  ::النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء كما هي معرفة دوليا، ومن بينها على وجه الخصوصالنموذجية الدنيا لمعاملة السجناء كما هي معرفة دوليا، ومن بينها على وجه الخصوص

                                                 
 كما صدر  المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية،23. 98، بتنفيذ القانون رقم 1999 غشت 25 بتاريخ 1. 99. 200الظهير رقم   3

  . المتعلق بهذا القانون2. 00. 485 المرسوم التطبيقي رقم 2000 نونبر 03بتاريخ 
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السجون المحلية المخصـصة    السجون المحلية المخصـصة    : : سجنية إلى مجموعتين رئيسيتين   سجنية إلى مجموعتين رئيسيتين    المؤسسات ال   المؤسسات ال  تقسيمتقسيم  ••
بصفة عامة إليواء المعتقلين االحتياطيين والمحكوم عليهم بعقوبات قصيرة األمـد           بصفة عامة إليواء المعتقلين االحتياطيين والمحكوم عليهم بعقوبات قصيرة األمـد           

  والمكرهين بدنيا، والمؤسسات السجنية المخصصة إليواء المدانين؛والمكرهين بدنيا، والمؤسسات السجنية المخصصة إليواء المدانين؛

 المؤسسات السجنية إلى أصناف بحسب أهميتها وتخصصها وذلك بمقتضى           المؤسسات السجنية إلى أصناف بحسب أهميتها وتخصصها وذلك بمقتضى          إخضاعإخضاع  ••
   لوزير العدل يتم نشره بالجريدة الرسمية؛ لوزير العدل يتم نشره بالجريدة الرسمية؛قرارقرار

  ؛؛ للنساء من حيث المراقبة والدخول للنساء من حيث المراقبة والدخولالفصل الكلي للمحالت المخصصةالفصل الكلي للمحالت المخصصة  ••
   المعتقلين االحتياطيين عن المدانين؛ المعتقلين االحتياطيين عن المدانين؛فصلفصل  ••

  فصل المكرهين بدنيا ألسباب مدنية، عن المعتقلين االحتياطيين وعن المدانين؛فصل المكرهين بدنيا ألسباب مدنية، عن المعتقلين االحتياطيين وعن المدانين؛  ••

  تياطيين بالسجون الفالحية؛تياطيين بالسجون الفالحية؛ أماكن االعتقال االنفرادي للمعتقلين االح أماكن االعتقال االنفرادي للمعتقلين االحتخصيصتخصيص  ••

   السجون المركزية إليواء المدانين المحكوم عليهم بعقوبات طويلة األمد؛ السجون المركزية إليواء المدانين المحكوم عليهم بعقوبات طويلة األمد؛تخصيصتخصيص  ••

 السجون الفالحية المحدثة على مستوى كل جهة مؤسسات ذات نظام شـبه              السجون الفالحية المحدثة على مستوى كل جهة مؤسسات ذات نظام شـبه             اعتباراعتبار  ••
  مفتوح لتنفيذ العقوبات؛مفتوح لتنفيذ العقوبات؛

 قـصد    قـصد    السجون المحلية لتلقين المدانين، تبعا لمؤهالتهم، تكوينـا مهنيـا           السجون المحلية لتلقين المدانين، تبعا لمؤهالتهم، تكوينـا مهنيـا          تخصيصتخصيص  ••
  هم؛هم؛نن في الحياة المهنية بعد اإلفراج ع في الحياة المهنية بعد اإلفراج علالندماجلالندماجتأهيلهم تأهيلهم 

   محالت االعتقال الجماعية للمدانين المؤهلين للتعايش فيما بينهم؛  محالت االعتقال الجماعية للمدانين المؤهلين للتعايش فيما بينهم؛ تخصيصتخصيص  ••
   سجالت االعتقال بطريقة واضحة وتحت الرقابة القضائية؛ سجالت االعتقال بطريقة واضحة وتحت الرقابة القضائية؛تنظيمتنظيم  ••

  عدم اعتبار وضع المعتقل في العزلة بموجب تدبير احتياطي تدبيرا أمنيا؛عدم اعتبار وضع المعتقل في العزلة بموجب تدبير احتياطي تدبيرا أمنيا؛  ••

 المعتقلين الموضوعين في العزلة، ثالث مرات في األسـبوع علـى             المعتقلين الموضوعين في العزلة، ثالث مرات في األسـبوع علـى            فحصفحص  وجوبوجوب  ••
 مدى   مدى  بخصوصبخصوصاألقل، من طرف طبيب المؤسسة الذي يدلي برأيه عند كل زيارة            األقل، من طرف طبيب المؤسسة الذي يدلي برأيه عند كل زيارة            

ـ       أوأو استمرارها    استمرارها   من حيث من حيث  العزلة    العزلة   مالئمةمالئمة ـ        وضع حد لها، كما يتعين معاين ة المعتقـل   ة المعتقـل    وضع حد لها، كما يتعين معاين
  عقل؛عقل؛ أيام األسبوع من طرف رئيس الم أيام األسبوع من طرف رئيس الممنمن فيما تبقى  فيما تبقى الموضوع في العزلةالموضوع في العزلة

 تجاوز مدة العزلة شهرا واحدا وعند الضرورة بمقتضى قـرار يتخـذه              تجاوز مدة العزلة شهرا واحدا وعند الضرورة بمقتضى قـرار يتخـذه             جوازجوازعدم  عدم    ••
  مدير إدارة السجون بناء على رأي مدير وطبيب المؤسسة؛مدير إدارة السجون بناء على رأي مدير وطبيب المؤسسة؛
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جمع المدانين نهارا من أجل مزاولة أنشطة مهنية أو بدنية أو رياضية أو من أجل               جمع المدانين نهارا من أجل مزاولة أنشطة مهنية أو بدنية أو رياضية أو من أجل                 ••
  الدراسة والتكوين والقيام بأنشطة ثقافية وترفيهية؛الدراسة والتكوين والقيام بأنشطة ثقافية وترفيهية؛

  ق للمعتقلين االحتياطيين والمكرهين بدنيا في طلب ممارسة عمل؛ق للمعتقلين االحتياطيين والمكرهين بدنيا في طلب ممارسة عمل؛إقرار الحإقرار الح  ••

إقرار مبدأ التعويض عند إسناد أي عمل للمعتقلين ومنحهم مقابال منـصفا يحـدد              إقرار مبدأ التعويض عند إسناد أي عمل للمعتقلين ومنحهم مقابال منـصفا يحـدد                ••
  مبلغه بمقتضى قرار مشترك للوزير المكلف بالعدل والوزير المكلف بالمالية؛مبلغه بمقتضى قرار مشترك للوزير المكلف بالعدل والوزير المكلف بالمالية؛

ـ منح وزير العدل سلطة تمكين المدانين الذين قضوا نـصف      منح وزير العدل سلطة تمكين المدانين الذين قضوا نـصف        •• ـ العقوب  والمتميـزين   والمتميـزين  ةةالعقوب
بحسن سلوكهم إما تلقائيا، أو بناء على اقتراح من مدير المؤسسة رخصا للخـروج              بحسن سلوكهم إما تلقائيا، أو بناء على اقتراح من مدير المؤسسة رخصا للخـروج              
لمدة ال تتعدى عشرة أيام خاصة بمناسبة األعياد أو بقصد الحفاظ علـى الـروابط               لمدة ال تتعدى عشرة أيام خاصة بمناسبة األعياد أو بقصد الحفاظ علـى الـروابط               

  العائلية أو لتهيئ اإلدماج االجتماعي؛العائلية أو لتهيئ اإلدماج االجتماعي؛

ها أو  ها أو  معاينة كل معتقل عند دخوله إلى المؤسسة السجنية، إما مـن طـرف مـدير              معاينة كل معتقل عند دخوله إلى المؤسسة السجنية، إما مـن طـرف مـدير                ••
العون المكلف بالمصلحة االجتماعية، مع ضرورة إخبـار النيابـة العامـة بكـل              العون المكلف بالمصلحة االجتماعية، مع ضرورة إخبـار النيابـة العامـة بكـل              

  اإلصابات أو األعراض البادية؛اإلصابات أو األعراض البادية؛

إخضاع المعتقل لفحص طبي داخل أجل ثالثة أيام على األكثر من يـوم دخولـه               إخضاع المعتقل لفحص طبي داخل أجل ثالثة أيام على األكثر من يـوم دخولـه                 ••
  المؤسسة السجنية؛المؤسسة السجنية؛

 وجـه    وجـه   إخبار كل معتقل عند اإليداع بالمؤسسة السجنية بالمقتضيات القانونية وعلى         إخبار كل معتقل عند اإليداع بالمؤسسة السجنية بالمقتضيات القانونية وعلى           ••
  الخصوص بحقوقه وواجباته ووضع دليل رهن إشارته معد لهذا الغرض؛الخصوص بحقوقه وواجباته ووضع دليل رهن إشارته معد لهذا الغرض؛

إقرار الحق للمعتقل في المؤازرة من طرف من يختاره لذلك أمام لجنـة التأديـب               إقرار الحق للمعتقل في المؤازرة من طرف من يختاره لذلك أمام لجنـة التأديـب                 ••
  واالستعانة بترجمان أو بأي شخص آخر إذا كان ال يفهم اللغة العربية؛واالستعانة بترجمان أو بأي شخص آخر إذا كان ال يفهم اللغة العربية؛

 حق المعتقل    حق المعتقل   وضمانوضمان  تضمين قرار التدبير الصادر عن لجنة التأديب أسباب اتخاذه        تضمين قرار التدبير الصادر عن لجنة التأديب أسباب اتخاذه          ••
   أيام من تاريخ تبليغه؛ أيام من تاريخ تبليغه؛55المنازعة فيه داخل أجل المنازعة فيه داخل أجل في في 

  منازعة داخل أجل شهر من توصله به      منازعة داخل أجل شهر من توصله به      وجوب بت مدير إدارة السجون في طلب ال       وجوب بت مدير إدارة السجون في طلب ال         ••
  مع وجوب تعليل قراره؛مع وجوب تعليل قراره؛

  عدم جواز استعمال وسائل الضغط كاألصفاد والقيود وقميص القوة للمعاقبة؛عدم جواز استعمال وسائل الضغط كاألصفاد والقيود وقميص القوة للمعاقبة؛  ••
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د عائالتهم وأوليائهم، وفي أن تجري الزيارات       د عائالتهم وأوليائهم، وفي أن تجري الزيارات       أنسنة حق المعتقلين في استقبال أفرا     أنسنة حق المعتقلين في استقبال أفرا       ••
  في مزار دون فاصل؛في مزار دون فاصل؛

إقرار مبدأ زيارة المعتقلين وتفقد أوضاعهم بترخيص مـن مـدير إدارة الـسجون              إقرار مبدأ زيارة المعتقلين وتفقد أوضاعهم بترخيص مـن مـدير إدارة الـسجون                ••
  ألعضاء المنظمات الحقوقية والجمعيات أو أعضاء الهيئات الدينية؛ألعضاء المنظمات الحقوقية والجمعيات أو أعضاء الهيئات الدينية؛

  منع أخذ صور فوتوغرافية أو لقطات مصورة أو مشاهد أو رسوم أو تـسجيالت              منع أخذ صور فوتوغرافية أو لقطات مصورة أو مشاهد أو رسوم أو تـسجيالت                ••
  صوتية، داخل المؤسسات السجنية أو بقربها مباشرة، إال بإذن من وزير العدل؛صوتية، داخل المؤسسات السجنية أو بقربها مباشرة، إال بإذن من وزير العدل؛

  إقرار حق المعتقلين في توجيه الرسائل وتلقيها؛إقرار حق المعتقلين في توجيه الرسائل وتلقيها؛  ••

إقرار حق المعتقلين في التقدم بتظلماتهم إلى مدير المؤسسة أو إلـى مـدير إدارة               إقرار حق المعتقلين في التقدم بتظلماتهم إلى مدير المؤسسة أو إلـى مـدير إدارة                 ••
قـانون  قـانون  السجون والسلطات القضائية ولجنة المراقبة اإلقليمية المنظمـة بمقتـضى           السجون والسلطات القضائية ولجنة المراقبة اإلقليمية المنظمـة بمقتـضى           

  المسطرة الجنائية؛المسطرة الجنائية؛

إقرار حق المعتقلين في تقديم طلب االستماع إليهم من طرف السلطات القضائية أو             إقرار حق المعتقلين في تقديم طلب االستماع إليهم من طرف السلطات القضائية أو               ••
  ه الحديث؛ه الحديث؛نناإلدارية بمناسبة الزيارات أو التفتيش وبمكان ال يسمع ماإلدارية بمناسبة الزيارات أو التفتيش وبمكان ال يسمع م

  وجوب دراسة الشكايات واتخاذ اإلجراءات الالزمة؛وجوب دراسة الشكايات واتخاذ اإلجراءات الالزمة؛  ••

المة من حيث تهيئـة     المة من حيث تهيئـة     وجوب تمكين المعتقل من ظروف عيش مالئمة للصحة والس        وجوب تمكين المعتقل من ظروف عيش مالئمة للصحة والس          ••
  البنايات وصيانتها؛البنايات وصيانتها؛

  تطبيق قواعد النظافة الشخصية وممارسة التمارين الرياضية والتغذية المتوازنة؛تطبيق قواعد النظافة الشخصية وممارسة التمارين الرياضية والتغذية المتوازنة؛  ••

وجوب استجابة محالت االعتقال وعلى وجه الخصوص تلك المخصصة لإلقامـة           وجوب استجابة محالت االعتقال وعلى وجه الخصوص تلك المخصصة لإلقامـة             ••
لمتطلبات الصحة والنظافة مع األخذ بعين االعتبار ما يتعلـق بـالحيز الهـوائي              لمتطلبات الصحة والنظافة مع األخذ بعين االعتبار ما يتعلـق بـالحيز الهـوائي              

  لدنيا المخصصة لكل معتقل والتدفئة واإلنارة والتهوية؛لدنيا المخصصة لكل معتقل والتدفئة واإلنارة والتهوية؛والمساحة اوالمساحة ا

  تخصيص جزء من استعمال الزمن لممارسة التمارين الرياضية؛تخصيص جزء من استعمال الزمن لممارسة التمارين الرياضية؛  ••

جولة يومية في الهواء الطلق أو في الساحة أو فناء الـسجن            جولة يومية في الهواء الطلق أو في الساحة أو فناء الـسجن            من  من  كل معتقل   كل معتقل   تمكين  تمكين    ••
   عن ساعة واحدة؛ عن ساعة واحدة؛مدتهامدتهاعلى أال تقل على أال تقل 

لضرورية من القسط المالي العائد     لضرورية من القسط المالي العائد     تمكين جميع المعتقلين من شراء المؤن واألشياء ا       تمكين جميع المعتقلين من شراء المؤن واألشياء ا         ••
  لهم وكذا من حقهم في طلب التوصل بمؤن إضافية ومالبس؛لهم وكذا من حقهم في طلب التوصل بمؤن إضافية ومالبس؛



 
Royaume du Maroc 
 
Instance Equité et Réconciliation 
        

 
المملكة المغربية

 هيئة اإلنصاف و المصالحة

 

  الكتاب الرابعالكتاب الرابع                                                                                                                                                                  التقرير الختاميالتقرير الختامي
       

35

  حق ممارسة الشعائر الدينية؛حق ممارسة الشعائر الدينية؛  ••

حق كل معتقل في التوصل بالصحف والمجالت والكتب وذلك مع المراقبة المعمول       حق كل معتقل في التوصل بالصحف والمجالت والكتب وذلك مع المراقبة المعمول         ••
  بها؛بها؛

 باإلضافة إلى مساعدين طبيين، على طبيب واحد علـى           باإلضافة إلى مساعدين طبيين، على طبيب واحد علـى          ،،توفر كل مؤسسة سجنية   توفر كل مؤسسة سجنية     ••
   واالستعانة بأطباء متخصصين؛ واالستعانة بأطباء متخصصين؛األقلاألقل

  إخضاع المؤسسات السجنية للمراقبة من طرف الطبيب الرئيسي للعمالة أو اإلقليم؛إخضاع المؤسسات السجنية للمراقبة من طرف الطبيب الرئيسي للعمالة أو اإلقليم؛  ••

  توفر كل مؤسسة سجنية على مصحة؛توفر كل مؤسسة سجنية على مصحة؛  ••

تخويل أطباء المؤسسات السجنية سلطة الرقابة الصحية والطبيـة علـى حـاالت             تخويل أطباء المؤسسات السجنية سلطة الرقابة الصحية والطبيـة علـى حـاالت               ••
الستـشفاء خـارج    الستـشفاء خـارج     النقـل ل    النقـل ل   كذاكذاوأوضاع المعتقلين وعلى نظام التغذية والنظافة، و      وأوضاع المعتقلين وعلى نظام التغذية والنظافة، و      

  المؤسسات السجنية؛المؤسسات السجنية؛

  ..إقرار الحق في الخلوة الشرعيةإقرار الحق في الخلوة الشرعية  ••
  

  اقتراحات المجلس االستشاري لتعزيز الضمانات القانونيةاقتراحات المجلس االستشاري لتعزيز الضمانات القانونية--22--22
أثار القانون المنظم للوضع داخل المؤسسات السجنية، جملة إشكاليات، عند دخوله حيـز             أثار القانون المنظم للوضع داخل المؤسسات السجنية، جملة إشكاليات، عند دخوله حيـز             

يات، حـق الزيـارات   يات، حـق الزيـارات   التنفيذ، وبرز ذلك بصفة خاصة عندما أصبح متاحا للهيئات والجمع     التنفيذ، وبرز ذلك بصفة خاصة عندما أصبح متاحا للهيئات والجمع     
  ..الميدانيةالميدانية

  

تمكن المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان، بمناسبة إعداده للتقرير الخاص حول األوضاع           تمكن المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان، بمناسبة إعداده للتقرير الخاص حول األوضاع           
 انصبت   انصبت  ، من بلورة مجموعة من المالحظات واالقتراحات      ، من بلورة مجموعة من المالحظات واالقتراحات      20042004في السجون الصادر سنة     في السجون الصادر سنة     

ن ن وتفعيل المقتضيات القانونية فيما يتعلـق بقـانون الـسجون وقـانو        وتفعيل المقتضيات القانونية فيما يتعلـق بقـانون الـسجون وقـانو        على تعديل التشريع    على تعديل التشريع    
  . . المسطرة الجنائية وضوابط العفوالمسطرة الجنائية وضوابط العفو

  

تتوزع مقترحات المجلس االستشاري، بين قضايا تستوجب التعـديل، وأخـرى تتطلـب             تتوزع مقترحات المجلس االستشاري، بين قضايا تستوجب التعـديل، وأخـرى تتطلـب             
  ..التفعيلالتفعيل

  

  القانون المنظم للمؤسسات السجنية القانون المنظم للمؤسسات السجنية --11--22--22
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  ::من حيث التعديلمن حيث التعديل
منح قاضي تطبيق العقوبة الحق في إبداء النظر في طلبات اإلفراج المقيد والبـت              منح قاضي تطبيق العقوبة الحق في إبداء النظر في طلبات اإلفراج المقيد والبـت                ••

  ي تدابير التأديب مع تقليص أجل البت؛ي تدابير التأديب مع تقليص أجل البت؛في المنازعة ففي المنازعة ف

  تقنين الخلوة الشرعية؛تقنين الخلوة الشرعية؛  ••

   الخاص بإيداع صغار الجانحين بمراكز اإلصالح والتهذيب؛ الخاص بإيداع صغار الجانحين بمراكز اإلصالح والتهذيب؛1212تعديل الفصل تعديل الفصل   ••

 من القانون المنظم للمؤسسات السجنية في اتجاه انفتاح الـسجين            من القانون المنظم للمؤسسات السجنية في اتجاه انفتاح الـسجين           7575تعديل الفصل   تعديل الفصل     ••
  على محيطه الخارجي؛على محيطه الخارجي؛

  ..إعطاء عناية خاصة للمعاقين والمسنينإعطاء عناية خاصة للمعاقين والمسنين  ••
  

  :: مستوى التفعيل مستوى التفعيلعلىعلى      
  عدم اللجوء إلى الترحيل التأديبي احتراما للقانون؛عدم اللجوء إلى الترحيل التأديبي احتراما للقانون؛  ••

 من المرسوم    من المرسوم   159159 إلى    إلى   154154تفعيل نظام اإلفراج المقيد المنصوص عليه في المواد         تفعيل نظام اإلفراج المقيد المنصوص عليه في المواد           ••
  التطبيقي للقانون المنظم للمؤسسات السجنية؛التطبيقي للقانون المنظم للمؤسسات السجنية؛

 مـن    مـن   4949 إلـى     إلـى    4646تفعيل نظام الرخص االستثنائية المنصوص عليها في المـواد          تفعيل نظام الرخص االستثنائية المنصوص عليها في المـواد            ••
   المنظم للمؤسسات السجنية؛ المنظم للمؤسسات السجنية؛القانونالقانون

تفعيل المساعدة االجتماعية وفق ما ينص عليه المرسوم المطبق للقـانون المـنظم             تفعيل المساعدة االجتماعية وفق ما ينص عليه المرسوم المطبق للقـانون المـنظم               ••
  ؛؛141141 إلى  إلى 132132للمؤسسات السجنية، المواد من للمؤسسات السجنية، المواد من 

   من القانون المنظم للمؤسسات السجنية؛ من القانون المنظم للمؤسسات السجنية؛77تفعيل الفصل تفعيل الفصل   ••

نـي  نـي  تفعيل المقتضيات القانونية الخاصة بمحـو األميـة والتعلـيم والتكـوين المه            تفعيل المقتضيات القانونية الخاصة بمحـو األميـة والتعلـيم والتكـوين المه              ••
  المنصوص عليها في المرسوم المطبق للقانون المنظم للسجون؛المنصوص عليها في المرسوم المطبق للقانون المنظم للسجون؛

اعتماد مرونة أكبر في الترخيص لمنظمات المجتمع المدني لزيـارة المؤسـسات            اعتماد مرونة أكبر في الترخيص لمنظمات المجتمع المدني لزيـارة المؤسـسات              ••
  ..السجنيةالسجنية

  

  قانون المسطرة الجنائيةقانون المسطرة الجنائية--22--22--22

  :: مستوى التعديل مستوى التعديل على على
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توسيع صالحيات قاضي تطبيق العقوبات، خاصة فيما يتعلـق بـاإلفراج المقيـد             توسيع صالحيات قاضي تطبيق العقوبات، خاصة فيما يتعلـق بـاإلفراج المقيـد               ••
  ظر عند المنازعة، في قرارات التأديب؛ظر عند المنازعة، في قرارات التأديب؛والنوالن

  تحديد دورية عمل اللجنة المكلفة باإلفراج المقيد وتقريبها ؛تحديد دورية عمل اللجنة المكلفة باإلفراج المقيد وتقريبها ؛  ••

  تحديد دورية عمل المراقبة المسندة إلى اللجان اإلقليمية؛تحديد دورية عمل المراقبة المسندة إلى اللجان اإلقليمية؛  ••

  ..التقليص من آجال رد االعتبار القانوني والقضائيالتقليص من آجال رد االعتبار القانوني والقضائي  ••
  

  ::التفعيلالتفعيل  على مستوىعلى مستوى
  ج لالعتقال االحتياطي؛ج لالعتقال االحتياطي؛التحسيس باآلثار السلبية لالستعمال الممنهالتحسيس باآلثار السلبية لالستعمال الممنه  ••

  إعمال المراقبة القضائية كتدبير جديد نص عليه قانون المسطرة الجنائية؛إعمال المراقبة القضائية كتدبير جديد نص عليه قانون المسطرة الجنائية؛  ••

 مـن قـانون      مـن قـانون     621621 و    و   620620تفعيل اللجان اإلقليمية المنصوص عليها في الفـصلين         تفعيل اللجان اإلقليمية المنصوص عليها في الفـصلين           ••
  المسطرة الجنائية؛المسطرة الجنائية؛

 مـن   مـن  632632 إلى  إلى 622622تفعيل نظام اإلفراج المقيد بشروط المنصوص عليه في المواد          تفعيل نظام اإلفراج المقيد بشروط المنصوص عليه في المواد            ••
  رة الجنائية؛رة الجنائية؛قانون المسطقانون المسط

  ..اإلسراع بالبت في الملفات المعروضة على المجلس األعلىاإلسراع بالبت في الملفات المعروضة على المجلس األعلى  ••
  

  القانون الجنائيالقانون الجنائي--33--22--22
  

  :: مستوى التعديل مستوى التعديلعلىعلى
التنصيص على جريمة التعذيب، تعريفا وعقوبة، بما ينـسجم واتفاقيـة مناهـضة             التنصيص على جريمة التعذيب، تعريفا وعقوبة، بما ينـسجم واتفاقيـة مناهـضة               ••

  التعذيب المصادق عليها من قبل المغرب؛التعذيب المصادق عليها من قبل المغرب؛

  إدماج نظام العقوبات البديلة؛إدماج نظام العقوبات البديلة؛  ••

 وتوسيع الصالحيات المخولة بمقتضاه ليشمل المحكـومين فـي           وتوسيع الصالحيات المخولة بمقتضاه ليشمل المحكـومين فـي          5533تعديل الفصل   تعديل الفصل     ••
  ..الجناياتالجنايات
  

  ::على مستوى التفعيلعلى مستوى التفعيل
  ؛؛5353تفعيل مقتضيات الفصل تفعيل مقتضيات الفصل   ••
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تقوية وتنويع المنظومة القانونية، فيما يخص األحكام المتعلقة بالمدد القصيرة، ومن           تقوية وتنويع المنظومة القانونية، فيما يخص األحكام المتعلقة بالمدد القصيرة، ومن             ••
  حيث الموقوف و الغرامات و تخفيض الحد األدنى للعقوبة؛حيث الموقوف و الغرامات و تخفيض الحد األدنى للعقوبة؛

 ، وتوحيد االجتهاد بشأنه وحث المحـاكم علـى البـت             ، وتوحيد االجتهاد بشأنه وحث المحـاكم علـى البـت            120120فصل  فصل  التفعيل السليم لل  التفعيل السليم لل    ••
  ..بسرعة في طلبات اإلدماجبسرعة في طلبات اإلدماج

  

  قانون الوظيفة العموميةقانون الوظيفة العمومية--44--22--22
اقتراح ضمانات لفائدة بعض فئات السجناء السابقين لولوج الوظيفة العمومية، فـي            اقتراح ضمانات لفائدة بعض فئات السجناء السابقين لولوج الوظيفة العمومية، فـي              ••

  ..إطار برامج إعادة اإلدماجإطار برامج إعادة اإلدماج
  
  
  
  
  

  ضوابط العفوضوابط العفو--55--22--22
  

  ..العفو، من حيث مسطرته ومعاييرهالعفو، من حيث مسطرته ومعاييرهإعداد مشروع توصية تتعلق بإعداد مشروع توصية تتعلق ب  ••
  

  اإلصالحات في مجال الحقوق والحريات العامةاإلصالحات في مجال الحقوق والحريات العامة--33
  قانون الصحافة قانون الصحافة --11--33

 وهي الجمعيـات   وهي الجمعيـات  اصة أخرى بمنظومة الحريات العامةاصة أخرى بمنظومة الحريات العامةارتبط قانون الصحافة مع قوانين خ  ارتبط قانون الصحافة مع قوانين خ  
  . . والتجمعات العموميةوالتجمعات العمومية

  

قته منذ سنة   قته منذ سنة   ظل موضوع قانون الصحافة من القوانين األكثر عرضة للتراجعات، حيث لح          ظل موضوع قانون الصحافة من القوانين األكثر عرضة للتراجعات، حيث لح          
 وهمت بالخصوص تشديد القيـود       وهمت بالخصوص تشديد القيـود      19731973 عدة تعديالت أبرزها تلك التي تمت سنة          عدة تعديالت أبرزها تلك التي تمت سنة         19581958

بزيادة العقوبات والغرامات و تمكين السلطة التنفيذية من إمكانية توقيف الصحف ومنعهـا             بزيادة العقوبات والغرامات و تمكين السلطة التنفيذية من إمكانية توقيف الصحف ومنعهـا             
  . . دون عرض الموضوع على القضاء دون عرض الموضوع على القضاء 

  

قبل أن يفـتح موضـوع      قبل أن يفـتح موضـوع      ولقد خضع هذا القانون النتقادات قانونية وحقوقية واسعة النطاق          ولقد خضع هذا القانون النتقادات قانونية وحقوقية واسعة النطاق          
مراجعته في إطار اللجنة الوزارية للحريات، مرورا بالمجلسين الوزاري الحكومي و قبل            مراجعته في إطار اللجنة الوزارية للحريات، مرورا بالمجلسين الوزاري الحكومي و قبل            
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، وتشمل اإلصـالحات التـي همـت        ، وتشمل اإلصـالحات التـي همـت        20012001اإلحالة على البرلمان في دورة الخريف لعام        اإلحالة على البرلمان في دورة الخريف لعام        
  ::قانون الصحافة أربعة مجاالت رئيسية قانون الصحافة أربعة مجاالت رئيسية 

  

  المبادئ المبادئ --11--11--33
  

  ::تم التنصيص على مبادئ أساسية تخصتم التنصيص على مبادئ أساسية تخص
  ق المواطن في اإلعالم ؛ق المواطن في اإلعالم ؛حح  ••

حق وسائل اإلعالم في الوصول إلى مصادر الخبر و الحصول على المعلومـات             حق وسائل اإلعالم في الوصول إلى مصادر الخبر و الحصول على المعلومـات               ••
  من مختلف مصادرها ما لم تكن سرية بمقتضى القانون؛من مختلف مصادرها ما لم تكن سرية بمقتضى القانون؛

التأكيد على ممارسة الحريات في إطار مبادئ الدستور و أحكام القانون وأخالقيات            التأكيد على ممارسة الحريات في إطار مبادئ الدستور و أحكام القانون وأخالقيات              ••
  . . دق و أمانةدق و أمانةالمهنة وعلى أن تنقل وسائل اإلعالم األخبار بصالمهنة وعلى أن تنقل وسائل اإلعالم األخبار بص

  
  
  
  

  التأسيسالتأسيس--22--11--33
تضمن نظام التأسيس مجموعة من القواعد اإلجرائية الشكلية، المحتوية علـى ضـمانات             تضمن نظام التأسيس مجموعة من القواعد اإلجرائية الشكلية، المحتوية علـى ضـمانات             

  ..قطعت مع السياسة األمنية التي حكمت الممارسة في السابققطعت مع السياسة األمنية التي حكمت الممارسة في السابق
  

  اختصاص القضاء في النزاعات المثارة اختصاص القضاء في النزاعات المثارة --33--11--33
   : :ــمست اإلصالحات جوانب مهمة تخص إعمال المبادئ وذلك بمست اإلصالحات جوانب مهمة تخص إعمال المبادئ وذلك ب

لغاء صالحية السلطة التنفيذية في توقيف أو منع الصحف وجعل هذا االختصاص            لغاء صالحية السلطة التنفيذية في توقيف أو منع الصحف وجعل هذا االختصاص            إإ  ••
  بيد القضاء؛بيد القضاء؛

ربط إمكانية حجز الصحف من طرف وزير الداخلية بقرار معلل قابل للطعن أمام             ربط إمكانية حجز الصحف من طرف وزير الداخلية بقرار معلل قابل للطعن أمام               ••
  المحاكم اإلدارية بشكل استعجالي؛المحاكم اإلدارية بشكل استعجالي؛

  إلغاء العقوبات الحبسية بالنسبة لعدد كبير من الجنح؛إلغاء العقوبات الحبسية بالنسبة لعدد كبير من الجنح؛  ••
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انت تلزم مدير النشر، تحت طائلة توقيف الجريدة، بإيـداع          انت تلزم مدير النشر، تحت طائلة توقيف الجريدة، بإيـداع          إلغاء المقتضيات التي ك   إلغاء المقتضيات التي ك     ••
مبلغ الغرامات والتعويضات المحكوم بها في ظرف خمسة عشر يوما منذ تـاريخ             مبلغ الغرامات والتعويضات المحكوم بها في ظرف خمسة عشر يوما منذ تـاريخ             

  الحكم الصادر ابتدائيا؛الحكم الصادر ابتدائيا؛

تقليص أجل تقادم الدعوى العمومية إلى ستة شهور بدال مـن سـنة فـي الجـنح                 تقليص أجل تقادم الدعوى العمومية إلى ستة شهور بدال مـن سـنة فـي الجـنح                   ••
  ؛؛اتاتوالمخالفوالمخالف

 لجهة المتابعة أو للمحكمة سلطة تقديريـة         لجهة المتابعة أو للمحكمة سلطة تقديريـة        إلغاء بعض المقتضيات التي كانت تتيح     إلغاء بعض المقتضيات التي كانت تتيح       ••
واسعة للمتابعة أو المعاقبة باعتبارها تندرج في القضايا التي من شـأنها اإلخـالل              واسعة للمتابعة أو المعاقبة باعتبارها تندرج في القضايا التي من شـأنها اإلخـالل              

  باألمن أو بالنظام العام، باألمن أو بالنظام العام، 

  . . تمديد أجل إثبات القذفتمديد أجل إثبات القذف  ••
  

  تعزيز حقوق الغير باعتبارها حقوقا إنسانية تعزيز حقوق الغير باعتبارها حقوقا إنسانية   --44--11--33

  ::ملت اإلصالحات إدماج مقتضيات تخصملت اإلصالحات إدماج مقتضيات تخصكما شكما ش
يم التحريض على الكراهية والعنف بسبب الجـنس أو األصـل أو اللـون أو               يم التحريض على الكراهية والعنف بسبب الجـنس أو األصـل أو اللـون أو               تجرتجر  ••

  االنتماء العرقي أو الديني؛االنتماء العرقي أو الديني؛

  . . ةةتشديد حماية حرمة الحياة الخاصتشديد حماية حرمة الحياة الخاص  ••

حيـث  حيـث  ن الصحافة، بقيت جملة من القضايا معلقة        ن الصحافة، بقيت جملة من القضايا معلقة        ورغم الضمانات المهمة التي لحقت قانو     ورغم الضمانات المهمة التي لحقت قانو     
ـ          ـ         لم يحصل خالل المداوالت البرلمانية بشأنها اتفاق سياسي، وم ن ذلـك بـصفة خاصـة       ن ذلـك بـصفة خاصـة       لم يحصل خالل المداوالت البرلمانية بشأنها اتفاق سياسي، وم

موضوع تسليم الوصل عن التصريح بالصحف وما يخص الوصـل المؤقـت الفـوري              موضوع تسليم الوصل عن التصريح بالصحف وما يخص الوصـل المؤقـت الفـوري              
والنهائي، وكذا عدم تدقيق بعض الجرائم كالمس بالدين اإلسالمي أو المؤسسة الملكيـة أو              والنهائي، وكذا عدم تدقيق بعض الجرائم كالمس بالدين اإلسالمي أو المؤسسة الملكيـة أو              

  . . الوحدة الترابيةالوحدة الترابية
  

كما أثارت الممارسة، بصفة خاصة إشكاالت أخرى، تخص احترام حقوق الغير والحاجة            كما أثارت الممارسة، بصفة خاصة إشكاالت أخرى، تخص احترام حقوق الغير والحاجة            
  . . ى سلطة للفصل التأديبي المهني قبل اإلحالة على القضاء ى سلطة للفصل التأديبي المهني قبل اإلحالة على القضاء إلإل
  

  قانون الجمعيات قانون الجمعيات --22--33
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تضمنت اإلصالحات التي شملت قانون الجمعيات مجموعة من الضمانات مست على وجه            تضمنت اإلصالحات التي شملت قانون الجمعيات مجموعة من الضمانات مست على وجه            
  : : الخصوصالخصوص

تعديل إجراءات التصريح المتعلقة بتأسيس الجمعيات، واالكتفاء بتقـديم تـصريح           تعديل إجراءات التصريح المتعلقة بتأسيس الجمعيات، واالكتفاء بتقـديم تـصريح             ••
  التي توجهه بدورها إلى النيابة العامة؛التي توجهه بدورها إلى النيابة العامة؛) )  الترابية  الترابية السلطةالسلطة( ( واحد إلى جهة واحدة واحد إلى جهة واحدة 

التنصيص على الوصل المؤقت الذي يسلم بصفة فورية والوصل النهائي الذي يسلم            التنصيص على الوصل المؤقت الذي يسلم بصفة فورية والوصل النهائي الذي يسلم              ••
  في أجل ثالثين يوما حيث يمكن للجمعية ممارسة نشاطها؛في أجل ثالثين يوما حيث يمكن للجمعية ممارسة نشاطها؛

مالءمة القانون مع معاهدة منع الميز العنصري بإعالن بطالن أي جمعية تحرض            مالءمة القانون مع معاهدة منع الميز العنصري بإعالن بطالن أي جمعية تحرض              ••
  ث يكون مصيرها الحل؛ث يكون مصيرها الحل؛على التمييز حيعلى التمييز حي

التقنين المبدئي إلمكانية االستفادة من المنفعة العمومية حيث يتعين منح االعتـراف            التقنين المبدئي إلمكانية االستفادة من المنفعة العمومية حيث يتعين منح االعتـراف              ••
  أو رفضه في أجل ستة أشهر؛أو رفضه في أجل ستة أشهر؛

توسيع مصادر التمويل بالنسبة للجمعيات، بالنص على حقها في تلقـي مـساعدات             توسيع مصادر التمويل بالنسبة للجمعيات، بالنص على حقها في تلقـي مـساعدات               ••
  .  .  سواء من الداخل أو الخارج مع إخضاعها لرقابة ماليةسواء من الداخل أو الخارج مع إخضاعها لرقابة مالية

  

  لتجمعات العمومية لتجمعات العمومية قانون اقانون ا--33--33
 مـن قبـل      مـن قبـل     جمعات العمومية بمقتضيات قانونية وبتفسير حقوقي قانوني      جمعات العمومية بمقتضيات قانونية وبتفسير حقوقي قانوني      تعزز موضوع الت  تعزز موضوع الت  

  ..الوزير األولالوزير األول
  

، إصـالحا   ، إصـالحا   19991999 نـونبر     نـونبر    55 الصادر بتـاريخ      الصادر بتـاريخ     9999--2828تضمن منشور الوزير األول رقم      تضمن منشور الوزير األول رقم      
تنظيميا عزز الحق في حرية االجتماع العمومي وذلك فيما يخـص اسـتعمال القاعـات               تنظيميا عزز الحق في حرية االجتماع العمومي وذلك فيما يخـص اسـتعمال القاعـات               

 من طرف الجمعيات واألحزاب والنقابات للتعبير عن آرائها ومصالحها، باعتبار            من طرف الجمعيات واألحزاب والنقابات للتعبير عن آرائها ومصالحها، باعتبار           العموميةالعمومية
كل ذلك يندرج في حرية التجمع و حرية الرأي والتعبير مما يقتضي التعامل بشكل إيجابي               كل ذلك يندرج في حرية التجمع و حرية الرأي والتعبير مما يقتضي التعامل بشكل إيجابي               

  . . مع طلبات استخدام القاعات والبنايات في إطار االحترام التام لمبادئ الشرعية والمساواة مع طلبات استخدام القاعات والبنايات في إطار االحترام التام لمبادئ الشرعية والمساواة 
  

 بتفريق التجمهر ، من خالل إلزام ممثل القوة          بتفريق التجمهر ، من خالل إلزام ممثل القوة         قتضيات المتعلقة قتضيات المتعلقة زت الم زت الم ومن جهة ثانية تعز   ومن جهة ثانية تعز   
 من القانون عند توجيه األمـر        من القانون عند توجيه األمـر       1919العمومية بتالوة العقوبات المنصوص عليها في الفصل        العمومية بتالوة العقوبات المنصوص عليها في الفصل        
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للمتجمهرين بالتفرق و بصيغة اللزوم أيضا بتوجيه إنذار ثان وثالث، وبختم اإلنذار األخير             للمتجمهرين بالتفرق و بصيغة اللزوم أيضا بتوجيه إنذار ثان وثالث، وبختم اإلنذار األخير             
  . . تعمال القوة لتفريق التجمهرتعمال القوة لتفريق التجمهربالتصريح العلني باللجوء إلى اسبالتصريح العلني باللجوء إلى اس

  

  المراجعة النوعية لقانون األسرةالمراجعة النوعية لقانون األسرة--44
  ::، وقد مكن من، وقد مكن من بالجريدة الرسمية بالجريدة الرسمية20042004 فبراير  فبراير 44 بتاريخ  بتاريخ  قانون األسرة الجديد قانون األسرة الجديدصدرصدر
إقرار المساواة بين الجنسين في مجال الحقوق المدنية وبالتحديد في فضاء األسرة، إقرار المساواة بين الجنسين في مجال الحقوق المدنية وبالتحديد في فضاء األسرة،   ••

  ن حقوق وواجبات؛ن حقوق وواجبات؛سواء عند إبرام عقد الزواج وما يرتبط بذلك مسواء عند إبرام عقد الزواج وما يرتبط بذلك م
  رفع الوصاية عن المرأة بتمكينها من إبرام عقد الزواج دون ولي؛رفع الوصاية عن المرأة بتمكينها من إبرام عقد الزواج دون ولي؛  ••

تمكين الزوجة من إبرام عقد مدني القتسام الممتلكات المكتسبة أثناء الزواج إنصافا تمكين الزوجة من إبرام عقد مدني القتسام الممتلكات المكتسبة أثناء الزواج إنصافا   ••
  للمرأة؛للمرأة؛

  إقرار المسؤولية المشتركة للزوجين في تدبير شؤون األسرة؛إقرار المسؤولية المشتركة للزوجين في تدبير شؤون األسرة؛  ••

  ضعضع مع و مع وت األسرة عند حدوث الطالقت األسرة عند حدوث الطالقفتح إمكانية تمتع المرأة بحقها في ممتلكافتح إمكانية تمتع المرأة بحقها في ممتلكا  ••
   بيد القضاء؛ بيد القضاء؛هذا األخيرهذا األخير

جعله تحت مراقبة جعله تحت مراقبة تقييد تعدد الزوجات بعدة ضوابط شرعية وشروط مادية مع تقييد تعدد الزوجات بعدة ضوابط شرعية وشروط مادية مع   ••
  ؛؛القضاءالقضاء

  تعزيز ضمانات حماية حقوق المرأة والطفل أثناء قيام الزوجية وبعد انحاللها؛تعزيز ضمانات حماية حقوق المرأة والطفل أثناء قيام الزوجية وبعد انحاللها؛  ••

  ..ة حقوق الطفلة حقوق الطفلتحديد حقوق األطفال على األب واألم طبقا لمقتضيات اتفاقيتحديد حقوق األطفال على األب واألم طبقا لمقتضيات اتفاقي  ••
  

وبذات الدرجة مثل إصالح المدونة تفعيال متقدما للقيم الكونية لحقوق اإلنسان وحقوق وبذات الدرجة مثل إصالح المدونة تفعيال متقدما للقيم الكونية لحقوق اإلنسان وحقوق 
المرأة تحديدا، وقفزة نوعية في إعمال اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة المرأة تحديدا، وقفزة نوعية في إعمال اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة 

كما مكن من إعمال مجدد آلليات كما مكن من إعمال مجدد آلليات . . واتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المواثيق الدوليةواتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المواثيق الدولية
جتهاد؛ مما برهن عن إمكانية إسناد اإلصالح إلى أسس شرعية، وبأن النهوض بحقوق جتهاد؛ مما برهن عن إمكانية إسناد اإلصالح إلى أسس شرعية، وبأن النهوض بحقوق االاال

المرأة وإقرار المساواة ممكنان من داخل اإلسالم، فضال عن تكريس ورش اإلصالح المرأة وإقرار المساواة ممكنان من داخل اإلسالم، فضال عن تكريس ورش اإلصالح 
المجتمعي وإعطاء دفعة قوية لصيرورة البناء الديمقراطي وتعزيز حقوق اإلنسان وتحديث المجتمعي وإعطاء دفعة قوية لصيرورة البناء الديمقراطي وتعزيز حقوق اإلنسان وتحديث 

 المرأة، الذي راود أجياال ومثقفين وضحايا  المرأة، الذي راود أجياال ومثقفين وضحايا وبذلك تمكن مطلب تحريروبذلك تمكن مطلب تحرير. . المجتمعالمجتمع
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االنتهاكات، من شق طريقه وسط الدولة والمجتمع في تطبيق نموذجي إلمكانية إحداث االنتهاكات، من شق طريقه وسط الدولة والمجتمع في تطبيق نموذجي إلمكانية إحداث 
  ..القطائع اإليجابية ضمن استمرارية النظام السياسي والدستوريالقطائع اإليجابية ضمن استمرارية النظام السياسي والدستوري

  

تخويل تخويل وفي إطار توطيد هذا اإلصالح النوعي لقانون األسرة، جاء القرار الملكي القاضي بوفي إطار توطيد هذا اإلصالح النوعي لقانون األسرة، جاء القرار الملكي القاضي ب
ولهذا الغرض ولهذا الغرض . . الطفل من أم مغربية وأب أجنبي حق الحصول على الجنسية المغربيةالطفل من أم مغربية وأب أجنبي حق الحصول على الجنسية المغربية

  ::جلجل من أ من أ19581958قة لقانون الجنسية لسنة قة لقانون الجنسية لسنة طرحت ضرورة العمل على مراجعة عميطرحت ضرورة العمل على مراجعة عمي
  ؛؛))20042004((مته مع روح المدونة الجديدة لألسرة مته مع روح المدونة الجديدة لألسرة مالئمالئ  --
  تكريس المساواة بين الرجل والمرأة؛تكريس المساواة بين الرجل والمرأة؛  --

  ضمان حقوق الطفل؛ضمان حقوق الطفل؛  --

  ؛؛صيانة تماسك العائلةصيانة تماسك العائلة  --
  ..ترسيخ مواطنة إيجابية ومسؤولةترسيخ مواطنة إيجابية ومسؤولة  --

  

  المبادرة بتجريم التعذيب المبادرة بتجريم التعذيب --55
 كما سجل بمناسبة ذلـك تحفظاتـه علـى           كما سجل بمناسبة ذلـك تحفظاتـه علـى            44صادق المغرب على اتفاقية مناهضة التعذيب     صادق المغرب على اتفاقية مناهضة التعذيب     

 القانون الجنـائي     القانون الجنـائي    بمالئمةبمالئمةوظل الرأي العام الحقوقي والقانوني يطالب       وظل الرأي العام الحقوقي والقانوني يطالب       . . 3030 و    و   2828المادتين  المادتين  
  ..تم التصديق عليهتم التصديق عليهمع ما مع ما 

  

ومة في ضوء التوصية المقدمة من طرف المجلس االستشاري لحقوق          ومة في ضوء التوصية المقدمة من طرف المجلس االستشاري لحقوق           الحك  الحك وأخيرا بادرت وأخيرا بادرت 
 ، إلـى     ، إلـى    20032003اإلنسان حول التعذيب، بمناسبة تقريره حول حالة حقوق اإلنـسان لـسنة             اإلنسان حول التعذيب، بمناسبة تقريره حول حالة حقوق اإلنـسان لـسنة             
  ..اإلعالن رسميا عن مراجعة التحفظات وتقديم مشروع قانون حول الموضوعاإلعالن رسميا عن مراجعة التحفظات وتقديم مشروع قانون حول الموضوع

                                                 
 على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية 1993 يونيو 14، بتاريخ 4. 93. 3بظهير رقم   -  4

  :ولقد سجل المغرب التحفظات التالية بمناسبة مصادقته على االتفاقية. 1993يو  يون21أو الإلنسانية أو المهينة، كما أودع التصديق بتاريخ 
 تعلن حكومة المملكة المغربية أنها ال تعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليها في المادة 28وفقا للفقرة األولى من المادة . "1

20."  
  ".ربية كذلك أنها ال تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة األولى من نفس المادة، تعلن حكومة المملكة المغ30وفقا للفقرة الثانية من المادة . "2

 طبقا للظهير رقم 1996 دجنبر 19 بتــاريخ 4440ولقد تم نشر االتفاقية كما صادق عليها المغرب بالجريدة الرسمية عــدد 
  . القاضي بنشرها1. 362/93
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  اإلعالن الحكومي عن مراجعة التحفظاإلعالن الحكومي عن مراجعة التحفظ--11--55
 في مذكرة موقعة من طرف وزيري العدل والداخلية وموجهـة            في مذكرة موقعة من طرف وزيري العدل والداخلية وموجهـة           أعلنت الحكومة المغربية  أعلنت الحكومة المغربية  

  :: ما يلي ما يلي20042004//77//1616إلى المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان بتاريخ إلى المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان بتاريخ 
  

  بخصوص اإلصالحات القانونيةبخصوص اإلصالحات القانونية  --11--11--55
 األولويـة تلـك      األولويـة تلـك      إعطاهـا   إعطاهـا   الحكومة  الحكومة  قررت  قررت التيالتيمن بين التوصيات الصادرة عن المجلس       من بين التوصيات الصادرة عن المجلس       

وكذا رفع تحفظ المملكة المغربيـة      وكذا رفع تحفظ المملكة المغربيـة        نائي المغربي، نائي المغربي، تجريم التعذيب في القانون الج    تجريم التعذيب في القانون الج     ب  ب المتعلقةالمتعلقة
عاملـة أو العقوبـة     عاملـة أو العقوبـة      من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب الم         من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب الم        2020حول الفصل   حول الفصل   
  ..نسانية أو المهينةنسانية أو المهينةالقاسية أو الالإالقاسية أو الالإ

  

  ::ففيما يخص النقطة األولىففيما يخص النقطة األولى
وفقـا  وفقـا  " " التعـذيب التعـذيب ""مشروع قـانون يتعلـق بتجـريم        مشروع قـانون يتعلـق بتجـريم        على  على  مجلس الحكومة   مجلس الحكومة   صادق  صادق    ••

  ة األمم المتحدة لمناهضة التعذيب؛ة األمم المتحدة لمناهضة التعذيب؛لمقتضيات اتفاقيلمقتضيات اتفاقي
وحسب هذا المشروع، فإن اللجوء إلى التعذيب سيعاقب عليه بشدة بحسب الظروف            وحسب هذا المشروع، فإن اللجوء إلى التعذيب سيعاقب عليه بشدة بحسب الظروف              ••

  التي ارتكب فيها العمل؛التي ارتكب فيها العمل؛
  ::أما بالنسبة للنقطة الثانيةأما بالنسبة للنقطة الثانية

 السالف الـذكر     السالف الـذكر    2020ل الفصل   ل الفصل    تؤكد الحكومة عدم اعتراضها على رفع التحفظ حيا        تؤكد الحكومة عدم اعتراضها على رفع التحفظ حيا         ••
  اآلجال، المسطرة الضرورية؛اآلجال، المسطرة الضرورية؛ في هذا االتجاه، وفي أقرب  في هذا االتجاه، وفي أقرب وستباشروستباشر

 التوضيحات   التوضيحات  والحكومة إذ ترفع إلى علم المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان مجموعة من          والحكومة إذ ترفع إلى علم المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان مجموعة من          
من جديد، عن إرادتها في تسليط الضوء علـى مجمـل المـزاعم             من جديد، عن إرادتها في تسليط الضوء علـى مجمـل المـزاعم             والقرارات، فهي تؤكد    والقرارات، فهي تؤكد    

  ..المتعلقة بالتعذيبالمتعلقة بالتعذيب
  

نسان مـشروع   نسان مـشروع   ولقد تضمن عرض وزير العدل المقدم إلى المجلس االستشاري لحقوق اإل          ولقد تضمن عرض وزير العدل المقدم إلى المجلس االستشاري لحقوق اإل          
  . . القانون المتعلق بتتميم مجموعة القانون الجنائي فيما يخص ممارسة التعذيبالقانون المتعلق بتتميم مجموعة القانون الجنائي فيما يخص ممارسة التعذيب
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  فلسفة وأسس المبادرة الحكوميةفلسفة وأسس المبادرة الحكومية  --22--11--55
  ::استند مشروع تجريم التعذيب المقدم على الحيثيات واالعتبارات التاليةاستند مشروع تجريم التعذيب المقدم على الحيثيات واالعتبارات التالية

   المملكة المغربية بمبادئ حقوق اإلنسان كما هـي متعـارف عليهـا دوليـا               المملكة المغربية بمبادئ حقوق اإلنسان كما هـي متعـارف عليهـا دوليـا              التزامالتزام  ••
  ؛؛19961996والمكرسة بمقتضى دستور والمكرسة بمقتضى دستور 

 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الذي ينص في المادة الخامسة منـه علـى               اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الذي ينص في المادة الخامسة منـه علـى              اعتباراعتبار  ••
نسانية أو  نسانية أو  عاملة أو العقوبة القاسية أو الالإ     عاملة أو العقوبة القاسية أو الالإ     ال يجوز إخضاع أحد للتعذيب و للم      ال يجوز إخضاع أحد للتعذيب و للم      : ": "أنهأنه

  ؛؛""الحاطة بالكرامةالحاطة بالكرامة
ملتزم بـاحترام   ملتزم بـاحترام    من أن التعذيب يقوض أعمق القيم رسوخا في أي مجتمع             من أن التعذيب يقوض أعمق القيم رسوخا في أي مجتمع            واقتناعاواقتناعا  ••

  سيادة القانون وحقوق اإلنسان والحريات األساسية؛سيادة القانون وحقوق اإلنسان والحريات األساسية؛

لمقتضيات ذات الصلة و السيما اتفاقيـة مناهـضة         لمقتضيات ذات الصلة و السيما اتفاقيـة مناهـضة          بعين االعتبار األحكام وا     بعين االعتبار األحكام وا    وأخذاوأخذا  ••
نسانية أو المهينـة    نسانية أو المهينـة    عاملة أو العقوبة القاسية أو الالإ     عاملة أو العقوبة القاسية أو الالإ     التعذيب وغيره من ضروب الم    التعذيب وغيره من ضروب الم    

تتخذ كل دولة   تتخذ كل دولة   : " : " لثانية على أن  لثانية على أن  التي صادقت عليها بالدنا، والتي تنص في مادتها ا        التي صادقت عليها بالدنا، والتي تنص في مادتها ا        
طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنـع              طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنـع              

، وكـذا فـي مادتهـا       ، وكـذا فـي مادتهـا       ""أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع الختصاصها القـضائي        أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع الختصاصها القـضائي        
تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جـرائم بموجـب             تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جـرائم بموجـب             : ": "الرابعةالرابعة

  ؛؛""قانونها الجنائيقانونها الجنائي
منها أن األعمال التي تشمل التعذيب تشكل انتهاكا للمبادئ الـواردة فـي             منها أن األعمال التي تشمل التعذيب تشكل انتهاكا للمبادئ الـواردة فـي             كا  كا  وإدراوإدرا  ••

  االتفاقيات الدولية؛االتفاقيات الدولية؛

 منها أن الحاجة أصبحت ملحة لوضع تشريع جنائي يجرم ويعاقـب هـذا               منها أن الحاجة أصبحت ملحة لوضع تشريع جنائي يجرم ويعاقـب هـذا              واقتناعاواقتناعا  ••
النوع من األعمال بصفة مستقلة عن باقي الجرائم األخرى التي تمـس الـسالمة              النوع من األعمال بصفة مستقلة عن باقي الجرائم األخرى التي تمـس الـسالمة              

  البدنية لألشخاص؛البدنية لألشخاص؛



 
Royaume du Maroc 
 
Instance Equité et Réconciliation 
        

 
المملكة المغربية

 هيئة اإلنصاف و المصالحة

 

  الكتاب الرابعالكتاب الرابع                                                                                                                                                                  التقرير الختاميالتقرير الختامي
       

46

ى مالءمة التشريع الوطني مع مقتضيات االتفاقية الدولية تم إعداد          ى مالءمة التشريع الوطني مع مقتضيات االتفاقية الدولية تم إعداد           منها عل   منها عل  وحرصاوحرصا  ••
مشروع قانون يتعلق بتجريم ممارسة التعذيب تتمم بموجبـه مجموعـة القـانون             مشروع قانون يتعلق بتجريم ممارسة التعذيب تتمم بموجبـه مجموعـة القـانون             

  ..55الجنائيالجنائي
  43.0443.04تجريم التعذيب في مشروع قانون رقم تجريم التعذيب في مشروع قانون رقم   --22--55

 على مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم  على مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم 20052005 أكتوبر  أكتوبر 2020 في  في صادق مجلس النوابصادق مجلس النواب
كل فعل ينتج عنه ألم أو كل فعل ينتج عنه ألم أو ""ويقصد بالتعذيب في هذا التعديل ويقصد بالتعذيب في هذا التعديل . . 66موعة القانون الجنائيموعة القانون الجنائيمجمج

عذاب شديد جسدي أو نفسي يرتكبه عمدا موظف أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو عذاب شديد جسدي أو نفسي يرتكبه عمدا موظف أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو 
يسكت عنه، في حق شخص لتخويفه أو إرغامه أو إرغام شخص آخر على اإلدالء يسكت عنه، في حق شخص لتخويفه أو إرغامه أو إرغام شخص آخر على اإلدالء 

على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه بمعلومات أو بيانات أو اعتراف بهدف معاقبته بمعلومات أو بيانات أو اعتراف بهدف معاقبته 
هو أو شخص ثالث، أو عندما يلحق مثل هذا األلم أو العذاب ألي سبب من األسباب يقوم هو أو شخص ثالث، أو عندما يلحق مثل هذا األلم أو العذاب ألي سبب من األسباب يقوم 

و ال يعتبر تعذيبا األلم أو العذاب الناتج أو المترتب أو المالزم و ال يعتبر تعذيبا األلم أو العذاب الناتج أو المترتب أو المالزم . . على التمييز أيا كان نوعهعلى التمييز أيا كان نوعه
  ..لعقوبات قانونيةلعقوبات قانونية

  

وبات األشد، بالسجن من خمس إلى خمس عشرة سنة وبات األشد، بالسجن من خمس إلى خمس عشرة سنة ويعاقب القانون، دون اإلخالل بالعقويعاقب القانون، دون اإلخالل بالعق
 درهم كل موظف عمومي مارس على شخص  درهم كل موظف عمومي مارس على شخص 30.00030.000 إلى  إلى 10.00010.000وغرامة من وغرامة من 

  .  .  التعذيب المشار إليه أعالهالتعذيب المشار إليه أعاله
  

كما تضمن القانون تعديالت أخرى تخص تشديد العقوبة والحرمان من بعض الحقوق  كما تضمن القانون تعديالت أخرى تخص تشديد العقوبة والحرمان من بعض الحقوق  
  .. من القانون الجنائي من القانون الجنائي4040المنصوص عليها في الفصل المنصوص عليها في الفصل 

  

  و سياسة جنائية جديدةو سياسة جنائية جديدةنحنح--66

                                                 
 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية، كما صدر 23. 98ذ القانون رقم ، بتنفي1999 غشت 25 بتاريخ 1. 99. 200الظهير رقم  -  5

  . المتعلق بهذا القانون2. 00. 485 المرسوم التطبيقي رقم 2000 نونبر 03بتاريخ 
: ويتعلق الفرع الثالث بــ.  ويهم هذا التعديل أساسا الفرع الثالث من الباب الثاني من الجزء األول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي 6
  ".وممارسة التعذيب"شطط الموظفين في استعمال سلطتهم إزاء األفراد "
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 قضية مؤجلة لعقـود، وبقيـت حبيـسة االنـشغاالت            قضية مؤجلة لعقـود، وبقيـت حبيـسة االنـشغاالت           ل موضوع وضع سياسة جنائية    ل موضوع وضع سياسة جنائية    ظظ
األكاديمية، كما أن تداولها في األوساط المهنية لم يبدأ في التبلور إال مع انعقـاد منـاظرة                 األكاديمية، كما أن تداولها في األوساط المهنية لم يبدأ في التبلور إال مع انعقـاد منـاظرة                 

  ..77جمعية هيئات المحامين بالمغربجمعية هيئات المحامين بالمغرب
  

مل الحكـومي حـول الـسياسة       مل الحكـومي حـول الـسياسة       بادرت وزارة العدل إلى تنظيم أول مناظرة في إطار الع         بادرت وزارة العدل إلى تنظيم أول مناظرة في إطار الع         
، بمشاركة فعاليات قضائية وقانونيـة      ، بمشاركة فعاليات قضائية وقانونيـة      20042004 دجنبر    دجنبر   1111  ––  1010  --99الجنائية بالمغرب أيام    الجنائية بالمغرب أيام    

  ..وسياسية باإلضافة إلى قطاعات حكومية متنوعةوسياسية باإلضافة إلى قطاعات حكومية متنوعة
  

ولقد تمكنت المناظرة التي تميزت، بتعدد األطراف المعنية المـشاركة فيهـا وبـالحوار              ولقد تمكنت المناظرة التي تميزت، بتعدد األطراف المعنية المـشاركة فيهـا وبـالحوار              
 للموضوع من أن تنتهي إلى جملة خالصـات          للموضوع من أن تنتهي إلى جملة خالصـات         الصريح الذي جرى فيها تشخيصا وتحليال     الصريح الذي جرى فيها تشخيصا وتحليال     

وتوصيات تمثل مادة جيدة لبلورة مداخل إصالحية لوضع سياسة جنائيـة للـبالد، وقـد               وتوصيات تمثل مادة جيدة لبلورة مداخل إصالحية لوضع سياسة جنائيـة للـبالد، وقـد               
تمحورت التوصيات والخالصات حول جملة قضايا جوهرية وشكلية من بينها على وجـه             تمحورت التوصيات والخالصات حول جملة قضايا جوهرية وشكلية من بينها على وجـه             

  ::الخصوصالخصوص
  

  مقتضيات عامةمقتضيات عامة  --11--66

الوقاية منها والحد   الوقاية منها والحد   ا بحزم، و  ا بحزم، و  ضرورة الوعي بخطورة الجريمة واالستعداد لمواجهته     ضرورة الوعي بخطورة الجريمة واالستعداد لمواجهته       ••
  من أسبابها؛من أسبابها؛

تبني سياسة جنائية مالئمة للواقع المغربي ومنفتحة على التجارب المقارنة ومالئمة           تبني سياسة جنائية مالئمة للواقع المغربي ومنفتحة على التجارب المقارنة ومالئمة             ••
  االتفاقيات الدولية؛االتفاقيات الدولية؛

 عالميا إطارا لكـل مراجعـة        عالميا إطارا لكـل مراجعـة       اا متعارف عليه   متعارف عليه  جعل احترام حقوق اإلنسان كما هي     جعل احترام حقوق اإلنسان كما هي       ••
  تشريعية؛تشريعية؛

انين باعتباره األداة األساسـية لتنفيـذ       انين باعتباره األداة األساسـية لتنفيـذ       االهتمام بالعنصر البشري المكلف بتنفيذ القو     االهتمام بالعنصر البشري المكلف بتنفيذ القو       ••
  إرادة المشرع؛إرادة المشرع؛

                                                 
   بفاس1994 دجنبر 10 و 9المناظرة الوطنية حول السياسة الجنائية المنظمة من طرف جمعية هيئات المحامين بالمغرب يومي   7 
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توفير اإلمكانيات المالئمة آلليات العدالة الجنائية المختلفـة كالقـضاء والـضابطة            توفير اإلمكانيات المالئمة آلليات العدالة الجنائية المختلفـة كالقـضاء والـضابطة              ••
القضائية والدفاع والخبراء وغيرهم من مساعدي العدالة، واحترام المعايير الدولية          القضائية والدفاع والخبراء وغيرهم من مساعدي العدالة، واحترام المعايير الدولية          

   األصناف من الفاعلين؛ األصناف من الفاعلين؛المتعلقة بهذهالمتعلقة بهذه

كانيات كانيات ابير عملية مناسبة لتفعيل النصوص الموجودة بواسطة اإلم       ابير عملية مناسبة لتفعيل النصوص الموجودة بواسطة اإلم       التعجيل باتخاذ تد  التعجيل باتخاذ تد    ••
   التي لم يتم توظيفها واالستفادة منها؛ التي لم يتم توظيفها واالستفادة منها؛البشرية والمادية المتاحةالبشرية والمادية المتاحة

 لتعميـق النقـاش حـول        لتعميـق النقـاش حـول       ،،في إطار ورشات عمـل    في إطار ورشات عمـل    القيام بمزيد من المشاورات،     القيام بمزيد من المشاورات،       ••
لي لي المعطيات الواقعية والحلول التشريعية المالئمة للواقع الـوطني والتوجـه الـدو           المعطيات الواقعية والحلول التشريعية المالئمة للواقع الـوطني والتوجـه الـدو           

وتكوين لجنة من الفعاليات المعنية لصياغة مشروع نص قـانوني، انطالقـا مـن              وتكوين لجنة من الفعاليات المعنية لصياغة مشروع نص قـانوني، انطالقـا مـن              
  التوصيات التي ستتمخض عنها أشغال الورشات؛التوصيات التي ستتمخض عنها أشغال الورشات؛

  السيما إنصاف الضحايا ومساعدتهم؛السيما إنصاف الضحايا ومساعدتهم؛لجهود لحماية الفئات المستضعفة  ولجهود لحماية الفئات المستضعفة  ومواصلة امواصلة ا  ••

  دعم استقالل القضاء الجنائي وتحديثه؛دعم استقالل القضاء الجنائي وتحديثه؛  ••

  تشجيع تخصص أجهزة العدالة الجنائية؛تشجيع تخصص أجهزة العدالة الجنائية؛  ••

  ..جميع النصوص الزجرية في مدونة واحدة أو مدونات منسجمةجميع النصوص الزجرية في مدونة واحدة أو مدونات منسجمةتت  ••
  

  مالئمة التشريع مع  االتفاقيات الدوليةمالئمة التشريع مع  االتفاقيات الدولية--22--66

تبني سمو االتفاقية الدولية على القانون الداخلي بمقتضى نص دسـتوري تأكيـدا             تبني سمو االتفاقية الدولية على القانون الداخلي بمقتضى نص دسـتوري تأكيـدا               ••
  لالجتهاد القضائي؛لالجتهاد القضائي؛

هـدف  هـدف  استكمال دراسة االتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان وبمنع الجريمة ب         استكمال دراسة االتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان وبمنع الجريمة ب           ••
  المصادقة عليها؛المصادقة عليها؛

 االتفاقيات الدولية ضمن القانون الوطني، والسـيما فـي مجـال             االتفاقيات الدولية ضمن القانون الوطني، والسـيما فـي مجـال            مقتضياتمقتضياتإدراج  إدراج    ••
التعذيب واإلرهاب وعقوبة اإلعدام، واإلكـراه البـدني، واالنتهاكـات الجـسيمة            التعذيب واإلرهاب وعقوبة اإلعدام، واإلكـراه البـدني، واالنتهاكـات الجـسيمة            

 النظام  النظام المنصوص عليها في القانون الدولي اإلنساني والجرائم المنصوص عليها في      المنصوص عليها في القانون الدولي اإلنساني والجرائم المنصوص عليها في      
  ة الدولية؛ة الدولية؛محكمة الجنائيمحكمة الجنائياألساسي للاألساسي لل

ـ ققاامراجعة قانون العدل العسكري في اتجاه تطبيـق المـسطرة الجنائيـة و            مراجعة قانون العدل العسكري في اتجاه تطبيـق المـسطرة الجنائيـة و              •• ـ ت ر ر ااصصت
  ..اختصاص المحكمة على المخالفات العسكريةاختصاص المحكمة على المخالفات العسكرية
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  السياسات العقابيةالسياسات العقابية--33--66
    :: مستوى االعتقال والعقوبات السالبة للحرية مستوى االعتقال والعقوبات السالبة للحريةعلىعلى
  عقلنة استعمال سلطة االعتقال االحتياطي، باستحضار قرينة البـراءة واإلعمـال          عقلنة استعمال سلطة االعتقال االحتياطي، باستحضار قرينة البـراءة واإلعمـال            ••

الدقيق للمقتضيات القانونية المنظمة لشروط االعتقال وتحديد النيابة العامة لمطالبها          الدقيق للمقتضيات القانونية المنظمة لشروط االعتقال وتحديد النيابة العامة لمطالبها          
  بشأن العقوبات التي تلتمس إيقاعها على المتهم؛بشأن العقوبات التي تلتمس إيقاعها على المتهم؛

  تفعيل سلطة تفريد العقاب لمالئمة العقوبات بخطورة الجريمة وشخصية المجرم؛تفعيل سلطة تفريد العقاب لمالئمة العقوبات بخطورة الجريمة وشخصية المجرم؛  ••

  أسباب اإلدانة؛أسباب اإلدانة؛ و وتعليل مبررات العقوبةتعليل مبررات العقوبة  ••

بة للحرية قصيرة المدة المنصوص عليها في القـانون فـي           بة للحرية قصيرة المدة المنصوص عليها في القـانون فـي           مراجعة العقوبات السال  مراجعة العقوبات السال    ••
اتجاه التخلي عنها نظرا لعدم جدواها لتطبيق أي برنامج للتأهيـل والتفكيـر فـي               اتجاه التخلي عنها نظرا لعدم جدواها لتطبيق أي برنامج للتأهيـل والتفكيـر فـي               

  تعويضها بعقوبات بديلة؛تعويضها بعقوبات بديلة؛

إيجاد حلول تشريعية أو تطبيقية لبعض اإلشكاالت العملية مثل تجنيح الجنايات التي            إيجاد حلول تشريعية أو تطبيقية لبعض اإلشكاالت العملية مثل تجنيح الجنايات التي              ••
  يكون ضررها بسيطا؛يكون ضررها بسيطا؛

 لقاضي تطبيق العقوبة كاإلشراف على تخفيض العقوبة واستبدال          لقاضي تطبيق العقوبة كاإلشراف على تخفيض العقوبة واستبدال         إسناد مهام جديدة  إسناد مهام جديدة    ••
بعض العقوبات السالبة للحرية بعقوبات أخرى وإمكانية إيقاف تنفيذ العقوبات فـي            بعض العقوبات السالبة للحرية بعقوبات أخرى وإمكانية إيقاف تنفيذ العقوبات فـي            

  ؛؛....حق السجناء المرضى وإدماج العقوباتحق السجناء المرضى وإدماج العقوبات
جعل السجن مكانا إلصالح سلوك السجناء وتكوينهم لتهييء إعادة إدمـاجهم فـي             جعل السجن مكانا إلصالح سلوك السجناء وتكوينهم لتهييء إعادة إدمـاجهم فـي               ••

  لحين بعد نهاية العقوبة؛لحين بعد نهاية العقوبة؛المجتمع كمواطنين صاالمجتمع كمواطنين صا

مساهمة المجتمع في إعادة إدماج السجناء وإعطاء مزيد مـن االهتمـام للرعايـة              مساهمة المجتمع في إعادة إدماج السجناء وإعطاء مزيد مـن االهتمـام للرعايـة                ••
  الالحقة لهم؛الالحقة لهم؛

  الـذين تحـسن   الـذين تحـسن   لتخفيض التلقائي للعقوبة بالنسبة للمحكوم عليهم       لتخفيض التلقائي للعقوبة بالنسبة للمحكوم عليهم       بابا  ييقانونقانونالالقرار  قرار  اإلاإل  ••
  سلوكهم وانضباطهم داخل السجن، لتشجيع إعادة إدماجهم؛سلوكهم وانضباطهم داخل السجن، لتشجيع إعادة إدماجهم؛

  

    ::عدامعدام مستوى عقوبة اإل مستوى عقوبة اإلعلىعلى      
  الحد من عقوبة اإلعدام وانتهاج التدرج في إلغائها؛الحد من عقوبة اإلعدام وانتهاج التدرج في إلغائها؛  ••
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  ..اشتراط النطق باإلعدام بإجماع القضاةاشتراط النطق باإلعدام بإجماع القضاة  ••
  

    :: مستوى بدائل العقوبات السالبة للحرية وبدائل الدعوى العمومية مستوى بدائل العقوبات السالبة للحرية وبدائل الدعوى العمومية على على
  التفكير في إقرار آليات جديدة لحل النزاعات البسيطة خارج النظام القضائي؛التفكير في إقرار آليات جديدة لحل النزاعات البسيطة خارج النظام القضائي؛  ••

  البة للحرية في التشريع الجنائي؛البة للحرية في التشريع الجنائي؛إدراج بدائل للعقوبات السإدراج بدائل للعقوبات الس  ••

  توفير بدائل للدعوى العمومية في النظام القضائي الوطني؛توفير بدائل للدعوى العمومية في النظام القضائي الوطني؛  ••

بدائل المتابعات وبـدائل العقوبـات      بدائل المتابعات وبـدائل العقوبـات      في شأن   في شأن   االنفتاح على تجارب القانون المقارن      االنفتاح على تجارب القانون المقارن        ••
  السالبة للحرية؛السالبة للحرية؛

  االنفتاح على بدائل للمحاكمات؛االنفتاح على بدائل للمحاكمات؛  ••

  .. بدال من معاقبتهم بدال من معاقبتهم عقليا عقليامعالجة المدمنين على الكحول والمخدرات والمرضىمعالجة المدمنين على الكحول والمخدرات والمرضى  ••
  

  

    :: مستوى حماية الضحايا ومساعدتهم مستوى حماية الضحايا ومساعدتهمعلىعلى
  توفير العالج الطبي أو النفسي للضحايا؛توفير العالج الطبي أو النفسي للضحايا؛  ••

  تخصيص مراكز الستقبال الضحايا واإلنصات إليهم؛تخصيص مراكز الستقبال الضحايا واإلنصات إليهم؛  ••

  دعم منظمات المجتمع المدني المعنية بمساعدة وحماية الضحايا؛دعم منظمات المجتمع المدني المعنية بمساعدة وحماية الضحايا؛  ••

  إنشاء خلية تفكير أو مرصد وطني للضحايا؛إنشاء خلية تفكير أو مرصد وطني للضحايا؛  ••

  ..ائية لفائدة الضحايا المحتاجينائية لفائدة الضحايا المحتاجينتوفير المساعدة القضتوفير المساعدة القض  ••
  

   مستوى حماية الفئات المستضعفة  مستوى حماية الفئات المستضعفة علىعلى
حماية األطفال من استغاللهم في جرائم خطيرة كاإلرهاب واالتجار في المخدرات           حماية األطفال من استغاللهم في جرائم خطيرة كاإلرهاب واالتجار في المخدرات             ••

  وتعريضهم لمخاطر الهجرة السرية؛وتعريضهم لمخاطر الهجرة السرية؛

  وضع سياسة جنائية متكاملة تتعلق باألحداث الجانحين؛وضع سياسة جنائية متكاملة تتعلق باألحداث الجانحين؛  ••

  بتهم؛بتهم؛استهداف إصالح سلوك األحداث وتجنب معاقاستهداف إصالح سلوك األحداث وتجنب معاق  ••

  تخصص آليات العدالة الجنائية المكلفة باألحداث؛تخصص آليات العدالة الجنائية المكلفة باألحداث؛  ••
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معالجة قضايا األحداث في إطار تربوي، مثل اجتنـاب ارتـداء أفـراد الـشرطة               معالجة قضايا األحداث في إطار تربوي، مثل اجتنـاب ارتـداء أفـراد الـشرطة                 ••
القضائية للزي الرسمي واستقبال األحداث في أماكن مستقلة عن المراكز األمنية أو            القضائية للزي الرسمي واستقبال األحداث في أماكن مستقلة عن المراكز األمنية أو            

  على األقل في أماكن مناسبة؛على األقل في أماكن مناسبة؛

 وإنشاء خاليا ومراكز لإلنصات إلى النـساء         وإنشاء خاليا ومراكز لإلنصات إلى النـساء        تفعيل آليات حماية المرأة من العنف،     تفعيل آليات حماية المرأة من العنف،       ••
  ..ضحايا العنف ومساعدتهنضحايا العنف ومساعدتهن

  

  تطوير آليات العدالة الجنائيةتطوير آليات العدالة الجنائية  --44--66
  تحديث اإلطار القانوني للشرطة القضائية؛تحديث اإلطار القانوني للشرطة القضائية؛  ••

تشجيع ودعم التخصصات المعمقة ألفراد الـشرطة القـضائية وأعـضاء الـسلك             تشجيع ودعم التخصصات المعمقة ألفراد الـشرطة القـضائية وأعـضاء الـسلك               ••
  القضائي؛ القضائي؛ 

  ائية؛ائية؛تشجيع االتصال المباشر بين القضاء والشرطة القضتشجيع االتصال المباشر بين القضاء والشرطة القض  ••

  دعم التكوين المتخصص والتكوين المستمر ألجهزة العدالة الجنائية؛دعم التكوين المتخصص والتكوين المستمر ألجهزة العدالة الجنائية؛  ••

  تقوية التعاون اإلقليمي والدولي في مجال تبادل الخبرات؛تقوية التعاون اإلقليمي والدولي في مجال تبادل الخبرات؛  ••

  إنشاء مجلس وطني للطب الشرعي ومعهد عالي في مجال تبادل الخبرات؛إنشاء مجلس وطني للطب الشرعي ومعهد عالي في مجال تبادل الخبرات؛  ••

وربطه مباشرة بـسلطة    وربطه مباشرة بـسلطة      إعادة النظر في اإلطار التنظيمي لمؤسسة الطب الشرعي       إعادة النظر في اإلطار التنظيمي لمؤسسة الطب الشرعي         ••
  يابة العامة؛يابة العامة؛النالن

  ..النظر في اإلطار القانوني لحجية تقارير الطب الشرعيالنظر في اإلطار القانوني لحجية تقارير الطب الشرعي  ••
  

  دور المجتمع في الوقاية من الجريمة وتطوير أداء العدالة الجنائيةدور المجتمع في الوقاية من الجريمة وتطوير أداء العدالة الجنائية  --55--66
  تغيير أنماط التفكير السلبي عن دور العدالة الجنائية؛تغيير أنماط التفكير السلبي عن دور العدالة الجنائية؛  ••

توعية المتقاضي والمشتكي بعدم إثقال كاهل القضاء بـشكايات واهيـة أو غيـر              توعية المتقاضي والمشتكي بعدم إثقال كاهل القضاء بـشكايات واهيـة أو غيـر                ••
  سة؛سة؛مؤسمؤس

  التخصص في مادة الدفاع االجتماعي عن الجريمة؛التخصص في مادة الدفاع االجتماعي عن الجريمة؛  ••

  خلق أندية ثقافية ورياضية المتصاص المد اإلجرامي؛خلق أندية ثقافية ورياضية المتصاص المد اإلجرامي؛  ••

  تخصيص ميزانية للدفاع االجتماعي ضد الجريمة؛تخصيص ميزانية للدفاع االجتماعي ضد الجريمة؛  ••
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  مساعدة الجمعيات في التوعية من أجل منع الجريمة؛مساعدة الجمعيات في التوعية من أجل منع الجريمة؛  ••

  حماية الشهود، دعما إلسهامهم في تحقيق العدالة؛حماية الشهود، دعما إلسهامهم في تحقيق العدالة؛  ••

بي في أداء العدالة الجنائية عن طريق تقديم الـشهادة          بي في أداء العدالة الجنائية عن طريق تقديم الـشهادة          مساهمة المواطن بشكل إيجا   مساهمة المواطن بشكل إيجا     ••
  ؛؛....واإلبالغ عن الجرائمواإلبالغ عن الجرائم

  ..ةةمساهمة وسائل اإلعالم في زيادة وعي المواطنين بدورهم في مكافحة الجريممساهمة وسائل اإلعالم في زيادة وعي المواطنين بدورهم في مكافحة الجريم  ••
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  الفصل الثانيالفصل الثاني
  دور الهيئة في توسيع نطاق اإلصالحاتدور الهيئة في توسيع نطاق اإلصالحات

  

الفرصة الفرصة إتاحة إتاحة تمت تمت   ،، توسيع نطاق اإلصالحات الجارية توسيع نطاق اإلصالحات الجارية تقديم اقتراحات تروم تقديم اقتراحات تروممن أجلمن أجل
لمكونات المجتمع المدنية والسياسية واالجتماعية للمساهمة في إنجاز مهام الهيئة، وبصفة لمكونات المجتمع المدنية والسياسية واالجتماعية للمساهمة في إنجاز مهام الهيئة، وبصفة 

اعتمدت اعتمدت وهكذا وهكذا . . بل بوضع ضمانات عدم تكرار ما جرىبل بوضع ضمانات عدم تكرار ما جرىخاصة فيما يتعلق ببناء المستقخاصة فيما يتعلق ببناء المستق
كما عملت كما عملت  مذكرات ومقترحات من لدن تلك المكونات،  مذكرات ومقترحات من لدن تلك المكونات،  من منالهيئة على كل ما توصلت بهالهيئة على كل ما توصلت به

  .. مباشرة في العديد من أنشطتها مباشرة في العديد من أنشطتهاعلى إشراكهاعلى إشراكها

ورد في مذكرات مجموعة ورد في مذكرات مجموعة وهكذا راعت الهيئة، خالل وضعها لنظامها األساسي، كل ما وهكذا راعت الهيئة، خالل وضعها لنظامها األساسي، كل ما 
من المنظمات الحقوقية الوطنية، وممثلين للضحايا، وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، من المنظمات الحقوقية الوطنية، وممثلين للضحايا، وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، 

  ، وذلك في شأن، وذلك في شأنوالمنظمات الدولية المعنية بحقوق اإلنسانوالمنظمات الدولية المعنية بحقوق اإلنسانوسائر الهيئات الوطنية وسائر الهيئات الوطنية 
نتهاكات نتهاكات تصوراتها واقتراحاتها ذات الصلة بسبل التسوية العادلة والمنصفة لماضي االتصوراتها واقتراحاتها ذات الصلة بسبل التسوية العادلة والمنصفة لماضي اال

وخالل واليتها توصلت بمذكرات ومقترحات من جمعيات وخالل واليتها توصلت بمذكرات ومقترحات من جمعيات . . الجسيمة لحقوق اإلنسانالجسيمة لحقوق اإلنسان
كما أنها كما أنها . . حقوقية وهيئات سياسية تخص مواضيع مختلفة أو محددة تندرج ضمن مهامهاحقوقية وهيئات سياسية تخص مواضيع مختلفة أو محددة تندرج ضمن مهامها

بمقرها وخارجه، مع العديد من الجمعيات وممثلي بمقرها وخارجه، مع العديد من الجمعيات وممثلي حرصت على تنظيم لقاءات واجتماعات حرصت على تنظيم لقاءات واجتماعات 
وقامت بجولة لقاءات مع هيئات سياسية ونقابية، إما بطلب من هذه األخيرة أو وقامت بجولة لقاءات مع هيئات سياسية ونقابية، إما بطلب من هذه األخيرة أو . . الضحاياالضحايا

  ..وقد سمحت هذه المقاربة لكل تلك الهيئات من مواكبة عمل الهيئةوقد سمحت هذه المقاربة لكل تلك الهيئات من مواكبة عمل الهيئة. . بمبادرة من الهيئةبمبادرة من الهيئة

ية، في ارتباط مع مهام ية، في ارتباط مع مهام وإلشراك الرأي العام في حوار واسع حول اإلصالحات الضروروإلشراك الرأي العام في حوار واسع حول اإلصالحات الضرور
  . .  حول مقومات اإلصالح والمصالحة حول مقومات اإلصالح والمصالحةيةيةالهيئة، نظمت هذه األخيرة جلسات حوارالهيئة، نظمت هذه األخيرة جلسات حوار

  

  الجمعيات والمنظمات الحقوقيةالجمعيات والمنظمات الحقوقية--أوالأوال
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قويا وقوة مطلبية في المسار المغربي من أجل قويا وقوة مطلبية في المسار المغربي من أجل شكلت الحركة الحقوقية رافدا معنويا شكلت الحركة الحقوقية رافدا معنويا 
 وتقوية اإلصالحات بما ساهم  وتقوية اإلصالحات بما ساهم التسوية العادلة لماضي االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان،التسوية العادلة لماضي االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان،

  ..في عدم تكرار ما جرىفي عدم تكرار ما جرى
  

ويمكن قراءة المنطلقات واألداءات التي تحكمت ووسـمت عمـل الجمعيـات الحقوقيـة              ويمكن قراءة المنطلقات واألداءات التي تحكمت ووسـمت عمـل الجمعيـات الحقوقيـة              
  ::بخصوص تسوية ماضي االنتهاكات، من خالل ثالثة مراحل رئيسيةبخصوص تسوية ماضي االنتهاكات، من خالل ثالثة مراحل رئيسية

المرحلة األولى الممتدة من بداية التسعينات عندما تم اإلفراج عمـن تبقـى مـن               المرحلة األولى الممتدة من بداية التسعينات عندما تم اإلفراج عمـن تبقـى مـن                 ••
 تاريخ إصـدار المجلـس االستـشاري         تاريخ إصـدار المجلـس االستـشاري        19981998 أبريل    أبريل   22ا، إلى غاية    ا، إلى غاية     قسر  قسر المختفينالمختفين

  لحقوق اإلنسان لتوصيته الشهيرة؛لحقوق اإلنسان لتوصيته الشهيرة؛

 توصية المجلس والممتدة إلى غاية انعقـاد         توصية المجلس والممتدة إلى غاية انعقـاد        لثانية، والتي انطلقت على إثر    لثانية، والتي انطلقت على إثر    المرحلة ا المرحلة ا   ••
  1010--99المناظرة الوطنية حول ماضي االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنـسان أيـام            المناظرة الوطنية حول ماضي االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنـسان أيـام            

  هيئة المتابعة المنبثقة عنها في أعمالها؛هيئة المتابعة المنبثقة عنها في أعمالها؛، فشروع ، فشروع 20012001 نونبر  نونبر 1111وو

ـ         •• ـ       المرحلة الثالثة، وتبدأ مع رفع المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان لتوصـيته إل ى ى المرحلة الثالثة، وتبدأ مع رفع المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان لتوصـيته إل
  .. إحداث هيئة اإلنصاف والمصالحة إحداث هيئة اإلنصاف والمصالحةجاللة الملك محمد السادس حولجاللة الملك محمد السادس حول

وفي جميع المراحل السابقة تباينت المواقف الخاصة والمشتركة للجمعيات والمنظمات وفي جميع المراحل السابقة تباينت المواقف الخاصة والمشتركة للجمعيات والمنظمات 
 من حيث اتجاهات التفكير والرصد والتأسيس المعياري والتفاعل مع التطورات  من حيث اتجاهات التفكير والرصد والتأسيس المعياري والتفاعل مع التطورات الحقوقية،الحقوقية،

  ..السياسية وإشكالية اإلصالحالسياسية وإشكالية اإلصالح

وشكل إنشاء الهيئة فرصة أخرى لكل فعاليات المجتمع المدني للتعبير عن تصوراتها وشكل إنشاء الهيئة فرصة أخرى لكل فعاليات المجتمع المدني للتعبير عن تصوراتها 
. . ومقترحاتها بخصوص مسار تسوية ملف ماضي االنتهاكات الجسيمة في أبعاده المختلفةومقترحاتها بخصوص مسار تسوية ملف ماضي االنتهاكات الجسيمة في أبعاده المختلفة

باإلضافة إلى المنظمات الحقوقية المتخصصة، داخل الوطن وخارجه، والتي باإلضافة إلى المنظمات الحقوقية المتخصصة، داخل الوطن وخارجه، والتي وهكذا، فوهكذا، ف
لعبت دورا أساسيا في هذا المسار، توصلت الهيئة بمذكرات ومقترحات من جمعيات لعبت دورا أساسيا في هذا المسار، توصلت الهيئة بمذكرات ومقترحات من جمعيات 
ولجان أخرى ذات اهتمامات مباشرة أو غير مباشرة بالموضوع، وخاصة منها جمعيات ولجان أخرى ذات اهتمامات مباشرة أو غير مباشرة بالموضوع، وخاصة منها جمعيات 

اكات الماضي، وأصبح لساكنتها إحساس اكات الماضي، وأصبح لساكنتها إحساس التنمية المحلية، في المناطق التي عانت من انتهالتنمية المحلية، في المناطق التي عانت من انته
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ولذلك تم إشراكها ولذلك تم إشراكها . . واسع النطاق بأن التهميش الذي تعيشه تعود أسبابه إلى تلك االنتهاكاتواسع النطاق بأن التهميش الذي تعيشه تعود أسبابه إلى تلك االنتهاكات
  ..في المساهمة في التفكير في آليات جبر األضرار الجماعيةفي المساهمة في التفكير في آليات جبر األضرار الجماعية

ويمكن تلخيص المجاالت التي ساهمت فيها كل فعاليات المجتمع المدني بتقديم مذكرات ويمكن تلخيص المجاالت التي ساهمت فيها كل فعاليات المجتمع المدني بتقديم مذكرات 
  ::ت في اتجاه تعزيز اإلصالحاتت في اتجاه تعزيز اإلصالحاتومقترحاومقترحا

   الكشف عن حقيقة االنتهاكات بما يرد االعتبار والكرامة للضحايا؛ الكشف عن حقيقة االنتهاكات بما يرد االعتبار والكرامة للضحايا؛--  

  ؛؛التأصيل الدستوري لحقوق اإلنسانالتأصيل الدستوري لحقوق اإلنسان  --
 واالحتكام للقانون  واالحتكام للقانون ل الخالفات السياسية واالجتماعيةل الخالفات السياسية واالجتماعيةتكريس دور القضاء في حتكريس دور القضاء في ح  --

  في حل كل الخالفات؛في حل كل الخالفات؛

  ؛؛توفير شروط وظروف عدم اإلفالت من العقابتوفير شروط وظروف عدم اإلفالت من العقاب  --
ر األضرار الجماعية بالنسبة للمناطق المعنية، من خالل برامج تنموية ر األضرار الجماعية بالنسبة للمناطق المعنية، من خالل برامج تنموية جبجب  --

  اقتصادية واجتماعية خاصة بها؛اقتصادية واجتماعية خاصة بها؛

  الحرص على تكريس حماية التعددية الثقافية؛الحرص على تكريس حماية التعددية الثقافية؛  --
  

  األحزاب السياسية والهيئات النقابيةاألحزاب السياسية والهيئات النقابية--ثانياثانيا
ية، ية، وطنوطنحزاب السياسية والمنظمات النقابية والمهنية ال     حزاب السياسية والمنظمات النقابية والمهنية ال     هيئة لقاءات مع عدد من األ     هيئة لقاءات مع عدد من األ     عقدت ال عقدت ال 

، وإشـراكها   ، وإشـراكها    اختصاصاتها  اختصاصاتها ضمنضمنقضايا التي تدخل    قضايا التي تدخل    الال  مقاربتها لمختلف مقاربتها لمختلف   اطالعها على اطالعها على   بغية  بغية  
في بلورة توصيات ومقترحات الهيئة فيما يخص اإلصالحات وضمانات عدم تكرار مـا             في بلورة توصيات ومقترحات الهيئة فيما يخص اإلصالحات وضمانات عدم تكرار مـا             

  . . جرىجرى
  

حول انتهاكـات   حول انتهاكـات   ء  ء  هذه اللقاءات من رغبة الهيئة في فتح نقاش وطني واسع وجري          هذه اللقاءات من رغبة الهيئة في فتح نقاش وطني واسع وجري          نبعت  نبعت  وو
 بمـا    بمـا   ،،طار من المكاشفة وحفظ الذاكرة    طار من المكاشفة وحفظ الذاكرة    إإ في    في   ،،نصاف والمصالحة نصاف والمصالحة  تحقيق اإل   تحقيق اإل  سبلسبل و  و ،،الماضيالماضي

  .. ويؤمن االنتقال الديموقراطي وبناء دولة القانون ويؤمن االنتقال الديموقراطي وبناء دولة القانون،،يساهم في تقوية المناعة المجتمعيةيساهم في تقوية المناعة المجتمعية
  ::ويمكن تلخيص األهداف التي حددتها الهيئة لهذه اللقاءات فيما يليويمكن تلخيص األهداف التي حددتها الهيئة لهذه اللقاءات فيما يلي
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ملـف  ملـف  التعرف على مواقف الفاعلين الـسياسيين واالجتمـاعيين بخـصوص ال          التعرف على مواقف الفاعلين الـسياسيين واالجتمـاعيين بخـصوص ال            --
 الجسيمة لحقوق اإلنـسان، و مقترحـاتهم         الجسيمة لحقوق اإلنـسان، و مقترحـاتهم        ومقاربتهم في تحليل سياق االنتهاكات    ومقاربتهم في تحليل سياق االنتهاكات    

  الخاصة بضمانات المستقبل؛ الخاصة بضمانات المستقبل؛ 

استكمال المعطيات، فيما يخص األحداث التاريخية المرتبطة بانتهاكات الماضـي          استكمال المعطيات، فيما يخص األحداث التاريخية المرتبطة بانتهاكات الماضـي            --
 و مـا     و مـا    راسات التي أنجزها فريق الدراسات    راسات التي أنجزها فريق الدراسات    التي وقفت عليها الهيئة، من خالل الد      التي وقفت عليها الهيئة، من خالل الد      

  إفادات من قبل ضحايا تلك االنتهاكات؛إفادات من قبل ضحايا تلك االنتهاكات؛ورد عليها من ورد عليها من 

محاولة تدوين ذاكرة مشتركة، عبر اعتماد معيار المـساواة فـي التعامـل مـع               محاولة تدوين ذاكرة مشتركة، عبر اعتماد معيار المـساواة فـي التعامـل مـع                 --
القراءات المتعددة لهذه األحداث من طـرف األحـزاب الـسياسية والتنظيمـات             القراءات المتعددة لهذه األحداث من طـرف األحـزاب الـسياسية والتنظيمـات             

  النقابية؛النقابية؛

الحرص على أن يعكس التقرير الختامي جزءا من قراءة الفـاعلين الـسياسيين             الحرص على أن يعكس التقرير الختامي جزءا من قراءة الفـاعلين الـسياسيين               --
  لألحداث؛لألحداث؛

اقتراحاتهم بخـصوص   اقتراحاتهم بخـصوص   ن السياسيين فيما يخص تصوراتهم و     ن السياسيين فيما يخص تصوراتهم و     تح حوار مع الفاعلي   تح حوار مع الفاعلي   فف  --
  المقومات الضرورية لتحقيق المصالحة الوطنية؛المقومات الضرورية لتحقيق المصالحة الوطنية؛

تقريب الفاعل السياسي من انشغاالت و أشغال الهيئة، لضمان دعمه لها، باعتباره            تقريب الفاعل السياسي من انشغاالت و أشغال الهيئة، لضمان دعمه لها، باعتباره              --
من األطراف المعنية التي لها دور مركزي في المستقبل في تفعيـل توصـيات              من األطراف المعنية التي لها دور مركزي في المستقبل في تفعيـل توصـيات              

  .. خاصة من خالل أدائها في المؤسسة التشريعية خاصة من خالل أدائها في المؤسسة التشريعيةالهيئة،الهيئة،
  

  ية ية جلسات الحوارجلسات الحوارالال: : الحوار الوطني حول مقومات اإلصالح والمصالحةالحوار الوطني حول مقومات اإلصالح والمصالحة--ثالثاثالثا
،  سلسلة من ،  سلسلة من 20052005 مارس  مارس 2323 فبراير إلى  فبراير إلى 1515نظمت هيأة اإلنصاف والمصالحة من نظمت هيأة اإلنصاف والمصالحة من 
  ::جلسات الحوار حددت لها األهداف التاليةجلسات الحوار حددت لها األهداف التالية

ول حول السياقات السياسية والفكرية ول حول السياقات السياسية والفكرية ؤؤمسمسراك الرأي العام في تفكير صريح وراك الرأي العام في تفكير صريح وإشإش  --
مغرب منذ بداية االستقالل،  مغرب منذ بداية االستقالل،  والتاريخية النتهاكات حقوق اإلنسان التي عرفها الوالتاريخية النتهاكات حقوق اإلنسان التي عرفها ال

األسباب التي أدت إلى حدوثها، واالنعكاسات التي خلفتها على التطور السياسي األسباب التي أدت إلى حدوثها، واالنعكاسات التي خلفتها على التطور السياسي وو
  ؛؛في المغربفي المغرب
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قانون قانون تأسيس تفكير بناء يعمل على بلورة مشاريع وبرامج عملية ترسخ دولة التأسيس تفكير بناء يعمل على بلورة مشاريع وبرامج عملية ترسخ دولة ال  --
  ..والمؤسسات وتحمي الحريات، وتساهم في منع تكرار االنتهاكاتوالمؤسسات وتحمي الحريات، وتساهم في منع تكرار االنتهاكات

  

وقد حرصت الهيئة على أن تشارك في هذه الجلسات فعاليات من ذوي الخبرة المعرفية وقد حرصت الهيئة على أن تشارك في هذه الجلسات فعاليات من ذوي الخبرة المعرفية 
  ..والميدانية والمهتمين والفاعلين من المجتمع السياسي والمدنيوالميدانية والمهتمين والفاعلين من المجتمع السياسي والمدني

  

الم المرئية والمسموعة الم المرئية والمسموعة م بثها عبر وسائل اإلعم بثها عبر وسائل اإلع هذه الجلسات في شكل حلقات نقاش ت هذه الجلسات في شكل حلقات نقاش تنظمتنظمت
وترأس كل جلسة من جلسات الحوار عضو من الهيئة وترأس كل جلسة من جلسات الحوار عضو من الهيئة . . وعبر الموقع اإلليكتروني للهيئةوعبر الموقع اإلليكتروني للهيئة

انكبت جلسات الحوار على تحليل انكبت جلسات الحوار على تحليل . . وأشرف على إدارة النقاش مسيّر من اختيارهاوأشرف على إدارة النقاش مسيّر من اختيارها
البحث في الوسائل العملية لتجاوز وسائل العقاب المتنافية البحث في الوسائل العملية لتجاوز وسائل العقاب المتنافية السياقات السياسية لالنتهاكات والسياقات السياسية لالنتهاكات و

كما تم اقتراح اإلصالحات المؤسساتية والقانونية الكفيلة بترسيخ دولة كما تم اقتراح اإلصالحات المؤسساتية والقانونية الكفيلة بترسيخ دولة . .  حقوق اإلنسان حقوق اإلنسانمعمع
  ::وتمحورت أشغال الجلسات حول المواضيع التاليةوتمحورت أشغال الجلسات حول المواضيع التالية. . القانون وحماية الحرياتالقانون وحماية الحريات

  إشكالية االنتقال الديمقراطي؛إشكالية االنتقال الديمقراطي؛  --
  تجاوز العنف كاستراتيجية للتدبير السياسي؛تجاوز العنف كاستراتيجية للتدبير السياسي؛  --

  تماعي؛تماعي؛اإلصالحات على المستوى االقتصادي واالجاإلصالحات على المستوى االقتصادي واالج  --

  اإلصالحات على المستوى التربوي والثقافي؛اإلصالحات على المستوى التربوي والثقافي؛  --

  ..اإلصالحات التشريعية والتنفيذية والقضائيةاإلصالحات التشريعية والتنفيذية والقضائية  --
    
  إشكالية االنتقال الديمقراطيإشكالية االنتقال الديمقراطي  --11

  ، إلشكالية، إلشكالية20052005 فبراير  فبراير 1515الحوار األولى، والتي نظمت في الحوار األولى، والتي نظمت في خصص موضوع جلسة خصص موضوع جلسة 
نتهاكات التي نتهاكات التي السياسية الكبرى المرتبطة باالالسياسية الكبرى المرتبطة باال  االنتقال الديمقراطي على ضوء األحداثاالنتقال الديمقراطي على ضوء األحداث
  ..تجارب الدولية للعدالة االنتقاليةتجارب الدولية للعدالة االنتقاليةالالالنظام السياسي والنظام السياسي و  عرفها المغرب مند االستقالل ومقوماتعرفها المغرب مند االستقالل ومقومات

عن عن    زهاء مائتي شخص يمثلون األحزاب السياسية والنقابات وجمعيات الدفاع زهاء مائتي شخص يمثلون األحزاب السياسية والنقابات وجمعيات الدفاعوحضرهاوحضرها
  ..وسائل اإلعالموسائل اإلعالمووحقوق اإلنسان ومنظمات المجتمع المدني حقوق اإلنسان ومنظمات المجتمع المدني 

  



 
Royaume du Maroc 
 
Instance Equité et Réconciliation 
        

 
المملكة المغربية

 هيئة اإلنصاف و المصالحة

 

  الكتاب الرابعالكتاب الرابع                                                                                                                                                                  التقرير الختاميالتقرير الختامي
       

58

قراءة جلسات قراءة جلسات   شكالية االنتقال الديموقراطي على أساسشكالية االنتقال الديموقراطي على أساسوركزت هذه الجلسة على مقاربة إوركزت هذه الجلسة على مقاربة إ
دجنبر دجنبر   2121  االستماع العمومية التي شرعت هيئة اإلنصاف والمصالحة في تنظيمها فياالستماع العمومية التي شرعت هيئة اإلنصاف والمصالحة في تنظيمها في

وآثارها وآثارها    من حيث الفائدة والمغزى منها وما مدى وقعها التربوي على الرأي العام من حيث الفائدة والمغزى منها وما مدى وقعها التربوي على الرأي العام20042004
اإلنسان في اإلنسان في   ت الجسيمة لحقوقت الجسيمة لحقوقفي الثقافة السياسية الوطنية، وكيف يمكن تحليل االنتهاكافي الثقافة السياسية الوطنية، وكيف يمكن تحليل االنتهاكا

  ..أخرىأخرى  المغرب على ضوء سياقات التاريخ السياسي المغربي مقارنة بتجارب دوليةالمغرب على ضوء سياقات التاريخ السياسي المغربي مقارنة بتجارب دولية
  

ماضي ماضي   كما ركز النقاش على التطور الذي يعرفه المغرب حاليا في مجال معالجةكما ركز النقاش على التطور الذي يعرفه المغرب حاليا في مجال معالجة
ومن ومن    انطالقا من مقاربة هيئة اإلنصاف والمصالحة انطالقا من مقاربة هيئة اإلنصاف والمصالحة،،االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنساناالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان

الديموقراطي في الديموقراطي في    عوائق االنتقال عوائق االنتقالتحديدتحديدا المجتمع المدني والسياسي وا المجتمع المدني والسياسي و التي يقوم به التي يقوم بهاألدواراألدوار
والمدني من والمدني من   المغرب وكيف يمكن تطوير مقاربات وأدوار الفاعلين في المجتمع السياسيالمغرب وكيف يمكن تطوير مقاربات وأدوار الفاعلين في المجتمع السياسي

  ..هذا المجالهذا المجال  أجل تسريع االنتقال الديموقراطي على ضوء التجارب الدولية فيأجل تسريع االنتقال الديموقراطي على ضوء التجارب الدولية في
  

  جلسات االستماع العموميةجلسات االستماع العموميةاالنتقال الديموقراطي وقراءة االنتقال الديموقراطي وقراءة --11--11
فيما يتعلق بقراءة جلسات االستماع العمومية، في إطار مناقشة محور هذه الحلقة من فيما يتعلق بقراءة جلسات االستماع العمومية، في إطار مناقشة محور هذه الحلقة من 
الحوار، يمكن تلخيص أهم األفكار الواردة في النقاش الذي دار خالل هذه الجلسة في الحوار، يمكن تلخيص أهم األفكار الواردة في النقاش الذي دار خالل هذه الجلسة في 

  ::النقط التاليةالنقط التالية
 من  من اا جزء جزءاإلنساناإلنسانانتهاكات حقوق انتهاكات حقوق   جلسات االستماع العمومية لضحاياجلسات االستماع العمومية لضحايااعتبار اعتبار   --

البحث والتحقيق البحث والتحقيق    يشمل في جوانب منه يشمل في جوانب منه، حيث، حيثعمل ضخم تقوم الهيئة بإنجازهعمل ضخم تقوم الهيئة بإنجازه
  ؛؛حول االنتهاكاتحول االنتهاكات

  ،، توسيع مجال الحريات توسيع مجال الحرياتيي تساهم ف تساهم ف هامة هامةجلسات االستماع لحظة تاريخيةجلسات االستماع لحظة تاريخيةتشكل تشكل   --
  من حيث كونها فرصة للضحايا للتعبيرمن حيث كونها فرصة للضحايا للتعبير، ، بيداغوجيابيداغوجيا   بعدا بعداسسباألساباألساتكتسي تكتسي لكنها لكنها 

  ؛؛متهممتهمكراكرا   واسترجاع واسترجاعتهمتهممعانامعاناو البوح عن و البوح عن 
  ،،عنوانا من عناوين المشهد السياسي الرئيسيةعنوانا من عناوين المشهد السياسي الرئيسية  تمثل جلسات االستماع العموميةتمثل جلسات االستماع العمومية  --

  ..لصيرورة من التراكمات السياسية التي تحققت في السنوات األخيرةلصيرورة من التراكمات السياسية التي تحققت في السنوات األخيرة  وثمرةوثمرة
وغير مألوف في التاريخ السياسي المغربي يتمثل في وغير مألوف في التاريخ السياسي المغربي يتمثل في    حدث جريء حدث جريءوهي بالتأكيدوهي بالتأكيد
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  .. أمام المراجعة والنقد الذاتي أمام المراجعة والنقد الذاتي صفحات من تاريخها صفحات من تاريخهاووضعووضع  ،،فتح البالد لجراحاتهافتح البالد لجراحاتها
بشجاعة بشجاعة    معينة معينة مناسبة لكي يحاكم المغرب حقبة تاريخية مناسبة لكي يحاكم المغرب حقبة تاريخيةكما أنها تعتبركما أنها تعتبر

  موضوعية؛موضوعية؛وو

ألنها جاءت ألنها جاءت ا ذا دالالت عميقة، ا ذا دالالت عميقة، تاريخيتاريخي  اا حدث حدثتشكل جلسات االستماع العموميةتشكل جلسات االستماع العمومية  --
المدني والتقت باإلرادة المدني والتقت باإلرادة   نتيجة حركة سياسية انبثقت من األحزاب والمجتمعنتيجة حركة سياسية انبثقت من األحزاب والمجتمع

فرصة للحكي وتناول الكلمة فرصة للحكي وتناول الكلمة كك  الجلساتالجلساتبرز برز إإ   هذا الصدد تم هذا الصدد تموفيوفي. . السياسيةالسياسية
 وهي بالتالي تمثل لحظة فاصلة  وهي بالتالي تمثل لحظة فاصلة ،، واستنكار التجاوزات واستنكار التجاوزات،،األلم والبوحاأللم والبوح  للحديث عنللحديث عن

كما كما   . . لتقديم فهم مناسب لما جرى وما يجري في المغربلتقديم فهم مناسب لما جرى وما يجري في المغرب  بين مرحلتين وامتحانابين مرحلتين وامتحانا
من من   الدناالدنا كانت تفتقر إليها ب كانت تفتقر إليها بفضيلة مهمةفضيلة مهمةكك  أنها فتحت بحق الفرصة لالستماعأنها فتحت بحق الفرصة لالستماع

لالستماع لالستماع   الداللة العميقةالداللة العميقةنقدر نقدر  وإذا كان من مغزى لهذه الجلسات هو أن  وإذا كان من مغزى لهذه الجلسات هو أن ..قبلقبل
  ؛؛ممكناممكنا  كعنوان لمرحلة يعبر فيها المغرب عن معاناته في وقت لم يكن فيه ذلككعنوان لمرحلة يعبر فيها المغرب عن معاناته في وقت لم يكن فيه ذلك

من اقتالع للخوف وإعادة تأسيس من اقتالع للخوف وإعادة تأسيس    مستقبال مستقبالستتيحهستتيحهالمهم في الشهادات هو ما المهم في الشهادات هو ما   --
المواطن بأن السياسة المواطن بأن السياسة   ق شعور لدىق شعور لدى وأيضا خل وأيضا خل،،العالقة بين المواطن والدولةالعالقة بين المواطن والدولة

  ..تحظى باهتمامهتحظى باهتمامهيجب أن يجب أن 
  

  االنتقال الديموقراطي وخصوصية التجربة المغربية في مجال العدالة االنتقاليةاالنتقال الديموقراطي وخصوصية التجربة المغربية في مجال العدالة االنتقالية--22--11

خالل مناقشة موضوع االنتقال الديموقراطي وتجربة العدالة االنتقالية ببالدنا، أفرز النقاش خالل مناقشة موضوع االنتقال الديموقراطي وتجربة العدالة االنتقالية ببالدنا، أفرز النقاش 
  ::ا فيما يليا فيما يليمجموعة من األفكار والخالصات يمكن تلخيصهمجموعة من األفكار والخالصات يمكن تلخيصه

 نتيجة تغيير  نتيجة تغيير ،، كما حصل في بلدان أخرى كما حصل في بلدان أخرى،،لم تأتلم تأته الصيرورة ه الصيرورة التشديد على أن هذالتشديد على أن هذ  --
 بل انطلقت في سياق االستمرارية التاريخية لنفس النظام  بل انطلقت في سياق االستمرارية التاريخية لنفس النظام ،،النظام السياسيالنظام السياسي  فيفي

  وفي هذا الصدد تساءل البعضوفي هذا الصدد تساءل البعض. . يةية المغرب المغرببالنسبة للتجربةبالنسبة للتجربةذلك فرادة ذلك فرادة   وفيوفي، ، السياسيالسياسي
يطرح نفسه يطرح نفسه   تندرج في إطار احتواء ملفتندرج في إطار احتواء ملفالية الية عما ما إذا كانت التجربة الحعما ما إذا كانت التجربة الح

  ؛؛ للنظام السياسي في إحداث التغيير للنظام السياسي في إحداث التغييرأكيدةأكيدةباستمرار أم في إطار رغبة باستمرار أم في إطار رغبة 
يعيشه المغرب حاليا في سياق مسلسل شامل لالنتقال يعيشه المغرب حاليا في سياق مسلسل شامل لالنتقال ما ما يجب التعامل مع يجب التعامل مع   --

وهل ثمة نوع وهل ثمة نوع ، ، مدى انخراط المجتمع في هذه الديناميةمدى انخراط المجتمع في هذه الدينامية   عن عنوالتساؤلوالتساؤلالديموقراطي، الديموقراطي، 
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، مرحلة توطيد ، مرحلة توطيد شروط للتأسيس للمرحلة المقبلةشروط للتأسيس للمرحلة المقبلة  سياسي ببنود أوسياسي ببنود أومن الميثاق المن الميثاق ال
السياسة السياسة   العمل على تأمين المستقبل وجعلالعمل على تأمين المستقبل وجعل   أبرز أهدافها أبرز أهدافها من منوالتيوالتيالديمقراطية الديمقراطية 

  ؛؛ممارسة شرعية وواجبا وطنياممارسة شرعية وواجبا وطنيا
  االنتقالاالنتقال  إلشكاليةإلشكاليةلتقديم قراءات لتقديم قراءات   تطمحتطمحتجربة المغرب في مجال العدالة االنتقالية تجربة المغرب في مجال العدالة االنتقالية   --

 ومن  ومن ،،ومبادئ الديموقراطيةومبادئ الديموقراطية  ،،  اإلنساناإلنسانايير وقيم حقوق ايير وقيم حقوق معمع   على ضوء على ضوء،،الديموقراطيالديموقراطي
 التي عرفها  التي عرفها اإلنساناإلنسان  خالل تسليط الضوء على سياقات االنتهاكات الماضية لحقوقخالل تسليط الضوء على سياقات االنتهاكات الماضية لحقوق

والثقافة السياسية والثقافة السياسية    ومحاولة تحليل مقومات النظام السياسي ومحاولة تحليل مقومات النظام السياسي،،المغرب منذ االستقاللالمغرب منذ االستقالل
تحليل المرحلة تحليل المرحلة    أهمية أهميةومن هناومن هنا. . والوقوف على مكامن الخلل وعناصر القوة فيهماوالوقوف على مكامن الخلل وعناصر القوة فيهما

التفكير التفكير التأكيد على ضرورة التأكيد على ضرورة من موقعها في االنتقال السياسي الذي يعرفه المغرب ومن موقعها في االنتقال السياسي الذي يعرفه المغرب و
  محاولةمحاولةوومساءلة المرحلة الماضية على المستوى النظري مساءلة المرحلة الماضية على المستوى النظري  ل لالهادئالهادئالجماعي والجماعي و

  ؛؛استشراف المستقبلاستشراف المستقبل
 المصالحة والعدالة  المصالحة والعدالة من تجاربمن تجارب تجربة  تجربة 4040هناك على الصعيد العالمي حوالي هناك على الصعيد العالمي حوالي   --

 من أشكال المساءلة  من أشكال المساءلة نوعنوعفيها فيها ، ، االنتقالاالنتقال  ميعها أشكال مختلفة لنماذجميعها أشكال مختلفة لنماذجاالنتقالية وهي جاالنتقالية وهي ج
لتقديم إصالحات جوهرية لتقديم إصالحات جوهرية    وقاسمها المشترك هو السعي وقاسمها المشترك هو السعي، ، حسب طبيعة االنتقالحسب طبيعة االنتقال

  ؛؛لصالح المستقبللصالح المستقبل
 في التعامل مع الموضوع  في التعامل مع الموضوع تحديثتحديثنوع من النوع من الوفي مسار التجربة المغربية حصل وفي مسار التجربة المغربية حصل   --

، ، ت سياسية ومجتمعية واقتصاديةت سياسية ومجتمعية واقتصاديةوطنية ودولية وواكبته تحوالوطنية ودولية وواكبته تحوال  ساهمت فيه ظرفيةساهمت فيه ظرفية
ر ر ييذكذكوفي هذا الصدد، تم التوفي هذا الصدد، تم الت. . إمالء توجهإمالء توجهخارجي بمعنى خارجي بمعنى    تأثير تأثيربعيدا عن أيبعيدا عن أي

والتي تعزز من عمل والتي تعزز من عمل   ،،بالتحوالت الكبرى التي عرفها المغرب في مسارات مختلفةبالتحوالت الكبرى التي عرفها المغرب في مسارات مختلفة
من مقاربة من مقاربة    من قبيل إصالح مدونة األسرة وما تضمنته من قبيل إصالح مدونة األسرة وما تضمنته،،هيئة اإلنصاف والمصالحةهيئة اإلنصاف والمصالحة

  م جدا؛م جدا؛ل متقدل متقدلحقوق المرأة بشكلحقوق المرأة بشك

   لكنه أيضا تراكم لمجموعة من لكنه أيضا تراكم لمجموعة من،، حدث تاريخي بامتياز حدث تاريخي بامتياز في المغرب اليوم في المغرب اليومما يجريما يجري  --

من بين من بين وو. .  منذ تولي جاللة الملك محمد السادس الحكم منذ تولي جاللة الملك محمد السادس الحكم،،العوامل والتحوالت الداخليةالعوامل والتحوالت الداخلية
برامج للتضامن لفائدة الفقراء برامج للتضامن لفائدة الفقراء    وإطالق وإطالقبعض المنفيين،بعض المنفيين،عودة عودة   ت ذلكت ذلكمؤشرامؤشرا
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   األقاليم النائية والقرى األقاليم النائية والقرىوتفقد أحوالوتفقد أحوال  ،،للسلطةللسلطة  يديدإطالق المفهوم الجدإطالق المفهوم الجد، و، ووالمهمشينوالمهمشين

ثم تبني صيغة ثم تبني صيغة ، ، رةرةذذ كتعبير عن جرأة سياسية نا كتعبير عن جرأة سياسية نااألسرةاألسرة وإصدار مدونة  وإصدار مدونة ،،المعزولةالمعزولة
  ؛؛ والمصالحة والمصالحةالحقيقة واإلنصافالحقيقة واإلنصاف

  اإلنصافاإلنصاف مشروع  مشروع ، حيث أن، حيث أن بالتجربة المغربية بالتجربة المغربيةفي نفس السياق تمت اإلشادةفي نفس السياق تمت اإلشادة  --
 وأن تشرع  وأن تشرع ، وقبل، وقبل الموسع النور الموسع النوراألوسطاألوسطيرى مفهوم الشرق يرى مفهوم الشرق   والمصالحة بدأ قبل أنوالمصالحة بدأ قبل أن

أجل القيام بإصالحات في المنطقة أجل القيام بإصالحات في المنطقة   الواليات المتحدة في ممارسة ضغوط منالواليات المتحدة في ممارسة ضغوط من
التراكمات التراكمات    أن هذا المسلسل هو نتيجة لمجموعة من أن هذا المسلسل هو نتيجة لمجموعة من على علىددييككمع التأمع التأ  ،،العربيةالعربية

  ..والتطورات الداخليةوالتطورات الداخلية
   أنه بعد أن فتحت الدولة ملف ماضي االنتهاكات أنه بعد أن فتحت الدولة ملف ماضي االنتهاكات،، من جهة أخرى من جهة أخرى النقاش، النقاش،وأوضحوأوضح  --

 يتعين أن تفتح األحزاب السياسية وغيرها من األطراف  يتعين أن تفتح األحزاب السياسية وغيرها من األطراف ،،ترفة بأخطائهاترفة بأخطائهامعمع
 هذا الماضي األليم يشمل  هذا الماضي األليم يشمل ، معتبرا أن، معتبرا أنل أخطاءهال أخطاءهائئهذا الماضي وتساهذا الماضي وتسا  المجتمعية ملفالمجتمعية ملف

  ؛؛بكاملها للدولة وآلتها القمعيةبكاملها للدولة وآلتها القمعية  األسباب ال يمكن أن نرجعهااألسباب ال يمكن أن نرجعها  مسلسال متصال منمسلسال متصال من
   أخطاء أخطاء عن عنللؤؤساساتم التتم الت وقلما  وقلما ،،ادهاادها على محاسبة الدولة وانتق على محاسبة الدولة وانتق التوجه السائد التوجه السائدلقد دأبلقد دأب  --

تنتفي المحاسبة داخل األحزاب تنتفي المحاسبة داخل األحزاب  فحينما  فحينما ..نقاباتنقاباتالال و وكاألحزابكاألحزاب  أطراف أخرىأطراف أخرى
   كل الجهود كل الجهودحشدحشد، فإنه ال يمكن ، فإنه ال يمكن مؤتمرات في مواعيدهامؤتمرات في مواعيدهاالال، وال تعقد ، وال تعقد السياسيةالسياسية

  ؛؛الديموقراطية في المغربالديموقراطية في المغرب  المناسبة لخوض معركةالمناسبة لخوض معركة
 بمشاركة الجميع  بمشاركة الجميع ،،ح وبناءح وبناءفتح حوار مجتمعي صريفتح حوار مجتمعي صري بعض المشاركين إلى  بعض المشاركين إلى كما دعاكما دعا  --

أكثر عمقا ونضجا مما أكثر عمقا ونضجا مما وأن  يكون حوارا وأن  يكون حوارا المسار الذي يشهده المغرب، المسار الذي يشهده المغرب،   حول هذاحول هذا
جلسات االستماع واالنتقال الديموقراطي جلسات االستماع واالنتقال الديموقراطي   تنشره الصحف حاليا من مقاالت حولتنشره الصحف حاليا من مقاالت حول

 مراحل االنتقال  مراحل االنتقال ، منبها إلى أن، منبها إلى أنللتسم في غالبه بالسطحية في التحليتسم في غالبه بالسطحية في التحليوالذي يوالذي ي
  ؛؛التحلي بكثير من الحذرالتحلي بكثير من الحذر  ها حرجة ويتعينها حرجة ويتعينتكون في بدايتتكون في بدايتالديمقراطي الديمقراطي 

  

  االنتقال الديموقراطي، الذاكرة وكتابة التاريخاالنتقال الديموقراطي، الذاكرة وكتابة التاريخ--33--11
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في سياق مناقشة موضوع االنتقال الديموقراطي وتجربة العدالة االنتقالية بالمغرب، انتهي في سياق مناقشة موضوع االنتقال الديموقراطي وتجربة العدالة االنتقالية بالمغرب، انتهي 
ويمكن ويمكن . . المتناظرون إلى األهمية الخاصة لهذه األخيرة على مستوى الذاكرة وكتابة التاريخالمتناظرون إلى األهمية الخاصة لهذه األخيرة على مستوى الذاكرة وكتابة التاريخ

  :: ما ورد حول هذا الموضوع فيما يلي ما ورد حول هذا الموضوع فيما يليخيص أهمخيص أهمتلتل
 كمادة هامة  كمادة هامة ،،والمصالحة في إنتاج األرشيفوالمصالحة في إنتاج األرشيف  أهمية عمل هيئة اإلنصافأهمية عمل هيئة اإلنصافتكمن تكمن   --

عقود من سيادة الذاكرة الرسمية التي عقود من سيادة الذاكرة الرسمية التي    وذلك بعد وذلك بعد،،بالنسبة لكتابة تاريخ المغرببالنسبة لكتابة تاريخ المغرب
  ؛؛تقصي الذاكرات األخرىتقصي الذاكرات األخرى

ن هذه ن هذه ألأل   فقط فقط ليس ليس،،يخيخكتابة التاركتابة التار  مساهمة جلسات االستماع في شروط إعادةمساهمة جلسات االستماع في شروط إعادةأهمية أهمية   --
 وإنما أيضا ألن هذه الرواية  وإنما أيضا ألن هذه الرواية ،،الرسميةالرسمية  الشهادات قدمت رواية مختلفة عن الروايةالشهادات قدمت رواية مختلفة عن الرواية

وفي هذا وفي هذا . . محرمة ومسكوتا عنهامحرمة ومسكوتا عنها  اختزلت معطيات لم تكن بحوزة كثيرين أو كانتاختزلت معطيات لم تكن بحوزة كثيرين أو كانت
لغة من لغة من بابا  ةةييهمهمذات أذات أهذه الجلسات هذه الجلسات ت الشهادات التي قدمت في إطار ت الشهادات التي قدمت في إطار  اعتبر اعتبرالصدد الصدد 

  :: رئيسية رئيسية من التاريخ الوطني لثالثة أسباب من التاريخ الوطني لثالثة أسبابأجل إعادة كتابة فصولأجل إعادة كتابة فصول
oo    على المستوى الرسمي على المستوى الرسمي   الموانع التي كانت تحولالموانع التي كانت تحول  ن الكثير منن الكثير منأوال، ألأوال، أل

  ؛؛الحريةالحرية  تتسع هوامشتتسع هوامش، وبالمقابل ، وبالمقابل دون كتابة التاريخ أصبحت تضمحلدون كتابة التاريخ أصبحت تضمحل
oo  أصبح أصبح،، أو موضوعا لكتابة التاريخ أو موضوعا لكتابة التاريخذواتاذواتا لكون الكثير ممن كانوا  لكون الكثير ممن كانوا ،، ثانيا ثانيا   

  ؛؛بير بكل حرية بفضل هذه الحركيةبير بكل حرية بفضل هذه الحركيةبمقدورهم اليوم البوح والتعبمقدورهم اليوم البوح والتع
oo  واألطراف واألطراف ) ) العاصمةالعاصمة((بين المركز بين المركز   ر في العالقةر في العالقةييغغنتيجة التنتيجة الت  ،، وثالثا وثالثا

 فإذا كان التاريخ الذي يكتب في  فإذا كان التاريخ الذي يكتب في ..)) النائية النائية والقرى والقرىخصوصا المدنخصوصا المدن((
 فاليوم بإبراز الهوامش واألطراف بتواريخها  فاليوم بإبراز الهوامش واألطراف بتواريخها ،،السابق هو تاريخ المركزالسابق هو تاريخ المركز

  ..دة كتابة هذا التاريخدة كتابة هذا التاريخأصبحت هذه الهوامش شريكا في إعاأصبحت هذه الهوامش شريكا في إعا  الخاصةالخاصة
    

 صياغة  صياغة بروزبروز  دور عمل الهيئة في إعادة بناء الذاكرة، حيث سجل المشاركوندور عمل الهيئة في إعادة بناء الذاكرة، حيث سجل المشاركون  --
  ،، بناء ذاكرة وطنية تعددية بناء ذاكرة وطنية تعدديةإلعادةإلعادة   في حاجة في حاجة،،هادئة تدرجية لخطاب سياسي جديدهادئة تدرجية لخطاب سياسي جديد

 هو دعوة  هو دعوة يوميومالمغرب الالمغرب ال  أن ما يعيشهأن ما يعيشهكما كما . . اإلقصاءاإلقصاءمبنية على مبنية على أو أو ليست انتقائية ليست انتقائية وو
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   الجميع مدعو للتفكير الجميع مدعو للتفكيروعليه فإنوعليه فإن. .  لم يكن ممكنا من قبل لم يكن ممكنا من قبلالذيالذي  للتفكير الحر النقديللتفكير الحر النقدي

  ..والنقاش حتى يحصل تفاعل مبدع ما بين السياسي والمجتمعيوالنقاش حتى يحصل تفاعل مبدع ما بين السياسي والمجتمعي
  

  تجاوز العنف كاستراتيجية للتدبير السياسيتجاوز العنف كاستراتيجية للتدبير السياسي  --22
، هو التفكير في كيفية تجاوز ، هو التفكير في كيفية تجاوز 20052005 فبراير  فبراير 22كان موضوع الجلسة الثانية التي انعقدت في كان موضوع الجلسة الثانية التي انعقدت في 

 على تقييم الحصيلة  على تقييم الحصيلة  أشغالها أشغالهاركزتركزتوو. . ر وحل الخالفات السياسيةر وحل الخالفات السياسيةالعنف السياسي في تدبيالعنف السياسي في تدبي
المغرب، وتقويم األدوار التي قامت بها النخب السياسية والفكرية في المغرب، وتقويم األدوار التي قامت بها النخب السياسية والفكرية في   السياسية للعنف فيالسياسية للعنف في

 وقد  وقد ..السياسي، وكيفية تطوير هذه األدوار لمنع تكرار االنتهاكات مستقبالالسياسي، وكيفية تطوير هذه األدوار لمنع تكرار االنتهاكات مستقبال  التصدي للعنفالتصدي للعنف
أسباب أسباب : :  أساسية في مقاربة الموضوع أساسية في مقاربة الموضوعتمحورت أشغال الجلسة حول ثالثة عناصرتمحورت أشغال الجلسة حول ثالثة عناصر

وسياقات استعمال العنف في تدبير الصراعات السياسية؛ التوجهات التي تعرفها بالدنا نحو وسياقات استعمال العنف في تدبير الصراعات السياسية؛ التوجهات التي تعرفها بالدنا نحو 
  . . تجاوز العنف كاستراتيجية للتدبير السياسي؛ مقومات المصالحة لتجاوز العنفتجاوز العنف كاستراتيجية للتدبير السياسي؛ مقومات المصالحة لتجاوز العنف

  

   أسباب وسياقات استعمال العنف كاستراتيجية للتدبير السياسي أسباب وسياقات استعمال العنف كاستراتيجية للتدبير السياسي--11--22
 المشاركون في هذه الجلسة قد أكدوا على مسؤولية الدولة في استعمال العنف في  المشاركون في هذه الجلسة قد أكدوا على مسؤولية الدولة في استعمال العنف في إذا كانإذا كان

تدبير الشأن السياسي، فإنهم أبرزوا كذلك اللجوء للعنف من لدن مكونات سياسية تدبير الشأن السياسي، فإنهم أبرزوا كذلك اللجوء للعنف من لدن مكونات سياسية 
واجتماعية، حسب فترات تاريخية من المدة موضوع االختصاص الزمني للهيئة، أي من واجتماعية، حسب فترات تاريخية من المدة موضوع االختصاص الزمني للهيئة، أي من 

طار، وقفوا على األسباب المرتبطة بالسياق العام طار، وقفوا على األسباب المرتبطة بالسياق العام وفي هذا اإلوفي هذا اإل. . 19991999بداية االستقالل إلى بداية االستقالل إلى 
لبدايات بناء الدولة لما بعد االستقالل، وتلك المرتبطة بالجوانب القانونية والمؤسساتية، لبدايات بناء الدولة لما بعد االستقالل، وتلك المرتبطة بالجوانب القانونية والمؤسساتية، 
والتراجعات التي عرفتها في فترات معينة، وأسباب أخرى مرتبطة ذات طبيعة اقتصادية والتراجعات التي عرفتها في فترات معينة، وأسباب أخرى مرتبطة ذات طبيعة اقتصادية 

  ::وردت في هذا المحور فيما يليوردت في هذا المحور فيما يليويمكن تلخيص أهم األفكار واآلراء التي ويمكن تلخيص أهم األفكار واآلراء التي . . ومجتمعيةومجتمعية
ممارسة ممارسة فإن فإن  وحرياتهم،  وحرياتهم، األشخاصاألشخاصحماية أمن حماية أمن عن عن   مسؤولةمسؤولةة ة  كل دول كل دولإذا كانتإذا كانت  --

  ،، مع النصوص القانونية مع النصوص القانونيةةةطابقطابقتت م م، عند الضرورة، ينبغي أن تكون، عند الضرورة، ينبغي أن تكونمشروعمشروعالالعنف عنف الال
وفي هذ وفي هذ . . لمعايير الدولية المعمول بهالمعايير الدولية المعمول بهاالتي يجب أن تكون هي بدورها متالئمة مع االتي يجب أن تكون هي بدورها متالئمة مع ا

قانون الحريات العامة قانون الحريات العامة   خصوصاخصوصا((أن القوانين األولى لالستقالل أن القوانين األولى لالستقالل بب  ررالصدد تم التذكيالصدد تم التذكي
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السنوات السنوات    تعرضت في تعرضت فيإال أنهاإال أنها. .  ملحوظ ملحوظ ليبرالي ليبرالي ذات طابع ذات طابعكانتكانت )  ) 19581958لسنة لسنة 
  ..الالحقة لتعديالت أفرغتها من محتواهاالالحقة لتعديالت أفرغتها من محتواها

حيث شهدت حيث شهدت السياسي المغربي بدأ منذ فجر االستقالل، السياسي المغربي بدأ منذ فجر االستقالل،   استعمال العنف في الحقلاستعمال العنف في الحقل    --
اعتقاالت تعسفية واختطافات اعتقاالت تعسفية واختطافات تمثلت في تمثلت في  األحداث العنيفة  األحداث العنيفة  مجموعة من مجموعة منهذه الفترةهذه الفترة
. .  وصلت حد االغتيال واالختفاء القسري وصلت حد االغتيال واالختفاء القسريحقوق اإلنسانحقوق اإلنسانلل   أخرى جسيمة أخرى جسيمةوانتهاكاتوانتهاكات

 للعنف  للعنف السياسيين لجئواالسياسيين لجئوا  وفي هذا الصدد تمت اإلشارة إلى أن العديد من الفرقاءوفي هذا الصدد تمت اإلشارة إلى أن العديد من الفرقاء
 لم يكن كامال  لم يكن كامال حصل عليه المغربحصل عليه المغرب  خالل هذه الفترة تقديرا منهم أن االستقالل الذيخالل هذه الفترة تقديرا منهم أن االستقالل الذي

  ،،االستقالل منقوصاالستقالل منقوص   والبعض اآلخر اعتبر أن والبعض اآلخر اعتبر أن؛؛لسالحلسالحاالوضع لوضع الوقت بعد الوقت بعد   يحنيحنولم ولم 
  األحياناألحيان  ت قوية اتخذت طابعا قبليا في بعضت قوية اتخذت طابعا قبليا في بعضوصراعاوصراعا وجود خالفات  وجود خالفات إلىإلى  باإلضافةباإلضافة

 المشكل  المشكل ه ينبغي التوضيح أنه ينبغي التوضيح أن أن أنإالإال  ..استمرت وتواصلت داخل المجتمع المغربياستمرت وتواصلت داخل المجتمع المغربي
   وإنما وإنماالمجتمعات،المجتمعات، طبيعي في كل  طبيعي في كل أمرأمر  هوهوالذي الذي   ،،الصراعالصراع  األساسي ال يكمن فياألساسي ال يكمن في

اعتبر اعتبر   في الفترة المذكورةفي الفترة المذكورةوو. . بطرق سلميةبطرق سلمية   في غياب آليات تدبير الخالفات في غياب آليات تدبير الخالفاتيكمنيكمن
  ..الخالفاتالخالفات  الفرقاء أن العنف هو الوسيلة الناجعة لتدبيرالفرقاء أن العنف هو الوسيلة الناجعة لتدبيرالعديد من العديد من 

تاريخية طالت مختلف جوانب الحياة االجتماعية، بل أن نتائجه تاريخية طالت مختلف جوانب الحياة االجتماعية، بل أن نتائجه   العنف شكل ظاهرةالعنف شكل ظاهرة  --
لكنه طال لكنه طال األولى، األولى،  كان عنفا سياسيا بالدرجة  كان عنفا سياسيا بالدرجة وقدوقد. . البالدالبالد  تطورتطورصيرورة صيرورة طالت طالت 

العنف العنف  هذا  هذا واندلعواندلع. . فعاليات الحقل السياسيفعاليات الحقل السياسي  مختلف مستويات المجتمع واستقطب كلمختلف مستويات المجتمع واستقطب كل
تحطيم قدرات األفراد وتشكيكهم في الوضع السياسي تحطيم قدرات األفراد وتشكيكهم في الوضع السياسي "" بهدف  بهدف ،،االستقاللاالستقالل  مباشرة بعدمباشرة بعد

كما أنه كما أنه . . ""ياتياتومناعتهم الشخصية وشل حركتهم عبر مستوومناعتهم الشخصية وشل حركتهم عبر مستو  وتحطيم وجدانهموتحطيم وجدانهم
وتقويم األفراد وتأديبهم لكونهم خاطئين بنظر الدولة في تقدير وتقويم األفراد وتأديبهم لكونهم خاطئين بنظر الدولة في تقدير   استعمل كأداة انتقاماستعمل كأداة انتقام

  ..العامالعام  وتحليل الواقعوتحليل الواقع

روافده األساسية من عنف الدولة روافده األساسية من عنف الدولة   المغرب عاش مزيجا من العنف تعددت واختلفتالمغرب عاش مزيجا من العنف تعددت واختلفت  --
 وعنف  وعنف ،،))بين القبائلبين القبائل  السيبة والصراعالسيبة والصراع(( وعنف اجتماعي  وعنف اجتماعي ،،))اعتقاالت واختطافاتاعتقاالت واختطافات((
 إلى  إلى ،،النضالالنضال   التي تعتبر البندقية والمسدس شكال من أشكال التي تعتبر البندقية والمسدس شكال من أشكال،،حدر من المقاومةحدر من المقاومةمنمن

  ..عنف ورثه النظام بكل آلياته عن المستعمر الفرنسيعنف ورثه النظام بكل آلياته عن المستعمر الفرنسي
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 العنف الذي وسم الفترة السابقة بغياب النقاش والجدل  العنف الذي وسم الفترة السابقة بغياب النقاش والجدل أسبابأسباب   البعض البعضأرجعأرجع  --
ن ن في تلك الفترة كانت تسعى لترسيخ سلطتها في مجتمع خارج مفي تلك الفترة كانت تسعى لترسيخ سلطتها في مجتمع خارج م  السياسي، فالدولةالسياسي، فالدولة

  االنتقاماالنتقامبروح المقاومة وجيش التحرير وتسكنه هواجس بروح المقاومة وجيش التحرير وتسكنه هواجس   االستعمار ما يزال يحفلاالستعمار ما يزال يحفل
 مما أسفر عن القيام  مما أسفر عن القيام ، ،  المستعمر المستعمركانت تعتبر أنها الزالت تواجهكانت تعتبر أنها الزالت تواجه  بعض االتجاهاتبعض االتجاهاتوو

  ..المغرب من أحداثالمغرب من أحداث  ما عرفهما عرفهإلى إلى بأعمال فردية وأحيانا مزاجية أدت بأعمال فردية وأحيانا مزاجية أدت 

ولة تسير بأعداد قليلة من ولة تسير بأعداد قليلة من الستقالل كانت الدالستقالل كانت الدااغداة غداة ""بأنه بأنه بعض المشاركين بعض المشاركين ذكر ذكر   --
  ،، مما سبب خلال في التعامل مع األزمات مما سبب خلال في التعامل مع األزمات،،قليلي التجربة والمعرفةقليلي التجربة والمعرفة  الموظفينالموظفين

 استكمال  استكمال قضيةقضيةممزقة بين مواجهة هذه المشاكل وممزقة بين مواجهة هذه المشاكل و  خصوصا وأن الدولة كانتخصوصا وأن الدولة كانت
الدولة كانت خالل هذه الفترة تبحث عن تركيز الدولة كانت خالل هذه الفترة تبحث عن تركيز ""وأضاف أن وأضاف أن ". ". الوحدة الترابيةالوحدة الترابية

 مشيرا إلى  مشيرا إلى ،،"" سواء بطرق شرعية أو غير شرعية سواء بطرق شرعية أو غير شرعية،،إثبات وجودهاإثبات وجودها   من أجل من أجل،،جهودهاجهودها
القانونية القانونية   النصوصالنصوصفف  ..سلط االتهام والتحقيق والحكمسلط االتهام والتحقيق والحكم  أنه لم يكن هناك استقالل بينأنه لم يكن هناك استقالل بين
منتقدا في هذا منتقدا في هذا ، ، المشكل األساسي في استقاللية السلطالمشكل األساسي في استقاللية السلط  متطورة في الغالب لكن يبقىمتطورة في الغالب لكن يبقى

  .."" افتقد في كثير من األحيان لالستقاللية افتقد في كثير من األحيان لالستقالليةالذيالذي""اإلطار أداء القضاء اإلطار أداء القضاء 

السياسي شكل استراتيجية لتكسير المعادلة الوطنية التي أفرزها االستقالل السياسي شكل استراتيجية لتكسير المعادلة الوطنية التي أفرزها االستقالل   العنفالعنف  --
التوافق القائم بين الملك والشعب، باإلضافة إلى طرح معادالت جديدة تنمي التوافق القائم بين الملك والشعب، باإلضافة إلى طرح معادالت جديدة تنمي   وتحطيموتحطيم
  ..السياسيالسياسي  العنفالعنف

الوسائل السلمية الوسائل السلمية    وتكسير وتكسير،،العنف استعمل كوسيلة لتعطيل وسائل اإلنتاج السياسيالعنف استعمل كوسيلة لتعطيل وسائل اإلنتاج السياسي  --
ة العنف ة العنف استراتيجياستراتيجي   أن أنكماكما  .. وتحويل الديناميات إلى توترات وتحويل الديناميات إلى توترات،،جاججاجللتعبير عن االحتللتعبير عن االحت

  الصيرورةالصيرورة وتجميد  وتجميد ،،كانت تهدف إلى القضاء على المجال العمومي المشترككانت تهدف إلى القضاء على المجال العمومي المشترك

 أن  أن وفي هذا الصدد تم التنبيه إلىوفي هذا الصدد تم التنبيه إلى. .  وإلغاء المهيكل لصالح الالمهيكل وإلغاء المهيكل لصالح الالمهيكل،،االجتماعيةاالجتماعية
ريد المجتمع من ريد المجتمع من اإلقدام على تجاإلقدام على تج، وأن ، وأن واالنفجارواالنفجار  الفراغ والجمود يولد التطرفالفراغ والجمود يولد التطرف

  ..العنفالعنفلتفشي لتفشي   مواتيةمواتيةالالوسائل التعبير السلمي يوفر الظروف وسائل التعبير السلمي يوفر الظروف 

السياسية طغت خالل تلك الفترة على السياسية طغت خالل تلك الفترة على    الصراعات الصراعاتالبعض اآلخر أنالبعض اآلخر أناعتبر اعتبر   --
 بداية  بداية الدولة للوضع اختلفتالدولة للوضع اختلفت   مشيرا إلى أن طريقة معالجة مشيرا إلى أن طريقة معالجة،،الصراعات االجتماعيةالصراعات االجتماعية



 
Royaume du Maroc 
 
Instance Equité et Réconciliation 
        

 
المملكة المغربية

 هيئة اإلنصاف و المصالحة

 

  الكتاب الرابعالكتاب الرابع                                                                                                                                                                  التقرير الختاميالتقرير الختامي
       

66

، ، ى التدخل العنيف فقطى التدخل العنيف فقطحيث لم تقتصر علحيث لم تقتصر عل عما كانت عليه في الستينات،  عما كانت عليه في الستينات، 19811981من من 
في إدماج في إدماج التفكير التفكير ""الثمانينيات إلى الثمانينيات إلى   بل لجأت خالل بدايةبل لجأت خالل بداية، ، 19651965كما فعلت في كما فعلت في 

 وذلك وفق  وذلك وفق ،،السياسيةالسياسية   االحتجاجية وتغيير طبيعة التعامل مع المكونات االحتجاجية وتغيير طبيعة التعامل مع المكوناتالحركاتالحركات
  .."" شامل، يأخذ بعين االعتبار كذلك إعادة النظر في تنظيم المجال شامل، يأخذ بعين االعتبار كذلك إعادة النظر في تنظيم المجالمنظور أمنيمنظور أمني

  

  ز العنفز العنفالتوجهات نحو تجاوالتوجهات نحو تجاو--22--22
لقد المس المشاركون من خالل هذا المحور بعض التوجهات العامة التي تعرفها بالدنا لقد المس المشاركون من خالل هذا المحور بعض التوجهات العامة التي تعرفها بالدنا 
نحو تجاوز العنف كاستراتيجية للتدبير السياسي، معتبرين عمل الهيئة مناسبة حقيقية لدعم نحو تجاوز العنف كاستراتيجية للتدبير السياسي، معتبرين عمل الهيئة مناسبة حقيقية لدعم 
تلك التوجهات وجعلها تحتل مكانتها الحقيقية في حل كل الخالفات، مهما كانت طبيعتها أو تلك التوجهات وجعلها تحتل مكانتها الحقيقية في حل كل الخالفات، مهما كانت طبيعتها أو 

  ::وفي هذا اإلطار تم التركيز على العناصر التاليةوفي هذا اإلطار تم التركيز على العناصر التالية. . مصدرهامصدرها
  ألن الدولةألن الدولة، ، طلق عليها فترة الوعي التاريخيطلق عليها فترة الوعي التاريخييييعيش اليوم فترة يمكن أن يعيش اليوم فترة يمكن أن   المغربالمغرب  --

  الممارس في تلك الفترة؛الممارس في تلك الفترة؛تعترف فعليا بانتهاكات الماضي والعنف تعترف فعليا بانتهاكات الماضي والعنف 
اعات اعات تخللتها صرتخللتها صر االعتراف بان هذه الفترة  االعتراف بان هذه الفترة نبغينبغي ي ي،،مبادرة الدولة النقديةمبادرة الدولة النقدية  انطالقا منانطالقا من  --

 وبالتالي  وبالتالي ،،يم للمرحلة الماضيةيم للمرحلة الماضيةييالفاعلين يتفقون على إجراء تقالفاعلين يتفقون على إجراء تق  عنيفة، وتسجيل أنعنيفة، وتسجيل أن
  ة؛ة؛إجراء تقويم موضوعي لهذه الفترإجراء تقويم موضوعي لهذه الفتر  نحن اليوم أمام امتحاننحن اليوم أمام امتحان

  أن النخب الفكرية لم تساهم في مؤامرة الصمت وعدم الكشف عن هذاأن النخب الفكرية لم تساهم في مؤامرة الصمت وعدم الكشف عن هذااعتبار اعتبار   --

  أدبيات العديد منأدبيات العديد من أن الحديث عن انتهاكات الماضي كان موجودا في  أن الحديث عن انتهاكات الماضي كان موجودا في حيثحيث  ،،الواقعالواقع

  ؛؛المنظمات وفي كتابات الضحايا وصحف المعارضةالمنظمات وفي كتابات الضحايا وصحف المعارضة
 من خالل جلسات االستماع لضحايا  من خالل جلسات االستماع لضحايا ،،سياسية واجتماعيةسياسية واجتماعية  ما نعيشه اليوم من ديناميةما نعيشه اليوم من دينامية  --

 من الدولة  من الدولة اا جماعي جماعياا اعتراف اعترافيمثليمثل  ،،المبادراتالمبادرات   وغير ذلك من وغير ذلك مناإلنساناإلنسانانتهاكات حقوق انتهاكات حقوق 
 عن إرادة توافقية  عن إرادة توافقية اا وتعبير وتعبير،،الماضيالماضي  ومن المكونات السياسية للمجتمع بانتهاكاتومن المكونات السياسية للمجتمع بانتهاكات

  ل؛ل؛للقطع مع هذا الماضي والتطلع للمستقبللقطع مع هذا الماضي والتطلع للمستقب

 والقاضي برفع التحفظ عن  والقاضي برفع التحفظ عن  مؤخرا مؤخرا القرار الذي اتخذته الحكومة المغربية القرار الذي اتخذته الحكومة المغربيةاعتباراعتبار  --
  2020وعن المادتين وعن المادتين   ي،ي، التفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصر التفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصر1414المادة المادة 
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أو أو  القاسية  القاسية معاملةمعاملةالال من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب  من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب 2222وو
  سيمكنسيمكنح أن هذا اإلجراء ح أن هذا اإلجراء ييضضع توع تو بالخطوة الهامة، م بالخطوة الهامة، م،،أو المهينةأو المهينةالالإنسانية الالإنسانية 

 بعد  بعد ،،اللجوء إلى المحاكم الدولية المختصة ورفع الشكايات إليهااللجوء إلى المحاكم الدولية المختصة ورفع الشكايات إليهامن من   لمتضررينلمتضرريناا
  ؛؛ أمام المحاكم المغربية أمام المحاكم المغربيةييتقاضتقاضالال   إجراءات إجراءاتاستنفاذاستنفاذ

 أنماط  أنماط تقطع معتقطع معنماط جديدة من االحتجاجات اليوم نماط جديدة من االحتجاجات اليوم البعض بروز أالبعض بروز أالحظ الحظ   --
 بمواجهات اجتماعية خطيرة مثل ما وقع  بمواجهات اجتماعية خطيرة مثل ما وقع ، والتي تميزت، والتي تميزت الماضي الماضياالحتجاجات فياالحتجاجات في

لها طابع منظم، لها طابع منظم،  الحالية  الحالية  االحتجاجات االحتجاجات، في حين أن، في حين أن19901990 و و19841984 و و19811981في في 
 هذا في الوقت الذي حافظ فيه  هذا في الوقت الذي حافظ فيه ،،""عصرنة االحتجاجاتعصرنة االحتجاجات""الحديث معه عن الحديث معه عن   يمكنيمكن

    ..""طابعه القمعيطابعه القمعي""  التدخل األمني علىالتدخل األمني على
  

  قومات اإلصالح والمصالحة لتجاوز العنفقومات اإلصالح والمصالحة لتجاوز العنفمم  --33--22
  ::يمكن تلخيص األفكار واآلراء الرئيسية المندرجة ضمن هذا المحور فيما يلييمكن تلخيص األفكار واآلراء الرئيسية المندرجة ضمن هذا المحور فيما يلي

للحق في االختالف للحق في االختالف    أن أحد مكونات المصالحة هي التدبير السلمي أن أحد مكونات المصالحة هي التدبير السلمي على علىددييأكأكالتالت  --
مؤسساتية مؤسساتية    القيام بعدة إصالحات القيام بعدة إصالحاتةة ضرور ضرورتطرحتطرح  ذلكذلكواالحتجاج، وانطالقا من واالحتجاج، وانطالقا من 

  .. وبناء حول مختلف قضايا اإلصالح وبناء حول مختلف قضايا اإلصالحهادئهادئلشروع في نقاش وطني لشروع في نقاش وطني وقانونية، واوقانونية، وا
حقوق حقوق   تطوير قدرات المجتمع المغربي على التربية علىتطوير قدرات المجتمع المغربي على التربية علىاألهمية اإلستراتيجية لاألهمية اإلستراتيجية ل  --

   الخطة الخطة وفي هذا الصدد تم التنويه بمشروع وفي هذا الصدد تم التنويه بمشروع..اإلنسان والممارسة الديموقراطيةاإلنسان والممارسة الديموقراطية
انخرط كل انخرط كل لتي لتي  التربية على حقوق اإلنسان في المؤسسات التعليمية ا التربية على حقوق اإلنسان في المؤسسات التعليمية ا حول حولالوطنيةالوطنية

  .. التربية الوطنية في إعدادها التربية الوطنية في إعدادهاوزارةوزارةوو  اإلنساناإلنسان المجلس االستشاري لحقوق  المجلس االستشاري لحقوق منمن
   المتعلقة بالحريات العامة المتعلقة بالحريات العامةالنصوص القانونيةالنصوص القانونية  ضرورة إدخال تعديالت علىضرورة إدخال تعديالت على  --

السلمي للمجال السلمي للمجال    وتقنين ممارسات التدبير وتقنين ممارسات التدبير،،لمالءمتها مع التطورات الوطنية والدوليةلمالءمتها مع التطورات الوطنية والدولية
  ..العموميالعمومي

والمعلوماتي والمعلوماتي    لتعزيز الرصيد الوثائقي لتعزيز الرصيد الوثائقي والخبراء، والخبراء،الجامعيينالجامعيين مع  مع ،،الهيئة تسعى للعملالهيئة تسعى للعمل  --
  وتطوير الدراسات التوثيقية والجامعية حول االنتهاكات الماضية وسياقاتهاوتطوير الدراسات التوثيقية والجامعية حول االنتهاكات الماضية وسياقاتها
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والمساهمة في بلورة مشاريع وبرامج عملية ترسخ دولة القانون وتحمي الحريات والمساهمة في بلورة مشاريع وبرامج عملية ترسخ دولة القانون وتحمي الحريات 
 كتابة  كتابة مثل فيمثل فيتتتت صعبة  صعبة إشكاليةإشكالية أمام  أمام إال أنهاإال أنها. . منع تكرار االنتهاكاتمنع تكرار االنتهاكات  وتساهم فيوتساهم في

  ..المعاصر، والهيئة تشارك بصفة غير مباشرة في كتابة هذا التاريخالمعاصر، والهيئة تشارك بصفة غير مباشرة في كتابة هذا التاريخ  تاريخ المغربتاريخ المغرب
 فإنها سجلت في هذا اإلطار  فإنها سجلت في هذا اإلطار ، ، موثقة ومنهجية على االنتهاكاتموثقة ومنهجية على االنتهاكات  نها تقف بصفةنها تقف بصفةبما أبما أوو

عن الفترة عن الفترة الشهود ومختلف الفاعلين الشهود ومختلف الفاعلين غياب كتابات غياب كتابات   عددا من الفراغات أبرزهاعددا من الفراغات أبرزها
ضعف كبير في الكتابات المتعلقة ضعف كبير في الكتابات المتعلقة    وجود وجودإلىإلى  باإلضافةباإلضافة    ،،الماضية وأحداثها الدقيقةالماضية وأحداثها الدقيقة

يرة حول هذا يرة حول هذا ثثتنجز أبحاثا كتنجز أبحاثا ك  باالنتهاكات، كما أن الجامعة المغربية بدورها لمباالنتهاكات، كما أن الجامعة المغربية بدورها لم
  ..الخصاصالخصاص   من أي وقت مضى بتدارك هذا من أي وقت مضى بتدارك هذاأكثرأكثرالموضوع وهي اآلن مطالبة الموضوع وهي اآلن مطالبة 

 بالبناء  بالبناء ورهبنورهبن  ،،الجميعالجميع  لتدبير السياسي مسؤوليةلتدبير السياسي مسؤوليةللتجاوز العنف كاستراتيجية تجاوز العنف كاستراتيجية   --
تصبح هذه تصبح هذه    حتى حتى،، لخدمة التعددية والحوار لخدمة التعددية والحوار،، كل المؤسسات كل المؤسساتتأهيلتأهيللمشترك للوطن ولمشترك للوطن واا

المغرب المغرب   المرحلة االنتقالية التي تعيشها البالد قاطرة لمرحلة جديدة من تاريخالمرحلة االنتقالية التي تعيشها البالد قاطرة لمرحلة جديدة من تاريخ
والمجتمع والمجتمع   وعلى الدولةوعلى الدولة، ،  في الوقت الراهن في الوقت الراهنمسئولينمسئولين لقد أصبحنا جميعنا  لقد أصبحنا جميعنا ..المعاصرالمعاصر

نف السياسي التي كانت تمنع في نف السياسي التي كانت تمنع في  وتجاوز استراتيجية الع وتجاوز استراتيجية الع سلوك الحوار، سلوك الحوار،تنميةتنمية
الحلول للقضايا الجوهرية التي تواجهها البالد ويتوقف عليها بناء الحلول للقضايا الجوهرية التي تواجهها البالد ويتوقف عليها بناء   السابق من إيجادالسابق من إيجاد

  ..ومستقبلهاومستقبلها  حاضرهاحاضرها

الحديثة القائمة على الحديثة القائمة على  الديمقراطية و الديمقراطية والسياسيةالسياسية  لمؤسسةلمؤسسةيحق فقط ليحق فقط ل المشروع  المشروع العنفالعنف  --
اتيجية للتدبير اتيجية للتدبير العنف كاسترالعنف كاستر  الحل األنجع لتجاوزالحل األنجع لتجاوز، ذلك أن ، ذلك أن التمثيلية والتعددية التمثيلية والتعددية 

الديمقراطية الديمقراطية   السياسي ال يكمن في تشخيص العنف كظاهرة بل في ترسيخ قيمالسياسي ال يكمن في تشخيص العنف كظاهرة بل في ترسيخ قيم
  ..وتعزيزهاوتعزيزها

اتخاذ تدابير وقائية اتخاذ تدابير وقائية    من خالل من خالل،، عصرنة التدخل األمني وتأهيل أجهزته عصرنة التدخل األمني وتأهيل أجهزتهضرورةضرورة  --
األمن المعتمد األمن المعتمد   تتماشى واالختيار الديمقراطي الذي انخرطت فيه البالد والقطع معتتماشى واالختيار الديمقراطي الذي انخرطت فيه البالد والقطع مع

  ..على العنفعلى العنف
  

  ات على المستوى االقتصادي واالجتماعيات على المستوى االقتصادي واالجتماعياإلصالحاإلصالح--33
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االنتهاكات الجسيمة االنتهاكات الجسيمة   تناولت تحليل مخلفاتتناولت تحليل مخلفات ، و ، و20052005نظمت هذه الجلسة في فاتح مارس نظمت هذه الجلسة في فاتح مارس 
والعالقة بين والعالقة بين    على المستوى االقتصادي واالجتماعي، على المستوى االقتصادي واالجتماعي،،،لحقوق اإلنسان في الماضيلحقوق اإلنسان في الماضي

  ..رديةرديةالحريات الفالحريات الف  اإلصالحات االقتصادية واالجتماعية وترسيخ احترام القانون وضماناإلصالحات االقتصادية واالجتماعية وترسيخ احترام القانون وضمان
  أوال ما هي أوجه الربط بين االنتهاكاتأوال ما هي أوجه الربط بين االنتهاكات: : وتمحورت أشغال الجلسة حول سؤالين أساسيينوتمحورت أشغال الجلسة حول سؤالين أساسيين

الجسيمة لحقوق اإلنسان المرتكبة في الماضي والقضايا االقتصادية واالجتماعية؟؛ ثانيا الجسيمة لحقوق اإلنسان المرتكبة في الماضي والقضايا االقتصادية واالجتماعية؟؛ ثانيا 
كيف يمكن لإلصالحات االقتصادية واالجتماعية أن تساهم في ضمان عدم تكرار ما كيف يمكن لإلصالحات االقتصادية واالجتماعية أن تساهم في ضمان عدم تكرار ما 

ون تقديم بعض عناصر اإلجابة في إطار دعم مقاربة شمولية ون تقديم بعض عناصر اإلجابة في إطار دعم مقاربة شمولية خلخلددوحاول المتوحاول المت. . جرى؟جرى؟
للتصدي لالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان، من جهة، وفي أفق تعزيز مسار المصالحة للتصدي لالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان، من جهة، وفي أفق تعزيز مسار المصالحة 

  ..في جوانبه وأبعاده المختلفة، من جهة ثانيةفي جوانبه وأبعاده المختلفة، من جهة ثانية
  

  العالقة بين االنتهاكات والقضايا االقتصادية واالجتماعيةالعالقة بين االنتهاكات والقضايا االقتصادية واالجتماعية--11--33
هذه الجلسة أن يقاربوا العالقة بين االنتهاكات الجسيمة هذه الجلسة أن يقاربوا العالقة بين االنتهاكات الجسيمة حاول المشاركون في أشغال حاول المشاركون في أشغال 

لحقوق اإلنسان المرتكبة في الماضي وبعض القضايا االقتصادية واالجتماعية، من خالل لحقوق اإلنسان المرتكبة في الماضي وبعض القضايا االقتصادية واالجتماعية، من خالل 
  ::العناصر الرئيسية التاليةالعناصر الرئيسية التالية

 بمثابة إنكار لحق األفراد والجماعات في  بمثابة إنكار لحق األفراد والجماعات في اإلنساناإلنسانلحقوق لحقوق   تعتبر االنتهاكات الجسيمةتعتبر االنتهاكات الجسيمة  --
وفي هذا الصدد تمت وفي هذا الصدد تمت   .. االقتصادية االقتصاديةشؤونشؤون بما فيها ال بما فيها ال،،همهمشؤونشؤون  المشاركة في تدبيرالمشاركة في تدبير

ومناطق بعينها ألضرار ومناطق بعينها ألضرار    إلى تعرض جماعات وعائالت وأحزاب سياسية إلى تعرض جماعات وعائالت وأحزاب سياسيةاإلشارةاإلشارة
كبيرة من كبيرة من    بدرجة بدرجة و و، كما عانت مناطق بعينها، كما عانت مناطق بعينهانتهاكاتنتهاكاتجسيمة من جراء تلك االجسيمة من جراء تلك اال

  ..انتهاكات يمكن اعتبارها نوعا من العقاب الجماعيانتهاكات يمكن اعتبارها نوعا من العقاب الجماعي

  االستفادةاالستفادةاالنتهاكات والحرمان من االنتهاكات والحرمان من   ضررت من جراءضررت من جراءعلى مناطق تعلى مناطق تالهيئة الهيئة قفت قفت وو  --
. . لجبر األضرار التي تعرضت لهالجبر األضرار التي تعرضت لها  من المشاريع االقتصادية، وتحتاج حاليا لبرامجمن المشاريع االقتصادية، وتحتاج حاليا لبرامج

وبني مالل وأزيالل، وبني مالل وأزيالل،    الريف وإميلشيل وأكدز وخنيفرة الريف وإميلشيل وأكدز وخنيفرة مثال مثالمن بين هذه المناطقمن بين هذه المناطقوو
تفادتها تفادتها  وتهميش وعدم اس وتهميش وعدم اس، من جهة،، من جهة، انتهاكات انتهاكاتجراءجراءوالتي كانت معاناتها مزدوجة والتي كانت معاناتها مزدوجة 

  ..، من جهة أخرى، من جهة أخرىمن برامج تنمويةمن برامج تنموية
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اإلنسان شهدتها جل المجتمعات في العالم لكون اإلنسان شهدتها جل المجتمعات في العالم لكون   ظاهرة االنتهاكات الجسيمة لحقوقظاهرة االنتهاكات الجسيمة لحقوق  --
 الموارد والثروات  الموارد والثروات إلىإلىخلفية النفاذ خلفية النفاذ   الصراع السياسي كان قائما ومبنيا علىالصراع السياسي كان قائما ومبنيا على

  ..العموميةالعمومية

وتوزيع رخص وتوزيع رخص   المغرب لم ينج من هذه الظاهرة بسبب تنامي اقتصاد الريعالمغرب لم ينج من هذه الظاهرة بسبب تنامي اقتصاد الريع  --
االغتناء االغتناء   طريق التموقع داخل نمط السلطة القائم بهدفطريق التموقع داخل نمط السلطة القائم بهدف""االستغالل واالمتيازات عن االستغالل واالمتيازات عن 

وجعل وجعل   غير المشروع في غياب آليات المراقبة التي تنظمها الممارسة الديموقراطيةغير المشروع في غياب آليات المراقبة التي تنظمها الممارسة الديموقراطية
  .."" في منأى عن المحاسبة في منأى عن المحاسبةالمسئولينالمسئولين

غير أن غير أن   العنف السياسي وعالقته باالقتصاد ظاهرة عرفتها جميع البلدان،العنف السياسي وعالقته باالقتصاد ظاهرة عرفتها جميع البلدان،إن إن   --
  طفيليطفيليالالقتصاد قتصاد الال ا ا أنماط من  أنماط من  أن هذه الظاهرة أدت في المغرب إلى إنتاج أن هذه الظاهرة أدت في المغرب إلى إنتاجالفرقالفرق

  والريعي؛والريعي؛

من خالل من خالل   ،،وجود إخفاق في تدبير الشأن العاموجود إخفاق في تدبير الشأن العامبعض المشاركين بعض المشاركين الحظ الحظ   --
  لم تكن تخضع لتسيير عصري وال لنظام المراقبةلم تكن تخضع لتسيير عصري وال لنظام المراقبة""التي التي   المؤسسات االقتصاديةالمؤسسات االقتصادية

شيرا إلى أن القرار شيرا إلى أن القرار مم، ، ت عن مهامهات عن مهامهاكما أن تلك المؤسسات انزلقكما أن تلك المؤسسات انزلق. . ""والمحاسبةوالمحاسبة
غالبا ما وظفت ألهداف معينة غالبا ما وظفت ألهداف معينة   الفعلي كان يتم خارج المؤسسة االقتصادية التيالفعلي كان يتم خارج المؤسسة االقتصادية التي

إن هذا ال يعني أن هذه إن هذا ال يعني أن هذه   ..لتوسيع قاعدة المساندة لنمط سياسي معينلتوسيع قاعدة المساندة لنمط سياسي معينووللدفع للدفع 
غياب آليات المراقبة انحرفت هذه المؤسسات غياب آليات المراقبة انحرفت هذه المؤسسات   لكن فيلكن في، ، المؤسسات لم تنتج شيئاالمؤسسات لم تنتج شيئا

  ..أخرىأخرى   ألهداف ألهدافعن مهامها وأصبحت أداة للوصولعن مهامها وأصبحت أداة للوصول

    العصرية،العصرية،  بروز اقتصاد ال يخضع للمقاييسبروز اقتصاد ال يخضع للمقاييسإلى إلى  غياب الديمقراطية أدى  غياب الديمقراطية أدى أنأن  --
 مس النسيج المجتمعي  مس النسيج المجتمعي  طويلة طويلةكما أن امتداد هذه االنتهاكات على فترة زمنيةكما أن امتداد هذه االنتهاكات على فترة زمنية

  .. القيم والممارسات على صعيد المجتمع القيم والممارسات على صعيد المجتمع تأثرت تأثرتكماكما  برمتهبرمته

لقطاع لقطاع العمال في االعمال في ا  االختالالت أبرزها انتهاكات حقوقاالختالالت أبرزها انتهاكات حقوق  عدد منعدد من  وجودوجود  --
، حيث ، حيث سلوك رجال األعمالسلوك رجال األعمالباإلضافة إلى نوع من االلتباس في باإلضافة إلى نوع من االلتباس في االقتصادي، االقتصادي، 

 في حين تفضل أخرى  في حين تفضل أخرى ،،هناك فئة تريد أن يسود القانون لبناء اقتصاد سليمهناك فئة تريد أن يسود القانون لبناء اقتصاد سليم
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د على أهمية تدخل الدولة في المراقبة ووضع د على أهمية تدخل الدولة في المراقبة ووضع ييككالتأالتأ  ومن هنا ومن هنا . . مسارات ملتويةمسارات ملتوية
  .. المجتمع المجتمع مع معالسلطة أوالسلطة أو سواء مع  سواء مع ،،االقتصادييناالقتصاديين  ضوابط تحدد عالقة الفاعلينضوابط تحدد عالقة الفاعلين

االنتهاكات االقتصادية جاءت نتيجة النعدام الديموقراطية في االنتهاكات االقتصادية جاءت نتيجة النعدام الديموقراطية في "" أن  أن  البعض البعضأوضحأوضح  --
الفترة وسيطرة الهاجس األمني على االقتصاد وضعف القضاء وغياب الفترة وسيطرة الهاجس األمني على االقتصاد وضعف القضاء وغياب   تلكتلك

 مع المحظوظين من المقاولين المقربين من مراكز  مع المحظوظين من المقاولين المقربين من مراكز المسئولينالمسئولين  وتواطأوتواطأالمراقبة المراقبة 
قات ومجموعة من األراضي الخصبة بدون قات ومجموعة من األراضي الخصبة بدون الصفالصف  القرار مما أدى إلى تفويتالقرار مما أدى إلى تفويت

  ..""دراسات جدية ومنح القروض بدون ضماندراسات جدية ومنح القروض بدون ضمان

مجموعة مجموعة بباإلنسان اإلنسان   تدبير الشأن العام خالل فترة االنتهاكات الجسيمة لحقوقتدبير الشأن العام خالل فترة االنتهاكات الجسيمة لحقوقاتسم اتسم   --
المبادرة المبادرة   أنتجت اقتصادا ريعيا تنعدم فيه روحأنتجت اقتصادا ريعيا تنعدم فيه روح  من االختالالت الكبرىمن االختالالت الكبرى

  الشباب بحكم سيطرة نخبةالشباب بحكم سيطرة نخبةيقصي العديد من المقاولين يقصي العديد من المقاولين "" و و،،االقتصادية الشريفةاالقتصادية الشريفة

  ..""لمجال االقتصاديلمجال االقتصادياا  تحتكرتحتكراقتصادية فاسدة تفتقد للنزاهة وروح المسؤولية واقتصادية فاسدة تفتقد للنزاهة وروح المسؤولية و

مجموعة من مجموعة من    والتي مست والتي مست،،19951995حملة التطهير التي عرفها المغرب سنة حملة التطهير التي عرفها المغرب سنة   --
  تأديب المقاولين الذين ينتقدونتأديب المقاولين الذين ينتقدون " " إلى إلى كانت ذات أهداف سياسية ترمي كانت ذات أهداف سياسية ترمي،،المقاولينالمقاولين

ع المقاوالت األجنبية وال ينفذون بعض ع المقاوالت األجنبية وال ينفذون بعض الحكومة ويقومون بربط عالقات مالحكومة ويقومون بربط عالقات م
على مستوى على مستوى الكارثة الكارثة  وقع  وقع  من منهذه الحملةهذه الحملةلل  لما كانلما كان  باإلضافةباإلضافة. . ""التعليماتالتعليمات

  ..""الصالح والطالح من المقاوالتالصالح والطالح من المقاوالت""   حيث أتت على حيث أتت على،،االقتصاد الوطنياالقتصاد الوطني
والمتجسدة في فقدان والمتجسدة في فقدان   ما زلنا نعيش اليوم مخلفات فترة االنتهاكات الجسيمةما زلنا نعيش اليوم مخلفات فترة االنتهاكات الجسيمة  --

الضريبي الضريبي   خوض غمار التنافسية، وطغيان التملصخوض غمار التنافسية، وطغيان التملصالمقاوالت لعنصر التأهيل لالمقاوالت لعنصر التأهيل ل
واستمرار العالقات غير الواضحة مع السلطة وهي أمور أسهمت كلها في خلق واستمرار العالقات غير الواضحة مع السلطة وهي أمور أسهمت كلها في خلق 

  ..اقتصادي هش ومفككاقتصادي هش ومفكك  نسيجنسيج

واالجتماعية في واالجتماعية في   ال يمكن الوصول إلى تحقيق وتكريس الحقوق االقتصاديةال يمكن الوصول إلى تحقيق وتكريس الحقوق االقتصادية  --
  ضعفضعف والمتمثلة في تواضع و والمتمثلة في تواضع و،،المغرب في ظل المؤشرات السلبية القائمةالمغرب في ظل المؤشرات السلبية القائمة

 خصوصا في العالم القروي نتيجة السياسات المتبعة من طرف  خصوصا في العالم القروي نتيجة السياسات المتبعة من طرف ،،مستوى التعليممستوى التعليم
  ..فترة االنتهاكات والتي ساهمت في إقصاء العالم القروي وتهميشهفترة االنتهاكات والتي ساهمت في إقصاء العالم القروي وتهميشه  الدولة خاللالدولة خالل
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عنصري الثقة والطمأنينة كوسيلتين عنصري الثقة والطمأنينة كوسيلتين   تلك الفترة من تاريخ المغرب سجلت غيابتلك الفترة من تاريخ المغرب سجلت غياب  --
  ..االقتصادي العالمياالقتصادي العالمي  ضروريتين للنمو والتفاعل االيجابي مع المحيطضروريتين للنمو والتفاعل االيجابي مع المحيط

  

  اإلصالحات االقتصادية واالجتماعية لعدم تكرار ما جرىاإلصالحات االقتصادية واالجتماعية لعدم تكرار ما جرى--22--33
مأمن من تكرار انتهاكات حقوق اإلنسان مأمن من تكرار انتهاكات حقوق اإلنسان   استخالص عبر تضعنا فياستخالص عبر تضعنا في"" إلى  إلى الدعوةالدعوة  --

عرفها المغرب على المستويين عرفها المغرب على المستويين   والممارسات التي أدت إلى االختالالت التيوالممارسات التي أدت إلى االختالالت التي
   عالقة بين عالقة بينارة إلى وجودارة إلى وجودوفي هذا الصدد تمت اإلشوفي هذا الصدد تمت اإلش". ". االقتصادي واالجتماعياالقتصادي واالجتماعي

  ، ،  لهما داللة قوية لهما داللة قوية19951995 و و19901990حدثين بارزين خالل الفترة الممتدة بين سنتي حدثين بارزين خالل الفترة الممتدة بين سنتي 
اإلقرار بوجود انتهاكات لحقوق اإلنسان وإطالق سراح عدد من اإلقرار بوجود انتهاكات لحقوق اإلنسان وإطالق سراح عدد من   وهما تزامنوهما تزامن
المغفور له الحسن الثاني لتقرير البنك المغفور له الحسن الثاني لتقرير البنك   وعرض جاللةوعرض جاللة، من جهة، ، من جهة، المعتقلينالمعتقلين

ما يشبه السكتة القلبية إذا لم ما يشبه السكتة القلبية إذا لم   حصل لهحصل لهييقد قد ""رب رب  المغ المغأنأن  إلىإلىالدولي الذي أشار الدولي الذي أشار 
  ".". من جهة ثانية من جهة ثانيةيقم بإصالحاتيقم بإصالحات

 بداية للمشاورات واالتصاالت مع أحزاب  بداية للمشاورات واالتصاالت مع أحزاب المذكور،المذكور،ر تقرير البنك الدولي ر تقرير البنك الدولي اااعتباعتب  --
  ، وإنقاذ البالد؛، وإنقاذ البالد؛الحكومةالحكومة  المعارضة من أجل دعوتها للمشاركة فيالمعارضة من أجل دعوتها للمشاركة في

يدة المدى للهاجس يدة المدى للهاجس تخضع األهداف االقتصادية البعتخضع األهداف االقتصادية البع   الدولة كانت الدولة كانتبالرغم من أنبالرغم من أن  --
سببا في اإلخفاقات االقتصادية التي عرفها سببا في اإلخفاقات االقتصادية التي عرفها    أنفسهم أنفسهمالمسئولونالمسئولون"" كما كان  كما كان ،،األمنياألمني

   الوقت نفسه الوقت نفسهإنها فيإنها فيفف" " لحقوق اإلنسانلحقوق اإلنسان  المغرب خالل سنوات االنتهاكات الجسيمةالمغرب خالل سنوات االنتهاكات الجسيمة
مكنت من بناء اقتصاد مكنت من بناء اقتصاد ،،   خالل هذه المرحلة خالل هذه المرحلة،، ببناء مجموعة من المؤسسات ببناء مجموعة من المؤسساتقامتقامت

  .. ومؤسسات اقتصادية كبرى ومؤسسات اقتصادية كبرىعصري وبروز قطاع عام وخاصعصري وبروز قطاع عام وخاص

  د على ضرورة مساهمة كل الفاعلين في تطوير ثقافة تحترم اآلخر وتؤمند على ضرورة مساهمة كل الفاعلين في تطوير ثقافة تحترم اآلخر وتؤمنييشدشدالتالت  --

 تطوير آليات الحكم الرشيد وتوفير ميكانيزمات  تطوير آليات الحكم الرشيد وتوفير ميكانيزمات و ضرورةو ضرورةبالتعدد وباالختالف بالتعدد وباالختالف 
بطرق سلمية، وهي كلها متطلبات تؤثر إيجابا على االقتصاد، بطرق سلمية، وهي كلها متطلبات تؤثر إيجابا على االقتصاد،   تدبير الخالفاتتدبير الخالفات

العمل على استرجاع الثقة واالحتكام للقانون انطالقا العمل على استرجاع الثقة واالحتكام للقانون انطالقا   ميةمية أيضا على أه أيضا على أهمع التأكيدمع التأكيد
  ..المشاركة في الحياة العامةالمشاركة في الحياة العامة   للجميع للجميعتتيحتتيحمن مقاربة حقوقية من مقاربة حقوقية 
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بدون إرساء أسس الديموقراطية بدون إرساء أسس الديموقراطية ""واالجتماعية واالجتماعية   ال يمكن تحقيق التنمية االقتصاديةال يمكن تحقيق التنمية االقتصادية  --
 الدفع بمسلسل اإلصالحات  الدفع بمسلسل اإلصالحات ووالحكومي، الحكومي،   واحترام حقوق اإلنسان وترشيد العملواحترام حقوق اإلنسان وترشيد العمل

 بالرغم من  بالرغم من ،،تستجب لمطالب المقاولينتستجب لمطالب المقاولين   لم تكن لحد اآلن في المستوى ولم لم تكن لحد اآلن في المستوى ولمالتيالتي
ضرورة بناء الثقة بين ضرورة بناء الثقة بين    على علىع التأكيدع التأكيد م م،،"" وتيرتها خالل السنوات األخيرة وتيرتها خالل السنوات األخيرةتسارعتسارع

 لخلق  لخلق ،،والخارجيةوالخارجية  والعمل على تشجيع االستثمارات الوطنيةوالعمل على تشجيع االستثمارات الوطنية، ، جميع الفاعلينجميع الفاعلين
ن تحقيقه في إطار اقتصاد ن تحقيقه في إطار اقتصاد  أن تأهيل المقاولة ال يمك أن تأهيل المقاولة ال يمك كما كما..الثروة ومناصب الشغلالثروة ومناصب الشغل

الشغل الشاغل لدى المقاولين حاليا هو التعامل مع الفرقاء الشغل الشاغل لدى المقاولين حاليا هو التعامل مع الفرقاء حيث أن حيث أن ريعي، ريعي، 
  ..النهوض بالمقاولة والرفع من قدرتها التنافسيةالنهوض بالمقاولة والرفع من قدرتها التنافسية  االجتماعيين من أجلاالجتماعيين من أجل

االقتصادية إلى درجة أننا االقتصادية إلى درجة أننا راهن على اختيار التحديث وعصرنة الحياة راهن على اختيار التحديث وعصرنة الحياة   المغربالمغرب  --
  ..""ور ويتطلب أنماط تدبير جديدةور ويتطلب أنماط تدبير جديدة يتط يتطاااقتصادياقتصادي  اا مسار مسار اليوم اليومنعيشنعيش""

مؤهالت مؤهالت   أي نسيج اقتصادي ال يمكنه أن يكون منتجا إال إذا توافرتأي نسيج اقتصادي ال يمكنه أن يكون منتجا إال إذا توافرتإن إن   --
   وتكامل المكون المجالي عبر وتكامل المكون المجالي عبر، ، التنافسية واحترام القانون وسيادة عنصر الثقةالتنافسية واحترام القانون وسيادة عنصر الثقة

  على جميع المكونات التي تجمع وحدة المغرب االقتصادية وبالخصوصعلى جميع المكونات التي تجمع وحدة المغرب االقتصادية وبالخصوص  التركيزالتركيز
 تدهور  تدهور إلىإلىالقروي الذي عانى من تهميش مفرط أدى القروي الذي عانى من تهميش مفرط أدى للعالم للعالم االهتمام االهتمام   إيالءإيالء

  ..في كل مناطق البالدفي كل مناطق البالد  البنيات االقتصاديةالبنيات االقتصادية
عصرنة التشريعات عصرنة التشريعات    عبر عبر،،مطالبون اليوم بإحداث تغييرات مالئمة في القانونمطالبون اليوم بإحداث تغييرات مالئمة في القانون""  --

  علىعلى  ددييشدشد، مع الت، مع الت""وجعلها تساير المتطلبات التي تفرضها المتغيرات الدوليةوجعلها تساير المتطلبات التي تفرضها المتغيرات الدولية

  ..الرشوةالرشوةضرورة فرض احترام القانون ومحاربة ضرورة فرض احترام القانون ومحاربة 

متمثلة في عنصر الوضوح متمثلة في عنصر الوضوح   تشجيع االستثمار يحتاج إلى عدة ضوابط تحكمهتشجيع االستثمار يحتاج إلى عدة ضوابط تحكمه  --
واستقاللية واستقاللية   واستقرار التشريعات القانونية واستغالل أمثل للموارد البشريةواستقرار التشريعات القانونية واستغالل أمثل للموارد البشرية

  ..ونزاهة القضاءونزاهة القضاء

  المتمثلة في ترسيخالمتمثلة في ترسيخوو أنه ال يمكن الوصول إلى األهداف المتوخاة  أنه ال يمكن الوصول إلى األهداف المتوخاة التأكيد علىالتأكيد على  --

اعية، بدون اعتماد الديمقراطية كمرجع أساسي اعية، بدون اعتماد الديمقراطية كمرجع أساسي اإلصالحات االقتصادية واالجتماإلصالحات االقتصادية واالجتم
والشفافية كضمانة للفعالية االقتصادية وإصالح القوانين لتكريس والشفافية كضمانة للفعالية االقتصادية وإصالح القوانين لتكريس   وضروري،وضروري،
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 تقوية  تقوية معمعيؤدي في نهاية المطاف إلى أداء اقتصادي ناجع يؤدي في نهاية المطاف إلى أداء اقتصادي ناجع   التنافس الشريف الذيالتنافس الشريف الذي
  ..لتحقيق التكامل المجتمعي ثم إصالح القضاءلتحقيق التكامل المجتمعي ثم إصالح القضاء  قيم التضامن كسمة اجتماعيةقيم التضامن كسمة اجتماعية

بطء في بطء في   التي عرفتالتي عرفت  اعتمدت مقاربة جبر األضرار الجماعية في المناطقاعتمدت مقاربة جبر األضرار الجماعية في المناطقالهيئة الهيئة   --
  ..اإلنساناإلنسانجراء االنتهاكات الجسيمة لحقوق جراء االنتهاكات الجسيمة لحقوق   تنميتهاتنميتها

 إعادة االعتبار لتلك المناطق، بحيث  إعادة االعتبار لتلك المناطق، بحيث فيفي   الهيئة، في هذا المضمار، الهيئة، في هذا المضمار، توجه توجهيتمثليتمثل  --
  المحلية في البرامج التنموية العاجلة والتي ستقدمهاالمحلية في البرامج التنموية العاجلة والتي ستقدمها  السكان والفعالياتالسكان والفعاليات  تستشيرتستشير

  ..لتسريع إنجازهالتسريع إنجازها  بعد ذلك للسلطات العموميةبعد ذلك للسلطات العمومية

البرامج التنموية تهم البرامج التنموية تهم   هذا المسار يتكامل مع قيام الدولة حاليا بتنفيذ مجموعة منهذا المسار يتكامل مع قيام الدولة حاليا بتنفيذ مجموعة من  --
ومحاربة الفقر ومحاربة الفقر    وبناء الطرق وبناء الطرق،،باألساس كهربة وفك العزلة عن العالم القرويباألساس كهربة وفك العزلة عن العالم القروي

راكز راكز مقاربة بشأن ممقاربة بشأن م  الهيئة بصدد بلورةالهيئة بصدد بلورةمع اإلشارة إلى أن مع اإلشارة إلى أن والسكن غير الالئق، والسكن غير الالئق، 
  .. بما يحفظ الذاكرة بما يحفظ الذاكرة،،االعتقال السابقةاالعتقال السابقة
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  اإلصالحات على المستوى التربوي والثقافياإلصالحات على المستوى التربوي والثقافي--44
اإلصالحات التربوية اإلصالحات التربوية   لموضوعلموضوع، ، 20052005 مارس  مارس 88خصصت هذه الجلسة، التي نظمت يوم خصصت هذه الجلسة، التي نظمت يوم 

 وتفادي تكرار  وتفادي تكرار ،،المجتمعالمجتمع   في فياإلنساناإلنسان لتعزيز قيم الديموقراطية وحقوق  لتعزيز قيم الديموقراطية وحقوق ،،والثقافية الضروريةوالثقافية الضرورية
   على المجال على المجالاإلنساناإلنسان االنتهاكات الجسيمة لحقوق  االنتهاكات الجسيمة لحقوق آثارآثاراولت الجلسة اولت الجلسة وتنوتن  ..انتهاكات الماضيانتهاكات الماضي

   المنشود، بهدف خلق جيل واع مؤمن بقيم المواطنة المنشود، بهدف خلق جيل واع مؤمن بقيم المواطنةاإلصالحاإلصالح وسبل  وسبل ،،التربوي والثقافيالتربوي والثقافي

  والتسامح والتعددية واالختالف، وتوفير بيئة تيسر نشوء عالقات على أساس احتراموالتسامح والتعددية واالختالف، وتوفير بيئة تيسر نشوء عالقات على أساس احترام

 وهكذا تمحورت أشغالها حول نقطتين  وهكذا تمحورت أشغالها حول نقطتين ..بداعبداعواإلواإل وإعمال العقل والتفكير  وإعمال العقل والتفكير اإلنسانيةاإلنسانيةالكرامة الكرامة 
آثار االنتهاكات الجسيمة على بعض المجاالت التربوية والثقافية؛ وسبل وآفاق آثار االنتهاكات الجسيمة على بعض المجاالت التربوية والثقافية؛ وسبل وآفاق : : رئيسيتينرئيسيتين

  ..اإلصالحات التربوية والثقافيةاإلصالحات التربوية والثقافية
  

   آثار االنتهاكات على المجاالت التربوية والثقافية آثار االنتهاكات على المجاالت التربوية والثقافية--11--44
   تؤشر لبداية نهاية الفرد تؤشر لبداية نهاية الفرد فإنها فإنها،،االنتهاكات إذا مست المجال التربوي والثقافياالنتهاكات إذا مست المجال التربوي والثقافي  ننإإ  --

 خنق اإلبداع، وتكوين ناشئة غير  خنق اإلبداع، وتكوين ناشئة غير إلىإلى وتؤدي  وتؤدي ،، وتمس المجتمع بأسره وتمس المجتمع بأسره،،والمواطنوالمواطن
  ..بلبلضمان المستقضمان المستق  ييقادرة علقادرة عل

 حيث لقيت  حيث لقيت ،،المجتمعالمجتمع  شهد الحقل التربوي والثقافي انتهاكات جسيمة انعكست علىشهد الحقل التربوي والثقافي انتهاكات جسيمة انعكست على  --
نه كان نه كان أأ   إذ بالرغم من إذ بالرغم من،، التهميش التهميش،،مازيغيةمازيغيةاألاألن اللغة ن اللغة أأ شأنها ش شأنها ش،،اللغة العربيةاللغة العربية
   مغيبة في التعليم مغيبة في التعليم مع ذلك مع ذلكظلتظلت، فإنها ، فإنها كلغة رسمية في الدستوركلغة رسمية في الدستوريها يها منصوصا علمنصوصا عل

  ..العالي واإلدارة والمعامالت التجارية لفائدة اللغة الفرنسيةالعالي واإلدارة والمعامالت التجارية لفائدة اللغة الفرنسية
 وحرمت  وحرمت ،، من شعر ورواية وموسيقى من شعر ورواية وموسيقىاإلبداعاإلبداعالثقافي انتهاكات مست الثقافي انتهاكات مست   شهد المجالشهد المجال  --

 في المجاالت  في المجاالت ينينللتضييق على الناشطين الجمعويللتضييق على الناشطين الجمعوي  اإليداعاإليداعجمعيات من وصل جمعيات من وصل 
  ..التربوية والثقافيةالتربوية والثقافية

، مع ، مع  كأحد مكونات الهوية المغربية كأحد مكونات الهوية المغربية،،انتقد التهميش الذي طال اللغة االمازيغيةانتقد التهميش الذي طال اللغة االمازيغية  --
 وهي العملية التي ساهمت فيها  وهي العملية التي ساهمت فيها ،،""التضحية بالعمق المغربيالتضحية بالعمق المغربي  تمتتمت"" أنه  أنه اإلشارة إلىاإلشارة إلى
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مارست انتهاكات خطيرة بحكم نقلها لقيم وبرامج ال مارست انتهاكات خطيرة بحكم نقلها لقيم وبرامج ال   التيالتي " "اإلعالماإلعالم وسائل  وسائل أيضاأيضا
  ..""المغربيتينالمغربيتين  قة لها بالثقافة والهويةقة لها بالثقافة والهويةعالعال

عن منظومة عن منظومة   السياسة اللغوية كانت مرتبطة برهانات السلطة وأسفرت نتائجهاالسياسة اللغوية كانت مرتبطة برهانات السلطة وأسفرت نتائجها  --
بها على بها على    التي تم القيام التي تم القياماإلصالحاتاإلصالحات  أنأن  كماكما. . تربوية تكون أجياال ال تتقن أية لغةتربوية تكون أجياال ال تتقن أية لغة
   وظلت المنظومة التربوية كما كانت عليه وظلت المنظومة التربوية كما كانت عليه،،مستوى التعليم والمناهج لم تكن كافيةمستوى التعليم والمناهج لم تكن كافية

  . . سابقاسابقا

المغربي المغربي    اإلنسان اإلنسانلحقوقلحقوق بمجموعة من الممارسات تشكل انتهاكا  بمجموعة من الممارسات تشكل انتهاكا  البعض البعضذكرذكر  --
المغربي تعد المغربي تعد    بالمائة من األمية في المجتمع بالمائة من األمية في المجتمع4848 معتبرا أن نسبة  معتبرا أن نسبة ،،وطاقاته وإمكانياتهوطاقاته وإمكانياته

مواطن مواطن   نتيجة الختيارات فترة ما بعد االستقالل التي كانت ال تتضمن خيار بناءنتيجة الختيارات فترة ما بعد االستقالل التي كانت ال تتضمن خيار بناء""
  ".".مغربي ذي عقلية منتجةمغربي ذي عقلية منتجة

الستينات على مجموعة من الستينات على مجموعة من   ق المدرسة المغربية منفتحا إلى غاية بدايةق المدرسة المغربية منفتحا إلى غاية بدايةكان أفكان أف  --
، مع ، مع التقاليدالتقاليد  االختيارات من بينها السير في طريق الحداثة مع المحافظة علىاالختيارات من بينها السير في طريق الحداثة مع المحافظة على

  هناك مجموعة من المؤرخين اعتبروا أن هذه الفترة شكلت مرحلةهناك مجموعة من المؤرخين اعتبروا أن هذه الفترة شكلت مرحلة""إلى أن إلى أن اإلشارة اإلشارة 

  ل العقل النقدي وتعويض تربيةل العقل النقدي وتعويض تربيةانتقالية للمنظومة التربوية المغربية تم خاللها قتانتقالية للمنظومة التربوية المغربية تم خاللها قت

الناشئة على حب الوطن وأرضه بكل ثقافاتها وعمقها التاريخي بتربية شكلية تعتمد الناشئة على حب الوطن وأرضه بكل ثقافاتها وعمقها التاريخي بتربية شكلية تعتمد 
  ....""تاريخ صوريتاريخ صوري  علىعلى

  

  سبل وآفاق اإلصالحات التربوية والثقافيةسبل وآفاق اإلصالحات التربوية والثقافية  --22--44
 للتركيز على بناء ما  للتركيز على بناء ما ، ، جميع صورهاجميع صورها  الهدف األساسي هو القطع مع االنتهاكات فيالهدف األساسي هو القطع مع االنتهاكات في  --

خالق ينبذ كل ما من شأنه أن خالق ينبذ كل ما من شأنه أن   يد نمو ثقافة وطنية حرة بفكر مبدعيد نمو ثقافة وطنية حرة بفكر مبدعينفع الناس وما يفينفع الناس وما يف
  ..يقف ضد حرية المواطن المغربييقف ضد حرية المواطن المغربي

 وتقديم توصيات ومقترحات من  وتقديم توصيات ومقترحات من ،، بحفظ الذاكرة بحفظ الذاكرة،،الماضي وتخليدهالماضي وتخليده  ضرورة تجاوزضرورة تجاوز  --
المجال التربوي والثقافي تروم بعث نشء مبدع قمين المجال التربوي والثقافي تروم بعث نشء مبدع قمين   شأنها طرح إصالحات فيشأنها طرح إصالحات في

  ..الواحد والعشرينالواحد والعشرينبمغرب القرن بمغرب القرن 
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  اإلنسان،اإلنسان،  حقوقحقوق  د على أهمية النهوض بالمدرسة داخل المجتمع وتلقين ثقافةد على أهمية النهوض بالمدرسة داخل المجتمع وتلقين ثقافةييشدشدتتالال  --
ثقافة ثقافة    والتركيز على التعليم والتربية على والتركيز على التعليم والتربية علىاألولى،األولى،انطالقا من المراحل الدراسية انطالقا من المراحل الدراسية 

  اإلنسان،اإلنسان،حقوق حقوق بب  المتعلقةالمتعلقة وخلق مسالك في الجامعة للدراسات  وخلق مسالك في الجامعة للدراسات ،،حقوق اإلنسانحقوق اإلنسان
. .  في هذا المجال في هذا المجالاألخيرةاألخيرةالسنوات السنوات المغرب حقق تراكمات هامة خالل المغرب حقق تراكمات هامة خالل   خصوصا وأنخصوصا وأن

 سواء في الرواية أو  سواء في الرواية أو ،، هامة هامةإبداعيةإبداعيةنتاجات نتاجات إإ   حركية أسفرت عن حركية أسفرت عنتتشهدشهدفبالدنا فبالدنا 
 والتطوير في  والتطوير في اإلبداعاإلبداعترسيخ مزيد من ترسيخ مزيد من   السينما تالمس قضايا يمكنها أن تدفع نحوالسينما تالمس قضايا يمكنها أن تدفع نحو

  ..اإلنساناإلنسان   المواطن المغربي بثقافة حقوق المواطن المغربي بثقافة حقوقإشباعإشباعمسار مسار 
 ثقافة مجتمع  ثقافة مجتمع اإلنساناإلنسانثقافة حقوق ثقافة حقوق   بحبحد على ضرورة توافر متطلبات لتصد على ضرورة توافر متطلبات لتصييشدشدالتالت  --

المهنية كما االجتماعية المهنية كما االجتماعية    لها الجميع في الحياة لها الجميع في الحياةععبأسره، تترجمها ضوابط يخضبأسره، تترجمها ضوابط يخض
  ..منذ الصغرمنذ الصغر   دور المدرسة في مواكبة مسيرة اإلصالح دور المدرسة في مواكبة مسيرة اإلصالحإلىإلى  ، مع اإلشارة، مع اإلشارةواألسريةواألسرية

  ما تزال فيما تزال في، و، و مسلسل إصالحات همت هذا المجال مسلسل إصالحات همت هذا المجال19911991المغرب منذ المغرب منذ ببطلق طلق نن أ أ  --

 المجلس  المجلس أصدرهاأصدرها بالتوصية التي  بالتوصية التي وفي هذا الصدد تم التذكيروفي هذا الصدد تم التذكير  ..حاجة للترسيخحاجة للترسيخ
 بالمدارس ومعاهد  بالمدارس ومعاهد اإلنساناإلنسان بتلقين ثقافة حقوق  بتلقين ثقافة حقوق 19911991فيفي  اإلنساناإلنساناالستشاري لحقوق االستشاري لحقوق 

 في المدارس، وصدور الميثاق  في المدارس، وصدور الميثاق اإلنساناإلنسانلتلقين حقوق لتلقين حقوق   19941994الشرطة، ثم اتفاقية الشرطة، ثم اتفاقية 
دور كتب دور كتب  المناهج التربوية وص المناهج التربوية وصإصالحإصالح  ثمثم، ، 19991999 في فيكوينكوينالوطني للتربية والتالوطني للتربية والت

  ..20022002في في جديدة جديدة 

ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات المجتمع المدني    كانت الجمعيات كانت الجمعياتالخمسة عشر الماضية،الخمسة عشر الماضية،خالل السنوات خالل السنوات   --
الموضوع مشروع الموضوع مشروع    واآلن أصبح واآلن أصبحاإلنسان،اإلنسان،فاعلة في مجال النهوض بثقافة حقوق فاعلة في مجال النهوض بثقافة حقوق 

بناء بناء    تساهم في تساهم فياإلنساناإلنسان العمل على جعل ثقافة حقوق  العمل على جعل ثقافة حقوق ولذلك ينبغيولذلك ينبغي  . . مجتمع بأسرهمجتمع بأسره
  ..دي تكرار انتهاكات الماضيدي تكرار انتهاكات الماضيدولة الحق والحريات وتفادولة الحق والحريات وتفا

  .. عميق في النظام التعليمي وتشجيع تطوير الفكر النقدي عميق في النظام التعليمي وتشجيع تطوير الفكر النقديإصالحإصالح  إلىإلى  وةوةدعدعالال  --
  

  اإلصالحات التشريعية والتنفيذية والقضائيةاإلصالحات التشريعية والتنفيذية والقضائية--55
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تثبيت دولة تثبيت دولة ، وسائل ، وسائل 20052005 مارس  مارس 1515ناقش المشاركون في هذه الجلسة، التي انعقدت في ناقش المشاركون في هذه الجلسة، التي انعقدت في 
 في إطار ترسيخ التقدم الجاري  في إطار ترسيخ التقدم الجاري ،،ل سلطةل سلطةموقع واستقاللية كموقع واستقاللية ك  القانون والمؤسسات وتعزيزالقانون والمؤسسات وتعزيز

حاول المشاركون حاول المشاركون . .  رئيسيين رئيسيين الموضوع من خالل محورين الموضوع من خالل محورين وتمت معالجة وتمت معالجة..منذ التسعيناتمنذ التسعينات
 من حيث الحماية  من حيث الحماية اإلنساناإلنساناالنتهاكات الجسيمة لحقوق االنتهاكات الجسيمة لحقوق    تحليل ماضي تحليل ماضيفي المحور األولفي المحور األول

مداخل مداخل  ل ل المحور الثاني المحور الثانيوتطرقوا فيوتطرقوا فيفي هذا المجال في هذا المجال   القانونية ودور كل سلطة على حدةالقانونية ودور كل سلطة على حدة
القانون وتعزيز الديموقراطية وانخراط المغرب في القانون وتعزيز الديموقراطية وانخراط المغرب في    بما يؤمن تقوية دولة بما يؤمن تقوية دولةاإلصالح،اإلصالح،
  ..اإلنساناإلنسان   لمرجعية حقوق لمرجعية حقوق الدولية الدوليةالمنظومةالمنظومة

   من حيث الحماية القانونية من حيث الحماية القانونيةاإلنساناإلنساناالنتهاكات الجسيمة لحقوق االنتهاكات الجسيمة لحقوق   ماضيماضي--11--55

  علينعلين مع الفا مع الفاوعلى اللقاءات التي تمتوعلى اللقاءات التي تمت على الدراسات التي أنجزتها الهيئة  على الدراسات التي أنجزتها الهيئة اابناءبناء  --

 االنتهاكات الجسيمة في  االنتهاكات الجسيمة في  حدوث حدوث وجود خلل كبير بين وجود خلل كبير بين، تبين، تبينالسياسيين والجامعيينالسياسيين والجامعيين
 في بداية  في بداية بالدنابالدنا  حيث عرفتحيث عرفت""الحماية القانونية، الحماية القانونية،   آلياتآلياتغياب أو ضعف غياب أو ضعف  و و،،الماضيالماضي
  ،،العامة والمنظومة الجنائيةالعامة والمنظومة الجنائية   مدونات قانونية متقدمة فيما يخص الحريات مدونات قانونية متقدمة فيما يخص الحرياتاالستقاللاالستقالل

قبيل ظهير قبيل ظهير    وتغييبا لفائدة قوانين من وتغييبا لفائدة قوانين من،،ت خطيرةت خطيرة لألسف تراجعا لألسف تراجعا بعد ذلك بعد ذلك شهدت شهدتهاهالكنلكن
  ، كما عجز البرلمان عن التصدي لالنتهاكات ولم يبادر بالتقصي، كما عجز البرلمان عن التصدي لالنتهاكات ولم يبادر بالتقصي""كل ما من شأنهكل ما من شأنه""

  ..""ولم تقم النيابة العامة بدورها كحام للمجتمع ومانع لالنتهاكاتولم تقم النيابة العامة بدورها كحام للمجتمع ومانع لالنتهاكات

الكبرى التي ستطرح الكبرى التي ستطرح   قفت الهيئة في دراساتها وتحليالتها على العديد من الثغراتقفت الهيئة في دراساتها وتحليالتها على العديد من الثغراتوو  --
الفوري الفوري    من أجل توفير مداخل لإلصالح وإيجاد آليات للتصدي من أجل توفير مداخل لإلصالح وإيجاد آليات للتصدي،،صيات بشأنهاصيات بشأنهاتوتو

  لالنتهاكات التي قد تحصل وضمان عدم التكرار، لالنتهاكات التي قد تحصل وضمان عدم التكرار، 

  ،،19991999 و و19561956 ما بين  ما بين  الفترة الفترةاإلنسان فياإلنسان في   االنتهاكات الجسيمة لحقوق االنتهاكات الجسيمة لحقوقترجعترجع  --
حيث لم حيث لم ""ة، ة، غياب معايير المؤسسات الديموقراطيغياب معايير المؤسسات الديموقراطييتمثل األول في يتمثل األول في . .  رئيسيين رئيسيينلعاملينلعاملين

   انتخابات تشريعية سنة انتخابات تشريعية سنةأولأول  وإجراءوإجراء  ،،19621962 دستور سوى سنة  دستور سوى سنة أولأول إقرار  إقرار يتميتم

 فيتعلق  فيتعلق ،، أما الثاني أما الثاني..""اانجاعتهنجاعته بكيفية أفرغت المؤسسات من  بكيفية أفرغت المؤسسات من تمتتمتوالتي والتي ، ، 19631963
 خصوصا  خصوصا ،،التي طرأت على القوانين في اتجاه مزيد من الزجر والتشديدالتي طرأت على القوانين في اتجاه مزيد من الزجر والتشديد  بالتعديالتبالتعديالت
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نفس الشيء نفس الشيء  و و،،19591959  ةةالذي شهد تراجعات سنالذي شهد تراجعات سن  19581958  العامة لسنةالعامة لسنة  قانون الحرياتقانون الحريات
التدبير التدبير بب   البعض البعضد ما سماهد ما سماهااانتقانتقفي هذا الصدد تم في هذا الصدد تم وو. . المنظومة الجنائيةالمنظومة الجنائيةينطبق على ينطبق على 

  تجاهل المشاكل المجتمعية المطروحة وكأنتجاهل المشاكل المجتمعية المطروحة وكأن"" للزمن لدى أصحاب القرار و للزمن لدى أصحاب القرار والسيئالسيئ

 تكريس مناخ سياسي يقوم على  تكريس مناخ سياسي يقوم على إلىإلى داعيا  داعيا ،،""قطار التنمية والتقدم متوقف ينتظرناقطار التنمية والتقدم متوقف ينتظرنا
  ..والتتبع والمراقبةوالتتبع والمراقبةوالمحاسبة والمحاسبة   المساءلةالمساءلة

القضاء أو ضباط القضاء أو ضباط    هو هو عن االنتهاكات الماضية ليس عن االنتهاكات الماضية ليسولولالمسؤالمسؤأن أن البعض البعض أوضح أوضح   --
للتأهيل للتأهيل   مدعوة حاليامدعوة حالياوو بل هي مسؤولية دولة بمختلف أجهزتها ومؤسساتها  بل هي مسؤولية دولة بمختلف أجهزتها ومؤسساتها ،،الشرطةالشرطة

  ..واإلصالحواإلصالح

 صراع سرعان ما  صراع سرعان ما إلىإلى تحول  تحول االستقالل،االستقالل،   خالل مرحلة خالل مرحلة،،التوافق الذي عرفه المغربالتوافق الذي عرفه المغرب  --
 وأسفر  وأسفر وإمكانياتها،وإمكانياتها،وسائلها وسائلها   دخول كطرف فيه باستعمال مختلفدخول كطرف فيه باستعمال مختلفاستغلته الدولة للاستغلته الدولة لل

  ..اإلنساناإلنسانحقوق حقوق للعن وقوع انتهاكات جسيمة عن وقوع انتهاكات جسيمة   ذلكذلك

قيام القضاء قيام القضاء  " " أوال أوال:: في مجال الحماية القانونية في مجال الحماية القانونيةل وجود ثالث ثغرات أساسيةل وجود ثالث ثغرات أساسيةييسجسج ت ت  --
استعمال القوة العمومية بدون استعمال القوة العمومية بدون وثانيا وثانيا   ؛؛""جرىجرى  وتبرير ماوتبرير مابإعطاء شرعية لالنتهاكات بإعطاء شرعية لالنتهاكات 

ما جعل حجم ما جعل حجم مم  ،،قيد أو شرطقيد أو شرط  ثالثا استعمال المال العمومي بدون أيثالثا استعمال المال العمومي بدون أي و و؛؛ضوابطضوابط
  ..االنتهاكات الجسيمة يمتد في العمق والزمناالنتهاكات الجسيمة يمتد في العمق والزمن

لحقوق اإلنسان هو الصراع على الحكم لحقوق اإلنسان هو الصراع على الحكم   ر أن السبب في االنتهاكات الجسيمةر أن السبب في االنتهاكات الجسيمةااعتبعتباا  --
عميقة في مجتمعنا بسبب عميقة في مجتمعنا بسبب    أن العنف غدا إشكالية أن العنف غدا إشكاليةإلىإلى  مع اإلشارةمع اإلشارة  ، ، بوسائل عنيفةبوسائل عنيفة

السياسية والمجتمع السياسية والمجتمع    حيث استعملته الدولة والمكونات حيث استعملته الدولة والمكونات،،ي السياق اللفظيي السياق اللفظيهراته فهراته فظظتمتم
  ....""األقوىاألقوى   عنفا هو عنفا هواألكثراألكثر«« التالية  التالية قاعدةقاعدةالال مما أنتج في األخير  مما أنتج في األخير ،،معا بدل الحوارمعا بدل الحوار

 القانون يوضع  القانون يوضع أنأن كما  كما ،،القانونالقانون   تشمل جميع مجاالت تشمل جميع مجاالتاإلنساناإلنسان أن حقوق  أن حقوق توضيحتوضيح  --
مجتمع جاهل وأمي مجتمع جاهل وأمي   ان فيان في ومن ثمة ال يمكن تصور حقوق اإلنس ومن ثمة ال يمكن تصور حقوق اإلنس،،لخدمة اإلنسانلخدمة اإلنسان

   على ضرورة ربط االنتهاكات على ضرورة ربط االنتهاكاتومن هنا التأكيدومن هنا التأكيد. . يفتقد إلى الحاجات األساسيةيفتقد إلى الحاجات األساسية

حيث سيادة حيث سيادة من من   ،،الماضية بمستوى الوعي االجتماعي والسياسي الذي كان موجوداالماضية بمستوى الوعي االجتماعي والسياسي الذي كان موجودا
  .. كأسهل الحلول كأسهل الحلولاألمنيةاألمنيةواللجوء إلى المقاربة واللجوء إلى المقاربة   خطاب اإلقصاءخطاب اإلقصاء
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  اإلصالحاإلصالحمداخل مداخل --22--55

بين موضوع العدالة االنتقالية وطي بين موضوع العدالة االنتقالية وطي   المصالحة ال تفصلالمصالحة ال تفصلمقاربة هيئة اإلنصاف ومقاربة هيئة اإلنصاف و  --
 وتقوية االنتقال  وتقوية االنتقال اإلصالحاتاإلصالحات   ودينامية ودينامية، من جهة،، من جهة،صفحة ماضي االنتهاكات الجسيمةصفحة ماضي االنتهاكات الجسيمة

 في هذا  في هذا ،،ال ينطلقال ينطلق   المغرب المغربإلى أنإلى أن  ع اإلشارةع اإلشارةمممن جهة أخرى، من جهة أخرى،   ،،الديموقراطيالديموقراطي
  لتيلتياألهمية ااألهمية ا  بالغةبالغة   بل من تراكمات في مجال اإلصالحات بل من تراكمات في مجال اإلصالحات،، من الصفر من الصفر،،اإلطاراإلطار

  .. ومدعوة للتوسع خالل السنوات المقبلة ومدعوة للتوسع خالل السنوات المقبلةاألخيرة،األخيرة،شهدتها السنوات شهدتها السنوات 

 تأمل أن يكون تقريرها الختامي  تأمل أن يكون تقريرها الختامي ،،الدولة والمجتمعالدولة والمجتمع  الهيئة كمؤسسة وسيطة بينالهيئة كمؤسسة وسيطة بين  --
 للعشرية المقبلة  للعشرية المقبلة  عملي عمليبرنامجبرنامجبمثابة بمثابة   مدة انتدابها،مدة انتدابها،   انتهاء انتهاءإثرإثر  ،،لجاللة الملكلجاللة الملكالمرفوع المرفوع 

مختلف المستويات بما مختلف المستويات بما   شامل علىشامل علىفي مجال النهوض بحقوق اإلنسان واإلصالح الفي مجال النهوض بحقوق اإلنسان واإلصالح ال
  ..فيها القانونية والتشريعية والقضائيةفيها القانونية والتشريعية والقضائية

   وتقوم وتقوم، ، ر أن الهيئة مختصة نوعيا في كل انتهاك له طابع مكثف وجسيمر أن الهيئة مختصة نوعيا في كل انتهاك له طابع مكثف وجسيمييذكذكتت  --

  علىعلىبإثبات نوعية ومدى جسامة االنتهاكات الماضية لحقوق اإلنسان، في سياقاتها وبإثبات نوعية ومدى جسامة االنتهاكات الماضية لحقوق اإلنسان، في سياقاتها و
 ودولة الحق والقانون، وبذل  ودولة الحق والقانون، وبذل معايير وقيم حقوق اإلنسان ومبادئ الديمقراطيةمعايير وقيم حقوق اإلنسان ومبادئ الديمقراطية  ضوءضوء

للتحري بشأن الوقائع التي لم يتم استجالؤها؛ والكشف عن مصير للتحري بشأن الوقائع التي لم يتم استجالؤها؛ والكشف عن مصير   كل الجهودكل الجهود
مسؤوليات أجهزة الدولة أو غيرها في االنتهاكات والوقائع مسؤوليات أجهزة الدولة أو غيرها في االنتهاكات والوقائع   المختفين، والوقوف علىالمختفين، والوقوف على

  . . موضوع التحرياتموضوع التحريات

   فإن عمل الهيئة يندرج أيضا في سياق تعزيز مسار االنتقال فإن عمل الهيئة يندرج أيضا في سياق تعزيز مسار االنتقال،،عالوة على ذلكعالوة على ذلك  --

  الديمقراطي ببالدنا وترسيخ دولة المؤسسات والقانون، وبالتالي فمقاربتها تندرج فيالديمقراطي ببالدنا وترسيخ دولة المؤسسات والقانون، وبالتالي فمقاربتها تندرج في

أن التراكم الذي عرفه المغرب خالل أن التراكم الذي عرفه المغرب خالل ، مع توضيح ، مع توضيح مسار شامل من اإلصالحاتمسار شامل من اإلصالحات
  األسرةاألسرةيصب في تطوير هذه الدينامية من قبيل إصالح مدونة يصب في تطوير هذه الدينامية من قبيل إصالح مدونة   السنوات األخيرةالسنوات األخيرة

  ..وع قانون يجرم التعذيبوع قانون يجرم التعذيبالجنائية وتقديم مشرالجنائية وتقديم مشر  وفتح نقاش حول السياسةوفتح نقاش حول السياسة
انعكس على السلوكيات انعكس على السلوكيات ""والذي والذي   ع هامش الحريات الذي يعيشه المغربع هامش الحريات الذي يعيشه المغربييأهمية توسأهمية توس  --

يحاسبوا الحكومة يحاسبوا الحكومة    حيث أصبح المغاربة يدركون انه من حقهم أن حيث أصبح المغاربة يدركون انه من حقهم أن،،المجتمعيةالمجتمعية
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 تطوير آليات العمل  تطوير آليات العمل إلىإلى  وفي هذا الصدد تمت الدعوةوفي هذا الصدد تمت الدعوة". ". المسئولينالمسئولينويسائلوا ويسائلوا 
ياسية قادرة على التفاوض فيما بينها وعلى تقبل ياسية قادرة على التفاوض فيما بينها وعلى تقبل تكون القوى الستكون القوى الس   بحيث بحيث،،السياسيالسياسي

 وأن تنبع الحكومة  وأن تنبع الحكومة ، ،  مصداقيته مصداقيتهلكي يستعيدلكي يستعيدالبرلمان ساحة للفعل البرلمان ساحة للفعل   النتائج، وأن يكونالنتائج، وأن يكون
  ..سليمةسليمة  من البرلمان بعد انتخاباتمن البرلمان بعد انتخابات

   وعلى ضرورة أن ينبع جوهر القرار وعلى ضرورة أن ينبع جوهر القرار،،د على أهمية تأهيل وإصالح القضاءد على أهمية تأهيل وإصالح القضاءييشدشدالتالت  --

 البحث عن الصيغ الممكنة لتوسيع مجال  البحث عن الصيغ الممكنة لتوسيع مجال  مع مع،،السياسي عن المؤسسات السياسيةالسياسي عن المؤسسات السياسية
  ..التشريعالتشريع

أن المرحلة الراهنة تتطلب توافقا وتراضيا بين كل المكونات لتحصين أن المرحلة الراهنة تتطلب توافقا وتراضيا بين كل المكونات لتحصين    على علىددييكك التأ التأ  --
  ..الديمقراطيالديمقراطي  االنتقالاالنتقال

السلطة وطرق صرف المال السلطة وطرق صرف المال   ضرورة القيام بإصالحات كبرى تهم القضاء وأجهزةضرورة القيام بإصالحات كبرى تهم القضاء وأجهزة  --
للمستقبل ال للمستقبل ال   التأسيسالتأسيس  أنأن  ة إلىة إلىع اإلشارع اإلشار م م،،وضرورة توفير آليات للمراقبةوضرورة توفير آليات للمراقبة، ، العموميالعمومي

  يتوقف فقط على النوايا الطبية بل هو عمل طويل وممتد في الزمن يقوم علىيتوقف فقط على النوايا الطبية بل هو عمل طويل وممتد في الزمن يقوم على

  ..المصالحة الشمولية ذات النظرة المستقبليةالمصالحة الشمولية ذات النظرة المستقبلية

   أن مجموع القضايا المرتبطة باإلصالحات القضائية والتشريعية يجب أن مجموع القضايا المرتبطة باإلصالحات القضائية والتشريعية يجب على علىددييككالتأالتأ  --

 والتي  والتي ،،واستعادة المجتمع للثقةواستعادة المجتمع للثقةربطها بمسألة استعادة هذه المؤسسات لمصداقيتها ربطها بمسألة استعادة هذه المؤسسات لمصداقيتها 
أفضل طريقة لحل المشاكل واإلكراهات التي تواجه البالد بسبب تراكم أفضل طريقة لحل المشاكل واإلكراهات التي تواجه البالد بسبب تراكم   تعدتعد

  ..الخيباتالخيبات

  ،،الثقافة ووسائل اإلعالم والتعليمالثقافة ووسائل اإلعالم والتعليم  د على الدور الحاسم الذي يجب أن تلعبهد على الدور الحاسم الذي يجب أن تلعبهييشدشدالتالت  --
 وعلى ضرورة اعتبار  وعلى ضرورة اعتبار ،،الشموليالشمولي   بهدف تكريس اإلصالح بهدف تكريس اإلصالح،،لبناء قاعدة متعددة المدىلبناء قاعدة متعددة المدى

والديموقراطية من بين الثوابت والديموقراطية من بين الثوابت   اإلنساناإلنساندأي العدالة االجتماعية واحترام حقوق دأي العدالة االجتماعية واحترام حقوق مبمب
  ..المجتمعالمجتمع  الوطنية والسعي لبلورة نوع من الميثاق داخلالوطنية والسعي لبلورة نوع من الميثاق داخل

تعزيز دولة تعزيز دولة    وأن وأنالديمقراطية،الديمقراطية،د أن الدول األكثر استقرارا في العالم هي الدول د أن الدول األكثر استقرارا في العالم هي الدول ييأكأكالتالت  --
يجب يجب   أن التوافقأن التوافقبب  ذكيرذكيرع التع الت م م،،القانون والمؤسسات يظل االتجاه الصحيح واألمثلالقانون والمؤسسات يظل االتجاه الصحيح واألمثل
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  أن ينصب على ثوابت البالد المتمثلة في المرجعية اإلسالمية والوحدة الوطنيةأن ينصب على ثوابت البالد المتمثلة في المرجعية اإلسالمية والوحدة الوطنية
  .. والتطلع إلى المستقبل والتطلع إلى المستقبل واالختيار الديموقراطي، واالختيار الديموقراطي،،،والملكية الدستوريةوالملكية الدستورية  والترابيةوالترابية

االطمئنان للمؤسسات االطمئنان للمؤسسات    ألنه يوفر ألنه يوفر،،ر أن المدخل األساسي هو إصالح القضاءر أن المدخل األساسي هو إصالح القضاءاااعتباعتب  --
 عن طريق حسن اختيار القضاة  عن طريق حسن اختيار القضاة ،،نزيهانزيها   كما يجب أن يكون كما يجب أن يكون..رينرينوللمواطن وللمستثموللمواطن وللمستثم

 ألن  ألن ، ، من التكوين والتأهيلمن التكوين والتأهيل  والعمل على جعلهم ينعمون بالعيش الكريم واالستفادةوالعمل على جعلهم ينعمون بالعيش الكريم واالستفادة
استكمال اإلنصاف استكمال اإلنصاف    من أجل من أجل،،فعالية القضاء رهينة بالتكوين والتحديث والتخصصفعالية القضاء رهينة بالتكوين والتحديث والتخصص

  ..والمصالحة الحقيقيةوالمصالحة الحقيقية

  عب اكبر قدر ممكن من الحساسياتعب اكبر قدر ممكن من الحساسيات انتخابات نزيهة تستو انتخابات نزيهة تستوأهميةأهميةد على د على ييشدشدالتالت  --

  ن تكون وسيلة لتنظيم المشهد السياسي وتعزيز دورن تكون وسيلة لتنظيم المشهد السياسي وتعزيز دورأأ و و،، إقصاء إقصاء أي أي دون دون،،السياسيةالسياسية
الملك الملك   أمامأمام  ولةولةمسؤمسؤ حكومة منسجمة وفعالة  حكومة منسجمة وفعالة ، مع وجود، مع وجودالمعارضةالمعارضةوو  األغلبيةاألغلبية  كل منكل من

  ..ومؤسسة برلمانية قويةومؤسسة برلمانية قوية، ، البرلمانالبرلمانوو

   األمر األهم إذا ما األمر األهم إذا ماننأأأن القضاء في حاجة إلى إصالح غير أن القضاء في حاجة إلى إصالح غير  " " البعض إلى البعض إلىأشارأشار  --

، ، "" المجتمع وجعله يدرك ما حوله ويعرف ما يريد المجتمع وجعله يدرك ما حوله ويعرف ما يريدتأهيلتأهيلأردنا استقرارا حقيقيا هو أردنا استقرارا حقيقيا هو 
 سيقل  سيقل آنذاكآنذاكأنه في اليوم الذي يعي فيه المواطن أن القانون وضع لحمايته أنه في اليوم الذي يعي فيه المواطن أن القانون وضع لحمايته   وقالوقال

  ..سواء في القضاء أو في أي مرفق آخرسواء في القضاء أو في أي مرفق آخر  ، ، خرق القانونخرق القانون

تأهيل تأهيل    هما هما،،ر يتطلب أمرين أساسيينر يتطلب أمرين أساسيينانتقال المجتمع من طور إلى طوانتقال المجتمع من طور إلى طو""د أن د أن ييأكأكالتالت  --
أسيرا أسيرا   المجتمع ومنحه الوسائل الكفيلة لجعله واعيا في الزمن الذي يعيشه وأال يكونالمجتمع ومنحه الوسائل الكفيلة لجعله واعيا في الزمن الذي يعيشه وأال يكون

   تكون تكونأنأن المنظومة القانونية التي يجب  المنظومة القانونية التي يجب تأهيلتأهيل ثم  ثم ، ، للخطابات الديماغوجية السطحيةللخطابات الديماغوجية السطحية

في مستوى ما نريده لهذا المجتمع من حيث المؤسسات الدستورية التشريعية في مستوى ما نريده لهذا المجتمع من حيث المؤسسات الدستورية التشريعية 
  ".".والقضائيةوالقضائية  لتنفيذيةلتنفيذيةواوا

 المساهمة في هذا المسار الذي  المساهمة في هذا المسار الذي إلىإلىوالفاعلين المجتمعيين والفاعلين المجتمعيين    مختلف األكاديميين مختلف األكاديميينعوةعوةدد  --
  ..مجتمعمجتمعو إعطاء مناعة للو إعطاء مناعة لل  يصب في تأمين المستقبليصب في تأمين المستقبل
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    اتاتــييــ التوص التوص::ثالثثالثالفصل الالفصل ال
  

   منطلقات ومسار تقديم التوصيات منطلقات ومسار تقديم التوصيات--أوالأوال

 التوصيات التي تتوج تقريرها  التوصيات التي تتوج تقريرها  فيما يخص إعداد فيما يخص إعدادنبني عمل هيئة اإلنصاف والمصالحةنبني عمل هيئة اإلنصاف والمصالحةيي
  ::الختامي على المنطلقات اآلتيةالختامي على المنطلقات اآلتية

اختيار الدولة التوجه نحو المستقبل في مجال النهوض بحقوق اإلنسان وحمايتها، اختيار الدولة التوجه نحو المستقبل في مجال النهوض بحقوق اإلنسان وحمايتها،   --
  في سياق االنتقال الديمقراطي للبالد؛في سياق االنتقال الديمقراطي للبالد؛

تعزيز مسلسل اإلصالحات الجارية في مجاالت متنوعة وحقول شتى ذات الصلة تعزيز مسلسل اإلصالحات الجارية في مجاالت متنوعة وحقول شتى ذات الصلة   --
  بحقوق اإلنسان؛بحقوق اإلنسان؛

 النظام األساسي الرامية إلى تقديم المقترحات الكفيلة بعدم تكرار ما جرى  النظام األساسي الرامية إلى تقديم المقترحات الكفيلة بعدم تكرار ما جرى مقتضياتمقتضيات  --
  ..ومحو آثار االنتهاكات واسترجاع الثقة وتقويتها في حكم القانونومحو آثار االنتهاكات واسترجاع الثقة وتقويتها في حكم القانون

وتتأسس توصيات الهيئة، تفعيال للمنطلقات السابقة، بانسجام مع التطورات الكبرى، من وتتأسس توصيات الهيئة، تفعيال للمنطلقات السابقة، بانسجام مع التطورات الكبرى، من 
  ::حيثحيث
رارية النظام الملكي الدستوري رارية النظام الملكي الدستوري اإلرادة السياسية العليا، المستمدة من استماإلرادة السياسية العليا، المستمدة من استم  --

جعل الديمقراطية وروح جعل الديمقراطية وروح لضامن لحرمة الدولة والمؤسسات، ولضامن لحرمة الدولة والمؤسسات، والديمقراطي، االديمقراطي، ا
المواطنة وإشاعة ثقافة حقوق وواجبات اإلنسان، خير تحصين للمجتمع من نزعات المواطنة وإشاعة ثقافة حقوق وواجبات اإلنسان، خير تحصين للمجتمع من نزعات 
التطرف واإلرهاب، وتحرير الطاقات الكفيلة بجعل المغاربة قاطبة في انسجام تام التطرف واإلرهاب، وتحرير الطاقات الكفيلة بجعل المغاربة قاطبة في انسجام تام 

  رفع ما يواجهه، من تحديات داخلية وخارجية؛رفع ما يواجهه، من تحديات داخلية وخارجية؛مع تطلعات وطنهم ومع تطلعات وطنهم و

الدعوة الملكية السامية، من أجل إصالح القضاء، ضمانا لحرمته ولجعل أحكامه الدعوة الملكية السامية، من أجل إصالح القضاء، ضمانا لحرمته ولجعل أحكامه   --
تستهدف اإلنصاف في إطار من االستقالل عن كل أشكال الضغوط المادية تستهدف اإلنصاف في إطار من االستقالل عن كل أشكال الضغوط المادية 
والمعنوية، وباعتبار مبدأ استقالل القضاء، قاعدة ديمقراطية لكفالة حسن سير والمعنوية، وباعتبار مبدأ استقالل القضاء، قاعدة ديمقراطية لكفالة حسن سير 
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ضمانا لدستوريته، ولسيادة القانون ومساواة الجميع أمامه في جميع ضمانا لدستوريته، ولسيادة القانون ومساواة الجميع أمامه في جميع العدالة والعدالة و
  الظروف واألحوال، ولدور القضاء في كسب رهان الديمقراطية والتنمية؛الظروف واألحوال، ولدور القضاء في كسب رهان الديمقراطية والتنمية؛

األبعاد اإلنسانية الكبرى، للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، المرتكزة على مبادئ األبعاد اإلنسانية الكبرى، للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، المرتكزة على مبادئ   --
االجتماعي والعمل واالجتهاد االجتماعي والعمل واالجتهاد الديمقراطية السياسية والفعالية االقتصادية والتماسك الديمقراطية السياسية والفعالية االقتصادية والتماسك 
  ..وتمكين المواطن من االستثمار األمثل لمؤهالته وقدراتهوتمكين المواطن من االستثمار األمثل لمؤهالته وقدراته

التأصيل الدستوري، حيث عرفت بالدنا من خالل المراجعتين الدستوريتين للعقد التأصيل الدستوري، حيث عرفت بالدنا من خالل المراجعتين الدستوريتين للعقد   --
 متعارف  متعارف يال دستوريا لحقوق اإلنسان كما هييال دستوريا لحقوق اإلنسان كما هيالتسعيني من القرن المنصرم، تأصالتسعيني من القرن المنصرم، تأص

  عليها عالميا؛عليها عالميا؛
عصرنة المنظومات القانونية المتصلة بالحقوق والحريات عصرنة المنظومات القانونية المتصلة بالحقوق والحريات استئناف مسلسل تحديث واستئناف مسلسل تحديث و  --

الفردية والجماعية في اتجاه إقرار حقوق اإلنسان من حيث األسس والضمانات في الفردية والجماعية في اتجاه إقرار حقوق اإلنسان من حيث األسس والضمانات في 
  قوانين عامة وخاصة؛قوانين عامة وخاصة؛

إنطالق عملية عصرنة التشريع الجنائي، حيث تم إقرار مبادئ وضمانات في إنطالق عملية عصرنة التشريع الجنائي، حيث تم إقرار مبادئ وضمانات في   --
ة أيضا النقاش الوطني ة أيضا النقاش الوطني اإلجراءات المسطرية ذات الصلة، كما فتح بذات الدرجاإلجراءات المسطرية ذات الصلة، كما فتح بذات الدرج

  حول االختيارات واألسس المتعين وضعها في مجال السياسة الجنائية؛حول االختيارات واألسس المتعين وضعها في مجال السياسة الجنائية؛

إقرار المراجعة النوعية شكال ومضمونا لمدونة األسرة، في إطار الءم المعايير إقرار المراجعة النوعية شكال ومضمونا لمدونة األسرة، في إطار الءم المعايير   --
الكونية المتعلقة بحقوق اإلنسان وقيم العدل والمساواة ومقاصد الشريعة اإلسالمية الكونية المتعلقة بحقوق اإلنسان وقيم العدل والمساواة ومقاصد الشريعة اإلسالمية 

 لبنة أساسية حول إشكالية الخصوصية والكونية  لبنة أساسية حول إشكالية الخصوصية والكونية السمحاء، مما مكن من وضعالسمحاء، مما مكن من وضع
تعزز األسرة على أساس من تعزز األسرة على أساس من نية تضمن حقوق المرأة واألطفال ونية تضمن حقوق المرأة واألطفال ولمنظومة قانولمنظومة قانو

  العدل واإلنصاف؛العدل واإلنصاف؛
إعادة االعتبار للحقوق الثقافية واللغة األمازيغية كمكون من مكونات الهوية إعادة االعتبار للحقوق الثقافية واللغة األمازيغية كمكون من مكونات الهوية   --

  الوطنية؛الوطنية؛

 صعيد اإلدارة والدولة  صعيد اإلدارة والدولة التأكيد السياسي على ضرورة التمييز بين السلطات علىالتأكيد السياسي على ضرورة التمييز بين السلطات على  --
وتمكين المواطنين من الوسائل القانونية السريعة وذات الفعالية للدفاع عن حقوقهم وتمكين المواطنين من الوسائل القانونية السريعة وذات الفعالية للدفاع عن حقوقهم 
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إن من خالل إقرار مفهوم جديد للسلطة في العالقات اليومية مع اإلدارة أو بواسطة إن من خالل إقرار مفهوم جديد للسلطة في العالقات اليومية مع اإلدارة أو بواسطة 
  القضاء المختص لذلك؛القضاء المختص لذلك؛

 لرفع  لرفع وضع آليات الوساطة والتدخل، حماية لحقوق اإلنسان من انتهاكات أووضع آليات الوساطة والتدخل، حماية لحقوق اإلنسان من انتهاكات أو  --
  االنتهاكات؛ االنتهاكات؛ 

  تي انطلقت في شكل قوانين وآليات تي انطلقت في شكل قوانين وآليات وإن الهيئة التي تستحضر هذه المكتسبات الكبرى الوإن الهيئة التي تستحضر هذه المكتسبات الكبرى ال
مساهمة إضافية في مساهمة إضافية في ها، ها، مقترحاتمقترحاتها وها وتوصياتتوصياتوراش وطنية، تتطلع إلى أن تكون وراش وطنية، تتطلع إلى أن تكون برامج وأبرامج وأوو

  المسار الرامي إلى ترسيخ حقوق اإلنسان وتوطيد الديمقراطية وتقوية دولة الحق والقانونالمسار الرامي إلى ترسيخ حقوق اإلنسان وتوطيد الديمقراطية وتقوية دولة الحق والقانون

تي تقدمها في نطاق تي تقدمها في نطاق  أن المقترحات ال أن المقترحات ال هذا األساس تعي الهيئة كل الوعي هذا األساس تعي الهيئة كل الوعيوعلىوعلى
 ال تروم أكثر من تقديم أفكار تتضمن مبادئ وأسس، وآليات  ال تروم أكثر من تقديم أفكار تتضمن مبادئ وأسس، وآليات ،، المنوطة بها المنوطة بهااالختصاصاتاالختصاصات

تحيل على مساطر ومسالك، من شأنها تعزيز الضمانات القانونية، عند تولي السلطات تحيل على مساطر ومسالك، من شأنها تعزيز الضمانات القانونية، عند تولي السلطات 
  ..فائدة اإلنشاء، اإللغاء أو التتميمفائدة اإلنشاء، اإللغاء أو التتميمالمختصة قانونا، التعديل التشريعي، لالمختصة قانونا، التعديل التشريعي، ل

   المرجعية والمنهجية المعتمدة في إعداد التوصيات المرجعية والمنهجية المعتمدة في إعداد التوصيات--ثانياثانيا

استندت الهيئة في إطار إعداد التوصيات، فضال عما ذكر أعاله من حيث اإلشارة إلى استندت الهيئة في إطار إعداد التوصيات، فضال عما ذكر أعاله من حيث اإلشارة إلى 
  : : اإلرادة العليا ومسلسل اإلصالحات الجارية، علىاإلرادة العليا ومسلسل اإلصالحات الجارية، على

 مجال  مجال ييتفادة من التجارب المقارنة فتفادة من التجارب المقارنة فالمعايير الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان واالسالمعايير الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان واالس  --
العدالة االنتقالية في العالم، وكذا االجتهادات المبلورة فيما يخص عالقة حقوق العدالة االنتقالية في العالم، وكذا االجتهادات المبلورة فيما يخص عالقة حقوق 

  اإلنسان بالديمقراطية في إطار األمم المتحدة، أو الهيئات البرلمانية الدولية؛اإلنسان بالديمقراطية في إطار األمم المتحدة، أو الهيئات البرلمانية الدولية؛
مستخلصات التجربة المغربية في موضوع االنتهاكات الجسيمة المرتكبة في مستخلصات التجربة المغربية في موضوع االنتهاكات الجسيمة المرتكبة في   --

 من حيث أنواعها ومداها والمسؤوليات المؤسساتية التي ارتبطت بها  من حيث أنواعها ومداها والمسؤوليات المؤسساتية التي ارتبطت بها الماضيالماضي
  وأوجه الخصاص في مجاالت القانون والعدالة والحكامة األمنية؛وأوجه الخصاص في مجاالت القانون والعدالة والحكامة األمنية؛

لنصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة لنصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة  بشأن ا بشأن ا الدراسات واألبحاث العلمية الدراسات واألبحاث العلمية  --
مها مها سلبي على احتراسلبي على احتراإيجابي أو إيجابي أو بحقوق اإلنسان أو تلك التي قد يكون لها أثر بحقوق اإلنسان أو تلك التي قد يكون لها أثر 
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مما مكن من تبين ما يتعين تعزيزه و تقويته، أو إلغاؤه، أو تتميمه أو مما مكن من تبين ما يتعين تعزيزه و تقويته، أو إلغاؤه، أو تتميمه أو . . والتمتع بهاوالتمتع بها
  وضعه ألول مرة، على صعيد الضمانات والمساطر؛وضعه ألول مرة، على صعيد الضمانات والمساطر؛

الدراسات التي مكنت من الوقوف على تعزيز صالحيات ووظائف الجهات المعنية الدراسات التي مكنت من الوقوف على تعزيز صالحيات ووظائف الجهات المعنية   --
  أو المتدخلة في مجال حقوق اإلنسان، من حيث ممارستها لمهامها؛أو المتدخلة في مجال حقوق اإلنسان، من حيث ممارستها لمهامها؛

التشاورية مع األحزاب السياسية والجمعيات والمنظمات غير التشاورية مع األحزاب السياسية والجمعيات والمنظمات غير لقاءات الحوارية ولقاءات الحوارية والال  --
الحكومية المعنية وممثلي السلطات العمومية، مما أفضى إلى تلقي اقتراحات الحكومية المعنية وممثلي السلطات العمومية، مما أفضى إلى تلقي اقتراحات 

  متنوعة حول الموضوع؛متنوعة حول الموضوع؛
  ،، بين أعضاء الهيئة، بصفة جماعية ومن خالل فرقها بين أعضاء الهيئة، بصفة جماعية ومن خالل فرقها المجراة المجراةمعمقةمعمقةالالمناقشات مناقشات الال  --

  ..والمتخصصين على صعيدهاوالمتخصصين على صعيدها
    

  لإلصالحات المقترحةلإلصالحات المقترحة المجاالت الرئيسية  المجاالت الرئيسية --ثالثاثالثا
  تعزيز الحماية الدستورية لحقوق اإلنسانتعزيز الحماية الدستورية لحقوق اإلنسان  --11

ليس من صالحية الهيئة اتخاذ موقف، حول وجهات النظر السياسية أو الحزبية المعلن ليس من صالحية الهيئة اتخاذ موقف، حول وجهات النظر السياسية أو الحزبية المعلن 
  ..عنها في النقاش العمومي حول الدستورعنها في النقاش العمومي حول الدستور

 وهما جـاللة المـلك  وهما جـاللة المـلك ،،وباعتبار السلطتين اللتين يمنحهما الدستور المبادرة بالتعديلوباعتبار السلطتين اللتين يمنحهما الدستور المبادرة بالتعديل
التي تستوجب األخذ بعين التي تستوجب األخذ بعين  الهيئة ، في إطار تفكيرها حول القضايا  الهيئة ، في إطار تفكيرها حول القضايا تقترحتقترحوالبرلمان، والبرلمان، 

  ::ما يليما يليالبالد، عندما يكون األمر ممكنا البالد، عندما يكون األمر ممكنا  في صلب دستور  في صلب دستور االعتباراالعتبار
تعزيز احترام حقوق اإلنسان وتحسين الحكامة األمنية وعلى الخصوص في تعزيز احترام حقوق اإلنسان وتحسين الحكامة األمنية وعلى الخصوص في   ••

  حالة األزمات؛حالة األزمات؛
ي لحقوق اإلنسان كما هي متعارف عليها دوليا وذلك ي لحقوق اإلنسان كما هي متعارف عليها دوليا وذلك دعم التأصيل الدستوردعم التأصيل الدستور  ••

عبر ترسيخ واضح لمبدأ سمو المعاهدات واالتفاقيات الدولية ذات الصلـة عبر ترسيخ واضح لمبدأ سمو المعاهدات واالتفاقيات الدولية ذات الصلـة 
 والقانون اإلنساني على  والقانون اإلنساني على  لحقوق اإلنسان لحقوق اإلنسانوبشكل عام معايير القانون الدوليوبشكل عام معايير القانون الدولي

  القوانين الوطنية؛القوانين الوطنية؛
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تي تي التنصيص الدستوري الصريح بفحوى الحريات والحقوق األساسية الالتنصيص الدستوري الصريح بفحوى الحريات والحقوق األساسية ال  ••
يتضمنها مثل حريات التنقل والتعبير والتظاهر والتنظيم النقابي والسياسي يتضمنها مثل حريات التنقل والتعبير والتظاهر والتنظيم النقابي والسياسي 
والتجمع واإلضراب وسرية المراسالت وحرمة المسكن واحترام الحياة والتجمع واإلضراب وسرية المراسالت وحرمة المسكن واحترام الحياة 

وتحصينها بالقدر الكافي ضد أية تقلبات للعمل التشريعي وتحصينها بالقدر الكافي ضد أية تقلبات للعمل التشريعي . . الخاصةالخاصة
مع التنصيص على المقتضى الذي يجعل مع التنصيص على المقتضى الذي يجعل . . والتنظيمي واإلداري العاديوالتنظيمي واإلداري العادي

يم هذا المجال من اختصاص القانون، وإلزام المشرع نفسه كلما أقدم يم هذا المجال من اختصاص القانون، وإلزام المشرع نفسه كلما أقدم تنظتنظ
، ضمانات ، ضمانات ةةعلى تنظيم ممارستها، بأن يسن، فضال عن الضمانات الموجودعلى تنظيم ممارستها، بأن يسن، فضال عن الضمانات الموجود

أخرى وقائية مع سبل اللجوء للعدالة لصالح المواطنين الذين قد يعتبرون أخرى وقائية مع سبل اللجوء للعدالة لصالح المواطنين الذين قد يعتبرون 
  ..أنهم تضرروا في ممارسة أية حرية من تلك الحريات أو حق من الحقوقأنهم تضرروا في ممارسة أية حرية من تلك الحريات أو حق من الحقوق

عزيز الضمانات الدستورية للمساواة، وذلك بالتنصيص على المساواة بين عزيز الضمانات الدستورية للمساواة، وذلك بالتنصيص على المساواة بين تت  ••
  . . الرجال والنساء في الحقوق السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافيةالرجال والنساء في الحقوق السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية

تقوية المراقبة الدستورية للقوانين والمراسيم التنظيمية المستقلة الصادرة عن تقوية المراقبة الدستورية للقوانين والمراسيم التنظيمية المستقلة الصادرة عن   ••
لدفع استثناء لدفع استثناء الجهاز التنفيذي، والتنصيص دستوريا على الحق في االجهاز التنفيذي، والتنصيص دستوريا على الحق في ا

بالدستورية قانون من القوانين، مع اإلحالة على المجلس الدستوري للفصل بالدستورية قانون من القوانين، مع اإلحالة على المجلس الدستوري للفصل 
  دستورية،دستورية،فيه ووضع شروط مضبوطة لذلك تفاديا لالدعاء المفرط بالالفيه ووضع شروط مضبوطة لذلك تفاديا لالدعاء المفرط بالال

وضمان حق األقلية في الطعن بعدم دستورية القوانين الصادرة عن البرلمان وضمان حق األقلية في الطعن بعدم دستورية القوانين الصادرة عن البرلمان 
  ..أمام المجلس الدستوريأمام المجلس الدستوري

قسري واالعتقال التعسفي واإلبادة العنصرية قسري واالعتقال التعسفي واإلبادة العنصرية تجريم ممارسة االختفاء التجريم ممارسة االختفاء ال  ••
وباقي الجرائم ضد اإلنسانية والتعذيب وكل أشكال المعاملة والعقوبات وباقي الجرائم ضد اإلنسانية والتعذيب وكل أشكال المعاملة والعقوبات 

  ..القاسية والالإنسانية والمهينةالقاسية والالإنسانية والمهينة
 منع كل أشكال الميز المدانة دوليا وكل أشكال التحريض على العنصرية  منع كل أشكال الميز المدانة دوليا وكل أشكال التحريض على العنصرية   ••

  رية السامية؛رية السامية؛ومقت األجانب والعنف والكراهية على مستوى القواعد الدستوومقت األجانب والعنف والكراهية على مستوى القواعد الدستو
اإلقرار دستوريا بمبدأ براءة كل متهم إلى أن تثبت إدانته، وضمان حقه في اإلقرار دستوريا بمبدأ براءة كل متهم إلى أن تثبت إدانته، وضمان حقه في   ••

  ..محاكمة عادلةمحاكمة عادلة
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 الدستوري، من حيث فصل السلط، وخاصة فيما يتصل  الدستوري، من حيث فصل السلط، وخاصة فيما يتصل أأتعزيز المبدتعزيز المبد  ••
باستقالل العدالة والنظام األساسي للقضاة، مع المنع الصريح ألي تدخل باستقالل العدالة والنظام األساسي للقضاة، مع المنع الصريح ألي تدخل 

  . . ر السلطة القضائيةر السلطة القضائيةللسلطة التنفيذية في تنظيم العدالة وسيللسلطة التنفيذية في تنظيم العدالة وسي
تقوية الضمانات الدستورية الستقالل المجلس األعلى للقضاء وجعل نظامه تقوية الضمانات الدستورية الستقالل المجلس األعلى للقضاء وجعل نظامه   ••

األساسي يحدد بقانون تنظيمي يتم بمقتضاه مراجعة تشكيلته ووظيفته بما األساسي يحدد بقانون تنظيمي يتم بمقتضاه مراجعة تشكيلته ووظيفته بما 
، مع اإلقرار له باستقالله ، مع اإلقرار له باستقالله أطراف أخرى غير قضائية داخلهأطراف أخرى غير قضائية داخلهيضمن تمثيلية يضمن تمثيلية 

واسعة في مجال تنظيم المهنة واسعة في مجال تنظيم المهنة الذاتي بشريا وماليا، وتمكينه من سلطات الذاتي بشريا وماليا، وتمكينه من سلطات 
وتخويله إعداد وتخويله إعداد . . ووضع ضوابطها وأخالقياتها وتقييم عمل القضاة وتأديبهمووضع ضوابطها وأخالقياتها وتقييم عمل القضاة وتأديبهم

  . . تقرير سنوي عن سير العدالةتقرير سنوي عن سير العدالة
النهوض بالحكامة األمنية من حيث تقوية األمن وحفظ النظام العام سواء في النهوض بالحكامة األمنية من حيث تقوية األمن وحفظ النظام العام سواء في   ••

  ..الظروف العادية أو عند حدوث أزماتالظروف العادية أو عند حدوث أزمات
البحث وتقصي الحقائق فيما يخص البحث وتقصي الحقائق فيما يخص توضيح وتقوية سلطات البرلمان في توضيح وتقوية سلطات البرلمان في   ••

احترام حقوق اإلنسان والوقوف على أية وقائع قد تثبت حدوث انتهاكات احترام حقوق اإلنسان والوقوف على أية وقائع قد تثبت حدوث انتهاكات 
جسيمة، مع إلزامه بإنشاء لجان للتقصي ذات االختصاص الواسع في كل جسيمة، مع إلزامه بإنشاء لجان للتقصي ذات االختصاص الواسع في كل 
الحاالت التي يبدو فيها أن حقوق اإلنسان قد انتهكت أو هي معرضة لذلك الحاالت التي يبدو فيها أن حقوق اإلنسان قد انتهكت أو هي معرضة لذلك 

  .. حق إنشاء تلك اللجان حق إنشاء تلك اللجانبشكل سافر، مع منح األقلية هي األخرىبشكل سافر، مع منح األقلية هي األخرى
إقرار مسؤولية الحكومة في حماية حقوق اإلنسان والحفاظ على األمن إقرار مسؤولية الحكومة في حماية حقوق اإلنسان والحفاظ على األمن   ••

  ..والنظام واإلدارة العموميةوالنظام واإلدارة العمومية
تشكيل لجنة رفيعة المستوى من فقهاء الدستور والقانون وحقوق اإلنسان تشكيل لجنة رفيعة المستوى من فقهاء الدستور والقانون وحقوق اإلنسان   ••

يناط بها تفحص متطلبات وتبعات المقتضى الدستوري المقترح وتقديم يناط بها تفحص متطلبات وتبعات المقتضى الدستوري المقترح وتقديم 
لتحقيق االنسجام بين القوانين الوطنية واالتفاقيات لتحقيق االنسجام بين القوانين الوطنية واالتفاقيات المقترحات المناسبة المقترحات المناسبة 

  ..الدولية المصدق عليها من طرف المغرب في مجال حقوق اإلنسانالدولية المصدق عليها من طرف المغرب في مجال حقوق اإلنسان
  

   مواصلة االنضمام إلى اتفاقيات القانون الدولي لحقوق اإلنسان مواصلة االنضمام إلى اتفاقيات القانون الدولي لحقوق اإلنسان--22
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المصادقة على البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المصادقة على البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق   ••
  ..علق بمنع عقوبة اإلعدامعلق بمنع عقوبة اإلعدامالمدنية والسياسية المتالمدنية والسياسية المت

المصادقة على البروتوكول االختياري الملحق باالتفاقية الدولية للقضاء على المصادقة على البروتوكول االختياري الملحق باالتفاقية الدولية للقضاء على   ••
جميع أشكال التمييز ضد النساء، ورفع التحفظات التي سجلها المغرب جميع أشكال التمييز ضد النساء، ورفع التحفظات التي سجلها المغرب 

  . . بخصوص بعض مقتضيات االتفاقية المذكورةبخصوص بعض مقتضيات االتفاقية المذكورة
لتوقيع لتوقيع المصادقة على النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية تتميما المصادقة على النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية تتميما   ••

  ..المغرب عليه، مع فحص اإلكراهات المطروحةالمغرب عليه، مع فحص اإلكراهات المطروحة
  

   تعزيز الحماية القانونية والقضائية لحقوق اإلنسان تعزيز الحماية القانونية والقضائية لحقوق اإلنسان--33
  

  التعزيز  القانوني للحقوق والحريات الفردية والجماعيةالتعزيز  القانوني للحقوق والحريات الفردية والجماعية  --11--33
 تدقيق المساطر واآلليات القضائية القبلية والبعدية الكفيلة بضمان التوازن  تدقيق المساطر واآلليات القضائية القبلية والبعدية الكفيلة بضمان التوازن   ••

ية وصيانة كرامة األفراد وحياتهم ية وصيانة كرامة األفراد وحياتهم بين ضرورة توسيع مجاالت الحربين ضرورة توسيع مجاالت الحر
الخاصة وما يقتضيه مكافحة اإلرهاب والحقد والعنف والتمييز بشكل الخاصة وما يقتضيه مكافحة اإلرهاب والحقد والعنف والتمييز بشكل 

  متوازن؛متوازن؛

   تعزيز المراقبة القضائية لما بعد صدور األحكام؛ تعزيز المراقبة القضائية لما بعد صدور األحكام؛  ••
  

تدقيق سبل تقوية وتأهيل والرفع من التنظيم الذاتي للمؤسسات المهنية، تدقيق سبل تقوية وتأهيل والرفع من التنظيم الذاتي للمؤسسات المهنية،   ••
 وتسوية المنازعات  وتسوية المنازعات وخصوصا ما يتعلق باألخالقيات وقواعد السلوكوخصوصا ما يتعلق باألخالقيات وقواعد السلوك

  ..الداخليةالداخلية
  

  االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان     االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان       --22--33
مالئمة التشريع الجنائي الوطني وتعهدات والتزامات بالدنا فيما يخص مالئمة التشريع الجنائي الوطني وتعهدات والتزامات بالدنا فيما يخص   ••

المعايير الدولية، وجريمتي االختفاء القسري واالعتقال التعسفي، ومن ذلك المعايير الدولية، وجريمتي االختفاء القسري واالعتقال التعسفي، ومن ذلك 
  ::بصفة خاصةبصفة خاصة
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 لها في االتفاقيات  لها في االتفاقيات إدماج التعاريف واألوصاف والعناصر المكونةإدماج التعاريف واألوصاف والعناصر المكونة  
  الدولية في القانون الجنائي المغربي باعتبارها جرائم؛الدولية في القانون الجنائي المغربي باعتبارها جرائم؛

إدماج عناصر المسؤولية المتعلقة بها والجزاءات الواردة عليها كما إدماج عناصر المسؤولية المتعلقة بها والجزاءات الواردة عليها كما   
  هي معرفة دوليا؛هي معرفة دوليا؛

معاقبة مرتكبي االنتهاكات وشركائهم بأشد العقوبات، كيفما كانت معاقبة مرتكبي االنتهاكات وشركائهم بأشد العقوبات، كيفما كانت   
قييد الحرية ونفاذ قييد الحرية ونفاذ رتبتهم أو وضعهم أو وظيفتهم أو أية عالقة لهم بترتبتهم أو وضعهم أو وظيفتهم أو أية عالقة لهم بت

القانون أو من يأتمرون بأوامرهم أو من يقدمون بحكم وظائفهم القانون أو من يأتمرون بأوامرهم أو من يقدمون بحكم وظائفهم 
مساعدات أو خبرات؛ فضال عن كل من يتستر أو يمتنع عن تقديم مساعدات أو خبرات؛ فضال عن كل من يتستر أو يمتنع عن تقديم 
معلومات تخص جرائم االختفاء القسري واالعتقال التعسفي معلومات تخص جرائم االختفاء القسري واالعتقال التعسفي 

  والتعذيب؛والتعذيب؛
  

تخويل الموظفين العموميين ووكالء السلطة واألعوان المأتمرين تخويل الموظفين العموميين ووكالء السلطة واألعوان المأتمرين  
مر رؤسائهم واجب التبليغ عن كل معلومات تدل على فعل أو مر رؤسائهم واجب التبليغ عن كل معلومات تدل على فعل أو بأوابأوا

  ..محاولة ارتكاب الجرائم المذكورة أيا كانت صفة السلطة اآلمرة بهمحاولة ارتكاب الجرائم المذكورة أيا كانت صفة السلطة اآلمرة به
  

وضع مقتضيات مسطرية خاصة، فيما يخص حماية ضحايا وضع مقتضيات مسطرية خاصة، فيما يخص حماية ضحايا   
االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان وذوي حقوقهم عند االقتضاء من االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان وذوي حقوقهم عند االقتضاء من 

اب كطرف مدني أمام الجهة اب كطرف مدني أمام الجهة حيث االستماع أثناء البحث واالنتصحيث االستماع أثناء البحث واالنتص
  . . القضائية المختصة ومن حيث التأهيل وجبر الضررالقضائية المختصة ومن حيث التأهيل وجبر الضرر

تسجل هيئة اإلنصاف والمصالحة باهتمام بالغ مبادرة الحكومة بإعداد تسجل هيئة اإلنصاف والمصالحة باهتمام بالغ مبادرة الحكومة بإعداد   ••
مشروع قانون يجرم التعذيب عمال بتوصية المجلس االستشاري لحقوق مشروع قانون يجرم التعذيب عمال بتوصية المجلس االستشاري لحقوق 

ترى ترى اإلنسان وبإقدام البرلمان على المصادقة عليه في أفق نشره رسميا، واإلنسان وبإقدام البرلمان على المصادقة عليه في أفق نشره رسميا، و
  ..ضرورة تعزيز مقتضياته وفق ما ورد أعالهضرورة تعزيز مقتضياته وفق ما ورد أعاله

  

   وضع إستراتيجية لمكافحة اإلفالت من العقاب وضع إستراتيجية لمكافحة اإلفالت من العقاب--44
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تدعو هيئة اإلنصاف والمصالحة بناء على النتائج الواردة في تقريرها تدعو هيئة اإلنصاف والمصالحة بناء على النتائج الواردة في تقريرها   ••
الختامي إلى وضع إستراتيجية وطنية متكاملة، مندمجة ومتعددة األطراف، الختامي إلى وضع إستراتيجية وطنية متكاملة، مندمجة ومتعددة األطراف، 

تستند على المقتضيات التشريعية تستند على المقتضيات التشريعية لمكافحة اإلفالت من العقاب؛ إستراتيجية لمكافحة اإلفالت من العقاب؛ إستراتيجية 
الحمائية المالئمة للمعايير الدولية ومتطلبات توطيد وحماية مسلسل الحمائية المالئمة للمعايير الدولية ومتطلبات توطيد وحماية مسلسل 
الدمقرطة الجاري في البالد، في إطار تتدخل فيه كافة األطراف القانونية الدمقرطة الجاري في البالد، في إطار تتدخل فيه كافة األطراف القانونية 
والقضائية والمدنية والتربوية واالجتماعية، بواسطة برامج تستهدف والقضائية والمدنية والتربوية واالجتماعية، بواسطة برامج تستهدف 

 والتكوين، وضمان تدابير زجرية  والتكوين، وضمان تدابير زجرية التصدي والوقاية والتحسيس والتثقيفالتصدي والوقاية والتحسيس والتثقيف
  .   .   فعالة ورقابة شفافة وعادلة للقطع مع كل إفالت من العقابفعالة ورقابة شفافة وعادلة للقطع مع كل إفالت من العقاب

  

   إعادة تأهيل السياسة والتشريع الجنائيين إعادة تأهيل السياسة والتشريع الجنائيين--55
تفعيل نتائج الحوار الوطني المجرى بمناسبة الندوة حول السياسة الجنائية تفعيل نتائج الحوار الوطني المجرى بمناسبة الندوة حول السياسة الجنائية   ••

ا لكون ا لكون  اعتبار اعتبار20042004 دجنبر  دجنبر 1111وو  1010، ، 99بالمغرب المنعقدة بمكناس أيام بالمغرب المنعقدة بمكناس أيام 
خالصاتها وتوصياتها تعتبر أرضية جيدة لبلورة مداخل إصالحية حول خالصاتها وتوصياتها تعتبر أرضية جيدة لبلورة مداخل إصالحية حول 
موضوع السياسة الجنائية للبالد، وبصفة خاصة ما يتعلق بمستوى االعتقال موضوع السياسة الجنائية للبالد، وبصفة خاصة ما يتعلق بمستوى االعتقال 
والعقوبات السالبة للحرية وبدائلها، وبدائل الدعوى العمومية وضمانات والعقوبات السالبة للحرية وبدائلها، وبدائل الدعوى العمومية وضمانات 

يات العدالة يات العدالة حماية الضحايا ومساعدتهم وحماية الفئات األكثر هشاشة؛ وآلحماية الضحايا ومساعدتهم وحماية الفئات األكثر هشاشة؛ وآل
  ..الجنائيةالجنائية

تعزيز المراجعة األخيرة لقانون المسطرة الجنائية بمقتضيات إضافية تعزيز المراجعة األخيرة لقانون المسطرة الجنائية بمقتضيات إضافية   ••
وأخرى تكميلية، فيما يخص تكريس احترام حقوق اإلنسان، والتوجه نحو وأخرى تكميلية، فيما يخص تكريس احترام حقوق اإلنسان، والتوجه نحو 
عدالة تحقيقية بدل عدالة اتهامية؛ وتصحيح أوجه االختالالت التي أفرزتها عدالة تحقيقية بدل عدالة اتهامية؛ وتصحيح أوجه االختالالت التي أفرزتها 

  ..الممارسة واعترضت سبيل المهنيينالممارسة واعترضت سبيل المهنيين
لمراجعة األخيرة للقانون الجنائي، بإدراج تعريف واضح ودقيق لمراجعة األخيرة للقانون الجنائي، بإدراج تعريف واضح ودقيق تعزيز اتعزيز ا  ••

للعنف ضد النساء، يعتمد المعايير الدولية في المجال، والتنصيص على للعنف ضد النساء، يعتمد المعايير الدولية في المجال، والتنصيص على 
تشديد العقوبات في حالة تعرض النساء للعنف بمختلف أشكاله، بما في ذلك تشديد العقوبات في حالة تعرض النساء للعنف بمختلف أشكاله، بما في ذلك 
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االغتصاب من طرف موظفي األجهزة المكلفة بتنفيذ القوانين، وتوسيع االغتصاب من طرف موظفي األجهزة المكلفة بتنفيذ القوانين، وتوسيع 
بدل حصره في بدل حصره في ((جريم التحرش الجنسي ليشمل مختلف الفضاءات جريم التحرش الجنسي ليشمل مختلف الفضاءات مجال تمجال ت

، واألخذ بإلزامية وضع ، واألخذ بإلزامية وضع ) ) فضاء العمل كما جاء في التعديالت األخيرةفضاء العمل كما جاء في التعديالت األخيرة
  .  .  النساء أثناء الحراسة النظرية تحت مسؤولية نساءالنساء أثناء الحراسة النظرية تحت مسؤولية نساء

  

   تأهيل العدالة وتقوية استقالليتها  تأهيل العدالة وتقوية استقالليتها --66
  ::ريارياباإلضافة إلى ما ورد في شأن تقوية السلطة القضائية دستوباإلضافة إلى ما ورد في شأن تقوية السلطة القضائية دستو  
  فصل وظيفة وزير العدل عن المجلس األعلى للقضاء؛فصل وظيفة وزير العدل عن المجلس األعلى للقضاء؛  

  جعل المجلس األعلى للقضاء بمقر المجلس األعلى بالرباط؛جعل المجلس األعلى للقضاء بمقر المجلس األعلى بالرباط؛  
  متابعة تسريع وثيرة إصالح القضاء والنهوض بمستواه؛متابعة تسريع وثيرة إصالح القضاء والنهوض بمستواه؛  

  مواصلة تحديث المحاكم؛ مواصلة تحديث المحاكم؛   

تحفيز القضاة وأعوان العدالة، وتكوينهم األساسي والمستمر والتقييم تحفيز القضاة وأعوان العدالة، وتكوينهم األساسي والمستمر والتقييم   
      المنتظم ألدائهم؛المنتظم ألدائهم؛

مواصلة مشاريع تنظيم مختلف المهن القضائية وجعلها قادرة على مواصلة مشاريع تنظيم مختلف المهن القضائية وجعلها قادرة على   
  ..الضبط الذاتي لشؤونها من حيث الحقوق والواجبات واألخالقياتالضبط الذاتي لشؤونها من حيث الحقوق والواجبات واألخالقيات

مراجعة تنظيم واختصاصات وزارة العدل بشكل يمكن يحول دون مراجعة تنظيم واختصاصات وزارة العدل بشكل يمكن يحول دون   
أي تدخل أو تأثير للجهاز اإلداري في مجرى العدالة وسير أي تدخل أو تأثير للجهاز اإلداري في مجرى العدالة وسير 

                                                                                                      المحاكمات؛                    المحاكمات؛                    
  تجريم تدخل السلطة اإلدارية في مجرى العدالة؛تجريم تدخل السلطة اإلدارية في مجرى العدالة؛  

رمة القضاء رمة القضاء تشديد العقوبات الجنائية في حق كل إخالل أو مساس بحتشديد العقوبات الجنائية في حق كل إخالل أو مساس بح  
    ..ههواستقاللواستقالل

  

   تفعيل توصيات المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان حول السجون تفعيل توصيات المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان حول السجون--77
إعمال التوصيات الصادرة عن المجلس الستشاري لحقوق اإلنسان الواردة إعمال التوصيات الصادرة عن المجلس الستشاري لحقوق اإلنسان الواردة   ••

  20042004في تقريره الخاص حول الوضع في المؤسسات السجنية الصادر سنة في تقريره الخاص حول الوضع في المؤسسات السجنية الصادر سنة 
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ات قاضي تطبيق ات قاضي تطبيق  وذلك فيما يتعلق بتوسيع صالحي وذلك فيما يتعلق بتوسيع صالحيإلصالح األوضاع فيهاإلصالح األوضاع فيها
العقوبات، وتفعيل نظام اإلفراج المقيد والمراقبة القضائية وإعداد مقتضيات العقوبات، وتفعيل نظام اإلفراج المقيد والمراقبة القضائية وإعداد مقتضيات 

  ..تخص نظام العفو من حيث مسطرته ومعاييرهتخص نظام العفو من حيث مسطرته ومعاييره
  

قيام وزارة العدل بإطالع المجلس المذكور بانتظام على سير ذلك التفعيل قيام وزارة العدل بإطالع المجلس المذكور بانتظام على سير ذلك التفعيل   ••
  وعلى الصعوبات التي اعترضتها وأسبابها؛وعلى الصعوبات التي اعترضتها وأسبابها؛

  

كون من قضاة ومربين ومختصين في كون من قضاة ومربين ومختصين في إحداث مجلس إداري مصغر، يتإحداث مجلس إداري مصغر، يت  ••
المجال، يتولى إبداء الرأي في التسيير المالي والتنظيمي واألمني وتدبير المجال، يتولى إبداء الرأي في التسيير المالي والتنظيمي واألمني وتدبير 
الموارد البشرية، واختيار مدراء السجون وتعيينهم في األماكن المناسبة الموارد البشرية، واختيار مدراء السجون وتعيينهم في األماكن المناسبة 

  . . وتقييم سير المرفقوتقييم سير المرفق
  

   ترشيد الحكامة األمنية ترشيد الحكامة األمنية--88
  المسؤولية الحكومية في مجال األمنالمسؤولية الحكومية في مجال األمن  --11--88

  

عن العمليات األمنية عن العمليات األمنية " " الحكومة مسؤولة بشكل تضامني الحكومة مسؤولة بشكل تضامني " "  آثار قاعدة  آثار قاعدة تفعيلتفعيل  ••
وحفظ النظام العام وحماية الديمقراطية وحقوق اإلنسان وإلزامها بإخبار وحفظ النظام العام وحماية الديمقراطية وحقوق اإلنسان وإلزامها بإخبار 
الجمهور والبرلمان بأية أحداث استوجبت تدخل القوة العمومية، وبماجريات الجمهور والبرلمان بأية أحداث استوجبت تدخل القوة العمومية، وبماجريات 

قد يتخذ من قد يتخذ من ذلك بالتدقيق، وبالعمليات األمنية ونتائجها والمسؤوليات وما ذلك بالتدقيق، وبالعمليات األمنية ونتائجها والمسؤوليات وما 
  ..التدابير التصحيحيةالتدابير التصحيحية

    

  المراقبة والتحقيق البرلماني في مجال األمنالمراقبة والتحقيق البرلماني في مجال األمن  --22--88
  

قيام األحزاب السياسية الممثلة في البرلمان بإعمال مبدأ مسؤوليتها السياسية قيام األحزاب السياسية الممثلة في البرلمان بإعمال مبدأ مسؤوليتها السياسية   ••
والتشريعية فيما يتعلق بحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية والتشريعية فيما يتعلق بحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية 

نتهاكات جسيمة لحقوق نتهاكات جسيمة لحقوق للمواطنين، كلما تعلق األمر بادعاءات حدوث اللمواطنين، كلما تعلق األمر بادعاءات حدوث ا
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اإلنسان، أو حدوث أفعال جسيمة ماسة أو مهددة لقيم المجتمع واختياره اإلنسان، أو حدوث أفعال جسيمة ماسة أو مهددة لقيم المجتمع واختياره 
  الديمقراطي؛الديمقراطي؛

  

 تقوية أداء لجان تقصي الحقائق البرلمانية بالخبرة األمنية والقانونية،  تقوية أداء لجان تقصي الحقائق البرلمانية بالخبرة األمنية والقانونية،   ••
مساعدة لها على إعداد تقارير موضوعية ودالة بعيدا عن االعتبارات مساعدة لها على إعداد تقارير موضوعية ودالة بعيدا عن االعتبارات 

  السياسية؛السياسية؛
  

لة واالستماع المباشرة من قبل البرلمان، فيما يخص لة واالستماع المباشرة من قبل البرلمان، فيما يخص تقوية آلية األسئتقوية آلية األسئ  ••
  ؛؛المسؤولية عن حفظ األمن والنظام العامالمسؤولية عن حفظ األمن والنظام العام

  

توسيع الممارسة البرلمانية في المساءلة واالستماع لتشمل عالوة على توسيع الممارسة البرلمانية في المساءلة واالستماع لتشمل عالوة على   ••
الوزراء المكلفين باألمن والعدل، كل المسؤولين المباشرين عن أجهزة الوزراء المكلفين باألمن والعدل، كل المسؤولين المباشرين عن أجهزة 

  ..اإلقليمية والمحليةاإلقليمية والمحليةاألمن وعمليات الردع على األصعدة الوطنية واألمن وعمليات الردع على األصعدة الوطنية و
  

   وضعية وتنظيم أجهزة األمن  وضعية وتنظيم أجهزة األمن --33--88
  

توضيح ونشر اإلطار القانوني والنصوص التنظيمية المتصلة به فيما يتعلق توضيح ونشر اإلطار القانوني والنصوص التنظيمية المتصلة به فيما يتعلق   ••
بصالحيات وتنظيم مسلسل اتخاذ القرار األمني، وطرق التدخل أثناء بصالحيات وتنظيم مسلسل اتخاذ القرار األمني، وطرق التدخل أثناء 
العمليات وأنظمة المراقبة وتقييم عمل األجهزة االستخباراتية، والسلطات العمليات وأنظمة المراقبة وتقييم عمل األجهزة االستخباراتية، والسلطات 

ة المكلفة بحفظ النظام العام أو تلك التي لها سلطة استعمال القوة ة المكلفة بحفظ النظام العام أو تلك التي لها سلطة استعمال القوة اإلدارياإلداري
  ..العموميةالعمومية

  

   المراقبة الوطنية للسياسات والممارسات األمنية  المراقبة الوطنية للسياسات والممارسات األمنية --44--88
توصيف وتصنيف حاالت األزمة األمنية، وشروط وتكنولوجيات التدخل توصيف وتصنيف حاالت األزمة األمنية، وشروط وتكنولوجيات التدخل   ••

فيها، بما يتناسب مع كل حالة، وكذا سبل المراقبة ووضع التقارير عن فيها، بما يتناسب مع كل حالة، وكذا سبل المراقبة ووضع التقارير عن 
  ت األمنية؛   ت األمنية؛   التدخالالتدخال
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جعل اإلشراف السياسي على عمليات األمن وحفظ النظام العام فوريا جعل اإلشراف السياسي على عمليات األمن وحفظ النظام العام فوريا   ••
وشفافا، وذلك بنشر تقارير عن العمليات األمنية وعما خلفته من خسارة وشفافا، وذلك بنشر تقارير عن العمليات األمنية وعما خلفته من خسارة 

  ..وأسباب ذلك واإلجراءات التصويبية المتخذةوأسباب ذلك واإلجراءات التصويبية المتخذة
  

    المراقبة اإلقليمية والمحلية لعمليات األمن و حفظ النظام   المراقبة اإلقليمية والمحلية لعمليات األمن و حفظ النظام --55--88
ألمن وتدخالت القوة العمومية الواقعة تحت تصرف ألمن وتدخالت القوة العمومية الواقعة تحت تصرف وضع عمليات اوضع عمليات ا  ••

السلطات اإلقليمية والمحلية تحت اإلشراف الفوري للجان محلية أو إقليمية السلطات اإلقليمية والمحلية تحت اإلشراف الفوري للجان محلية أو إقليمية 
  ؛؛للمراقبة والتتبع، متعددة التكوينللمراقبة والتتبع، متعددة التكوين

  

نشر، بعد كل عملية من هذا النوع، تقريرا مفصال عن الوقائع والعمليات نشر، بعد كل عملية من هذا النوع، تقريرا مفصال عن الوقائع والعمليات   ••
  . . ززوالحصيلة وأسباب ما حصل من الشطط أو التجاووالحصيلة وأسباب ما حصل من الشطط أو التجاو

  

   معايير وحدود استعمال القوة معايير وحدود استعمال القوة--66--88
إلزام كل جهاز أو وكيل للسلطة أو األمن باالحتفاظ بكل ما يوثق لقرار إلزام كل جهاز أو وكيل للسلطة أو األمن باالحتفاظ بكل ما يوثق لقرار   ••

التدخل أو اللجوء إلى القوة العمومية، فضال عن اإلمساك بالتقارير التدخل أو اللجوء إلى القوة العمومية، فضال عن اإلمساك بالتقارير 
  واإلشعارات والمراسالت المتصلة بها؛ واإلشعارات والمراسالت المتصلة بها؛ 

  

لمحدق، على أن لمحدق، على أن إبطال األوامر والتعليمات الشفوية، إال في حالة الخطر اإبطال األوامر والتعليمات الشفوية، إال في حالة الخطر ا  ••
  تستتبع األوامر الشفوية عندئد بأخرى مكتوبة وموقعة لتأكيدها؛تستتبع األوامر الشفوية عندئد بأخرى مكتوبة وموقعة لتأكيدها؛

  

المعاقبة اإلدارية والجنائية الصارمة لكل من ثبت عليه إخفاء ما ترتب من المعاقبة اإلدارية والجنائية الصارمة لكل من ثبت عليه إخفاء ما ترتب من   ••
الخسائر البشرية أو المادية وعلى االستعمال المفرط للقوة العمومية أو قام الخسائر البشرية أو المادية وعلى االستعمال المفرط للقوة العمومية أو قام 

وزات أو وثائق متصلة وزات أو وثائق متصلة بتزوير أو تدمير أو التستر عن ما حصل من تجابتزوير أو تدمير أو التستر عن ما حصل من تجا
  ..بهابها

  

    التكوين المتواصل ألعوان السلطة واألمن في مجال حقوق اإلنسان  التكوين المتواصل ألعوان السلطة واألمن في مجال حقوق اإلنسان--77--88
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وضع برامج تخص التكوين والتكوين المستمر في مجال حقوق اإلنسان وضع برامج تخص التكوين والتكوين المستمر في مجال حقوق اإلنسان   ••
وثقافة المواطنة والمساواة، لفائدة المسؤولين وأعوان األمن والمكلفين بحفظ وثقافة المواطنة والمساواة، لفائدة المسؤولين وأعوان األمن والمكلفين بحفظ 

دولية والتشريعات الوطنية المتعلقة بحقوق دولية والتشريعات الوطنية المتعلقة بحقوق النظام، باالستناد على المعايير الالنظام، باالستناد على المعايير ال
  اإلنسان؛اإلنسان؛

  

إعداد ونشر متواصل لدالئل  ودعائم ديداكتيكية بهدف توعية وتحسيس إعداد ونشر متواصل لدالئل  ودعائم ديداكتيكية بهدف توعية وتحسيس   ••
مختلف المسؤولين وأعوان األمن بقواعد الحكامة الجيدة على المستوى مختلف المسؤولين وأعوان األمن بقواعد الحكامة الجيدة على المستوى 

  ..األمني واحترام حقوق اإلنساناألمني واحترام حقوق اإلنسان
  

   النهوض بحقوق اإلنسان عبر التربية والتحسيس النهوض بحقوق اإلنسان عبر التربية والتحسيس--99
يئة اإلنصاف والمصالحة إلى وضع خطة وطنية متكاملة وطويلة األمد يئة اإلنصاف والمصالحة إلى وضع خطة وطنية متكاملة وطويلة األمد تدعو هتدعو ه  ••

في هذا الشأن انطالقا من المشاورات الوطنية الجارية حول مبادرة المجلس في هذا الشأن انطالقا من المشاورات الوطنية الجارية حول مبادرة المجلس 
االستشاري لحقوق اإلنسان في شأن الخطة الوطنية للتربية على حقوق اإلنسان االستشاري لحقوق اإلنسان في شأن الخطة الوطنية للتربية على حقوق اإلنسان 

مجال النهوض مجال النهوض وفي هذا اإلطار تعتبر الهيئة من األولويات في وفي هذا اإلطار تعتبر الهيئة من األولويات في . . والنهوض بهاوالنهوض بها
  ::بثقافة حقوق اإلنسان العمل علىبثقافة حقوق اإلنسان العمل على

oo   إدماج محاربة األمية والتربية غير النظامية في البرنامج الوطني للتربية إدماج محاربة األمية والتربية غير النظامية في البرنامج الوطني للتربية
  على حقوق اإلنسان؛على حقوق اإلنسان؛

oo   تعميم تجربة أندية المواطنة على المؤسسات التعليمية ودعمها وضمان  تعميم تجربة أندية المواطنة على المؤسسات التعليمية ودعمها وضمان 
  التنسيق فيما بينها؛التنسيق فيما بينها؛

oo  ؛أليف الكتب المدرسيةأليف الكتب المدرسية حقوق اإلنسان كخلفية مؤطرة لت حقوق اإلنسان كخلفية مؤطرة لتئئاستحضار مباداستحضار مباد  
oo   إدماج مقاربة النوع في مختلف مستويات العملية التربوية، بما في ذلك إدماج مقاربة النوع في مختلف مستويات العملية التربوية، بما في ذلك

  تأليف الكتب المدرسية؛تأليف الكتب المدرسية؛
oo   النهوض بفعالية بوحدات التكوين والبحث في مجاالت حقوق اإلنسان النهوض بفعالية بوحدات التكوين والبحث في مجاالت حقوق اإلنسان

بالجامعات وبكراسي اليونسكو وبمجموعات البحث، وتعميم هذه بالجامعات وبكراسي اليونسكو وبمجموعات البحث، وتعميم هذه 
  ة؛ة؛التجارب على سائر الجامعات المغربيالتجارب على سائر الجامعات المغربي
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oo    تسجيل التكوين والتكوين المستمر وبرامج التحسيس على حقوق تسجيل التكوين والتكوين المستمر وبرامج التحسيس على حقوق
اإلنسان في إطار خطة عمل تسعى إلى أن تخترق مبادئ حقوق اإلنسان اإلنسان في إطار خطة عمل تسعى إلى أن تخترق مبادئ حقوق اإلنسان 
والتربية عليها، مختلف برامج وسياسات القطاعات المعنية بالنهوض والتربية عليها، مختلف برامج وسياسات القطاعات المعنية بالنهوض 

  بثقافة حقوق اإلنسان؛بثقافة حقوق اإلنسان؛

oo  في مجال  في مجال تنمية القدرات المؤسساتية للمنظمات غير الحكومية العاملةتنمية القدرات المؤسساتية للمنظمات غير الحكومية العاملة 
حقوق اإلنسان وتنمية حرفية أطرها؛ واعتبارها شريكا ال محيد عنه عند حقوق اإلنسان وتنمية حرفية أطرها؛ واعتبارها شريكا ال محيد عنه عند 

خطة عمل تسعى إلى النهوض بثقافة حقوق اإلنسان خطة عمل تسعى إلى النهوض بثقافة حقوق اإلنسان   أية سياسة أوأية سياسة أووضع وضع 
أو التربية عليها والحرص على ضمان استمرارية هذه الشراكة أو التربية عليها والحرص على ضمان استمرارية هذه الشراكة 

  ؛وفعاليتهاوفعاليتها
oo   عبر إنجاز ، عبر إنجاز بكل روافدهابكل روافدهاتأصيل ثقافة حقوق اإلنسان في الثقافة الوطنية تأصيل ثقافة حقوق اإلنسان في الثقافة الوطنية ،

البحوث وتنظيم الندوات واإلشراف على دورات تكوينية وإصدار البحوث وتنظيم الندوات واإلشراف على دورات تكوينية وإصدار 
  مجالت فكرية؛مجالت فكرية؛

oo   تجديد الفكر الديني وإصالح التعليم الديني وتوظيف وسائل اإلعالم تجديد الفكر الديني وإصالح التعليم الديني وتوظيف وسائل اإلعالم
  .  .  السمعية والبصرية واآلداب والفنون في نشر ثقافة حقوق اإلنسانالسمعية والبصرية واآلداب والفنون في نشر ثقافة حقوق اإلنسان

            

  اهن للمغرباهن للمغرب البحث العلمي المتعلق بالتاريخ الماضي والر البحث العلمي المتعلق بالتاريخ الماضي والر--1010
  

تحفظ جميع األرشيفات الوطنية، وينسق تنظيمها بين كل الدوائر المعنية، كما تحفظ جميع األرشيفات الوطنية، وينسق تنظيمها بين كل الدوائر المعنية، كما   ••
يسن قانون ينظم شروط حفظها وآجال فتحها للعموم وشروط اإلطالع عليها يسن قانون ينظم شروط حفظها وآجال فتحها للعموم وشروط اإلطالع عليها 

  ..والجزاءات المترتبة عن إتالفهاوالجزاءات المترتبة عن إتالفها
  

  ..القيام بمراجعة تدريجية لمحتوى برامج مادة التاريخ ببالدناالقيام بمراجعة تدريجية لمحتوى برامج مادة التاريخ ببالدنا  ••
    

 باإلضافة إلى المهام الموكولة إليه، بالتوثيق  باإلضافة إلى المهام الموكولة إليه، بالتوثيق صى بإحداثه،صى بإحداثه،الموالموقيام المعهد قيام المعهد   ••
والبحث والنشر حول األحداث التاريخية المتصلة بماضي االنتهاكات الجسيمة والبحث والنشر حول األحداث التاريخية المتصلة بماضي االنتهاكات الجسيمة 

  ..لحقوق اإلنسان، وبتطورات قضايا حقوق اإلنسان،  واإلصالح الديموقراطيلحقوق اإلنسان، وبتطورات قضايا حقوق اإلنسان،  واإلصالح الديموقراطي
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  نتهاكات نتهاكات  اختصاص المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان في مجال التصدي لال اختصاص المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان في مجال التصدي لال--1111
تقوية اختصاص المجلس فيما يخص التصدي التلقائي أو بناء على طلب، تقوية اختصاص المجلس فيما يخص التصدي التلقائي أو بناء على طلب،   ••

  في مجال التحري وتقصي الحقائق في انتهاكات حقوق اإلنسان؛في مجال التحري وتقصي الحقائق في انتهاكات حقوق اإلنسان؛
    

  تتبع سير المحاكمات؛تتبع سير المحاكمات؛  ••

رفع درجة تعاون السلطات العمومية فيما يتعلق بتحقيقاته وتمكينه من رفع درجة تعاون السلطات العمومية فيما يتعلق بتحقيقاته وتمكينه من   ••
وإخباره بما تتخذه من وإخباره بما تتخذه من المعلومات والتقارير ذات الصلة في هذا المجال المعلومات والتقارير ذات الصلة في هذا المجال 

  ..إجراءات تصحيحية بشأنهاإجراءات تصحيحية بشأنها
  

   إطار تقديم التقرير الختامي المتضمن للتوصيات  إطار تقديم التقرير الختامي المتضمن للتوصيات --رابعارابعا
اعتبار التقرير وثيقة مرجعية وطنية عمومية يعمل على دمجها في اعتبار التقرير وثيقة مرجعية وطنية عمومية يعمل على دمجها في   ••

وين المستمر وين المستمر المنظومة التعليمية بشكل عام، وفي التكوين المهني والتكالمنظومة التعليمية بشكل عام، وفي التكوين المهني والتك
وأعوان القضاء والمحامين وأعوان القضاء والمحامين األمن والقضاة األمن والقضاة ألعوان السلطة ورجال ألعوان السلطة ورجال 

  والموظفين بالمؤسسات السجنية؛والموظفين بالمؤسسات السجنية؛
  

تنظيم أنشطة ذات طبيعة إعالمية وتربوية لتقديم التقرير إلى عموم تنظيم أنشطة ذات طبيعة إعالمية وتربوية لتقديم التقرير إلى عموم   ••
  المواطنين؛المواطنين؛

  

تنظيم محاضرات ومنتديات لتقديم التقرير ومناقشته على المستوى الدولي تنظيم محاضرات ومنتديات لتقديم التقرير ومناقشته على المستوى الدولي   ••
  قصد التعريف بالتجربة المغربية في مجال الحقيقة والمصالحة؛قصد التعريف بالتجربة المغربية في مجال الحقيقة والمصالحة؛

  

م تظاهرة وطنية تكريمية للنساء ضحايا ماضي االنتهاكات الجسيمة م تظاهرة وطنية تكريمية للنساء ضحايا ماضي االنتهاكات الجسيمة تنظيتنظي  ••
  ..لحقوق اإلنسان، كاعتراف بما كابدنه من آالم وقدمنه من تضحياتلحقوق اإلنسان، كاعتراف بما كابدنه من آالم وقدمنه من تضحيات

  

   متابعة تنفيذ توصيات الهيئة متابعة تنفيذ توصيات الهيئة--خامساخامسا
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 بالمجلس االستشاري لحقوق اإلنسان، لمتابعة تنفيذ التوصيات  بالمجلس االستشاري لحقوق اإلنسان، لمتابعة تنفيذ التوصيات اث لجنةاث لجنةإحدإحد  ••
ة وجبر الضرر وضمانات عدم ة وجبر الضرر وضمانات عدم الصادرة عن الهيئة في مجاالت الحقيقالصادرة عن الهيئة في مجاالت الحقيق

وتخول هذه اللجنة صالحيات وسلط واسعة لالتصال بكل السلطات وتخول هذه اللجنة صالحيات وسلط واسعة لالتصال بكل السلطات . . التكرارالتكرار
والجهات المعنية، وتعمل على تقديم تقرير دوري حول نتائج عملها، بما في والجهات المعنية، وتعمل على تقديم تقرير دوري حول نتائج عملها، بما في 

كما يعمل المجلس كما يعمل المجلس . .  الحاصل في هذا المجال الحاصل في هذا المجالررذلك التقدم المحرز أو التأخذلك التقدم المحرز أو التأخ
  سنوي عن حالة حقوق اإلنسان بالمغرب؛سنوي عن حالة حقوق اإلنسان بالمغرب؛على دمج هذا التقرير في تقريره العلى دمج هذا التقرير في تقريره ال

  

إنشاء لجنة وزارية مختلطة، من طرف الحكومة، لمتابعة تنفيذ توصيات إنشاء لجنة وزارية مختلطة، من طرف الحكومة، لمتابعة تنفيذ توصيات   ••
الهيئة، تمثل فيها وزارات الداخلية والعدل والثقافة واإلعالم والتربية الهيئة، تمثل فيها وزارات الداخلية والعدل والثقافة واإلعالم والتربية 

  والتكوين المهني؛والتكوين المهني؛
  

متابعة تفعيل نتائج أعمال الهيئة في مجال جبر األضرار بواسطة آلية متابعة تفعيل نتائج أعمال الهيئة في مجال جبر األضرار بواسطة آلية   ••
ة تتولى اإلعداد الرسمي للمقررات الصادرة في مجال تعويض ة تتولى اإلعداد الرسمي للمقررات الصادرة في مجال تعويض للمتابعللمتابع

الضحايا ومساطر إشعارهم وتوجيهها إلى الحكومة قصد التنفيذ، وكذا السهر الضحايا ومساطر إشعارهم وتوجيهها إلى الحكومة قصد التنفيذ، وكذا السهر 
  على تفعيل توصيات الهيئة في مجال برامج جبر باقي األضرار؛على تفعيل توصيات الهيئة في مجال برامج جبر باقي األضرار؛

  

  إنشاء لجان تقنية لمتابعة تنفيذ مشاريع جبر األضرار على الصعيد   إنشاء لجان تقنية لمتابعة تنفيذ مشاريع جبر األضرار على الصعيد   ••
فيها القطاعات والمصالح المعنية، وتعمل على إحاطة فيها القطاعات والمصالح المعنية، وتعمل على إحاطة الجماعي، تمثل الجماعي، تمثل 

الحكومة ولجنة المتابعة المنبثقة عن المجلس االستشاري بشكل دوري بنتائج الحكومة ولجنة المتابعة المنبثقة عن المجلس االستشاري بشكل دوري بنتائج 
  أعمالها؛أعمالها؛

    

إنشاء لجان متابعة مختلطة مكونة من المنتخبين، وممثلي السلطات المحلية إنشاء لجان متابعة مختلطة مكونة من المنتخبين، وممثلي السلطات المحلية   ••
ية، تكلف ية، تكلف والمنظمات غير الحكومية وممثلي المصالح الحكومية التقنية المعنوالمنظمات غير الحكومية وممثلي المصالح الحكومية التقنية المعن

. . بتتبع تنفيذ المشاريع المقترحة على المستوى الجماعي واإلقليمي والجهويبتتبع تنفيذ المشاريع المقترحة على المستوى الجماعي واإلقليمي والجهوي
وتعمل على تقديم تقارير دورية إلى الجماعات المحلية والحكومة ولجنة وتعمل على تقديم تقارير دورية إلى الجماعات المحلية والحكومة ولجنة 

  ..المتابعة المنبثقة عن المجلس المذكورة أعالهالمتابعة المنبثقة عن المجلس المذكورة أعاله
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   حفظ أرشيف الهيئة وتنظيم استعماله  حفظ أرشيف الهيئة وتنظيم استعماله --سادساسادسا
 المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان، الذي  المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان، الذي إحالة مجمل أرشيف الهيئة علىإحالة مجمل أرشيف الهيئة على  ••

  ..يتولى اإلمساك به وتنظيمه، وكذا تحديد كيفية وشروط االطالع عليهيتولى اإلمساك به وتنظيمه، وكذا تحديد كيفية وشروط االطالع عليه
  
  

   االعتذار الرسمي والعلني االعتذار الرسمي والعلني--سابعاسابعا
توصي الهيئة بأن يقوم الوزير األول، بعد تقديم تقريرها الختامي، باإلدالء توصي الهيئة بأن يقوم الوزير األول، بعد تقديم تقريرها الختامي، باإلدالء   ••

ومة عن مسؤولية ومة عن مسؤولية بتصريح أمام البرلمان، يتضمن اعتذارا رسميا باسم الحكبتصريح أمام البرلمان، يتضمن اعتذارا رسميا باسم الحك
  ..الدولة عن ما تبث من انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان في الماضيالدولة عن ما تبث من انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان في الماضي

   تأمين التغطية الصحية للضحايا  تأمين التغطية الصحية للضحايا --ثامناثامنا
  6565--0000توصي الهيئة بتأمين التغطية الصحية األساسية حسب قانون توصي الهيئة بتأمين التغطية الصحية األساسية حسب قانون   ••

  لألشخاص الذين بثت في كونهم ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان؛لألشخاص الذين بثت في كونهم ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان؛

اج هؤالء األشخاص، في المرحلة األولى، اج هؤالء األشخاص، في المرحلة األولى،  تقترح أن يتم، بموجب ذلك، إدم تقترح أن يتم، بموجب ذلك، إدم  ••
تبعا للبند الثاني من هذا القانون، كذوي معاشات تقوم الدولة بتسديد النفقات تبعا للبند الثاني من هذا القانون، كذوي معاشات تقوم الدولة بتسديد النفقات 

  الالزمة عنهم إلى الجهات المعنية بالتغطية؛الالزمة عنهم إلى الجهات المعنية بالتغطية؛

 يمكن للمجلس االستشاري لحقوق اإلنسان، في مرحلة ثانية، أن يساهم في  يمكن للمجلس االستشاري لحقوق اإلنسان، في مرحلة ثانية، أن يساهم في   ••
مع األطراف المعنية، يتم بموجبه مع األطراف المعنية، يتم بموجبه إعداد مشروع تعديل في هذا الشأن باتفاق إعداد مشروع تعديل في هذا الشأن باتفاق 

  استيعاب هذه الفئة في إطار هذا القانون بشكل واضح؛استيعاب هذه الفئة في إطار هذا القانون بشكل واضح؛

إنشاء جهاز دائم لتوجيه ومساعدة الضحايا، بمثابة مركز مرجعي مختص إنشاء جهاز دائم لتوجيه ومساعدة الضحايا، بمثابة مركز مرجعي مختص   ••
في مجال العناية بضحايا االنتهاكات وسوء المعاملة، وفق المقترحات في مجال العناية بضحايا االنتهاكات وسوء المعاملة، وفق المقترحات 

  ::التاليةالتالية
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يب منسق على الصعيد يب منسق على الصعيد طبطب""، و، و""طبيب منسق على الصعيد الوطنيطبيب منسق على الصعيد الوطني""تعيين تعيين   
، تابعين لوزارة الصحة، و خاصة في األقاليم والعماالت التي ، تابعين لوزارة الصحة، و خاصة في األقاليم والعماالت التي ""المحليالمحلي

  يوجد فيها عدد كبير من الضحايا؛يوجد فيها عدد كبير من الضحايا؛

يقوم المركز بالتنسيق مع القطاعات المعنية بتقديم التأطير العلمي يقوم المركز بالتنسيق مع القطاعات المعنية بتقديم التأطير العلمي   
أطباء، ممرضين، مساعدات أطباء، ممرضين، مساعدات ((للعاملين الصحيين في هذا المجال للعاملين الصحيين في هذا المجال 

  ؛؛...)...)اجتماعيات اجتماعيات 
ركز بتقديم المشورة والخدمة العلمية والتقنية في المجال، لجميع ركز بتقديم المشورة والخدمة العلمية والتقنية في المجال، لجميع يقوم الميقوم الم  

  الجهات والمؤسسات المعنية، سواء في الداخل أو الخارج؛الجهات والمؤسسات المعنية، سواء في الداخل أو الخارج؛

ونظرا للحاجة الملحة لمثل هذا الجهاز على صعيد منطقة الشرق ونظرا للحاجة الملحة لمثل هذا الجهاز على صعيد منطقة الشرق   
األوسط وشمال إفريقيا وغيرها من الجهات، فإنه يمكن أن يلعب دورا األوسط وشمال إفريقيا وغيرها من الجهات، فإنه يمكن أن يلعب دورا 

رجعي على صعيد الجهة؛ حيث أبدت بعض رجعي على صعيد الجهة؛ حيث أبدت بعض أساسيا فيما بعد، كمركز مأساسيا فيما بعد، كمركز م
المنظمات الدولية أو الجمعيات الجهوية استعدادها على دعم مشروع من المنظمات الدولية أو الجمعيات الجهوية استعدادها على دعم مشروع من 

  ..هذا النوعهذا النوع
وتبعا للدراسات والتحريات التي قامت بها الهيئة، فيما يخص الجانب وتبعا للدراسات والتحريات التي قامت بها الهيئة، فيما يخص الجانب   ••

الصحي للضحايا، تبين أن هناك فئة منهم يستوجب إعطاؤها أهمية خاصة، الصحي للضحايا، تبين أن هناك فئة منهم يستوجب إعطاؤها أهمية خاصة، 
 واإلجتماعية، مما يتطلب التحمل الطبي بصفة  واإلجتماعية، مما يتطلب التحمل الطبي بصفة نظرا ألوضاعها الصحيةنظرا ألوضاعها الصحية

  ..استعجالية، وذلك بمراكز متخصصةاستعجالية، وذلك بمراكز متخصصة
  
  

   توطيد احترام حقوق ومصالح الجاليات المغربية بالخارج توطيد احترام حقوق ومصالح الجاليات المغربية بالخارج--تاسعاتاسعا
تنوه هيئة اإلنصاف والمصالحة باألمر الملكي لصاحب الجاللة الملك محمد تنوه هيئة اإلنصاف والمصالحة باألمر الملكي لصاحب الجاللة الملك محمد   ••

امة وشاملة امة وشاملة السادس حفظه اهللا والموجه للحكومة، والقاضي بضمان مشاركة تالسادس حفظه اهللا والموجه للحكومة، والقاضي بضمان مشاركة ت
للمهاجرين المغاربة في االستحقاقات الوطنية القادمة؛ وبإنشاء مجلس أعلى للمهاجرين المغاربة في االستحقاقات الوطنية القادمة؛ وبإنشاء مجلس أعلى 

  للمغاربة القاطنين بالخارج؛للمغاربة القاطنين بالخارج؛
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تعتبر أن وضع خطة سياسية تحترم حقوق ومصالح الجاليات المغربية في تعتبر أن وضع خطة سياسية تحترم حقوق ومصالح الجاليات المغربية في   ••
الخارج، يستلزم التشاور والتنسيق بين المجلس المرتقب تأسيسه ومجموعة الخارج، يستلزم التشاور والتنسيق بين المجلس المرتقب تأسيسه ومجموعة 

  منها من جهة، والحكومة من جهة أخرى؛منها من جهة، والحكومة من جهة أخرى؛الجمعيات والفاعلين ضالجمعيات والفاعلين ض
توصي بإحداث متحف وطني للهجرة، يحفظ ذاكرة المهاجرين توصي بإحداث متحف وطني للهجرة، يحفظ ذاكرة المهاجرين   

  ومساهمتهم في التاريخ؛ومساهمتهم في التاريخ؛

تطالب في انتظار ذلك، بتجميد نشاط الوداديات، التي كان لها بشكل تطالب في انتظار ذلك، بتجميد نشاط الوداديات، التي كان لها بشكل   
أو بآخر دور في انتهاك حقوق المهاجرين، في كل مؤسسة عمومية أو بآخر دور في انتهاك حقوق المهاجرين، في كل مؤسسة عمومية 

  أو شبه عمومية؛أو شبه عمومية؛

مكلفة بتتبع عمليات التعويض بالسهر على تسوية مكلفة بتتبع عمليات التعويض بالسهر على تسوية توصي اللجنة التوصي اللجنة ال  
مشاكل المواطنين المغتربين بالخارج والذين لم يلتحقوا بعد بأرض مشاكل المواطنين المغتربين بالخارج والذين لم يلتحقوا بعد بأرض 
الوطن، وذلك بحل المشاكل اإلدارية التي تعترض سبيلهم بشكل الوطن، وذلك بحل المشاكل اإلدارية التي تعترض سبيلهم بشكل 

  . . خاصخاص
  

   استكمال مسار النهوض بحقوق المرأة وحمايتها استكمال مسار النهوض بحقوق المرأة وحمايتها--اشرااشراعع
مجال النهوض بحقوق المرأة مجال النهوض بحقوق المرأة تعزيز وترصيد المكاسب الهامة المحققة في تعزيز وترصيد المكاسب الهامة المحققة في   ••

واستكمال مسلسل اإلصالحات في المجال، عبر وضع إستراتيجية وطنية واستكمال مسلسل اإلصالحات في المجال، عبر وضع إستراتيجية وطنية 
شمولية مندمجة واستشرافية، تستهدف تأهيل النساء وتمكينهن والحد من شمولية مندمجة واستشرافية، تستهدف تأهيل النساء وتمكينهن والحد من 
هشاشة أوضاعهن بالتصدي لألمية والفقر والميز والعنف، وتطوير مشاركتهن هشاشة أوضاعهن بالتصدي لألمية والفقر والميز والعنف، وتطوير مشاركتهن 

  ..زيز التدابير التحفيزيةزيز التدابير التحفيزيةفي الحياة العامة وصنع القرار بتثبيت وتعفي الحياة العامة وصنع القرار بتثبيت وتع
إحداث آلية وطنية للنهوض بحقوق النساء وحمايتها، وتتبع إعمال السياسات إحداث آلية وطنية للنهوض بحقوق النساء وحمايتها، وتتبع إعمال السياسات   ••

العمومية في المجال، مع تخويلها الصالحيات والوسائل الالزمة إلنجاز العمومية في المجال، مع تخويلها الصالحيات والوسائل الالزمة إلنجاز 
  ..مهامهامهامها
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التعزيز المؤسساتي والجغرافي لمراكز االستماع والمساعدة القانونية والنفسية التعزيز المؤسساتي والجغرافي لمراكز االستماع والمساعدة القانونية والنفسية   ••
، وفتح باب االستفادة من خدماتها أمام النساء ضحايا ، وفتح باب االستفادة من خدماتها أمام النساء ضحايا للنساء ضحايا العنفللنساء ضحايا العنف

  ..ماضي االنتهاكاتماضي االنتهاكات
  

   حول قضايا محتجزي البوليساريو حول قضايا محتجزي البوليساريو--حادي عشرحادي عشر
  

نظرا لكون الهيئة توصلت بالعديد من الطلبات الموجهة إليها من المحتجزين السابقين لدى             نظرا لكون الهيئة توصلت بالعديد من الطلبات الموجهة إليها من المحتجزين السابقين لدى             
بت في تلك   بت في تلك   البوليساريو، أو من ذوي حقوقهم، فاضطرت إلى التصريح بعدم اختصاصها لل          البوليساريو، أو من ذوي حقوقهم، فاضطرت إلى التصريح بعدم اختصاصها لل          

الطلبات، اعتبارا للمقتضيات المنصوص عليها في النظام األساسي والتي ال تهـم سـوى              الطلبات، اعتبارا للمقتضيات المنصوص عليها في النظام األساسي والتي ال تهـم سـوى              
وقائع غير شرعية تكون ناتجة عن عمل موظفين عموميين تابعين للدولة، أو بفعل أفـراد               وقائع غير شرعية تكون ناتجة عن عمل موظفين عموميين تابعين للدولة، أو بفعل أفـراد               

  ،أو جماعات تصرفت باسمهاأو جماعات تصرفت باسمها
يـة، نتيجـة    يـة، نتيجـة    نظرا لكل ما عاناه المحتجزون المعنيون من بالغ األضرار الماديـة والمعنو           نظرا لكل ما عاناه المحتجزون المعنيون من بالغ األضرار الماديـة والمعنو           

  لدفاعهم عن حوزة التراب الوطني ووحدته، لدفاعهم عن حوزة التراب الوطني ووحدته، 
  وتعزيـزا لـروح المواطنة والتضامـن االجتماعي، وتعزيـزا لـروح المواطنة والتضامـن االجتماعي، 

توصي الهيئة باتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة لجبر كافة أضرار المحتجزين المـذكورين            توصي الهيئة باتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة لجبر كافة أضرار المحتجزين المـذكورين            
  ..وذوي حقوقهموذوي حقوقهم

  

   تاكونيـت تاكونيـت مركز مركز حـول قضـايا محتجـزي حـول قضـايا محتجـزي-- عشر عشرثانيثاني
  

 أن تلقي القبض بالدار البيضاء،       أن تلقي القبض بالدار البيضاء،      19711971ية كانت قد ارتأت سنة      ية كانت قد ارتأت سنة      نظرا لكون السلطات العموم   نظرا لكون السلطات العموم   
دون وجه حق، على العديد من األشخاص وأن ترحلهم إلى تاكونيت، حيث تركتهم رهـن               دون وجه حق، على العديد من األشخاص وأن ترحلهم إلى تاكونيت، حيث تركتهم رهـن               

  االحتجاز في مكان يسمى بقصر الكالوي هناك، وذلك طيلة حوالي سنتين ونصف؛االحتجاز في مكان يسمى بقصر الكالوي هناك، وذلك طيلة حوالي سنتين ونصف؛
 ذوي حقـوقهم،     ذوي حقـوقهم،    ونظرا لكون الهيئة توصلت بعدة طلبات من لدن أولئـك األشـخاص أو            ونظرا لكون الهيئة توصلت بعدة طلبات من لدن أولئـك األشـخاص أو            

فاضطرت إلى التصريح بعدم االختصاص للبت فيها، اعتبارا للمقتـضيات المنـصوص            فاضطرت إلى التصريح بعدم االختصاص للبت فيها، اعتبارا للمقتـضيات المنـصوص            
  عليها في نظامها األساسي؛عليها في نظامها األساسي؛
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ونظرا، مع ذلك، للصبغة التعسفية التي يكتسبها االحتجاز المذكور ولمسؤولية الدولة عنه،            ونظرا، مع ذلك، للصبغة التعسفية التي يكتسبها االحتجاز المذكور ولمسؤولية الدولة عنه،            
عانى منها المعنيون   عانى منها المعنيون   سواء من الوجهة القانونية أو الحقوقية، وللظروف بالغة القساوة التي           سواء من الوجهة القانونية أو الحقوقية، وللظروف بالغة القساوة التي           

  ..باألمر، وما ترتب عنها لهم من مختلف األضرار المادية والمعنويةباألمر، وما ترتب عنها لهم من مختلف األضرار المادية والمعنوية
توصي الهيئة باتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة لجبر كافة أضرار المحتجزين المـذكورين            توصي الهيئة باتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة لجبر كافة أضرار المحتجزين المـذكورين            

  ..وذوي حقوقهموذوي حقوقهم
  

  19731973 و و19671967، ، 19601960 حول السخرة والتكليف خالل أحداث سنوات  حول السخرة والتكليف خالل أحداث سنوات -- عشر عشرثالثثالث
  

 والمصالحة بمجموعة من الطلبات الخاصة بالـسخرة والتكليـف           والمصالحة بمجموعة من الطلبات الخاصة بالـسخرة والتكليـف          توصلت هيئة اإلنصاف  توصلت هيئة اإلنصاف  
 وخالل   وخالل  19671967 وحدث تاكلفت لسنة      وحدث تاكلفت لسنة     19601960خالل أحداث أزيالل، بني مالل، مراكش لسنة        خالل أحداث أزيالل، بني مالل، مراكش لسنة        

  ..11681168، عددها ، عددها 19731973أحداث مارس أحداث مارس 
 وبعـد اإلطـالع علـى        وبعـد اإلطـالع علـى       ت على ضوء النظام األساسـي للهيئـة؛       ت على ضوء النظام األساسـي للهيئـة؛       وبعد دراسة هذه الملفا   وبعد دراسة هذه الملفا   

 المتعلق   المتعلق  19151915//88//1010دوليا بشأن أعمال السخرة، كظهير      دوليا بشأن أعمال السخرة، كظهير      المقتضيات المعمول بها وطنيا و    المقتضيات المعمول بها وطنيا و    
 بشأن تنظيم أعمـال الـسخرة المدنيـة،          بشأن تنظيم أعمـال الـسخرة المدنيـة،         19181918//33//2525بتلبية الحاجيات العسكرية، وظهير     بتلبية الحاجيات العسكرية، وظهير     

  19291929//1212//22 بشأن أعمال السخرة المتعلقة بوسائل النقل، وظهير          بشأن أعمال السخرة المتعلقة بوسائل النقل، وظهير         19261926//1010//1616وظهير  وظهير  
جيـات العـسكرية،    جيـات العـسكرية،     بشأن تلبيـة الحا     بشأن تلبيـة الحا    19311931//33//1818بشأن السخرة في وسائل النقل وظهير       بشأن السخرة في وسائل النقل وظهير       

 بشأن وسائل النقل، وظهيـر       بشأن وسائل النقل، وظهيـر      19331933//55//2626 بشأن وسائل النقل وظهير       بشأن وسائل النقل وظهير      19311931//99//22وظهير  وظهير  
 بشأن التنظيم العـام      بشأن التنظيم العـام     19381938//99//1313 بشأن تلبية الحاجيات العسكرية، وظهير        بشأن تلبية الحاجيات العسكرية، وظهير       19381938//77//2222

 بشأن استعمال األشخاص والموارد، واتفاقية  بشأن استعمال األشخاص والموارد، واتفاقية 19401940 يونيو  يونيو 1919للدولة زمن الحرب، وظهير للدولة زمن الحرب، وظهير 
 المتعلقة بالسخرة، واتفاقية المنظمة الدولية للـشغل رقـم           المتعلقة بالسخرة، واتفاقية المنظمة الدولية للـشغل رقـم          2929للشغل رقم   للشغل رقم   المنظمة الدولية   المنظمة الدولية   

   المتعلقة بإلغاء العمل اإلجباري، والشرعة الدولية لحقوق اإلنسان؛ المتعلقة بإلغاء العمل اإلجباري، والشرعة الدولية لحقوق اإلنسان؛105105
ضح أن األعمال التي كلف بها ساكنة المناطق السالفة الذكر من قبل السلطات العمومية              ضح أن األعمال التي كلف بها ساكنة المناطق السالفة الذكر من قبل السلطات العمومية              اتات

 فـي نطـاق      فـي نطـاق     --19671967خاصة في سنة    خاصة في سنة     و  و --تدخل في نطاق السخرة والتكليف وفي بعضها        تدخل في نطاق السخرة والتكليف وفي بعضها        
  أشغال اإلنعاش الوطني؛أشغال اإلنعاش الوطني؛
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وقد ارتأت الهيئة، نظرا لمقتضيات نظامها األساسي أن هذا التكليـف وكـذا الـسخرة ال                وقد ارتأت الهيئة، نظرا لمقتضيات نظامها األساسي أن هذا التكليـف وكـذا الـسخرة ال                
  ..يدخالن في نطاق اختصاصاتهايدخالن في نطاق اختصاصاتها

لكن اعتبارا لقواعد العدل واإلنصاف، ونظرا لما لحق األشخاص الذين قاموا في نطـاق              لكن اعتبارا لقواعد العدل واإلنصاف، ونظرا لما لحق األشخاص الذين قاموا في نطـاق              
فة مست في الغالب مناطق متعددة طالها اإلهمال والتهميش،         فة مست في الغالب مناطق متعددة طالها اإلهمال والتهميش،         السخرة والتكليف بأعمال مختل   السخرة والتكليف بأعمال مختل   

فإن الهيئة توصي الدوائر المسؤولة باتخاذ اإلجراءات والتدابير الالزمة لجبـر الـضرر             فإن الهيئة توصي الدوائر المسؤولة باتخاذ اإلجراءات والتدابير الالزمة لجبـر الـضرر             
  الفردي والجماعي الالحق بالمناطق المذكورة ؛الفردي والجماعي الالحق بالمناطق المذكورة ؛

ومن جهة أخرى فإن مقتضيات الظهائر والقرارات المتعلقة بالسخرة والتكليف تـستوجب            ومن جهة أخرى فإن مقتضيات الظهائر والقرارات المتعلقة بالسخرة والتكليف تـستوجب            
لها، بما يناسب مقتضيات المواثيق الدولية المتعلقة بحقـوق اإلنـسان والتـي يـنص               لها، بما يناسب مقتضيات المواثيق الدولية المتعلقة بحقـوق اإلنـسان والتـي يـنص               تعديتعدي

األمر الذي توصي معه الهيئة بمراجعة جميـع تلـك          األمر الذي توصي معه الهيئة بمراجعة جميـع تلـك          . . الدستور المغربي على االلتزام بها    الدستور المغربي على االلتزام بها    
  ..المقتضيات بما يالئم المواثيق الدولية المشار إليها أعالهالمقتضيات بما يالئم المواثيق الدولية المشار إليها أعاله

  

  ت العالقةت العالقة حول الكشف عن الحقيقة بخصوص بعض الملفا حول الكشف عن الحقيقة بخصوص بعض الملفا-- عشر عشررابعرابع
  

  حفظ األرشيفحفظ األرشيف  --11
بناء على اقتناعها بوجود سجالت ووثائق لدى العديد من الوزارات واإلدارات والمصالح            بناء على اقتناعها بوجود سجالت ووثائق لدى العديد من الوزارات واإلدارات والمصالح            
األمنية، من شأنها المساهمة مستقبال في المزيد من استجالء حقيقة االنتهاكـات الجـسيمة              األمنية، من شأنها المساهمة مستقبال في المزيد من استجالء حقيقة االنتهاكـات الجـسيمة              

 وضـع    وضـع   لحقوق اإلنسان، وتوضيح العديد من نقط الظل في التاريخ الوطني، وفي انتظـار            لحقوق اإلنسان، وتوضيح العديد من نقط الظل في التاريخ الوطني، وفي انتظـار            
، تلـتمس   ، تلـتمس   ]]موضوع توصية خاصة  موضوع توصية خاصة  [ [ سياسة شاملة وطموحة في مجال تنظيم أرشيف األمة         سياسة شاملة وطموحة في مجال تنظيم أرشيف األمة         

الهيئة من صاحب الجاللة حفظه اهللا إصدار أمره، بصفته حاميا للحريات وللمصالح العليا             الهيئة من صاحب الجاللة حفظه اهللا إصدار أمره، بصفته حاميا للحريات وللمصالح العليا             
لألمة، للوزير األول كي يقدم وبشكل استعجالي على استصدار مذكرة يطلب بموجبها من             لألمة، للوزير األول كي يقدم وبشكل استعجالي على استصدار مذكرة يطلب بموجبها من             

ات العمومية وشبه العمومية واألجهزة األمنية، العمل على صـون          ات العمومية وشبه العمومية واألجهزة األمنية، العمل على صـون          كافة الوزارات واإلدار  كافة الوزارات واإلدار  
وتقتضي الضرورة أن تشدد المذكرة علـى أن  وتقتضي الضرورة أن تشدد المذكرة علـى أن  . . األرشيف وحفظه ولو في وضعيته الحالية األرشيف وحفظه ولو في وضعيته الحالية 

كل فعل من شأنه إتالف أو تدمير كلي أو جزئي للوثائق والسجالت الرسمية، سـيعرض               كل فعل من شأنه إتالف أو تدمير كلي أو جزئي للوثائق والسجالت الرسمية، سـيعرض               
  . . مرتكبه للتدابير والجزاءات المنصوص عليها قانونامرتكبه للتدابير والجزاءات المنصوص عليها قانونا
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  متابعة التحرياتمتابعة التحريات  --22
اعتبارا لحق الضحايا وذويهم في معرفة الحقيقة، وبالنظر إلى التقدم الملموس الذي حققته             اعتبارا لحق الضحايا وذويهم في معرفة الحقيقة، وبالنظر إلى التقدم الملموس الذي حققته             
تحريات الهيئة بخصوص العديد من الملفات المعروضة عليها والتي لم تفض مع ذلك إلى              تحريات الهيئة بخصوص العديد من الملفات المعروضة عليها والتي لم تفض مع ذلك إلى              

اصـلة  اصـلة  استجالء نهائي وغير متنازع حوله بالنسبة للوقائع المرتبطة بها، توصي الهيئة بمو           استجالء نهائي وغير متنازع حوله بالنسبة للوقائع المرتبطة بها، توصي الهيئة بمو           
التحري، بنفس المنهجية والوتيرة التي اشتغلت بها الهيئة، بشأن القرائن الدالة على حدوث             التحري، بنفس المنهجية والوتيرة التي اشتغلت بها الهيئة، بشأن القرائن الدالة على حدوث             
االنتهاكات المعروضة عليها وخاصة في حاالت االختفاءات القسرية العالقة، والوفيات في           االنتهاكات المعروضة عليها وخاصة في حاالت االختفاءات القسرية العالقة، والوفيات في           

  ..مراكز االعتقال غير النظامية أو على إثر األحداث االجتماعيةمراكز االعتقال غير النظامية أو على إثر األحداث االجتماعية
  

ل تحرياتها، من إعداد الئحة خاصة باألشخاص المتوفين فـي          ل تحرياتها، من إعداد الئحة خاصة باألشخاص المتوفين فـي          تمكنت الهيئة في نهاية أعما    تمكنت الهيئة في نهاية أعما    
. . مراكز اعتقال غير نظامية، ولكن دون التوصل بأجوبة شافية بخصوص أمـاكن دفـنهم             مراكز اعتقال غير نظامية، ولكن دون التوصل بأجوبة شافية بخصوص أمـاكن دفـنهم             

  ::وبناء عليه توصي الهيئة بالعمل علىوبناء عليه توصي الهيئة بالعمل على
منح ذوي الحقوق المطالبين بذلك، فرصة الحصول على تعويض مادي وعلى كافة منح ذوي الحقوق المطالبين بذلك، فرصة الحصول على تعويض مادي وعلى كافة   

موافقة للمعايير المعتمدة بالنسبة لباقي الحاالت موافقة للمعايير المعتمدة بالنسبة لباقي الحاالت أشكال جبر األضرار األخرى الأشكال جبر األضرار األخرى ال
  ؛؛ عليها عليهاالمعروضةالمعروضة

مواصلة التحري لتحديد أمكان الدفن، بغية االستجابة الكاملة لحق عائالت الضحايا مواصلة التحري لتحديد أمكان الدفن، بغية االستجابة الكاملة لحق عائالت الضحايا   
  . . في معرفة الحقيقةفي معرفة الحقيقة

  

   األحداث االجتماعية األحداث االجتماعية--33
ومية، ومية، اعتبارا لكون عدد المتوفين على إثر االستعمال المفرط وغير المتناسب للقوة العماعتبارا لكون عدد المتوفين على إثر االستعمال المفرط وغير المتناسب للقوة العم

الذي توصلت إليه تحريات الهيئة، يتجاوز بكثير عدد الملفات المعروضة عليها بخصوص الذي توصلت إليه تحريات الهيئة، يتجاوز بكثير عدد الملفات المعروضة عليها بخصوص 
  ::األحداث، فإن الهيئة توصي بـاألحداث، فإن الهيئة توصي بـ

وضع خط أخضر لدى المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان لتمكين العائالت التي لم وضع خط أخضر لدى المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان لتمكين العائالت التي لم   
تستطع عرض ملفاتها على الهيئة، من تقديم طلب يرمي إلى التعويض، يعرض تستطع عرض ملفاتها على الهيئة، من تقديم طلب يرمي إلى التعويض، يعرض 

ار اللجنة التي ستتكلف بمتابعة تنفيذ قرارات الهيئة بهذا الخصوص، ووفق ار اللجنة التي ستتكلف بمتابعة تنفيذ قرارات الهيئة بهذا الخصوص، ووفق على أنظعلى أنظ
  نفس الشروط والمعايير المعدة من قبل الهيئة خالل واليتها؛نفس الشروط والمعايير المعدة من قبل الهيئة خالل واليتها؛
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 تمكين العائالت من المعلومات التي توصلت إليها الهيئة، ومن معرفة مكان الدفن  تمكين العائالت من المعلومات التي توصلت إليها الهيئة، ومن معرفة مكان الدفن   
  ..كلما كان ذلك ممكناكلما كان ذلك ممكنا

  
إحراز تقدم ملحوظ في معرفة االنتهاكات إحراز تقدم ملحوظ في معرفة االنتهاكات سمحت التحريات التي أجرتها الهيئة من سمحت التحريات التي أجرتها الهيئة من 

غير أن غير أن . . 19901990 و و19841984 و و19811981 و و19651965المرتكبة على إثر األحداث االجتماعية سنوات المرتكبة على إثر األحداث االجتماعية سنوات 
. . نتائجها ليست نهائية، خصوصا فيما يتعلق بعدد الضحايا وبتحديد هوياتهم وأماكن دفنهمنتائجها ليست نهائية، خصوصا فيما يتعلق بعدد الضحايا وبتحديد هوياتهم وأماكن دفنهم

وكل وكل ...] ...] ياتياتأجهزة أمنية مختلفة، مستشفأجهزة أمنية مختلفة، مستشف[[وترى الهيئة أن من واجب كل مؤسسة عمومية وترى الهيئة أن من واجب كل مؤسسة عمومية 
وعلى الخصوص األشخاص العاملين باألجهزة األمنية والمصالح الطبية وحفظ وعلى الخصوص األشخاص العاملين باألجهزة األمنية والمصالح الطبية وحفظ [ [ شخص شخص 
تتوفر على معلومات أو معطيات ولو جزئية من شأنها المساهمة في تقدم تتوفر على معلومات أو معطيات ولو جزئية من شأنها المساهمة في تقدم ...] ...] األمواتاألموات

العمل بشأن استجالء الحقيقة، التقدم أمام لجنة المتابعة بالمجلس االستشاري لتقديم تلك العمل بشأن استجالء الحقيقة، التقدم أمام لجنة المتابعة بالمجلس االستشاري لتقديم تلك 
  ..وفرة لديهاوفرة لديهاالعناصر المتالعناصر المت

  

أخذا بعين االعتبار العدد المهم لألطفال واليافعين المتوفين على إثر األحداث االجتماعية، أخذا بعين االعتبار العدد المهم لألطفال واليافعين المتوفين على إثر األحداث االجتماعية، 
توصي الهيئة بالحرص على الحفاظ على ذكراهم وذاكرتهم بكل الوسائل الممكنة، بتعاون توصي الهيئة بالحرص على الحفاظ على ذكراهم وذاكرتهم بكل الوسائل الممكنة، بتعاون 

باب باب البلديات، المؤسسات التعليمية، جمعيات الشالبلديات، المؤسسات التعليمية، جمعيات الش[[مع عائالتهم والجماعات المحلية المعنية مع عائالتهم والجماعات المحلية المعنية 
ويمكن أن يتخذ هذا التكريم أشكاال متنوعة، مثل تسمية مؤسسات ويمكن أن يتخذ هذا التكريم أشكاال متنوعة، مثل تسمية مؤسسات ]. ]. والتربية الشعبيةوالتربية الشعبية

تعليمية، دور الشباب، أزقة، مالعب رياضية أو ساحات بأسمائهم؛ أو تنظيم تظاهرات تعليمية، دور الشباب، أزقة، مالعب رياضية أو ساحات بأسمائهم؛ أو تنظيم تظاهرات 
ولحظات تذكرية بخصوصهم في المؤسسات التعليمية، مرفقة بأنشطة حول حقوق اإلنسان ولحظات تذكرية بخصوصهم في المؤسسات التعليمية، مرفقة بأنشطة حول حقوق اإلنسان 

  . . ة خاصةة خاصةبشكل عام وحقوق الطفل بصفبشكل عام وحقوق الطفل بصف
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  الفصل األولالفصل األول
  تنظيم سير عمل وإدارة الهيئةتنظيم سير عمل وإدارة الهيئة

  
يراعي خصوصيات يراعي خصوصيات  اعتمدت الهيئة تنظيما داخليا  اعتمدت الهيئة تنظيما داخليا لممارسة مهامهالممارسة مهامها و و11الختصاصاتهاالختصاصاتها  تفعيالتفعيال

وهكذا انتظمت الهيئة ضمن فرق للعمل ولجان خاصة، بصورة وهكذا انتظمت الهيئة ضمن فرق للعمل ولجان خاصة، بصورة . . ااالمهام الموكولة إليهالمهام الموكولة إليه
  ..مرنة تراعي التطور المرحلي ألنشطتهامرنة تراعي التطور المرحلي ألنشطتها

  

، باإلضافة إلى ، باإلضافة إلى لمناقشة والتداول واتخاذ القرارلمناقشة والتداول واتخاذ القراروحرصت على عقد اجتماعاتها النظامية لوحرصت على عقد اجتماعاتها النظامية ل
اجتماعات أخرى خصصت لقضايا ومواضيع محددة، واجتماعات للتنسيق ما بين انعقاد اجتماعات أخرى خصصت لقضايا ومواضيع محددة، واجتماعات للتنسيق ما بين انعقاد 

كما عقدت فرق العمل اجتماعاتها التنظيمية والخاصة، حسب مراحل كما عقدت فرق العمل اجتماعاتها التنظيمية والخاصة، حسب مراحل . . العامةالعامةاالجتماعات االجتماعات 
  ..تقدم أعمالهاتقدم أعمالها

  

طر إدارية وتقنية وأعوان، واستعانت طر إدارية وتقنية وأعوان، واستعانت لهيئة على إحداث إدارة تتكون من ألهيئة على إحداث إدارة تتكون من أكما عملت اكما عملت ا
  واعتمدت هيكلة إدارية مرنةواعتمدت هيكلة إدارية مرنة. . ليهاليهابخبراء ومستشارين إلنجاز مختلف المهام الموكولة إبخبراء ومستشارين إلنجاز مختلف المهام الموكولة إ

وفي هذا الصدد، قامت بخلق وحدات إدارية وتقنية تستجيب وفي هذا الصدد، قامت بخلق وحدات إدارية وتقنية تستجيب . . لهالهاحسب مراحل تقدم أعماحسب مراحل تقدم أعما
    ..لحاجيات فرق العمل واللجان المحدثة داخلهالحاجيات فرق العمل واللجان المحدثة داخلها

  

  ظيم الداخلي لسير عمل  للهيئةظيم الداخلي لسير عمل  للهيئةننالتالت  --أوالأوال
اعتمدت الهيئة نظاما داخليا، طبقا لنظامها األساسي، يتولى بموجبه الرئيس اإلشراف على اعتمدت الهيئة نظاما داخليا، طبقا لنظامها األساسي، يتولى بموجبه الرئيس اإلشراف على 

عمل واللجان الخاصة الموضوعاتية، وكل اللجان عمل واللجان الخاصة الموضوعاتية، وكل اللجان أعمال وأنشطة الهيئة، وتتولى فرق الأعمال وأنشطة الهيئة، وتتولى فرق ال
كما تولت لجنة كما تولت لجنة . . األخرى التي أنشأتها الهيئة مرحليا القيام بإنجاز المهام الموكولة إليهااألخرى التي أنشأتها الهيئة مرحليا القيام بإنجاز المهام الموكولة إليها

. . ن األخرىن األخرىاااللجاللج لتنسيق سير أعمال فرق العمل و لتنسيق سير أعمال فرق العمل و،،تجتمع كل أسبوع في يوم محدد سلفاتجتمع كل أسبوع في يوم محدد سلفا
  :ويوضح الجدول التالي الهيكلة العامة للهيئةويوضح الجدول التالي الهيكلة العامة للهيئة

  

                                                 
  . انظر الفصل األول من الكتاب األول حول اختصاصات الهيئة 1
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ر ر فريق العمل المكلف بجبفريق العمل المكلف بجب
  األضــراراألضــرار

  الهيئةالهيئة

فريق العمل المكلف فريق العمل المكلف 
  بالتحرياتبالتحريات

فرق العملفرق العمل               

لتنسيــقلتنسيــق لجنة ا لجنة ا    

  الرئيسالرئيس

فريق العمل المكلف فريق العمل المكلف 
    باألبحاث والدراساتباألبحاث والدراسات
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   الرئيس الرئيس--11
وهو الذي يشرف  وهو الذي يشرف  . . الرئيس هو الممثل القانوني للهيئة، أمام مؤسسات الدولة ولدى الغيرالرئيس هو الممثل القانوني للهيئة، أمام مؤسسات الدولة ولدى الغير

كما انه هو الذي يقوم كما انه هو الذي يقوم . . على أعمال الهيئة، ويرأس اجتماعاتها، والناطق الرسمي باسمهاعلى أعمال الهيئة، ويرأس اجتماعاتها، والناطق الرسمي باسمها
بالتصريح باسم الهيئة، وتوضيح المهام المنوطة بها واألنشطة المنظمة من طرفها وما بالتصريح باسم الهيئة، وتوضيح المهام المنوطة بها واألنشطة المنظمة من طرفها وما 

  ..تمخض عنها من نتائج، وما أسفرت عنه مداوالت اجتماعاتها العامة من قراراتتمخض عنها من نتائج، وما أسفرت عنه مداوالت اجتماعاتها العامة من قرارات
  

ويشرف الرئيس على إدارة الهيئة، وعلى تنظيم االتصاالت مع القطاعات العمومية ويشرف الرئيس على إدارة الهيئة، وعلى تنظيم االتصاالت مع القطاعات العمومية 
. . والحكومية والسلطات العمومية، ويحيط الهيئة علما بمراحل هذه االتصاالت ونتائجهاوالحكومية والسلطات العمومية، ويحيط الهيئة علما بمراحل هذه االتصاالت ونتائجها

  ..يزانيةيزانيةويتولى الرئيس مهمة اآلمر بصرف المويتولى الرئيس مهمة اآلمر بصرف الم
  

   فرق العمل واللجان الخاصة فرق العمل واللجان الخاصة--22
  

   فرق العمل فرق العمل--11--22
    

  ::شكلت الهيئة ثالث فرق عملشكلت الهيئة ثالث فرق عمل
  ::، ويتولى القيام بالمهام التالية، ويتولى القيام بالمهام التاليةفريق العمل المكلف بالتحرياتفريق العمل المكلف بالتحريات  ••

  البحث في شأن المختفين قسرا مجهولي المصير، األحياء منهم والمتوفين؛البحث في شأن المختفين قسرا مجهولي المصير، األحياء منهم والمتوفين؛  

ة بأحداث ووقائع ة بأحداث ووقائع  وتلقي اإلفادات ذات الصل وتلقي اإلفادات ذات الصلجمع كل المعلومات والوثائقجمع كل المعلومات والوثائق  
      ..ماضي االنتهاكات بمختلف أصنافهاماضي االنتهاكات بمختلف أصنافها

  

  ::، ويتولى القيام بالمهام التالية، ويتولى القيام بالمهام التاليةفريق العمل المكلف بجبر األضرارفريق العمل المكلف بجبر األضرار  ••
 عن  عن التعويضالتعويضدراسة وإعداد مشاريع مقررات بخصوص الطلبات المتعلقة بدراسة وإعداد مشاريع مقررات بخصوص الطلبات المتعلقة ب  

  ؛؛ الالحقة بضحايا االنتهاكات الجسيمة الالحقة بضحايا االنتهاكات الجسيمةاألضرار المادية والمعنويةاألضرار المادية والمعنوية
جبر باقي األضرار التي لحقت جبر باقي األضرار التي لحقت قتراحات المتعلقة بقتراحات المتعلقة بإعداد التوصيات واالإعداد التوصيات واال  

  .. االنتهاكات الجسيمة االنتهاكات الجسيمةبضحايابضحايا
  ::، ويتولى القيام بالمهام التالية، ويتولى القيام بالمهام التاليةالدراساتالدراساتباألبحاث وباألبحاث وفريق العمل المكلف فريق العمل المكلف     ••
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  ؛؛إعداد األبحاث والدراسات الالزمة إلنجاز مهام الهيئةإعداد األبحاث والدراسات الالزمة إلنجاز مهام الهيئة  
الخالصات المتوصل إليها من طرف الخالصات المتوصل إليها من طرف ووجمع وتحليل المعطيات والمعلومات جمع وتحليل المعطيات والمعلومات   

   . .ها الختاميها الختاميباقي فرق العمل، في أفق إنجاز الهيئة لتقريرباقي فرق العمل، في أفق إنجاز الهيئة لتقرير
   اللجان الخاصة اللجان الخاصة--22--22

 مناسبا من تدابير  مناسبا من تدابير كانت تراهكانت تراه  كل ماكل ما   إلى اتخاذ إلى اتخاذلهيئةلهيئةوطبقا لنظامها األساسي، عمدت اوطبقا لنظامها األساسي، عمدت ا
كما كما . . وفي هذا اإلطار عملت على إحداث لجان عمل خاصة، قارة أو مؤقتةوفي هذا اإلطار عملت على إحداث لجان عمل خاصة، قارة أو مؤقتة. . تنظيميةتنظيمية

  ..مقررين خاصينمقررين خاصينعهدت بمهام محددة لبعض أعضائها كعهدت بمهام محددة لبعض أعضائها ك
  ::أحدثت الهيئة، حسب مراحل تقدم إنجاز مهامها، اللجان التاليةأحدثت الهيئة، حسب مراحل تقدم إنجاز مهامها، اللجان التالية

  لجنة خطة العمل؛لجنة خطة العمل؛  --

  لجنة استراتيجية التواصل؛لجنة استراتيجية التواصل؛  --

  لجنة تدوين وتقييم تجربة هيئة التحكيم السابقة؛لجنة تدوين وتقييم تجربة هيئة التحكيم السابقة؛  --

  لجنة دراسة اإلشكاالت القانونية المرتبطة باالختصاص؛لجنة دراسة اإلشكاالت القانونية المرتبطة باالختصاص؛  --

  لجنة نظام المعلومات؛لجنة نظام المعلومات؛  --
  ات االستماع العمومية؛ات االستماع العمومية؛ جلس جلس الخاصة بتنظيم الخاصة بتنظيملجنةلجنةالال  --

   الجلسات الحوارية الموضوعاتية؛ الجلسات الحوارية الموضوعاتية؛ الخاصة بتنظيم الخاصة بتنظيمجنةجنةللللاا  --

  لجنة تطوير مقاربة جبر األضرار؛لجنة تطوير مقاربة جبر األضرار؛  --
  ..لجنة التقرير الختاميلجنة التقرير الختامي  --

  

     لجنة التنسيق لجنة التنسيق--33--22
رف على  ويش. الهيئةقصد تنسيق سير أعمالهذه اللجنة، طبقا للنظام األساسي، أحدثت أحدثت 

كما يمكن ألي . مقرران العامان ومقررو فرق العملحضرها الاجتماعاتها رئيس الهيئة وي
  .عضو آخر حضور اجتماعاتها

  

   اجتماعات الهيئة وفرق عملها اجتماعات الهيئة وفرق عملها--33
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خصصت اجتماعات أخرى خصصت اجتماعات أخرى ت الهيئة اجتماعاتها النظامية، وت الهيئة اجتماعاتها النظامية، وطبقا لنظامها األساسي، عقدطبقا لنظامها األساسي، عقد
كما عقدت فرق العمل كما عقدت فرق العمل . . طارئة لمعالجة مواضيع وقضايا محددة ضمن النهوض بمهامهاطارئة لمعالجة مواضيع وقضايا محددة ضمن النهوض بمهامها

. .  به بهالتي حددها إلنجاز تلك المهامالتي حددها إلنجاز تلك المهامات دورية حسب طبيعة مهام كل فريق والبرامج ات دورية حسب طبيعة مهام كل فريق والبرامج اجتماعاجتماع
 بصورة دورية،  بصورة دورية، ولتيسير التنسيق بين كل أنشطة الهيئة عقدت اجتماعات للجنة التنسيق،ولتيسير التنسيق بين كل أنشطة الهيئة عقدت اجتماعات للجنة التنسيق،

  .. ذلك ذلكوكلما اقتضت الضرورةوكلما اقتضت الضرورة
  

   اجتماعات الهيئة اجتماعات الهيئة11--33
   االجتماعات العامة االجتماعات العامة--11--11--33

مة مباشرة بعد تنصيب رئيسها وأعضائها من طرف مة مباشرة بعد تنصيب رئيسها وأعضائها من طرف ابتدأت الهيئة عقد اجتماعاتها العاابتدأت الهيئة عقد اجتماعاتها العا
األولى ذات األولى ذات : : وقد عقدت صنفين من االجتماعاتوقد عقدت صنفين من االجتماعات. . 20052005بر بر  نون نون0707يوم يوم جاللة الملك جاللة الملك 

لتقييم األعمال المنجزة واتخاذ ما يجب من القرارات في شأن لتقييم األعمال المنجزة واتخاذ ما يجب من القرارات في شأن  والثانية  والثانية صبغة تأسيسية،صبغة تأسيسية،
قضايا محددة قضايا محددة كما عقدت اجتماعات عامة خاصة لدراسة مواضيع أو كما عقدت اجتماعات عامة خاصة لدراسة مواضيع أو . . الملفات الجاهزةالملفات الجاهزة

صادقتها صادقتها وقد وصل مجموع االجتماعات العامة للهيئة لغاية موقد وصل مجموع االجتماعات العامة للهيئة لغاية م .ضمن مهام وأنشطة الهيئةضمن مهام وأنشطة الهيئة
  .. اجتماعا اجتماعا3333على تقريرها الختامي على تقريرها الختامي 

  

  االجتماعات العامة األوليةاالجتماعات العامة األولية  --أأ
 في إطار المرحلة األولى  في إطار المرحلة األولى نظمت الهيئة هذه االجتماعات مباشرة بعد تنصيبها، وذلكنظمت الهيئة هذه االجتماعات مباشرة بعد تنصيبها، وذلك

  ::عات العامة الخمسة األولىعات العامة الخمسة األولى وتتمثل في االجتما وتتمثل في االجتما، ، اإلعداديةاإلعدادية
  

  مكان االنعقادمكان االنعقاد  تاريخ االنعقادتاريخ االنعقاد  عدد االجتماععدد االجتماع
  أكاديرأكادير  20042004 يناير  يناير 77  االجتماع األولاالجتماع األول
  الرباطالرباط  20042004يناير يناير 88  االجتماع الثانياالجتماع الثاني
  الرباطالرباط  20042004 يناير  يناير 99  االجتماع الثالثاالجتماع الثالث
  الرباطالرباط  20042004 يناير  يناير 1010  االجتماع الرابعاالجتماع الرابع
  ططالرباالربا  20042004 يناير  يناير 2424 و و2323  االجتماع الخامساالجتماع الخامس
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وقد خصصت الهيئة هذه االجتماعات لضبط مختلف القضايا ذات الصلة باألعمال وقد خصصت الهيئة هذه االجتماعات لضبط مختلف القضايا ذات الصلة باألعمال 
  ::التمهيدية واإلستراتيجية والتخطيطية لعملها، ومن بينها على الخصوصالتمهيدية واإلستراتيجية والتخطيطية لعملها، ومن بينها على الخصوص

 صيغ مالئمة لترجمة المقتضيات التوجيهية الواردة في الخطاب الملكي  صيغ مالئمة لترجمة المقتضيات التوجيهية الواردة في الخطاب الملكي البحث عنالبحث عن  --
العمل والبرامج، وتعزيز العمل والبرامج، وتعزيز السامي بمناسبة تنصيب الهيئة في اإلجراءات وخطط السامي بمناسبة تنصيب الهيئة في اإلجراءات وخطط 

  المبادئ والمنطلقات التي أفرزتها توصية المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان؛المبادئ والمنطلقات التي أفرزتها توصية المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان؛

البت في القضايا المستعجلة ذات األولوية والتي تخص اإلعالن عن افتتاح أجل البت في القضايا المستعجلة ذات األولوية والتي تخص اإلعالن عن افتتاح أجل   --
  جديد إليداع طلبات التعويض وإصدار بيان عام أول عن بداية أشغال الهيئة؛جديد إليداع طلبات التعويض وإصدار بيان عام أول عن بداية أشغال الهيئة؛

من من ة وهيكلتها وخطة عملها، انطالقا ة وهيكلتها وخطة عملها، انطالقا سير الهيئسير الهيئضبط المقتضيات المنظمة لضبط المقتضيات المنظمة ل  --
  االختصاصات الموكولة لها؛االختصاصات الموكولة لها؛

و المهتمة بالملف من ضحايا و المهتمة بالملف من ضحايا كافة األطراف المتدخلة والمعنية أكافة األطراف المتدخلة والمعنية أخلق شراكات مع خلق شراكات مع   --
ومنظمات حقوقية وقطاعات حكومية وسلطات عمومية وفاعلين اقتصاديين ومنظمات حقوقية وقطاعات حكومية وسلطات عمومية وفاعلين اقتصاديين 

  واجتماعيين، فضال عن مكونات اإلعالم والجامعة؛واجتماعيين، فضال عن مكونات اإلعالم والجامعة؛

  تيجية للتواصل العمومي واإلعالمي مع الضحايا والرأي العام؛تيجية للتواصل العمومي واإلعالمي مع الضحايا والرأي العام؛وضع استراوضع استرا  --
الضرورية الضرورية تحديد حاجيات ومتطلبات البنية اإلدارية وكافة القضايا اللوجيستيكية تحديد حاجيات ومتطلبات البنية اإلدارية وكافة القضايا اللوجيستيكية   --

  ..الهيئة بمهامها، ومنهجية العمل وترتيب األولويات وسبل معالجتهاالهيئة بمهامها، ومنهجية العمل وترتيب األولويات وسبل معالجتهالقيام لقيام 
  

 التـصورات    التـصورات   ف على ف على  للتشاور قصد الوقو    للتشاور قصد الوقو   كما خصصت الهيئة جزءا من هذه االجتماعات      كما خصصت الهيئة جزءا من هذه االجتماعات      
واآلراء التي يمكن أن يقدمها كل عضو حول طبيعة المهام الموكولة للهيئة، باستحـضار              واآلراء التي يمكن أن يقدمها كل عضو حول طبيعة المهام الموكولة للهيئة، باستحـضار              

   لجـان   لجـان  الخطاب الملكي السامي المذكور، والدروس والعبر المستفادة من بعض تجـارب          الخطاب الملكي السامي المذكور، والدروس والعبر المستفادة من بعض تجـارب          
وخالل هذا الحوار، تطرق األعضاء إلـى تحديـد بعـض المفـاهيم             وخالل هذا الحوار، تطرق األعضاء إلـى تحديـد بعـض المفـاهيم             . . عبر العالم عبر العالم الحقيقة  الحقيقة  

على الشكل في القانون الداخلي المزمع      على الشكل في القانون الداخلي المزمع       اإللحاح   وتم  وتم  . . بطة بمهام الهيئة  بطة بمهام الهيئة  والمصطلحات المرت والمصطلحات المرت 
يد الرئاسـة أو    يد الرئاسـة أو    إعداده، والتزام الدقة؛  وتوضيح كيفية التعامل مع اإلعالم، إن على صـع            إعداده، والتزام الدقة؛  وتوضيح كيفية التعامل مع اإلعالم، إن على صـع            

 . . األعضاءاألعضاء
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وفي ضوء مجموع المناقشات التي جرت خالل االجتماعات األولى، انتهت الهيئـة إلـى              وفي ضوء مجموع المناقشات التي جرت خالل االجتماعات األولى، انتهت الهيئـة إلـى              
بإعداد مشروع النظام األساسي؛ و فريق لوضع مشروع خطة         بإعداد مشروع النظام األساسي؛ و فريق لوضع مشروع خطة         فريق مكلف   فريق مكلف   : : تكوين فريقين تكوين فريقين 

وعمل كل من الفريقين على إعداد المشروع الذي كلف به بتنسيق مع رئيس             وعمل كل من الفريقين على إعداد المشروع الذي كلف به بتنسيق مع رئيس             . . عمل الهيئة عمل الهيئة 
 يناير   يناير  2424 و  و 2323((و خصصت هذه األخيرة اجتماعها الخامس الذي انعقد لمدة يومين           و خصصت هذه األخيرة اجتماعها الخامس الذي انعقد لمدة يومين           . . الهيئةالهيئة

  ..لمناقشة والمصادقة على المشروعينلمناقشة والمصادقة على المشروعين) ) 20042004
ناقشة مشروع النظام األساسـي، اسـتغرق موضـوع تحديـد المـصطلحات            ناقشة مشروع النظام األساسـي، اسـتغرق موضـوع تحديـد المـصطلحات            وبمناسبة م وبمناسبة م 

المستعملة في عالقتها باختصاصات الهيئة و المرجعية الدولية واجتهادات هيئة التحكـيم             المستعملة في عالقتها باختصاصات الهيئة و المرجعية الدولية واجتهادات هيئة التحكـيم             
السابقة وقتا طويال، تميز بمداخالت غنية حول التعريفات والمرجعيـة التـي ينبغـي أن               السابقة وقتا طويال، تميز بمداخالت غنية حول التعريفات والمرجعيـة التـي ينبغـي أن               

وعبر الجميع على أهمية، بـل      وعبر الجميع على أهمية، بـل      . . نتهاكاتنتهاكاتتعتمدها الهيئة في دراسة وتسوية ملف ماضي اال       تعتمدها الهيئة في دراسة وتسوية ملف ماضي اال       
تعريف وتحديد االنتهاكـات الجـسيمة لحقـوق اإلنـسان          تعريف وتحديد االنتهاكـات الجـسيمة لحقـوق اإلنـسان          فيما يتعلق ب  فيما يتعلق ب  وضرورة االجتهاد   وضرورة االجتهاد   

 االنتباه إلى الحاالت التي لم تعالجها الهيئة الـسابقة،           االنتباه إلى الحاالت التي لم تعالجها الهيئة الـسابقة،          أثيرأثيركما  كما  . . موضوع اختصاص الهيئة  موضوع اختصاص الهيئة  
االنتهاكات المترتبة االنتهاكات المترتبة ئة الحالية، مثل حاالت التعذيب و  ئة الحالية، مثل حاالت التعذيب و  والتي تستوجب اجتهادا من طرف الهي     والتي تستوجب اجتهادا من طرف الهي     

تـم اقتـراح    تـم اقتـراح    وفي هذا الصدد،    وفي هذا الصدد،    . . عن استعمال القوة العمومية على إثر األحداث االجتماعية       عن استعمال القوة العمومية على إثر األحداث االجتماعية       
 التعريفات الواردة في مشروع النظام األساسي، لكي يبقى بـاب            التعريفات الواردة في مشروع النظام األساسي، لكي يبقى بـاب            تفسير  تفسير التزام المرونة في  التزام المرونة في  

حكـيم  حكـيم  هيئة الت هيئة الت التعريفات التي اعتمدتها    التعريفات التي اعتمدتها     قد استحضرت     قد استحضرت    فإذا كانت الهيئة  فإذا كانت الهيئة    ..االجتهاد مفتوحا االجتهاد مفتوحا 
 مراعاة االختصاصات الجديدة للهيئة، فيما يخص أنـواع أخـرى مـن              مراعاة االختصاصات الجديدة للهيئة، فيما يخص أنـواع أخـرى مـن             السابقة، فقد تمت  السابقة، فقد تمت  

المساهمة في تحقيـق    المساهمة في تحقيـق    وكل ذلك بهدف    وكل ذلك بهدف    . . األضرار، وكذا المكونات األخرى لجبر األضرار     األضرار، وكذا المكونات األخرى لجبر األضرار     
  ..المصالحة وحفظ الذاكرة وعدم تكرار ما جرىالمصالحة وحفظ الذاكرة وعدم تكرار ما جرى

  

   االجتماعات العامة الدورية االجتماعات العامة الدورية--بب
الدورية بمعدل الدورية بمعدل و المذكور أعاله، توالت اجتماعات الهيئة و المذكور أعاله، توالت اجتماعات الهيئة على النحعلى النحاألولية األولية بعد االجتماعات بعد االجتماعات 
وقد انعقدت كل اجتماعات الهيئة الدورية بمقر وقد انعقدت كل اجتماعات الهيئة الدورية بمقر . . ، طبقا لنظامها األساسي، طبقا لنظامها األساسياجتماع كل شهراجتماع كل شهر

الهيئة بالرباط، باستثناء االجتماعين الحادي عشر والرابع عشر اللذين عقدا على التوالي الهيئة بالرباط، باستثناء االجتماعين الحادي عشر والرابع عشر اللذين عقدا على التوالي 
. . ))بمناسبة تنظيم ندوة الحقيقةبمناسبة تنظيم ندوة الحقيقة((وبطنجة وبطنجة ، ، ))بمناسبة تنظيم ندوة عنف الدولةبمناسبة تنظيم ندوة عنف الدولة((بمراكش بمراكش 
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ومباشرة بعد اعتماد النظام األساسي للهيئة من طرف أعضائها وعرضه على الموافقة ومباشرة بعد اعتماد النظام األساسي للهيئة من طرف أعضائها وعرضه على الموافقة 
  ::الملكية السامية، عقدت الهيئة االجتماعات التاليةالملكية السامية، عقدت الهيئة االجتماعات التالية

  

  مكان عقد االجتماعمكان عقد االجتماع  تاريخ عقد االجتماعتاريخ عقد االجتماع  عدد االجتماععدد االجتماع
  الرباطالرباط  20042004 فبراير  فبراير 2626  االجتماع السابعاالجتماع السابع

 فبراير  فبراير 0606 و و0505  تماع السادستماع السادساالجاالج
20042004  

  بالرباطبالرباط

  الرباطالرباط  20042004 مارس  مارس 2525  االجتماع الثامناالجتماع الثامن
  الرباطالرباط  20042004 أبريل  أبريل 88  االجتماع التاسعاالجتماع التاسع
  الرباطالرباط  20042004 ماي  ماي 1414  االجتماع العاشراالجتماع العاشر

 يونيو  يونيو 1212 و  و 1111  االجتماع الحادي عشراالجتماع الحادي عشر
20042004  

  مراكشمراكش

  الرباطالرباط  20042004 يونيو  يونيو 2323  االجتماع الثاني عشراالجتماع الثاني عشر
  الرباطالرباط  20042004 شتنبر  شتنبر 11  شرشر ع ع  االجتماع الثالثاالجتماع الثالث
  طنجةطنجة  20042004 شتنبر  شتنبر 1717   عشر عشراالجتماع الرابعاالجتماع الرابع

  الرباطالرباط  20042004 أكتوبر  أكتوبر 22  االجتماع الخامس عشراالجتماع الخامس عشر
  الرباطالرباط  20042004 أكتوبر  أكتوبر 1212  االجتماع السادس عشراالجتماع السادس عشر
  الرباطالرباط  20042004 أكتوبر  أكتوبر 2828  االجتماع السابع عشراالجتماع السابع عشر
  الرباطالرباط  20042004 نونبر  نونبر 55  االجتماع الثامن عشراالجتماع الثامن عشر
  الرباطالرباط  20042004نونبر نونبر   2626  االجتماع التاسع عشراالجتماع التاسع عشر
  الرباطالرباط  20042004 دجنبر  دجنبر 1717  االجتماع العشروناالجتماع العشرون

  الرباطالرباط  20052005 يناير  يناير 77   والعشرون والعشروناالجتماع الواحداالجتماع الواحد
  الرباطالرباط  200200 فبراير  فبراير 88   والعشرون والعشروناالجتماع الثانياالجتماع الثاني

  الرباطالرباط  20052005 مارس  مارس 1818  الثالث والعشرونالثالث والعشروناالجتماع االجتماع 
  الرباطالرباط  20052005 مارس  مارس 3131  االجتماع الرابع والعشروناالجتماع الرابع والعشرون

  الرباطالرباط  ؛؛20052005 أبريل  أبريل 0707  س والعشرونس والعشرونالخامالخاماالجتماع االجتماع 
  الرباطالرباط  20052005 أبريل  أبريل 1919  االجتماع السادس والعشروناالجتماع السادس والعشرون
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  الرباطالرباط  20052005 ماي  ماي 66  االجتماع السابع والعشروناالجتماع السابع والعشرون
  الرباطالرباط  20052005 يونيو  يونيو 33  االجتماع الثامن والعشروناالجتماع الثامن والعشرون
  الرباطالرباط  20052005 يونيو  يونيو 2929  االجتماع التاسع والعشروناالجتماع التاسع والعشرون

  الرباطالرباط  20052005 نونبر  نونبر 1717  االجتماع الثالثوناالجتماع الثالثون
  الرباطالرباط  20052005 نونبر  نونبر 2424  االجتماع الواحد والثالثوناالجتماع الواحد والثالثون
  الرباطالرباط  20052005 نونبر  نونبر 2828  االجتماع الثاني والثالثوناالجتماع الثاني والثالثون
  الرباطالرباط  20052005 نونبر  نونبر 3030  االجتماع الثالث والثالثوناالجتماع الثالث والثالثون

  

كما عقدت الهيئة اجتماعات دورية أسبوعية خالل شهري غشت وشتنبر بمن حضر من كما عقدت الهيئة اجتماعات دورية أسبوعية خالل شهري غشت وشتنبر بمن حضر من 
ولم تتمكن من تنظيم اجتماعات عامة ولم تتمكن من تنظيم اجتماعات عامة . . ذاكذاكاألعضاء، بغية تنسيق األنشطة الجارية آناألعضاء، بغية تنسيق األنشطة الجارية آن

ط األنشطة المبرمجة من قبل فرق العمل واللجان ط األنشطة المبرمجة من قبل فرق العمل واللجان  بسبب ضغ بسبب ضغبحضور كل األعضاءبحضور كل األعضاء
  ..الخاصةالخاصة

 واتخاذ ما يجب من القرارات في  واتخاذ ما يجب من القرارات في ،،لتقييم األعمال المنجزةلتقييم األعمال المنجزةوخصصت هذه االجتماعات وخصصت هذه االجتماعات 
 فرق  فرق ن قبلن قبل النظر في االقتراحات والمشاريع المقدمة م النظر في االقتراحات والمشاريع المقدمة م، من خالل، من خاللشأن الملفات الجاهزةشأن الملفات الجاهزة
كما عرضت عليها للمناقشة والمصادقة الخطط المرحلية، العامة كما عرضت عليها للمناقشة والمصادقة الخطط المرحلية، العامة . . العمل واللجان الخاصةالعمل واللجان الخاصة

 واطلعت بصفة مستمرة على النتائج المحرزة مرحليا،  واطلعت بصفة مستمرة على النتائج المحرزة مرحليا، ..والخاصة بكل برنامج على حدةوالخاصة بكل برنامج على حدة
وساهمت في تحديد وتدليل اإلكراهات والصعوبات التي وساهمت في تحديد وتدليل اإلكراهات والصعوبات التي . . وبعض النتائج النهائية للهيئةوبعض النتائج النهائية للهيئة

أغلب االجتماعات وزعت األوراق والوثائق أغلب االجتماعات وزعت األوراق والوثائق وفي وفي . . يئة في النهوض بمهامهايئة في النهوض بمهامهاكانت تواجه الهكانت تواجه اله
التي تهم جدول أعمال االجتماع المعني أو غيرها من القضايا والمهام التي تدخل ضمن التي تهم جدول أعمال االجتماع المعني أو غيرها من القضايا والمهام التي تدخل ضمن 

  . . اختصاصات الهيئةاختصاصات الهيئة
  

نظرا لغنى وتنوع المواضيع التي كانت تطرح خالل االجتماعات العامة الدورية، فقد نظرا لغنى وتنوع المواضيع التي كانت تطرح خالل االجتماعات العامة الدورية، فقد 
جتماعات األولى أن يتولى المقررين العامين للهيئة إعداد تقارير جتماعات األولى أن يتولى المقررين العامين للهيئة إعداد تقارير تقرر، منذ بداية االتقرر، منذ بداية اال

تركيبية عن أشغالها، فضال عن أن هذه األخيرة قد تم تسجيلها صوتيا بالنسبة لكل تركيبية عن أشغالها، فضال عن أن هذه األخيرة قد تم تسجيلها صوتيا بالنسبة لكل 
  ..االجتماعاتاالجتماعات
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ن عن الوحدات ن عن الوحدات  بين أعضائها  مع حضور مسؤولي بين أعضائها  مع حضور مسؤوليعقدت الهيئة اجتماعاتها الدوريةعقدت الهيئة اجتماعاتها الدوريةوقد وقد 
  ..ي جدول األعمال، وكلما دعت الحاجة إلى ذلكي جدول األعمال، وكلما دعت الحاجة إلى ذلكاإلدارية حسب المواضيع المدرجة فاإلدارية حسب المواضيع المدرجة ف

    
   االجتماعات الخاصة االجتماعات الخاصة--22--11--33

. . خصصت الهيئة، ضمن اجتماعاتها الدورية، جلسات خاصة لمواضيع وقضايا محددةخصصت الهيئة، ضمن اجتماعاتها الدورية، جلسات خاصة لمواضيع وقضايا محددة
ففضال عن كون هذه األخيرة كانت ترد باستمرار في جدول أعمال كل االجتماعات التي ففضال عن كون هذه األخيرة كانت ترد باستمرار في جدول أعمال كل االجتماعات التي 

نه بالنظر لإلشكاالت التي طرحتها نه بالنظر لإلشكاالت التي طرحتها ، فإ، فإةةناقشت تقارير فرق العمل واللجان الخاصناقشت تقارير فرق العمل واللجان الخاص
ويمكن ويمكن . . وألهميتها ضمن المهام الموكولة للهيئة، فقد كانت موضوع اجتماعات خاصةوألهميتها ضمن المهام الموكولة للهيئة، فقد كانت موضوع اجتماعات خاصة

  : : تلخيص تلك المواضيع فيما يليتلخيص تلك المواضيع فيما يلي
  خطة العمل؛خطة العمل؛  --

  استراتيجية التواصل؛استراتيجية التواصل؛  --

  جلسات االستماع العمومية والجلسات الحوارية؛جلسات االستماع العمومية والجلسات الحوارية؛  --
  اإلشكاليات القانونية في مجال جبر األضرار؛اإلشكاليات القانونية في مجال جبر األضرار؛  --

  بة الهيئة لموضوع جبر األضرار؛بة الهيئة لموضوع جبر األضرار؛مقارمقار  --

  .. إعداد التقرير الختامي إعداد التقرير الختامي  --
  
  
  
  

   اجتماعات فرق العمل اجتماعات فرق العمل--22--33
وقد تم وقد تم تها بوتيرة تختلف حسب المهام الموكولة إلى كل منها، تها بوتيرة تختلف حسب المهام الموكولة إلى كل منها، اانظمت فرق العمل اجتماعنظمت فرق العمل اجتماع

 متى رغبوا في  متى رغبوا في  الفرق الفرق كل كل في أنشطة في أنشطة للمشاركة للمشاركةاألعضاءاألعضاءترك المجال مفتوحا أمام سائر ترك المجال مفتوحا أمام سائر 
موضوعاتية أو موضوعاتية أو راهات المترتبة عن تكليف األعضاء بمهام أخرى راهات المترتبة عن تكليف األعضاء بمهام أخرى ذلك، مع مراعاة اإلكذلك، مع مراعاة اإلك

  ..أفقيةأفقية
  

  فريق العمل المكلف بالتحرياتفريق العمل المكلف بالتحريات  --أأ
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التحريات بعقد اجتماعاته الدورية مرتين في الشهر، وكلما التحريات بعقد اجتماعاته الدورية مرتين في الشهر، وكلما بب   العمل المكلف العمل المكلف  قام فريققام فريق
وباإلضافة إلى اجتماعاته بمقر الهيئة، عقد الفريق عدة وباإلضافة إلى اجتماعاته بمقر الهيئة، عقد الفريق عدة . . اقتضت الحاجة إلى ذلكاقتضت الحاجة إلى ذلك

كما نظمت اللجينات والمقررين كما نظمت اللجينات والمقررين . . بالمناطق التي زارها ألغراض التحرياتبالمناطق التي زارها ألغراض التحرياتاجتماعات اجتماعات 
  . . الخاصين له اجتماعات لدراسة ومناقشة مواضيع محددة ضمن المهام الموكولة إليهالخاصين له اجتماعات لدراسة ومناقشة مواضيع محددة ضمن المهام الموكولة إليه

    

  فريق العمل المكلف بجبر األضرارفريق العمل المكلف بجبر األضرار  --بب
  ::عقد الفريق صنفين من االجتماعات، بصفة دورية مرة كل أسبوععقد الفريق صنفين من االجتماعات، بصفة دورية مرة كل أسبوع

  ::ة بالفريقة بالفريقاجتماعات عامة عادية خاصاجتماعات عامة عادية خاص  
 ولكل ما يتعلق  ولكل ما يتعلق ،، لتوزيع المهام ومتابعة إنجازها لتوزيع المهام ومتابعة إنجازها في الغالب في الغالب االجتماعات االجتماعاتت هذهت هذهخصصخصص

 وكانت مفتوحة لكل من رغب من أعضاء الهيئة  وكانت مفتوحة لكل من رغب من أعضاء الهيئة ..بسير أعمال الفريق على الوجه األمثلبسير أعمال الفريق على الوجه األمثل
كما حضر رئيس الهيئة جزءا هاما من أشغالها المتعلقة بمناقشة وتطوير كما حضر رئيس الهيئة جزءا هاما من أشغالها المتعلقة بمناقشة وتطوير . . حضورهاحضورهافي في 

  .. التعويض المالي التعويض المالي تحديد تحديدجال جبر األضرار، وتحديد معايير ومقاييسجال جبر األضرار، وتحديد معايير ومقاييسمقاربة الهيئة في ممقاربة الهيئة في م
  ))بمشاركة أعضاء آخرين من الهيئةبمشاركة أعضاء آخرين من الهيئة((موسعة موسعة  اجتماعات عامة  اجتماعات عامة   

خصصت هذه االجتماعات بشكل خاص لمناقشة مواضيع محددة ذات الصلة بمقاربة جبر خصصت هذه االجتماعات بشكل خاص لمناقشة مواضيع محددة ذات الصلة بمقاربة جبر 
  ::األضرار، ومنها على الخصوصاألضرار، ومنها على الخصوص

  اإلشكاالت القانونية المرتبطة باالختصاص؛اإلشكاالت القانونية المرتبطة باالختصاص؛  --
  فة ومقاربة الهيئة في مجال جبر األضرار؛فة ومقاربة الهيئة في مجال جبر األضرار؛فلسفلس  --
  ..معايير ومقاييس التعويض الماليمعايير ومقاييس التعويض المالي  --

  جلسات المداوالتجلسات المداوالت  
 في الملفات الجاهزة، العتماد مشاريع  في الملفات الجاهزة، العتماد مشاريع تداولتداول لل للها الفريقها الفريقخصصخصص التي  التي جلساتجلساتوهي الوهي ال

  .. والمصادقة والمصادقة وعرضها على الهيئة قصد التداول وعرضها على الهيئة قصد التداولالمقررات والمقترحات و التوصياتالمقررات والمقترحات و التوصيات
  

  دراسات واألبحاثدراسات واألبحاثفريق العمل المكلف بالفريق العمل المكلف بال  --جج
كما عقد أعضاؤه اجتماعات دورية، كما عقد أعضاؤه اجتماعات دورية، . . عقد الفريق اجتماعاته مرة في األسبوع على األقلعقد الفريق اجتماعاته مرة في األسبوع على األقل

 الباحثين المتخصصين أو الخبراء الميدانيين الذين  الباحثين المتخصصين أو الخبراء الميدانيين الذين ب مراحل تقدم أعمال الهيئة، معب مراحل تقدم أعمال الهيئة، معحسحس
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و نظم اجتماعات مستمرة مع المساعدين و نظم اجتماعات مستمرة مع المساعدين . . استعان بهم في إنجاز األبحاث والدراساتاستعان بهم في إنجاز األبحاث والدراسات
  .  والتقنيين الذين وضعتهم إدارة الهيئة رهن إشارته والتقنيين الذين وضعتهم إدارة الهيئة رهن إشارتهاإلدارييناإلداريين

  

   اجتماعات لجنة التنسيق اجتماعات لجنة التنسيق--33--33
ولتنسيق أنشطة كل فرق العمل واللجان، وضمان االنسجام في ممارسة مختلف المهام، ولتنسيق أنشطة كل فرق العمل واللجان، وضمان االنسجام في ممارسة مختلف المهام، 
حرصت الهيئة، طبقا لنظامها األساسي، على تنظيم اجتماعات دورية للتنسيق، تحت حرصت الهيئة، طبقا لنظامها األساسي، على تنظيم اجتماعات دورية للتنسيق، تحت 

 فقد  فقد لترابط وتكامل المهام الموكولة لها،لترابط وتكامل المهام الموكولة لها،ما أنه بالنظر ما أنه بالنظر كك. . إشراف رئيسها أو من ينوب عنهإشراف رئيسها أو من ينوب عنه
    ..ظل المجال مفتوحا لسائر األعضاء للمساهمة في أنشطة كل الفرق واللجانظل المجال مفتوحا لسائر األعضاء للمساهمة في أنشطة كل الفرق واللجان

  

   إدارة الهيئة إدارة الهيئة--ثانياثانيا
، ، إدارة مكونة من أطر إدارية وتقنية وأعوانإدارة مكونة من أطر إدارية وتقنية وأعوانطبقا لنظامها األساسي، أحدثت الهيئة طبقا لنظامها األساسي، أحدثت الهيئة 

 تعدد وتنوع المهام والزمن المحدد لوالية  تعدد وتنوع المهام والزمن المحدد لوالية كما أن ضغوطكما أن ضغوط. .  بخبراء ومستشارين بخبراء ومستشارينواستعانتواستعانت
  . .  يتالءم ومتطلبات إنجاز مهامها، حسب تقدم أعمالها يتالءم ومتطلبات إنجاز مهامها، حسب تقدم أعمالهاالهيئة، دفعها إلى اعتماد تنظيم إداريالهيئة، دفعها إلى اعتماد تنظيم إداري

وهكذا، تم اعتماد هيكلة إدارية مرنة تستجيب لحاجيات كل فرق العمل واللجان الخاصة، وهكذا، تم اعتماد هيكلة إدارية مرنة تستجيب لحاجيات كل فرق العمل واللجان الخاصة، 
. . راحل التقدم في إنجاز المهامراحل التقدم في إنجاز المهاممع الزيادة أو التقليص من عدد مواردها البشرية، حسب ممع الزيادة أو التقليص من عدد مواردها البشرية، حسب م

ولذلك، خضعت إدارة الهيئة إلعادة هيكلة مستمرة، حسب مراحل ومستويات تقدم الهيئة ولذلك، خضعت إدارة الهيئة إلعادة هيكلة مستمرة، حسب مراحل ومستويات تقدم الهيئة 
  ..في إنجاز مهامهافي إنجاز مهامها

  الهيكلة اإلداريةالهيكلة اإلدارية--11
فرق العمل، من جهة، ولجان فرق العمل، من جهة، ولجان لل   مساعدة مساعدة حسب وحدات إدارية حسب وحدات إدارية بإدارة هيكلتها بإدارة هيكلتهاالهيئةالهيئةقامت قامت 

ذات الطبيعة األفقية، أو إلنجاز مهام إدارية أو تقنية ذات الطبيعة األفقية، أو إلنجاز مهام إدارية أو تقنية إدارية أو تقنية مكلفة بتدبير القضايا إدارية أو تقنية مكلفة بتدبير القضايا 
  ::محددة ترتبط بأحد المهام الخاصة الموكولة للهيئة، من جهة أخرى، كما هو مبين أدناهمحددة ترتبط بأحد المهام الخاصة الموكولة للهيئة، من جهة أخرى، كما هو مبين أدناه

  

  ::العملالعملالوحدات اإلدارية المساعدة لفرق الوحدات اإلدارية المساعدة لفرق   ••
   التحريات؛ التحريات؛وحدةوحدة  --
  جبر األضرار؛جبر األضرار؛دة دة وحوح  --

  ..الدراسات واألبحاثالدراسات واألبحاثدة دة وحوح  --
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  ::فقيةفقيةدبير مهام ذات طبيعة أدبير مهام ذات طبيعة أوحدات اإلدارية المكلفة بتوحدات اإلدارية المكلفة بتالال  ••
  لجنة التنسيق اإلدارية؛لجنة التنسيق اإلدارية؛  --

  وحدة الشؤون اإلدارية والمالية؛وحدة الشؤون اإلدارية والمالية؛  --
  وحدة نظام المعلومات؛وحدة نظام المعلومات؛  --

  وحدة تدبير الملفات والتوثيق واألرشفة؛وحدة تدبير الملفات والتوثيق واألرشفة؛  --

  . . وحدة التواصل واإلعالم والنشروحدة التواصل واإلعالم والنشر  --
  

  ::الوحدات أو اللجان اإلدارية أو التقنية المكلفة بتدبير قضايا خاصةالوحدات أو اللجان اإلدارية أو التقنية المكلفة بتدبير قضايا خاصة  ••
  ؛ ؛ اإلرشاداإلرشادتوجيه وتوجيه والالستقبال وستقبال واالاالمصلحة مصلحة   --

  الوحدة الطبية؛الوحدة الطبية؛  --

  كتابة خاصة بالهيئة ورئاستها؛كتابة خاصة بالهيئة ورئاستها؛  --

  مكتب الضبط؛ مكتب الضبط؛   --

  لجنة التحليل القبلي للملفات؛لجنة التحليل القبلي للملفات؛  --

  لجان خاصة لتنظيم الندوات واألنشطة العمومية للهيئة؛لجان خاصة لتنظيم الندوات واألنشطة العمومية للهيئة؛  --

  لجان تنظيم جلسات االستماع العمومية والجلسات الحوارية؛لجان تنظيم جلسات االستماع العمومية والجلسات الحوارية؛  --
  ..لجنة التقرير الختاميلجنة التقرير الختامي  --

  

يكلة اإلدارية للهيئة ووحداتها ومصالحها اإلدارية والتقنية، يكلة اإلدارية للهيئة ووحداتها ومصالحها اإلدارية والتقنية، ضح الرسوم الموالية الهضح الرسوم الموالية الهوووتوت
  ::ومراحل التطور التي عرفتها حسب التقدم في إنجاز المهام الموكولة إليهاومراحل التطور التي عرفتها حسب التقدم في إنجاز المهام الموكولة إليها
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  التنظيم اإلداري للهيئةالتنظيم اإلداري للهيئة

  الكتابة الخاصةالكتابة الخاصة

  الوحدات اإلدارية الوحدات اإلدارية 
فقيةفقيةاألاأل   

  الوحدات اإلداريةالوحدات اإلدارية
  المرتبطة بفرق العملالمرتبطة بفرق العمل

  المحاسبةالمحاسبة

  الرئاسةالرئاسة

  لجنة التنسيق اإلداريلجنة التنسيق اإلداري
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اإلدارية للهيئةاإلدارية للهيئة  الوحدات  الوحدات   
الرئيسالرئيس

  المحاسبةالمحاسبة

فريق العمل المكلف فريق العمل المكلف 
  باألبحاث و الدراساتباألبحاث و الدراسات

  فريق العمل فريق العمل 
  المكلف بالتحرياتالمكلف بالتحريات

  فريق العمل المكلففريق العمل المكلف
  بجبر األضراربجبر األضرار

   الكتابة الخاصة الكتابة الخاصة--
تب الضبطتب الضبط مك مك--

  وحدة جبر وحدة جبر 
  األضراراألضرار

  وحدة نظام وحدة نظام 
  المعلوماتالمعلومات

  وحدة التوثيق وحدة التوثيق 
و تدبير و تدبير 
  الملفاتالملفات

  وحدة اإلستقبالوحدة اإلستقبال
و توجيه و توجيه 
  الضحاياالضحايا

  

وحدة وحدة 
الشؤون الشؤون 
اإلدارية اإلدارية 
  الماليةالمالية

وحدة وحدة 
  التحرياتالتحريات

وحدة وحدة 
األبحاث و األبحاث و 
  الدراساتالدراسات

  التواصلالتواصل
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  المصالح اإلداريةالمصالح اإلدارية
   الرئيس الرئيس

وحدة وحدة 
اإلستقبال اإلستقبال 
وتوجيه وتوجيه 
  الضحاياالضحايا

  المحاسبةالمحاسبة

وحدة وحدة 
الشؤون الشؤون 
  اإلداريةاإلدارية

وحدة األبحاث وحدة األبحاث 
  والدراساتوالدراسات

وحدة وحدة 
  التحرياتالتحريات

  وحدة وحدة 
التوثيق  التوثيق  

تدبير تدبير وو
  الملفاتالملفات

    وحدةوحدة
 نظام  نظام 

  المعلوماتالمعلومات

  
  التواصلالتواصل

  الكتابة الخاصةالكتابة الخاصة

  لجنة التنسيق اإلداريلجنة التنسيق اإلداري

مرآز التوثيق تدبير 
 الملفات 
 واألرشفة

 
 

التحليل 
 القبلي

 
 

معالجة  
تحليل و

 المعطيات

 
 

 
 

التجهيزات 
 والمالية

الموارد  
البشرية 

المصلحة 
طبيةال  

وحدة وحدة 
جبر جبر 

  األضراراألضرار
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  مراحل تطور التنظيم والهيكلة اإلداريةمراحل تطور التنظيم والهيكلة اإلدارية
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  المحاسبةالمحاسبة

   الكتابة الخاصة الكتابة الخاصة--
الضبط-- الضبطمكتب مكتب

  وحدة جبر وحدة جبر   التواصلالتواصل
  األضراراألضرار

  وحدة نظام وحدة نظام 
  المعلوماتالمعلومات

  وحدة التوثيق وحدة التوثيق 
  و تدبير الملفاتو تدبير الملفات

  وحدة االستقبالوحدة االستقبال
  و توجيه الضحاياو توجيه الضحايا

  

وحدة الشؤون وحدة الشؤون 
المالية الماليةاإلدارية   اإلدارية

وحدة وحدة 
  التحرياتالتحريات

وحدة وحدة 
حاث و حاث و األباألب

  الدراساتالدراسات

  فريق العمل فريق العمل 
  المكلف بالتحرياتالمكلف بالتحريات

  فريق العمل المكلففريق العمل المكلف
  بجبر األضراربجبر األضرار

فريق العمل المكلف فريق العمل المكلف 
  باألبحاث و الدراساتباألبحاث و الدراسات

 اإلطالع على الملفات-
   السابقة 

   العملرإعداد مساط -

  التحليل القبلي -
  استكمال المعلومات-

 جمع المعطيات حول المختفين -
  مجهولي المصير 

 معطيات حول المختفينجمع ال -
   المتوفين-
  ن اللوائحيي تح-
  

 السياق التاريخي لألحداث -
  آرونولوجيا -
  بيبليوغرافيا -
  الندوات العمومية -

  الرئيسالرئيس

المرحلة األولى
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  المحاسبةالمحاسبة

  فريق العمل فريق العمل 
  المكلف بالتحرياتالمكلف بالتحريات

  فريق العمل المكلففريق العمل المكلف
  بجبر األضراربجبر األضرار

   الكتابة الخاصة الكتابة الخاصة--  
   مكتب الضبط مكتب الضبط--  

وحدة جبر وحدة جبر   صلصلالتواالتوا
  األضراراألضرار

  وحدة نظام وحدة نظام 
  المعلوماتالمعلومات

  وحدة التوثيق وحدة التوثيق 
  و تدبير الملفاتو تدبير الملفات

  وحدة اإلستقبالوحدة اإلستقبال
و توجيه و توجيه 
  الضحاياالضحايا

وحدة وحدة 
  التحرياتالتحريات

فريق العمل المكلف فريق العمل المكلف 
  باألبحاث و الدراساتباألبحاث و الدراسات

وحدة الشؤون وحدة الشؤون 
  اإلدارية الماليةاإلدارية المالية

وحدة األبحاث وحدة األبحاث 
  و الدراساتو الدراسات

الرئيسالرئيس

المرحلة الثانية

  رقن الملفات -
  معالجة المعطيات -
 استكمال المعلومات -
  

اإلطالع على  مواصلة -
  و تجهيزها الملفات

  عداد البرنامج العام لجبرإ -
  راضرألا
  متابعة الحاالت الصحية -

  المستعجلة

  االتصال بالضحايا و العائالت-
  ستقبالاال -
   تحيين اللوائح-
   زيارات ميدانية-
  

  تقارير السياق التاريخي-
راسات  الد-

  الموضوعاتية
   الندوات-
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  المحاسبةالمحاسبة

  فريق العمل فريق العمل 
  المكلف بالتحرياتالمكلف بالتحريات

  فريق العمل المكلففريق العمل المكلف
  بجبر األضراربجبر األضرار

   الكتابة الخاصة الكتابة الخاصة--  
   مكتب الضبط مكتب الضبط--  

وحدة جبر وحدة جبر   التواصلالتواصل
  األضراراألضرار

  وحدة نظام وحدة نظام 
  المعلوماتالمعلومات

  وحدة التوثيق وحدة التوثيق 
  و تدبير الملفاتو تدبير الملفات

  وحدة اإلستقبالوحدة اإلستقبال
و توجيه و توجيه 
  الضحاياالضحايا

وحدة وحدة 
  حرياتحرياتالتالت

فريق العمل المكلف فريق العمل المكلف 
  باألبحاث و الدراساتباألبحاث و الدراسات

وحدة الشؤون وحدة الشؤون 
  اإلدارية الماليةاإلدارية المالية

وحدة األبحاث وحدة األبحاث 
  و الدراساتو الدراسات

الرئيسالرئيس

المرحلة الثالثة

  معالجة المعطيات  -
 استكمال المعلومات -
  ي التحليل الكم-
  

  تجهيز الملفات -
 مشاريعإعداد  -

  المقررات
   متابعة الحالة الصحية-
  السوسيو مهنية الحاالت-
   إعداد مشاريع مذآرات-

  االتصال بالسلطات - 
  اإلطالع على األرشيف-
   المدافن-
    المراسم-

 الدراسات -
  الموضوعاتية

  الندوات -
  تصميم التقرير -
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  المحاسبةالمحاسبة

  فريق العمل فريق العمل 
  المكلف بالتحرياتالمكلف بالتحريات

  فريق العمل المكلففريق العمل المكلف
  بجبر األضراربجبر األضرار

   الكتابة الخاصة الكتابة الخاصة--  
   مكتب الضبط مكتب الضبط--  

وحدة جبر وحدة جبر   التواصلالتواصل
  األضراراألضرار

  وحدة نظام وحدة نظام 
  المعلوماتالمعلومات

  وحدة التوثيق وحدة التوثيق 
  و تدبير الملفاتو تدبير الملفات

  وحدة االستقبالوحدة االستقبال
و توجيه و توجيه 
  الضحاياالضحايا

وحدة وحدة 
  التحرياتالتحريات

فريق العمل المكلف فريق العمل المكلف 
  باألبحاث و الدراساتباألبحاث و الدراسات

وحدة الشؤون وحدة الشؤون 
  اإلدارية الماليةاإلدارية المالية

وحدة األبحاث وحدة األبحاث 
  و الدراساتو الدراسات

  الرئيسالرئيس

المرحلة الرابعة

  ل النوعي التحلي-
  

  
  لفات في المتالب -
  المذآرات مشاريع إعداد -
  

  ملفات و احداث االختفاء- 
  التحليل -
  النتائج -
  

  الندوات -
  مواآبة األشغال النهائية للهيئة-
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   الموارد البشرية للهيئة الموارد البشرية للهيئة--22
طبيعة المهام الموكولة إلى الهيئة، من حيث الحجم والنوعية وكذا المدة الزمنية طبيعة المهام الموكولة إلى الهيئة، من حيث الحجم والنوعية وكذا المدة الزمنية بحكم بحكم 

عيين داخل الوحدات اإلدارية حسب عيين داخل الوحدات اإلدارية حسب المحددة لها، فقد نهجت طريقة مرنة في التوظيف والتالمحددة لها، فقد نهجت طريقة مرنة في التوظيف والت
وهكذا عملت الهيئة على توظيف أطر إدارية ومساعدين ومساعدات وهكذا عملت الهيئة على توظيف أطر إدارية ومساعدين ومساعدات . . تطور مراحل العملتطور مراحل العمل

كما اعتمدت على كفاءات وضعت رهن كما اعتمدت على كفاءات وضعت رهن   ..من مختلف التخصصات لتتبع وتنفيذ برامجهامن مختلف التخصصات لتتبع وتنفيذ برامجها
إشارتها من قبل المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان، وبعض القطاعات الحكومية، ومن إشارتها من قبل المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان، وبعض القطاعات الحكومية، ومن 

كما استعانت الهيئة بخبراء مغاربة وأجانب من تخصصات كما استعانت الهيئة بخبراء مغاربة وأجانب من تخصصات . . ات غير حكومية وطنيةات غير حكومية وطنيةمنظممنظم
  ..متنوعة إلنجاز دراسات وتقارير وتقديم استشارات، كلما دعت الحاجة لذلكمتنوعة إلنجاز دراسات وتقارير وتقديم استشارات، كلما دعت الحاجة لذلك

  

األنشطة المبرمجة ضمن األنشطة المبرمجة ضمن متابعة تنفيذ متابعة تنفيذ بببتعبئة موارد بشرية هامة، للقيام بتعبئة موارد بشرية هامة، للقيام الهيئة الهيئة وهكذا قامت وهكذا قامت 
  وقد شغلت الهيئةوقد شغلت الهيئة. .  المحددة في كل مرحلة من عملها المحددة في كل مرحلة من عملهاخطة عملها، حسب األهداف والبرامجخطة عملها، حسب األهداف والبرامج

  ::، يتوزعون على الفئات التالية، يتوزعون على الفئات التاليةاا ومساعد ومساعداا وتقني وتقنياا إداري إداريااموظفموظف  319319  حواليحوالي
  أطر تم توظيفها مباشرة من طرف الهيئة؛أطر تم توظيفها مباشرة من طرف الهيئة؛  
  ::أطر وضعت رهن إشارة الهيئة من طرفأطر وضعت رهن إشارة الهيئة من طرف  

  المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان؛المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان؛  --

  إدارات عمومية؛إدارات عمومية؛  --

  منظمات غير حكوميةمنظمات غير حكومية  --

   جامعيون؛ جامعيون؛باحثونباحثون  

  مستشارون وخبراء؛مستشارون وخبراء؛  

  مساعدون؛مساعدون؛  

  متعاونون؛متعاونون؛  

  ..متمرنونمتمرنون  
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  ::ويوضح الجدول والرسم التاليين هذا التوزيع حسب تلك الفئاتويوضح الجدول والرسم التاليين هذا التوزيع حسب تلك الفئات
 

  العدد  المصدر
  254  الهيئة

  23  المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان
  1  المفوضية السامية للتخطيط
  2  وزارة حقوق اإلنسان سابقا

  1  صصةوزارة المالية والخو
  1  وزارة العدل

  9  وزارة التربية الوطنية
  9  وزارة الصحة العمومية

  1  وكالة المغرب العربي لألنباء
  1  كتابة الدولة المكلفة بالشبيبة والرياضة

  1  لجنة الدفاع عن حقوق اإلنسان
  69  متعاونون خارجيون

الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية 
  والمسح الخرائطي

1  

  373  المجموع
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الطاقم اإلداري للهيئة  / المصدر

1
254

23
2

1
1

9
9

1

1

69
1

1

الهيئة المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان المفوضية السامية للتخطيط وزارة حقوق اإلنسان سابقا
وزارة المالية والخوصصة وزارة العدل  وزارة التربية الوطنية وزارة الصحة العمومية
وآالة المغرب العربي لألنباء آتابة الدولة المكلفة بالشبيبة والریاضة لجنة الدفاع عن حقوق اإلنسان متعاونون خارجيون
الوآالة الوطنية للمحافظة العقاریة والمسح الخرائطي  

حاجياتها اإلدارية والتقنية، فتحت الهيئة الباب ألكبر عدد من الترشـيحات مـن             حاجياتها اإلدارية والتقنية، فتحت الهيئة الباب ألكبر عدد من الترشـيحات مـن             وبالنسبة ل وبالنسبة ل 
الوكالـة  الوكالـة  ((ذوي الكفاءة الفكرية والنزاهة األخالقية، بناءا على عالقات علمية ومؤسـساتية            ذوي الكفاءة الفكرية والنزاهة األخالقية، بناءا على عالقات علمية ومؤسـساتية            

، ذات المعرفة والخبرة فـي      ، ذات المعرفة والخبرة فـي      ))الوطنية لتشغيل األطر، الجامعات والكليات، المجتمع المدني      الوطنية لتشغيل األطر، الجامعات والكليات، المجتمع المدني      
كما راعت نفس المعـايير فـي توظيـف         كما راعت نفس المعـايير فـي توظيـف         . . االت حقوق اإلنسان والميادين ذات الصلة     االت حقوق اإلنسان والميادين ذات الصلة     مجمج

المساعدين في تجهيز الملفات، وفي نظام المعلومات والتوثيق، باإلضافة إلى المـؤهالت            المساعدين في تجهيز الملفات، وفي نظام المعلومات والتوثيق، باإلضافة إلى المـؤهالت            
  .الخاصة بهذه المهامالخاصة بهذه المهام

  

  ::وبشكل عام، تم انتقاء المرشحين انطالقا منوبشكل عام، تم انتقاء المرشحين انطالقا من
  طلبات التشغيل التي وردت مباشرة على الهيئة؛طلبات التشغيل التي وردت مباشرة على الهيئة؛  --
  لطلبات التي توصلت بها الهيئة من الوكالة الوطنية لتشغيل األطر؛لطلبات التي توصلت بها الهيئة من الوكالة الوطنية لتشغيل األطر؛اا  --

   بالنسبة للخبراء والمستشارين والمساعدين القانونيين؛ بالنسبة للخبراء والمستشارين والمساعدين القانونيين؛التزكياتالتزكيات  --

من بين الطلبة الباحثين الحاصلين علـى دبلـوم الدراسـات العليـا المعمقـة               من بين الطلبة الباحثين الحاصلين علـى دبلـوم الدراسـات العليـا المعمقـة                 --
  والدكتوراه من جامعتي الدار البيضاء والرباط؛والدكتوراه من جامعتي الدار البيضاء والرباط؛

  ..لمجتمع المدنيلمجتمع المدنياقتراحات من بعض جمعيات ااقتراحات من بعض جمعيات ا  --
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 وقـد اعتمـدت      وقـد اعتمـدت     ب المهام التي يكلف بها المرشحون،     ب المهام التي يكلف بها المرشحون،     كما أن معايير االنتقاء قد حددت حس      كما أن معايير االنتقاء قد حددت حس      
  ::لجنة االنتقاء المعايير التاليةلجنة االنتقاء المعايير التالية

  الكفاءة والقدرة؛الكفاءة والقدرة؛  --
  روح المسؤولية؛روح المسؤولية؛  --

  روح المبادرة؛روح المبادرة؛  --

  التجربة العملية في المجاالت ذات الصلة بحقوق اإلنسان؛التجربة العملية في المجاالت ذات الصلة بحقوق اإلنسان؛  --

  ..القدرة على العمل الجماعيالقدرة على العمل الجماعي  --
  

ريقة التوظيف، فقد تمت بناء على قرارات لرئيس الهيئة أو بموجب عقود، حـسب              ريقة التوظيف، فقد تمت بناء على قرارات لرئيس الهيئة أو بموجب عقود، حـسب              أما ط أما ط 
  ::فئات األطر والمساعدين الذي تم تشغيلهم خالل والية الهيئة، كالتاليفئات األطر والمساعدين الذي تم تشغيلهم خالل والية الهيئة، كالتالي

بقرار من رئيس الهيئة كلما تعلق األمر بأطر خاصة بالهيئة أو بأطر موضوعة             بقرار من رئيس الهيئة كلما تعلق األمر بأطر خاصة بالهيئة أو بأطر موضوعة               --
  رهن إشارتها من طرف إدارات عمومية أو جهات أخرى؛رهن إشارتها من طرف إدارات عمومية أو جهات أخرى؛

جب عقود عندما يتعلق األمر بمساعدين قانونيين ومستشارين في مجـاالت           جب عقود عندما يتعلق األمر بمساعدين قانونيين ومستشارين في مجـاالت           بموبمو  --
  ..مختلفة من أنشطة الهيئةمختلفة من أنشطة الهيئة

  

بعد قبول المرشحين من طرف الهيئة، نظمت أيام أو دورات تكوينية، حسب طبيعة المهام بعد قبول المرشحين من طرف الهيئة، نظمت أيام أو دورات تكوينية، حسب طبيعة المهام 
الموكولة لهم، وتمت عملية توزيعهم على مختلف الوحدات اإلدارية، بصورة راعت في الموكولة لهم، وتمت عملية توزيعهم على مختلف الوحدات اإلدارية، بصورة راعت في 

كما تمت إعادة انتشار األطر التقنية محليا حسب كما تمت إعادة انتشار األطر التقنية محليا حسب . ات بين مختلف المهامات بين مختلف المهامالغالب التقاطعالغالب التقاطع
وبشكل عام تم توزيع الموارد البشرية على مختلف الوحدات اإلدارية وبشكل عام تم توزيع الموارد البشرية على مختلف الوحدات اإلدارية . . تقدم أعمال الهيئةتقدم أعمال الهيئة

   :: التالي التالي وفق ما هو مبين في الجدول وفق ما هو مبين في الجدولوالفرق واللجان الخاصةوالفرق واللجان الخاصة
  التوزيع حسب المهام

  
 ذكور إناث العدد الوحدات اإلدارية

 2 3 5 الكتابة

 29 26 55 جبر األضرار

 1 2 3 التحريات
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 7 4 11 الدراسات واألبحاث

 15 10 25 الشؤون اإلدارية والمالية

 1 1 2 المحاسبة

 47 70 117 نظام المعلومات

 8 23 35 التوثيق وتدبير الملفات

 2 1 3 استقبال وتوجيه الضحايا

 3 6 9 التواصل

 7 5 11حيةالوحدة االجتماعية والص

 1 4 6 االستماعات

 3 0 3 التقرير الختامي

 1 4 5 المركز المؤقت بالعيون

 24 1 26 المساعدون

 6 3 9 المتمرنـــون

 156 163 319  المجموع

  
  

داري والتقني والمساعدين داري والتقني والمساعدين المؤهالت العلمية للطاقم اإلالمؤهالت العلمية للطاقم اإلويبين الجدول والرسم التاليين ويبين الجدول والرسم التاليين 
                ::للهيئةللهيئة

  العدد  هدالمؤهالت أو الشوا  النوع
  ذكور  إناث

  46  23  69  لمدد محدودة المتعاونون
  11    11  الدكتوراه
  4  2  6  أطباء
  7  5  12  محامون

دبلوم الدراسات العليا 
  المعمقة

43  10  33  

  1  1  2  دبلوم الدراسات المعمقة
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  3  2  5  أساتذة
  2  4  6  إعالميون
  2    2  مهندسون
  2  3  5  صحافيون
  1  1  2  ماجستير
  26  46  72  ةإجاز

دبلوم الدراسات الجامعية 
  )2+باكالوريا (العامة 

2  2    

  8  66  74  تقنيون مختصون
  1  1  2  ممرضون
  8  10  18  آخرون
  4  7  11  باكالوريا

  1  1  2  مستوى باكالوريا
  7  3  7  متمرنون
  14  8  22  بدون

  178  195  373  المجموع
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الطاقم اإلداري للهيئة / الشواهد

بدون 22
متمرنون 7

مستوى باآالوریا 2

باآالوریا 11

آخرون 18

ممرضون 2

تقنيون مختصون 74

دبلوم الدراسات الجامعية 
العامة (باآالوریا +2) 2

إجازة 72
ماجستير 2

إعالميون 6

صحافيون 5
مهندسون 2

أساتذة 5
دبلوم الدراسات المعمقة 2

دبلوم الدراسات العليا 
المعمقة 43

محامون 12

أطباء 6

الدآتوراه 11

المتعاونون 69

  
  

ئة، ومن بينهم عدد كبير من خريجي ئة، ومن بينهم عدد كبير من خريجي إن إشراك عدد مهم من الشباب في إنجاز مهام الهيإن إشراك عدد مهم من الشباب في إنجاز مهام الهي
الستفادة من كفاءاتهم فحسب، الستفادة من كفاءاتهم فحسب، الجامعات ومن فعاليات المجتمع المدني، لم يمكن الهيئة من االجامعات ومن فعاليات المجتمع المدني، لم يمكن الهيئة من ا

 فرصة لالنخراط في مشروع الهيئة ومسار تسوية ملف  فرصة لالنخراط في مشروع الهيئة ومسار تسوية ملف ،، هم كذلك هم كذلك،، بالنسبة لهم بالنسبة لهمبل شكلبل شكل
وق اإلنسان وق اإلنسان ماضي االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان، ولمزيد االطالع على قضايا حقماضي االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان، ولمزيد االطالع على قضايا حق

  . . بشكل عامبشكل عام
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  الفصل الثانيالفصل الثاني

  خطة العمل وأنشطة الهيئةخطة العمل وأنشطة الهيئة
  

   المنطلقات األساسية المنطلقات األساسية--أوالأوال
عمال بمبادئ ومعايير القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي المتعلقة عمال بمبادئ ومعايير القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي المتعلقة 
بالحق في االنتصاف والجبر والحق في معرفة الحقيقة، والخالصات الكبرى لمختلف بالحق في االنتصاف والجبر والحق في معرفة الحقيقة، والخالصات الكبرى لمختلف 

الوطنية عبر العالم التي انخرطت أممها في مسارات المصارحة في أفق الوطنية عبر العالم التي انخرطت أممها في مسارات المصارحة في أفق التجارب التجارب 
المصالحة والمكاشفة مع الذات والتاريخ، كأفق مفتوح لحفظ الذاكرة وإنصاف الضحايا المصالحة والمكاشفة مع الذات والتاريخ، كأفق مفتوح لحفظ الذاكرة وإنصاف الضحايا 
وتعزيز الوحدة الوطنية على كافة المستويات، عملت هيئة اإلنصاف والمصالحة، منذ وتعزيز الوحدة الوطنية على كافة المستويات، عملت هيئة اإلنصاف والمصالحة، منذ 

تحقيق أهداف إستراتيجية، وفق خطة محددة تحقيق أهداف إستراتيجية، وفق خطة محددة تأسيسها على االرتكاز على منطلقات أساسية لتأسيسها على االرتكاز على منطلقات أساسية ل
  ..تم تكييفها حسب مراحل عملهاتم تكييفها حسب مراحل عملها

  

م الديمقراطية وحقوق م الديمقراطية وحقوق ستراتيجية في إطار مواصلة مسلسل دعستراتيجية في إطار مواصلة مسلسل دعوتندرج هذه األهداف اإلوتندرج هذه األهداف اإل
ولذلك تم اعتماد ولذلك تم اعتماد . . اإلنسان والتوجه نحو المستقبل، من خالل قراءة الماضي بحكمة وتبصراإلنسان والتوجه نحو المستقبل، من خالل قراءة الماضي بحكمة وتبصر

اعد اإلنصاف وروح العدل، وانطالقا من تحليل عميق اعد اإلنصاف وروح العدل، وانطالقا من تحليل عميق المقاربة غير القضائية، احتكاما لقوالمقاربة غير القضائية، احتكاما لقو
تجربة تجربة لفرادة الوضع المغربي، ومن اإليمان الراسخ بمدى اإلسهام الذي يمكن أن تقدمه اللفرادة الوضع المغربي، ومن اإليمان الراسخ بمدى اإلسهام الذي يمكن أن تقدمه ال

  .. الدولية ذات الصلة بالعدالة االنتقالية الدولية ذات الصلة بالعدالة االنتقاليةالمغربية في تنمية المبادئالمغربية في تنمية المبادئ
    

ضي االنتهاكات ضي االنتهاكات لمعالجة مالمعالجة ما" " كآلية غير قضائيةكآلية غير قضائية""أما غاية هيئة اإلنصاف والمصالحة أما غاية هيئة اإلنصاف والمصالحة 
الجسيمة لحقوق اإلنسان، فتتمثل في تضميد الجراح وجبر األضرار ورد االعتبار وإعادة الجسيمة لحقوق اإلنسان، فتتمثل في تضميد الجراح وجبر األضرار ورد االعتبار وإعادة 
اإلدماج، واستخالص العبر لمصالحة المغاربة مع تاريخهم وذاتهم ومواصلة تحرير اإلدماج، واستخالص العبر لمصالحة المغاربة مع تاريخهم وذاتهم ومواصلة تحرير 

وذلك في إطار مقاربة شمولية تتوخى إقرار الحقائق واالعتراف العمومي وذلك في إطار مقاربة شمولية تتوخى إقرار الحقائق واالعتراف العمومي   طاقاتهم،طاقاتهم،
ضية لحقوق اإلنسان ووضع الضمانات األساسية لعدم تكرار ما جرى، ضية لحقوق اإلنسان ووضع الضمانات األساسية لعدم تكرار ما جرى، باالنتهاكات الماباالنتهاكات الما

  ..ودعم بناء دولة القانون والمؤسساتودعم بناء دولة القانون والمؤسسات
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وقصد بلوغ غايات أوسع، في نطاق الحقيقة واإلنصاف والمصالحة، عملت الهيئة على وقصد بلوغ غايات أوسع، في نطاق الحقيقة واإلنصاف والمصالحة، عملت الهيئة على 
 نظامها األساسي تفسيرا موسعا لتلك الغايات، من خالل تسطيرها على  نظامها األساسي تفسيرا موسعا لتلك الغايات، من خالل تسطيرها على تضمينتضمين

  :  :  التاليةالتاليةاالختصاصات والمهام االختصاصات والمهام 
  

إثبات نوعية و مدى جسامة االنتهاكات الماضية لحقوق اإلنسان في سياقاتها وفي إثبات نوعية و مدى جسامة االنتهاكات الماضية لحقوق اإلنسان في سياقاتها وفي   ••
  ضوء معايير ومبادئ حقوق اإلنسان والديمقراطية ودولة الحق والقانون؛ ضوء معايير ومبادئ حقوق اإلنسان والديمقراطية ودولة الحق والقانون؛ 

مواصلة البحث بشأن حاالت االختفاء القسري التي لم يعرف بعد مصيرها، وبذل مواصلة البحث بشأن حاالت االختفاء القسري التي لم يعرف بعد مصيرها، وبذل   ••
لم يتم استجالؤها والكشف عن مصير لم يتم استجالؤها والكشف عن مصير كل الجهود للتحري بشأن الوقائع التي كل الجهود للتحري بشأن الوقائع التي 

  المختفين، مع إيجاد الحلول المالئمة بالنسبة لمن تبثث وفاتهم؛المختفين، مع إيجاد الحلول المالئمة بالنسبة لمن تبثث وفاتهم؛
الوقوف على مسؤوليات أجهزة الدولة أو غيرها في االنتهاكات والوقائع موضوع الوقوف على مسؤوليات أجهزة الدولة أو غيرها في االنتهاكات والوقائع موضوع   ••

  التحقيقات؛التحقيقات؛
التعويض عن األضرار المعنوية والمادية التي لحقت بالضحايا أو أصحاب التعويض عن األضرار المعنوية والمادية التي لحقت بالضحايا أو أصحاب   ••

  حقوقهم؛حقوقهم؛
 جبر باقي األضرار التي لحقت باألشخاص ضحايا االختفاء القسري  جبر باقي األضرار التي لحقت باألشخاص ضحايا االختفاء القسري العمل علىالعمل على  ••

  واالعتقال التعسفي أو االنتهاكات المرافقة؛ واالعتقال التعسفي أو االنتهاكات المرافقة؛ 
إعداد تقرير بمثابة وثيقة رسمية يتضمن خالصات األبحاث والتحريات والتحاليل إعداد تقرير بمثابة وثيقة رسمية يتضمن خالصات األبحاث والتحريات والتحاليل   ••

  المجراة بشأن االنتهاكات وسياقاتها؛ المجراة بشأن االنتهاكات وسياقاتها؛ 
  ؛ ؛ تقديم التوصيات والمقترحات الكفيلة بحفظ الذاكرةتقديم التوصيات والمقترحات الكفيلة بحفظ الذاكرة  ••
تقديم التوصيات والمقترحات الكفيلة بضمان عدم تكرار ما جرى، ومحو آثار تقديم التوصيات والمقترحات الكفيلة بضمان عدم تكرار ما جرى، ومحو آثار   ••

  االنتهاكات، واسترجاع الثقة وتقويتها في حكم القانون واحترام حقوق اإلنسان؛االنتهاكات، واسترجاع الثقة وتقويتها في حكم القانون واحترام حقوق اإلنسان؛
  ..تنمية وإثراء سلوك الحوار، وترسيخ المصالحة دعما للتحول الديمقراطيتنمية وإثراء سلوك الحوار، وترسيخ المصالحة دعما للتحول الديمقراطي  ••

    

  :: في فيتتتمثلتمثلأما طرق التدخل الرئيسية فأما طرق التدخل الرئيسية ف
  والزيارات الميدانية؛والزيارات الميدانية؛التحريات التحريات   ..11
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  جبر األضرار؛جبر األضرار؛  ..22

  االستماعات والتواصل االجتماعي؛االستماعات والتواصل االجتماعي؛  ..33
  ..الدراسات واألبحاث والتقريرالدراسات واألبحاث والتقرير  ..44

 التي اشتغلت عليها الهيئة، في سياق توسيع فهم اختصاصاتها،  التي اشتغلت عليها الهيئة، في سياق توسيع فهم اختصاصاتها، وترتبط الموضوعاتوترتبط الموضوعات
من من من الحرية ومن الحرية و إلى الحرمان من الحق في الحياة، و إلى الحرمان من الحق في الحياة، واالنتهاكات األساسية المؤديةاالنتهاكات األساسية المؤديةبب

      ..ية القانونية والمساس بحقوق أساسية أخرىية القانونية والمساس بحقوق أساسية أخرىاالعتراف بالشخصاالعتراف بالشخص
  

وفي هذا اإلطار، أدرجت الهيئة ضمن اختصاصها النوعي كل االنتهاكات الجسيمة ذات وفي هذا اإلطار، أدرجت الهيئة ضمن اختصاصها النوعي كل االنتهاكات الجسيمة ذات 
وقد توخت في ذلك وقد توخت في ذلك . . الطابع المكثف والممنهج، والتي تبدو فيها مسؤولية الدولة واضحةالطابع المكثف والممنهج، والتي تبدو فيها مسؤولية الدولة واضحة

حاالت التي لم تدخل حاالت التي لم تدخل وحتى بالنسبة لبعض الوحتى بالنسبة لبعض ال. . المساهمة في تعزيز أسس المصالحة الشاملةالمساهمة في تعزيز أسس المصالحة الشاملة
ضمن االختصاص النوعي، فقد اهتمت بها الهيئة من خالل تدخالت لدى الجهات المعنية ضمن االختصاص النوعي، فقد اهتمت بها الهيئة من خالل تدخالت لدى الجهات المعنية 

  ..أو تقديم توصيات ومقترحات بخصوصهاأو تقديم توصيات ومقترحات بخصوصها
  

   األهداف اإلستراتيجية األهداف اإلستراتيجية--ثانياثانيا
ت الهيئة ببلورتها في صيغة أهداف ت الهيئة ببلورتها في صيغة أهداف ومن أجل أجرأة اختصاصاتها ومهامها، قامومن أجل أجرأة اختصاصاتها ومهامها، قام

  ::إستراتيجية على النحو التاليإستراتيجية على النحو التالي
  

  حقوق اإلنسانحقوق اإلنسانة و مدى جسامة انتهاكات  ة و مدى جسامة انتهاكات   إثبات نوعي إثبات نوعي::الهدف االستراتيجي األولالهدف االستراتيجي األول
  المرتكبة في الماضيالمرتكبة في الماضي

  

  ::األهداف اإلجرائيةاألهداف اإلجرائية
  ::من أجل تحقيق هذا الهدف حددت الهيئة مجموعة من األهداف اإلجرائية منهامن أجل تحقيق هذا الهدف حددت الهيئة مجموعة من األهداف اإلجرائية منها

  ؛؛ بعد بعدمواصلة البحث بشأن حاالت االختفاء القسري التي لم يعرف مصيرهامواصلة البحث بشأن حاالت االختفاء القسري التي لم يعرف مصيرها  --
  ن الوقائع التي لم يتم استجالؤها والكشف عن مصير المختفين؛ن الوقائع التي لم يتم استجالؤها والكشف عن مصير المختفين؛التحري بشأالتحري بشأ  --

   وفاتهم؛ وفاتهم؛الحلول المالئمة بالنسبة لمن ثبتتالحلول المالئمة بالنسبة لمن ثبتتالعمل على إيجاد العمل على إيجاد   --
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الوقوف على مسؤوليات أجهزة الدولة أو غيرها في االنتهاكات والوقائع موضوع الوقوف على مسؤوليات أجهزة الدولة أو غيرها في االنتهاكات والوقائع موضوع   --
  . . التحقيقاتالتحقيقات

 حقوق  حقوق خروقاتخروقاتالتحقق من كون االنتهاكات الجسيمة تشكل نمطا منتظما من التحقق من كون االنتهاكات الجسيمة تشكل نمطا منتظما من   --
    اإلنسان؛اإلنسان؛

التحقق من طبيعة وأسباب ومدى جسامة  االنتهاكات، من خالل البحث في التحقق من طبيعة وأسباب ومدى جسامة  االنتهاكات، من خالل البحث في   --
  الظروف والعوامل والسياق والدوافع التي أدت إلى ارتكاب االنتهاكات؛الظروف والعوامل والسياق والدوافع التي أدت إلى ارتكاب االنتهاكات؛

 والمؤسسات والتنظيمات المشتبه في  والمؤسسات والتنظيمات المشتبه في التحقق من مسؤولية األجهزة والسلطاتالتحقق من مسؤولية األجهزة والسلطات  --
  تورطها في االنتهاكات؛تورطها في االنتهاكات؛

ه االنتهاكات نتيجة تخطيط مقصود من جانب الدولة أو أي ه االنتهاكات نتيجة تخطيط مقصود من جانب الدولة أو أي التحقق مما إذا كانت هذالتحقق مما إذا كانت هذ  --
  من أجهزتها أو أي تنظيم سياسي أو أية مجموعة أخرى؛ من أجهزتها أو أي تنظيم سياسي أو أية مجموعة أخرى؛ 

تنسيق وتسهيل جمع المعلومات وتلقي األدلة بشكل مباشر أو من خالل جلسات تنسيق وتسهيل جمع المعلومات وتلقي األدلة بشكل مباشر أو من خالل جلسات   --
، وذلك لتحديد هوياتهم ، وذلك لتحديد هوياتهم ))ضحايا أو ممثلين عن الضحاياضحايا أو ممثلين عن الضحايا((استماع من أي شخص استماع من أي شخص 

  ..ى األذى الذي عانوهى األذى الذي عانوههم وطبيعة ومدهم وطبيعة ومدومصائرومصائر
  

  : : طرق األجرأة طرق األجرأة 
محاضر محاضر ((واألرشيفات الرسمية واألرشيفات الرسمية حليل التقارير والدراسات حليل التقارير والدراسات تت: : البحث الوثائقي البحث الوثائقي   --

  ؛؛...)...)الضابطة القضائية، األحكام الصادرةالضابطة القضائية، األحكام الصادرة
مسؤولين سابقين أو حاليين مسؤولين سابقين أو حاليين  و واالستماع للضحايا والعائالتاالستماع للضحايا والعائالت: : انيانيالتحري الميدالتحري الميد  --

   عرفت انتهاكات؛ عرفت انتهاكات؛والتقصي في حاالت وأماكنوالتقصي في حاالت وأماكن

التي ال تتطلب تحريا ميدانيا بقدر ما تتطلب بحثا في التي ال تتطلب تحريا ميدانيا بقدر ما تتطلب بحثا في : : يل النماذج المعروفةيل النماذج المعروفة تحل تحل  --
  المعلومات المتوفرة؛المعلومات المتوفرة؛

بشأن الحاالت التي تبثث وفاتها والقيام باإلجراءات اإلدارية بشأن الحاالت التي تبثث وفاتها والقيام باإلجراءات اإلدارية : :  التفاوض والتشاور التفاوض والتشاور  --
مجهولي مجهولي التعامل مع ذوي الحقوق والعائالت وبشأن التعامل مع ذوي الحقوق والعائالت وبشأن   قصد تحديد المدافن وطريقةقصد تحديد المدافن وطريقة

  ..صيرهمصيرهمالمصير قصد تحديد مالمصير قصد تحديد م
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  جبر األضرار  وإنصاف الضحايا: الهدف االستراتيجي الثاني 
  األهداف اإلجرائيةاألهداف اإلجرائية

  ::تتمثل األهداف اإلجرائية ذات الصلة بهذا الهدف فيما يليتتمثل األهداف اإلجرائية ذات الصلة بهذا الهدف فيما يلي
 في الطلبات المقدمة من قبل الضحايا أو عائالتهم أو أصحاب الحقوق إلى  في الطلبات المقدمة من قبل الضحايا أو عائالتهم أو أصحاب الحقوق إلى البتالبت  --

  ؛؛20042004 فبراير  فبراير 1212غاية غاية 
ذوي ذوي ادية والمعنوية التي لحقت الضحايا أو ادية والمعنوية التي لحقت الضحايا أو التعويض عن األضرار المالتعويض عن األضرار الممقررات مقررات   --

  ؛؛حقوقهمحقوقهم
تقديم مقترحات وتوصيات لحل قضايا التأهيل النفسي والصحي واإلدماج تقديم مقترحات وتوصيات لحل قضايا التأهيل النفسي والصحي واإلدماج   --

  االجتماعي؛االجتماعي؛

استكمال مسلسل حل ما تبقى من المشاكل اإلدارية والوظيفية استكمال مسلسل حل ما تبقى من المشاكل اإلدارية والوظيفية إعداد توصيات قصد إعداد توصيات قصد   --
  ؛؛والقانونية والقضايا المتعلقة بنزع الممتلكاتوالقانونية والقضايا المتعلقة بنزع الممتلكات

 على  على ماع للضحايا والشهود بخصوص الحاالت المعروضةماع للضحايا والشهود بخصوص الحاالت المعروضةإجراء جلسات االستإجراء جلسات االست  --
  ؛؛الهيئةالهيئة

  المرتبطة بإعادة التأهيل وإدماج الضحايا؛المرتبطة بإعادة التأهيل وإدماج الضحايا؛التوصيات التوصيات إعداد إعداد   --

 والتدابير المرافقة لمسلسل  والتدابير المرافقة لمسلسل توصياتتوصيات إعداد المساطر واإلجراءات المرتبطة بتنفيذ ال إعداد المساطر واإلجراءات المرتبطة بتنفيذ ال  --
  ؛؛اإلدماج وإعادة التأهيلاإلدماج وإعادة التأهيل

 التي تضررت جراء  التي تضررت جراء مقترحات وتوصيات حول جبر الضرر الجماعي للمناطقمقترحات وتوصيات حول جبر الضرر الجماعي للمناطق  --
حدوث انتهاكات جسيمة على نطاق واسع أو تلك التي وجدت بها مراكز غير حدوث انتهاكات جسيمة على نطاق واسع أو تلك التي وجدت بها مراكز غير 

  ..نظامية ارتكبت بها انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنساننظامية ارتكبت بها انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان
  

  ::طرق األجرأةطرق األجرأة
  إعداد مقاربة وفلسفة الهيئة في مجال جبر األضرار؛إعداد مقاربة وفلسفة الهيئة في مجال جبر األضرار؛  --

لي لفائدة لي لفائدة تٍحديد المعايير والوحدات الحسابية المعتمدة في تقدير التعويض الماتٍحديد المعايير والوحدات الحسابية المعتمدة في تقدير التعويض الما  --
  ضحايا االنتهاكات الجسيمة أو ذوي حقوقهم؛ضحايا االنتهاكات الجسيمة أو ذوي حقوقهم؛

  ؛؛البت في الملفات وإعداد مشاريع المقررات المتعلقة بتحديد التعويض الماليالبت في الملفات وإعداد مشاريع المقررات المتعلقة بتحديد التعويض المالي  --
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ئية في العالقة مع التأهيل الصحي واإلدماج ئية في العالقة مع التأهيل الصحي واإلدماج  مقترحات وتدابير إجرا مقترحات وتدابير إجراتقديمتقديم  --
  ؛؛االجتماعياالجتماعي

  مقترحات بخصوص طرق إعادة التأهيل واسترجاع الممتلكات؛مقترحات بخصوص طرق إعادة التأهيل واسترجاع الممتلكات؛تقديم تقديم   --

  ؛؛عالقة مستمرة مع الضحايا والعائالتعالقة مستمرة مع الضحايا والعائالتإقامة إقامة   --
  ؛؛الضحايا فيما يتعلق بإعادة التأهيل ورد االعتبارالضحايا فيما يتعلق بإعادة التأهيل ورد االعتبارإرشاد وتوجيه إرشاد وتوجيه   --
التشاور والتعاون مع الجمعيات العاملة في مجال التنمية المحلية قصد إعداد التشاور والتعاون مع الجمعيات العاملة في مجال التنمية المحلية قصد إعداد   --

مقترحات مشاريع في إطار جبر الضرر الجماعي للمناطق المتضررة جراء مقترحات مشاريع في إطار جبر الضرر الجماعي للمناطق المتضررة جراء 
  .. لحقوق اإلنسان لحقوق اإلنسانحدوث انتهاكات جسيمةحدوث انتهاكات جسيمة

  
  
  
  

  إعداد التقرير النهائي إعداد التقرير النهائي : : تيجي الثالثتيجي الثالثالهدف االستراالهدف االسترا
  : : ألهداف اإلجرائيةألهداف اإلجرائيةاا

  تقديم التوصيات والمقترحات الكفيلة بحفظ الذاكرة؛تقديم التوصيات والمقترحات الكفيلة بحفظ الذاكرة؛  --
تقديم التوصيات والمقترحات بشأن التدابير المؤسساتية والتشريعية واإلدارية تقديم التوصيات والمقترحات بشأن التدابير المؤسساتية والتشريعية واإلدارية   --

  نتهاكات؛نتهاكات؛والتربوية  لضمان عدم تكرار ما جرى ومحو آثار االوالتربوية  لضمان عدم تكرار ما جرى ومحو آثار اال

   تقديم التوصيات والمقترحات الكفيلة باسترجاع الثقة وتقويتها في حكم القانون تقديم التوصيات والمقترحات الكفيلة باسترجاع الثقة وتقويتها في حكم القانون  --
  واحترام حقوق اإلنسان؛واحترام حقوق اإلنسان؛

  إعداد األبحاث والدراسات؛إعداد األبحاث والدراسات؛  --
  ..تنظيم الندوات و الورشات بشأن السياقات والظروف والعوامل المصاحبةتنظيم الندوات و الورشات بشأن السياقات والظروف والعوامل المصاحبة  --

  

  : : طرق األجرأة طرق األجرأة 
من قبل األشخاص والجامعات من قبل األشخاص والجامعات اإلطالع على الكتابات المنجزة اإلطالع على الكتابات المنجزة : : البحث والدراسةالبحث والدراسة  --

  والمنظمات غير الحكومية؛والمنظمات غير الحكومية؛
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  لتاريخية والسياسية واالجتماعية لتاريخية والسياسية واالجتماعية جمع وتحليل المعطيات والسياقات اجمع وتحليل المعطيات والسياقات ا: : التحليلالتحليل  --
  القانونية؛القانونية؛وو

إعداد خطة التقرير النهائي واقتراح البدائل المعيارية إعداد خطة التقرير النهائي واقتراح البدائل المعيارية : :  التقرير واالقتراح التقرير واالقتراح  --
  . . لة الحق الديمقراطيةلة الحق الديمقراطيةوالتنظيمية التي من شأنها النهوض بالمصالحة وتقوية دووالتنظيمية التي من شأنها النهوض بالمصالحة وتقوية دو

  

  إطالق دينامية الحوار والتفكير الجماعي حول إطالق دينامية الحوار والتفكير الجماعي حول : : الهدف االستراتيجي الرابع الهدف االستراتيجي الرابع 
  مقومات اإلصالح والمصالحة والنهوض بحقوق اإلنسانمقومات اإلصالح والمصالحة والنهوض بحقوق اإلنسان

  ::األهداف اإلجرائيةاألهداف اإلجرائية
  إشاعة قيم وثقافة  حقوق اإلنسان والمواطنة؛إشاعة قيم وثقافة  حقوق اإلنسان والمواطنة؛  --
) )  جمعيات، جامعات جمعيات، جامعاتضحايا، عائالت،ضحايا، عائالت،((العمل على تنمية سلوك الحوار بين المجتمع العمل على تنمية سلوك الحوار بين المجتمع   --

  والدولة؛والدولة؛

المساهمة في إرساء مقومات المصالحة بين الضحايا وتاريخهم، عبر إسماع المساهمة في إرساء مقومات المصالحة بين الضحايا وتاريخهم، عبر إسماع   --
  صوتهم ومعاناتهم؛صوتهم ومعاناتهم؛

  تنظيم نقاش وطني حول مقومات العدالة االنتقالية عبر األيام الدراسية والندوات؛تنظيم نقاش وطني حول مقومات العدالة االنتقالية عبر األيام الدراسية والندوات؛  --
ة ة  إعالمية للتحسيس بثقافة حقوق اإلنسان داخل المؤسسات التعليمي إعالمية للتحسيس بثقافة حقوق اإلنسان داخل المؤسسات التعليمي تنظيم أنشطة تنظيم أنشطة  --

  والتربوية؛والتربوية؛

  تنظيم جلسات استماع عمومية للضحايا وللشخصيات العمومية؛تنظيم جلسات استماع عمومية للضحايا وللشخصيات العمومية؛  --

جمع الرصيد الوثائقي المكتوب والسمعي البصري حول المواضيع والقضايا ذات جمع الرصيد الوثائقي المكتوب والسمعي البصري حول المواضيع والقضايا ذات   --
  ..الصلة باختصاصات الهيئةالصلة باختصاصات الهيئة

  

  ::طرق األجرةطرق األجرة
مع الرأي العام من خالل النشرات اإلخبارية، الوصالت مع الرأي العام من خالل النشرات اإلخبارية، الوصالت : : التواصل المستمر التواصل المستمر   --

  د الدعائم التواصلية المختلفة؛د الدعائم التواصلية المختلفة؛اإلشهارية، إعدااإلشهارية، إعدا
  عبر المبادرة بتنظيم األنشطة اإلشعاعية؛عبر المبادرة بتنظيم األنشطة اإلشعاعية؛: :  بناء الحدث  بناء الحدث   --
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عبر التخطيط والبرمجة للوصول إلى المعلومات ومصادرها عبر التخطيط والبرمجة للوصول إلى المعلومات ومصادرها : : التكوين واالستماع التكوين واالستماع   --
  ..والعمل على نشرها وتعميم ما يمكن تعميمه منهاوالعمل على نشرها وتعميم ما يمكن تعميمه منها

  

لدورية األولى، على وضع لدورية األولى، على وضع ولتحقيق هذه األهداف، حرصت الهيئة، منذ بداية اجتماعاتها اولتحقيق هذه األهداف، حرصت الهيئة، منذ بداية اجتماعاتها ا
وفي هذا اإلطار تم وفي هذا اإلطار تم . . خطة عمل عامة، تم استكمالها بخطط عمل مرحلية وموضوعاتيةخطة عمل عامة، تم استكمالها بخطط عمل مرحلية وموضوعاتية

تنظيم كل األنشطة انطالقا من المحاور الرئيسية، واالختصاص الزمني للهيئة واألسس تنظيم كل األنشطة انطالقا من المحاور الرئيسية، واالختصاص الزمني للهيئة واألسس 
المرجعية، مع اتخاذ كل االحتياطات الالزمة في تنفيذ خطتها، وإدخال التعديالت التي المرجعية، مع اتخاذ كل االحتياطات الالزمة في تنفيذ خطتها، وإدخال التعديالت التي 

 كما أن تفعيل البرامج  كما أن تفعيل البرامج ..جبتها مراحل ذلك التنفيذ ومتطلبات التمديد في والية الهيئةجبتها مراحل ذلك التنفيذ ومتطلبات التمديد في والية الهيئةاستواستو
المحددة في الخطة العامة للهيئة، والخطط المرحلية، قد استند أساسا على التعاون المحددة في الخطة العامة للهيئة، والخطط المرحلية، قد استند أساسا على التعاون 

  ..والشراكات مع مختلف مكونات المجتمعوالشراكات مع مختلف مكونات المجتمع
  

   خطة العمل واالختصاص الزمني للهيئة خطة العمل واالختصاص الزمني للهيئة--ثالثاثالثا
 المشمولة باالختصاص الزمني للهيئة والممتدة من أوائل  المشمولة باالختصاص الزمني للهيئة والممتدة من أوائل تشمل خطة العمل كل الفترةتشمل خطة العمل كل الفترة
وتعتبر هذه الفترة أطول الفترات موضوع االختصاص وتعتبر هذه الفترة أطول الفترات موضوع االختصاص . . االستقالل إلى نهاية التسعيناتاالستقالل إلى نهاية التسعينات
ولذلك طرحت العديد من ولذلك طرحت العديد من . .  في العالم في العالم والمصالحة والمصالحة الحقيقة الحقيقة لجان لجانالزمني بالمقارنة مع تجاربالزمني بالمقارنة مع تجارب

لمعلومات الموثقة حول األحداث لمعلومات الموثقة حول األحداث اإلكراهات المتمثلة بالخصوص في ندرة المعطيات وااإلكراهات المتمثلة بالخصوص في ندرة المعطيات وا
وكان على الهيئة أن تعمل على التوثيق ما أمكن لهذه المرحلة وكان على الهيئة أن تعمل على التوثيق ما أمكن لهذه المرحلة . . المرتبطة باالنتهاكاتالمرتبطة باالنتهاكات

باعتماد منهجية في التوثيق واألرشفة مكنت من خلق بنك للمعلومات والمعطيات حول هذه باعتماد منهجية في التوثيق واألرشفة مكنت من خلق بنك للمعلومات والمعطيات حول هذه 
علين علين الفترة من مختلف المصادر، وخاصة منها تلك المرتبطة بالضحايا أنفسهم وبفاالفترة من مختلف المصادر، وخاصة منها تلك المرتبطة بالضحايا أنفسهم وبفا

كما أن الكتابات التاريخية حول تلك الفترة وأحداثها تبقى كما أن الكتابات التاريخية حول تلك الفترة وأحداثها تبقى . . 22رئيسيين في األحداث المعنيةرئيسيين في األحداث المعنية
ناذرة جدا، والموجود منها لم يوثق بما يجعله متاحا للدارسين والباحثين وكل المعنيين ناذرة جدا، والموجود منها لم يوثق بما يجعله متاحا للدارسين والباحثين وكل المعنيين 

فحتى كتابات االعتقال السياسي التي عرفت نموا ملحوظا في العقد األخير لم فحتى كتابات االعتقال السياسي التي عرفت نموا ملحوظا في العقد األخير لم . . بالموضوعبالموضوع
  .  .  ثيقها والتعريف بها بما يكفيثيقها والتعريف بها بما يكفييتم تويتم تو
  

                                                 
  .  أنظر الفصل الثالث من هذا الكتاب حول التوثيق واألرشفة ونظام المعلومات 2
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   ودالالتها ودالالتها  ألنشطةألنشطةللالمحاور الرئيسية المحاور الرئيسية --رابعارابعا
مكنت األنشطة المبرمجة في خطة العمل، من إدراج عمل الهيئة ضمن توجه عام نحو مكنت األنشطة المبرمجة في خطة العمل، من إدراج عمل الهيئة ضمن توجه عام نحو 
حفظ الذاكرة فيما يخص أحداث الماضي المرتبطة باالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان، حفظ الذاكرة فيما يخص أحداث الماضي المرتبطة باالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان، 

ت واإلصالحات الضرورية من أجل أال يتكرر ما ت واإلصالحات الضرورية من أجل أال يتكرر ما من جهة، والنهوض بأوراش التغييرامن جهة، والنهوض بأوراش التغييرا
  ..جرىجرى

  

تحليل تحليل : : ولتحقيق ذلك، عملت الهيئة على تطوير أعمال التحري بكل أشكاله وطرقهولتحقيق ذلك، عملت الهيئة على تطوير أعمال التحري بكل أشكاله وطرقه
القانون، السياسة، القانون، السياسة، ((الملفات؛ األبحاث الميدانية؛ الدراسات واألبحاث المتخصصة الملفات؛ األبحاث الميدانية؛ الدراسات واألبحاث المتخصصة 

 وحرصت على  وحرصت على ..كما عملت على تطوير مقاربة شمولية لجبر األضراركما عملت على تطوير مقاربة شمولية لجبر األضرار). ). االنتربولوجيااالنتربولوجيا
تأمين تواصل دائم مع الضحايا أو ذويهم وممثليهم ومع فعاليات المجتمع المدني والرأي تأمين تواصل دائم مع الضحايا أو ذويهم وممثليهم ومع فعاليات المجتمع المدني والرأي 

  ..العامالعام
  

فسواء في إطار فسواء في إطار . . يت ضمن كل أنشطة الهيئةيت ضمن كل أنشطة الهيئةويشكل حفظ الذاكرة مهمة أفقية روعويشكل حفظ الذاكرة مهمة أفقية روع
التحريات أو جبر األضرار أو األبحاث والدراسات، أو الندوات العمومية والجلسات التحريات أو جبر األضرار أو األبحاث والدراسات، أو الندوات العمومية والجلسات 

كما أن الهيئة عملت على تكوين رصيد وثائقي كما أن الهيئة عملت على تكوين رصيد وثائقي . . ن االنشغال بالذاكرة قويان االنشغال بالذاكرة قوياالحوارية، كاالحوارية، كا
  . . يساهم بال شك في االستجابة لنفس االنشغاليساهم بال شك في االستجابة لنفس االنشغال

  

وقد ركزت الهيئة على مجموعة من المحاور الرئيسية للقيام بهذه المهمة، ويمكن تلخيص وقد ركزت الهيئة على مجموعة من المحاور الرئيسية للقيام بهذه المهمة، ويمكن تلخيص 
  ::أهم عناصرها فيما يليأهم عناصرها فيما يلي

  االستماع للضحايا ولعائالتهم وممثيلهم؛االستماع للضحايا ولعائالتهم وممثيلهم؛  --

راكز االختفاء القسري وأماكن االعتقال التعسفي غير النظامية، وتقديم راكز االختفاء القسري وأماكن االعتقال التعسفي غير النظامية، وتقديم زيارة مزيارة م  --
   الذاكرة؛ الذاكرة؛تراحات بشأن تحويلها بما يحفظ تراحات بشأن تحويلها بما يحفظ اقاق

  البحث والتحليل  في مجاالت ذات الصلة بالتاريخ والذاكرة؛البحث والتحليل  في مجاالت ذات الصلة بالتاريخ والذاكرة؛  --

  ..تحرير الذاكرة بواسطة التعبير العموميتحرير الذاكرة بواسطة التعبير العمومي  --
  

  ::التحرياتالتحريات--11
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ويتطلب كفاءات ذات اطالع ويتطلب كفاءات ذات اطالع . .  الحقيقة الحقيقةيعتبر التحري مكونا أساسيا في مسلسل الكشف عنيعتبر التحري مكونا أساسيا في مسلسل الكشف عن
كل اإلشكاليات المرتبطة باالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان، وأنشطة المنظمات كل اإلشكاليات المرتبطة باالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان، وأنشطة المنظمات على على 

كما كما . . غير الحكومية، واألرشيفات المحلية، أو غيرها من مصادر المعلومات األخرىغير الحكومية، واألرشيفات المحلية، أو غيرها من مصادر المعلومات األخرى
نون نون أو تجربة في ممارسة أو تطبيق القاأو تجربة في ممارسة أو تطبيق القا//يتطلب أيضا أشخاصا ذوي قدرات قانونية ويتطلب أيضا أشخاصا ذوي قدرات قانونية و

  ..ومنهجية في التواصل العالقات العامةومنهجية في التواصل العالقات العامة) ) قضاة، محامون،الخقضاة، محامون،الخ((
  

كما كما . . في إطار تحرياتها، حرصت الهيئة على توفير بنية الستقبال الضحايا وعائالتهمفي إطار تحرياتها، حرصت الهيئة على توفير بنية الستقبال الضحايا وعائالتهم
وقد تطلب ذلك وقد تطلب ذلك . . عملت على فتح مكاتب خاصة في بعض األقاليم والجهات لهذا الغرضعملت على فتح مكاتب خاصة في بعض األقاليم والجهات لهذا الغرض

ى تدليل العديد من اإلكراهات في هذا ى تدليل العديد من اإلكراهات في هذا وإذا كانت الهيئة قد تغلبت علوإذا كانت الهيئة قد تغلبت عل. . موارد بشرية هامةموارد بشرية هامة
فيما يخص الموارد البشرية ذات الكفاءات فيما يخص الموارد البشرية ذات الكفاءات المجال، فإنها قد سجلت العديد من النواقص، المجال، فإنها قد سجلت العديد من النواقص، 

والقدرات المطلوبة في مجاالت الطب النفسي وكل ما يرتبط بطب وتدبير الحاالت والقدرات المطلوبة في مجاالت الطب النفسي وكل ما يرتبط بطب وتدبير الحاالت 
ن، ن،  المتوفي المتوفيفمحور التحري بخصوص األشخاصفمحور التحري بخصوص األشخاص. . المرتبطة بالتأثيرات النفسية وغيرهاالمرتبطة بالتأثيرات النفسية وغيرها

 يتطلب خبرات وتجارب في المجاالت ذات العالقة  يتطلب خبرات وتجارب في المجاالت ذات العالقة  وإيجداد حلول لها وإيجداد حلول لها المدافن المدافنوتحديدوتحديد
  . . بالدين وعلم النفس والطب الشرعي واالنتروبولوجيابالدين وعلم النفس والطب الشرعي واالنتروبولوجيا

  

   جبر األضرار جبر األضرار--22
في إطار النهوض بمهامها، عملت الهيئة على جرد كل أشكال األضرار التي لحقت في إطار النهوض بمهامها، عملت الهيئة على جرد كل أشكال األضرار التي لحقت 

، بما يساهم في استعادة الكرامة ، بما يساهم في استعادة الكرامة 33في الموضوعفي الموضوعبالضحايا، وتطوير مقاربة شمولية بالضحايا، وتطوير مقاربة شمولية 
تقييم نتائج التجربة تقييم نتائج التجربة وانطلقت الهيئة في تطوير هذه المقاربة من خالل وانطلقت الهيئة في تطوير هذه المقاربة من خالل . . للضحايا وعائالتهمللضحايا وعائالتهم

االطالع على التجارب العالمية للجان االطالع على التجارب العالمية للجان  و والسابقة في إطار هيئة التحكيم المستقلة للتعويض؛السابقة في إطار هيئة التحكيم المستقلة للتعويض؛
ال عن دراسة وتحليل ال عن دراسة وتحليل ، فض، فضاستخالص ما يفيد في التجربة المغربيةاستخالص ما يفيد في التجربة المغربية و ومصالحةمصالحةوالوال  الحقيقةالحقيقة

من هيئات حقوقية وأحزاب من هيئات حقوقية وأحزاب الواردة عليها الواردة عليها مقترحات بخصوص جبر األضرار مقترحات بخصوص جبر األضرار الالمذكرات ومذكرات والال
  ..سياسيةسياسية

  

                                                 
  . أنظر الكتاب الثالث المتعلق بإنصاف الضحایا  وجبر األضرار 3
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   ضمانات المستقبل ضمانات المستقبل--33
منذ بداية أشغالها، انصب اهتمام الهيئة على المستقبل، وذلك بالعمل على اإلعداد لتحليل منذ بداية أشغالها، انصب اهتمام الهيئة على المستقبل، وذلك بالعمل على اإلعداد لتحليل 

ات حول اإلصالحات القانونية ات حول اإلصالحات القانونية شمولي لالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان، وتقديم توصيشمولي لالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان، وتقديم توصي
  ..44والمؤسساتية الضرورية وضمانات عدم تكرار ما جرىوالمؤسساتية الضرورية وضمانات عدم تكرار ما جرى

  

   حفظ الذاكرة حفظ الذاكرة--44
يشكل حفظ الذاكرة، في إطار إشكالية االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان، عنصرا رئيسيا يشكل حفظ الذاكرة، في إطار إشكالية االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان، عنصرا رئيسيا 

فإلى جانب بعده المثار أعاله، يلعب حفظ فإلى جانب بعده المثار أعاله، يلعب حفظ . . بالنسبة للضحايا والعائالت والمجتمع برمتهبالنسبة للضحايا والعائالت والمجتمع برمته
تربوي؛ والثاني صيانة المستقبل تربوي؛ والثاني صيانة المستقبل //األول بيداغوجي األول بيداغوجي : : كرة أيضا ثالثة أدوار أساسيةكرة أيضا ثالثة أدوار أساسيةالذاالذا

وتحصينه ضد االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان؛ والثالث يتمثل في المساهمة في إعادة وتحصينه ضد االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان؛ والثالث يتمثل في المساهمة في إعادة 
كما قامت الهيئة بتحديد مراكز وأماكن االختفاء القسري واالعتقال التعسفي كما قامت الهيئة بتحديد مراكز وأماكن االختفاء القسري واالعتقال التعسفي . . كتابة التاريخكتابة التاريخ

 كبير من االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان المرتكبة في الماضي،  كبير من االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان المرتكبة في الماضي، التي ارتبطت بجزءالتي ارتبطت بجزء
من أجل تقديم اقتراحات وتوصيات فيما يتعلق بتحويلها إلى فضاءات لحفظ الذاكرة من أجل تقديم اقتراحات وتوصيات فيما يتعلق بتحويلها إلى فضاءات لحفظ الذاكرة 

  ..بصورة إيجابيةبصورة إيجابية
    
  حفظ الذاكرة واألرشيفحفظ الذاكرة واألرشيف--11--44

في معالجتها لهذا الموضوع، استحضرت الهيئة، منذ البداية، أهمية األرشيف في حفظ في معالجتها لهذا الموضوع، استحضرت الهيئة، منذ البداية، أهمية األرشيف في حفظ 
فعالوة على أن اهتمامها به يدخل ضمن اختصاصها بشكل مباشر، إذ ينص فعالوة على أن اهتمامها به يدخل ضمن اختصاصها بشكل مباشر، إذ ينص . . ذاكرةذاكرةالال

في في " " اإلطالع على األرشيفات الرسمية لفائدة الكشف عن الحقيقةاإلطالع على األرشيفات الرسمية لفائدة الكشف عن الحقيقة""نظامها األساسي على نظامها األساسي على 
إطار التحري عن ماضي االنتهاكات والبحث في حاالت االختفاء القسري، فإن موضوع إطار التحري عن ماضي االنتهاكات والبحث في حاالت االختفاء القسري، فإن موضوع 

 والحقائق لمصالحة المغاربة مع ذواتهم  والحقائق لمصالحة المغاربة مع ذواتهم استخالص العبراستخالص العبر""األرشيف مرتبط بمهمة األرشيف مرتبط بمهمة 
  ..""وتاريخهم، وتحرير طاقاتهم، لإلسهام في بناء المجتمع الديمقراطي الحداثيوتاريخهم، وتحرير طاقاتهم، لإلسهام في بناء المجتمع الديمقراطي الحداثي

  

                                                 
  .الرابع من الكتاب األول، والفصل الثالث من الكتاب الرابع حول التوصيات، أنظر الفصل  4
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وتتطلب المصالحة مع التاريخ إزالة العراقيل التي تحول دون المعرفة بهذا التاريخ، وتتطلب المصالحة مع التاريخ إزالة العراقيل التي تحول دون المعرفة بهذا التاريخ، 
رة، وهي كلها رة، وهي كلها وتنظيم تراكم التجارب بين األجيال، وترسيخ التواصل بينها بما يحفظ الذاكوتنظيم تراكم التجارب بين األجيال، وترسيخ التواصل بينها بما يحفظ الذاك

وال يمكن لهذه المهام أن تتحقق إال عن وال يمكن لهذه المهام أن تتحقق إال عن . . شروط ذات ارتباط وثيق بموضوع األرشيفشروط ذات ارتباط وثيق بموضوع األرشيف
طريق مراجعة شاملة لحالة األرشيفات العمومية وتهيئ شروط إصالح عميق لوضعيتها، طريق مراجعة شاملة لحالة األرشيفات العمومية وتهيئ شروط إصالح عميق لوضعيتها، 
وهو ما يتطلب اإلشراك الفعال للمعنيين مباشرة بالموضوع وللواعين بأهميته في ترسيخ وهو ما يتطلب اإلشراك الفعال للمعنيين مباشرة بالموضوع وللواعين بأهميته في ترسيخ 

  . . لمؤسساتلمؤسساتدولة القانون وادولة القانون وا
  

  حفظ الذاكرة والمراكز السابقة لالختفاء القسري أو االعتقال التعسفيحفظ الذاكرة والمراكز السابقة لالختفاء القسري أو االعتقال التعسفي--22--44
 الهيئة على تحديد مواقع وأوضاع مراكز االعتقال غير النظامية  الهيئة على تحديد مواقع وأوضاع مراكز االعتقال غير النظامية حرصتحرصتفي هذا اإلطار في هذا اإلطار 

 ومعاينتها قصد اتخاذ القرارات  ومعاينتها قصد اتخاذ القرارات  واالختفاء القسري، واالختفاء القسري،أو التي استعملت سابقا لالعتقال السريأو التي استعملت سابقا لالعتقال السري
، واستشارة الجمعيات الحقوقية، ، واستشارة الجمعيات الحقوقية، ها، بالتعاون مع السلطات العموميٍةها، بالتعاون مع السلطات العموميٍةالمناسبة في شأنالمناسبة في شأن
 مثل تلك المراكز،  مثل تلك المراكز، ت الهيئة زيارات للمناطق التي وجدت بهات الهيئة زيارات للمناطق التي وجدت بها وهكذا نظم وهكذا نظم..الوطنية والمحليةالوطنية والمحلية

ز، تاكونيت، ز، تاكونيت، أكدأكد((، وبالجنوب الشرقي للبالد ، وبالجنوب الشرقي للبالد ))شةشةدار بريدار بري((ومنها على الخصوص بالريف ومنها على الخصوص بالريف 
خنيفرة، تاكلفت، خنيفرة، تاكلفت، ((وباألطلس وباألطلس ...) ...) تازمامارتتازمامارتقلعة مكونة، سكورة، تمداخت، إملشيل، قلعة مكونة، سكورة، تمداخت، إملشيل، 

درب موالي درب موالي ((، وبالدرالبيضاء ، وبالدرالبيضاء ))ولماس، موالي بوعزة، لقباب، السونتات، أهرموموولماس، موالي بوعزة، لقباب، السونتات، أهرمومو
دار المقري، النقاط الثابتة بضواحي دار المقري، النقاط الثابتة بضواحي ((، وبالرباط ، وبالرباط ...)...)الشريف، الكوربيس، الكومبليكسالشريف، الكوربيس، الكومبليكس

  ...). ...). الرباطالرباط
  

هدفين أساسيين من تلك هدفين أساسيين من تلك وانسجاما مع طبيعة اختصاصاتها، عملت الهيئة على تحقيق وانسجاما مع طبيعة اختصاصاتها، عملت الهيئة على تحقيق 
  ::الزياراتالزيارات

تعماالتها السابقة، والجهات تعماالتها السابقة، والجهات  االعتراف الرسمي بوضعية تلك المراكز واألماكن واس االعتراف الرسمي بوضعية تلك المراكز واألماكن واس::أوالأوال
ولة عنها، واألشخاص الذين احتجزوا فيها أو تضرروا بسبب تواجدها واإلقرار بهذه ولة عنها، واألشخاص الذين احتجزوا فيها أو تضرروا بسبب تواجدها واإلقرار بهذه المسؤالمسؤ

  الحقائق والتعريف بها؛الحقائق والتعريف بها؛
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الساكنة ومحيطها، وبينها وبين الدولة، الساكنة ومحيطها، وبينها وبين الدولة،  المساهمة في توسيع نطاق المصالحة بين  المساهمة في توسيع نطاق المصالحة بين ::ثانياثانيا
عبر تقديم توصيات ومقترحات لتحويل هذه المواقع إلى مشاريع سوسيو اقتصادية وثقافية، عبر تقديم توصيات ومقترحات لتحويل هذه المواقع إلى مشاريع سوسيو اقتصادية وثقافية، 

  . 55بما يضمن الحفظ االيجابي للذاكرةبما يضمن الحفظ االيجابي للذاكرة
  

   العمل العملخطةخطة التعاون والشراكات لتنفيذ  التعاون والشراكات لتنفيذ --خامساخامسا
نصاف والمصالحة نصاف والمصالحة  في إعداد خطة عملها من فلسفة قوامها أن مشروع اإل في إعداد خطة عملها من فلسفة قوامها أن مشروع اإلانطلقت الهيئةانطلقت الهيئة

  ..نه يطال أطرافا ومتدخلين متعدديننه يطال أطرافا ومتدخلين متعددينيستهدف في المقام األول الضحايا وعائالتهم، ولكيستهدف في المقام األول الضحايا وعائالتهم، ولك
وهكذا فإنها تعتبر المسار انشغاال مجتمعيا، ذلك أن المهام التي أوكلت لها تعتبر غير وهكذا فإنها تعتبر المسار انشغاال مجتمعيا، ذلك أن المهام التي أوكلت لها تعتبر غير 

والمطلوب ليس فقط هو والمطلوب ليس فقط هو . . مقصورة عليها أو على الضحايا، بل إنها تعني كل المجتمعمقصورة عليها أو على الضحايا، بل إنها تعني كل المجتمع
المواضيع وتدوينها، بل هو أيضا التقدم بمقترحات واجتهادات من طرف كل المواضيع وتدوينها، بل هو أيضا التقدم بمقترحات واجتهادات من طرف كل عرض تلك عرض تلك 

ولهذا الغرض، عملت الهيئة على تنظيم لقاءات ولهذا الغرض، عملت الهيئة على تنظيم لقاءات . . الفاعلين واألطراف لبناء المستقبلالفاعلين واألطراف لبناء المستقبل
واستشارات، وعقد شراكات واتفاقات تعاون، ووضع برامج مشتركة، مع العديد من واستشارات، وعقد شراكات واتفاقات تعاون، ووضع برامج مشتركة، مع العديد من 

لمحلية في بعض المناطق المعنية ببعض لمحلية في بعض المناطق المعنية ببعض المنظمات الحقوقية الوطنية وجمعيات التنمية االمنظمات الحقوقية الوطنية وجمعيات التنمية ا
  ..االنتهاكات، والجامعات المغربية، ومع الطبقة السياسية والتنظيمات النقابيةاالنتهاكات، والجامعات المغربية، ومع الطبقة السياسية والتنظيمات النقابية

  

  مع الضحايامع الضحايا--11
، بصفة مباشرة أو عبر ، بصفة مباشرة أو عبر  مع الضحايا والعائالت مع الضحايا والعائالتحرصت الهيئة على تنظيم لقاءاتحرصت الهيئة على تنظيم لقاءات
باالت، الفردية باالت، الفردية وقد جرت هذه اللقاءات خالل االستقوقد جرت هذه اللقاءات خالل االستق. . المجموعات والهيئات الممثلة لهمالمجموعات والهيئات الممثلة لهم

والجماعية، التي نظمت بصفة مستمرة بمقر الهيئة، أو بمناسبة الزيارات الميدانية التي والجماعية، التي نظمت بصفة مستمرة بمقر الهيئة، أو بمناسبة الزيارات الميدانية التي 
كما همت مجموعات الضحايا والعائالت وممثليهم كما همت مجموعات الضحايا والعائالت وممثليهم . . نظمتها بالجهات والمناطق المعنيةنظمتها بالجهات والمناطق المعنية

 منها  منها  وقد نظمت تلك اللقاءات واالتصاالت ألغراض مختلفة، وقد نظمت تلك اللقاءات واالتصاالت ألغراض مختلفة،..داخل المغرب وخارجهداخل المغرب وخارجه
  ..، أو جبر األضرار أو لتقديم الشهادات واإلفادات، أو جبر األضرار أو لتقديم الشهادات واإلفادات66 عن الحقيقة عن الحقيقة الكشف الكشفأساساأساسا

  

                                                 
  .. أنظر التوصيات 5
  .. أنظر الكتاب الثاني حول الحقيقة والمسؤولية عن االنتهاآات 6
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 جلسات استماع عمومية مع عينة من  جلسات استماع عمومية مع عينة من وقد تميزت أنشطة الهيئة اتجاه الضحايا، بتنظيموقد تميزت أنشطة الهيئة اتجاه الضحايا، بتنظيم
تهم من منبر عمومي تهم من منبر عمومي ااصوصوأأ إلسماع  إلسماع ، بهدف إتاحة الفرصة لهم، بهدف إتاحة الفرصة لهمضحايا االنتهاكات الماضيةضحايا االنتهاكات الماضية

يداغوجية من خالل التوعية بأشكال تلك يداغوجية من خالل التوعية بأشكال تلك ورسمي واإلنصات لشهاداتهم، وكذا أداء رسالة بورسمي واإلنصات لشهاداتهم، وكذا أداء رسالة ب
 ومن تم التحسيس بضرورة تضافر كل إرادات الدولة  ومن تم التحسيس بضرورة تضافر كل إرادات الدولة ،،االنتهاكات واآلالم المترتبة عنهااالنتهاكات واآلالم المترتبة عنها
   والثانية المنظمتين والثانية المنظمتين األولى األولى كل من الجلستين كل من الجلستينوقد شكلتوقد شكلت. . والمجتمع للحيلولة دون تكرارهاوالمجتمع للحيلولة دون تكرارها

، واعتبرت من ثَمَّ البوابة ، واعتبرت من ثَمَّ البوابة حول المعاناة واآلالم الماضيةحول المعاناة واآلالم الماضية" " سرد وطنيسرد وطني"" بداية تأسيس  بداية تأسيس ،،بالرباطبالرباط
 كما ساهمت في إشعاع التجربة  كما ساهمت في إشعاع التجربة ،،األساسية لمصالحة المغاربة مع ماضيهم ومع ذواتهماألساسية لمصالحة المغاربة مع ماضيهم ومع ذواتهم

  . . المغربية وتجديد التأكيد على انخراط المغرب وتشبثه بالديمقراطية والحداثةالمغربية وتجديد التأكيد على انخراط المغرب وتشبثه بالديمقراطية والحداثة
  

     لتكريم الضحايا من خالل جلسات االستماع العمومية لتكريم الضحايا من خالل جلسات االستماع العموميةمنظور الهيئةمنظور الهيئة--11--11
  سترجاع كرامة الـضحايا الـذين     سترجاع كرامة الـضحايا الـذين     األولوية ال األولوية ال  في بالدنا     في بالدنا     العمومية  العمومية تماعتماعجلسات االس جلسات االس أعطت  أعطت  
 ورد االعتبار المعنوي لهم، وحفظ الذاكرة الجماعيـة، ومقاسـمة اآلالم             ورد االعتبار المعنوي لهم، وحفظ الذاكرة الجماعيـة، ومقاسـمة اآلالم            ،، حقوقهم  حقوقهم انتهكتانتهكت

إضـافة  إضـافة  . . والمعاناة والتخفيف من المخلفات النفسية الناتجة عن معاناتهم جراء االنتهاكات         والمعاناة والتخفيف من المخلفات النفسية الناتجة عن معاناتهم جراء االنتهاكات         
ولين والـرأي العـام والمجتمـع واألجيـال         ولين والـرأي العـام والمجتمـع واألجيـال          المسؤ  المسؤ ها التربوي البيداغوجي تجاه   ها التربوي البيداغوجي تجاه   إلى دور إلى دور 

لقـد  لقـد  . . الصاعدة، وهي بذلك تشكل لحظة ذات أهمية كبيرة في مسار اإلنصاف والمصالحة           الصاعدة، وهي بذلك تشكل لحظة ذات أهمية كبيرة في مسار اإلنصاف والمصالحة           
 واإلصدارات التـي تناولـت       واإلصدارات التـي تناولـت      ظهرت في المغرب منذ نهاية التسعينات العديد من الكتابات        ظهرت في المغرب منذ نهاية التسعينات العديد من الكتابات        

ريـف بالحقـائق    ريـف بالحقـائق     جراء االنتهاكات، وساهمت بقدر وفير فـي التع         جراء االنتهاكات، وساهمت بقدر وفير فـي التع        اة الضحايا اة الضحايا معانمعانتجربة  تجربة  
 وأصنافها وتواريخها، مما جعلها مرجعا من المراجع المهمـة فـي             وأصنافها وتواريخها، مما جعلها مرجعا من المراجع المهمـة فـي            تتالمرتبطة باالنتهاكا المرتبطة باالنتهاكا 

  ..إقرار الحقيقةإقرار الحقيقة
  

ـ   خمس مناطق   خمس مناطق   في  في الهيئة سبع جلسات استماع عمومية    الهيئة سبع جلسات استماع عمومية    ت  ت  نظمنظم ـ   م   تتخصـص خصـص ن المغـرب    ن المغـرب     م
لالستماع إلى شهادات شفوية عن االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان التي عرفها المغرب            لالستماع إلى شهادات شفوية عن االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان التي عرفها المغرب            

 هذه الشهادات من طرف ضـحايا        هذه الشهادات من طرف ضـحايا       تتمموقّدوقّد.  .  19991999 و    و   19561956الممتدة ما بين    الممتدة ما بين    الفترة  الفترة  خالل  خالل  
 وبحضور الهيئـات الحقوقيـة والثقافيـة         وبحضور الهيئـات الحقوقيـة والثقافيـة        علني أمام أعضاء الهيئة،   علني أمام أعضاء الهيئة،   هذه االنتهاكات بشكل    هذه االنتهاكات بشكل    
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والسياسية والنقابية والسلطات والهيئات المنتخبة ووسائل اإلعـالم المكتوبـة والمرئيـة            والسياسية والنقابية والسلطات والهيئات المنتخبة ووسائل اإلعـالم المكتوبـة والمرئيـة            
    ..ننة، الضيوف األجانب والمحليية، الضيوف األجانب والمحلييالصحافالصحاف ونساء ورجال  ونساء ورجال ،،والمسموعةوالمسموعة

  

كزت فكرة تنظيم الجلسات على دورها التربوي والبيداغوجي في خلـق اسـتعداد             كزت فكرة تنظيم الجلسات على دورها التربوي والبيداغوجي في خلـق اسـتعداد             تترركما ا كما ا 
 وترسيخ القناعة لـديهما بـضرورة التـشبث          وترسيخ القناعة لـديهما بـضرورة التـشبث         ،،أكبر وقابلية متنامية لدى المجتمع والدولة     أكبر وقابلية متنامية لدى المجتمع والدولة     

وبواجب العمل علـى الطـي المنـصف        وبواجب العمل علـى الطـي المنـصف        اإلنسان والدفاع عنها وصيانتها،     اإلنسان والدفاع عنها وصيانتها،     بمبادئ حقوق   بمبادئ حقوق   
ها، وذلك عن طريق التعريف واإلقرار      ها، وذلك عن طريق التعريف واإلقرار      ومنع تكرار ومنع تكرار والنهائي لصفحة االنتهاكات الجسيمة     والنهائي لصفحة االنتهاكات الجسيمة     

بشكل رسمي وعلني بالحجم الذي اتخذته هذه االنتهاكات في بالدنا، وباآلالم التي خلفتهـا              بشكل رسمي وعلني بالحجم الذي اتخذته هذه االنتهاكات في بالدنا، وباآلالم التي خلفتهـا              
لدى الضحايا، وأسرهم وأقربائهم ومعارفهم، وبآثارها النفسية والمعنوية والماديـة علـى            لدى الضحايا، وأسرهم وأقربائهم ومعارفهم، وبآثارها النفسية والمعنوية والماديـة علـى            

  .  .   والوطني والوطنيالمستويين المحليالمستويين المحلي
  

 في  في لديهم القدرة على التبليغ والذين رغبوالديهم القدرة على التبليغ والذين رغبواوشارك في هذه الجلسات الضحايا الذين توفرت وشارك في هذه الجلسات الضحايا الذين توفرت 
 وتم اختيار الضحايا  وتم اختيار الضحايا ..موم باألسلوب واللغة التي يفضلونموم باألسلوب واللغة التي يفضلونالتعبير عن معاناتهم أمام العالتعبير عن معاناتهم أمام الع

مع مع  تتداخل فيه الفترات التاريخية  تتداخل فيه الفترات التاريخية ،، تقريبيا تقريبياااتبويب يعتمد تصنيفتبويب يعتمد تصنيفالمشاركين باالعتماد على المشاركين باالعتماد على 
 تقدم  تقدم ،،عقدت هذه الجلسات في شكل سلسلة من الحصصعقدت هذه الجلسات في شكل سلسلة من الحصصوو. . المحاكمات الكبرىالمحاكمات الكبرىاألحداث واألحداث و

في كل حصة منها الضحية الواحدة شهادتها بشكل فردي، ال يرافقها خاللها إال من تختاره في كل حصة منها الضحية الواحدة شهادتها بشكل فردي، ال يرافقها خاللها إال من تختاره 
  ..لذلك الغرضلذلك الغرض

  

  معطيات إحصائية أساسية حول جلسات االستماع العموميةمعطيات إحصائية أساسية حول جلسات االستماع العمومية--22--11

من من  في كل  في كل 20052005 ماي  ماي 33 دجنبر إلى  دجنبر إلى 2121الممتدة من الممتدة من  في الفترة  في الفترة جلسات المذكورةجلسات المذكورةنظمت النظمت ال
 وفيما يلي جردا إحصائيا حول هذه  وفيما يلي جردا إحصائيا حول هذه ..راشيدية، مراكش، خنيفرة والحسيمةراشيدية، مراكش، خنيفرة والحسيمةالرباط، فكيك، الالرباط، فكيك، ال

  : : الجلساتالجلسات
  

  نسبة النساء والرجال
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27%

73%

أنثى ذآر

 
 

  
  

  نسبة المعدل العمري
 

82%

18%

أآثر من 45 سنة
أقل من  45 سنة

 
 
 

  ضحايا المباشرين والغير المباشريننسبة الشهود من ال
  

15%

85%

ضحية غير مباشر
ضحية مباشر
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  نوع االنتهاك الذي تعرض له الشهود أو ذويهم

2% 5%
6%

11%

76%

 ضرر جماعي
وفاة أتناء اإلنتهاك
اغتراب اضطراري
اختفاء قسري
اعتقال تعسفي

 
 

  مراكز االحتجاز التي احتجز فيه الشهود أو ذويهم أطول مدة

70%

5%

7%

18%

معتقل سري
ثكنة عسكریة
مرآز الدرك
مرآز الشرطة

 
 

  أثيرت في الجلسات العموميةاألحداث التي ارتبط بها االنتهاك و
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3%
15%

2%

13%

3%

47%

5%

12%

الحرآة اإلسالمية
حرآات احتجاجية
نزاع الصحراء
اليسار المارآسي
أحداث الصخيرات
المعارضة اإلتحادیة
أحداث الریف
النزاعات السياسية لما بعد االستقالل

 
 

  

  مع المجتمع المدنيمع المجتمع المدني--22
تعاملت الهيئة مع كل مكونات الحركة الحقوقية وجمعيات الضحايا ولجن تنسيق العائالت،            تعاملت الهيئة مع كل مكونات الحركة الحقوقية وجمعيات الضحايا ولجن تنسيق العائالت،            
وكل الجمعيات والمراكز المهتمة بثقافة حقـوق اإلنـسان، وجمعيـة هيئـات المحـامين          وكل الجمعيات والمراكز المهتمة بثقافة حقـوق اإلنـسان، وجمعيـة هيئـات المحـامين          

نموية المحلية في المناطق التي توجد بها مراكـز االحتجـاز           نموية المحلية في المناطق التي توجد بها مراكـز االحتجـاز           بالمغرب، وكذا الجمعيات الت   بالمغرب، وكذا الجمعيات الت   
كما نظمت لقاءات مع جمعيات الدفاع عـن حقـوق اإلنـسان للمغاربـة              كما نظمت لقاءات مع جمعيات الدفاع عـن حقـوق اإلنـسان للمغاربـة              . . السرية السابقة السرية السابقة 

  ..القاطنين بالخارج، وبصفة خاصة بأوربا، وكذا جمعيات وممثلي الضحايا بتلك الدولالقاطنين بالخارج، وبصفة خاصة بأوربا، وكذا جمعيات وممثلي الضحايا بتلك الدول
  ::خاللخاللوقد تم التواصل بين الهيئة وجمعيات المجتمع المدني من وقد تم التواصل بين الهيئة وجمعيات المجتمع المدني من 

ما توصلت به الهيئة من مذكرات واقتراحات حول مختلف مهام الهيئة، وخاصة            ما توصلت به الهيئة من مذكرات واقتراحات حول مختلف مهام الهيئة، وخاصة              --
  فيما يتعلق بالكشف عن الحقيقة وجبر األضرار؛فيما يتعلق بالكشف عن الحقيقة وجبر األضرار؛

  اللقاءات التي نظمت بمقر الهيئة، بطلب من الهيئة، أو من الجمعيات المعنية؛اللقاءات التي نظمت بمقر الهيئة، بطلب من الهيئة، أو من الجمعيات المعنية؛  --

ـ    ةةإشراك العديد من تلك الجمعيات في األنشطة المختلف       إشراك العديد من تلك الجمعيات في األنشطة المختلف         -- ـ     للهيئة، ومشاركة أع ضاء ضاء  للهيئة، ومشاركة أع
من هذه األخيرة في األنشطة التي نظمتها بعض الجمعيات حول مواضـيع ذات             من هذه األخيرة في األنشطة التي نظمتها بعض الجمعيات حول مواضـيع ذات             

  الصلة بهام الهيئة؛الصلة بهام الهيئة؛

المكونة مـن   المكونة مـن   ((اللقاءات التي نظمت بين الهيئة، من جهة، وكل من لجنة المتابعة            اللقاءات التي نظمت بين الهيئة، من جهة، وكل من لجنة المتابعة              --
المنظمة المغربية لحقوق اإلنسان، الجمعية المغربية لحقوق اإلنـسان، المنتـدى           المنظمة المغربية لحقوق اإلنسان، الجمعية المغربية لحقوق اإلنـسان، المنتـدى           
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؛ والنسيج المدني لمتابعة ملف االنتهاكـات       ؛ والنسيج المدني لمتابعة ملف االنتهاكـات       ))واإلنصافواإلنصافالمغربي من أجل الحقيقة     المغربي من أجل الحقيقة     
  ؛؛ جمعية، و لجنة عائالت الضحايا جمعية، و لجنة عائالت الضحايا4444الجسيمة لحقوق اإلنسان  المكون من الجسيمة لحقوق اإلنسان  المكون من 

نية باالنتهاكات،  نية باالنتهاكات،  الزيارات الميدانية التي نظمتها الهيئة إلى المناطق والجهات المع        الزيارات الميدانية التي نظمتها الهيئة إلى المناطق والجهات المع          --
شراكات شراكات فرصة لالتصال بفعاليات المجتمع المدني المحلية، وتطوير        فرصة لالتصال بفعاليات المجتمع المدني المحلية، وتطوير        حيث شكلت   حيث شكلت   

  في مجال جبر الضرر الجماعي؛ في مجال جبر الضرر الجماعي؛ 

  الندوات العمومية المنظمة من طرف الهيئة؛الندوات العمومية المنظمة من طرف الهيئة؛  --

المحاكمـات و   المحاكمـات و   ""الندوات المنظمة بتعاون مع بعض الجمعيات، وخاصة منها ندوة          الندوات المنظمة بتعاون مع بعض الجمعيات، وخاصة منها ندوة            --
" " 19199999 و  و 19561956المتابعات ذات الصبغة السياسية خالل الفترة الممتدة بين سـنتي           المتابعات ذات الصبغة السياسية خالل الفترة الممتدة بين سـنتي           

تعاون مع كلية الحقـوق بالـدار       تعاون مع كلية الحقـوق بالـدار       بشراكة مع جمعية هيئة المحامين بالمغرب، وب      بشراكة مع جمعية هيئة المحامين بالمغرب، وب      
  ..البيضاءالبيضاء

  

   السلطات العمومية السلطات العمومية--33
من أجل بلوغ األهداف المحددة في نظامها األساسي، عملت الهيئة على التعاون مع مختف              من أجل بلوغ األهداف المحددة في نظامها األساسي، عملت الهيئة على التعاون مع مختف              

وتفعيال الختصاصاتها، نظمت   وتفعيال الختصاصاتها، نظمت   . . القطاعات الحكومية المعنية والسلطات العمومية المختصة     القطاعات الحكومية المعنية والسلطات العمومية المختصة     
الترابية، سواء على المستوى المركـزي، أو       الترابية، سواء على المستوى المركـزي، أو       سلسلة من اللقاءات مع مسؤولين في اإلدارة        سلسلة من اللقاءات مع مسؤولين في اإلدارة        

على مستوى األقاليم والعماالت ذات الصلة المباشرة بالموضوع، خصوصا المناطق التي           على مستوى األقاليم والعماالت ذات الصلة المباشرة بالموضوع، خصوصا المناطق التي           
أكدز، تاكونيت، قلعة   أكدز، تاكونيت، قلعة   : : الخصوصالخصوصكز احتجاز أو عرفت وفيات، ومنها على        كز احتجاز أو عرفت وفيات، ومنها على        كانت بها مرا  كانت بها مرا  

    ..مكونة وتازمامارتمكونة وتازمامارت
  

 الداخلية، والقـوات المـسلحة الملكيـة ،      الداخلية، والقـوات المـسلحة الملكيـة ،     مكن التعاون مع مصالح اإلدارة الترابية بوزارة      مكن التعاون مع مصالح اإلدارة الترابية بوزارة      
إضافة إلى اإلطالع على األرشيفات، من الوصول إلى نتائج مهمة في مسار تسوية ملف              إضافة إلى اإلطالع على األرشيفات، من الوصول إلى نتائج مهمة في مسار تسوية ملف              

الخصوص الكشف عن األشخاص المتـوفين      الخصوص الكشف عن األشخاص المتـوفين       على    على   وهمت تلك النتائج    وهمت تلك النتائج    . . ماضي االنتهاكات ماضي االنتهاكات 
  ..وأماكن الوفاة والدفن، وأسماء المتوفينوأماكن الوفاة والدفن، وأسماء المتوفين
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 اإلدارة الترابية، علـى دراسـة مقترحـات الفـاعلين            اإلدارة الترابية، علـى دراسـة مقترحـات الفـاعلين            الهيئة، بالتعاون مع مصالح     الهيئة، بالتعاون مع مصالح    تتانكبانكب
المحليين فيما يتعلق بالتنمية االقتصادية واالجتماعية، وتحليل السياسات العامـة للتنميـة            المحليين فيما يتعلق بالتنمية االقتصادية واالجتماعية، وتحليل السياسات العامـة للتنميـة            
المحلية المتخذة من قبل المصالح الخارجية لمختلف الوزارات بهذه المناطق، بغية تسريع            المحلية المتخذة من قبل المصالح الخارجية لمختلف الوزارات بهذه المناطق، بغية تسريع            

  ..ط التنمية المحليةط التنمية المحليةأو إطالق دينامية المشاريع المبرمجة في إطار خطأو إطالق دينامية المشاريع المبرمجة في إطار خط
  

انخرطت الهيئة في هذه العملية انطالقا من وعيها بأن تحقيق المصالحة في هذه المنـاطق               انخرطت الهيئة في هذه العملية انطالقا من وعيها بأن تحقيق المصالحة في هذه المنـاطق               
يقتضي العمل على النهوض االجتماعي واالقتصادي والثقافي بها، لكونها كانـت مـسرح      يقتضي العمل على النهوض االجتماعي واالقتصادي والثقافي بها، لكونها كانـت مـسرح      
أحداث مؤلمة أو تواجدت بها مراكز احتجاز أثرت سلبا على صورتها وعطلـت عجلـة               أحداث مؤلمة أو تواجدت بها مراكز احتجاز أثرت سلبا على صورتها وعطلـت عجلـة               

  . . ااالتنمية بهالتنمية به
     

ضحايا الذين ضحايا الذين للللة الصحة لمعالجة القضايا الصحية ة الصحة لمعالجة القضايا الصحية وزاروزار   مع  مع  اتفاقية شراكة اتفاقية شراكةكما وقعت الهيئة كما وقعت الهيئة 
لتزم الطرفان  لتزم الطرفان  ااوو  ..ظروف االختفاء أو االعتقال التعسفي    ظروف االختفاء أو االعتقال التعسفي    بب  يعانون من مشاكل صحية مرتبطة    يعانون من مشاكل صحية مرتبطة    

 على العمل على ضبط قائمة المستفيدين من الخدمات الصحية وتحـسين الحالـة               على العمل على ضبط قائمة المستفيدين من الخدمات الصحية وتحـسين الحالـة              هاهابموجببموجب
ـ  خلق إطار للتعاون المتبادل بين        خلق إطار للتعاون المتبادل بين       فيفيتفاقية  تفاقية   هذه اال   هذه اال  ساهمتساهمتوو  ..تفيدينتفيدينالصحية للمس الصحية للمس  ـ ال وزارة وزارة ال

  ..لضحايالضحايالل بغية تحسين الوضعية الصحية والنفسية  بغية تحسين الوضعية الصحية والنفسية ،،هيئةهيئةالالوو
  

ـ                ـ               وعيا منها بأهمية دور وسائل اإلعالم في مواكبة عملها في مختلـف مراحلـه لتوس يع يع وعيا منها بأهمية دور وسائل اإلعالم في مواكبة عملها في مختلـف مراحلـه لتوس
رة االتصال ووسـائل    رة االتصال ووسـائل    ، حرصت الهيئة على إقامة شراكة مع وزا       ، حرصت الهيئة على إقامة شراكة مع وزا       تواصلها مع الرأي العام   تواصلها مع الرأي العام   

اإلعالم العمومية، خصوصا اإلذاعة والتلفزة والقناة الثانية، ووكالـة المغـرب العربـي             اإلعالم العمومية، خصوصا اإلذاعة والتلفزة والقناة الثانية، ووكالـة المغـرب العربـي             
  ..لألنباءلألنباء

  
  
  
  
  

   الطبقة السياسية والتنظيمات النقابية الطبقة السياسية والتنظيمات النقابية--44
وطنية، وطنية، حزاب السياسية والمنظمات النقابية والمهنية ال     حزاب السياسية والمنظمات النقابية والمهنية ال     هيئة لقاءات مع عدد من األ     هيئة لقاءات مع عدد من األ     عقدت ال عقدت ال 

، وإشـراكها   ، وإشـراكها    اختصاصاتها  اختصاصاتها ضمنضمنقضايا التي تدخل    قضايا التي تدخل    الال  تها لمختلف تها لمختلف مقاربمقارب  اطالعها على اطالعها على   بغية  بغية  
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في بلورة توصيات ومقترحات الهيئة فيما يخص اإلصالحات وضمانات عدم تكرار مـا             في بلورة توصيات ومقترحات الهيئة فيما يخص اإلصالحات وضمانات عدم تكرار مـا             
  . . جرىجرى

  

حول انتهاكـات   حول انتهاكـات   ء  ء  هذه اللقاءات من رغبة الهيئة في فتح نقاش وطني واسع وجري          هذه اللقاءات من رغبة الهيئة في فتح نقاش وطني واسع وجري          نبعت  نبعت  وو
 بمـا    بمـا   ،، المكاشفة وحفظ الذاكرة    المكاشفة وحفظ الذاكرة   طار من طار من إإ في    في   ،،نصاف والمصالحة نصاف والمصالحة  تحقيق اإل   تحقيق اإل  سبلسبل و  و ،،الماضيالماضي

  .. ويؤمن االنتقال الديموقراطي وبناء دولة القانون ويؤمن االنتقال الديموقراطي وبناء دولة القانون،،يساهم في تقوية المناعة المجتمعيةيساهم في تقوية المناعة المجتمعية
  ::ويمكن تلخيص األهداف التي حددتها الهيئة لهذه اللقاءات فيما يليويمكن تلخيص األهداف التي حددتها الهيئة لهذه اللقاءات فيما يلي

 السياسيين واالجتماعيين بخصوص الملف ومقاربتهم       السياسيين واالجتماعيين بخصوص الملف ومقاربتهم      ينينالتعرف على مواقف الفاعل   التعرف على مواقف الفاعل    -
 الجسيمة لحقـوق اإلنـسان، و مقترحـاتهم الخاصـة            الجسيمة لحقـوق اإلنـسان، و مقترحـاتهم الخاصـة            االنتهاكات  االنتهاكات في تحليل سياق  في تحليل سياق  

  المستقبل؛  المستقبل؛  عدم التكرار في عدم التكرار فيبضماناتبضمانات

استكمال المعطيات، فيما يخص األحداث التاريخية المرتبطة بانتهاكـات الماضـي           استكمال المعطيات، فيما يخص األحداث التاريخية المرتبطة بانتهاكـات الماضـي             --
التي وقفت عليها الهيئة، من خالل الدراسات التي أنجزها فريق الدراسات، و مـا              التي وقفت عليها الهيئة، من خالل الدراسات التي أنجزها فريق الدراسات، و مـا              

  بل ضحايا تلك االنتهاكات؛بل ضحايا تلك االنتهاكات؛ورد عليها من إفادات من قورد عليها من إفادات من ق

محاولة تدوين ذاكرة مشتركة، عبر اعتماد معيار المساواة في التعامل مع القراءات            محاولة تدوين ذاكرة مشتركة، عبر اعتماد معيار المساواة في التعامل مع القراءات              --
  المتعددة لهذه األحداث من طرف األحزاب السياسية والتنظيمات النقابية؛المتعددة لهذه األحداث من طرف األحزاب السياسية والتنظيمات النقابية؛

 أن يعكس التقرير الختامي جزءا من قراءة الفـاعلين الـسياسيين             أن يعكس التقرير الختامي جزءا من قراءة الفـاعلين الـسياسيين            الحرص على الحرص على   --
  لألحداث؛لألحداث؛

اقتراحـاتهم بخـصوص   اقتراحـاتهم بخـصوص   ل السياسيين فيما يخص تصوراتهم و    ل السياسيين فيما يخص تصوراتهم و    الفاعالفاعفتح حوار مع    فتح حوار مع      --
  المقومات الضرورية لتحقيق المصالحة الوطنية؛المقومات الضرورية لتحقيق المصالحة الوطنية؛

تقريب الفاعل السياسي من انشغاالت و أشغال الهيئة، لضمان دعمه لها، باعتباره            تقريب الفاعل السياسي من انشغاالت و أشغال الهيئة، لضمان دعمه لها، باعتباره              --
من الفاعلين الرئيسيين الذين لهم دور مركزي في المستقبل في تفعيل توصـيات             من الفاعلين الرئيسيين الذين لهم دور مركزي في المستقبل في تفعيل توصـيات             

  ..خالل أدائه في المؤسسة التشريعيةخالل أدائه في المؤسسة التشريعيةالهيئة، خاصة من الهيئة، خاصة من 

   الجامعات ومراكز البحث العلمي الجامعات ومراكز البحث العلمي--55
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حرصت الهيئة على إشراك الجامعات ومراكز البحث العلمي الوطنية في مختلف األوراش حرصت الهيئة على إشراك الجامعات ومراكز البحث العلمي الوطنية في مختلف األوراش 
التي فتحتها، في سياق أعمالها لكشف الحقيقة بشأن انتهاكات الماضي وتوفير الضمانات التي فتحتها، في سياق أعمالها لكشف الحقيقة بشأن انتهاكات الماضي وتوفير الضمانات 

 الدينامية الجديدة التي يشهدها المغرب في مجال  الدينامية الجديدة التي يشهدها المغرب في مجال فيفيلعدم التكرار، وحفزها على االنخراط لعدم التكرار، وحفزها على االنخراط 
مواكبة مواكبة العمل على العمل على كذلك كذلك  و و،،نساننسانالديمقراطي وتعزيز ثقافة حقوق اإلالديمقراطي وتعزيز ثقافة حقوق اإل  تكريس االنتقالتكريس االنتقال

والتاريخ والتاريخ   بإحداث مجموعات دراسات حول فروع العدالة االنتقاليةبإحداث مجموعات دراسات حول فروع العدالة االنتقاليةالجامعة لهذا المسار الجامعة لهذا المسار 
  . .  بشكل عام بشكل عامالراهن وأدب االعتقال وحقوق اإلنسانالراهن وأدب االعتقال وحقوق اإلنسان

  

في في  مجموعة من الطلبة الباحثين  مجموعة من الطلبة الباحثين  تم إشراك تم إشراكفريق الدراسات واألبحاثفريق الدراسات واألبحاث أنشطة  أنشطة ففي إطارففي إطار
تقارير السياق التاريخي لألحداث المرتبطة تقارير السياق التاريخي لألحداث المرتبطة حول حول برنامج الفريق برنامج الفريق من من إنجاز الشق المتعلق إنجاز الشق المتعلق 

 بإعداد بطائق كرونولوجية  بإعداد بطائق كرونولوجية تكليفهمتكليفهم تم  تم حيثحيثباالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان، باالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان، 
إلى العديد من الباحثين إلى العديد من الباحثين    كما لجأ الفريق كما لجأ الفريق..يةيةاألحداث المعناألحداث المعن  اتاتوبيبلوغرافية وملخصوبيبلوغرافية وملخص

الجامعيين إلنجاز دراسات وتقديم استشارات حول مواضيع محددة تهم اختصاصات الهيئة الجامعيين إلنجاز دراسات وتقديم استشارات حول مواضيع محددة تهم اختصاصات الهيئة 
الحريات العامة؛ القضاء؛ الدستور وحقوق اإلنسان؛ رجال السلطة وحفظ األمن؛ االعتقال الحريات العامة؛ القضاء؛ الدستور وحقوق اإلنسان؛ رجال السلطة وحفظ األمن؛ االعتقال ((

كما استعانت وحدة نظام كما استعانت وحدة نظام .). .). ....التعسفي واالختفاء القسري؛ المجتمع المدني وحقوق اإلنسانالتعسفي واالختفاء القسري؛ المجتمع المدني وحقوق اإلنسان
المعلومات بعدد مهم من الطلبة الباحثين في التحليل القبلي للملفات المعروضة على الهيئة، المعلومات بعدد مهم من الطلبة الباحثين في التحليل القبلي للملفات المعروضة على الهيئة، 
واستعان فريق العمل المكلف بجبر األضرار بطاقم من المساعدين يتكون في أغلبه من واستعان فريق العمل المكلف بجبر األضرار بطاقم من المساعدين يتكون في أغلبه من 

  . . طلبة باحثين في الحقوقطلبة باحثين في الحقوق
  

مـن مختلـف    مـن مختلـف     مع األساتذة والباحثين      مع األساتذة والباحثين     لقاءاتلقاءات   على تنظيم   على تنظيم  الهيئةالهيئةوطيلة اشتغالها، حرصت    وطيلة اشتغالها، حرصت    
 للتباحث والتـشاور حـول القـضايا الفكريـة           للتباحث والتـشاور حـول القـضايا الفكريـة          التخصصات ذات الصلة باختصاصاتها،     التخصصات ذات الصلة باختصاصاتها،     

 سواء عبر البحث     سواء عبر البحث    ،،والسياسية والقانونية التي تحتاج إلى الخبرة ومساهمة المثقفين المغاربة        والسياسية والقانونية التي تحتاج إلى الخبرة ومساهمة المثقفين المغاربة        
  ..ئة لمهامهائة لمهامها، أو اقتراح المواضيع التي ينبغي أن تعالج في إطار إنجاز الهي، أو اقتراح المواضيع التي ينبغي أن تعالج في إطار إنجاز الهيأو الدراسةأو الدراسة

  

 مـع الطلبـة      مـع الطلبـة     وبغية توسيع نطاق متابعة الجامعة ألشغالها، نظمت الهيئة لقاءات تواصلية         وبغية توسيع نطاق متابعة الجامعة ألشغالها، نظمت الهيئة لقاءات تواصلية         
 فـي مجموعـة مـن        فـي مجموعـة مـن       التخصـصات التخصـصات وو   المستويات  المستويات  والطلبة الباحثين من مختلف     والطلبة الباحثين من مختلف    واألساتذةواألساتذة
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، من حيـث سـياق      ، من حيـث سـياق      الهيئةالهيئةبب  ، للتعريف ، للتعريف ))الرباط، الدارالبيضاء، سطات، الجديدة   الرباط، الدارالبيضاء، سطات، الجديدة   ((الجامعات  الجامعات  
وقد شارك فـي    وقد شارك فـي    . . ، وعرض منجزاتها المرحلية   ، وعرض منجزاتها المرحلية   ين نظامها األساسي  ين نظامها األساسي   وشرح مضام   وشرح مضام  ،،تأسيسهاتأسيسها

حـول كيفيـة جعـل      حـول كيفيـة جعـل      ة  ة   مستفيض  مستفيض اتات نقاش  نقاش تهاتهاتخللتخللتأطير هذه اللقاءات أعضاء من الهيئة، و      تأطير هذه اللقاءات أعضاء من الهيئة، و      
ما ما المصالحة، ب المصالحة، ب بمسار  بمسار    الجامعة تواكب بالدراسة والتحليل والبحث العلمي القضايا المرتبطة       الجامعة تواكب بالدراسة والتحليل والبحث العلمي القضايا المرتبطة       

كما شـددت   كما شـددت   . . بعد انتهاء مدة والية الهيئة    بعد انتهاء مدة والية الهيئة     في متابعتها له بشكل معمق        في متابعتها له بشكل معمق       ةةيمكنها من المساهم  يمكنها من المساهم  
دورها في تحـصين    دورها في تحـصين    الهيئة خالل تلك اللقاءات على ضرورة اضطالع الجامعة المغربية ب         الهيئة خالل تلك اللقاءات على ضرورة اضطالع الجامعة المغربية ب         

  ..ثقافة حقوق اإلنسانثقافة حقوق اإلنسانالمجتمع وتعزيز دولة الحق والقانون وتكريس المجتمع وتعزيز دولة الحق والقانون وتكريس 
  

ايا ايا ، وبالنسبة لفئات مهمة من الضح     ، وبالنسبة لفئات مهمة من الضح     ييوبالنظر ألهمية الثقافة االمازيغية في المجتمع المغرب      وبالنظر ألهمية الثقافة االمازيغية في المجتمع المغرب      
والمناطق المعنية باالنتهاكات، فقد حرصت الهيئة على عقد شراكة مع المعهـد الملكـي              والمناطق المعنية باالنتهاكات، فقد حرصت الهيئة على عقد شراكة مع المعهـد الملكـي              

. . 20042004 دجنبر    دجنبر   2020 في    في   بالرباطبالرباط وقعه الطرفان     وقعه الطرفان    كول تعاون كول تعاون ووتتووبربرللثقافة األمازيغية، بموجب    للثقافة األمازيغية، بموجب    
التعاون بغية ضمان الترجمة الفورية والتحريريـة لوثـائق         التعاون بغية ضمان الترجمة الفورية والتحريريـة لوثـائق         ""كول إلى   كول إلى   ووتتووويهدف هذا البر  ويهدف هذا البر  
 والمساهمة في إعداد     والمساهمة في إعداد    ،، وتبادل الخبرات   وتبادل الخبرات  ،،لى االمازيغية لى االمازيغية إإ العمومية    العمومية   ستماعستماعاالاالالهيئة ولجلسات   الهيئة ولجلسات   

  ..""التوصيات المتعلقة بضمانات حماية حقوق اإلنسان كما هو متعارف عليها عالمياالتوصيات المتعلقة بضمانات حماية حقوق اإلنسان كما هو متعارف عليها عالميا
  

 وخاصة   وخاصة  ،،تبادل المعلومات والخبرات وكل ما من شأنه تدعيم ميادين اشتغالهما         تبادل المعلومات والخبرات وكل ما من شأنه تدعيم ميادين اشتغالهما         ""كما يشمل   كما يشمل   
. . ""ات المتعلقة ببعض المناطق والفتـرات التاريخيـة       ات المتعلقة ببعض المناطق والفتـرات التاريخيـة       غرافيغرافيووننوواالستفادة من الدراسات والم   االستفادة من الدراسات والم   

تها الميدانية لـبعض المنـاطق وإنجـاز دراسـات          تها الميدانية لـبعض المنـاطق وإنجـاز دراسـات          اامرافقة الهيئة في زيار   مرافقة الهيئة في زيار   ""كذلك  كذلك  يهدف  يهدف  وو
 خصوصا الجانب المتعلق بالتوصـيات وضـمانات عـدم           خصوصا الجانب المتعلق بالتوصـيات وضـمانات عـدم          ،،مشتركة لغاية التقرير النهائي   مشتركة لغاية التقرير النهائي   

الشفوية لفهـم تـاريخ   الشفوية لفهـم تـاريخ   ما يتعلق بتوثيق وطرق استغالل الرواية      ما يتعلق بتوثيق وطرق استغالل الرواية      ات في ات في التكرار وتبادل الخبر  التكرار وتبادل الخبر  
  ..""ووقائع االنتهاكاتووقائع االنتهاكات

  

 من والى    من والى   ،،ويركز برنامج التعاون بالخصوص على مجاالت الترجمة الفورية والتحريرية        ويركز برنامج التعاون بالخصوص على مجاالت الترجمة الفورية والتحريرية        
ومساعدة الباحثين الميدانيين أثنـاء     ومساعدة الباحثين الميدانيين أثنـاء     لجلسات االستماع العمومية ووثائق الهيئة،      لجلسات االستماع العمومية ووثائق الهيئة،        ،،األمازيغيةاألمازيغية

تنظـيم النـدوات وجلـسات      تنظـيم النـدوات وجلـسات       والمساهمة في     والمساهمة في    ،،تقصي الحقائق وتلقي الشهادات باألمازيغية    تقصي الحقائق وتلقي الشهادات باألمازيغية    
  ..االستماعاالستماع
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كما يشمل التعاون تقديم توصيات في مجال ضمان ممارسة الحقـوق اللغويـة والثقافيـة               كما يشمل التعاون تقديم توصيات في مجال ضمان ممارسة الحقـوق اللغويـة والثقافيـة               
 وتبادل الخبرات في مختلـف الميـادين الحقوقيـة واإلداريـة             وتبادل الخبرات في مختلـف الميـادين الحقوقيـة واإلداريـة            ،،جتماعيةجتماعيةواالقتصادية واال واالقتصادية واال 

معهـد إلـى    معهـد إلـى     ال  ال ت الهيئة ت الهيئة دعدعفي هذا اإلطار    في هذا اإلطار     و  و   ..لوجية والتاريخ واإلعالم والتربية   لوجية والتاريخ واإلعالم والتربية   ووواالنتربواالنترب
ما يمكن أن يكون مفيدا من توصيات حول الحقـوق اللغويـة      ما يمكن أن يكون مفيدا من توصيات حول الحقـوق اللغويـة       في  في ،، إلى جانب الهيئة    إلى جانب الهيئة   ،،التفكيرالتفكير
  .. مهمة تتبعه بالمعهد بعد انتهاء والية الهيئة مهمة تتبعه بالمعهد بعد انتهاء والية الهيئة قد تناط قد تناطهذا الورش الهامهذا الورش الهامأن أن   باعتبارباعتبار  ،،والثقافيةوالثقافية

  

   المراكز والهيئات ذات الخبرة الدولية المراكز والهيئات ذات الخبرة الدولية--66
ـ       ـ      لقد تميزت المقاربة العامة للهيئة بتوظي ف التراكمـات الـسياسية والحقوقيـة الوطنيـة         ف التراكمـات الـسياسية والحقوقيـة الوطنيـة         لقد تميزت المقاربة العامة للهيئة بتوظي

والتجارب والتوجهات العالمية في مجال تسوية ملف ماضي االنتهاكات الجسيمة لحقـوق            والتجارب والتوجهات العالمية في مجال تسوية ملف ماضي االنتهاكات الجسيمة لحقـوق            
استضافت الهيئة  استضافت الهيئة  وهكذا، فمنذ تنصيبها وبداية أعمالها،      وهكذا، فمنذ تنصيبها وبداية أعمالها،      . . اإلنسان من آليات العدالة االنتقالية    اإلنسان من آليات العدالة االنتقالية    

ريكـا الالتينيـة وجنـوب      ريكـا الالتينيـة وجنـوب       مختلفة، أم   مختلفة، أم  من لجان عالمية مشابهة ومن دول     من لجان عالمية مشابهة ومن دول     أعضاء وخبراء   أعضاء وخبراء   
وقد تمخـضت   وقد تمخـضت   . . إفريقيا مثال، لتبادل اآلراء واألفكار والتجارب حول العديد من المواضيع         إفريقيا مثال، لتبادل اآلراء واألفكار والتجارب حول العديد من المواضيع         

هذه الزيارات عن إلقاء عروض متخصصة وتنظيم جلسات عمل وتداريب مركزة حـول             هذه الزيارات عن إلقاء عروض متخصصة وتنظيم جلسات عمل وتداريب مركزة حـول             
مجاالت خاصة من أنشطة لجان الحقيقة، سواء فيما يتعلق بطريقة التنظيم الداخلي وفـرق              مجاالت خاصة من أنشطة لجان الحقيقة، سواء فيما يتعلق بطريقة التنظيم الداخلي وفـرق              

أو باالستراتيجية التواصلية، أو في مجال التحريات واالستماعات الفردية وجلسات          أو باالستراتيجية التواصلية، أو في مجال التحريات واالستماعات الفردية وجلسات          العمل،  العمل،  
  ..االستماع العمومية وجبر األضراراالستماع العمومية وجبر األضرار

  

وفي هذا اإلطار، حرصت الهيئة على تأمين تعاون وثيق مع المركـز الـدولي للعدالـة                وفي هذا اإلطار، حرصت الهيئة على تأمين تعاون وثيق مع المركـز الـدولي للعدالـة                
لمركـز  لمركـز  وقد تم التعاقد مع خبراء مـن ا       وقد تم التعاقد مع خبراء مـن ا       . . االنتقالية، وكل ما يتصل بها في مجاالت مختلفة       االنتقالية، وكل ما يتصل بها في مجاالت مختلفة       

جلسات االستماع  جلسات االستماع  : : المذكور لالستفادة من استشاراتهم وتقاريرهم حول مواضيع محددة منها        المذكور لالستفادة من استشاراتهم وتقاريرهم حول مواضيع محددة منها        
العمومية؛ استراتيجيات التواصل واإلعالم؛ جبر األضرار؛ إعداد التقرير الختامي؛ حفـظ           العمومية؛ استراتيجيات التواصل واإلعالم؛ جبر األضرار؛ إعداد التقرير الختامي؛ حفـظ           

وقد تم االتفاق على برنامج مرن ومتفتح وتشاركي ومتطور حسب مراحل تقدم            وقد تم االتفاق على برنامج مرن ومتفتح وتشاركي ومتطور حسب مراحل تقدم            ... ... الذاكرةالذاكرة
.                                                                               .                                                                                وحاجياتها وحاجياتهاأشغال الهيئةأشغال الهيئة

    



 
Royaume du Maroc 

 
Instance Equité et Réconciliation 

        

  
 المملكة المغربية

 
  هيئة اإلنصاف و المصالحة

 

 57

 عبر العالم،  عبر العالم، ن الحقيقة والمصالحةن الحقيقة والمصالحةاستضافت الهيئة المؤتمر الدولي الخامس لخبراء لجااستضافت الهيئة المؤتمر الدولي الخامس لخبراء لجاكما كما 
للعدالة للعدالة باقتراح من هؤالء العتبارهم الهيئة بمثابة قيمة مضافة في المسارات العالمية باقتراح من هؤالء العتبارهم الهيئة بمثابة قيمة مضافة في المسارات العالمية 

وقد تمحورت أشغال المؤتمر المذكور وقد تمحورت أشغال المؤتمر المذكور . . االنتقالية، وخاصة في الفضاء العربي اإلسالمياالنتقالية، وخاصة في الفضاء العربي اإلسالمي
مناهج وطرق مناهج وطرق استراتيجيات التواصل؛ جلسات االستماع العمومية؛ و استراتيجيات التواصل؛ جلسات االستماع العمومية؛ و : : حول ثالثة مواضيعحول ثالثة مواضيع

ومكنت أشغال المؤتمر أعضاء الهيئة وممثلين عن منظمات ومكنت أشغال المؤتمر أعضاء الهيئة وممثلين عن منظمات . . إعداد التقرير الختاميإعداد التقرير الختامي
 من التشاور وتبادل اآلراء حول تلك المواضيع بما يفيد في إغناء  من التشاور وتبادل اآلراء حول تلك المواضيع بما يفيد في إغناء حقوقية وطنية ودوليةحقوقية وطنية ودولية

  . . التجربة المغربيةالتجربة المغربية
  

كما استقبلت الهيئة خبراء وباحثين ومسؤولين من هيئات ومراكـز أخـرى ذات تجربـة               كما استقبلت الهيئة خبراء وباحثين ومسؤولين من هيئات ومراكـز أخـرى ذات تجربـة               
                                                                                                              ..ت ذات الصلة بالعدالة االنتقاليةت ذات الصلة بالعدالة االنتقاليةوخبرة في مجاالوخبرة في مجاال

   

   جداول تعريفية بأهم التظاهرات العمومية للهيئة جداول تعريفية بأهم التظاهرات العمومية للهيئة--سادساسادسا
  الندوات والمناظرات التي نظمتها الهيئة •

  

  المحاور  التاريخ  المكان  الموضوع
  أدبيات االعتقال والتوثيق التاريخي

  اهيم واإلشكاالتالمف: كتابات االعتقال
  اإلشكاليات والمقاربة: أدبيات السجون كمصدر تاريخي

  نصوص وحوارات في الكتابة والسجن: سنوات الجمر والرصاص
  خطاب اإلكراه المتضاعف: قصة السجن

  التوثيق من خالل كتابات االعتقال
  الذات وتفاصيل الزنزانة

   وإذ بلقاسماأللم والتحدي في شعر أزايكو
  الكتابة ضد النسيان

  
  
  
  

ندوة كتابات 
  اإلعتقال السياسي 

  
  
  
  
  
  
  

  الرباط

  
  
  
  
  
   
 22 و 21 

  2004مايو 

  " مسرحية"شجر مر 
قانون المسطرة الجنائية والخصاص في مجال حماية األفراد 

  والجماعات من العنف غير المشروع
  تطور مفهوم المصلحة العليا للدولة في النظرية السياسية

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  عنف الدولة بين المشروعية والالمشروعية  
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  المحاور  التاريخ  المكان  الموضوع
  نموذج موالي اسماعيل: رمزية العنف في ظل الدولة السلطانية

  السلع والعنف
  التصورات والممارسات: عنف الدولة

النظام القضائي والخصاص في مجال حماية األفراد والجماعات من 
  العنف غير المشروع
  لة األمنيةالحريات العامة والمسأ

  عدم اليقين وعدم الدقة: الحماية الجنائية للحريات الفردية

  
  

  عنف الدولة

  
  

  مراكش

  
 12 و 11

   2004يونيو 

  هل يمكن للقانون وحده الوقاية من العنف
  

  الحقيقة التاريخية بين المقاربة العلمية والدولة والمجتمع
  الحقيقة، ما هي؟ ولمن؟

  بعض الحاالت من تاريخ المغرب: ة والتاريخالحقيق

  تعريف الحقيقة في المنطق الرياضي
  الوجه الفلسفي للحقيقة
  ضرورة الحقيقة: بين العلم والسياسية

  تساؤالت حول مفهوم الحقيقة

  
  
  
  

  مفهوم الحقيقة

  
  
  
  

  طنجة

  
  
  

 18 و 17
  2004شتنبر 

  األحكام والحقيقة
  الضمانات القانونية للحرية الشخصية

  1939 و 1935محاكمات على أساس ظهيري 
  المحاكمات في مجال التنظيم الجمعوي والحزبي

  حافة والنشاط الثقافيالمتابعات والمحاكمات المرتبطة بالص
  محاكمة نوبير األموي

) 1981(محاكمة أعضاء المكتب السياسي لالتحاد االشتراكي 
  والمحاكمة المتعلقة بقضية أنيس بالفريج ومن معه

  المحاكمات على إثر أحداث الريف
  "1963"قضية المؤامرة 

  "1971"محاكمة مراكش الكبرى 
  "1973"كون ومن معه محاكمة قضية ده

  
  
  
  

المتابعات 
والمحاكمات 

القضائية ذات 
  الصبغة السياسية 

  
الدار 

 ،لبيضاءا
بالتعاون مع 

جمعية هيئات 
المحامين 
بالمغرب 

وكلية 
 الحقوق

 بالدارالبيضاء

  
 19 و 18

   2005فبراير 

  المحاكمات المتعلقة بالمجموعات الدينية السياسية
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  المحاور  التاريخ  المكان  الموضوع
  قضية السرفاتي ومن معه

  محاكمات المجموعات اليسارية 

  محاكمات المجموعات اليسارية 
  محاكمات إثر األحداث االجتماعية 
  التقرير التركيبي ألشغال المناظرة

  
  
  
  
  

  التدريبيةاللقاءات والحلقات •
  

  المحاور   التاريخ  المكان  الموضوع
  األهداف واالختصاصات والتنظيم: الهيئة

  التنظيماألهداف واالختصاصات و: لجان الحقيقة
  إعداد تصور حول التحريات

  مسلسل تحرير وإعداد التقرير النهائي
  جلسات االستماع العمومي

  
لقاء خبراء 

ومدراء لجان 
الحقيقة عبر العالم 

االجتماع " 
  " الخامس

  
الرباط بشراكة 

مع المركز 
الدولي للعدالة 

  االنتقالية

  
  
 مايو 21 و 20 

2004  

  استراتيجيات التواصل
  

التجاوز االيجابي 
  النتهاكات الماضي

الرباط، 
بالتعاون مع 

الفريق 
االشتراكي 

  بمجلس النواب 

  
  

  2004 شتنبر 28

  
  ألدوار واألهدافا: هيئة اإلنصاف والمصالحة

  مقومات التجاوز االيجابي لالنتهاكات الماضية لحقوق اإلنسان

  
جلسات االستماع 
 والتاريخ الشفوي 

الرباط بالتعاون 
مع المعهد 

الملكي للثقافة 
  األمازيغية 

  حلقتان
 - 2004دجنبر
   2005يناير 

  مكانة الشهادات في تدوين التاريخ
  إشكاالت كتابة التاريخ الشفوي

  ة توظيف الذاكرة الشفوية في كتابة التاريخ كيفي
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  المحاور   التاريخ  المكان  الموضوع
  
  

العدالة االنتقالية 
ودور التوثيق 

  والمعلومات 

  
الرباط، 

بالتعاون مع 
المعهد العربي 

لحقوق اإلنسان  

  
  
  

 دجنبر 20-27
2004   

  االنتهاكات الجسيمة وآليات الحماية الدولية واإلقليمية
  العدالة االنتقالية واالنتهاكات الجسيمة

  عدالة االنتقالية والتحول الديمقراطيال
  العدالة االنتقالية ودور المنظمات غير الحكومية

  قواعد وتقنيات التقصي
  جلسات االستماع
  إعداد التقارير

  أنظمة التوثيق والمعلومات 
  
  
  
  
  
  
  

  الندوات التي ساهمت فيها الهيئة أو نظمت بشراكة معها •
  

  المحاور  التاريخ  المكان  الموضوع
دولية حول ندوة 

من إدراك : المصالحة "
الماضي الى تعاون 
مستقبلي، التحديات 
اإلقليمية والشاملة 

   " للمصالحة

  
  

  برلين، 
مديرية التعاون التقني 

األلماني ومؤسسة 
  فريدريك ايبرت

  
  
  
 فبراير 2

2005  

  
  

خصص محور في الندوة الستعراض التجربة المغربية في مجال 
  ل الذي تقوم به هيئة اإلنصاف والمصالحة العدالة االنتقالية والعم

ندوة بأكادير حول 
العدالة اإلنتقالية وأسئلة 

طي صفحة الماضي 
   بالمغرب

  
  أكادير، 

 بشراكة مع حزب التقدم 
  واالشتراكية 

  
دجنبر   25

2004  

  
تناولت موضوع العدالة االنتقالية ومقاربة المغرب لطي صفحة 

  إلنسان ماضي االنتهاكات الجسيمة لحقوق ا

تدارس وضع السياسة الجنائية الراهنة بالمغرب خاصة ما يتعلق  11-9  مكناس ، ياسة الجنائية السندوة"
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  المحاور  التاريخ  المكان  الموضوع
دجنبر   نظمتها وزارة العدل   فاقآواقع و: بالمغرب

2004  
   .المتبعة من قبل المشرع المغربي بسياسة التجريم والعقاب

جلسة حوارية حول 
هيئة االنصاف "

اهمة والمصالحة أي مس
 "في تعزيز دولة القانون

كلية الطب بالدار البيضاء 
 ،  

بتعاون مع مجموعة 
  الحداثة والديموقراطية 

دجنبر  3
2004  

  
هيئة "و" الفلسفة واألهداف العامة من وراء إحداث الهيئة"ناقشت 
هيئة "و" والمصالحة ومسلسل الكشف عن الحقيقة اإلنصاف

  ."اطيالديموقر واالنتقالاإلنصاف والمصالحة 
لقاء إعالمي حول هيئة 

اإلنصاف والمصالحة 
لفائدة المشاركين في 

القمة العالمية "مؤتمر 
لمجتمع المعلومات في 

بلدان إفريقيا والعالم 
  العربي

 

  
  

  مراكش، 
نظم من طرف هيئة 

اإلنصاف والمصالحة 
بشراكة مع وزارة 

  االتصال  

  
  
  

 نونبر 23
2004   

  
  
  

في كشف حقيقة ماضي االنتهاكات شرح مقاربة الهيئة وفلسفتها 
  وجبر األضرار وإعداد التقرير النهائي 

  
  

تحليل السياقات  "ندوة
التاريخية النتهاكات 

  "الماضي
 

  الرباط ، 
المنظمة نظمت من قبل 

 اإلنسانالمغربية لحقوق 
 اإلنصافبدعم من هيئة 

والمصالحة ومؤسسة 
  إيبرت فريدريش

  

  
  
  

19-20 
نونبر 
2004  

  
  
  

دوة السياقات التاريخية النتهاكات حقوق اإلنسان بحثت الن
والمكتسبات التي تحققت لحد اآلن وعمل هيئة اإلنصاف 

  والمصالحة في هذا السياق 

ورشة عمل للخبراء 
حول تحيين مبادئ 
مكافحة اإلفالت من 

  العقاب

  
  

  جنيف 

  
 19و18

نونبر 
2004 

  
مكافحة المبادئ الدولية ل النقاش وتبادل األفكار بهدف تحيين

  اإلفالت من العقاب

حول ندوة عالمية 
سياسات المصالحة "

  والحفاظ على الذاكرة

  
  مونريال 

  
اكتوبر 20

2004 

التجربة المغربية في ميدان المصالحة خصص حيز للنقاش حول 
   والعدالة االنتقالية

ندوة بامستردام حول 
مسار البحث عن "

الحقيقة وجبر االضرار 

  أمستردام، 
جمعية من تنظيم  

  المغاربة لحقوق االنسان

  
  
كتوبر  أ 8 

2004 

مسار البحث عن الحقيقة وجبر األضرار "موضوع تناولت الندوة 
دور الهيئة في  و1999 و1956الفترة ما بين  بالمغرب خالل

   مسلسل الطي النهائي لملف االنتهاكات الجسيمة لحقوق االنسان
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  المحاور  التاريخ  المكان  الموضوع
  "بالمغرب

  
  

لجان الحقيقة "ندوة 
التجربة : والمصالحة
  "المغربية

  الرباط، 
بمساهمة الهيئة وتنظيم 

الفيدرالية الدولية لحقوق 
اإلنسان وهيئة متابعة 

توصيات المناظرة 
الوطنية حول االنتهاكات 
الجسيمة لحقوق االنسان 

المنعقدة في نوفمبر 
2001  

  
  
  

25-27 
مارس 
2004   

  

  
 عدم" و،لجن الحقيقة والتحول الديموقراطي التجارب الدولية

المغرب "و" اإلفالت من العقاب وجبر الضرر والمصالحة
، "الدروس المستخلصة من الماضي واإلنتظارات الحالية

اإلصالحات الضرورية "، و"التحديات التي تواجه لجن التحقيق"و
  السياسية والمؤسساتية والقضائية واإلدارية

االفالت من : المغرب "
العقاب هيئة االنصاف 
ة والمصالحة والمحكم

  " الجنائية الدولية
  

  الرباط ، 
من تنظيم الفيدرالية 

الدولية لحقوق االنسان 
بمساهمة هيئة اإلنصاف 
والمصالحة وبتعاون مع 
التحالف الدولي من أجل 
المحكمة الجنائية الدولية 

ومنتدى الحقيقة 
واإلنصاف والمنظمة 

المغربية لحقوق االنسان 
والجمعية المغربية 

  لحقوق اإلنسان
  
  

1-3 
أكتوبر 
2004  

دور ومهام هيئة االنصاف والمصالحة ضمن مسار التحول الذي 
مناقشة موضوع  تشكيل تحالف وطني لحث . ينهجه المغرب

الحكومة المغربية  ومطالبتها بضرورة التصديق على اتفاقية 
  روما المحدثة للمحكمة الجنائية الدولية

  
  

ورشة دولية بالرباط 
  العدالة االنتقالية"حول 

  لرباط، ا
  بمساهمة الهيئة 

المركز الدولي وتنظيم  
للعدالة االنتقالية ومركز 

التوثيق واإلعالم في 
  مجال حقوق االنسان

  
  

19-25  
يوليو  

2004  
  

  
   الورشة التجارب الدولية فيعالجت أشغال
 منظمات حقوقية وجمعيات وممثل وشارك فيها ،العدالة االنتقالية

جتمع المدني من الجزائر واليمن للدفاع عن حقوق االنسان والم
  .والسودان والعراق ولبنان والمغرب
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 جنبيةوأأت العمل التي عقدتها الهيئة مع وفود محلية جلسا •
  

  الموضوع  الزمان  المكان   الوفود 
وفد من مجلس النواب االسباني 

  برئاسة رئيس المجلس 
  

 الرباط 
مارس  18 

2005  
مصالحة واألشواط التي استعراض تجربة هيئة اإلنصاف وال

  قطعتها 
استعراض تجربة هيئة اإلنصاف والمصالحة ومهامها  واألشواط  2005 مارس 2  الرباط    ي األلمانوفد من البرلمان

  التي قطعتها
وفد عن لجنة الشؤون الخارجية 

  بمجلس العموم البريطاني 
  

 الرباط 
مقاربة المغرب لطي العمل الذي تقوم به الهيئة واستعراض   2005فبراير   8

 .ماضي انتهاكات حقوق اإلنسان

بحث سبل تعزيز التعاون في في مجال تقديم الدعم الطبي لضحايا   2005 فبراير 5  خنيفرة   جمعية اطباء العالم الفرنسية 
  انتهاكات حقوق اإلنسان

  كشف عن حقيقة انتهاكات الماضيالمناقشة مقاربة الهيئة في   2005اير  ين9     الرباط  وفد من منظمة العفو الدولية 
الذي يضم عددا " الحقيقة"تجمع 

من جمعيات المهاجرين المغاربة 
للدفاع عن  والجمعيات المغربية
  باحقوق اإلنسان بأور

  
  

 الرباط 

  
  

دجنبر   28
2004  

  
المشاكل التي تعترض المغتربين وقدماء المنفيين تسوية بحث 

  إلى المغرببالمراكز الحدودية خالل تنقالتهم من و

المعهد الملكي للثقافة وفد من 
   األمازيغية

  
 الرباط 

دجنبر   20
2004   

 خصوصا ترجمة جلسات االستماعيهم برتكول تعاون التوقيع على 

  .ووثائق عمل الهيئة الى اللغة األمازيغية
وزير االتصال الناطق الرسمي 

  باسم الحكومة
  

 الرباط 
نونبر   25

2004  
اسة التواصلية التي تنهجها الهيئة في تعاطيها حول السيجلسة عمل 

  عملها مع القضايا التي تدخل في صميم
نونبر   25 الرباط   وزيرة المغتربين في سوريا

2004  
شرح التجربة المغربية في التعاطي مع ملف ماضي االنتهاكات 

  الجسيمة لحقوق االنسان وعمل الهيئة
  

  المعهد الملكي للثقافة وفد عن 
  

   الرباط
  

  
 2004 نونبر 16

  
تعاون في المجاالت التي تدخل في سياق دراسة امكانية إقامة 

  ةعمل الهيئ
  

مركز القاهرة لدراسات حقوق 
  اإلنسان

أكتوبر  14 الرباط 
2004 

بحث التعاون في مجال اإلعالم والدراسات في مجال حقوق 
  عقد ملتقى عربي حول آليات الوساطةاإلنسان و

قوق االنسان المعهد العربي لح
  ) تونس(

  
 الرباط 

أكتوبر   14
2004  

بحث برامج تعاون بين الطرفين في مجال الدورات التدريبية 
  والتوثيق في مجال العدالة االنتقالية

    المركز الدولي للعدالة االنتقالية

  الرباط 
 أكتوبر 21

2004   
  ة الدولي للعدالة االنتقاليمجاالت التعاون بين الهيئة والمركز بحث 
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  الموضوع  الزمان  المكان   الوفود 
مركز تأهيل ضحايا التعذيب 

  بالمغرب
  

  الرباط 
 أكتوبر 24

2004   
لتشاور حول برنامج الهيئة المتعلق بالتأهيل الصحي لضحايا ا
  اإلنسان في الماضي حقوقالجسيمة لنتهاكات اال

 األوربيةن بالمفوضية ومسؤول
لسياسة الشراكة  المتابعين

االورو متوسطية والسياسة 
  وربيالجديدة للجوار اال

  
  

  بروكسيل 

 سبتمبر 27 
2004  

  وبرامجها لألشهر المقبلةشرح العمل الذي تقوم به الهيئة 

المدير اإلقليمي السابق لشمال 
 للجنة الدولية للصليب إفريقيا

األحمر والمدير اإلقليمي الجديد 
  للجنة 

  
  

 الرباط 

سبتمبر  16 
2004  

لدولية للصليب التعاون بين الهيئة والمكتب االقليمي للجنة ابحث 
  األحمر في ما يخص مجال اهتمامهما

 الصندوق العالمي لدعم حقوق 
  ناإلنسا

  
 الرباط 

سبتمبر  14 
2004  

الفرص المتاحة في المغرب إلمكانيات تمويل ودعم عمل منظمات 
  الدفاع عن حقوق اإلنسان

المدير المساعد لمؤسسة الملك 
  عبد العزيز ال سعودفهد بن 

  
 الرباط 

تمبر سب  13
2004  

والدراسات في تعزيز التعاون في مجال البحث العلمي بحث 
   والمصالحةاإلنصاففي صميم مهمة هيئة المجاالت التي تدخل 

مدير االعالم واالتصال السابق 
بلجنة الحقيقة والمصالحة 

  إفريقيا بجنوب

 30ما بين   الرباط 
 3 و2004غشت 
  2004شتنبر 

والتقرير ستماع العمومية جلسات االعقد لقاءات موسعة حول 
وعالقة لجنة الحقيقة بجنوب إفريقيا الختامي والدراسات واألبحاث 

واالستراتيجية اإلعالمية التي اعتمدتها خالل مختلف  مع الصحافة
  مراحل عملها وتقدم أشغالها

  
  الدولي للعدالة االنتقالية المركز

 يوليوز 14-6  الرباط 
2004   

همت  مع أعضاء الطاقم اإلداري تأطير ثالثة ورشات داخلية
المنظمات غير  مواضيع جلسات االستماع العمومية والعالقة مع

   الختامي الحكومية والتقرير
 يوليوز 16  الرباط   الدولي للعدالة االنتقالية  المركز

2004   
بين الهيئة والمركز وعدد من القضايا بحث برنامج للتعاون 

  المرتبطة بمهام الهيئة الفكرية
  

   للعدالة االنتقاليةالدوليالمركز 
  
  

  الرباط 

  
4-14 

   2004يونيو

الضرر التي  القضايا ذات الصلة بفلسفة جبرلقاءات موسعة حول 
ستنتهجها الهيئة في معالجة ملف ماضي االنتهاكات الجسيمة 

  لحقوق اإلنسان
  ن بين الهيئة والمركزريضة لبرنامج التعاوتحديد الخطوط الع   2004يونيو   الرباط   المركز الدولي للعدالة االنتقالية

  
الفيدرالية الدولية لحقوق 

  اإلنسان
العدالة االنتقالية ودور الهيئة مجال التجربة المغربية في عرض    2004يونيو   الرباط 

  بالمغرب النهوض بالديمقراطية وحقوق اإلنسان  في
لتعريف بالهيئة وبوضعية حقوق اإلنسان بالمغرب وخاصة ا    المفوضية السامية لحقوق 
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  الموضوع  الزمان  المكان   الوفود 
واإلدارية لمركز التوثيق واإلعالم والتكوين في  بالوضعية القانونية   2004يونيو   الرباط   اإلنسان باألمم المتحدة

  مجال حقوق اإلنسان 
ز استكمال التشاور حول برنامج التعاون المستقبلي بين المرك   2004مايو   الرباط    الدولى للعدالة االنتقالية لمركزا

  .االنتقالية والهيئة الدولي للعدالة
الكاتب التنفيذي لجائزة هوفييت 

  بوانيي التابعة لليونيسكو
مقاربتها لكشف ماضي هيئة اإلنصاف والمصالحة وعرض مهام    2004مايو   لرباط ا

  الديمقراطية  تدعيمانتهاكات حقوق االنسان و
التفاق التداول بشأن القضايا المرتبطة بلجان الحقيقة عبر العالم وا   2004مارس   الرباط   المركز الدولي للعدالة االنتقالية 

  برامج عمل مشتركة على
  

المعهد الوطني للسمعي البصري 
  بفرنسا 

  
  الرباط 

  
   2004مارس 

مشروع إنجاز فيلم وتصوير أنشطة الهيئة من بداية إلى غاية بحث 
ري على أشغالها، حيث يشرف المعهد الوطني للسمعي البص نهاية

تستفيد الهيئة من المادة األولية المجمعة  إنتاج الفيلم على أساس أن
  النتاج الفيلم

الشبكة األورو متوسطية لحقوق 
  اإلنسان

  بحث الفرص المتاحة للتعاون في مجال النهوض بحقوق االنسان    2004مارس   الرباط 

  
المركز الكندي ديمقراطية "

  " وحقوق

  
  الرباط 

  
   2004مارس 

الذي يقوم بإعداد خطة ث سبل التعاون بين الهيئة والمركز بح
تتمحور على المساهمة في تعزيز حقوق اإلنسان  عمل بالمغرب

  الحكومية والديمقراطية بمشاركة المنظمات غير
  يةالمركز الدولي للعدالة االنتقالبحث فرص التعاون بين الهيئة و   2004مارس     المركز الدولي للعدالة االنتقالية 

مراقبة حقوق " منظمة 
  "اإلنسان

  تبادل الرأي حول سبل التعاون المشترك بين الهيئة والمنظمة   2004فبراير   الرباط 

لجنة الحقيقة "ب خبير سابق 
المركز الدولي ـ بو "بالبيرو

  للعدالة االنتقالية

  
  الرباط 

  
   2004فبراير 

عدد من أفراد مع عقد جلسات عمل موسعة مع أعضاء الهيئة و
وتدبير العمل تناولت قضايا  حول المسائل اإلداريةالطاقم اإلداري 

 المنهجية والتحقيقات والعالقة مع وسائل اإلعالم والتقرير النهائي

  .ومتابعة التوصيات
  

  سفير النرويج بالمغرب 
  

  الرباط 
  

   2004فبراير 
هيئة عمل التبادل حول وضعية حقوق اإلنسان بالمغرب و

حيث المهام واالختصاصات المنوطة  صاف والمصالحة مناإلن
  .بها

  
  المركز الدولي للعدالة االنتقالية

  

  
  الرباط 

  
   2004يناير 

  
  استكشاف فرص التعاون المستقبلية بين الهيئة والمركز

      مجموعة من األطر الشابة 
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  الموضوع  الزمان  المكان   الوفود 
مؤسسة "العاملة بالخارج 
  "الحسن الثاني

   اإلنصاف والمصالحةهيئةالتعرف ب  2004يناير   الرباط

باحثة أنتروبولوجية من جامعة 
  بركلي

  جلسة عمل حول الشهادات والذاكرة الشفوية   2004يوليوز   الرباط

منظمة التعاون واألمن 
  األوربيين

التعرف على الهيئة والنظر في إمكانيات التعاون بخصوص    2004دجنبر   الرباط
  توصيات الهيئة 

  بحث إمكانية التعاون مع الهيئة بخصوص الرعاية الطبية للضحايا   2005فبراير   باطالر  لقاء مع أطباء العالم 
  التعرف على الهيئة من ناحية االختصاصات والمهام    2005مارس   الرباط  لمانيات ت أبرلمانيا

يات التعاون التعرف على سير تقدم أشغال الهيئة والبحث عن إمكان  2005أبريل   الرباط   منظمة مراقبة حقوق اإلنسان
  المستقبلي  

  
  وفد عن منظمة العفو الدولية

  
  الرباط

  
  2005يناير 

التعرف عن تقدم أشغال الهيئة، والقضايا النظرية والفكرية التي 
تدخل في نطاق اختصاص المؤسستين، وسبل التعاون بين الهيئة 

  والمنظمة

  
  االحتياطات المتخذة في تنفيذ الخطةاالحتياطات المتخذة في تنفيذ الخطة--سابعاسابعا
  ركز المحوري النشغاالت الهيئة؛ركز المحوري النشغاالت الهيئة؛في المفي الموضع الضحية وضع الضحية   ••
إيالء أهمية خاصة للعالقات مع الضحايا، واستثمارها في تضميد الجراح إيالء أهمية خاصة للعالقات مع الضحايا، واستثمارها في تضميد الجراح   ••

  والمساعدة على استرجاع الثقة واإلحساس برد االعتبار؛والمساعدة على استرجاع الثقة واإلحساس برد االعتبار؛
الحرص على المواكبة النفسية خالل جلسات االستماع العمومية، ليس فقط بالنسبة الحرص على المواكبة النفسية خالل جلسات االستماع العمومية، ليس فقط بالنسبة   ••

 الطاقم اإلداري والتقني الساهر على  الطاقم اإلداري والتقني الساهر على للضحايا ولكن أيضا بالنسبة لألعضاء وكلللضحايا ولكن أيضا بالنسبة لألعضاء وكل
  تنظيم الجلسات؛تنظيم الجلسات؛

الحرص على تواصل مستمر مع الجمعيات الحقوقية، وجمعيات التنمية المحلية في الحرص على تواصل مستمر مع الجمعيات الحقوقية، وجمعيات التنمية المحلية في   ••
وفي هذا الصدد اعتبرت العديد من وفي هذا الصدد اعتبرت العديد من . .  انتهاكات جسيمة انتهاكات جسيمة حدوث حدوثالمناطق التي عرفتالمناطق التي عرفت

قديم قديم الجمعيات كشركاء في برامج الهيئة، من تحريات، جبر الضرر الجماعي، وتالجمعيات كشركاء في برامج الهيئة، من تحريات، جبر الضرر الجماعي، وت
  المقترحات والتوصيات حول اإلصالحات الضرورية؛المقترحات والتوصيات حول اإلصالحات الضرورية؛
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فبالرغم من فبالرغم من . . اإلستراتيجية التواصلية للهيئة شكلت أحد الدعامات األساسية ألنشطتهااإلستراتيجية التواصلية للهيئة شكلت أحد الدعامات األساسية ألنشطتها  ••
فقد فقد . . إكراهات الوقت، عملت الهيئة على اعتماد إستراتيجية خاصة في هذا المجالإكراهات الوقت، عملت الهيئة على اعتماد إستراتيجية خاصة في هذا المجال

بر إنشاء خلية بر إنشاء خلية تمت االستعانة بخبراء ومهنيين في مجال التواصل واإلعالم، عتمت االستعانة بخبراء ومهنيين في مجال التواصل واإلعالم، ع
.                                    .                                    للتواصل باشرت عملها بصورة متواصلة خالل والية الهيئةللتواصل باشرت عملها بصورة متواصلة خالل والية الهيئة

  

  مراحل تنفيذ خطة العملمراحل تنفيذ خطة العمل--ثامناثامنا
  :: خطة العمل إلى ثالث مراحل في األصل خطة العمل إلى ثالث مراحل في األصلتم تقسيم المدة الزمنية لتنفيذتم تقسيم المدة الزمنية لتنفيذ

  ؛؛20042004المرحلة األولى من فبراير إلى يوليوز المرحلة األولى من فبراير إلى يوليوز   
  ؛؛20042004المرحلة الثانية من غشت إلى أكتوبر المرحلة الثانية من غشت إلى أكتوبر   
  .  .  20052005 إلى فبراير  إلى فبراير 20042004المرحلة الثالثة من نونبر المرحلة الثالثة من نونبر   
    20052005 إلى نونبر  إلى نونبر 20052005المرحلة الرابعة من مارس المرحلة الرابعة من مارس   

  

من تاريخ تنصيبها إلى غاية صدور نظامها من تاريخ تنصيبها إلى غاية صدور نظامها  الممتدة  الممتدة ،،المرحلة األولىالمرحلة األولىانكبت الهيئة، خالل انكبت الهيئة، خالل 
األساسي بالجريدة الرسمية، على إعداد نظامها األساسي وخطة عملها، وآليات اشتغالها األساسي بالجريدة الرسمية، على إعداد نظامها األساسي وخطة عملها، وآليات اشتغالها 
الداخلية، وتجهيز المقر الموضوع رهن إشارتها بما يلزم من التجهيزات والمكاتب الداخلية، وتجهيز المقر الموضوع رهن إشارتها بما يلزم من التجهيزات والمكاتب 

قال إلى تنفيذ قال إلى تنفيذ تمكنت، بفضل العمل الدؤوب لجميع أعضائها و طاقمها اإلداري من االنتتمكنت، بفضل العمل الدؤوب لجميع أعضائها و طاقمها اإلداري من االنتوو
  ..برامجها ذات األولويةبرامجها ذات األولوية

الجوانب الجوانب  من االشتغال وفق خطة عمل مرحلية، تمحورت حول  من االشتغال وفق خطة عمل مرحلية، تمحورت حول المرحلة الثانيةالمرحلة الثانيةوتميزت وتميزت 
  :: المرتبطة بثالث قضايا أساسية المرتبطة بثالث قضايا أساسيةةة الميداني الميدانيالدراسية والبحثية واألعمالالدراسية والبحثية واألعمال

  جبر الضرر وإعادة االعتبار؛جبر الضرر وإعادة االعتبار؛  --
  كشف الحقيقة؛كشف الحقيقة؛  --
  . . االستشارة وتبادل الخبراتاالستشارة وتبادل الخبرات  --

  ::قضايا، من منظور الهيئة،  باختيارين استراتيجينقضايا، من منظور الهيئة،  باختيارين استراتيجينارتبطت هذه الارتبطت هذه ال
المباشرين بعمل المباشرين بعمل مع المعنيين مع المعنيين مقاربة تشاركية تنبني على االستشارة والتواصل مقاربة تشاركية تنبني على االستشارة والتواصل   --

  الهيئة ومع الرأي العام؛الهيئة ومع الرأي العام؛
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على التدبير، وفق األهداف المرتبطة على التدبير، وفق األهداف المرتبطة   برمجة تطورية وهيكلة إدارية مرنة تنبنيبرمجة تطورية وهيكلة إدارية مرنة تنبني  --
    .   .   بكل قضية من القضايا السابق ذكرهابكل قضية من القضايا السابق ذكرها

  :    :    األهداف القريبة المدى المسطرة خالل هذه المرحلة، فتتجلى فياألهداف القريبة المدى المسطرة خالل هذه المرحلة، فتتجلى فيأما أما 
  ؛؛إنجاز التحليل القبلي للملفاتإنجاز التحليل القبلي للملفات  ••
  إعداد قاعدة البيانات؛إعداد قاعدة البيانات؛  ••
  ؛؛..."..."مارات، استبياناتمارات، استبياناتاستاست""إعداد دعائم العمل إعداد دعائم العمل   ••
  إعداد موقع الهيئة على األنترنيت؛إعداد موقع الهيئة على األنترنيت؛  ••
  إعداد مساطر العمل الداخلية؛إعداد مساطر العمل الداخلية؛  ••
   مركز التوثيق؛ مركز التوثيق؛إنشاءإنشاء  ••

  ..ل وتوجيه وإرشاد الضحايال وتوجيه وإرشاد الضحاياوضع بنية الستقباوضع بنية الستقبا  ••
  

  :  :  ولبلوغها، تم تسطير مهام برنامجية حسب كل مجال، كما يليولبلوغها، تم تسطير مهام برنامجية حسب كل مجال، كما يلي
    

  ::التحرياتالتحريات
  مجهولي المصير ذات الخصوصية؛ مجهولي المصير ذات الخصوصية؛  األشخاص  األشخاص تجهيز الملفات الفردية لحاالتتجهيز الملفات الفردية لحاالت  --
  وضع الئحة المختفين خالل التسعينات والشروع في التحري بشأنها؛وضع الئحة المختفين خالل التسعينات والشروع في التحري بشأنها؛  --

كدز، وإعداد التصور التنظيمي كدز، وإعداد التصور التنظيمي تجهيز ملف مقابر تازمامارت ومكونة وأتجهيز ملف مقابر تازمامارت ومكونة وأ  --
  لتحضير المراسيم المتعلقة بها؛لتحضير المراسيم المتعلقة بها؛

وضع الئحة مرجعية لحاالت مجهولي المصير باألقاليم الصحراوية والشروع وضع الئحة مرجعية لحاالت مجهولي المصير باألقاليم الصحراوية والشروع   --
  في التحري بشأنها؛في التحري بشأنها؛

وضع الالئحة المرجعية األولية لحاالت االختفاء التي توصلت الهيئة بطلبات وضع الالئحة المرجعية األولية لحاالت االختفاء التي توصلت الهيئة بطلبات   --
  نية والدولية؛نية والدولية؛من ذويهم أو المتداولة في لوائح المنظمات الوطمن ذويهم أو المتداولة في لوائح المنظمات الوط

  خرى؛خرى؛االعتقال األاالعتقال األوضع الئحة للمتوفين بمراكز وضع الئحة للمتوفين بمراكز   --

 المعتقالت غير النظامية التي عرفت االحتجاز أو  المعتقالت غير النظامية التي عرفت االحتجاز أو  إعداد تصور العمل حول إعداد تصور العمل حول  --
  ..سوء المعاملةسوء المعاملة
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  جبر الضرر وإعادة االعتبار جبر الضرر وإعادة االعتبار 
  الحاالت المستعجلة؛الحاالت المستعجلة؛إنشاء مصلحة طبية لمواجهة إنشاء مصلحة طبية لمواجهة   --
  التحكيم السابقة؛التحكيم السابقة؛ دراسة الملفات التي صدرت في شأنها مقررات هيئة  دراسة الملفات التي صدرت في شأنها مقررات هيئة   --

فتح النقاش حول الفلسفة العامة لجبر الضرر من خالل قراءة وتقييم التجربة فتح النقاش حول الفلسفة العامة لجبر الضرر من خالل قراءة وتقييم التجربة   --
  ..السابقةالسابقة

  

  الدراسات واألبحاثالدراسات واألبحاث
  إعداد كرونولوجيا سياسية على أساس األحداث موضوع اختصاص الهيئة؛إعداد كرونولوجيا سياسية على أساس األحداث موضوع اختصاص الهيئة؛  --
  إعداد بيبلوغرافيا شاملة حول األحداث؛إعداد بيبلوغرافيا شاملة حول األحداث؛  --

  وضوع االختصاص؛وضوع االختصاص؛إعداد تقارير حول السياق التاريخي لألحداث مإعداد تقارير حول السياق التاريخي لألحداث م  --

  .. تنظيم سلسلة من الندوات العمومية االستشارية تنظيم سلسلة من الندوات العمومية االستشارية  --
  

قطعت هيئة اإلنصاف والمصالحة أشواطا مهمة في عملها، حيث تمكنت من أخذ قطعت هيئة اإلنصاف والمصالحة أشواطا مهمة في عملها، حيث تمكنت من أخذ بعد أن بعد أن 
 من جهة أخرى،   من جهة أخرى،  مكانة أساسية في النقاشات العمومية من جهة وفي النسيج المؤسساتيمكانة أساسية في النقاشات العمومية من جهة وفي النسيج المؤسساتي

نجاز مهامها وفق إستراتيجيتها نجاز مهامها وفق إستراتيجيتها المرور إلى خطوة أخرى الستكمال إالمرور إلى خطوة أخرى الستكمال إاقتضت الضرورة اقتضت الضرورة 
 ودرجة التقدم الحاصل في  ودرجة التقدم الحاصل في المنبثقة من رسالتها ومن تأويل ايجابي وتطوري الختصاصاتهاالمنبثقة من رسالتها ومن تأويل ايجابي وتطوري الختصاصاتها

 ويمكن إجمال محاور التدخل المحدثة بفضل تقدم سير أشغالها في أربع انتقاالت  ويمكن إجمال محاور التدخل المحدثة بفضل تقدم سير أشغالها في أربع انتقاالت ..أشغالهاأشغالها
  ::كبرى نوردها كما يليكبرى نوردها كما يلي

  

  عميق البحث في الظواهر عميق البحث في الظواهر من تدبير الطلب إلى تحليل السياقات والوقائع وتمن تدبير الطلب إلى تحليل السياقات والوقائع وت  ••
  نحو قيمة مضافة في مجال جبر الضرر نحو قيمة مضافة في مجال جبر الضرر : : من الضحية الفرد إلى الضحية الجماعيةمن الضحية الفرد إلى الضحية الجماعية  ••
حول مدى ونوعية وطبيعة االنتهاكات الجسيمة إلى وضع حول مدى ونوعية وطبيعة االنتهاكات الجسيمة إلى وضع من إعالن الحقائق من إعالن الحقائق   ••

  أسس المصالحة أسس المصالحة 
  ..من استكمال دورة حياة الهيئة إلى ضمانات عدم التكرارمن استكمال دورة حياة الهيئة إلى ضمانات عدم التكرار  ••
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 الملفات للبت حسب المنهجية المبينة  الملفات للبت حسب المنهجية المبينة تجهيزتجهيزالتحليل القبلي، التحليل القبلي،  بعد  بعد االنتقال األولاالنتقال األولوقد تطلب وقد تطلب 
  ..في الفصل الرابع من الكتاب الثالث حول المساطر المعتمدة لتجهيز الملفات والبت فيهافي الفصل الرابع من الكتاب الثالث حول المساطر المعتمدة لتجهيز الملفات والبت فيها

، وذلك استنادا إلى ، وذلك استنادا إلى  األضرار األضرارجبرجبر بتفسير متقدم لمفهوم التعويض و بتفسير متقدم لمفهوم التعويض واالنتقال الثانياالنتقال الثانيوارتبط وارتبط 
قواعد قواعد  وفق ما تقتضيه  وفق ما تقتضيه  تعامال جديدا مع الضحية تعامال جديدا مع الضحيةية والتي تفترضية والتي تفترضطبيعة الهيئة غير القضائطبيعة الهيئة غير القضائ

غير أن القيمة غير أن القيمة . . اعتبار كافة مكونات الحق في االنتصاف والجبراعتبار كافة مكونات الحق في االنتصاف والجبرالعدل واإلنصاف والعدل واإلنصاف و
المضافة التي سعت إليها الهيئة تجاوزت الشكل التقليدي الذي يركز على الفرد، من خالل المضافة التي سعت إليها الهيئة تجاوزت الشكل التقليدي الذي يركز على الفرد، من خالل 

ي عرفت انتهاكات ي عرفت انتهاكات اإلقدام على إجراءات ملموسة لجبر الضرر الجماعي للمناطق التاإلقدام على إجراءات ملموسة لجبر الضرر الجماعي للمناطق الت
جسيمة وعوقبت بفعل ذلك عبر التهميش وعدم االستفادة من المشاريع التنموية وتشويه جسيمة وعوقبت بفعل ذلك عبر التهميش وعدم االستفادة من المشاريع التنموية وتشويه 

 إلى رد االعتبار للضحية الجماعية  إلى رد االعتبار للضحية الجماعية  الهيئة الهيئةالصورة بحكم تواجد معتقالت ومن تم سعتالصورة بحكم تواجد معتقالت ومن تم سعت
سواء عبر اقتراح إعادة تحويل بعض مراكز االعتقال إلى مشاريع سوسيو اقتصادية في سواء عبر اقتراح إعادة تحويل بعض مراكز االعتقال إلى مشاريع سوسيو اقتصادية في 

انظر الفصل الثالث من الكتاب الثالث حول مقاربة انظر الفصل الثالث من الكتاب الثالث حول مقاربة [ [ .. ايجابية لحفظ الذاكرة ايجابية لحفظ الذاكرةإطار مقاربةإطار مقاربة
  ..  ]]الهيئة في مجال جبر األضرارالهيئة في مجال جبر األضرار

 التسريع من وثيرة اإلطالع على السجالت الممسوكة من قبل  التسريع من وثيرة اإلطالع على السجالت الممسوكة من قبل االنتقال الثالثاالنتقال الثالث  واقتضىواقتضى
ت ت جهات رسمية والتعاون مع السلطات المعنية قصد تقديم النتائج األولية فيما يتعلق بحاالجهات رسمية والتعاون مع السلطات المعنية قصد تقديم النتائج األولية فيما يتعلق بحاال
. . مجهولي المصير، األحياء منهم واألموات التي باشرت الهيئة مهمة البحث في شأنهامجهولي المصير، األحياء منهم واألموات التي باشرت الهيئة مهمة البحث في شأنها

    ].].انظر الكتاب الثانيانظر الكتاب الثاني[[

االنتقال االنتقال أيضا في أيضا في    التفكير التفكير، في المرحلة األخيرة من اشتغال الهيئة،، في المرحلة األخيرة من اشتغال الهيئة، الضرورة الضرورةقتضتقتضتو او ا
مقتضيات مقتضيات طبقا لطبقا لفف. . كل مقدمتها إصدار التقرير الختاميكل مقدمتها إصدار التقرير الختامي، أي ما بعد الهيئة، والتي تش، أي ما بعد الهيئة، والتي تشالرابعالرابع

 وثيقة وصفية وسردية لما جرى في الماضي فقط، بل  وثيقة وصفية وسردية لما جرى في الماضي فقط، بل النظام األساسي، فالتقرير ليسالنظام األساسي، فالتقرير ليس
استشراف المستقبل بعد القراءة الجريئة والموضوعية له وإعادة تركيب أجزائه استشراف المستقبل بعد القراءة الجريئة والموضوعية له وإعادة تركيب أجزائه يهدف إلى يهدف إلى 

بجدية بجدية وو ومن تم فإن ما بعد الهيئة مرتبط بحيوية التقرير النهائي  ومن تم فإن ما بعد الهيئة مرتبط بحيوية التقرير النهائي ..وفق متطلبات الحاضروفق متطلبات الحاضر
وثيق بين المتطلبات وثيق بين المتطلبات ومن تم فإن الربط ومن تم فإن الربط . .  التي يتضمنها التي يتضمنهاات والتوصياتات والتوصياتوجدوى المقترحوجدوى المقترح

الخاصة بإعداد التقرير وتقديم المقترحات المتعلقة بضمانات عدم تكرار ما جرى، واألخذ الخاصة بإعداد التقرير وتقديم المقترحات المتعلقة بضمانات عدم تكرار ما جرى، واألخذ 
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بعين االعتبار القيمة المضافة للهيئة بالمقارنة مع التجارب العالمية األخرى، وقيمتها فيما بعين االعتبار القيمة المضافة للهيئة بالمقارنة مع التجارب العالمية األخرى، وقيمتها فيما 
  . . ي على الصعيد الوطنيي على الصعيد الوطنييتعلق باالنتقال الديمقراطيتعلق باالنتقال الديمقراط

  

إن الرهان الذي طرح على الهيئة في المرحلة األخيرة من واليتها هو ضمان التمفصل إن الرهان الذي طرح على الهيئة في المرحلة األخيرة من واليتها هو ضمان التمفصل 
 وما بعد نهاية عمل  وما بعد نهاية عمل ،، وتوجيهها نحو التقرير النهائي وتوجيهها نحو التقرير النهائي،،بين االنتقاالت األربع السالف ذكرهابين االنتقاالت األربع السالف ذكرها

  : : الهيئة، ويمكن إجمال هذه البرامج في ثالثة قضايا كبرىالهيئة، ويمكن إجمال هذه البرامج في ثالثة قضايا كبرى
  

  الحقيقةالحقيقة  ••
  حايا وجبر األضرار والمصالحةحايا وجبر األضرار والمصالحةإنصاف الضإنصاف الض    ••
   وسبل الوقاية وضمانات عدم التكرار  وسبل الوقاية وضمانات عدم التكرار التقرير الختاميالتقرير الختامي  ••

  
صوص ما تبقى من الحاالت العالقة المرتبطة صوص ما تبقى من الحاالت العالقة المرتبطة  استكمال التحريات بخ استكمال التحريات بخنامج األولنامج األول البر البرشملشمل

  .. من نتائج وإعالنها من نتائج وإعالنهامواصلة المشاورات وما سيترتب عن ذلكمواصلة المشاورات وما سيترتب عن ذلك و وبمجهولي المصيربمجهولي المصير
  

 على  على ررااضرضرلهيئة فيما يتعلق بالتعويض وجبر األلهيئة فيما يتعلق بالتعويض وجبر األبرنامج ابرنامج اذ ذ تنفيتنفيواستهدف البرنامج الثاني واستهدف البرنامج الثاني 
  .. الفردي والجماعي الفردي والجماعيالنطاقينالنطاقين

  

صياغة األجزاء صياغة األجزاء بإعداد التقرير النهائي وذلك من خالل بإعداد التقرير النهائي وذلك من خالل   البرنامج الثالثالبرنامج الثالثبينما ارتبط بينما ارتبط 
  ..السند السياسي والقانوني للتوصيات والمقترحات التي سيتضمنهاالسند السياسي والقانوني للتوصيات والمقترحات التي سيتضمنهاواألقسام ومجاالت واألقسام ومجاالت 

  

 من  من  جلسات االستماع العمومية بما تحمل جلسات االستماع العمومية بما تحملتي تزامنت مع تنظيمتي تزامنت مع تنظيمونظرا لدقة المرحلة الونظرا لدقة المرحلة ال
ما جرى في ما جرى في ارحة والتعبير العلني والرسمي عارحة والتعبير العلني والرسمي عدالالت عميقة في مجال المكاشفة والمصدالالت عميقة في مجال المكاشفة والمص

الماضي، وعلى الرغم من توسع دائرة تدخالتها سواء من حيث األنشطة أو التغطية الماضي، وعلى الرغم من توسع دائرة تدخالتها سواء من حيث األنشطة أو التغطية 
مجموعات الضحايا أو بالنسبة مجموعات الضحايا أو بالنسبة  سواء بالنسبة ل سواء بالنسبة ل،،ما ترتب عن ذلك من انتظاراتما ترتب عن ذلك من انتظاراتالجغرافية والجغرافية و

 من واليتها أن تقوم بتقييم شامل  من واليتها أن تقوم بتقييم شامل المرحلة الرابعةالمرحلة الرابعةللرأي العام، فقد استطاعت الهيئة في للرأي العام، فقد استطاعت الهيئة في 
 على استكمال ما تبقى من مهامها في  على استكمال ما تبقى من مهامها في واستنادا إلى ذلك، عملتواستنادا إلى ذلك، عملت. . لعملها و بجرد لمنجزاتهالعملها و بجرد لمنجزاتها

  ..األجل المحدداألجل المحدد
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  الفصل الثالثالفصل الثالث
  نظام التوثيق والمعلوماتنظام التوثيق والمعلومات

  
  

  لتوثيق واألرشفةلتوثيق واألرشفةاا: : أوالأوال
أولت الهيئة أهمية خاصة للعمل التوثيقي ولألرشيف المتعلق بمجـال اشـتغالها، حيـث              أولت الهيئة أهمية خاصة للعمل التوثيقي ولألرشيف المتعلق بمجـال اشـتغالها، حيـث              
عمدت، منذ بداية أجرأة مهامها، إلى إنشاء بنية إدارية كلفت بالتوثيق واألرشـفة، كبنيـة               عمدت، منذ بداية أجرأة مهامها، إلى إنشاء بنية إدارية كلفت بالتوثيق واألرشـفة، كبنيـة               

  ..أفقية في خدمة كافة برامجها وأنشطتهاأفقية في خدمة كافة برامجها وأنشطتها
  

عدد األهداف القريبة المدى المتوخـاة      عدد األهداف القريبة المدى المتوخـاة      وبالرغم من اختالف األرشيف داخل الهيئة، وكذا ت       وبالرغم من اختالف األرشيف داخل الهيئة، وكذا ت       
من إنتاج وتجميع هذه الوثائق، فإن الرؤية السياسية التي تحكمت في تنظـيم جـل هـذا                 من إنتاج وتجميع هذه الوثائق، فإن الرؤية السياسية التي تحكمت في تنظـيم جـل هـذا                 
الرصيد الوثائقي، بما يخدم حفظ الذاكرة المؤسساتية ومن خاللها الذاكرة الجماعية، تكمن            الرصيد الوثائقي، بما يخدم حفظ الذاكرة المؤسساتية ومن خاللها الذاكرة الجماعية، تكمن            

عه رهن إشـارة    عه رهن إشـارة    في اعتبار هذا األرشيف كما منسجما ينبغي معالجته وحفظه في أفق وض           في اعتبار هذا األرشيف كما منسجما ينبغي معالجته وحفظه في أفق وض           
المجتمع، وفقا لتصور شامل يندرج في إطار احترام مبـادئ حقـوق اإلنـسان وبمـا ال                 المجتمع، وفقا لتصور شامل يندرج في إطار احترام مبـادئ حقـوق اإلنـسان وبمـا ال                 

  .يتعارض واحترام الحياة الخاصة أو مقتضيات القانون الوطنييتعارض واحترام الحياة الخاصة أو مقتضيات القانون الوطني
  

وقد حددت الهيئة المهمة األساسية للوحدة في تجميع ومعالجة وتصنيف وحفـظ وتـدبير              وقد حددت الهيئة المهمة األساسية للوحدة في تجميع ومعالجة وتصنيف وحفـظ وتـدبير              
نتجة من طرف الهيئة أو التي تلقتها فـي إطـار           نتجة من طرف الهيئة أو التي تلقتها فـي إطـار           الولوج إلى كافة المعلومات والوثائق الم     الولوج إلى كافة المعلومات والوثائق الم     

وسعت إلى وضع مساطر وقواعد عمل محددة لتنظيم وضبط عملية الولوج           وسعت إلى وضع مساطر وقواعد عمل محددة لتنظيم وضبط عملية الولوج           . . القيام بمهامها القيام بمهامها 
ومن تم تكلفت الوحدة بالمهام     ومن تم تكلفت الوحدة بالمهام     . . إلى األرشيف، بغية الحفاظ على الذاكرة المؤسساتية للهيئة       إلى األرشيف، بغية الحفاظ على الذاكرة المؤسساتية للهيئة       

  :التاليةالتالية
  هيئة؛هيئة؛مركزة وتدبير الملفات والطلبات الواردة على المركزة وتدبير الملفات والطلبات الواردة على ال  --
  إحداث وتدبير رصيد وثائقي يعنى بمجاالت اشتغال الهيئة؛إحداث وتدبير رصيد وثائقي يعنى بمجاالت اشتغال الهيئة؛  --
  تنظيم األرشيف المؤسساتي للهيئة؛تنظيم األرشيف المؤسساتي للهيئة؛  --
  ..تنظيم ومعالجة األرشيف السمعي البصريتنظيم ومعالجة األرشيف السمعي البصري  --
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  الهيكلة التنظيمية لوحدة التوثيق واألرشفة-1
  :األرشفة مناألرشفة منتتشكل وحدة التوثيق وتتشكل وحدة التوثيق و

  :، ومن مهامها، ومن مهامها مصلحة تدبير الملفات مصلحة تدبير الملفات--11--11
  وتتبع مسار تحليلها ومعالجتها؛وتتبع مسار تحليلها ومعالجتها؛تلقي الطلبات تلقي الطلبات   --
  حفظ الملفات وتدبير الطلب بشأنها؛حفظ الملفات وتدبير الطلب بشأنها؛  --
  ..تسجيلها وضمها إلى الملفاتتسجيلها وضمها إلى الملفاتقبال اإلضافات والوثائق الجديدة وقبال اإلضافات والوثائق الجديدة واستاست  --

  

  :، وتقوم بالمهام التالية، وتقوم بالمهام التاليةمصلحة التوثيق والمعلوماتمصلحة التوثيق والمعلومات--22--11
  مركزة ومعالجة حفظ األرشيف المؤسساتي للهيئة؛مركزة ومعالجة حفظ األرشيف المؤسساتي للهيئة؛  --
  شمل مجاالت اشتغال واهتمام الهيئة؛شمل مجاالت اشتغال واهتمام الهيئة؛اقتناء ومعالجة وحفظ رصيد وثائقي ياقتناء ومعالجة وحفظ رصيد وثائقي ي  --
  .معالجة وحفظ أرشيف الصورمعالجة وحفظ أرشيف الصور -

  

  :وتعنى بـوتعنى بـ خلية األرشيف السمعي البصري،  خلية األرشيف السمعي البصري، --33--11
  مواكبة مختلف برامج الهيئة وتوثيقها بالصوت والصورة؛مواكبة مختلف برامج الهيئة وتوثيقها بالصوت والصورة؛  --
  تجميع ومعالجة وحفظ التسجيالت السمعية أو السمعية البصرية؛تجميع ومعالجة وحفظ التسجيالت السمعية أو السمعية البصرية؛  --
  .تفريغ التسجيالتتفريغ التسجيالت -

  

، حسب تطـور    ، حسب تطـور    3535 و    و   1010ألطر تراوح عددهم ما بين      ألطر تراوح عددهم ما بين      لين وا لين وا اشتغل بالوحدة فريق من العام    اشتغل بالوحدة فريق من العام    
حجم ووثيرة العمل داخل الوحدة، وتقدم األشغال والبرامج في مختلف مراحـل أنـشطة               حجم ووثيرة العمل داخل الوحدة، وتقدم األشغال والبرامج في مختلف مراحـل أنـشطة               
الهيئة، بدءا باستقبال الطلبات واستكمال البيانات ودراسـة وتجهيـز الملفـات وإجـراء              الهيئة، بدءا باستقبال الطلبات واستكمال البيانات ودراسـة وتجهيـز الملفـات وإجـراء              

ـ         ـ        التحريات وتنظيم جلسات االستماع العمومية أو الداخلية وتحلي ل الـسياقات التاريخيـة،     ل الـسياقات التاريخيـة،     التحريات وتنظيم جلسات االستماع العمومية أو الداخلية وتحلي
حيث كان من الـضروري     حيث كان من الـضروري     . . وصوال إلى مرحلة تحليل المعطيات وإعداد التقرير الختامي       وصوال إلى مرحلة تحليل المعطيات وإعداد التقرير الختامي       
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تقدم تقدم لل   الضرورية  الضرورية مواكبة الوحدة لجل هذه البرامج، من خالل التزويد بالمعلومات والوثائق         مواكبة الوحدة لجل هذه البرامج، من خالل التزويد بالمعلومات والوثائق         
  .العملالعمل

  
  
  
  
  
  

    

  طرق العمل والمهام المنجزةطرق العمل والمهام المنجزة  --22
  

  تدبير الملفاتتدبير الملفات  --11--22
ختلف المراحل التي يمر    ختلف المراحل التي يمر     أخدا بعين االعتبار م     أخدا بعين االعتبار م    ورا لمسار معالجة الملف   ورا لمسار معالجة الملف   وضعت الهيئة تص  وضعت الهيئة تص  

مرحلة أساسـية مـن   مرحلة أساسـية مـن   شكلت شكلت الملفات الملفات  فباإلضافة إلى كون دراسة  فباإلضافة إلى كون دراسة ..ل الهيئةل الهيئة وتطور عم  وتطور عم منهامنها
عمل الهيئة من خالل البرنامج المتعلق بجبر األضرار، فإن أهمية حفـظ هـذا الرصـيد                عمل الهيئة من خالل البرنامج المتعلق بجبر األضرار، فإن أهمية حفـظ هـذا الرصـيد                

 تحليل السياقات    تحليل السياقات    في  في ن القيام بتقاطعات تفيد   ن القيام بتقاطعات تفيد   تتجلى أيضا فيما يتضمنه من معلومات تمكن م       تتجلى أيضا فيما يتضمنه من معلومات تمكن م       
ومعرفة الحقيقة، وهذا ما يجعل منه مادة مهمة يمكن للباحثين والمواطنين علـى العمـوم               ومعرفة الحقيقة، وهذا ما يجعل منه مادة مهمة يمكن للباحثين والمواطنين علـى العمـوم               

  ..استغاللها في المستقبلاستغاللها في المستقبل
  :وفيما يلي المراحل التي اتبعت في معالجة وحفظ الملفاتوفيما يلي المراحل التي اتبعت في معالجة وحفظ الملفات

  تسجيل المراسالت؛تسجيل المراسالت؛  --
  يانات؛يانات؛تسجيل المراسالت والوثائق المرفقة بقاعدة البتسجيل المراسالت والوثائق المرفقة بقاعدة الب  --
  التحليل القبلي للملفات اعتمادا على بطاقة المعلومات الخاصة بذلك؛التحليل القبلي للملفات اعتمادا على بطاقة المعلومات الخاصة بذلك؛  --
  مراقبة صحة المعلومات؛مراقبة صحة المعلومات؛  --
  المعلومات بقاعدة البيانات؛المعلومات بقاعدة البيانات؛  --
  مراقبة صحة المعلومات بقاعدة البيانات؛مراقبة صحة المعلومات بقاعدة البيانات؛  --
  تصنيف الملفات وحفظها باألرشيف؛تصنيف الملفات وحفظها باألرشيف؛  --
  هيئة؛هيئة؛إرسال طلبات استكمال البيانات أو استكمالها ميدانيا أو مباشرة بمقر الإرسال طلبات استكمال البيانات أو استكمالها ميدانيا أو مباشرة بمقر ال  --
  فرز الوثائق اإلضافية، تسجيلها وضمها إلى الملفات؛فرز الوثائق اإلضافية، تسجيلها وضمها إلى الملفات؛  --
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  إرسال الملفات إلى وحدة جبر األضرار قصد الدراسة والتجهيز؛إرسال الملفات إلى وحدة جبر األضرار قصد الدراسة والتجهيز؛  --
إدخال قرارات الهيئة وتوصياتها بعد المصادقة عليها بقاعدة البيانات وتضمينها في           إدخال قرارات الهيئة وتوصياتها بعد المصادقة عليها بقاعدة البيانات وتضمينها في             --

  الملفات؛الملفات؛
  ..األرشفة النهائية للملفاتاألرشفة النهائية للملفات  --

  

  ::، على الشكل التالي، على الشكل التاليحسب المهام األساسيةحسب المهام األساسيةير الملفات، ير الملفات، وقد تم تقسيم الطاقم المكلف بتدبوقد تم تقسيم الطاقم المكلف بتدب
   فريق مكلف باستقبال المراسالت وتسجيلها بقاعدة البيانات؛ فريق مكلف باستقبال المراسالت وتسجيلها بقاعدة البيانات؛--
 فريق مكلف بتصنيف الملفات وترتيبها بالقاعة المخصصة لحفظ الملفات، وكذا تـدبير              فريق مكلف بتصنيف الملفات وترتيبها بالقاعة المخصصة لحفظ الملفات، وكذا تـدبير             --

  الولوج إلى األرشيف؛الولوج إلى األرشيف؛
ئح وضبط استمارات التـسليم     ئح وضبط استمارات التـسليم     إعداد اللوا إعداد اللوا كلف بتدبير الطلب بخصوص الملفات و     كلف بتدبير الطلب بخصوص الملفات و      فريق م   فريق م  --

  واالستالم؛واالستالم؛
  .. إطار مكلف بتنسيق العمل إطار مكلف بتنسيق العمل--

  

للتمكن من ضبط   للتمكن من ضبط   ...) ...) قاعدة بيانات، لوائح، استمارات   قاعدة بيانات، لوائح، استمارات   ((كما تم إعداد وسائل و أدوات عمل        كما تم إعداد وسائل و أدوات عمل        
وتتبع الكم الكبير من الطلبات التي توصلت بها الهيئة، وكذا وضع مساطر وضوابط عمل              وتتبع الكم الكبير من الطلبات التي توصلت بها الهيئة، وكذا وضع مساطر وضوابط عمل              

  ..مع باقي الوحداتمع باقي الوحداتالتنسيق التنسيق ضمان ضمان وو الوحدة  الوحدة لتنظيم سير العمل داخللتنظيم سير العمل داخل
  

معلومات، وحدة  معلومات، وحدة   بالتنسيق على مستوى وحدة نظام ال       بالتنسيق على مستوى وحدة نظام ال      إحداث لجينة مكلفة  إحداث لجينة مكلفة  تم  تم  ولهذا الغرض   ولهذا الغرض   
  . واالنسجام واالنسجام التنسيق التنسيقتدبير الملفات لضمان أقصى حد منتدبير الملفات لضمان أقصى حد منجبر األضرار والوحدة المكلفة بجبر األضرار والوحدة المكلفة ب

  

من بدايـة   من بدايـة   وتمثلت المهام األساسية في المرحلة األولى، والتي استغرقت قرابة ستة أشهر،            وتمثلت المهام األساسية في المرحلة األولى، والتي استغرقت قرابة ستة أشهر،            
  ::، في، في20042004 إلى نهاية غشت  إلى نهاية غشت 20042004فبراير فبراير 
استقبال الطلبات والبيانات أو الوثائق اإلضافية، سواء الـواردة عبـر البريـد أو              استقبال الطلبات والبيانات أو الوثائق اإلضافية، سواء الـواردة عبـر البريـد أو                --

المودعة مباشرة بمقر الهيئة أو المحالة من طرف المجلس االستـشاري لحقـوق             المودعة مباشرة بمقر الهيئة أو المحالة من طرف المجلس االستـشاري لحقـوق             
  اإلنسان؛اإلنسان؛

  تسجيلها على مستوى مكتب الضبط؛تسجيلها على مستوى مكتب الضبط؛  --
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تسلم الطلبات ألغراض التحليل األولي وإدخـال       تسلم الطلبات ألغراض التحليل األولي وإدخـال       ضبط العمليات المرتبطة بتسليم و    ضبط العمليات المرتبطة بتسليم و      --
  المعلومات بقاعدة البيانات؛المعلومات بقاعدة البيانات؛

  تسجيل الطلبات والوثائق المرفقة داخل قاعدة البيانات؛تسجيل الطلبات والوثائق المرفقة داخل قاعدة البيانات؛  --
، حيـث اعتمـدت الئحـة       ، حيـث اعتمـدت الئحـة       الخاص بهـا  الخاص بهـا  رشيف  رشيف  األاألتصنيف وترتيب الملفات داخل     تصنيف وترتيب الملفات داخل       --

ات، ات، التصنيفات األولية حسب المجموعات المتبعة في التحليل األولي و بقاعدة البيان          التصنيفات األولية حسب المجموعات المتبعة في التحليل األولي و بقاعدة البيان          
  لضمان أقصى حد من االنسجام؛لضمان أقصى حد من االنسجام؛

خصوصا من طرف وحدة نظام المعلومات فـي        خصوصا من طرف وحدة نظام المعلومات فـي        ((تدبير الطلب انطالقا من الملفات      تدبير الطلب انطالقا من الملفات       -
ويبين الجدول التالي تطور عدد المراسالت الواردة على الهيئـة          ويبين الجدول التالي تطور عدد المراسالت الواردة على الهيئـة          ). ). المرحلة األولى المرحلة األولى 

  :والمسجلة لدى مكتب الضبطوالمسجلة لدى مكتب الضبط
  

 المجموع العدد الشهر السنة
4 2 
5 1 
7 1 

11 9 
2003 

 
 12 694 

707 
 
 

1 2444 
2 7243 
3 746 
4 828 
5 908 
6 907 
7 411 
8 237 
9 523 

10 340 
11 247 

2004 
 
 
 
 
 12 2946 

17780 
 
 
 
 
 

1 4735 
2 9451 
3 6249 

2005 
 
 4 4464 

43473 
 
 5 13614 
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   المراسالت الواردة حسب الجهات المراسالت الواردة حسب الجهاتتصنيفتصنيف

  

  

    

  

6 4185 
7 775 

 
 المجموع

  
61960 

 

 العدد الجهة
 19128 مكناس تافياللت
 10917 تادلة أزيالل
 8509 العيون بوجدور

السمارة- كلميم  5100 
الكبري-الدار البيضاء  2714 

الرباط سال زمور 
 2640 زعير 
 2340 الشرقية

 1791 سوس ماسة درعة
 1579 تازة الحسيمة تونات

مكناس تافياللت
31%

تادلة أزيالل
العيون بوجدور18%

14%

آلميم-السمارة
8%

الدار البيضاء-
الكبري
4%

الرباط سال زمور 
زعير 
4%

مكناس تافياللت تادلة أزیالل العيون بوجدور
آلميم-السمارة الدار البيضاء-الكبري الرباط سال زمور زعير 
الشرقية سوس ماسة درعة تازة الحسيمة تونات
مراآش تانسيفت الحوز طنجة تطوان فاس بولمان
بدون الشاویة وردیغة غرب شرادة بني حصاین
واذي الذهب الكویرة دآالة عبدة الخارج
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مراكش تانسيفت 
 1279 الحوز

 923 طنجة تطوان
 920 فاس بولمان
 964 بدون

 871 الشاوية ورديغة
غرب شرادة بني 

 683 حصاين
 556 واذي الذهب الكويرة

 530 دكالة عبدة
 516 الخارج
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  اردة من خارج المغرب حسب البلداناردة من خارج المغرب حسب البلدانالمراسالت الوالمراسالت الوتصنيف تصنيف 
  

  
 

 

 العدد البلد
 282 فرنسا
 60 بلجيكا
 45 هلندا
 42 الجزائر
 29 اسبانيا
 11 كندا
 10 ألمانيا
 7 اطاليا
 6 و م ا

 4 الدانمارك
 4 ليبيا
 3 التشيك
 3 سويسرا
 2 تونس
 2 موريتانيا
 1 السويد

المملكة العربية 
 1 السعودية
 1 النرويج
 1 انجلترا
 1 سكوطلندا
 1 فلندا

فرنسا
55%

بلجيكا
12%

هلندا
9%

الجزائر
8%

اسبانيا
6%

فرنسا بلجيكا هلندا
الجزائر اسبانيا آندا
ألمانيا اطاليا و م ا
الدانمراك ليبيا التشيك
سویسرا تونس موریتانيا

ال ة ال ة ال ة ل ال ال
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تمت االستفادة منها فـي     تمت االستفادة منها فـي     ف وثائق مهمة    ف وثائق مهمة    من اكتشا من اكتشا فات  فات  كما مكن االشتغال اليومي على المل     كما مكن االشتغال اليومي على المل     
 الوثائق، مما مكـن      الوثائق، مما مكـن      تلك  تلك ستخراجستخراجم تشكيل فريق ال   م تشكيل فريق ال   ولهذا الغرض ت  ولهذا الغرض ت  . . فرق عمل الهيئة  فرق عمل الهيئة  مهام  مهام  

من توفير أرشيف يتكون من األحكام القضائية والقصاصات الصحفية والصور، عهد فيما            من توفير أرشيف يتكون من األحكام القضائية والقصاصات الصحفية والصور، عهد فيما            
  .يقيقبعد بتصنيفه وتحليله لكل من وحدة جبر األضرار ومصلحة التوثبعد بتصنيفه وتحليله لكل من وحدة جبر األضرار ومصلحة التوث

  

تتبع عمليات استكمال البيانات، سواء عن طريق مواكبة        تتبع عمليات استكمال البيانات، سواء عن طريق مواكبة          ،، في مرحلة ثانية    في مرحلة ثانية   ،،باشرت الهيئة باشرت الهيئة 
. .  عبـر البريـد     عبـر البريـد    أو فرز الوثائق اإلضافية الواردة    أو فرز الوثائق اإلضافية الواردة    عمل الفرق الميدانية أو وحدة االستقبال       عمل الفرق الميدانية أو وحدة االستقبال       

إحالتهـا  إحالتهـا  الوثائق وتصنيفها، حسب المجموعات، ثم تسجيلها و      الوثائق وتصنيفها، حسب المجموعات، ثم تسجيلها و      تسلم  تسلم  تم تنظيم عملية    تم تنظيم عملية    وهكذا  وهكذا  
  .إلدخال البيانات في النظام قبل ضمها إلى الملفاتإلدخال البيانات في النظام قبل ضمها إلى الملفاتلنظام المعلوماتي لنظام المعلوماتي على وحدة اعلى وحدة ا

  

وفيما يلي الجدول الذي يوضح تطور عدد اإلضافات التي تم فرزها وضمها إلى الملفـات               وفيما يلي الجدول الذي يوضح تطور عدد اإلضافات التي تم فرزها وضمها إلى الملفـات               
  ::الواردة داخل اآلجالالواردة داخل اآلجال

  لملفاتلملفاتالمتعلقة باالمتعلقة با اإلضافات  اإلضافات  استقبال استقبالتطورتطورجدول يبين جدول يبين 

 عدد اإلضافات شهر
2) 2004(  161 

3 222 
4 295 
5 230 
6 205 
7 132 
8 72 
9 184 

10 142 
11 181 
12 5273 

1) 2005(  1066 
2 2592 
3 6819 
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4 2119 
5 675 
6 6 
 20174 

  
  : مصادر المعلومات  مصادر المعلومات تتتضمنتضمن

 أو عبـر     أو عبـر    د االستقبال بمقر الهيئة   د االستقبال بمقر الهيئة   ، سواء مباشرة عن   ، سواء مباشرة عن   الهيئةالهيئة بها    بها   تتتوصلتوصل المراسالت التي     المراسالت التي    --
   الهيئة؛ الهيئة؛لفات معروضة علىلفات معروضة علىالتي تتضمن إضافات لمالتي تتضمن إضافات لمالبريد، والبريد، و

   تعبئتها من طرف وحدة االستقبال؛ تعبئتها من طرف وحدة االستقبال؛ بطائق المعلومات التي تمت بطائق المعلومات التي تمت--
  ومات التي تمت تعبئتها أثناء عمليات استكمال المعلومات بالمناطق؛ومات التي تمت تعبئتها أثناء عمليات استكمال المعلومات بالمناطق؛ بطائق المعل بطائق المعل--

وتجدر اإلشارة إلى أن هذه المهمة قد تطلبت دقة كبيرة في ضبط عملية تسليم وتسلم وتجدر اإلشارة إلى أن هذه المهمة قد تطلبت دقة كبيرة في ضبط عملية تسليم وتسلم 
، ، ولذلك استعملت الوحدة استمارات خاصة لهذا الغرضولذلك استعملت الوحدة استمارات خاصة لهذا الغرض. .  مرحلة مرحلةالوثائق والملفات في كلالوثائق والملفات في كل

  . في تتبع هذه العملية إلى قاعدة بيانات خاصة في تتبع هذه العملية إلى قاعدة بيانات خاصةوكان يتم نقل كل المعلومات المفيدةوكان يتم نقل كل المعلومات المفيدة
  
  

  ت الميدانيةت الميدانيةتطور عدد بطائق المعلومات الواردة من االستقبال والزياراتطور عدد بطائق المعلومات الواردة من االستقبال والزيارا

 العدد الشهر السنة
2004 1 10 
2004 2 5 
2004 5 42 
2004 10 20 
2004 11 456 
2004 12 982 
2005 1 4175 
2005 2 275 
2005 3 8559 
2005 5 414 

 14938 المجموع
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 من  من  فريق جبر األضرار فريق جبر األضرار في إنجاز مهام مرتبطة بعمل في إنجاز مهام مرتبطة بعمل، في مرحلة ثالثة،، في مرحلة ثالثة،شرعت الهيئةشرعت الهيئة
    ..خالل إحالة الملفات عليه لتجهيزها ودراستها قصد البتخالل إحالة الملفات عليه لتجهيزها ودراستها قصد البت

  
  
  
  

   وحدة جبر األضرار وحدة جبر األضرارعلىعلىتطور عدد الملفات المحالة تطور عدد الملفات المحالة 

 عدد الملفات شهر
فبراير- 04  22 

ماي- 04  139 
شتنبر- 04  510 
أكتوبر- 04  571 
نونبر- 04  702 
دجنبر- 04  736 
يناير- 05  1368 
مارس- 05  2045 

ماي- 05  3552 
يونيو- 05  4405 

 14050 المجموع

  رراا وحدة جبر األضر وحدة جبر األضرلفات المحالة علىلفات المحالة علىالمالم

 

 المجموعة
عدد 
 السنة الشهر الملفات

AS 571 2 2004 
AL 1368 5 2004 
D 123 9 2004 
I 434 9 2004 
1 15 9 2004 
K 53 9 2004 
L 2 9 2004 

W 75 9 2004 
AE 6 10 2004 
AF 3 10 2004 
G 13 10 2004 

AB 29 11 2004 
AC 24 11 2004 
F 124 11 2004 
Q 187 11 2004 
R 70 11 2004 
S 6 11 2004 
T 25 11 2004 
U 133 11 2004 
V 67 11 2004 

المجموعة
عدد 
 السنة الشهر الملفات

X 25 11 2004 
Z 46 11 2004 
A 162 12 2004 

AP 33 12 2004 
B 63 12 2004 
C 12 12 2004 
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سـتخراج وجـرد    سـتخراج وجـرد     فريقا با   فريقا با  ،  ،  20052005 يونيو    يونيو   2121 إلى    إلى   0202 في الفترة الممتدة من       في الفترة الممتدة من      ،،كلفت الهيئة كلفت الهيئة 
قيـام  قيـام  تسليمها إلى فريق طبـي أحـدث لل  تسليمها إلى فريق طبـي أحـدث لل   قصد  قصد الوثائق الطبية الواردة في ملفات الضحايا،     الوثائق الطبية الواردة في ملفات الضحايا،     

  .بالمهام المرتبطة بالدراسة التي أنجزتها الهيئة حول الوضعية الصحية للضحايابالمهام المرتبطة بالدراسة التي أنجزتها الهيئة حول الوضعية الصحية للضحايا
تنظيم الوثائق والملفات داخل قاعات     تنظيم الوثائق والملفات داخل قاعات      حرصت الهيئة على      حرصت الهيئة على     أما بالنسبة لتنظيم األرشيف، فقد    أما بالنسبة لتنظيم األرشيف، فقد    

  ..خاصة بالملفات لضمان أقصى حد من الترتيب وتسهيل عملية البحثخاصة بالملفات لضمان أقصى حد من الترتيب وتسهيل عملية البحث
شـيف  شـيف  ، على استقبال وتسجيل وتـدبير أر      ، على استقبال وتسجيل وتـدبير أر      همتهاهمتهافي المرحلة األخيرة من م    في المرحلة األخيرة من م    ،  ،  عملت الهيئة عملت الهيئة 

  ::ل المحدد لوضع الطلبات، باإلضافة إلىل المحدد لوضع الطلبات، باإلضافة إلىالملفات التي وردت خارج األجالملفات التي وردت خارج األج
إجراء مراقبة شاملة للملفات المصنفة خارج اآلجال للتأكيد من صـحة التـواريخ             إجراء مراقبة شاملة للملفات المصنفة خارج اآلجال للتأكيد من صـحة التـواريخ               --

  ؛؛ ذلك ذلكوإعادة تصنيفها إذا اقتضى األمروإعادة تصنيفها إذا اقتضى األمر
بر األضرار أو المحفوظـة     بر األضرار أو المحفوظـة      فريق ج   فريق ج   المحالة على   المحالة على  إجراء جرد شامل للملفات سواء    إجراء جرد شامل للملفات سواء     -

داخل الوحدة، وذلك بغرض التثبت من تطابق الالئحة اإلحصائية للملفات مع قاعدة            داخل الوحدة، وذلك بغرض التثبت من تطابق الالئحة اإلحصائية للملفات مع قاعدة            
  .البيانات والوقوف على مختلف التغييرات التي تكون قد حدثتالبيانات والوقوف على مختلف التغييرات التي تكون قد حدثت

  

   التوثيق والمعلومات التوثيق والمعلومات--22--22

، ، هـا هـا تتوصـل ب  تتوصـل ب   المعدة من قبلها وتلك التي        المعدة من قبلها وتلك التي       حفظ الوثائق حفظ الوثائق اهتمت الهيئة منذ بداية اشتغالها ب     اهتمت الهيئة منذ بداية اشتغالها ب     
، سواء على المدى القريب من حيث فائدته في تيـسير أنـشطة   ، سواء على المدى القريب من حيث فائدته في تيـسير أنـشطة   فائدتهافائدتها و  و بالنظر إلى قيمتها  بالنظر إلى قيمتها  

H 144 12 2004 
O 26 12 2004 
Y 70 12 2004 
AI 88 1 2005 
AU 10 1 2005 
AV 41 1 2005 
E 2045 3 2005 
AI 178 5 2005 
AJ 637 5 2005 
AM 2462 5 2005 
M 192 5 2005 
N 694 5 2005 
P 242 5 2005 

AH 3552 6 2005 
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الهيئة وبرامجها، أو على المدى البعيد من حيث تكريس مبدأ الـشفافية وحفـظ الـذاكرة                الهيئة وبرامجها، أو على المدى البعيد من حيث تكريس مبدأ الـشفافية وحفـظ الـذاكرة                
  . لحقوق اإلنسان لحقوق اإلنسان الجسيمة الجسيمةالجماعية في شقها المتعلق بماضي االنتهاكاتالجماعية في شقها المتعلق بماضي االنتهاكات

مجموعة من العمليات التقنية والفنية الضرورية      مجموعة من العمليات التقنية والفنية الضرورية      إنجاز  إنجاز     على  على  عملت الهيئة   عملت الهيئة  وفي هذا اإلطار،  وفي هذا اإلطار،  
  .، باإلضافة إلى وضعها لتصور عام لكيفية تدبير هذا الرصيد في المستقبل، باإلضافة إلى وضعها لتصور عام لكيفية تدبير هذا الرصيد في المستقبلهاهالحفظ أرشيفلحفظ أرشيف

  

  األرشيف السمعي البصرياألرشيف السمعي البصري  --33--22
بتجميع وحفظ التسجيالت السمعية أو السمعية البصرية، سواء الخاصة         بتجميع وحفظ التسجيالت السمعية أو السمعية البصرية، سواء الخاصة           أيضاأيضااهتمت الهيئة   اهتمت الهيئة   

مجاالت اشـتغال   مجاالت اشـتغال   جهات أخرى في مواضيع تهم      جهات أخرى في مواضيع تهم       أو الصادرة عن      أو الصادرة عن     يئة،يئة،بأنشطة وبرامج اله  بأنشطة وبرامج اله  
  .. ساعة ساعة526526   على حوالي على حوالي الرصيد السمعي البصري الرصيد السمعي البصريويحتويويحتوي. . الهيئةالهيئة

 بعد ذلك على إدخـال       بعد ذلك على إدخـال       ومعالجتها، وفقا الستمارات خاصة، وتم العمل       ومعالجتها، وفقا الستمارات خاصة، وتم العمل      تفريغ التسجيالت تفريغ التسجيالت تم  تم  
ـ بيانات، وأخيرابيانات، وأخيرال تسجيل داخل قاعدة    ل تسجيل داخل قاعدة    البيانات التي تصف ك   البيانات التي تصف ك    ـ  تم إعداد فه  لكـل تلـك    لكـل تلـك   رسرس تم إعداد فه

  ..التسجيالتالتسجيالت
  ::وفيما يلي جدول يوضح توزيع ساعات التسجيل حسب المواضيعوفيما يلي جدول يوضح توزيع ساعات التسجيل حسب المواضيع

 

 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  أرشيف الصورأرشيف الصور--44--22

 المواضيع المدة
 جلسات الحوار  د48 س 8

 جلسات االستماع الخاصة  س170
 جلسات االستماع العمومية  د37 س 13

 الندوات، األيام الدراسية  د20 س 106
 الندوات صحفية  د42 س 8
اتالزيار  د17 س 11  

 اللقاءات  س110
أفالم وثائقية، برامج إذاعية (مختلفات   ساعة526

...)شهادات  

 العدد اإلجمالي للتسجيالت  شريط598
 المدة اإلجمالية  ساعة526
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 صورة، مصنفة على شكل ملفات يحمل كل منها          صورة، مصنفة على شكل ملفات يحمل كل منها         46724672يتوفر أرشيف صور الهيئة على      يتوفر أرشيف صور الهيئة على      
ويتوزع هذا الرصـيد    ويتوزع هذا الرصـيد    . . خ الصور، وتحمل كل صورة رقما يميزها      خ الصور، وتحمل كل صورة رقما يميزها      اسم وموضوع و تاري   اسم وموضوع و تاري   

  ::كالتاليكالتالي
  صور اللقاءات مع األحزاب والنقابات؛صور اللقاءات مع األحزاب والنقابات؛  --
صور اللقاءات التي تمت بمقر الهيئة والتي ضمت أعضاء الهيئة وبعض الضيوف            صور اللقاءات التي تمت بمقر الهيئة والتي ضمت أعضاء الهيئة وبعض الضيوف              --

  من داخل وخارج الوطن؛من داخل وخارج الوطن؛
  صور اجتماعات الهيئة أو فرق عملها؛صور اجتماعات الهيئة أو فرق عملها؛  --
  -- فجيج  فجيج --الرباطالرباط: : ظمتها الهيئة بكل من مدن    ظمتها الهيئة بكل من مدن    صور جلسات االستماع العمومية التي ن     صور جلسات االستماع العمومية التي ن       --

   الحسيمة؛ الحسيمة؛-- مراكش مراكش-- خنيفرة خنيفرة--الراشيديةالراشيدية
  صور لجميع أعضاء الهيئة والعاملين بها؛صور لجميع أعضاء الهيئة والعاملين بها؛  --
الزيارات واالستطالعات الميدانية التي قامت بها الهيئة لبعض المراكز والمعتقالت          الزيارات واالستطالعات الميدانية التي قامت بها الهيئة لبعض المراكز والمعتقالت            --

  السرية؛ السرية؛ 
  خارجه؛خارجه؛الندوات واللقاءات الصحافية التي عقدتها الهيئة داخل مقرها والندوات واللقاءات الصحافية التي عقدتها الهيئة داخل مقرها و  --
المجلـس االستـشاري    المجلـس االستـشاري    مقر  مقر   التي نظمت ب    التي نظمت ب   -- جلسات حوار   جلسات حوار  --الجلسات الموضوعاتية الجلسات الموضوعاتية   --

  لحقوق اإلنسان؛لحقوق اإلنسان؛
صور شخصية لمجموعة من الضحايا مستخرجة من ملفاتهم بالهيئة ومسجلة بنفس           صور شخصية لمجموعة من الضحايا مستخرجة من ملفاتهم بالهيئة ومسجلة بنفس            -

  .األرقاماألرقام
  

    45.1645.16 بيكـسيل وحجـم       بيكـسيل وحجـم      12801280، وبمقيـاس    ، وبمقيـاس    JJPPGGوقد تم تخزين جميع الصور بصيغة       وقد تم تخزين جميع الصور بصيغة       
 بيكسيل   بيكسيل  800800 وبمقياس    وبمقياس   JJPPGGصة للموقع اإللكتروني بصيغة     صة للموقع اإللكتروني بصيغة     كما تم نسخ خا   كما تم نسخ خا   . .  سم  سم 33.8733.87**

  . سم سم21.1721.17     *     *28.2228.22وحجم وحجم 
 

 الموضوع  عدد الصور

  اللقاءات مع األحزاب والنقابات  224
  جلسات االستماع العمومية  775
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   ترتيب أرشيف الهيئة قبل نهاية واليتها ترتيب أرشيف الهيئة قبل نهاية واليتها--33
، تـم العمـل علـى       ، تـم العمـل علـى       ))20052005نهاية نونبر   نهاية نونبر   ((قبل انتهاء األجل المحدد إلنجاز الهيئة لمهامها        قبل انتهاء األجل المحدد إلنجاز الهيئة لمهامها        

استكمال تنظيم جل الرصيد الوثائقي الذي تم االشتغال عليه بطريقة يسهل معها اسـتغالله              استكمال تنظيم جل الرصيد الوثائقي الذي تم االشتغال عليه بطريقة يسهل معها اسـتغالله              
  .ستعمالهستعمالهكيفية تدبيره وتطويره وتنظيم اكيفية تدبيره وتطويره وتنظيم ا  تقبل، وكذا إعداد نظامتقبل، وكذا إعداد نظامفي المسفي المس

  :إنجاز المهام التالية إنجاز المهام التالية ، على ، على 20052005 نونبر  نونبر 3030أشرفت الهيئة، لغاية أشرفت الهيئة، لغاية ولهذا الغرض، ولهذا الغرض، 
  

   تدبير الملفات تدبير الملفات على مستوى على مستوى--11--33
    ::تواصل تنفيذ المهام التاليةتواصل تنفيذ المهام التالية

 وإحالتها علـى     وإحالتها علـى    ها، وكذا تصنيف اإلضافات   ها، وكذا تصنيف اإلضافات    عملية استقبال المراسالت وتسجيلها وحفظ      عملية استقبال المراسالت وتسجيلها وحفظ     --
 المكلف بجبر األضرار وتدبير الطلبات الـواردة مـن مختلـف الوحـدات               المكلف بجبر األضرار وتدبير الطلبات الـواردة مـن مختلـف الوحـدات               العمل  العمل فريقفريق

  ؛بخصوص الملفاتبخصوص الملفات
 المعطيات المحصلة في قاعدة البيانات واللوائح المعدة         المعطيات المحصلة في قاعدة البيانات واللوائح المعدة         مقارنة الجرد المنجز للملفات مع      مقارنة الجرد المنجز للملفات مع     --

  ؛ثتثت مختلف الوحدات، وكذا تتبع التغييرات وتصحيح األخطاء التي تكون قد حد مختلف الوحدات، وكذا تتبع التغييرات وتصحيح األخطاء التي تكون قد حدمن قبلمن قبل
   للملفات المتعلقة بها؛ للملفات المتعلقة بها؛لوثائق كإضافات لوثائق كإضافات  ضم ا ضم ا--
 المحدد من قبل     المحدد من قبل     إعادة تصنيف وترتيب جل الملفات و المراسالت الواردة خارج األجل           إعادة تصنيف وترتيب جل الملفات و المراسالت الواردة خارج األجل          --

   بطريقة تسهل الوصول إليها؛ بطريقة تسهل الوصول إليها؛الهيئة لتقديم الطلباتالهيئة لتقديم الطلبات

  جلسات الحوار  164
 اجتماعات الهيئة 378
 لقاءات وزيارات بمقر الهيئة 140
 زيارات ميدانية 708
 لقاءات وندوات 1295
 مختلفات 988
  المجموع 4672
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   المعلومات والملفات الجاهزة؛ المعلومات والملفات الجاهزة؛ تتبع وتنظيم عملية استرجاع تتبع وتنظيم عملية استرجاع--
  ؛؛عدة البيانات، وتحيين لوائح الملفاتعدة البيانات، وتحيين لوائح الملفاتقاقامواكبة عملية التصحيحات بمواكبة عملية التصحيحات ب--
  . أدوات العمل أدوات العملتجميع وتخزينتجميع وتخزين--
  

  المعلوماتالمعلوماتتوثيق وتوثيق و ال ال على مستوى على مستوى--22--33
  ::تواصل تنفيذ المهام التاليةتواصل تنفيذ المهام التالية

 فـي حالـة      فـي حالـة      استكمال مراجعة المعلومات بقاعدة البيانات، والوثائق، وتصحيح األخطاء         استكمال مراجعة المعلومات بقاعدة البيانات، والوثائق، وتصحيح األخطاء        --
  وجودها؛وجودها؛

المنتجة من طـرف الهيئـة أو       المنتجة من طـرف الهيئـة أو       ) ) كترونيةكترونيةالورقية واإلل الورقية واإلل (( إعداد الئحة تضم مجمل الوثائق        إعداد الئحة تضم مجمل الوثائق       --
تنظيمها إلـى حـدود     تنظيمها إلـى حـدود     ممارسة المهام مع تحديد طريقة      ممارسة المهام مع تحديد طريقة       بها في إطار      بها في إطار     التوصلالتوصل   تم  تم التيالتيتلك  تلك  

  ؛؛هاهانهاية مدة اشتغالنهاية مدة اشتغال
  إعداد ألبومات موضوعاتية؛إعداد ألبومات موضوعاتية؛مال معالجة تصنيف أرشيف الصور ومال معالجة تصنيف أرشيف الصور و استك استك--
  ة؛ة؛ استكمال معالجة وتصنيف األرشيف السمعي البصري وإعداد الئحة نهائي استكمال معالجة وتصنيف األرشيف السمعي البصري وإعداد الئحة نهائي--
  . إعداد تصور شامل لسياسة حفظ وتدبير أرشيف الهيئة بعد انتهاء مهامها إعداد تصور شامل لسياسة حفظ وتدبير أرشيف الهيئة بعد انتهاء مهامها--
  

  
  

   نظام المعلومات-ثانيا
   ومعالجة وتحليل   ومعالجة وتحليل  ، أعدت الهيئة برامج مختلفة لتجميع     ، أعدت الهيئة برامج مختلفة لتجميع     لتيسير ممارسة المهام الموكولة إليها    لتيسير ممارسة المهام الموكولة إليها    

المعطيات والمعلومات، من أجل الكشف عن الحقيقة وجبر األضرار الماديـة والمعنويـة             المعطيات والمعلومات، من أجل الكشف عن الحقيقة وجبر األضرار الماديـة والمعنويـة             
 معالجة المعلومات والمعطيـات المحـصل        معالجة المعلومات والمعطيـات المحـصل       ولتسهيلولتسهيل. . التي لحقت بالضحايا وذوي حقوقهم    التي لحقت بالضحايا وذوي حقوقهم    

الطلبات الواردة علـى الهيئـة، التحريـات، االسـتماعات،          الطلبات الواردة علـى الهيئـة، التحريـات، االسـتماعات،          ( (  من مختلف المصادر    من مختلف المصادر   عليهاعليها
مـن  مـن  كـان   كـان   ،  ،  ، اعتمدت الهيئة نظاما معلوماتيـا     ، اعتمدت الهيئة نظاما معلوماتيـا     ))الشهادات واإلفادات، الدراسات واألبحاث   الشهادات واإلفادات، الدراسات واألبحاث   

حول ضحايا االنتهاكات الجسيمة لحقـوق اإلنـسان،        حول ضحايا االنتهاكات الجسيمة لحقـوق اإلنـسان،        انات  انات  بيبيأهدافه الرئيسية إنشاء قاعدة     أهدافه الرئيسية إنشاء قاعدة     
  ..يساعد على تدبير الملفات ومعالجة وتحليل المعلومات المتعلقة بهايساعد على تدبير الملفات ومعالجة وتحليل المعلومات المتعلقة بها
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 أداة رئيـسية     أداة رئيـسية    ، منذ بداية أشـغالها،    ، منذ بداية أشـغالها،    اا قاعدة البيانات التي حرصت الهيئة على إنشائه        قاعدة البيانات التي حرصت الهيئة على إنشائه       شكلتشكلت
ـ . . وتيسير الوصول إلى المعلومات في أسرع وقت ممكن       وتيسير الوصول إلى المعلومات في أسرع وقت ممكن       لضبط المعطيات   لضبط المعطيات    ـ كم ا سـمحت   ا سـمحت   كم

باستخراج إحصائيات ساعدت فرق العمل واللجان الخاصة والوحدات اإلدارية على إنجاز           باستخراج إحصائيات ساعدت فرق العمل واللجان الخاصة والوحدات اإلدارية على إنجاز           
. .  لالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان     لالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان    إحصائيةإحصائيةمهامها، وكذا إعداد تقارير تحليلية نوعية و      مهامها، وكذا إعداد تقارير تحليلية نوعية و      

شبكة محلية خاصة بشكل مستقل عـن الـشبكة         شبكة محلية خاصة بشكل مستقل عـن الـشبكة         تم إنشاء   تم إنشاء   ،  ،   داخل الهيئة   داخل الهيئة  ولتعميم المعطيات ولتعميم المعطيات 
  .. المرتبطة باالنترنيت المرتبطة باالنترنيتعامة للهيئةعامة للهيئةالال
وقد تم وضع تصور قاعدة البيانات، بمراعاة اختصاصات الهيئة والمنهجية والطرق التي            وقد تم وضع تصور قاعدة البيانات، بمراعاة اختصاصات الهيئة والمنهجية والطرق التي              

تم اعتمادها إلثبات نوعية ومدى جسامة االنتهاكات الماضية لحقوق اإلنسان، في سياقاتها            تم اعتمادها إلثبات نوعية ومدى جسامة االنتهاكات الماضية لحقوق اإلنسان، في سياقاتها            
  ..وفي ضوء المعايير الدولية لحقوق اإلنسانوفي ضوء المعايير الدولية لحقوق اإلنسان

سـابقة  سـابقة  ، في غياب تجربـة      ، في غياب تجربـة      باألمر الهين باألمر الهين قيق وشامل   قيق وشامل    د  د ييمعلوماتمعلوماتنظام  نظام   إعداد    إعداد   لم تكن مهمة  لم تكن مهمة  
مماثلة لتجربة المغرب، حيث الحظت الهيئة بعد االطالع على تجـارب لجـان الحقيقـة               مماثلة لتجربة المغرب، حيث الحظت الهيئة بعد االطالع على تجـارب لجـان الحقيقـة               

، مـن   ، مـن   بذل مجهود واجتهاد خـاص    بذل مجهود واجتهاد خـاص     خصوصياتها، مما تطلب      خصوصياتها، مما تطلب      تجربة  تجربة والمصالحة، أن  لكل   والمصالحة، أن  لكل   
  بيانـات بيانـات لقاعـدة   لقاعـدة     وضع تصور وضع تصور طرف األعضاء والطاقم اإلداري والتقني للهيئة، من أجل         طرف األعضاء والطاقم اإلداري والتقني للهيئة، من أجل         

  ..تستجيب لحاجيات الهيئةتستجيب لحاجيات الهيئة
  

وقد تطلب تفعيل نظام المعلومات تعبئة كبيرة لوسائل بشرية ومادية، تحت إشراف أعضاء             وقد تطلب تفعيل نظام المعلومات تعبئة كبيرة لوسائل بشرية ومادية، تحت إشراف أعضاء             
 فاق عددهم المائة، خالل الشهور الثالثة األولـى          فاق عددهم المائة، خالل الشهور الثالثة األولـى          تم توظيف أطر ومساعدين     تم توظيف أطر ومساعدين    حيثحيث. . الهيئةالهيئة

علوماتيـة  علوماتيـة  كما تم اقتنـاء معـدات م      كما تم اقتنـاء معـدات م      ) . ) . 20042004يوليوز، غشت وشتنبر    يوليوز، غشت وشتنبر    ((لتفعيل هذا النظام    لتفعيل هذا النظام    
وقد تطلب وضـع وتفعيـل نظـام المعلومـات          وقد تطلب وضـع وتفعيـل نظـام المعلومـات          . . متطورة وتهييء قاعات مخصصة لذلك    متطورة وتهييء قاعات مخصصة لذلك    

  :المراحل المهمة التاليةالمراحل المهمة التالية
  ؛؛ حاجيات الهيئة في مجال المعلومات والتنظيم حاجيات الهيئة في مجال المعلومات والتنظيمدراسةدراسة  --
  تصنيف وتوحيد المعلومات؛تصنيف وتوحيد المعلومات؛  --

  ؛؛ الستكمال المعلومات الستكمال المعلوماتإعداد الوثائق الالزمةإعداد الوثائق الالزمة  --
  يانات؛يانات؛هندسة قاعدة البهندسة قاعدة البنامج معلوماتي خاص بنامج معلوماتي خاص بتهييء برتهييء بر  --
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  ؛؛تجميع المعطياتتجميع المعطيات  --
  استكمال المعلومات؛استكمال المعلومات؛  --

  تحصيل وضبط المعطيات واستغاللها؛تحصيل وضبط المعطيات واستغاللها؛  --

  . المعطيات من حيث النوع والكم المعطيات من حيث النوع والكمتحليلتحليل  --
  

    هداف نظام المعلوماتهداف نظام المعلوماتأأ--11

يمكن تعريف نظام المعلومات الخاص بهيئة اإلنصاف والمصالحة، بأنه مجموعـة مـن             يمكن تعريف نظام المعلومات الخاص بهيئة اإلنصاف والمصالحة، بأنه مجموعـة مـن             
 بـشرية وماديـة،    بـشرية وماديـة،    اتصال وموارد اتصال ومواردكذا شبكةكذا شبكةجراءات و جراءات و اإلاإلمعلوماتية و معلوماتية و الالبرامج  برامج  الالمعطيات و معطيات و الال

قصد تجميع وتخزين وحفظ المعلومات، واستغالل البيانات بطريقة معلوماتية أوتوماتيكية،          قصد تجميع وتخزين وحفظ المعلومات، واستغالل البيانات بطريقة معلوماتية أوتوماتيكية،          
  لمساعدة الهيئة على إنجاز مهامها وبلوغ أهدافهالمساعدة الهيئة على إنجاز مهامها وبلوغ أهدافها

  

  وظائف نظام المعلوماتوظائف نظام المعلومات  --11--11

  :يمكن تلخيص وظائف هذا النظام في العمليات األساسية التاليةيمكن تلخيص وظائف هذا النظام في العمليات األساسية التالية

  جميع وتحصيل المعطيات؛جميع وتحصيل المعطيات؛يشمل عملية تيشمل عملية ت: : التجميعالتجميع  --

  تسهيل الحصول على المعلومات في أسرع وقت؛تسهيل الحصول على المعلومات في أسرع وقت؛تمكن من تمكن من : : المعالجةالمعالجة  --

  يلعب دور التذكير واسترجاع المعلومات في الوقت المناسب؛يلعب دور التذكير واسترجاع المعلومات في الوقت المناسب؛: : التخـزينالتخـزين  --

  .يضمن العالقات بين مختلف الوحدات وفرق العمل واللجان الخاصةيضمن العالقات بين مختلف الوحدات وفرق العمل واللجان الخاصة: : التواصلالتواصل  --
  

  أهداف نظام المعلوماتأهداف نظام المعلومات--22--11
المتمثلة في استعمال وسـائل علميـة       المتمثلة في استعمال وسـائل علميـة         نظام المعلومات، نظام المعلومات، اف األساسية ل  اف األساسية ل  اإلضافة إلى األهد  اإلضافة إلى األهد  بب

حديثة لمعالجة المعلومات والمساهمة في تطوير األبحاث والدراسات في مجـال حقـوق             حديثة لمعالجة المعلومات والمساهمة في تطوير األبحاث والدراسات في مجـال حقـوق             
 :اإلنسان، يمكن تلخيص أهم األهداف العملية في النقط التاليةاإلنسان، يمكن تلخيص أهم األهداف العملية في النقط التالية
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نسان، مع  نسان، مع  إنشاء قاعدة البيانات حول ضحايا ماضي االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإل         إنشاء قاعدة البيانات حول ضحايا ماضي االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإل           --
  فتح ملف خاص بكل ضحية؛فتح ملف خاص بكل ضحية؛

  تحصيل كل المعلومات المتعلقة بكل ضحية من مختلف المصادر؛تحصيل كل المعلومات المتعلقة بكل ضحية من مختلف المصادر؛  --

   المعلومات واستخراجها عند الحاجة؛ المعلومات واستخراجها عند الحاجة؛ضبط وتدقيقضبط وتدقيق  --

  تدبير ملفات الضحايا؛تدبير ملفات الضحايا؛  --

  سهولة تحديد كل المتطلبات بدقة وفي أسرع وقت؛سهولة تحديد كل المتطلبات بدقة وفي أسرع وقت؛  --

  الحصول على ملخص يتضمن جميع المعلومات المحصلة عن كل ضحية؛الحصول على ملخص يتضمن جميع المعلومات المحصلة عن كل ضحية؛  --

 الكـم   الكـم  مـن حيـث  مـن حيـث  خراج اإلحصائيات الالزمة إلعداد تقارير تحليلية للمعطيات    خراج اإلحصائيات الالزمة إلعداد تقارير تحليلية للمعطيات    استاست  --
، بهدف االستجابة لحاجيات الهيئة في االضـطالع بمهامهـا، وفـي أفـق              ، بهدف االستجابة لحاجيات الهيئة في االضـطالع بمهامهـا، وفـي أفـق              والنوعوالنوع

  .االستجابة لطلبات البحث والدراسة فيما بعد والية الهيئةاالستجابة لطلبات البحث والدراسة فيما بعد والية الهيئة
  

م، نذكر منها على    م، نذكر منها على    باإلضافة إلى هذه األهداف، مكنت قاعدة البيانات من القيام ببعض المها          باإلضافة إلى هذه األهداف، مكنت قاعدة البيانات من القيام ببعض المها          
  ::الخصوصالخصوص

المعطيات كاالسـم وبطاقـة التعريـف       المعطيات كاالسـم وبطاقـة التعريـف       ضبط الملفات المكررة باالستعانة ببعض      ضبط الملفات المكررة باالستعانة ببعض        --
  الوطنية وغيرها؛الوطنية وغيرها؛

 مختلـف    مختلـف    كافة المعلومات المتعلقة بنفس الضحية والواردة على الهيئـة مـن            كافة المعلومات المتعلقة بنفس الضحية والواردة على الهيئـة مـن           جمعجمع  --
  ؛؛المصادر في ملف واحدالمصادر في ملف واحد

  ؛؛ استكمال المعلومات الناقصة استكمال المعلومات الناقصةتحيين المعطيات من خاللتحيين المعطيات من خالل  --
   األوتوماتيكية لتفادي األخطاء والحرص على ضبط المعلومات؛ األوتوماتيكية لتفادي األخطاء والحرص على ضبط المعلومات؛المراقبةالمراقبة  --

  .تتبع مسار الملفات بين مختلف فرق العمل واللجان الخاصة والوحدات اإلداريةتتبع مسار الملفات بين مختلف فرق العمل واللجان الخاصة والوحدات اإلدارية  --
  

  منهجية العملمنهجية العمل--22
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منهجية ترتكز علـى تثبيـت      منهجية ترتكز علـى تثبيـت       حيث تم اتباع      حيث تم اتباع     تم وضع نظام المعلومات للهيئة عبر مراحل،      تم وضع نظام المعلومات للهيئة عبر مراحل،      
ويمكن حصر أهم ويمكن حصر أهم . . إلى المرحلة المواليةإلى المرحلة الموالية   الولوج الولوجالنتائج المحصل عليها في كل مرحلة قبلالنتائج المحصل عليها في كل مرحلة قبل

  :هذه المراحل فيهذه المراحل في
  
  

 
 
 
 
 
 

  

  

   تحديد حاجيات الهيئة تحديد حاجيات الهيئة--11--22

 دراسة أولية لتحديد حاجيات الهيئة  دراسة أولية لتحديد حاجيات الهيئة لتحقيق األهداف المتوخاة من هذا النظام، تم إجراءلتحقيق األهداف المتوخاة من هذا النظام، تم إجراء
   مستمدة من مستمدة منوفي هذا الصدد، تم االعتماد على عناصروفي هذا الصدد، تم االعتماد على عناصر. . على مستوى المعلومات والتنظيمعلى مستوى المعلومات والتنظيم

، ومسؤولي ، ومسؤولي نتائج االجتماعات مع أعضاء الهيئة وفرق عملهانتائج االجتماعات مع أعضاء الهيئة وفرق عملهاتقييم عملية التحليل القبلي، وتقييم عملية التحليل القبلي، و
كما تم االستئناس بتجارب لجان كما تم االستئناس بتجارب لجان . . ار لجنة التنسيق اإلداريار لجنة التنسيق اإلداريالوحدات اإلدارية، في إطالوحدات اإلدارية، في إط

   ..الحقيقة والمصالحةالحقيقة والمصالحة
  

  عملية التحليل القبليعملية التحليل القبلي--11--11--22

 على معلومات حول طبيعة الطلبات والقيام بتصنيفات أولية  على معلومات حول طبيعة الطلبات والقيام بتصنيفات أولية  من التوفر من التوفرالهيئةالهيئةمكين مكين لتلت
حول عينة حول عينة ) ) التحليل القبليالتحليل القبلي (  ( لحقوق اإلنسان، تم القيام بدراسة أوليةلحقوق اإلنسان، تم القيام بدراسة أوليةلالنتهاكات الجسيمة لالنتهاكات الجسيمة 

وتهم هذه األخيرة الطلبات الواردة مباشرة على الهيئة في أجلها وتهم هذه األخيرة الطلبات الواردة مباشرة على الهيئة في أجلها . .  طلب طلب84208420تتكون من تتكون من 
، و كذا الطلبات التي أحيلت من المجلس ، و كذا الطلبات التي أحيلت من المجلس ))20042004 فبراير  فبراير 1313اير إلى اير إلى  ين ين1212من من ((القانوني القانوني 

  تحديد حاجيات الهيئة

  تصور النظام

  تفعيل النظام
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ل هيئة التحكيم المستقلة للتعويض سابقا ل هيئة التحكيم المستقلة للتعويض سابقا لحقوق اإلنسان، والمسجلة خارج أجلحقوق اإلنسان، والمسجلة خارج أجاالستشاري االستشاري 
   ). ).19991999بعد نهاية دجنبربعد نهاية دجنبر((

 :الدراسةالدراسة التي وضعت لهذه  التي وضعت لهذه ومن بين األهدافومن بين األهداف

  هاك؛هاك؛تحديد وتصنيف الطلبات الواردة على الهيئة حسب نوع االنتتحديد وتصنيف الطلبات الواردة على الهيئة حسب نوع االنت  --
للوقوف على  للوقوف على  ، والتي كانت مناسبة     ، والتي كانت مناسبة     تفريـغ المعلومات في استمارة معدة سلفا لذلك      تفريـغ المعلومات في استمارة معدة سلفا لذلك        --

نوعيــة الطلبــات ومحاولة التعرف الملموس علـى طبيعتهـا وخصائـصها           نوعيــة الطلبــات ومحاولة التعرف الملموس علـى طبيعتهـا وخصائـصها           
  ؛؛ الممكن مواجهتها أثناء عملية التفريغ الممكن مواجهتها أثناء عملية التفريغومداها، واستخالص الصعوباتومداها، واستخالص الصعوبات

ي لم تكن مسجلة في     ي لم تكن مسجلة في     التالتتسجيل جميع المطالب ونوع األضرار التي لحقت الضحايا         تسجيل جميع المطالب ونوع األضرار التي لحقت الضحايا           --
  االستمارة؛ االستمارة؛ 

  .يتم تحليلها وتصنيفهايتم تحليلها وتصنيفهاتسجيل جميع أنواع االنتهاكات لكي تسجيل جميع أنواع االنتهاكات لكي   --
  

مكنت حصيلتها من مكنت حصيلتها من قد قد وو. . تم تكليف فريق إداري بهذه العملية التي استغرقت شهرينتم تكليف فريق إداري بهذه العملية التي استغرقت شهرين
استخراج معلومات حول الطلبات واالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان والعراقيل المتعلقة استخراج معلومات حول الطلبات واالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان والعراقيل المتعلقة 

وخالل تدارس وتقييم هذه العملية، تم التركيز على النقاط وخالل تدارس وتقييم هذه العملية، تم التركيز على النقاط . .  والموضوعية والموضوعيةبالمفاهيم التقنيةبالمفاهيم التقنية
  ::التاليةالتالية

إعداد الئحة أولية للتصنيفات المتعلقة بطبيعة الطلبات وأنواع االنتهاكات إعداد الئحة أولية للتصنيفات المتعلقة بطبيعة الطلبات وأنواع االنتهاكات   
  ؛؛الضحايا وكذا المطالبالضحايا وكذا المطالبواألضرار الالحقة بواألضرار الالحقة ب

 تعذر تصنيفها باعتبار األمر يتعلق باختصاص  تعذر تصنيفها باعتبار األمر يتعلق باختصاص   تحديد أنواع االنتهاكات التيتحديد أنواع االنتهاكات التي  
  ..الهيئة ويحتاج اتخاذ قرار من قبلهاالهيئة ويحتاج اتخاذ قرار من قبلها

  

  نتائج االجتماعات واللقاءات المنظمةنتائج االجتماعات واللقاءات المنظمة--22--11--22
 تخصيص مجموعة من  تخصيص مجموعة من انطالقا من النتائج المحصل عليها بعد عملية التحليل القبلي، تمانطالقا من النتائج المحصل عليها بعد عملية التحليل القبلي، تم

 قصد تحديد  قصد تحديد االجتماعات بين أعضاء الهيئة وفرق عملها ومسؤولي الوحدات اإلداريةاالجتماعات بين أعضاء الهيئة وفرق عملها ومسؤولي الوحدات اإلدارية
  ::ركزت المناقشات علىركزت المناقشات علىوو. . ومنهجية العملومنهجية العملمات مات  في مجال المعلو في مجال المعلوحاجيات الهيئةحاجيات الهيئة
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   الملف؛ الملف؛شكلشكل  --
  نوع المعلومات التي سيتم تحصيلها بقاعدة البيانات؛نوع المعلومات التي سيتم تحصيلها بقاعدة البيانات؛  --

  مصادر المعلومات؛مصادر المعلومات؛  --

  تدقيق وضبط المفاهيم؛تدقيق وضبط المفاهيم؛  --

  طريقة تجميع المعطيات؛طريقة تجميع المعطيات؛  --

  الوحدات الفاعلة في النظام؛ الوحدات الفاعلة في النظام؛   --

  إرساء قاعدة البيانات؛إرساء قاعدة البيانات؛  --

  .تدبير الملفاتتدبير الملفات خاصة ب خاصة بإجراءاتإجراءات  --
  

ب المتعلقة بنظام ب المتعلقة بنظام  مراجعة كل الجوان مراجعة كل الجوانرى من الوقوف على ضرورةرى من الوقوف على ضرورةمكن التقييم المجمكن التقييم المج
 المعطيات،  المعطيات، لمعلومات التي يجب تجميعها، تفريغلمعلومات التي يجب تجميعها، تفريغ االستمارة، نوع ا االستمارة، نوع اشكلشكل((المعلومات المعلومات 

بعين االعتبار مهام وحاجيات بعين االعتبار مهام وحاجيات مع األخذ مع األخذ ، ، ...)...)ة البيانات، المفاهيم المستعملة،ة البيانات، المفاهيم المستعملة،تحصيلها بقاعدتحصيلها بقاعد
على نظام متكامل وشمولي يمكن من على نظام متكامل وشمولي يمكن من  التوفر  التوفر منمنالهيئة الهيئة لتمكين لتمكين الفاعلين في هذا النظام، الفاعلين في هذا النظام، 

بين أن تقدير الحاجيات من بين أن تقدير الحاجيات من  كما ت كما ت..ساعدها على القيام بمهامهاساعدها على القيام بمهامهاتتانتقاء معطيات ومعلومات انتقاء معطيات ومعلومات 
لية تحليل الطلبات، مرتبط بالصيغة النهائية لية تحليل الطلبات، مرتبط بالصيغة النهائية  البشرية والمادية الالزمة إلنجاز عم البشرية والمادية الالزمة إلنجاز عمالمواردالموارد

  . وكذا التصور العام لنظام المعلومات وكذا التصور العام لنظام المعلوماتللملف التقنيللملف التقني
  

  تصور النظامتصور النظام--22--22
وضع أي نظام معلوماتي، حيث يعكس هذا األخير البنية وضع أي نظام معلوماتي، حيث يعكس هذا األخير البنية أهم مراحل  أهم مراحل  تعتبر مرحلة التصور    تعتبر مرحلة التصور    

 خاص بالهيئة مرحلـة      خاص بالهيئة مرحلـة     معلوماتمعلوماتوقد شكل تصور نظام     وقد شكل تصور نظام     . . ها لتطويره ها لتطويره تم االعتماد علي  تم االعتماد علي  ييالتي  التي  
  : لألسباب التالية لألسباب التاليةأساسية في إنشاء قاعدة البياناتأساسية في إنشاء قاعدة البيانات

بية يمكن االستفادة منها أو االستئناس      بية يمكن االستفادة منها أو االستئناس      قريبة من التجربة المغر   قريبة من التجربة المغر   غياب تجربة مماثلة    غياب تجربة مماثلة      --
  ؛؛بهابها

  الضغط الزمني إلنجاز هذه المرحلة؛الضغط الزمني إلنجاز هذه المرحلة؛  --
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  19561956من  من  (( سنة    سنة   4343 االنتهاكات المرتبطة بها، على مدى        االنتهاكات المرتبطة بها، على مدى         تعدد األحداث وتنوع    تعدد األحداث وتنوع    --
  ؛؛))19991999إلى إلى 

  . .  بسياقات جميع األحداث واالنتهاكات بسياقات جميع األحداث واالنتهاكات المهتمة المهتمةوطنيةوطنيةالالمعطيات معطيات الال و وتتدراسادراساندرة الندرة ال  --
  

 :معلومات في إتباع الخطوات التاليةمعلومات في إتباع الخطوات التالية مرحلة تصور نظام ال مرحلة تصور نظام التمثلتتمثلت

  تصنيف وتوحيد المعطيات؛تصنيف وتوحيد المعطيات؛  --
  إعداد وتهييء االستمارات؛ إعداد وتهييء االستمارات؛   --

  تصور النموذج والهندسة التقنية لقاعدة البيانات والبرامج المعلوماتية؛تصور النموذج والهندسة التقنية لقاعدة البيانات والبرامج المعلوماتية؛  --

 .تحديد الحاجيات من وسائل بشرية وماديةتحديد الحاجيات من وسائل بشرية ومادية -
  

    تصنيف وتوحيد المعطياتتصنيف وتوحيد المعطيات--11--22--22

معطيات الواجب تجميعها من مختلف مصادر      معطيات الواجب تجميعها من مختلف مصادر       دراسة الحاجيات، تحديد تصور لل      دراسة الحاجيات، تحديد تصور لل     استهدفتاستهدفت
  ::وقد تم تحديد هذه األخيرة فيما يليوقد تم تحديد هذه األخيرة فيما يلي. . المعلوماتالمعلومات

    الطلبات الواردة على الهيئة؛الطلبات الواردة على الهيئة؛  --
  فريق التحريات؛ فريق التحريات؛   --

   الوطنية والدولية؛ الوطنية والدولية؛وثائق الجمعيات والمنظماتوثائق الجمعيات والمنظمات  --

 سواء بمقر الهيئة أو أثناء عمليـة اسـتكمال البيانـات والزيـارات               سواء بمقر الهيئة أو أثناء عمليـة اسـتكمال البيانـات والزيـارات              االستماعاتاالستماعات  --
  الميدانية؛الميدانية؛

 ). المعلومات الواردة من أي جهة رسميةالمعلومات الواردة من أي جهة رسمية( ( ظ الرسمي ظ الرسمي الحفالحف -
   

األول األول : : باإلضافة إلى هذه المصادر المتعلقة بالمعلومات حول الضحايا، تم خلق مصدرين          باإلضافة إلى هذه المصادر المتعلقة بالمعلومات حول الضحايا، تم خلق مصدرين          
ق األحـداث   ق األحـداث   يتعلق بشهادات وإفادات أشخاص عايشوا االنتهاكـات، والثـاني يهـم سـيا            يتعلق بشهادات وإفادات أشخاص عايشوا االنتهاكـات، والثـاني يهـم سـيا            

  . قصد تلبية حاجيات فريق الدراسات واألبحاث قصد تلبية حاجيات فريق الدراسات واألبحاثواالنتهاكاتواالنتهاكات
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قابلة لالستغالل تقنيا   قابلة لالستغالل تقنيا   ) ) vvaarriiaabblleess((عد تحديد المفاهيم، تمت ترجمتها على شكل متغيرات         عد تحديد المفاهيم، تمت ترجمتها على شكل متغيرات         بب
وتعتبر هذه العملية كمرحلة تنظيميـة ذات       وتعتبر هذه العملية كمرحلة تنظيميـة ذات       . . المتعلقة بها المتعلقة بها ) ) mmooddaalliittééss((وإعداد التصنيفات   وإعداد التصنيفات   

  . أهمية كبرى في مسار نظام المعلومات من ناحية الفعالية وجودة المعلوماتأهمية كبرى في مسار نظام المعلومات من ناحية الفعالية وجودة المعلومات
  

  لتجميع المعطياتلتجميع المعطياتإعداد االستمارات إعداد االستمارات --22--22--22
ـ " " بطاقة المعلومات حول ضحايا االنتهاكات الجسيمة لحقـوق اإلنـسان         بطاقة المعلومات حول ضحايا االنتهاكات الجسيمة لحقـوق اإلنـسان         ""تم إعداد   تم إعداد    ـ لتجمي ع ع لتجمي

الطلـب، التحريـات،   الطلـب، التحريـات،   ( ( الواردة مـن مختلـف المـصادر   الواردة مـن مختلـف المـصادر   المعلومات المتعلقة بكل ضحية  المعلومات المتعلقة بكل ضحية  
" " الـشهادات الـشهادات ""، واستمارة خاصة بــ      ، واستمارة خاصة بــ      ))االستماع، وثائق جمعية أو منظمة والحفظ الرسمي      االستماع، وثائق جمعية أو منظمة والحفظ الرسمي      

 للمعلومات   للمعلومات  كما تم إعداد دليلين   كما تم إعداد دليلين   ". ". حول األحداث حول األحداث معلومات  معلومات  ""ا استمارة تهم    ا استمارة تهم    ، و كذ  ، و كذ  ""اإلفاداتاإلفادات""وو
  ..د المفاهيم ومنهجية العملد المفاهيم ومنهجية العملتوحيتوحيضمان ضمان والتصنيفات، قصد والتصنيفات، قصد 

  

    بطاقة المعلومات حول ضحايا االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسانبطاقة المعلومات حول ضحايا االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان--أأ
ـ      مجهودات تقنية ونظرية، بتنسيق م    مجهودات تقنية ونظرية، بتنسيق م    للتعتبر بطاقة المعلومات نتيجة     تعتبر بطاقة المعلومات نتيجة      ـ      ع فرق العمل كـل م ن ن ع فرق العمل كـل م

 وقد  وقد ..مع مراعاة خصوصيات التجربة المغربية والمعايير الدولية ذات الصلة      مع مراعاة خصوصيات التجربة المغربية والمعايير الدولية ذات الصلة      ،  ،  زاوية مهامه زاوية مهامه 
 يتضمن المعلومات    يتضمن المعلومات   ،،كل ضحية قدم طلبا أو قدم بشأنه طلب       كل ضحية قدم طلبا أو قدم بشأنه طلب       فتح ملف، ل  فتح ملف، ل    في هندستها في هندستها روعي  روعي  

 فـي المحـاور      فـي المحـاور     تم تجميعها تم تجميعها معلومات  معلومات  وتتضمن هذه البطاقة    وتتضمن هذه البطاقة    . . الواردة من مختلف المصادر   الواردة من مختلف المصادر   
  :التاليةالتالية

  مات عن التحليل واالستماع والتحري؛مات عن التحليل واالستماع والتحري؛المصدر ومعلوالمصدر ومعلو  --

  تعريف بالضحية؛تعريف بالضحية؛  --

  ؛؛تماعي للضحية قبل االنتهاك وبعدهتماعي للضحية قبل االنتهاك وبعدهالوضع االجالوضع االج  --
   والمستمع إليهم والمتحرى معهم؛ والمستمع إليهم والمتحرى معهم؛تعريف بواضعي الطلبتعريف بواضعي الطلب  --

، مراكز االنتهـاك،    ، مراكز االنتهـاك،    طبيعة االنتهاك طبيعة االنتهاك : : أنواع االنتهاكات والمعلومات المرتبطة بها    أنواع االنتهاكات والمعلومات المرتبطة بها      --
  ؛؛ في حالة تعرض الضحية له في حالة تعرض الضحية لهيبيبوسائل التعذوسائل التعذالجهة المنسوب إليها االنتهاك والجهة المنسوب إليها االنتهاك و

  الشهود لفائدة الضحية وشهادة الضحية لفائدة الغير؛الشهود لفائدة الضحية وشهادة الضحية لفائدة الغير؛  --

  ؛؛ادية والمعنوية الالحقة بالضحيةادية والمعنوية الالحقة بالضحيةاألضرار الماألضرار الم  --
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 .المطالبالمطالب -
  

 تتبـع    تتبـع   لجانب الصحي للـضحية، واسـتمارة تمكـن مـن         لجانب الصحي للـضحية، واسـتمارة تمكـن مـن         تم إعداد استمارة خاصة با    تم إعداد استمارة خاصة با    كما  كما  
رة تتعلق بمعلومـات حـول      رة تتعلق بمعلومـات حـول      اإلجراءات التي قامت بها الهيئة لفائدة الضحايا، وكذا استما        اإلجراءات التي قامت بها الهيئة لفائدة الضحايا، وكذا استما        

 فيها من قبل هيئة      فيها من قبل هيئة     تلك التي سبق البت   تلك التي سبق البت   تسوية سابقة لبعض الملفات من طرف الحكومة أو         تسوية سابقة لبعض الملفات من طرف الحكومة أو         
  ..التحكيم المستقلة للتعويضالتحكيم المستقلة للتعويض

  

  دليل المعلوماتدليل المعلومات--بب

، قـصد  ، قـصد  عاملة بالهيئـة عاملة بالهيئـة وضع رهن إشارة جميع األطر الوضع رهن إشارة جميع األطر ال  ددمرشمرشتم تهيئ وثيقة بمثابة دليل و     تم تهيئ وثيقة بمثابة دليل و     
 المتعلقة باألحـداث واالنتهاكـات، وكـذا التعريـف           المتعلقة باألحـداث واالنتهاكـات، وكـذا التعريـف          توحيد المفاهيم والتعريفات األساسية   توحيد المفاهيم والتعريفات األساسية   

كمـا تتـضمن هـذه      كمـا تتـضمن هـذه      . . بمنهجية العمل وطريقة تحصيل المعلومات، توخيا للدقة واالنسجام       بمنهجية العمل وطريقة تحصيل المعلومات، توخيا للدقة واالنسجام       
 من   من   المتنوعة المصادر،   المتنوعة المصادر،   عند تجميع المعلومات    عند تجميع المعلومات   ،  ،   يستعان بها   يستعان بها  الوثيقة مجموعة من األمثلة،   الوثيقة مجموعة من األمثلة،   

  ..بطاقة المعلوماتبطاقة المعلومات  ء ء ىى المحلل بهدف مل المحلل بهدف ملقبلقبل
  

  تتدليل التصنيفادليل التصنيفا--جج
على قيـد  على قيـد  ((حالة الضحيةحالة الضحية: : تتضمن بطاقة المعلومات متغيرات لها أجوبة محددة مسبقا مثل   تتضمن بطاقة المعلومات متغيرات لها أجوبة محددة مسبقا مثل   سس

، الحالـة العائليـة     ، الحالـة العائليـة     ))ذكـر أو أنثـى    ذكـر أو أنثـى    ( ( ، الجـنس  ، الجـنس  ))الحياة أو متوفى أو مجهـول المـصير       الحياة أو متوفى أو مجهـول المـصير       
الضحية مباشرة،  الضحية مباشرة،  ( ( ، صفة واضع الطلب   ، صفة واضع الطلب   ))))ةة((، أرمل   ، أرمل   ))ةة((، مطلق ، مطلق ))ةة((عازب، متزوج   عازب، متزوج   ((للضحيةللضحية

المهنـة، مكـان    المهنـة، مكـان    : : ات غير محدودة التـصنيف مثـل      ات غير محدودة التـصنيف مثـل      ، ومتغير ، ومتغير )....)....، وكيل ، وكيل ارثارثذو حق، و  ذو حق، و  
 الشيء الذي تطلـب      الشيء الذي تطلـب     ......ب، األضرار، أساليب التعذيب،   ب، األضرار، أساليب التعذيب،   االزدياد، مراكز االحتجاز، المطال   االزدياد، مراكز االحتجاز، المطال   

إعداد دليل تصنيفات وظيفية لتوحيد المصطلحات والعبارات المستعملة أثناء تعبئة قاعـدة            إعداد دليل تصنيفات وظيفية لتوحيد المصطلحات والعبارات المستعملة أثناء تعبئة قاعـدة            
  . . البياناتالبيانات

  

  لبياناتلبياناتتصور النموذج والهندسة التقنية لقاعدة اتصور النموذج والهندسة التقنية لقاعدة ا--33--22--22

 األنظمة المعلوماتية التي تمكن من تخزين البيانـات بـشكل            األنظمة المعلوماتية التي تمكن من تخزين البيانـات بـشكل           كما هو الشأن بالنسبة لجميع    كما هو الشأن بالنسبة لجميع    
  :منظم، ارتكز النظام الخاص بالهيئة تقنيا على ثالث مكونات أساسيةمنظم، ارتكز النظام الخاص بالهيئة تقنيا على ثالث مكونات أساسية
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ومراجعـة  ومراجعـة    تعـديل تعـديل ووهي مجموعة من الحواسـب لتحـصيل        هي مجموعة من الحواسـب لتحـصيل        : : الشبكة المعلوماتية الشبكة المعلوماتية   
  المعطيات؛المعطيات؛المعلومات، مرتبطة بحاسوب مركزي خاص بتخزين المعلومات، مرتبطة بحاسوب مركزي خاص بتخزين 

هي طريقة منطقية لتمثيل المعطيات في جداول لكي تمكـن          هي طريقة منطقية لتمثيل المعطيات في جداول لكي تمكـن          : : قاعدة البيـــانات قاعدة البيـــانات   
  من إضافة وتعديل ومراجعة المعلومات بسهولة وفي أي وقت؛من إضافة وتعديل ومراجعة المعلومات بسهولة وفي أي وقت؛

التجـاوب  التجـاوب    هو أداة متطورة تمكن مستعملي قاعدة البيانات منهو أداة متطورة تمكن مستعملي قاعدة البيانات من: : برنامج معلومـاتيبرنامج معلومـاتي  
  ..معها بطريقة مبسطةمعها بطريقة مبسطة

  

  تصور الشبكة المعلوماتيةتصور الشبكة المعلوماتية--أأ
 المتعارف عليها في هـذا       المتعارف عليها في هـذا      ((SSttaannddaarrdd))لهيئة شبكة معلوماتية وفق المعايير الدولية       لهيئة شبكة معلوماتية وفق المعايير الدولية       تبنت ا تبنت ا 

المجال، لتسهيل االستعمال المشترك للمعلومات والطابعات بين مختلف المستعملين للشبكة          المجال، لتسهيل االستعمال المشترك للمعلومات والطابعات بين مختلف المستعملين للشبكة          
  ..من سهولة الولوج لشبكة االنترنيتمن سهولة الولوج لشبكة االنترنيتاالستفادة االستفادة وفرق عملها، وفي نفس الوقت وفرق عملها، وفي نفس الوقت 

  

رى، وذلك بـالنظر    رى، وذلك بـالنظر    خاصة بقاعدة البيانات عن الشبكة األخ     خاصة بقاعدة البيانات عن الشبكة األخ     كما قامت الهيئة بعزل الشبكة ال     كما قامت الهيئة بعزل الشبكة ال     
ولهذا وجـب   ولهذا وجـب   . . لحفاظ على سريتها  لحفاظ على سريتها  ضمانا ل ضمانا ل  أهمية المعلومات المخزنة بقاعدة البيانات و       أهمية المعلومات المخزنة بقاعدة البيانات و      إلىإلى

  5050وقد استعملت الهيئة أزيد مـن       وقد استعملت الهيئة أزيد مـن       . . حماية هذه األخيرة من كل تسرب خارجي أو داخلي        حماية هذه األخيرة من كل تسرب خارجي أو داخلي        
ويوضح الرسم  ويوضح الرسم  . .  مركزي  مركزي  طابعة مدبرة من طرف حاسوب      طابعة مدبرة من طرف حاسوب     2020 وأكثر من     وأكثر من    اا متطور  متطور ااحاسوبحاسوب

    ::التالي هندسة هذه الشبكةالتالي هندسة هذه الشبكة
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المستعملين األنترنتشبكة 

رئيسي حاسوب وحدة التخزين

حاسوب ثانوي

المستعملين 

موزع 

المستعملين األنترنتشبكة 

رئيسي حاسوب وحدة التخزين

حاسوب ثانوي

المستعملين 

موزع 

المستعملين األنترنتشبكة 

رئيسي حاسوب وحدة التخزين

حاسوب ثانوي

المستعملين 

موزع 

 
  
  

  تصور قاعدة البياناتتصور قاعدة البيانات--بب
 شركة مختصة لوضـع تـصور        شركة مختصة لوضـع تـصور        الهيئة  الهيئة كلفتكلفتالملفات الكبيرة العدد،    الملفات الكبيرة العدد،     تدبير    تدبير   من أجل ضمان  من أجل ضمان  

 فضاء لتسجيل البيانات ومعالجتهـا أوتوماتيكيـا بواسـطة           فضاء لتسجيل البيانات ومعالجتهـا أوتوماتيكيـا بواسـطة          قاعدة بيانات تمكن من إنشاء    قاعدة بيانات تمكن من إنشاء    
  . . الحاسوبالحاسوب

  
  
  
  

  معلوماتيمعلوماتيتصور البرنامج التصور البرنامج ال--جج
قامت الشركة بتطوير برنامج معلوماتي خاص بالهيئة قصد معالجة المعلومات التـي تـم              قامت الشركة بتطوير برنامج معلوماتي خاص بالهيئة قصد معالجة المعلومات التـي تـم              

وقد مكن النظام المعلوماتي من     وقد مكن النظام المعلوماتي من     . .  فيها  فيها ملفات وتتبع مسارها إلى غاية البت     ملفات وتتبع مسارها إلى غاية البت     تجميعها وتدبير ال  تجميعها وتدبير ال  
  . . لومات عن طريق التحصيل واستغالل تلك المعلوماتلومات عن طريق التحصيل واستغالل تلك المعلوماتتطعيم قاعدة البيانات بالمعتطعيم قاعدة البيانات بالمع
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نتهاكات نتهاكات  خاصة بكل ما يتعلق باال      خاصة بكل ما يتعلق باال     ((MMoodduulleess)) المعلوماتي من عدة وحدات       المعلوماتي من عدة وحدات      يتكون النظام يتكون النظام 
وقد تم إعـداد دليـل لكيفيـة        وقد تم إعـداد دليـل لكيفيـة        . . مدن ومناطق مدن ومناطق الجسيمة لحقوق اإلنسان من ملفات، أحداث و      الجسيمة لحقوق اإلنسان من ملفات، أحداث و      

  .استعمال هذه الوحداتاستعمال هذه الوحدات
  

  الوسائل المادية والبشريةالوسائل المادية والبشرية-2-2-4

معلومات، تـم إعـداد     معلومات، تـم إعـداد      ودراسة األعمال المرتبطة بتفعيل نظام ال       ودراسة األعمال المرتبطة بتفعيل نظام ال       المعد  المعد انطالقا من التصور  انطالقا من التصور  
قاعات مجهزة بشبكة اتصال، موزعان، حواسب، طابعات، برامج        قاعات مجهزة بشبكة اتصال، موزعان، حواسب، طابعات، برامج        : : الئحة بالوسائل المادية  الئحة بالوسائل المادية  

  ..معلوماتية، أدوات لحفظ المعلومات، ومعدات أخرىمعلوماتية، أدوات لحفظ المعلومات، ومعدات أخرى
  

أما فيما يخص الوسائل البشرية، فقد تقرر إجراء اتصاالت قصد الحصول على أكبر عدد              أما فيما يخص الوسائل البشرية، فقد تقرر إجراء اتصاالت قصد الحصول على أكبر عدد              
 ترشـيحات مؤسـسات      ترشـيحات مؤسـسات      علـى   علـى  سلفا، باالعتماد سلفا، باالعتماد بناء على مواصفات محددة     بناء على مواصفات محددة     من الترشيحات   من الترشيحات   
قـدرت  قـدرت  وو...). ...). األطـر، الجامعـات والكليـات،       األطـر، الجامعـات والكليـات،       الوكالة الوطنية لتشغيل    الوكالة الوطنية لتشغيل     ( (علمية وغيرها علمية وغيرها 

 على مستوى الموارد البشرية لتفعيل نظام المعلومات أثنـاء مرحلـة التـصور               على مستوى الموارد البشرية لتفعيل نظام المعلومات أثنـاء مرحلـة التـصور              الحاجياتالحاجيات
  193193غيل غيل ، إال أن الممارسة أبانت عن أن الحاجة كانت تفوق ذلك حيث تم تش، إال أن الممارسة أبانت عن أن الحاجة كانت تفوق ذلك حيث تم تش140140بحوالي بحوالي 

  ..فردا وهذا بسبب ظهور مهام طارئة لم تكن مبرمجة سلفافردا وهذا بسبب ظهور مهام طارئة لم تكن مبرمجة سلفا
  

  تفعيل النظامتفعيل النظام--22
لومات في لومات في من أجل تفعيل هذا النظام، تم االعتماد على تنظيم األعمال بوحدة نظام المعمن أجل تفعيل هذا النظام، تم االعتماد على تنظيم األعمال بوحدة نظام المع

استغالل قاعدة استغالل قاعدة تتمثل األولى في تحصيل المعطيات؛ والثانية في تتمثل األولى في تحصيل المعطيات؛ والثانية في : : إطار مهمتين أساسيتينإطار مهمتين أساسيتين
طيات الواردة من مختلف طيات الواردة من مختلف عملية تفريغ المععملية تفريغ المعبب  وتم القياموتم القيام. . ت المعلوماتيةت المعلوماتيةصيانة اآللياصيانة اآللياالبيانات والبيانات و

أعضاء الهيئة أعضاء الهيئة  تحت إشراف  تحت إشراف ، ، التي توالها فريق التحليل والتجهيز األوليالتي توالها فريق التحليل والتجهيز األوليالمصادر، المصادر، 
  .باإلضافة إلى عمليات استكمال المعلومات ميدانيا واالستماع بمقر الهيئةباإلضافة إلى عمليات استكمال المعلومات ميدانيا واالستماع بمقر الهيئة

  

 البيانات، مع تدبير  البيانات، مع تدبير  استكمال استكمالكانت موضوعكانت موضوعتحصيل وتحصيل و، بعد تحليلها، لل، بعد تحليلها، للالطلباتالطلباتخضعت خضعت 
 في  في  الهيئة وفرق عملها الهيئة وفرق عملهام المعلوماتي، لتصبح جاهزة لالستغالل من قبلم المعلوماتي، لتصبح جاهزة لالستغالل من قبلمحكم وفق النظامحكم وفق النظا
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، التقرير ، التقرير األضراراألضرارجلسات االستماع، التحريات، جبر جلسات االستماع، التحريات، جبر  ( (ممارسة المهام واألنشطةممارسة المهام واألنشطة
  .، وذلك إلى حين اعتماد القرارات النهائية، وذلك إلى حين اعتماد القرارات النهائية.).)الختاميالختامي

  

  تحليل الطلبات تحليل الطلبات   --11--33

بعض بعض  مهمة اإلشراف على عملية تحليل الطلبات ألحد أعضاء الهيئة، بمساعدة  مهمة اإلشراف على عملية تحليل الطلبات ألحد أعضاء الهيئة، بمساعدة  إسناد إسنادتمتم
قصد دراسة عملية تحليل قصد دراسة عملية تحليل اجتماعات اجتماعات وفي هذا الصدد، تم عقد وفي هذا الصدد، تم عقد . .  اإلدارية اإلداريةمسؤولي الوحداتمسؤولي الوحدات

فادي الصعوبات التي تم فادي الصعوبات التي تم الطلبات وتوحيد المفاهيم والمصطلحات، وكذا منهجية العمل لتالطلبات وتوحيد المفاهيم والمصطلحات، وكذا منهجية العمل لت
لف بهذه المهمة بفريق التحليل والتجهيز األولي وتم لف بهذه المهمة بفريق التحليل والتجهيز األولي وتم سمي الفريق الذي كسمي الفريق الذي كوو. . ذكرها سابقاذكرها سابقا

 . وفق حاجيات ومتطلبات كل مرحلة وفق حاجيات ومتطلبات كل مرحلةفاظ بإمكانية توزيع المهام داخلهفاظ بإمكانية توزيع المهام داخلهاالحتاالحت
  

، وتطلب إنجاز هذه المرحلة حوالي ثالثة ، وتطلب إنجاز هذه المرحلة حوالي ثالثة 20042004انطلقت هذه العملية مع بداية يوليوزانطلقت هذه العملية مع بداية يوليوز
يات األولية يات األولية من العمل المتواصل حيث استخرجت اإلحصائمن العمل المتواصل حيث استخرجت اإلحصائ) ) يوليوز، غشت وشتنبريوليوز، غشت وشتنبر( ( أشهرأشهر

وتجدر وتجدر . .  من مجموع الطلبات الواردة على الهيئة من مجموع الطلبات الواردة على الهيئة  %%9900مع نهاية شهر غشت حوالي نسبة مع نهاية شهر غشت حوالي نسبة 
اإلشارة إلى أن عملية التحليل لم تتوقف طيلة مدة اشتغال الهيئة كلما دعت الضرورة اإلشارة إلى أن عملية التحليل لم تتوقف طيلة مدة اشتغال الهيئة كلما دعت الضرورة 

  ::وأسندت للفريق المكلف بها المهام التاليةوأسندت للفريق المكلف بها المهام التالية. . لذلكلذلك
  تهاك؛تهاك؛تصنيف الطلبات حسب اختصاصات الهيئة ونوع االنتصنيف الطلبات حسب اختصاصات الهيئة ونوع االن  --
  واضعي الطلبات؛واضعي الطلبات؛الضحايا والضحايا وقراءة الطلبات من اجل فرز قراءة الطلبات من اجل فرز   --

  تفريغ المعطيات ببطاقة المعلومات من خالل الطلبات والوثائق المتوفرة؛تفريغ المعطيات ببطاقة المعلومات من خالل الطلبات والوثائق المتوفرة؛  --

  .تسجيل المشاكل والصعوبات التي تعترض عملية التحليلتسجيل المشاكل والصعوبات التي تعترض عملية التحليل  --
  

باإلضافة إلى الطلبات والمرفقات اعتمد فريق التحليل، أثناء تفريغ المعطيات، على باإلضافة إلى الطلبات والمرفقات اعتمد فريق التحليل، أثناء تفريغ المعطيات، على 
أخرى للمعلومات تتجلى خصوصا في نسخ األحكام الصادرة وأقوال الصحف، أخرى للمعلومات تتجلى خصوصا في نسخ األحكام الصادرة وأقوال الصحف، مصادر مصادر 

  .. استكمال المعلومات المتعلقة بالملفات استكمال المعلومات المتعلقة بالملفاتوكل ما من شأنه أن يفيد فيوكل ما من شأنه أن يفيد في
  

 مرحلة سابقة إلى جانب  مرحلة سابقة إلى جانب فريق يتكون من عناصر اشتغلت فيفريق يتكون من عناصر اشتغلت فيأسندت هذه المهمة إلى أسندت هذه المهمة إلى 
ومسؤولين عن وحدات ومسؤولين عن وحدات ضمت أعضاء بالهيئة ضمت أعضاء بالهيئة لجنة داخلية مختلطة، لجنة داخلية مختلطة، وتم تكوين وتم تكوين . . الهيئةالهيئة



 
Royaume du Maroc 

 
Instance Equité et Réconciliation 

        

  
 المملكة المغربية

 
  هيئة اإلنصاف و المصالحة

 

 102

. .  المرشحين بناء على مواصفات تم تحديدها سلفا المرشحين بناء على مواصفات تم تحديدها سلفاعملية اختيار المساعدينعملية اختيار المساعدينإدارية لتولي إدارية لتولي 
 مساعدا أغلبهم طلبة  مساعدا أغلبهم طلبة 6767 عن اختيار  عن اختيار ،،أسبوعأسبوعأسفرت هذه العملية، التي أجريت خالل مدة أسفرت هذه العملية، التي أجريت خالل مدة 

ت تكوينية ت تكوينية تم تنظيم حلقاتم تنظيم حلقا. . جامعيون وباحثون في مجاالت العلوم اإلنسانية والسياسيةجامعيون وباحثون في مجاالت العلوم اإلنسانية والسياسية
. . ام الهيئة، والمهام التي ستسند إليهمام الهيئة، والمهام التي ستسند إليهمجل التعريف باختصاصات ومهجل التعريف باختصاصات ومهاصر المنتقاة، من أاصر المنتقاة، من أللعنللعن

 تطبيقات منهجية وعملية حول نماذج من طلبات متنوعة، وعلى تقنيات تعبئة  تطبيقات منهجية وعملية حول نماذج من طلبات متنوعة، وعلى تقنيات تعبئة مم له لهوأجريتوأجريت
هذا من جهة، كما حرصت الهيئة على تحسيسهم بالمسؤولية الملقاة على هذا من جهة، كما حرصت الهيئة على تحسيسهم بالمسؤولية الملقاة على . . قاعدة البياناتقاعدة البيانات

لمعطيات، وذلك بتفحص الطلبات بدقة وعدم إغفال بعض المعلومات، لمعطيات، وذلك بتفحص الطلبات بدقة وعدم إغفال بعض المعلومات، عاتقهم أثناء تفريغ اعاتقهم أثناء تفريغ ا
  ..وكذا االلتزام بضمان سرية أعمال الهيئةوكذا االلتزام بضمان سرية أعمال الهيئة

  

 التي تـم     التي تـم    تكوين وحدة تتولى مراقبة الملفات    تكوين وحدة تتولى مراقبة الملفات    ملحة ل ملحة ل  العملية، ظهرت الحاجة      العملية، ظهرت الحاجة      هذه  هذه قبل نهاية قبل نهاية 
قاعدة البيانات، قصد ضمان دقة وصـحة المعلومـات         قاعدة البيانات، قصد ضمان دقة وصـحة المعلومـات         المتعلقة بها في    المتعلقة بها في      المعلوماتالمعلوماتتخزين  تخزين  
وقد اعتمد نظام صارم للمراقبة البعدية، وذلك باختيار فريق مكون من عـشرة             وقد اعتمد نظام صارم للمراقبة البعدية، وذلك باختيار فريق مكون من عـشرة             . . المحصلةالمحصلة

وتتجلى هذه  وتتجلى هذه  . . أفراد، من أفضل العناصر التي شاركت في عملية التحليل والتجهيز األولي          أفراد، من أفضل العناصر التي شاركت في عملية التحليل والتجهيز األولي          
العملية في مراقبة عمليتي التحليل والتحصيل وذلك بمقارنة المعطيات الـواردة ببطاقـة             العملية في مراقبة عمليتي التحليل والتحصيل وذلك بمقارنة المعطيات الـواردة ببطاقـة             

بالطلب والمرفقات، من جهة، ومطابقتها بما حصل بقاعدة البيانات         بالطلب والمرفقات، من جهة، ومطابقتها بما حصل بقاعدة البيانات           ددالمعلومات مع ما ور   المعلومات مع ما ور   
  .اعتمادا على بطاقة ملخص المعلومات، من جهة أخرىاعتمادا على بطاقة ملخص المعلومات، من جهة أخرى

  

آخر لتحليل الطلبات المـصنفة فـي إطـار إعـادة           آخر لتحليل الطلبات المـصنفة فـي إطـار إعـادة           مع ذلك، تم تكوين فريق      مع ذلك، تم تكوين فريق      وبالموازاة  وبالموازاة  
م م ، وكـذا لـض    ، وكـذا لـض    ]]وهي الطلبات التي سبق البت فيها من قبل هيئة التحكـيم الـسابقة            وهي الطلبات التي سبق البت فيها من قبل هيئة التحكـيم الـسابقة            [[النظرالنظر

 هذه   هذه  قد تطلبت قد تطلبت  و  و ..المعلومات الخاصة بملف نفس الضحية الذي وردت بشأنه طلبات متعددة         المعلومات الخاصة بملف نفس الضحية الذي وردت بشأنه طلبات متعددة         
 مجهودات كبيرة من أجل تدقيق المعلومات، للتأكد من ضمها أثاء عملية التحصيل،              مجهودات كبيرة من أجل تدقيق المعلومات، للتأكد من ضمها أثاء عملية التحصيل،             العمليةالعملية

كان يـصعب   كان يـصعب   نه  نه  إال أ إال أ . .  مكرر  مكرر  طلب  طلب 20002000 أكثر من     أكثر من     عن وجود     عن وجود    حيث كشفت هذه األخيرة   حيث كشفت هذه األخيرة   
 الذي   الذي  فات سبق تحصيلها، لنقص المعلومات، األمر     فات سبق تحصيلها، لنقص المعلومات، األمر     لبات لمل لبات لمل  التصريح بضم بعض الط     التصريح بضم بعض الط    أحياناأحيانا
كما شـملت العمليـة ملفـات       كما شـملت العمليـة ملفـات       . . ن الضم ن الضم يستدعي الرجوع إلى الملف األصلي للتأكد م      يستدعي الرجوع إلى الملف األصلي للتأكد م      كان  كان  

 أكثر من ملف، نظرا لعدم وجود معلومات تثبت الهوية أو أخطـاء واردة               أكثر من ملف، نظرا لعدم وجود معلومات تثبت الهوية أو أخطـاء واردة              ضحايا فتح لهم  ضحايا فتح لهم  
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 إنجاز هذه المهمة وقتا      إنجاز هذه المهمة وقتا      وقد تطلب   وقد تطلب  ،،اا ملف  ملف 11161116بالطلبات خاصة من ذوي الحقوق، وهمت       بالطلبات خاصة من ذوي الحقوق، وهمت       
      ..أطولأطول

  

 تسجيلها وكـذا الوثـائق       تسجيلها وكـذا الوثـائق      لتحليل والتجهيز األولي، كان يتم    لتحليل والتجهيز األولي، كان يتم    لى فريق ا  لى فريق ا  قبل إحالة الطلبات ع   قبل إحالة الطلبات ع   
و يمكن تلخيص العمليات المرتبطة بهذه المرحلـة        و يمكن تلخيص العمليات المرتبطة بهذه المرحلـة        . . المرفقة بها بوحدة األرشيف والتوثيق    المرفقة بها بوحدة األرشيف والتوثيق    

  :  :  في الرسم المواليفي الرسم الموالي
 

مرحلة تسجيل  و تحليل الطلباتمرحلة تسجيل  و تحليل الطلبات
الطلبات الواردةالطلبات الواردة
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وحدة األرشيف والتوثيق
)تسجيل الطلب والوثائق المرفقة( 
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ق
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ف

وحدة نظام المعلومات
)تحصيل المعطيات( 

قاعدة 
البيانات 

  
  
  

    صيل المعطياتصيل المعطيات تح تح--22--33
  1414 عملية تحصيل المعطيات بتاريخ       عملية تحصيل المعطيات بتاريخ      لية التحليل األولي للطلبات، انطلقت    لية التحليل األولي للطلبات، انطلقت     عم  عم بالموازاة مع بالموازاة مع 

  وتعتبر هذه العملية أساس النظام المعلوماتي، بالنظر لحجـم المعلومـات          وتعتبر هذه العملية أساس النظام المعلوماتي، بالنظر لحجـم المعلومـات          . . 20042004يوليوز  يوليوز  
المكلفين بـالرقن   المكلفين بـالرقن   تولي  تولي   تعتمد على     تعتمد على     طريقة  طريقة وقد تمت وفق  وقد تمت وفق  . .  المطلوبة  المطلوبة  ودرجة الدقة   ودرجة الدقة  المتوفرةالمتوفرة
االعتبار مقارنة المعلومات بما ورد بملخص الوقـائع        االعتبار مقارنة المعلومات بما ورد بملخص الوقـائع        يل المعطيات، مع األخذ بعين      يل المعطيات، مع األخذ بعين      تحصتحص

  ..أثناء التحصيلأثناء التحصيل
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، بناء على مسطرة نظمت     ، بناء على مسطرة نظمت     وإلنجاز هذه المهمة،  تم توظيف فريق متخصص في التحصيل         وإلنجاز هذه المهمة،  تم توظيف فريق متخصص في التحصيل         
 على   على  ءء بنا  بنا المجالالمجالتقنية في هذا    تقنية في هذا     وإجراء اختبارات كتابية وشفوية       وإجراء اختبارات كتابية وشفوية      عملية استقبال الترشيحات  عملية استقبال الترشيحات  

 راقنة لتحصيل المعطيـات،      راقنة لتحصيل المعطيـات،     5252 وقد بلغ العدد اإلجمالي للراقنات        وقد بلغ العدد اإلجمالي للراقنات       ..ددة سلفا ددة سلفا مواصفات مح مواصفات مح 
العمل، استفاد الفريق المكلف    العمل، استفاد الفريق المكلف    وقبل مباشرة   وقبل مباشرة   . .  وطبيعة العمل   وطبيعة العمل  الحاجياتالحاجياتعبر مراحل وحسب    عبر مراحل وحسب    

، وكـذا   ، وكـذا   ف بمهام الهيئة والدور المنوط بـه      ف بمهام الهيئة والدور المنوط بـه       من دورة تكوينية تركزت حول التعري       من دورة تكوينية تركزت حول التعري      بالرقنبالرقن
  ..االلتزام بالسريةااللتزام بالسرية

  

  : الفريق المهام التالية الفريق المهام التالية لهذا لهذاتتسندسندوقد أوقد أ
  فتح ملف لكل ضحية؛فتح ملف لكل ضحية؛  --
  تحصيل المعلومات التي تتضمنها بطاقة المعلومات أو وثائق أخرى؛تحصيل المعلومات التي تتضمنها بطاقة المعلومات أو وثائق أخرى؛  --

  طبع ملخص المعلومات؛طبع ملخص المعلومات؛  --

  البحث عن أرقام ملفات الضحايا؛البحث عن أرقام ملفات الضحايا؛  --

  طبع مراسالت الستكمال البيانات؛طبع مراسالت الستكمال البيانات؛  --

  ضبط وتحصيل المعلومات الخاصة بالملفات موضوع ضم أو مراقبة؛ضبط وتحصيل المعلومات الخاصة بالملفات موضوع ضم أو مراقبة؛  --

اإلضافية الواردة من خالل عمليـة اسـتكمال البيانـات أو           اإلضافية الواردة من خالل عمليـة اسـتكمال البيانـات أو           تحصيل المعلومات   تحصيل المعلومات     --
  .االستماعاالستماع

  

   استكمال البيانات استكمال البيانات--33--33
خالل مرحلتي تحليل وتحصيل المعطيات بقاعدة البيانات تبين أن مجموعة من الطلبات خالل مرحلتي تحليل وتحصيل المعطيات بقاعدة البيانات تبين أن مجموعة من الطلبات 
المتعلقة بماضي االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان والتي توصلت بها الهيئة من مختلف المتعلقة بماضي االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان والتي توصلت بها الهيئة من مختلف 

لذا قررت الهيئة إنجاز لذا قررت الهيئة إنجاز . . رجها، يكتنفها نقص في المعلومات والوثائقرجها، يكتنفها نقص في المعلومات والوثائقجهات المملكة وخاجهات المملكة وخا
ية ية هذه العملية إلعداد ملفات الضحايا وكذا سياق األحداث إلثبات حقيقة االنتهاكات الماضهذه العملية إلعداد ملفات الضحايا وكذا سياق األحداث إلثبات حقيقة االنتهاكات الماض

 .وتجميع األدلة وعقد لقاءات مباشرة مع الضحاياوتجميع األدلة وعقد لقاءات مباشرة مع الضحايا
  

رات ميدانية، حيث تم رات ميدانية، حيث تم زيازيابب   في القيام في القياماألولىاألولىتمثلت تمثلت : : وقد تم إنجاز هذه المهمة عبر طريقتينوقد تم إنجاز هذه المهمة عبر طريقتين
، وأهمية األحداث التي ، وأهمية األحداث التي الطلبات الواردة منهاالطلبات الواردة منهااختيار بعض المناطق أخذا بعين االعتبار عدد اختيار بعض المناطق أخذا بعين االعتبار عدد 
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ومن أجل ومن أجل . .  عبر البريد عبر البريد إلى الطالبين إلى الطالبينمراسالتمراسالتبينما تمثلت الثانية في توجيه بينما تمثلت الثانية في توجيه وقعت بها؛ وقعت بها؛ 
  ين الذينين الذين أما بالنسبة للطالب أما بالنسبة للطالب..علوماتي مندمجعلوماتي مندمجتسهيل عملية المراسالت تم تطوير برنامج متسهيل عملية المراسالت تم تطوير برنامج م

ريخ ومكان االستقبال، وكذا ريخ ومكان االستقبال، وكذا  تم إشعارهم بتا تم إشعارهم بتا فقد فقد عملية استكمال البيانات ميدانيا، عملية استكمال البيانات ميدانيا،استهدفتهماستهدفتهم
: : وقد شملت هذه العمليات جماعات قروية ومدن بأقاليموقد شملت هذه العمليات جماعات قروية ومدن بأقاليم. .  المطلوب إحضارها المطلوب إحضارهاالوثائقالوثائق

أزيالل، بني مالل، الحسيمة، الناضـور، العيون، بـوجدور، الـسمـارة، الداخلة، أزيالل، بني مالل، الحسيمة، الناضـور، العيون، بـوجدور، الـسمـارة، الداخلة، 
واستغرقت هذه العملية الميدانية فترة ما بين دجنبر واستغرقت هذه العملية الميدانية فترة ما بين دجنبر . .  الزاك الزاك-- كلميم وآسا كلميم وآساطانطان، طاطا،طانطان، طاطا،

  ..20052005 وأبريل  وأبريل 20042004
  

ويبين الجدول أسفله المناطق ومراكز االستقبال التي شـملتها العمليـة، حـسب األقـاليم               ويبين الجدول أسفله المناطق ومراكز االستقبال التي شـملتها العمليـة، حـسب األقـاليم               
 :وتواريخ إنجازهاوتواريخ إنجازها

 
  

  تاريخ العملية جماعة أو مدينة مركز االستقبال اإلقليم

 2004 دجنبر 15 إلى 13من  جماعة انركي

 2004 دجنبر 19 إلى 17من  جماعة زاوية أحنصال

 2004 دجنبر 27 إلى 21من  جماعة تيلوكيت

2004 دجنبر   افورارجماعة 29 

 2004 دجنبر 19 إلى 13من  جماعة واويزغت

 2004 دجنبر 25 إلى 21من  جماعة ايت اوقبلي

 2004دجنبر  28 إلى 27من  مدينة أزيالل

  أزيالل

 2004 دجنبر 28 إلى 13من  جماعة تكلفت

 2004 دجنبر 14 إلى 13من  مدينة بني مالل

  بني مالل 2004 دجنبر 20 إلى 15من جماعة  تغزيرت

 2004 دجنبر 24 إلى 21من جماعة القصيبة

  2005 فبراير 06 إلى 04من  جماعة طرفاية  العيون
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  2005 فبراير 13 إلى 04من مدينة العيون

  2005 فبراير 09 إلى 08من   مدينة بوجدور  بوجدور

  2005 فبراير 12إلى 11من   مدينة الداخلة  الداخلة

  2005 فبراير 07 إلى 04من   مدينة طانطان  طانطان

  2005 فبراير 09   الزاك-مدينة آسا   الزاك–أسا 

  2005 فبراير 11  مدينة طاطا  طاطا

  2005 فبراير 11  مدينة كلميم  كلميم

  2005 فبراير 11 إلى 04من  مدينة السمارة  رةالسما

  2005 ابريل 30 إلى 26من   مدينة الناظور  الناظور

  2005 ابريل 30 إلى 26من   مدينة الحسيمة  الحسيمة

  

  
   مع فرق العمل مع فرق العملوالمنتخبين، بكل مراكز االستقبالوالمنتخبين، بكل مراكز االستقبالإن التعاطي االيجابي للسلطات المحلية إن التعاطي االيجابي للسلطات المحلية 

 العمل وكل ما يلزم إلنجاح  العمل وكل ما يلزم إلنجاح م ظروف وإمكانياتم ظروف وإمكانيات، حيث وفروا له، حيث وفروا لهالتي كلفت بهذه العمليةالتي كلفت بهذه العملية
جعل منها جعل منها  حقوقهم  حقوقهم ضحايا أو ذويضحايا أو ذويالالالذي خلفته لدى الذي خلفته لدى هذه العملية، وكذا الصدى االيجابي هذه العملية، وكذا الصدى االيجابي 

  . . مناسبة أخرى لتواصل الهيئة مع الضحايا وعائالتهممناسبة أخرى لتواصل الهيئة مع الضحايا وعائالتهم
  

 مع الندوات واللقاءات التي قام بها  مع الندوات واللقاءات التي قام بها علومات باألقاليم الجنوبيةعلومات باألقاليم الجنوبيةعملية استكمال المعملية استكمال الموتزامنت وتزامنت 
الرئيس وأعضاء من الهيئة مع المنتخبين واألعيان ونشطاء المجتمع المدني، وكذا الرئيس وأعضاء من الهيئة مع المنتخبين واألعيان ونشطاء المجتمع المدني، وكذا 

وقد خلفت بذلك ارتياحا وانطباعا وقد خلفت بذلك ارتياحا وانطباعا . . الضحايا وذويهم، واالهتمام بحاالت طبية مستعجلةالضحايا وذويهم، واالهتمام بحاالت طبية مستعجلة
أشرف على هذه العملية عضو من الهيئة أشرف على هذه العملية عضو من الهيئة وقد وقد . . ايجابيا لدى الضحايا وجل المستمع إليهمايجابيا لدى الضحايا وجل المستمع إليهم

بمناطق الريف، حيث صادف فترة إنجاز هذه العملية بمناطق الريف، حيث صادف فترة إنجاز هذه العملية بجهة تادلة أزيالل، وعضوان بجهة تادلة أزيالل، وعضوان 
  ..التحضير لجلسة االستماع العمومية بمدينة الحسيمةالتحضير لجلسة االستماع العمومية بمدينة الحسيمة
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وتعد هذه العملية جزءا من منهجية العمل التي اعتمدتها الهيئة، ليس فقط من اجل استكمال               وتعد هذه العملية جزءا من منهجية العمل التي اعتمدتها الهيئة، ليس فقط من اجل استكمال               
هاكـات  هاكـات  البيانات، وإنما أيضا للبحث عن الحقيقة، وتجميع كل العناصر المتعلقة بوقائع االنت           البيانات، وإنما أيضا للبحث عن الحقيقة، وتجميع كل العناصر المتعلقة بوقائع االنت           
  .في حد ذاتها، وكذلك تعميق الدراسة في سياقات األحداث المرتبطة بتلك االنتهاكاتفي حد ذاتها، وكذلك تعميق الدراسة في سياقات األحداث المرتبطة بتلك االنتهاكات

  

وتجدر اإلشارة إلى أن الهيئة راسلت جميع الـضحايا أو ذوي الحقـوق غيـر القـاطنين                 وتجدر اإلشارة إلى أن الهيئة راسلت جميع الـضحايا أو ذوي الحقـوق غيـر القـاطنين                 
بالجهات التي تمت بها عملية استكمال البيانات ميدانيا باإلضافة إلى الـضحايا القـاطنين              بالجهات التي تمت بها عملية استكمال البيانات ميدانيا باإلضافة إلى الـضحايا القـاطنين              

  ..ث تم إعداد مطبوع خاص يبين المعلومات الناقصة والوثائق المطلوبةث تم إعداد مطبوع خاص يبين المعلومات الناقصة والوثائق المطلوبةخارج المملكة، حيخارج المملكة، حي
  

  االستقبال بمقر الهيئةاالستقبال بمقر الهيئة-3-4

 أساسيا الستكمال البيانات وجمع المعطيات، سواء بالنسبة         أساسيا الستكمال البيانات وجمع المعطيات، سواء بالنسبة        اااعتبرت الهيئة االستماع مصدر   اعتبرت الهيئة االستماع مصدر   
للمعلومات المتعلقة بالضحية نفسه، أو اإللمام بالسياقات التاريخية لألحداث التـي عرفهـا             للمعلومات المتعلقة بالضحية نفسه، أو اإللمام بالسياقات التاريخية لألحداث التـي عرفهـا             

  . . لمغرب خالل مراحل معينةلمغرب خالل مراحل معينةاا
  

 أسباب زيارة الضحايا لمقر الهيئة، وذلك تبعا لتطور مراحل عمل هذه             أسباب زيارة الضحايا لمقر الهيئة، وذلك تبعا لتطور مراحل عمل هذه            لقد اختلفت وتعددت  لقد اختلفت وتعددت  
ففي البداية كان يتم وضع طلبات جديدة من طرف الـضحايا أو ذوي حقـوقهم،               ففي البداية كان يتم وضع طلبات جديدة من طرف الـضحايا أو ذوي حقـوقهم،               . . األخيرةاألخيرة

. . ضعهضعه الطلب تحمل تاريخ و     الطلب تحمل تاريخ و    بحيث كان يتم استقبالهم وتسلم الطلبات مع إعطائهم نسخة من         بحيث كان يتم استقبالهم وتسلم الطلبات مع إعطائهم نسخة من         
وبعد ذلك أصبح دور االستقبال ال      وبعد ذلك أصبح دور االستقبال ال      . .  استفساراتهم وتساؤالتهم   استفساراتهم وتساؤالتهم  يم أجوبة عن  يم أجوبة عن   تقد  تقد كما كان يتم    كما كان يتم    

  ::بل أصبح يشملبل أصبح يشمليقتصر على وضع طلبات جديدة فحسب، يقتصر على وضع طلبات جديدة فحسب، 
    طلبات الحصول على معلومات حول الملف؛طلبات الحصول على معلومات حول الملف؛  --
  إضافة وثائق أو معطيات للملف؛إضافة وثائق أو معطيات للملف؛  --

  حاالت صحية مستعجلة؛حاالت صحية مستعجلة؛عرض عرض   --

   اإلدارية؛ اإلدارية؛طلبات تتعلق بتسوية الوضعيةطلبات تتعلق بتسوية الوضعيةتقديم تقديم   --

  طلبات تتعلق باإلدماج االجتماعي؛طلبات تتعلق باإلدماج االجتماعي؛تقديم تقديم   --

  ..اتاتوتقديم شهادات شفوية عن االنتهاكوتقديم شهادات شفوية عن االنتهاك  التعبير عن المعاناةالتعبير عن المعاناة  --
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أو ذوي حقوقهم   أو ذوي حقوقهم   الطالبين  الطالبين  ولوحظ ارتفاع معدل االستقبال عندما شرعت الهيئة في مراسلة          ولوحظ ارتفاع معدل االستقبال عندما شرعت الهيئة في مراسلة          
مي للزائرين  مي للزائرين   المعدل اليو   المعدل اليو   حيث بلغ   حيث بلغ  ،،ملفاتهمملفاتهمبب   المعلومات والوثائق المتعلقة    المعلومات والوثائق المتعلقة   من أجل استكمال  من أجل استكمال  

تعمل علـى   تعمل علـى   ، ولذلك كانت الهيئة     ، ولذلك كانت الهيئة     وم، وأحيانا تجاوز عددهم المائة    وم، وأحيانا تجاوز عددهم المائة     في الي   في الي  اا زائر  زائر 3322حوالي  حوالي  
ـ    ..تعزيز الفريق المكلف باالستقبال واالستماع حسب الحاجـة       تعزيز الفريق المكلف باالستقبال واالستماع حسب الحاجـة        ـ   وخـالل ش هري فبرايـر   هري فبرايـر   وخـالل ش

جبر األضرار،  جبر األضرار،  من وحدة   من وحدة     مساعدينمساعديناالستماع بشكل مشترك مع     االستماع بشكل مشترك مع        ، تم تنظيم    ، تم تنظيم   20052005ومارسومارس
  .. يحتاجها الفريق في تجهيز الملفات للبت يحتاجها الفريق في تجهيز الملفات للبتن بعض المعطيات التين بعض المعطيات التيوذلك من أجل التأكد موذلك من أجل التأكد م

  

األحـداث أو   األحـداث أو   عرفت بعض جلسات االستماع حضور ضحايا كان لهم دور فـي بعـض              عرفت بعض جلسات االستماع حضور ضحايا كان لهم دور فـي بعـض              
 أيضا أحد المصادر األساسية في اختيار شهود أدلـوا           أيضا أحد المصادر األساسية في اختيار شهود أدلـوا          شاهدين عليها،  كما شكل االستقبال     شاهدين عليها،  كما شكل االستقبال     

   المكلـف باالسـتقبال     المكلـف باالسـتقبال    ريـق ريـق ففالالبشهاداتهم خالل جلسات االستماع العمومية، بحيث كـان         بشهاداتهم خالل جلسات االستماع العمومية، بحيث كـان         
يقدم اقتراحات حول ضحايا تنطبق عليهم المعايير المحددة من قبل لجنة تنظيم            يقدم اقتراحات حول ضحايا تنطبق عليهم المعايير المحددة من قبل لجنة تنظيم            االستماع  االستماع  وو

  ..جلسات االستماع العموميةجلسات االستماع العمومية
  

 الملفات من ناحية الوثائق والمعطيات، فقد أصبح سبب          الملفات من ناحية الوثائق والمعطيات، فقد أصبح سبب          تجهيز  تجهيز بعد انتهاء مرحلة استكمال   بعد انتهاء مرحلة استكمال   وو
فاتهم وتاريخ انتهاء البت فيهـا، فيمـا        فاتهم وتاريخ انتهاء البت فيهـا، فيمـا         الضحايا لمقر الهيئة هو معرفة مآل مل        الضحايا لمقر الهيئة هو معرفة مآل مل       زيارة أغلب زيارة أغلب 

كان البعض اآلخر يرغب في معرفة مصير طلباته حول تسوية أوضاع إدارية أو يعرض              كان البعض اآلخر يرغب في معرفة مصير طلباته حول تسوية أوضاع إدارية أو يعرض              
  ..حاالت صحية كان يتم التنسيق بشأنها مع الوحدة الطبية للهيئةحاالت صحية كان يتم التنسيق بشأنها مع الوحدة الطبية للهيئة

   

كما كانت مصلحة االستقبال تقوم بالرد على المكالمات الهاتفية التي تتلقاها الهيئـة مـن               كما كانت مصلحة االستقبال تقوم بالرد على المكالمات الهاتفية التي تتلقاها الهيئـة مـن               
ايا، بحيث يتم التأكد من هوية الشخص والمعلومات الواردة بالطلب، ويـتم تزويـده              ايا، بحيث يتم التأكد من هوية الشخص والمعلومات الواردة بالطلب، ويـتم تزويـده              الضحالضح

و في أغلـب األحـوال كـان        و في أغلـب األحـوال كـان        . . بالمعلومات المطلوبة أو إخباره بالوثائق الناقصة في ملفه       بالمعلومات المطلوبة أو إخباره بالوثائق الناقصة في ملفه       
  ..الضحايا الذين يتصلون بالهاتف مستقرين في مدن بعيدة أو خارج المغربالضحايا الذين يتصلون بالهاتف مستقرين في مدن بعيدة أو خارج المغرب

  

  تجهيز الملفاتتجهيز الملفات  --55--33
أنيطت به مهمـة    أنيطت به مهمـة       فريق آخر   فريق آخر  التحليل  واستكمال المعلومات، تم تشكيل     التحليل  واستكمال المعلومات، تم تشكيل     عمليتي  عمليتي    هاءهاءتتانانبعد  بعد  

مكنت هذه المهمة مـن     مكنت هذه المهمة مـن     . .  فريق العمل المكلف بجبر األضرار      فريق العمل المكلف بجبر األضرار     تجهيز الملفات تحت إشراف   تجهيز الملفات تحت إشراف   
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 المترتبة عن تجهيز الملفات والبت فيها من خالل خلـق            المترتبة عن تجهيز الملفات والبت فيها من خالل خلـق           تزويد قاعدة البيانات بالمعلومات   تزويد قاعدة البيانات بالمعلومات   
جبر األضرار، وهو الـذي     جبر األضرار، وهو الـذي     لمعلومات سمي ب  لمعلومات سمي ب  الستقبال تلك ا  الستقبال تلك ا  نظام المعلومات   نظام المعلومات   مصدر آخر ب  مصدر آخر ب  

 وقد مكن هذا المصدر مـن        وقد مكن هذا المصدر مـن       .. والبت فيها   والبت فيها  تحصل به المعلومات الواردة بعد تجهيز الملفات      تحصل به المعلومات الواردة بعد تجهيز الملفات      
    ..استخراج اإلحصائيات المعتمدة من قبل الهيئةاستخراج اإلحصائيات المعتمدة من قبل الهيئة

  

ويمكن توضيح مصادر المعلومات الموجودة بقاعدة البيانات، من جهة، وكذا اإلجـراءات            ويمكن توضيح مصادر المعلومات الموجودة بقاعدة البيانات، من جهة، وكذا اإلجـراءات            
  ::يل المعطيات، من جهة أخرى، في الرسمين المواليينيل المعطيات، من جهة أخرى، في الرسمين المواليينالتي تم إتباعها لتحصالتي تم إتباعها لتحص

  

الطلب

التحريات

االستماع

حفظ رسمي

جبر الضرر

المعلومات الواردة بالطلبات واإلضافاتالمعلومات الواردة بالطلبات واإلضافات

المعلومات الواردة من التحرياتالمعلومات الواردة من التحريات
 سواء من ذوي الحقوق أو وثائق جمعية او منظمة سواء من ذوي الحقوق أو وثائق جمعية او منظمة

عملية تحصيل وضبط المعلومات بقاعدة البيانات حسب المصادرعملية تحصيل وضبط المعلومات بقاعدة البيانات حسب المصادر

المعلومات الواردة من االستماع بمقر الهيئةالمعلومات الواردة من االستماع بمقر الهيئة
  أو من خالل عملية استكمال المعلومات أو من خالل عملية استكمال المعلومات

المعلومات الواردة من أرشيف الحفظ الرسميالمعلومات الواردة من أرشيف الحفظ الرسمي

المعلومات الواردة بعد تجهيز الملفات من قبل وحدة جبر الضررالمعلومات الواردة بعد تجهيز الملفات من قبل وحدة جبر الضرر
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مرحلة التجهيز األولي  مرحلة التجهيز األولي  

االضافاتاالضافات

ات
ملف
 ال
يز
جه
ة ت
ملي
ع

ملفات جاهزة التخاذ القراراتملفات جاهزة التخاذ القرارات

طلبطلب

جبر الضررجبر الضرراستماعاستماع

حفظ رسميحفظ رسمي

تحرياتتحريات

وحدة األرشيف والتوثيق  
)تسجيل الوثائق( 

ات
ري
تح
 ال
يق
فر

ملفاتملفات

رر
ض
 ال
بر
 ج
يق
فر

 
  استغالل قاعدة البيانات وتحليل المعطياتاستغالل قاعدة البيانات وتحليل المعطيات--66--33

سهر على إدارة قاعدة البيانات مهندسون إعالميون وتقنيون متخصصون في الميدان، منذ            سهر على إدارة قاعدة البيانات مهندسون إعالميون وتقنيون متخصصون في الميدان، منذ            
وقد أوكلـت   وقد أوكلـت   . . ضافة إلى تكليفهم بأعمال صيانة اآلليات المعلوماتية      ضافة إلى تكليفهم بأعمال صيانة اآلليات المعلوماتية      إرساء هذا النظام، باإل   إرساء هذا النظام، باإل   

  ::إليهم المهام التاليةإليهم المهام التالية
   وأدوات االستعمال وإنشاء قاعدة البيانات؛ وأدوات االستعمال وإنشاء قاعدة البيانات؛SSQQLLتثبيت الموزع تثبيت الموزع   --
  تامين صيانة وتهييء قاعدة البيانات؛تامين صيانة وتهييء قاعدة البيانات؛  --

  صيانة ومراقبة ولوج مستخدمي قاعدة البيانات؛صيانة ومراقبة ولوج مستخدمي قاعدة البيانات؛  --

  تامين سالمة النظام؛تامين سالمة النظام؛  --

   البيانات؛ البيانات؛مراقبة نتائج قاعدةمراقبة نتائج قاعدة  --

  وضع تصميم حفظ وإعادة جميع المعطيات بقاعدة البيانات؛وضع تصميم حفظ وإعادة جميع المعطيات بقاعدة البيانات؛  --

  ..إدارة شبكة المعلومات لهيئة اإلنصاف والمصالحةإدارة شبكة المعلومات لهيئة اإلنصاف والمصالحة  --
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 مـستمرة،    مـستمرة،   ةةالفريق التقني بتنقية وضبط المعطيات المخزنة بقاعدة البيانات بـصف         الفريق التقني بتنقية وضبط المعطيات المخزنة بقاعدة البيانات بـصف         كما قام   كما قام   
ج معلوماتيـة  ج معلوماتيـة  بين مختلف المتغيرات، وكذا إعداد بـرام بين مختلف المتغيرات، وكذا إعداد بـرام   ""معايير تطابقمعايير تطابق""وانطالقا من عدة وانطالقا من عدة 

الستخراج اإلحصائيات األولية موازاة مع طلبات فرق العمل واللجان الخاصة والوحدات           الستخراج اإلحصائيات األولية موازاة مع طلبات فرق العمل واللجان الخاصة والوحدات           
  ..اإلداريةاإلدارية

  

 معـدة   معـدة  ((CCuubbeess  ))" " مكعباتمكعبات" " فيما يخص عملية تحليل المعطيات، تم االعتماد على طريقة فيما يخص عملية تحليل المعطيات، تم االعتماد على طريقة 
تم إعداد برنامج معلوماتي لتطبيـق      تم إعداد برنامج معلوماتي لتطبيـق      حدات للقياس ومحاور للتحليل، و    حدات للقياس ومحاور للتحليل، و    ترتكز على و  ترتكز على و  مسبقا  مسبقا  

وتعتبر وحدة القياس كمؤشر يدل على مجموع المعطيات المتعلقـة بمتغيـر    وتعتبر وحدة القياس كمؤشر يدل على مجموع المعطيات المتعلقـة بمتغيـر    . . هذه الطريقة هذه الطريقة 
ويقصد بمحاور التحليـل كـل      ويقصد بمحاور التحليـل كـل      ...). ...). عدد الضحايا، عدد االنتهاكات   عدد الضحايا، عدد االنتهاكات   : : مثالمثال( ( كمي أو نوعي  كمي أو نوعي  

وحدة القياس  وحدة القياس  : : مثالمثال( ( المتغيرات التوضيحية والتفسيرية التي تمكن من تحليل وحدة القياس        المتغيرات التوضيحية والتفسيرية التي تمكن من تحليل وحدة القياس        
، ، ...)...) التحليل هي السن، الجنس، نـوع االنتهـاك، األضـرار      التحليل هي السن، الجنس، نـوع االنتهـاك، األضـرار     هي عدد الضحايا، ومحاور   هي عدد الضحايا، ومحاور   

الشيء الذي تطلب من الهيئة تحديدا مسبقا لوحدات القيـاس ومحـاور التحليـل، وفقـا                الشيء الذي تطلب من الهيئة تحديدا مسبقا لوحدات القيـاس ومحـاور التحليـل، وفقـا                
  ..لمتطلبات التقرير الختاميلمتطلبات التقرير الختامي

  
  
  
  

  تدبير الملفات تدبير الملفات --77--33
يحتوي البرنامج المعلوماتي على عنصر أساسي يمكن من تدبير وتسجيل مسار جميع يحتوي البرنامج المعلوماتي على عنصر أساسي يمكن من تدبير وتسجيل مسار جميع 

والغرض من ذلك هو تسجيل والغرض من ذلك هو تسجيل . . ين مختلف فرق العمل والوحدات اإلداريةين مختلف فرق العمل والوحدات اإلداريةالملفات بالملفات ب
  :المعطيات التاليةالمعطيات التالية

  ملفات؛ملفات؛ من ال من النوع المهمة بالنسبة لملف أو مجموعةنوع المهمة بالنسبة لملف أو مجموعة  --
  المسؤولين عن تسليم واستالم الملفات؛المسؤولين عن تسليم واستالم الملفات؛  --

  تاريخ التسليم والرجوع؛تاريخ التسليم والرجوع؛    --

  ..فريق العمل أو الوحدة التي تسلمت الملفاتفريق العمل أو الوحدة التي تسلمت الملفات  --
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ل ملف، منذ إنشائه بنظام المعلومات، إلى حين التقرير ل ملف، منذ إنشائه بنظام المعلومات، إلى حين التقرير وهكذا يمكن رصد المسار العام لكوهكذا يمكن رصد المسار العام لك
  ..فيه من لدن الهيئةفيه من لدن الهيئة

  

  اإلآراهات والصعوبات والحلول المناسبةاإلآراهات والصعوبات والحلول المناسبة--44
بالرغم من المجهودات المبذولة من لدن أطر الهيئة، خالل مراحـل تحديـد الحاجيـات               بالرغم من المجهودات المبذولة من لدن أطر الهيئة، خالل مراحـل تحديـد الحاجيـات               

نظـام وإنجـاز األعمـال      نظـام وإنجـاز األعمـال      وتصور نظام المعلومات، فقد اعترضت مرحلة تفعيل هـذا ال         وتصور نظام المعلومات، فقد اعترضت مرحلة تفعيل هـذا ال         
. . جملها بعد عملية استكمال المعلومات    جملها بعد عملية استكمال المعلومات    ، إكراهات وصعوبات تم التغلب على م      ، إكراهات وصعوبات تم التغلب على م      لمرتبطة به لمرتبطة به اا

 من طـرف     من طـرف     اتخاذ قرارات   اتخاذ قرارات  ثناء مرحلة تفعيل نظام المعلومات صعوبات استلزمت      ثناء مرحلة تفعيل نظام المعلومات صعوبات استلزمت      أأبرزت  برزت  
 اجتماعات منتظمة، نظرا لضغط األشـغال        اجتماعات منتظمة، نظرا لضغط األشـغال        اإلداري والتي لم تتمكن من عقد       اإلداري والتي لم تتمكن من عقد      لجنة التنسيق لجنة التنسيق 

  .لى بطء في عملية اإلنجازلى بطء في عملية اإلنجازالمنوطة بأعضائها، مما أدى إالمنوطة بأعضائها، مما أدى إ
  

ويمكن تلخيص أهم الصعوبات التي اعترضت وحدة نظام المعلومات والحلـول المتخـذة             ويمكن تلخيص أهم الصعوبات التي اعترضت وحدة نظام المعلومات والحلـول المتخـذة             
  : : حسب المراحل في النقط التاليةحسب المراحل في النقط التالية

  

  على مستوى التحليل والمراقبة على مستوى التحليل والمراقبة --11--44
واجهت عملية تحليل الطلبات الواردة على الهيئة، أثناء تعبئة بطاقة المعلومات المتعلقـة             واجهت عملية تحليل الطلبات الواردة على الهيئة، أثناء تعبئة بطاقة المعلومات المتعلقـة             

نتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان، صعوبات تطلبت من المشرفين على الوحدة          نتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان، صعوبات تطلبت من المشرفين على الوحدة          بضحايا اال بضحايا اال 
  ::ويمكن تلخيصها فيما يليويمكن تلخيصها فيما يلي. . تكييفها وتوجيهها قصد حلها، موازاة مع تطور األعمالتكييفها وتوجيهها قصد حلها، موازاة مع تطور األعمال

وردت في الطلبات أشكال وأصناف وتعابير متعددة تتعلق بانتهاكات، أضرار وردت في الطلبات أشكال وأصناف وتعابير متعددة تتعلق بانتهاكات، أضرار   --
  فات مؤقتة في انتظارفات مؤقتة في انتظار تصني تصنياعتماداعتماداستعصى تصنيفها؛ مما استدعى استعصى تصنيفها؛ مما استدعى ومطالب، ومطالب، 

  ؛؛البت في الموضوع من قبل الهيئةالبت في الموضوع من قبل الهيئة
 تم على أساسها  تم على أساسها د عدة مجموعات صغيرة متفرعة عن مجموعات كبرىد عدة مجموعات صغيرة متفرعة عن مجموعات كبرىوجووجو  --

تصنيف الطلبات، ولذلك تمت بانتظام عملية مراجعة وتدقيق الروابط والعالقات تصنيف الطلبات، ولذلك تمت بانتظام عملية مراجعة وتدقيق الروابط والعالقات 
  ؛؛ المعتمدة المعتمدةمجموعات الكبرىمجموعات الكبرىين المجموعات، قصد تصنيفها ضمن الين المجموعات، قصد تصنيفها ضمن البب
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 أسماء متعددة تخص مراكز االحتجاز المرتبطة بممارسة  أسماء متعددة تخص مراكز االحتجاز المرتبطة بممارسة  وردت في الطلبات وردت في الطلبات  --
االنتهاكات الجسيمة وهي تهم نفس المركز؛ مما تطلب إجراء بحث حول االنتهاكات الجسيمة وهي تهم نفس المركز؛ مما تطلب إجراء بحث حول 

  األحداث والمراكز المستعملة؛األحداث والمراكز المستعملة؛

 تكون غير  تكون غير ت في بطاقة المعلومات، حيثت في بطاقة المعلومات، حيثصعوبة تفريغ محتويات بعض الطلباصعوبة تفريغ محتويات بعض الطلبا -
لوب، أو تكون لوب، أو تكون مستوفية للمعلومات التي من الممكن أن تفي بالغرض المطمستوفية للمعلومات التي من الممكن أن تفي بالغرض المط

غامضة، نتيجة اختالف مستويات وأصناف طلبات الضحايا، باختالف سياقات غامضة، نتيجة اختالف مستويات وأصناف طلبات الضحايا، باختالف سياقات 
ما ما ، حيث بقدر ، حيث بقدر 19991999 و و19561956وظروف األحداث التي عاشها المغرب ما بين وظروف األحداث التي عاشها المغرب ما بين 

 من  من كانت هناك طلبات واضحة ومكتملة البيانات والوثائق، وردت طلبات فارغةكانت هناك طلبات واضحة ومكتملة البيانات والوثائق، وردت طلبات فارغة
 ؛ يكون مفيدا يكون مفيداكل ما من شأنه أنكل ما من شأنه أن

: : تينتينملف الضحية وذلك في حالملف الضحية وذلك في حالالتي ينتمي إليها التي ينتمي إليها وعة الكبرى وعة الكبرى صعوبة تحديد المجمصعوبة تحديد المجم  --
 أحداث مختلفة؛  أحداث مختلفة؛  أنه تعرض لعدة انتهاكات خالل أنه تعرض لعدة انتهاكات خالل الضحية الضحيةاألولى عندما يصرحاألولى عندما يصرح

والثانية عندما يكون االنتهاك مرتبط بأكثر من حدث، وفي هذا الصدد، تم اتخاذ والثانية عندما يكون االنتهاك مرتبط بأكثر من حدث، وفي هذا الصدد، تم اتخاذ 
  ؛ ؛ القرار بتصنيفها أخذا بعين االعتبار الحدث ونوع االنتهاك والمدةالقرار بتصنيفها أخذا بعين االعتبار الحدث ونوع االنتهاك والمدة

 الطلب مقدما من قبل  الطلب مقدما من قبل  كان كانصعوبة التمييز بين الضحية والمتضرر وبين ما إذاصعوبة التمييز بين الضحية والمتضرر وبين ما إذا  --
انتظار نتائج عملية انتظار نتائج عملية األمر الذي استوجب األمر الذي استوجب  أو من طرف ذوي الحقوق،  أو من طرف ذوي الحقوق، الضحيةالضحية
   التخاذ القرار المناسب؛ التخاذ القرار المناسب؛ المعلومات المعلوماتاستكمالاستكمال

وفي هذه الحالة وفي هذه الحالة . . استحالة تسجيل اسم الضحية وهويته أحيانا أثناء عملية التحليلاستحالة تسجيل اسم الضحية وهويته أحيانا أثناء عملية التحليل  --
م ملء بطاقة المعلومات اعتمادا على صلة الضحية بواضع الطلب، وذلك م ملء بطاقة المعلومات اعتمادا على صلة الضحية بواضع الطلب، وذلك يتيت

  في انتظار عملية استكمال المعلومات؛في انتظار عملية استكمال المعلومات؛" " االسم المعروف بهاالسم المعروف به""بتسجيله في خانة بتسجيله في خانة 

 واضع الطلب متضرر ولم يذكر اسم الضحية  واضع الطلب متضرر ولم يذكر اسم الضحية صعوبة تحديد الضحية عندما يكونصعوبة تحديد الضحية عندما يكون -
 .األمر الذي تطلب وقتا للتدقيقاألمر الذي تطلب وقتا للتدقيق

  

  على مستوى التحصيلعلى مستوى التحصيل--22--44
 عراقيل وصعوبات تقنية وموضـوعية،       عراقيل وصعوبات تقنية وموضـوعية،      اتاتهت عملية تحصيل المعطيات بقاعدة البيان     هت عملية تحصيل المعطيات بقاعدة البيان     واجواج
  ::أهمهاأهمها
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يحول دون يحول دون في بعض األحيان لعدم وروده بالطلب كان في بعض األحيان لعدم وروده بالطلب كان عدم تحديد اسم الضحية عدم تحديد اسم الضحية   --
  تحصيل باقي المعلومات المتعلقة بهوية الضحية بقاعدة البيانات؛تحصيل باقي المعلومات المتعلقة بهوية الضحية بقاعدة البيانات؛

ة ورود طلبات تحمل ة ورود طلبات تحمل استعمال بطاقة تعريف وطنية واحدة ألكثر من ضحية، نتيجاستعمال بطاقة تعريف وطنية واحدة ألكثر من ضحية، نتيج  --
  ؛؛ التعريف الوطنية  التعريف الوطنية نفس رقم بطاقةنفس رقم بطاقة

  ؛؛ بسبب نقص المعلومات المتعلقة بها بسبب نقص المعلومات المتعلقة بهابضم بعض الملفاتبضم بعض الملفاتاتخاذ قرار اتخاذ قرار صعوبة صعوبة   --
ة والواردة من مختلف الجهات ة والواردة من مختلف الجهات عملية ضم الطلبات المتعلقة بنفس الضحيعملية ضم الطلبات المتعلقة بنفس الضحياستغراق استغراق   --

  ، سواء أثناء عملية التحليل أو التحصيل؛، سواء أثناء عملية التحليل أو التحصيل؛وقت طويلوقت طويل

واردة في الطلب بالمعلومات الصادرة عن مصدر واردة في الطلب بالمعلومات الصادرة عن مصدر تضارب بعض المعلومات التضارب بعض المعلومات ال -
 .آخرآخر

  

  على مستوى استغالل قاعدة البيانات وتحليل المعطياتعلى مستوى استغالل قاعدة البيانات وتحليل المعطيات  --33--44
  :النظام المعلوماتي فيما يليالنظام المعلوماتي فيما يليالتي تمت مواجهتها خالل إنشاء التي تمت مواجهتها خالل إنشاء ية ية تتمثل أهم الصعوبات التقنتتمثل أهم الصعوبات التقن

كانت هناك أخطاء في طريقة ربط الشبكة من طرف الشركة كانت هناك أخطاء في طريقة ربط الشبكة من طرف الشركة : : الشبكة المعلوماتيةالشبكة المعلوماتية  
  ..عطاب بالحواسبعطاب بالحواسب مما أدى إلى حصول أ مما أدى إلى حصول أمنذ البدايةمنذ البداية  المتخصصةالمتخصصة

تصور قاعدة البيانات من طرف تقنيي الشركة الخاصة تصور قاعدة البيانات من طرف تقنيي الشركة الخاصة تسبب تسبب   ::قاعدة البياناتقاعدة البيانات 
مهندسي الهيئة الستغالل مهندسي الهيئة الستغالل عداد البرنامج المعلوماتي في عدة صعوبات واجهت عداد البرنامج المعلوماتي في عدة صعوبات واجهت بإبإ

  :وذلك راجع إلى األسباب التاليةوذلك راجع إلى األسباب التالية. . البياناتالبيانات
اقة المعلومات وهندسة قاعدة البيانات في نفس الوقت نظرا اقة المعلومات وهندسة قاعدة البيانات في نفس الوقت نظرا عمليتي إعداد بطعمليتي إعداد بطالقيام بالقيام ب -

 مما أدى إلى تطور الهندسة موازاة مع إنجاز  مما أدى إلى تطور الهندسة موازاة مع إنجاز  لعمل الهيئة لعمل الهيئةللمدة الزمنية المحددةللمدة الزمنية المحددة
 ؛عمليتي التحليل والتحصيل كلما دعت الضرورة لذلكعمليتي التحليل والتحصيل كلما دعت الضرورة لذلك

 على تصور مبني على منظور تسلسلي  على تصور مبني على منظور تسلسلي ،، أثناء هندسة قاعدة البيانات أثناء هندسة قاعدة البيانات،،االعتماداالعتماد -
الهيئة الهيئة كانت كانت من طرف الشركة حيث من طرف الشركة حيث البرنامج المعلوماتي المعد البرنامج المعلوماتي المعد انطالقا من انطالقا من 

 ؛ مجبرة على الخضوع لهذا التصور التقنيمجبرة على الخضوع لهذا التصور التقني
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 مباشرة بعد إرساء البرنامج المعلوماتي من  مباشرة بعد إرساء البرنامج المعلوماتي من  المعلومات المعلوماتتحصيلتحصيلانطالق عملية انطالق عملية  -
طرف الشركة دون إخضاع قاعدة البيانات لعمليات تجريبية من ناحية التحصيل طرف الشركة دون إخضاع قاعدة البيانات لعمليات تجريبية من ناحية التحصيل 

 .يق الوقتيق الوقتواستغالل المعطيات بسبب ضواستغالل المعطيات بسبب ض
 

 : البرنامج المعلوماتيالبرنامج المعلوماتي 

 :من بين الصعوبات التي واجهها النظام المعلوماتي

الضحية الضحية أدى تقنيا إلى صعوبة عملية البحث عن أدى تقنيا إلى صعوبة عملية البحث عن  النظام باللغة العربية  النظام باللغة العربية وضعوضع -
 ؛ نظرا لتشابه األسماء في النطق بخالف الكتابة نظرا لتشابه األسماء في النطق بخالف الكتابةأو واضعي الطلبأو واضعي الطلب

ب ب ذاكرة الحاسوذاكرة الحاسوبطء استجابة البرنامج المعلوماتي، نظرا لعدم كفاية بطء استجابة البرنامج المعلوماتي، نظرا لعدم كفاية   --
  ؛؛ تحسين المميزات التكنولوجية لهذا األخير تحسين المميزات التكنولوجية لهذا األخيرالمركزي مما استدعىالمركزي مما استدعى

منطقية بالبرنامج منطقية بالبرنامج الالخطاء غير خطاء غير األاألبعض معايير اكتشاف بعض معايير اكتشاف عدم إدراج عدم إدراج    -
المعلوماتي، نظرا لعدم توفر الهيئة على جميع المعلومات التي يمكن أن المعلوماتي، نظرا لعدم توفر الهيئة على جميع المعلومات التي يمكن أن 

 .تساعدها على ذلكتساعدها على ذلك
 

  خالصةخالصة--55
 األساسية التي اعتمدت عليها  األساسية التي اعتمدت عليها حدى األدواتحدى األدوات الهيئة، إ الهيئة، إيعتبر نظام المعلومات الذي وضعتهيعتبر نظام المعلومات الذي وضعته

حيث حيث . . مة لحقوق اإلنسانمة لحقوق اإلنسانفي إطار معالجة المعلومات الخاصة بضحايا االنتهاكات الجسيفي إطار معالجة المعلومات الخاصة بضحايا االنتهاكات الجسي
 ساعدت جميع فرق العمل والوحدات اإلدارية على إنجاز  ساعدت جميع فرق العمل والوحدات اإلدارية على إنجاز مكن من إنشاء قاعدة بياناتمكن من إنشاء قاعدة بيانات

  من مختلف المصادر وكذا المدةمن مختلف المصادر وكذا المدةأمام الكم الهائل من المعلومات التي تم تجميعها أمام الكم الهائل من المعلومات التي تم تجميعها فف. . مهامهامهامها
في ضبط في ضبط الزمنية المحددة للهيئة إلنجاز مهامها، فقد لعب نظام المعلومات دورا مهما الزمنية المحددة للهيئة إلنجاز مهامها، فقد لعب نظام المعلومات دورا مهما 

ا ا كمكم. . وتدقيق المعطيات وكذا التنسيق وتنظيم األعمال رغم الصعوبات التي اعترضتهوتدقيق المعطيات وكذا التنسيق وتنظيم األعمال رغم الصعوبات التي اعترضته
 تدبير وحفظ  تدبير وحفظ ساعدت قاعدة البيانات على إنجاز المهام المنوطة بالهيئة من خاللساعدت قاعدة البيانات على إنجاز المهام المنوطة بالهيئة من خالل

  ..معلومات واستغالل وتحليل المعطيات كما ونوعامعلومات واستغالل وتحليل المعطيات كما ونوعاالال
  

 عامـل    عامـل    إلى  إلى ترضت تفعيل نظام المعلومات، فهي تعود في مجملها         ترضت تفعيل نظام المعلومات، فهي تعود في مجملها         الصعوبات التي اع  الصعوبات التي اع  أما  أما  
تطور حاجيات فرق العمل والوحدات اإلدارية      تطور حاجيات فرق العمل والوحدات اإلدارية      ، باإلضافة إلى    ، باإلضافة إلى    الضغط الزمني وكثرة المهام   الضغط الزمني وكثرة المهام   
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ـ          ـ         بالموازاة مع تقدم العمل، األمر الذي استدعى إنشاء بطاق  خاصـة بفريـق      خاصـة بفريـق     ((ffiicchhiieerr))ة  ة  بالموازاة مع تقدم العمل، األمر الذي استدعى إنشاء بطاق
من قبل وحـدة جبـر األضـرار؛        من قبل وحـدة جبـر األضـرار؛        األولى  األولى  : :  أخرى ثانوية   أخرى ثانوية  قاعدتي بيانات قاعدتي بيانات إنشاء  إنشاء  التحريات و التحريات و 

مع أنه تم إنشاء هاتين القاعدتين باستقالل عـن  مع أنه تم إنشاء هاتين القاعدتين باستقالل عـن  وو. . الجانب الصحي للضحايا  الجانب الصحي للضحايا  بب  والثانية تتعلق والثانية تتعلق 
ـ           نظام المعلومات، فقد تم   نظام المعلومات، فقد تم    ـ         استغالل كل المعطيات المحصلة بهما لفائدة النظـام المعلوم اتي اتي استغالل كل المعطيات المحصلة بهما لفائدة النظـام المعلوم

  ..العام للهيئة وقاعدة البيانات المرتبطة بهالعام للهيئة وقاعدة البيانات المرتبطة به
  

ما تتضمنه من معلومات ومعطيات وهي بـذلك        ما تتضمنه من معلومات ومعطيات وهي بـذلك         ل  ل الهيئة أرشيفا أساسيا  الهيئة أرشيفا أساسيا  تعتبر قاعدة بيانات    تعتبر قاعدة بيانات    
تشكل مصدرا مهما يمكن االستعانة به للقيام بأبحاث ودراسات بفضل ما تتـضمنه مـن               تشكل مصدرا مهما يمكن االستعانة به للقيام بأبحاث ودراسات بفضل ما تتـضمنه مـن               

  ..الماضي وضحاياهاالماضي وضحاياهاحول االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان المرتكبة في حول االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان المرتكبة في معطيات معطيات 
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  الفصل الرابعالفصل الرابع
  الخطة التواصليةالخطة التواصلية

  
اجتماعها الدوري السادس، انطالقا من اجتماعها الدوري السادس، انطالقا من  خطتها التواصلية منذ  خطتها التواصلية منذ شرعت الهيئة في وضعشرعت الهيئة في وضع

، والدراسة التي أعدها ، والدراسة التي أعدها األوراق التي أعدها أعضاء الفريق الخاص الذي كلف بالموضوعاألوراق التي أعدها أعضاء الفريق الخاص الذي كلف بالموضوع
هذه الخطة السياق الخاص هذه الخطة السياق الخاص وقد راعت في إعداد وقد راعت في إعداد . . أحد الخبراء في التواصل واإلعالمأحد الخبراء في التواصل واإلعالم

بمسار تسوية ملف ماضي االنتهاكات، والسياق العام السياسي والمجتمعي، وحددت لها بمسار تسوية ملف ماضي االنتهاكات، والسياق العام السياسي والمجتمعي، وحددت لها 
ولبلوغ تلك األهداف استعملت ولبلوغ تلك األهداف استعملت . . ط واسع في هذا المسارط واسع في هذا المساراا من أجل تأمين انخر من أجل تأمين انخرااأهدافا وفئاتأهدافا وفئات

  وسائط متعددة ومتنوعة مالئمة لتبليغ المواد موضوع التواصل، كما نظمت أنشطة عامةوسائط متعددة ومتنوعة مالئمة لتبليغ المواد موضوع التواصل، كما نظمت أنشطة عامة
وقد اعترضت تفعيل الخطة التواصلية وقد اعترضت تفعيل الخطة التواصلية . . وخاصة ساهمت في عمليتي التواصل واإلعالموخاصة ساهمت في عمليتي التواصل واإلعالم

للهيئة إكراهات وصعوبات، عملت على تدليلها باعتماد المرونة والحرص على تجنب للهيئة إكراهات وصعوبات، عملت على تدليلها باعتماد المرونة والحرص على تجنب 
    .التدخالت الصحفية غير المدروسةالتدخالت الصحفية غير المدروسة

  

  السياق الخاصالسياق الخاص--أوالأوال

ا إلشراك كل ا إلشراك كل طبقا لنظامها األساسي، حرصت الهيئة على وضع خطة تواصلية ضمانطبقا لنظامها األساسي، حرصت الهيئة على وضع خطة تواصلية ضمان
   الضحايا أو الضحايا أوقطاعات المجتمع في تتبع أعمالها والتفاعل معها، و تأمين تواصل مستمر معقطاعات المجتمع في تتبع أعمالها والتفاعل معها، و تأمين تواصل مستمر مع

المجتمع المجتمع وسائل اإلعالم السمعي البصري والصحافة، وسائر مكونات وسائل اإلعالم السمعي البصري والصحافة، وسائر مكونات ووعائالتهم وممثليهم، عائالتهم وممثليهم، 
 ومهامها، وتفعيال لخطة العمل العامة، اعتبرت الهيئة  ومهامها، وتفعيال لخطة العمل العامة، اعتبرت الهيئة هاها وانطالقا من اختصاصات وانطالقا من اختصاصات..77المدنيالمدني

واصل واإلعالم وربط عالقة مستمرة مع الرأي العام أحد األدوات األساسية للنهوض واصل واإلعالم وربط عالقة مستمرة مع الرأي العام أحد األدوات األساسية للنهوض التالت
بتلك المهام، وتحقيق أهداف الشراكة والتعاون مع مختلف األطراف في مسار تسوية بتلك المهام، وتحقيق أهداف الشراكة والتعاون مع مختلف األطراف في مسار تسوية 

وقد روعي في إعداد وقد روعي في إعداد . . ماضي االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان، والتوجه نحو المستقبلماضي االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان، والتوجه نحو المستقبل
ام الذي تعتمل بداخله اتجاهات رأي متعددة، وتطبعه ام الذي تعتمل بداخله اتجاهات رأي متعددة، وتطبعه هذه الخطة السياق المغربي العهذه الخطة السياق المغربي الع

  .تصورات وانطباعات وانتظارات متعددة ومتفاوتة اتجاه الهيئةتصورات وانطباعات وانتظارات متعددة ومتفاوتة اتجاه الهيئة
                                                 

  . المادة العاشرة من النظام األساسي للهيئة 7
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وبالنظر لطبيعة مهامها، والمدة الزمنية المحددة لواليتها، فقد التزمت الهيئة المرونة من وبالنظر لطبيعة مهامها، والمدة الزمنية المحددة لواليتها، فقد التزمت الهيئة المرونة من 
عامة لخطة عامة لخطة حيث برمجة األنشطة التواصلية، بشكل يتيح فرصة التفاعل مع البرامج الحيث برمجة األنشطة التواصلية، بشكل يتيح فرصة التفاعل مع البرامج ال

عملها، من جهة، والتعامل اليقظ مع األحداث وردود الفعل المختلفة، وضمان االستماع عملها، من جهة، والتعامل اليقظ مع األحداث وردود الفعل المختلفة، وضمان االستماع 
ويمكن تلخيص االعتبارات التي ويمكن تلخيص االعتبارات التي . . الجيد والمتفاعل مع المحيط، من جهة أخرىالجيد والمتفاعل مع المحيط، من جهة أخرى

  ::استحضرتها الهيئة في إعداد خطتها التواصلية في العناصر التاليةاستحضرتها الهيئة في إعداد خطتها التواصلية في العناصر التالية
  الفعاليةالفعالية  --
  النجاعة؛النجاعة؛  --

  المرونة؛المرونة؛  --

  ع العام السياسي والمجتمعي؛ع العام السياسي والمجتمعي؛مراعاة الوضمراعاة الوض  --

  التفاعل مع البرامج المحددة لتنفيذ خطة العمل؛التفاعل مع البرامج المحددة لتنفيذ خطة العمل؛  --

  ..المواكبة واليقظةالمواكبة واليقظة  --
  

  األهداف الرئيسية للخطة التواصليةاألهداف الرئيسية للخطة التواصلية--ثانياثانيا
  ::تمثلت األهداف الرئيسية لهذه الخطة فيتمثلت األهداف الرئيسية لهذه الخطة في

  ؛إشراك الرأي العام في تفكير جماعي وبناء حول أهمية مهام الهيئةإشراك الرأي العام في تفكير جماعي وبناء حول أهمية مهام الهيئة -
  لعمومي الحر والمتعدد للوقائع السياسية واالجتماعيةلعمومي الحر والمتعدد للوقائع السياسية واالجتماعيةالمساهمة في عقلنة النقاش االمساهمة في عقلنة النقاش ا  --

  وسياقاتها المرتبطة بمهام الهيئة؛وسياقاتها المرتبطة بمهام الهيئة؛
  ؛ ؛ العمل على بعث إرساليات ذات شحنة رمزية ومقنعة لحفظ الذاكرةالعمل على بعث إرساليات ذات شحنة رمزية ومقنعة لحفظ الذاكرة  --
ضمان الوضوح والشفافية فيما يتعلق بالمعايير المعتمدة من طرف الهيئة ضمان الوضوح والشفافية فيما يتعلق بالمعايير المعتمدة من طرف الهيئة   --

  ومساطرها ومساطرها 
  ورتها؛ورتها؛دعم مصداقية الهيئة والعمل على تحسين صدعم مصداقية الهيئة والعمل على تحسين ص  --

  ؛ ؛ التعريف المستمر بحصيلة ومستوى تقدم أعمال الهيئةالتعريف المستمر بحصيلة ومستوى تقدم أعمال الهيئة  --
  تقديم أجوبة دقيقة ومقنعة على أسئلة المشتكين والشركاء والرأي العام؛تقديم أجوبة دقيقة ومقنعة على أسئلة المشتكين والشركاء والرأي العام؛  --

  ؛؛اتخاذ كافة االحتياطات الالزمة حيال التشويش على عمل الهيئة وأنشطتهااتخاذ كافة االحتياطات الالزمة حيال التشويش على عمل الهيئة وأنشطتها  --
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لرأي العام لرأي العام التحكم في سيولة مواد االتصال التي تنجها الهيئة والموجهة لشرائح االتحكم في سيولة مواد االتصال التي تنجها الهيئة والموجهة لشرائح ا -
 ؛المختلفة المعنية بمختلف وسائل اإلعالم واالتصالالمختلفة المعنية بمختلف وسائل اإلعالم واالتصال

تشجيع مهنيي اإلعالم والتواصل على االنخراط في أنشطة الهيئة وإغنائها، تشجيع مهنيي اإلعالم والتواصل على االنخراط في أنشطة الهيئة وإغنائها،   --
وخاصة حول مواضيع التحريات ونتائجها، والتوعية والتربية في مجاالت وخاصة حول مواضيع التحريات ونتائجها، والتوعية والتربية في مجاالت 

  المصالحة وثقافة حقوق اإلنسان؛المصالحة وثقافة حقوق اإلنسان؛
  

  الفئات المستهدفةالفئات المستهدفة--ثالثاثالثا
اء الهيئة إلى خلق حماس في المجتمع، وأبان عن نـوع مـن الـدعم والـرد                 اء الهيئة إلى خلق حماس في المجتمع، وأبان عن نـوع مـن الـدعم والـرد                 لقد أدى إنش  لقد أدى إنش  

اإليجابي على هذه المبادرة التاريخية، وهو المناخ الذي عملت الهيئـة علـى اسـتغالله               اإليجابي على هذه المبادرة التاريخية، وهو المناخ الذي عملت الهيئـة علـى اسـتغالله               
وفي هذا الصدد، عملـت     وفي هذا الصدد، عملـت     . . إعالميا للتواصل مع مختلف فئات الضحايا وعائالتهم وممثليهم       إعالميا للتواصل مع مختلف فئات الضحايا وعائالتهم وممثليهم       

ألولى من خطتها التواصلية، منها مثال التركيـز        ألولى من خطتها التواصلية، منها مثال التركيـز        الهيئة على تحديد أولويات في المرحلة ا      الهيئة على تحديد أولويات في المرحلة ا      
على بعض الحاالت ذات الرمزية الخاصة، من قبيل استقبال عائالتي بنبركة والمـانوزي             على بعض الحاالت ذات الرمزية الخاصة، من قبيل استقبال عائالتي بنبركة والمـانوزي             

كما ركزت الخطة على الهيئات الحقوقية والمنظمات غيـر الحكوميـة           كما ركزت الخطة على الهيئات الحقوقية والمنظمات غيـر الحكوميـة            ..واالستماع إليهما واالستماع إليهما 
مع الجامعات ومراكـز    مع الجامعات ومراكـز    واألحزاب السياسية والنقابات، فضال عن تنظيم لقاءات تواصلية         واألحزاب السياسية والنقابات، فضال عن تنظيم لقاءات تواصلية         

  . . البحث العلميالبحث العلمي
  

  ::ويمكن تلخيص الفئات المستهدفة في الخطة التواصلية للهيئة فيما يليويمكن تلخيص الفئات المستهدفة في الخطة التواصلية للهيئة فيما يلي
الفئات األولى المستهدفة هم الضحايا وعائالتهم، وأصحاب الفئات األولى المستهدفة هم الضحايا وعائالتهم، وأصحاب : : الضحايا والعائالتالضحايا والعائالت •

الحقوق، حيث ينبغي االستماع إليهم واستباق انتظاراتهم، وتوفير األجوبة المالئمة الحقوق، حيث ينبغي االستماع إليهم واستباق انتظاراتهم، وتوفير األجوبة المالئمة 
 ؛ورة واضحة ومقنعةورة واضحة ومقنعةعنها بصعنها بص

المنظمات غير الحكومية، الوطنية والدولية، المعنية لتمكينها من المواكبة المستمرة المنظمات غير الحكومية، الوطنية والدولية، المعنية لتمكينها من المواكبة المستمرة  •
 ؛ألشغال وأنشطة الهيئةألشغال وأنشطة الهيئة

الفاعلون الجمعويون في التنمية المحلية في المناطق المعنية بانتهاكات خاصة، الفاعلون الجمعويون في التنمية المحلية في المناطق المعنية بانتهاكات خاصة،   ••
  لتأمين انخراطهم في المسار، وخاصة بالنسبة لجبر األضرار على النطاقلتأمين انخراطهم في المسار، وخاصة بالنسبة لجبر األضرار على النطاق

  الجماعي؛الجماعي؛
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تحسيسها بطبيعة تلك المهام تحسيسها بطبيعة تلك المهام : : السلطات العمومية المعنية مباشرة بمهام الهيئةالسلطات العمومية المعنية مباشرة بمهام الهيئة •
واإلكراهات وانتظارات الضحايا، بواسطة عقد لقاءات إخبارية أو تفاوضية سادتها واإلكراهات وانتظارات الضحايا، بواسطة عقد لقاءات إخبارية أو تفاوضية سادتها 

 ؛في الغالب الروح البناءة والتشاركيةفي الغالب الروح البناءة والتشاركية

  إشراكه على نطاق واسع، باالنخراط في مسلسل جبرإشراكه على نطاق واسع، باالنخراط في مسلسل جبر: : الرأي العام الوطنيالرأي العام الوطني  ••
  األضرار وإعادة التأهيل واإلدماج والمصالحة؛ األضرار وإعادة التأهيل واإلدماج والمصالحة؛ 

الرأي العام الدولي للتعريف بأنشطة الهيئة، والتجربة المغربية في مجال تسوية الرأي العام الدولي للتعريف بأنشطة الهيئة، والتجربة المغربية في مجال تسوية   ••
  ملف ماضي االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان؛ملف ماضي االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان؛

الصحافة الوطنية والمحلية في المناطق المعنية باالنتهاكات الجسيمة لحقوق الصحافة الوطنية والمحلية في المناطق المعنية باالنتهاكات الجسيمة لحقوق   ••
  اإلنسان؛اإلنسان؛

   البحث؛ البحث؛الجامعات ومراكزالجامعات ومراكز  ••

  مؤسسات التعليم والتربية؛مؤسسات التعليم والتربية؛  ••
  

  الوسائط المستعملةالوسائط المستعملة--رابعارابعا
. . منذ بداية أشغال الهيئة، ساهمت العديد من المنابر اإلعالمية في مواكبة وتغطية أنشطتهامنذ بداية أشغال الهيئة، ساهمت العديد من المنابر اإلعالمية في مواكبة وتغطية أنشطتها

وفي هذا الصدد لعبت قناتي التلفزيون العمومي دورا أساسيا، بصورة منظمة ومستمرة، وفي هذا الصدد لعبت قناتي التلفزيون العمومي دورا أساسيا، بصورة منظمة ومستمرة، 
يضا في إنتاج برامج خاص بمواضيع ذات يضا في إنتاج برامج خاص بمواضيع ذات ليس فقط في تغطية أنشطة الهيئة، ولكن أليس فقط في تغطية أنشطة الهيئة، ولكن أ

وهكذا عملت الهيئة على عقد اتفاقات شراكة مع كل منهما، لتحديد وهكذا عملت الهيئة على عقد اتفاقات شراكة مع كل منهما، لتحديد . . الصلة بمهام الهيئةالصلة بمهام الهيئة
كما أن اإلذاعة الوطنية، باللغتين العربية كما أن اإلذاعة الوطنية، باللغتين العربية . . 88مجاالت وشروط مشاركتمها في أنشطتهامجاالت وشروط مشاركتمها في أنشطتها

أنشطة أنشطة واألمازيغية، وبعض اإلذاعات الجهوية انخرطت بصورة مستمرة في تغطية واألمازيغية، وبعض اإلذاعات الجهوية انخرطت بصورة مستمرة في تغطية 
شابة إلنتاج أفالم شابة إلنتاج أفالم قدت الهيئة مع فعاليات سينيمائية قدت الهيئة مع فعاليات سينيمائية ااكما تعكما تع. . الهيئة، وإنتاج برامج خاصةالهيئة، وإنتاج برامج خاصة

وبشكل عام، عملت الهيئة على تنويع الوسائط المستعملة في خطتها وبشكل عام، عملت الهيئة على تنويع الوسائط المستعملة في خطتها . . توثيقية ألنشطتهاتوثيقية ألنشطتها
  . . التواصلية، حسب المواضيع والفئات المستهدفة، ومراحل إنجازها للمهام الموكولة إليهاالتواصلية، حسب المواضيع والفئات المستهدفة، ومراحل إنجازها للمهام الموكولة إليها

  ::تلخيص الوسائط المستعملة فيما يليتلخيص الوسائط المستعملة فيما يليويمكن ويمكن 
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استعمال الهاتف، عبر مركز استقبال هاتفي بمقر الهيئة، لتمكين الطالبين استعمال الهاتف، عبر مركز استقبال هاتفي بمقر الهيئة، لتمكين الطالبين   --
وكل الشركاء، ومختلف المعنيين، من طلب المعلومات أو التوضيحات، من وكل الشركاء، ومختلف المعنيين، من طلب المعلومات أو التوضيحات، من 
جهة، وتمكين الهيئة نفسها من تمرير إرسالياتها والمعلومات المطلوبة منها، جهة، وتمكين الهيئة نفسها من تمرير إرسالياتها والمعلومات المطلوبة منها، 

  من جهة اخرى؛من جهة اخرى؛
  ؛؛99لهيئة على االنترنيت واستعمال البريد اإللكترونيلهيئة على االنترنيت واستعمال البريد اإللكترونيموقع اموقع ا  --
  المنشورات والمطبوعات الخاصة بأنشطة الهيئة؛المنشورات والمطبوعات الخاصة بأنشطة الهيئة؛  --

  االستماعات ألفراد أو مجموعات محدودة، دون جلسات االستماع العمومي؛االستماعات ألفراد أو مجموعات محدودة، دون جلسات االستماع العمومي؛  --

  الندوات والتصريحات واللقاءات الصحفية؛الندوات والتصريحات واللقاءات الصحفية؛  --

  اللقاءات اإلخبارية والتشاورية؛اللقاءات اإلخبارية والتشاورية؛  --

  التلفزيونية؛التلفزيونية؛الحوارات والمناقشات اإلذاعية والحوارات والمناقشات اإلذاعية و  --

األحداث الخاصة المواكبة ألعمال الهيئة ذات الشحن الرمزية بالنسبة األحداث الخاصة المواكبة ألعمال الهيئة ذات الشحن الرمزية بالنسبة   --
لتسوية ملف ماضي االنتهاكات، مثل تدبير القضايا الخاصة بالرفات لتسوية ملف ماضي االنتهاكات، مثل تدبير القضايا الخاصة بالرفات 

  ؛؛......والمدافن والكشف عن مصير المختفينوالمدافن والكشف عن مصير المختفين
  المعارض؛المعارض؛  --

  األفالم الوثائقية وأفالم الفيديو التوثيقية ألنشطة الهيئة؛ األفالم الوثائقية وأفالم الفيديو التوثيقية ألنشطة الهيئة؛   --

  معية البصرية؛معية البصرية؛التسجيالت السالتسجيالت الس  --

  مجموعات الوثائق المكتوبة؛مجموعات الوثائق المكتوبة؛  --

  ... ... التقرير الختاميالتقرير الختامي  --
  

  األنشطةاألنشطة--خامساخامسا
  أنشطة عامةأنشطة عامة--11

  عقد ندوات صحفية؛عقد ندوات صحفية؛  --
  إصدار بيانات وتصريحات؛إصدار بيانات وتصريحات؛  --
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  إعداد برامج إذاعية؛إعداد برامج إذاعية؛  --
  إعداد برامج برامج تلفزية؛إعداد برامج برامج تلفزية؛  --
  تنظيم ندوات عمومية؛تنظيم ندوات عمومية؛  --
  عقد جلسات استماع؛عقد جلسات استماع؛  --
  ة الرمزية؛ة الرمزية؛تنظيم زيارات ميدانية لبعض األماكن ذات الحمولتنظيم زيارات ميدانية لبعض األماكن ذات الحمول  --
  ؛ ؛ 10تنظيم معارض للصور والكتابات واإلنتاجات اإلبداعية ذات الصلة بالموضوعتنظيم معارض للصور والكتابات واإلنتاجات اإلبداعية ذات الصلة بالموضوع  --
  إعداد أفالم سينمائية أو وثائقية بالتعاون مع سينمائيين شباب؛ إعداد أفالم سينمائية أو وثائقية بالتعاون مع سينمائيين شباب؛   --
  إعداد وصالت وملصقات إشهارية حول بعض أنشطة الهيئة؛إعداد وصالت وملصقات إشهارية حول بعض أنشطة الهيئة؛  --

  

  أنشطة خاصةأنشطة خاصة--22
  

  إنشاء خلية يقظة معلوماتية؛إنشاء خلية يقظة معلوماتية؛  --

د قصاصات الصحف حول ما ينشر عن الهيئة و أنشطتها، د قصاصات الصحف حول ما ينشر عن الهيئة و أنشطتها،  مواكبة الجرائد وإعدا مواكبة الجرائد وإعدا  --
  وكل المواضيع ذات الصلة؛وكل المواضيع ذات الصلة؛

  التعاقد مع وسائل اإلعالم السمعية البصرية والمكتوبة؛التعاقد مع وسائل اإلعالم السمعية البصرية والمكتوبة؛  --

 التعاقد مع مؤسسة إشهارية إلنتاج الوصالت اإلشهارية وإنجاز الملصقات  التعاقد مع مؤسسة إشهارية إلنتاج الوصالت اإلشهارية وإنجاز الملصقات   --
  والمطويات كدعائم إعالمية وبيداغوجية للتعريف بأنشطة الهيئة؛والمطويات كدعائم إعالمية وبيداغوجية للتعريف بأنشطة الهيئة؛

 ..نشرة تواصل إلكترونية وورقية دوريةنشرة تواصل إلكترونية وورقية دوريةإعداد إعداد  -
 
 

                                                 
 منها على الخصوص معرض آتابات االعتقال السياسي المنظم بالموازاة مع  أشغال الندوة العمومية حول نفس الموضوع، ومعرض للفنون  10

  .التشكيلية تضمن لوحات
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  اتاتــويويــحتحتــالمالم
  

  مدخلمدخل  --11
  المنهجيةالمنهجية  --22
  الضحايا الذين شملتهم الدراسةالضحايا الذين شملتهم الدراسة  --11--22
  عن الفريق الطبي الذي تكفل بالدراسةعن الفريق الطبي الذي تكفل بالدراسة لمحة  لمحة --22--22
   المستندات الطبية المعتمدة في الدراسة المستندات الطبية المعتمدة في الدراسة--33--22
  ..أنواع المستنداتأنواع المستندات  --11--33--22
  توزيع المستنداتتوزيع المستندات  --22--33--22
  قيمة المستندات الطبية المدروسةقيمة المستندات الطبية المدروسة  --33--33--22
  توحيد المعطيات و ترميز االستماراتتوحيد المعطيات و ترميز االستمارات  --44--22
  تدقيق وجدولة مجموع الجذاذاتتدقيق وجدولة مجموع الجذاذات  --55--22
  النتائجالنتائج  --33
   الضحايا الذين شملتهم الدراسة الضحايا الذين شملتهم الدراسةخاصياتخاصيات  --11--33
  عدد الضحايا الذين شملتهم الدراسةعدد الضحايا الذين شملتهم الدراسة  --11--11--33
  التوزيع حسب الجنسالتوزيع حسب الجنس  --22--11--33
  التوزيع حسب مقر االقامةالتوزيع حسب مقر االقامة  --33--11--33
  التوزيع حسب شرائح األعمارالتوزيع حسب شرائح األعمار  --44--11--33
  التوزيع حسب الحالة العائليةالتوزيع حسب الحالة العائلية  --55--11--33
  التوزيع حسب عدد األطفالالتوزيع حسب عدد األطفال  --66--11--33
  ليميليميالتوزيع حسب المستوى التعالتوزيع حسب المستوى التع  --77--11--33
  قطاع العملقطاع العملالتوزيع حسب المهنة والتوزيع حسب المهنة و  --88--11--33
  االحداثاالحداث//التوزيع حسب المجموعاتالتوزيع حسب المجموعات  --99--11--33
   الطبية الطبية الرئيسي المبني على المستندات الرئيسي المبني على المستنداتوصف الحالة الصحية للضحايا انطالقا من التشخيصوصف الحالة الصحية للضحايا انطالقا من التشخيص  --22--33
  الحالة المرضية العامةالحالة المرضية العامة  --11--22--33
  العضالت والنسيج الضامالعضالت والنسيج الضامأمراض العظام و المفاصل وأمراض العظام و المفاصل و  --أأ
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  لمرتبطة باالضطرابات النفسية و السلوكيةلمرتبطة باالضطرابات النفسية و السلوكيةاألمراض ااألمراض ا  --بب
  أمراض جهاز الدورة الدمويةأمراض جهاز الدورة الدموية  --جج
  أمراض الجهاز التنفسيأمراض الجهاز التنفسي  --دد

  التغذية وااليضالتغذية وااليضأمراض الغدد وأمراض الغدد و  --هـهـ
  واألسباب الخارجية األخرىواألسباب الخارجية األخرىت التسميم وبعض العقابيل ت التسميم وبعض العقابيل االصابات الناجمة عن الرضوض وحاالاالصابات الناجمة عن الرضوض وحاال  --وو
  الحالة المرضية حسب الجنسالحالة المرضية حسب الجنس  --22--22--33
  المرضية حسب السنالمرضية حسب السنالحالة الحالة   --33--22--33
  االحداثاالحداث// الحالة المرضية حسب المجموعات الحالة المرضية حسب المجموعات--44--22--33
   الحالة المرضية حسب مراكز االعتقال الحالة المرضية حسب مراكز االعتقال--55--22--33
  ))دون اإلدالء بمستندات طبيةدون اإلدالء بمستندات طبية((فحسب فحسب   وصف الحالة الصحية للضحايا بناء على تصريحاتهموصف الحالة الصحية للضحايا بناء على تصريحاتهم  --33--33
   الحالة الصحية العامة للضحايا من خالل التصريحات الحالة الصحية العامة للضحايا من خالل التصريحات--11--33--33
  لصحية العامة للضحايا حسب السنلصحية العامة للضحايا حسب السن الحالة ا الحالة ا--22--33--33
 وصف الحالة الصحية لذوي حقوق الضحايا، بناء على التشخيص المستخلص من المـستندات               وصف الحالة الصحية لذوي حقوق الضحايا، بناء على التشخيص المستخلص من المـستندات              --44--33

  الطبيةالطبية
  نوعية المستندات الطبيةنوعية المستندات الطبية التوزيع حسب عدد و التوزيع حسب عدد و--11--44--33
   نوعية القرابة بين ذوي الحقوق و الضحايا نوعية القرابة بين ذوي الحقوق و الضحايا--22--44--33
   ملمح عن الحالة الصحية لذوي الحقوق ملمح عن الحالة الصحية لذوي الحقوق--33--44--33
  اتمةاتمة خ خ--44
   توصيات توصيات--55
   المراجع المراجع--66

  مالحقمالحق
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  للــمدخمدخ  --1

، التزمت بالدنا بالسير قدما نحو      ، التزمت بالدنا بالسير قدما نحو       حفظه اهللا   حفظه اهللا  بإرادة من صاحب الجاللة الملك محمد السادس      بإرادة من صاحب الجاللة الملك محمد السادس      
المعالجة الشمولية لآلثار واالنعكاسات اإلنسانية الناجمة عن انتهاكات حقوق اإلنسان، التي           المعالجة الشمولية لآلثار واالنعكاسات اإلنسانية الناجمة عن انتهاكات حقوق اإلنسان، التي           

 في هـذا الـسياق، تـسعى هيئـة اإلنـصاف             في هـذا الـسياق، تـسعى هيئـة اإلنـصاف             و  و ..عرفها المغرب خالل الحقبة الماضية    عرفها المغرب خالل الحقبة الماضية    
إلى بلورة اإلرادة الملكية السامية، الرامية إلى التصدي لهذه اإلشكالية،          إلى بلورة اإلرادة الملكية السامية، الرامية إلى التصدي لهذه اإلشكالية،          ) ) مم..إإ..هه((والمصالحة  والمصالحة  

  ..سواء في بعدها المعنوي أو التاريخي أو االجتماعي أو الطبيسواء في بعدها المعنوي أو التاريخي أو االجتماعي أو الطبي
لحاجات لحاجات  وتقييم ا   وتقييم ا  على معرفة على معرفة ) ) مم..إإ..هه((ومن أجل تفعيل هذه المبادرة اإلنسانية الرفيعة، عملت         ومن أجل تفعيل هذه المبادرة اإلنسانية الرفيعة، عملت         

 لألشخاص الذين تبـين أنهـم مـن ضـحايا            لألشخاص الذين تبـين أنهـم مـن ضـحايا           --الجسمانية منها والنفسية  الجسمانية منها والنفسية  --الطبية الحقيقية   الطبية الحقيقية   
وقد اكتست هذه العملية صبغة عالجية منذ البداية، إضـافة إلـى    وقد اكتست هذه العملية صبغة عالجية منذ البداية، إضـافة إلـى    . . االنتهاكات المشار إليها  االنتهاكات المشار إليها  

وذلك نتيجة للموقف الذي تحلى به األطباء المـساهمون، علـى صـعيد             وذلك نتيجة للموقف الذي تحلى به األطباء المـساهمون، علـى صـعيد             . . طابعها العلمي طابعها العلمي 
  ..ع األشخاص المعنيينع األشخاص المعنيينالتواصل اإلنساني مالتواصل اإلنساني م

 تعطي األولوية، ضمن أنشطتها، للحالة الصحية لألشـخاص   تعطي األولوية، ضمن أنشطتها، للحالة الصحية لألشـخاص  ))مم..إإ..هه((وفي هذا اإلطار، فإن  وفي هذا اإلطار، فإن  
 وتـأتي هـذه      وتـأتي هـذه     ..للقمع، والذين تعرضوا النتهاكات حقـوقهم األساسـية       للقمع، والذين تعرضوا النتهاكات حقـوقهم األساسـية       11الذين كانوا ضحايا  الذين كانوا ضحايا  

. . لوية ضمن مقاربة شمولية للمشكالت الصحية التي يعاني منها الضحايا وذوو الحقوق           لوية ضمن مقاربة شمولية للمشكالت الصحية التي يعاني منها الضحايا وذوو الحقوق           وواألاأل
  ..ي مقاربة ترمي إلى اإلحاطة بهذه المشكالت، كما ترمي إلى إيجاد أفضل الحلول لهاي مقاربة ترمي إلى اإلحاطة بهذه المشكالت، كما ترمي إلى إيجاد أفضل الحلول لهاوهوه

حقـوق  حقـوق  لل   الجسيمة  الجسيمة نتهاكاتنتهاكاتالالدراسة الحالة الصحية لضحايا ا    دراسة الحالة الصحية لضحايا ا    ""ور تندرج   ور تندرج   ظظالمنالمنوضمن هذا   وضمن هذا   
 انطالقا من التحليل المتكامـل للمعلومـات التـي           انطالقا من التحليل المتكامـل للمعلومـات التـي           التي تم إنجازها    التي تم إنجازها   ،،"" في الماضي   في الماضي  اإلنساناإلنسان

  ..طبية، المستقاة من ملفات الضحاياطبية، المستقاة من ملفات الضحاياتحتوي عليها المستندات التحتوي عليها المستندات ال

                                                 
   هو الشخص الذي تعرض لضرر معين، في إطار فردي أو جماعي، وخاصة فيما يتعلق بالمس بسالمته الجسمانية " الضحية" ب المقصود 1

وذلك نتيجة لمعامالت تشكل خرقا لمواثيق . عاناة معنوية أو لخسارة مادية أو النتهاك حق من حقوقه الجوهريةأو النفسية، أو بتعريضه لم
كذلك شخصا تحت كفالة الشخص المعني أو فردا " الضحية"وقد يكون . القانون الدولي أوانتهاكا لحقوق اإلنسان أو إغفاال مقصودا لهذه الحقوق

 في الحياة الزوجية، أو شخصا تدخل لمساعدة أحد الضحايا، أو للحيلولة دون حدوث انتهاكات أخرى، األمر الذي من أفراد عائلته، أو شريكا له
  ) المجلس االقتصادي واالجتماعي-2000 يناير E/CN4-2000-62" ،18"من وثيقة . (عرضه بدوره لضرر جسماني أو نفسي أو مادي
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والهدف األساسي لهذه الدراسة هو تحديد نوعية و أهمية األمراض التي يعاني أو يشتكي              والهدف األساسي لهذه الدراسة هو تحديد نوعية و أهمية األمراض التي يعاني أو يشتكي              
 االستراتيجيات مـن أجـل       االستراتيجيات مـن أجـل       و  و منها ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان، ثم استخالص البدائل       منها ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان، ثم استخالص البدائل       

 الـذين    الـذين   التكفل الدائم والمتواصل بالمشكالت الصحية لمجموع الـضحايا وذوي الحقـوق،          التكفل الدائم والمتواصل بالمشكالت الصحية لمجموع الـضحايا وذوي الحقـوق،          
، ، 22 و ذلك ضمن سيرورة جبر الـضرر        و ذلك ضمن سيرورة جبر الـضرر       ..يعانون من أمراض أو من عقابيل مرضية مزمنة       يعانون من أمراض أو من عقابيل مرضية مزمنة       

    ..التي تعكف عليها هيئة اإلنصاف والمصالحةالتي تعكف عليها هيئة اإلنصاف والمصالحة
  

    يةيةلمنهجلمنهجاا  --2
ترتكز المنهجية المعتمدة في هذه الدراسة على قيام مجموعة مـن األطبـاء الممارسـين               ترتكز المنهجية المعتمدة في هذه الدراسة على قيام مجموعة مـن األطبـاء الممارسـين               

يتعلق األمر بمستندات مسلمة    يتعلق األمر بمستندات مسلمة    . . لمدلى بها لمدلى بها بتحليل المعلومات الطبية المتوفرة في المستندات ا      بتحليل المعلومات الطبية المتوفرة في المستندات ا      
وهي عبارة عن شهادات طبيـة أو نتـائج         وهي عبارة عن شهادات طبيـة أو نتـائج         . . من طرف أطباء من القطاع العام أو الخاص       من طرف أطباء من القطاع العام أو الخاص       
وبعـد دراسـة    وبعـد دراسـة    . .  طبية أو مـا شـابه ذلـك         طبية أو مـا شـابه ذلـك        تحاليل بيولوجية أو راديولوجية، أو وصفات     تحاليل بيولوجية أو راديولوجية، أو وصفات     

منهـا  منهـا  يعـاني   يعـاني   المستندات المذكورة، يتم تشخيص المرض أو األمراض المتزامنـة التـي            المستندات المذكورة، يتم تشخيص المرض أو األمراض المتزامنـة التـي            
الضحية أو ذوو الحقوق، ثم تسجل التشخيصات الطبية في جذاذة مخصصة لهذا الغـرض          الضحية أو ذوو الحقوق، ثم تسجل التشخيصات الطبية في جذاذة مخصصة لهذا الغـرض          

 وتحمل هذه الجذاذة نفس الرقم الذي يحمله ملف الضحية،           وتحمل هذه الجذاذة نفس الرقم الذي يحمله ملف الضحية،          ..))انظر نموذجا لها في الملحق    انظر نموذجا لها في الملحق    ((
  ..لكنها ال تتضمن أية إشارة إلى هوية صاحبهالكنها ال تتضمن أية إشارة إلى هوية صاحبها

  

   الضحايا الذين شملتهم الدراسة الضحايا الذين شملتهم الدراسة--11--22
  99929992، التي تقوم الهيئة بمعالجتهـا، هنـاك         ، التي تقوم الهيئة بمعالجتهـا، هنـاك         33 الضحايا  الضحايا  ملفا من ملفات    ملفا من ملفات   1166886611 أصل    أصل   منمن

    ..%%  11,,6644 من مشكالت صحية، و هو ما يمثل نسبة  من مشكالت صحية، و هو ما يمثل نسبة ضحية صرحوا أنهم يعانونضحية صرحوا أنهم يعانون

  33,,2244أي ما يعادل    أي ما يعادل     ( (24272427 هناك    هناك   --99929992 البالغ عددهم     البالغ عددهم    ––وضمن هذه الفئة من الضحايا      وضمن هذه الفئة من الضحايا      
هم مـن   هم مـن   ومنومن. .  تثبت ما صرحوا به، بخصوص حالتهم الصحية        تثبت ما صرحوا به، بخصوص حالتهم الصحية       44أدلوا بمستندات طبية  أدلوا بمستندات طبية  ) ) %%

                                                 
 ال يلزم بالتعويض المادي وجبر الضرر فحسب، بل يفرض كدلك رد 14أن البند ) مم المتحدةالتابعة لأل(يؤكد أعضاء لجنة مناهضة التعذيب  2

  .االعتبار الجسدي والنفسي و االجتماعي
  . األمر، في هذه المرحلة، بعدد الملفات المفتوحة، التي تقدم بها أصحابها في اآلجال المنصوص عليهايتعلق 3   
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خضع لفحص طبي إما بالوحدة الطبية التابعة للهيئة و إما في إطار الفحـوص الميدانيـة                خضع لفحص طبي إما بالوحدة الطبية التابعة للهيئة و إما في إطار الفحـوص الميدانيـة                
كما هو الـشأن فيمـا يتعلـق باألقـاليم          كما هو الـشأن فيمـا يتعلـق باألقـاليم          (( بتنسيق مع وزارة الصحة       بتنسيق مع وزارة الصحة      ))مم..إإ..هه((التي نظمتها   التي نظمتها   
  ).).الصحراويةالصحراوية

هي التي تشكل أساس المعطيات بالنسبة للمجموعـة        هي التي تشكل أساس المعطيات بالنسبة للمجموعـة        ) ) 24272427البالغ عددها   البالغ عددها   ((وهذه الملفات   وهذه الملفات   
  ::و هي تتوزع كالتاليو هي تتوزع كالتالي  ..، التي تمت دراستها، التي تمت دراستهااألولىاألولى
وذلك وذلك . . ملفات تم إيداعها من طرف ضحايا خضعوا للفحص الطبي في وقت سابق           ملفات تم إيداعها من طرف ضحايا خضعوا للفحص الطبي في وقت سابق             ••

، المكلفـة   ، المكلفـة   ))الهيئة المستقلة للتحكيم  الهيئة المستقلة للتحكيم  ((في إطار األنشطة التي قامت بها اللجنة األولى         في إطار األنشطة التي قامت بها اللجنة األولى         
وقد طلب هؤالء الضحايا عرض ملفاتهم، من جديد، علـى هيئـة            وقد طلب هؤالء الضحايا عرض ملفاتهم، من جديد، علـى هيئـة            . . بالتعويضاتبالتعويضات

  ..ف والمصالحةف والمصالحةاإلنصااإلنصا
 الضحايا المنتمين لألقاليم الصحراوية، والتي تمت دراستها مـن طـرف             الضحايا المنتمين لألقاليم الصحراوية، والتي تمت دراستها مـن طـرف            ملفاتملفات    ••

  ..))مم..إإ..هه((أطباء تابعين لوزارة الصحة، بترخيص من أطباء تابعين لوزارة الصحة، بترخيص من 
ملفات الضحايا الذين استفادوا من الفحص بالوحدة الطبية، المقامة فـي مقـرات             ملفات الضحايا الذين استفادوا من الفحص بالوحدة الطبية، المقامة فـي مقـرات                 ••

  ..هيئة اإلنصاف والمصالحةهيئة اإلنصاف والمصالحة
 و ذلك في إطار عملية       و ذلك في إطار عملية      ..بلي، بالوحدة الطبية  بلي، بالوحدة الطبية  ملفات الضحايا الذين خضعوا لكشف ق     ملفات الضحايا الذين خضعوا لكشف ق       ••

  ..الفحص الطبي الشمولي لمجموع الضحاياالفحص الطبي الشمولي لمجموع الضحايا
، فنجد من بينها ملفات تخلو من المستندات الطبيـة،          ، فنجد من بينها ملفات تخلو من المستندات الطبيـة،          ))75657565وعددها  وعددها  (( الملفات المتبقية     الملفات المتبقية    أماأما

  88,,1111(( من هـذه الملفـات    من هـذه الملفـات   892892 وقد تمت دراسة  وقد تمت دراسة ..في حين يصرح أصحابها أنهم مرضى     في حين يصرح أصحابها أنهم مرضى     
  ..راض أو األعراض التي يشتكي منها هؤالء الضحاياراض أو األعراض التي يشتكي منها هؤالء الضحايا لمعرفة نوعية وأهمية األم لمعرفة نوعية وأهمية األم))%%

  178178 يتعلـق األمـر ب        يتعلـق األمـر ب       ..وهناك مجموعة ثالثة من الملفات خضعت للدراسة هي األخرى        وهناك مجموعة ثالثة من الملفات خضعت للدراسة هي األخرى        
وقد تم إيداعها من طرف ذوي الحقوق الـذين         وقد تم إيداعها من طرف ذوي الحقوق الـذين         . . ملفا، تحتوي جميعها على مستندات طبية     ملفا، تحتوي جميعها على مستندات طبية     
  ..صرحوا أنهم يعانون من مشكالت صحيةصرحوا أنهم يعانون من مشكالت صحية

  

                                                                                                                                                         
 )1.3.2انظر الفقرة (ميع المستندات التي يسلمها الطبيب، كتابيا، في إطار فحص طبي المقصود بالمستندات الطبية هو ج 4
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  بالدراسةبالدراسةالمكلف المكلف  لمحة عن الفريق الطبي  لمحة عن الفريق الطبي --  22--22
. . لقد أنجزت هذه الدراسة من طرف أطباء عامين ومختصين من ذوي التجربة والمـراس             لقد أنجزت هذه الدراسة من طرف أطباء عامين ومختصين من ذوي التجربة والمـراس             

وهم أطباء تابعون لوزارة الصحة، تم وضعهم رهن إشارة الهيئة، حيث صاروا يكرسون             وهم أطباء تابعون لوزارة الصحة، تم وضعهم رهن إشارة الهيئة، حيث صاروا يكرسون             
 انكب هؤالء األطباء على دراسة المعلومات الواردة في المـستندات            انكب هؤالء األطباء على دراسة المعلومات الواردة في المـستندات           وقدوقد. . لها وقتهم بأكمله  لها وقتهم بأكمله  

 قاموا بصياغة التشخيص أو التشخيصات المتعلقة بكل واحد من الضحايا، قبـل      قاموا بصياغة التشخيص أو التشخيصات المتعلقة بكل واحد من الضحايا، قبـل     الطبية، ثم الطبية، ثم 
  ..استخالص التشخيص األساسي لكل حالة على حدة، انطالقا من المعاينات المختلفةاستخالص التشخيص األساسي لكل حالة على حدة، انطالقا من المعاينات المختلفة

وقد اشتغلت هذه الفرق الطبية بكيفية مستمرة في مقرات هيئة اإلنصاف المصالحة، خالل             وقد اشتغلت هذه الفرق الطبية بكيفية مستمرة في مقرات هيئة اإلنصاف المصالحة، خالل             
وتكفل الطبيب المختص في األمراض العصبية      وتكفل الطبيب المختص في األمراض العصبية      . . 20200505 يونيو    يونيو   2121 إلى    إلى   22الفترة الممتدة من    الفترة الممتدة من    

 الطبية للضحايا الـذين      الطبية للضحايا الـذين      بدراسة جميع المستندات    بدراسة جميع المستندات   –– التابع للوحدة الطبية للهيئة       التابع للوحدة الطبية للهيئة      --والنفسية  والنفسية  
يعانون من اضطرابات نفسية أو سلوكية، كما قام بصياغة التشخيص األساسي فـي هـذا               يعانون من اضطرابات نفسية أو سلوكية، كما قام بصياغة التشخيص األساسي فـي هـذا               

  ..السياقالسياق
، لتحديد مستوى التطابق    ، لتحديد مستوى التطابق    بطريقة منتظمة بطريقة منتظمة   55وفي بداية هذه الدراسة، تم إجراء راِئز التماثلية       وفي بداية هذه الدراسة، تم إجراء راِئز التماثلية       

المتعلقة بنفس الحالة المرضية، دون     المتعلقة بنفس الحالة المرضية، دون      و  و  المثبتة من طرف طبيبين مختلفين      المثبتة من طرف طبيبين مختلفين     بين التشخيصات بين التشخيصات 
وفي أحيان أخرى، قام طبيب واحد بهذه العملية، انطالقا من          وفي أحيان أخرى، قام طبيب واحد بهذه العملية، انطالقا من          . . اإلشارة إلى اسمي الطبيبين   اإلشارة إلى اسمي الطبيبين   

  ..هه من الملفات التي تمت دراستها خالل يوم بأكمل من الملفات التي تمت دراستها خالل يوم بأكمل%%  1010عينة تمثل عينة تمثل 
وأسفرت الروائز األربعة، التي أجريت خالل األيام األربعة األولى، عن نـسبة تطـابق              وأسفرت الروائز األربعة، التي أجريت خالل األيام األربعة األولى، عن نـسبة تطـابق              

، فـي   ، فـي   %%  7575 تقريبا، فيما يخص الرائز األول، لكنها لم تلبـث أن تجـاوزت               تقريبا، فيما يخص الرائز األول، لكنها لم تلبـث أن تجـاوزت              %%2525بلغتبلغت
  ..غضون األيام التاليةغضون األيام التالية

وقد دأب أعضاء الفريق الطبي على النقاش فيما بينهم بشأن النتائج المستخلصة من هـذه               وقد دأب أعضاء الفريق الطبي على النقاش فيما بينهم بشأن النتائج المستخلصة من هـذه               
 وكان الهدف من ذلك هو الحصول على إجماع، سـواء فيمـا يتعلـق بـبعض                  وكان الهدف من ذلك هو الحصول على إجماع، سـواء فيمـا يتعلـق بـبعض                 ..ائزائزالروالرو

وقد كان لهـذه المناقـشات      وقد كان لهـذه المناقـشات      . . التعاريف، أم بالطريقة المعتمدة في دراسة المستندات الطبية       التعاريف، أم بالطريقة المعتمدة في دراسة المستندات الطبية       

                                                 
 بدراسة عينة من الملفات، التي سبق أن عالجها طبيب آخر، - مع إغفال اسمه-يقوم كل واحد من األطباء: يجرى رائز التماثلية بالكيفية التالية 5

  . اآلخردون أن يطلع أحدهما على النتائج التي حصل عليها
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والتوضيحات أثر إيجابي، تجلى في ارتفاع نسبة التطابق التشخيصي، وفي إضفاء االتساق            والتوضيحات أثر إيجابي، تجلى في ارتفاع نسبة التطابق التشخيصي، وفي إضفاء االتساق            
  ..المطلوب على منهجية العملالمطلوب على منهجية العمل

  

   المستندات الطبية المعتمدة في الدراسة المستندات الطبية المعتمدة في الدراسة--33--22
   أنواع المستندات أنواع المستندات--11--33--22

 في مستندات طبية مختلفة، أدلى       في مستندات طبية مختلفة، أدلى      ،، التي خضعت للدراسة والتحليل     التي خضعت للدراسة والتحليل    ،،يتمثل مصدر المعلومات  يتمثل مصدر المعلومات  
  ::وهي تتوزع كالتاليوهي تتوزع كالتالي. . بها الضحايا ضمن ملفاتهمبها الضحايا ضمن ملفاتهم

 مسلمة من طرف أطباء عامين أو مختصين، من القطاع العـام أو              مسلمة من طرف أطباء عامين أو مختصين، من القطاع العـام أو             شهادات طبية شهادات طبية   ••
  ..، إضافة إلى تقارير عن خبرات طبية، إضافة إلى تقارير عن خبرات طبيةالخاصالخاص

الفحص بالسكانير، أو بالرنين    الفحص بالسكانير، أو بالرنين    (( أو نسيجية أو راديولوجية       أو نسيجية أو راديولوجية      بيولوجيةبيولوجيةنتائج فحوص   نتائج فحوص     ••
ى ومختلـف الكـشوف     ى ومختلـف الكـشوف     عالوة على نتائج الفحـص بالـصد      عالوة على نتائج الفحـص بالـصد      .) .) المغناطيسي، إلخ المغناطيسي، إلخ 

الوظيفية، ومنها الفحص المنظاري والتخطيط الكهربائي للدماغ والقلـب وقيـاس           الوظيفية، ومنها الفحص المنظاري والتخطيط الكهربائي للدماغ والقلـب وقيـاس           
  ..س السمعس السمعالمجال البصري وقياالمجال البصري وقيا

الوصفات الطبية وسندات اإلقامة بالمستشفى وتقـارير       الوصفات الطبية وسندات اإلقامة بالمستشفى وتقـارير        مثل    مثل   مستندات طبية أخرى  مستندات طبية أخرى    ••
  ..االعتقالاالعتقالعن عمليات جراحية وملفات طبية تعود إلى فترة عن عمليات جراحية وملفات طبية تعود إلى فترة 

  

   توزيع المستندات الطبية حسب العدد والنوع توزيع المستندات الطبية حسب العدد والنوع--  22--33--22
، ، ))%%  33,,2299ل  ل  ثثا يم ا يم ــــأي م أي م ((ا من الملفات المدروسة     ا من الملفات المدروسة      ملف  ملف 722722 من عينة مكونة من       من عينة مكونة من      انطالقاانطالقا

  ::   وقد أظهر هذا الجرد ما يلي وقد أظهر هذا الجرد ما يلي..تم القيام بجرد للمستندات من حيث عددها ونوعهاتم القيام بجرد للمستندات من حيث عددها ونوعها
  .. من الملفات المدروسة تتضمن مستندين طبيين من الملفات المدروسة تتضمن مستندين طبيين%%  5454  ••
 والرسم   والرسم  11الجدولالجدول((دات أو أكثر    دات أو أكثر     من هذه الملفات تحتوي على خمسة مستن        من هذه الملفات تحتوي على خمسة مستن       %%  99,,2244  ••

  ).).11البياني البياني 
  

  لضحايا، حسب العددتوزيع المستندات الطبية الموجودة في ملفات ا: 1الجدول 
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 عدد المستندات الطبية الموجودة في الملف
   
المجموع  1 2 3 4 فما فوق5

  
  

722 180 39 64 107 332  العدد

100 24,9 5,4 8,9 14,8 46 

النسبة 
 المئوية

  

  

  

  

  

  

  

  للمستندات) بالنسبة المئوية(التوزيع : 1 الرسم البياني

   حسب العددالطبية الموجودة بالملفات المدروسة،
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  ي على مستند واحدوملفات تحت 

  ملفات تحتوي على مستندين اثنين 

  ملفات تحتوي على ثالثة مستندات 

  ي على أربعة مستنداتوملفات تحت 

  قوملفات تحتوي على خمسة مستندات فما ف 
  

 والرسـم البيـاني      والرسـم البيـاني     22إن الجدول   إن الجدول   أما فيما يتعلق بتوزيع المستندات الطبية حسب نوعيتها ف        أما فيما يتعلق بتوزيع المستندات الطبية حسب نوعيتها ف        
  ::يظهران ما يلييظهران ما يلي

على شهادات طبية مسلمة مـن      على شهادات طبية مسلمة مـن      ) ) %%  11..7788((تحتوي ثالثة أرباع الملفات المدروسة      تحتوي ثالثة أرباع الملفات المدروسة        ••
وقد كان لهذا المعطى دور جـد إيجـابي فيمـا           وقد كان لهذا المعطى دور جـد إيجـابي فيمـا           . . طرف أطباء عامين أو مختصين    طرف أطباء عامين أو مختصين    

 التـي تحـدد تـشخيص        التـي تحـدد تـشخيص       ––ذلك أن هذه الشهادات الطبية      ذلك أن هذه الشهادات الطبية      . . يتصل بإثبات التشخيص  يتصل بإثبات التشخيص  
تحاليل مختلفـة، فـي إطـار       تحاليل مختلفـة، فـي إطـار       ووسلم في الغالب بعد إجراء فحوص       سلم في الغالب بعد إجراء فحوص        ت  ت --المرض بدقة المرض بدقة 

  ..المتابعة المنتظمة للحالة المرضيةالمتابعة المنتظمة للحالة المرضية
 فقد كـان لهـا دورهـا هـي           فقد كـان لهـا دورهـا هـي          –– باستثناء الخبرة الطبية      باستثناء الخبرة الطبية     –– األخرى    األخرى   أما المستندات أما المستندات   ••

  .. في توضيح المنحى التشخيصي لألطباء المساهمين في هذه الدراسة في توضيح المنحى التشخيصي لألطباء المساهمين في هذه الدراسة--األخرىاألخرى
  

  لطبية الموجودة في ملفات الضحايالطبية الموجودة في ملفات الضحايانوع وتعداد المستندات انوع وتعداد المستندات ا: : 22الجدول الجدول 
  

  الموجودة في الملفنوع المستندات
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مستندات 
 أخرى

وصفة 
 طبية

حصيلة 
فحوص 
راديولوجية

حصيلة 
فحوص 
 بيولوجية

شهادة 
مسلمة من 

طبيب 
 مختص

شهادة 
مسلمة من 
خبرة طبية طبيب عام  

 العدد 126 290 274 89 115 216 172

23,8 29,9 15,9 12,3 38 40,2 17,5 

النسبة 
 المئوية

  

  )بالنسبة المئوية(توزيع المستندات الطبية حسب النوع : 2الرسم البياني 

 

  
  

  
  قيمة المستندات الطبية المدروسة-3-3- 2
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قام كل واحد من أعضاء الفريق الطبي بإبداء مالحظاته حول قيمـة المـستندات الطبيـة                قام كل واحد من أعضاء الفريق الطبي بإبداء مالحظاته حول قيمـة المـستندات الطبيـة                
كذلك حول مدى مالءمتها لصياغة التشخيصات المبنية علـى         كذلك حول مدى مالءمتها لصياغة التشخيصات المبنية علـى         ووسة،  سة،  المعتمدة في هذه الدرا   المعتمدة في هذه الدرا   

  ::ويمكن تلخيص هذه المالحظات فيما يليويمكن تلخيص هذه المالحظات فيما يلي، ، 77 أو الستخالص التشخيص الرئيسي أو الستخالص التشخيص الرئيسي66المعاينةالمعاينة
بيد أن غالبية   بيد أن غالبية   . . هناك مستندات طبية يعود تاريخها إلى سبعينيات القرن العشرين        هناك مستندات طبية يعود تاريخها إلى سبعينيات القرن العشرين          --

  ..20052005 و مارس  و مارس 20042004المستندات تعود إلى الفترة المتراوحة ما بين أبريل المستندات تعود إلى الفترة المتراوحة ما بين أبريل 
أما المستندات األخرى فهي تـشير      أما المستندات األخرى فهي تـشير      . . ثمة مستندات تتعلق بأمراض متقادمة نسبيا     ثمة مستندات تتعلق بأمراض متقادمة نسبيا       --

  ..إلى أمراض ال تزال قيد العالج أو إلى أمراض مزمنةإلى أمراض ال تزال قيد العالج أو إلى أمراض مزمنة
شهادة طبية، وصـفة، مـع فحـوص        شهادة طبية، وصـفة، مـع فحـوص        ((الملفات المحتوية على مستندين أو أكثر       الملفات المحتوية على مستندين أو أكثر         --

  ..يفية أفضليفية أفضلتساعد على توجيه عملية التشخيص بكتساعد على توجيه عملية التشخيص بك) ) تكميلية أو بدونهاتكميلية أو بدونها
مثـل  مثـل  (( تحتوي بعض الملفات على مستندات طبية تمكن من إثبـات التـشخيص               تحتوي بعض الملفات على مستندات طبية تمكن من إثبـات التـشخيص              --

بعض الفحوص التكميلية أو النسيجية أو بعض وصفات األدوية الخاصة بمرض معـين،             بعض الفحوص التكميلية أو النسيجية أو بعض وصفات األدوية الخاصة بمرض معـين،             
  .)..).دون غيره من األمراضدون غيره من األمراض

 في بعض األحيان يحدث خلط بين السوابق المرضية واألمراض التي مازالـت              في بعض األحيان يحدث خلط بين السوابق المرضية واألمراض التي مازالـت             --
  ..قيد التطورقيد التطور
امة، فقد ميز الفريق الطبي الذي أنجز هذه الدراسة، بين أنـواع مختلفـة مـن                امة، فقد ميز الفريق الطبي الذي أنجز هذه الدراسة، بين أنـواع مختلفـة مـن                 ع  ع وبصفةوبصفة
، و أن ، و أن %%  44,,4488وهكذا تبين أن الملفات الجيـدة تمثـل نـسبة    وهكذا تبين أن الملفات الجيـدة تمثـل نـسبة    . . 88من حيث القيمة من حيث القيمة   الملفات،الملفات،

فهي تشكل أقل مـن     فهي تشكل أقل مـن     " " الضعيفةالضعيفة""أما الملفات   أما الملفات   . . %%  99,,3333الملفات ذات القيمة المتوسطة تمثل      الملفات ذات القيمة المتوسطة تمثل      
                                                 

. يرتكز تشخيص المعاينة على دراسة وتحليل المستندات الطبية التي تحيل على األمراض التي عانى منها الضحية وخضع للعالج بسببها 6
 .والحد األقصى، في هذا اإلطار هو ثالثة أمراض

 أو المكلفة ، أو مرضا من األمراض الفادحةوينبغي أن يعكس مرضا قيد العالج،. يتمثل التشخيص الرئيسي في توليف لتشخيصات المعاينة 7
 على الصعيد العالجي

مع (ملفات محتوية على شهادة طبية مسلمة من طرف طبيب خبير أو طبيب مختص، إضافة إلى نتائج الفحوص الموازية = ملفات جيدة* 8
  .).وصفات طبية أو بدونها

  .ام، مرفوقة إما بنتائج الفحوص الموازية وإما بوصفات طبيةملفات تتضمن شهادة طبية مسلمة من طرف طبيب ع= ملفات متوسطة*
  .نتائج الفحوص الموازية فحسب، أو وصفات طبية فحسب= ملفات ضعيفة*
 . ال تحتوي على أي مستند طبي= ملفات غير قابلة لإلستغالل*
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 من الملفات المدروسة هي إمـا جيـدة و إمـا             من الملفات المدروسة هي إمـا جيـدة و إمـا            %%  8080من  من     أزيد  أزيد ، وهو ما يعني أن    ، وهو ما يعني أن    %%  2020
عـالوة علـى    عـالوة علـى    " " تشخيصات المعاينـة  تشخيصات المعاينـة  "" األمر الذي ساهم بشكل فعال في صياغة          األمر الذي ساهم بشكل فعال في صياغة         ..متوسطةمتوسطة

  ""التشخيص األساسيالتشخيص األساسي""
  قيمة المعطيات الطبية المعتمدة في الدراسةقيمة المعطيات الطبية المعتمدة في الدراسة: : 33الرسم البياني الرسم البياني 

  

  

  

  

  

  

  
  االستماراتاالستمارات  رقنرقن المعطيات و المعطيات و توحيد توحيد--44--22

  99لحات الخاصة باألمراض، تم التقيد بالتصنيف الدولي لألمراض       لحات الخاصة باألمراض، تم التقيد بالتصنيف الدولي لألمراض       فيما يتعلق بتوحيد المصط   فيما يتعلق بتوحيد المصط   
وقد أسندت هذه المهمة، في بدايـة األمـر، لمـوظفين    وقد أسندت هذه المهمة، في بدايـة األمـر، لمـوظفين    ). ). CCIIMM  1100((في طبعته العاشرة في طبعته العاشرة 

مختصين، يؤطرهم طبيب تابع للمركز البلدي لحفظ الصحة، بالجماعة الحضرية لمدينـة            مختصين، يؤطرهم طبيب تابع للمركز البلدي لحفظ الصحة، بالجماعة الحضرية لمدينـة            
لمساهمين في الدراسة بالمهمـة     لمساهمين في الدراسة بالمهمـة     و في مرحلة الحقة، تكفل كل واحد من األطباء ا         و في مرحلة الحقة، تكفل كل واحد من األطباء ا         . . الرباطالرباط

  ..وهو ما يمثل عنصرا إضافيا للمراقبة، قبل الشروع في رقن المعطياتوهو ما يمثل عنصرا إضافيا للمراقبة، قبل الشروع في رقن المعطيات. . المشار إليهاالمشار إليها
 وذلـك    وذلـك   ..وقد رقنت المعطيات في ثالثة مراكز، توجد على مقربة من مقر الفريق الطبـي             وقد رقنت المعطيات في ثالثة مراكز، توجد على مقربة من مقر الفريق الطبـي             

 الخط   الخط  للتمكن من إيجاد حلول فورية للمشكالت التي قد يواجهها القائمون بالرقن، من قبيل            للتمكن من إيجاد حلول فورية للمشكالت التي قد يواجهها القائمون بالرقن، من قبيل            

                                                 
 .التصنيف الدولي لألمراض هو نمط لتصنيف األمراض سنته المنظمة العالمية للصحة 9

ذات قيمة جيدة
48,4%

متوسطة القيمة
34%

ضعيفة القيمة
18%
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غير المقروء، أو ما شابه ذلك من العراقيل التي قد تعوق عملية رقن المتغيرات الطبيـة                غير المقروء، أو ما شابه ذلك من العراقيل التي قد تعوق عملية رقن المتغيرات الطبيـة                
  ..الواردة في االستماراتالواردة في االستمارات

  

  
  
   تدقيق وجدولة مجموع الجذاذات تدقيق وجدولة مجموع الجذاذات--55--22

بعد االنتهاء من عملية الرقن، تم تدقيق المعطيات المتعلقة بالجانب الطبي، قبل إدماجها مع              بعد االنتهاء من عملية الرقن، تم تدقيق المعطيات المتعلقة بالجانب الطبي، قبل إدماجها مع              
. . ة بالخاصيات الديمغرافية واالجتماعية واالقتصادية للضحايا     ة بالخاصيات الديمغرافية واالجتماعية واالقتصادية للضحايا     المتغيرات األخرى، المرتبط  المتغيرات األخرى، المرتبط  

  ..وهي خاصيات واردة في باب المعلومات العامةوهي خاصيات واردة في باب المعلومات العامة
وتجدر اإلشارة إلى أن الجزء العام من الجذاذات ينطوي على معلومات أقل مـن              وتجدر اإلشارة إلى أن الجزء العام من الجذاذات ينطوي على معلومات أقل مـن                

: : مثـال مثـال ((تلك التي ينطوي عليها الجزء الطبي، فيما يتعلق ببعض المتغيرات والخاصـيات         تلك التي ينطوي عليها الجزء الطبي، فيما يتعلق ببعض المتغيرات والخاصـيات         
من الحاالت، وإلى الحالة العائلية من الحاالت، وإلى الحالة العائلية     66,,4455  %% إشارة إلى المستوى الدراسي في  إشارة إلى المستوى الدراسي في ليست هناكليست هناك

  ).).1155  %%في في 
  

  النتائجالنتائج--33
نظرا لطبيعة األهداف المتوخاة من هذه الدراسة، فسوف يتم تقديم النتائج وفـق الترتيـب               نظرا لطبيعة األهداف المتوخاة من هذه الدراسة، فسوف يتم تقديم النتائج وفـق الترتيـب               

  ::التاليالتالي
الملمح العام للحالة الصحية للضحايا، بناء على المستندات الطبية الموجـودة فـي             الملمح العام للحالة الصحية للضحايا، بناء على المستندات الطبية الموجـودة فـي               ••

  ..ملفات، دون غيرها من المعطياتملفات، دون غيرها من المعطياتالال
 الملمح العام للحالة الصحية للضحايا، بناء على تصريحات األشـخاص المعنيـين           الملمح العام للحالة الصحية للضحايا، بناء على تصريحات األشـخاص المعنيـين            ••

  .)..).بالنسبة إلى الملفات الخالية من المستندات الطبيةبالنسبة إلى الملفات الخالية من المستندات الطبية((
 لمحة عن الحالة الصحية لذوي الحقوق، بناء على المستندات الطبية المدلى بهـا              لمحة عن الحالة الصحية لذوي الحقوق، بناء على المستندات الطبية المدلى بهـا               ••

  ..ضمن الملفاتضمن الملفات
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فقط على التشخيصات التي اعتمدت فيها مستندات طبيـة ذات قيمـة            فقط على التشخيصات التي اعتمدت فيها مستندات طبيـة ذات قيمـة            وسوف يتم التركيز    وسوف يتم التركيز    
بية المعبأة من طرف هيئة     بية المعبأة من طرف هيئة     جيدة أو متوسطة، وعلى نتائج الفحوص التي أجرتها الفرق الط         جيدة أو متوسطة، وعلى نتائج الفحوص التي أجرتها الفرق الط         

 واعتبارا لقيمة المعلومات     واعتبارا لقيمة المعلومات    ..)) ملفا  ملفا 19971997((والمصالحة، بتنسيق مع وزارة الصحة      والمصالحة، بتنسيق مع وزارة الصحة        اإلنصافاإلنصاف
 تعطي صورة صادقة،     تعطي صورة صادقة،     التشخيصات األساسية   التشخيصات األساسية  الطبية الواردة في المستندات المدروسة، فإن     الطبية الواردة في المستندات المدروسة، فإن     

  ..نسبيا، عن طبيعة األمراض المستشرية لدى الضحايانسبيا، عن طبيعة األمراض المستشرية لدى الضحايا
    

 الـذين شـملتهم      الـذين شـملتهم     وقبل ذلك، يبدو من المجدي تقديم بعض الخاصيات المتعلقة باألشخاص         وقبل ذلك، يبدو من المجدي تقديم بعض الخاصيات المتعلقة باألشخاص         
  ::الدراسة، مع المقارنة بين ثالث فئاتالدراسة، مع المقارنة بين ثالث فئات

 هـذه الدراسـة      هـذه الدراسـة     أي جميع الملفات المعتمدة في    أي جميع الملفات المعتمدة في    ((الفئة األولى تضم مجموع الضحايا      الفئة األولى تضم مجموع الضحايا        ••
))11((((..  
أي جميـع الملفـات     أي جميـع الملفـات     (( تتكون من الضحايا الذين صرحوا أنهم مرضى          تتكون من الضحايا الذين صرحوا أنهم مرضى         الفئة الثانية الفئة الثانية   ••

  )).)).22((المحتوية على تصريح بالمرض المحتوية على تصريح بالمرض 
 أما الفئة الثالثة فهي تشمل الضحايا الذين أدلوا بمستندات طبية تثبت ما صـرحوا               أما الفئة الثالثة فهي تشمل الضحايا الذين أدلوا بمستندات طبية تثبت ما صـرحوا                ••

 الفريـق    الفريـق   أي عدد الملفات التي أشـرف     أي عدد الملفات التي أشـرف     ((به بخصوص األمراض التي يعانون منها       به بخصوص األمراض التي يعانون منها       
  )).)).33((الطبي على دراستها الطبي على دراستها 

  

   خاصيات الضحايا الذين شملتهم الدراسة خاصيات الضحايا الذين شملتهم الدراسة--11--33
 تمت دراسة هذه الخاصيات، في مجموعها، عن طريق المقارنة بين الفئـات الـثالث                تمت دراسة هذه الخاصيات، في مجموعها، عن طريق المقارنة بين الفئـات الـثالث               لقدلقد

  ..المشار إليهاالمشار إليها
  

   الضحايا الذين شملتهم الدراسة الضحايا الذين شملتهم الدراسةعددعدد  --11--11--33
 مـن الـضحايا الـذين        مـن الـضحايا الـذين       %%  22,,3333، أي ما يعادل     ، أي ما يعادل     1100 ملفا  ملفا 33193319 الملفات المدروسة     الملفات المدروسة    بلغ عدد بلغ عدد 

 من الملفات    من الملفات   %%  88,,7722 وتحتوي    وتحتوي   . .  من مجموع الضحايا    من مجموع الضحايا   %%  33,,2211   و  و صرحوا أنهم مرضى،  صرحوا أنهم مرضى،  
                                                 

 ملفا تمت دراستها بناء على تصريحات الضحايا فحسب، 862 ملفا، تحتوي على مستندات طبية و 2427 هذا العدد حاصل الجمع بين يشكل 10
 .دون اإلدالء بأي مستند طبي
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فقد أدرجت ضـمن هـذه      فقد أدرجت ضـمن هـذه      ) ) %%  22,,2277((أما الملفات المتبقية    أما الملفات المتبقية    . . المدروسة على مستندات طبية   المدروسة على مستندات طبية   
  ..الدراسة بناء على تصريحات الضحايا فحسبالدراسة بناء على تصريحات الضحايا فحسب

  

   التوزيع حسب الجنس التوزيع حسب الجنس--22--11--33
مجمـوع  مجمـوع  (( الجنس بين الفئات الثالث التي تحدثنا عنها سابقا           الجنس بين الفئات الثالث التي تحدثنا عنها سابقا          هناك تماثل في التوزيع حسب    هناك تماثل في التوزيع حسب    

الضحايا، من جهة أولى، وأولئك الذين صرحوا أنهم مرضى، من جهة ثانيـة، وأولئـك               الضحايا، من جهة أولى، وأولئك الذين صرحوا أنهم مرضى، من جهة ثانيـة، وأولئـك               
بالفعل، فإن الفوارق التي أبانت     بالفعل، فإن الفوارق التي أبانت     و  و  .) .) الذين قام الفريق الطبي بدراسة ملفاتهم، من جهة ثالثة        الذين قام الفريق الطبي بدراسة ملفاتهم، من جهة ثالثة        

  ).).33الجدول الجدول ((بذات داللة بذات داللة عنها الدراسة بين هذه الفئات الثالث، ليست عنها الدراسة بين هذه الفئات الثالث، ليست 
  
  

  

  التوزيع حسب الجنس للضحايا الخاضعين للدراسة: 3الجدول

  

الملفات المدرسة من طرف 
  الفريق الطبي

)3( 

الملفات المحتوية على 
  تصريح بالمرض

)2( 

  مجموع الضحايا
  

)1(  
النسبة 
 العدد المئوية

النسبة 
 العدد المئوية

النسبة 
 العدد المئوية

  الجنس
  
  
  
  

 الذكور 13342 85,60% 8307 83,10% 2804 84,50%

 اإلناث 2250 14,40% 1685 16,90% 515 15,50%

 المجموع 15592 84,56% 9992 100,00% 3319 100,00%
  

   التوزيع حسب مقر اإلقامة التوزيع حسب مقر اإلقامة--33--11--33    
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أظهرت دراسة هذه الخاصية أن أربعة أخماس الضحايا يقيمون بالوسط الحضري           أظهرت دراسة هذه الخاصية أن أربعة أخماس الضحايا يقيمون بالوسط الحضري             
  ))44الجدول الجدول ((

  توزيع الضحايا حسب مقر اإلقامةتوزيع الضحايا حسب مقر اإلقامة: : 44الجدول الجدول 
الملفات المدروسة من 
  طرف الفريق الطبي

)3( 

الملفات المحتوية على  
  تصريح بالمرض

)2( 

  مجموع الضحايا
  

)1(  

 العدد % العدد % العدد %

  وسط اإلقامة
  
  
  

 حضري 9179 73,4 7388 74,9 2700 81,4

 قروي 3325 26,6 2475 25,1 619 10,6

100,00 3319 100,00 9863 100,00 12.504  المجموع

  غير مشار إليه 3088 129 0
 3319  9992  15.592   المجموع الفعلي

  

  
    

   حسب شرائح األعمار حسب شرائح األعمارالتوزيعالتوزيع  --44--11--33
 وقـد تبـين أن       وقـد تبـين أن      ..تمت دراسة هذه الخاصية حسب شرائح عمرية خماسية السنوات        تمت دراسة هذه الخاصية حسب شرائح عمرية خماسية السنوات          

كمـا تبـين أن     كمـا تبـين أن     . . الفئات الثالث الفئات الثالث التوزيع حسب شرائح األعمار متماثل، تقريبا، بالنسبة إلى         التوزيع حسب شرائح األعمار متماثل، تقريبا، بالنسبة إلى         
  %%  11,,3399: : األشخاص الذين بلغوا أو تجاوزوا الستين من العمر يمثلـون النـسب التاليـة             األشخاص الذين بلغوا أو تجاوزوا الستين من العمر يمثلـون النـسب التاليـة             

الـضحايا الـذين   الـضحايا الـذين   (( بالنسبة للفئة الثانية   بالنسبة للفئة الثانية  %%  11,,3388و  و  ) ) مجموع الضحايا مجموع الضحايا ((بالنسبة للفئة األولى    بالنسبة للفئة األولى    
ريق الطبـي   ريق الطبـي   الضحايا الذين قام الف   الضحايا الذين قام الف   (( بالنسبة للفئة الثالثة      بالنسبة للفئة الثالثة     %%  55,,3399و  و  ) ) صرحوا أنهم مرضى  صرحوا أنهم مرضى  

    ..))55الجدول الجدول  ( (.).)بدراسة ملفاتهمبدراسة ملفاتهم
ويتضح على هذا الصعيد، أيضا، أن مجموعة الضحايا المعنية بهذه الدراسة تمتلك داللـة              ويتضح على هذا الصعيد، أيضا، أن مجموعة الضحايا المعنية بهذه الدراسة تمتلك داللـة              

  ..تمثيلية فعليةتمثيلية فعلية
  توزيع الضحايا حسب شرائح األعمارتوزيع الضحايا حسب شرائح األعمار: : 55الجدول الجدول 
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الملفات المدروسة من طرف الفريق 
  الطبي

)3( 

الملفات المحتوية على  تصريح 
  بالمرض

)2( 

  مجموع الضحايا
  

)1(  
 العدد %  العدد %  العدد  %

  الشريحة العمرية
  
  

   سنة20أقل من  5 00,4 5 0,05 2 0,06
0,28 9 0,22 21 0,24 28 20-24  
1,10 36 1,00 95 0,92 106 25-29 

3,74 122 3,90 369 3,63 417 30-34  
4,78 156 4,99 472 4,67 536 35-39  

10,33 337 10,42 986 9,71 1114 40-44  
12,97 423 13,10 1239 12,68 1455 45-49  
13,43 438 14,12 1336 14,09 1617 50-54  
13,89 453 14,12 1336 14,89 1709 55-59  
9,29 303 9,49 898 9,91 1137 60-64  

10,52 343 10,41 985 10,77 1236 65-69  
8,13 265 7,26 987 7,54 865 70-74  
6,04 197 5,65 535 5,58 640 75-79  
2,73 89 2,77 262 2,87 329 80-84  
1,84 60 1,60 151 1,53 176 85-89  
0,55 18 0,56 53 0,58 66 90-94  
0,12 4 0,16 15 0,22 25 95-100  
   أو أزيد100 17 0,15 16 0,17 6 0,18

  المجموع 11.478 100,00 9461 100,00 3261 100,00
  غير المشار إليها 4114  531  58 
  المجموع الفعلي 15.592  9992  3319 

  

وسوف نقتصر، في بعض جوانب هذه الدراسة، على توزيع الضحايا وفق شريحتين            وسوف نقتصر، في بعض جوانب هذه الدراسة، على توزيع الضحايا وفق شريحتين            
 يتـضح    يتـضح   وو. . هة ثانية هة ثانية  سنة فما فوق، من ج      سنة فما فوق، من ج     6060 و    و    سنة، من جهة أولى،     سنة، من جهة أولى،    6060 من    من   أقلأقل: : كبريينكبريين

  )4الرسم البياني (  بالفئات الثالث بالفئات الثالثالمنظور، أن النسب متماثلة، تقريبا، فيما يتعلقالمنظور، أن النسب متماثلة، تقريبا، فيما يتعلقهذا هذا   منمن
  
  
  

  )بالنسبة المئوية(توزيع الضحايا حسب الشريحتين الكبريين لألعمار : 4الرسم البياني 
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  التوزيع حسب الحالة العائليةالتوزيع حسب الحالة العائلية  --55--11--33    

وهو توزيـع متماثـل،     وهو توزيـع متماثـل،     . . %%  8080ن من دراسة هذه الخاصية أن نسبة المتزوجين تفوق          ن من دراسة هذه الخاصية أن نسبة المتزوجين تفوق          يتبييتبي
  ))66الجدول الجدول ((تقريبا، بالنسبة إلى الفئات الثالث تقريبا، بالنسبة إلى الفئات الثالث 

  
  
  

  
  توزيع الضحايا الخاضعين للدراسة حسب الحالة العائلية:  6الجدول 
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الملفات المدروسة من 
  طرف الفريق الطبي 

)3( 

الملفات المحتوية على  
  رض تصريح بالم

)2( 

  مجموع الضحايا
   

)1(  

 العدد % العدد % العدد %

  الحالة العائلية
  
  

 متزوجون 8222 84,1 6720 83,4 2337 83,2

 عازبون 690 7,1 614 7,6 230 8,2

 مطلقون 349 3,6 302 3,8 113 4,0

 يامىأأرامل أو  512 5,2 417 5,2 130 4,6

  المجموع 9973 100,0 8053 100,0 2810 100,0

  غير مشار إليه 5820 1939 509

 3319  9992  15.592   المجموع الفعلي

  

  التوزيع حسب عدد األطفال-3-1-6
 ، أطفـال  9 و   5 من الضحايا قد أنجبوا ما بـين         % 43، من خالل هذا التوزيع، أن       يبدو
  )7الجدول (هو توزيع متماثل، تقريبا، بالنسبة للفئات الثالث المدروسة و
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  توزيع الضحايا الخاضعين للدراسة حسب عدد األطفال: 7لجدول ا

 

 

  

  التوزيع حسب المستوى التعليمي -3-1-7

        %%4444، أن نسبة الضحايا الذين لم يتلقوا أي تعليم تتراوح بين ، أن نسبة الضحايا الذين لم يتلقوا أي تعليم تتراوح بين 88، من خالل الجدول ، من خالل الجدول يتبينيتبين
 وبشكل عام، فإن هذا التوزيع حسب المستوى التعليمي يعطي نـسبا متماثلـة،               وبشكل عام، فإن هذا التوزيع حسب المستوى التعليمي يعطي نـسبا متماثلـة،              ..%%  5050وو
  .، فيما يتعلق بالفئات الثالث، فيما يتعلق بالفئات الثالثاايبيبتقرتقر

ت المدروسة من الملفا
  طرف الفريق الطبي

)3( 

الملفات المحتوية على  
  تصريح بالمرض

)2( 

  مجموع الضحايا
  

)1(  

 العدد % العدد % العدد %

  
  عدد األطفال

  
  

 بدون أطفال 166 1,9 136 1,9 43 1,8

7,4 180 7,8 546 7,6 680 1 

14,4 350 12,7 891 12,2 1089 2 

11,5 281 11,9 835 11,7 1044 3 

13,6 331 13,0 909 12,8 1147 4  
  9 إلى 5من  3935 43,9 3032 43,2 103 42,3

  14إلى 10من  817 9,1 612 8,7 200 8,2

   فما فوق15 79 0,9 58 0,8 23 0,9

  المجموع 8957 100,0 7019 100,0 2437 100,0

  غير مشار إليه 6635 2973 882
  المجموع الفعلي 15591  9992  3319 
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  توزيع الضحايا حسب المستوى التعليمي: 8الجدول 

  

  قطاع العملو التوزيع حسب المهنة -3-1-8
  التوزيع حسب المهنة) أ

بينمـا  .  تقريبا يتوفرون على عمل    % 60 هناك   من بين الضحايا الذين صرحوا بمهنتهم،     
موعـة   وثمة فوارق مهمة، تتجلى باألساس في مج       .يمثل العاطلون خمس هؤالء الضحايا    

  .)9الجدول (أو المصابين بعجز، نتيجة مرض أو عاهة / المتقاعدين والمسنين"
  

الملفات المدروسة من 
  طرف الفريق الطبي

)3( 

الملفات المحتوية على  
  تصريح بالمرض

)2( 

  مجموع الضحايا
  

)1(  

 العدد % العدد % العدد %

  
  المستوى التعليمي

  
  

 غير متعلمين 2914 50,0 2351 49,0 792 43,9

 المستوى االبتدائي 659 11,3 542 11,3 212 11,7

 المستوى اإلعدادي 511 8,8 424 8,8 168 9,3

 المستوى الثانوي 720 12,3 590 12,8 247 13,7

  مستوى التعليم العالي 720 17,6 893 18,6 387 21,4

  المجموع 5833 100,0 4800 100,0 1806 100,0

  ير مشار إليهغ 9759 5192 1513
  المجموع الفعلي 15.592  9992  3319 
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  توزيع الضحايا الخاضعين للدراسة حسب المهنة: 9الجدول 

  

   توزيع الضحايا النشطاء حسب القطاع المهني)ب

الملفات المدروسة من 
  طرف الفريق الطبي

)3( 

الملفات المحتوية على  
  تصريح بالمرض

)2( 

  الملفاتمجموع 
  

)1(  

 العدد % عددال % العدد %

  
  المهنة
  
  

 نشيط 6235 62,4 5085 61,5 1737 59,2

 عاطل 2167 21,8 1859 22,5 723 24,6

 ربة بيت 396 4,0 349 11,4 108 3,7

12,0 353 4,2 938 11,5 1152 

أو / متقاعد أو مسن
 مصاب بعجز

  تلميذ أو طالب 33 0,3 32 0,4 13 0,4

  المجموع 9983 100,0 8263 100,0 2934 100,0

  غير مشار إلى المهنة 5609 1729 385
  المجموع الفعلي 15.592  9992  3319 
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مجموع الضحايا، الملفات   (ارق ملحوظة، على هذا الصعيد، بين الفئات الثالث         وال توجد ف  
ـ           الجـدول  ) (يالمحتوية على تصريح بالمرض، الملفات المدرسة من طرف الفريق الطب

10(.  
  
  
  
  
  
  
  
  

  توزيع الضحايا النشطاء حسب القطاع المهني: 10الجدول 

  

  ""األحداثاألحداث/ / المجموعات المجموعات ""توزيع الضحايا حسب توزيع الضحايا حسب   --99--11--33

الملفات المدروسة من 
  طرف الفريق الطبي

)3( 

الملفات المحتوية على  
  تصريح بالمرض

)2( 

  مجموع الملفات
  

)1(  

 العدد % العدد % العدد %

  
  القطاع المهني

  
  

 وميالقطاع شبه العم 244 4,1 201 4,2 64 3,9

 القطاع العمومي 2017 34,2 1714 35,4 591 36,3

 القطاع الخاص 3639 61,7 2924 60,4 974 59,8

 المجموع 5900 100,0 4839 100,0 1629 100,0

  غير مشار إليه 335 246 108

 1737  5085  6235 

المجموع الفعلي 
  للنشطاء
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 مجموعة، ترتبط كل واحـدة منهـا         مجموعة، ترتبط كل واحـدة منهـا        3838 تصنيف الضحايا الخاضعين لهذه الدراسة إلى         تصنيف الضحايا الخاضعين لهذه الدراسة إلى        ممتت
 وسوف نشير إلـى كـل        وسوف نشير إلـى كـل       ..بأحداث معينة من بين األحداث التي شهدتها بالدنا في الماضي         بأحداث معينة من بين األحداث التي شهدتها بالدنا في الماضي         

  ".".األحداثاألحداث/ / ةةالمجموعالمجموع""واحدة من هذه المجموعات بعبارة واحدة من هذه المجموعات بعبارة 
ـ لى  لى  عع، أن األحداث الخمسة األولى تمثل       ، أن األحداث الخمسة األولى تمثل       1111ويبدو، من خالل الجدول     ويبدو، من خالل الجدول      ـ الت   %%  11,,7722: : الياليووالت

هذا التوزيع المتناسق، نسبيا، يدل على أن مجموعـة الـضحايا           هذا التوزيع المتناسق، نسبيا، يدل على أن مجموعـة الـضحايا           وو..  %%  11,,7700 و  و %%  22,,7744وو
األحداث التي  األحداث التي  / /  فيما يتعلق بالمجموعات      فيما يتعلق بالمجموعات     ،،الخاضعين لهذه الدراسة تمتلك داللة تمثيلية فعلية      الخاضعين لهذه الدراسة تمتلك داللة تمثيلية فعلية      

  ..تم جردهاتم جردها
  

  

  

  

  "داثاألح/ المجموعات"انتمائهم إلى مختلف  توزيع الضحايا حسب -11لجدول ا

الملفات المدروسة من 
  طرف الفريق الطبي

)3( 

الملفات المحتوية على  
  تصريح بالمرض

)2( 

  مجموع الملفات
  

)1(  

 العدد % العدد % العدد %

  
  األحداث/ المجموعة

  
  

مجموعة األقاليم الصحراوية 4476 28,7 3328 33,3 925 27,9

 1973أحداث مارس  3071 19,7 1954 19,6 714 21,5

 أحداث أزيالل ومراكش 2238 14,4 990 9,9 333 10,0

  1984أحداث  866 5,6 705 7,1 278 8,4

 أحداث تاكلفت 579 3,7 400 4,0 75 2,3

3,8 125 0,1 11 3,6 556 

مجموعة الصخيرات وأحداث 
  الطائرة

3,2 106 2,8 280 2,15 335 

مجموعة الشبيبة الطاللبية 
  والتالميذ

  1981أحداث  286 1,8 198 2,0 80 2,4

  أحداث أخرى 3185 20,4 2121 21,2 683 20,6

100,0 3319 100,0 9992 100,0 15.592   المجموع
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، المبنـي علـى     ، المبنـي علـى     يي من التشخيص الرئيس    من التشخيص الرئيس   اا وصف الحالة الصحية للضحايا، انطالق      وصف الحالة الصحية للضحايا، انطالق     --22--33
  المستندات الطبيةالمستندات الطبية

نـسان  نـسان   العالمي لحقـوق اإل     العالمي لحقـوق اإل    في أفق الحديث عن الحق في الصحة، نشير إلى أن التصريح          في أفق الحديث عن الحق في الصحة، نشير إلى أن التصريح          
الـسالمة  الـسالمة  الحق في الحياة وفي     الحق في الحياة وفي     : : ينص على حقوق جوهرية، ال يجوز التصرف فيها، وهي        ينص على حقوق جوهرية، ال يجوز التصرف فيها، وهي        

  .).ريح العالمي من التص من التص99، ، 55، ، 33البنود البنود ((واألمن بالنسبة لكل فرد من األفراد واألمن بالنسبة لكل فرد من األفراد 
 أن التمتع بأفضل حالـة صـحية         أن التمتع بأفضل حالـة صـحية        ""ويشير القانون األساسي للمنظمة العالمية للصحة إلى        ويشير القانون األساسي للمنظمة العالمية للصحة إلى        

 لكل كائن بشري، أيا كان انتمـاؤه العرقـي أو            لكل كائن بشري، أيا كان انتمـاؤه العرقـي أو           1111جوهريةجوهرية من الحقوق ال    من الحقوق ال   ااممكنة يمثل حق  ممكنة يمثل حق  
  ."."الديني، وكيفما كانت آراؤه السياسية و وضعيته االقتصادية واالجتماعيةالديني، وكيفما كانت آراؤه السياسية و وضعيته االقتصادية واالجتماعية

كما يتضح  كما يتضح  . .  يتضح، إذن، أن الحق في الصحة يعني بلوغ أفضل حالة صحية ممكنة             يتضح، إذن، أن الحق في الصحة يعني بلوغ أفضل حالة صحية ممكنة            هكذاهكذا
  ..م حقوق اإلنسانم حقوق اإلنساناألهداف الصحية يمثل وسيلة من الوسائل التي تمكن من احترااألهداف الصحية يمثل وسيلة من الوسائل التي تمكن من احتراتحقيق تحقيق أن أن 

 عن الحالة الصحية لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان، و التي هي موضوع هذه              عن الحالة الصحية لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان، و التي هي موضوع هذه             ،،فماذا، إذن فماذا، إذن 
  ..؟؟  الدراسةالدراسة

، بالنسبة لكل واحد من الـضحايا المعنيـين،         ، بالنسبة لكل واحد من الـضحايا المعنيـين،         ""التشخيص الرئيسي التشخيص الرئيسي ""إن المعاينة المبنية على     إن المعاينة المبنية على     
ألمـراض  ألمـراض  تمكن من اإلحاطة بالوضع المرضي العام لهؤالء الضحايا، ومن تحديد نوعية ا           تمكن من اإلحاطة بالوضع المرضي العام لهؤالء الضحايا، ومن تحديد نوعية ا           

  ..التي يعانون منها ومدى استشرائها لديهمالتي يعانون منها ومدى استشرائها لديهم
وال تطمح هذه المعاينة إلى إثبات عالقة سببية بين العلل التي يشتكي منها هؤالء الضحايا               وال تطمح هذه المعاينة إلى إثبات عالقة سببية بين العلل التي يشتكي منها هؤالء الضحايا               

 ومع ذلك فإن هذه العالقة السببية        ومع ذلك فإن هذه العالقة السببية       ..وبين االنتهاكات الجسمانية و النفسية التي تعرضوا لها       وبين االنتهاكات الجسمانية و النفسية التي تعرضوا لها       
 وكذلك الشأن فيما     وكذلك الشأن فيما    ..فيما يتعلق ببعض األمراض   فيما يتعلق ببعض األمراض   قد تبدو قابلة لإلثبات، بطريقة استنتاجية،       قد تبدو قابلة لإلثبات، بطريقة استنتاجية،       

                                                 
.  سؤاال وجوابا25، أصدرت المنظمة العالمية للصحة منشورا خاصا بموضوع الصحة وحقوق اإلنسان، يتكون من 2002في شهر يوليوز  11

ذلك أن انتهاكات الحقوق المذكورة قد تؤدي إلى انعكاسات خطيرة : وهو منشور تتبدى فيه العالقة بين الصحة وحقوق اإلنسان في كل تعقيداتها
ومن شأن السياسات والبرامج الصحية المختلفة أن تحث على احترام حقوق اإلنسان أو أن تدفع      . على صحة المجموعات البشرية واألفراد

ومن جانب آخر، فإن التعريف الواسع بالحقوق الجوهرية، وما ينجم عنه من احترام لألفراد، ومن حماية .  إلى انتهاكها-على العكس من ذلك–
 .لهم، يؤدي ال محالة إلى التخفيض من نسبة الوفيات واألمراض وكذلك من قابلية الفرد لمختلف األعطاب
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يتصل باألمراض المزمنة التي ترتفع نسبة حدوثها، انطالقا من مرحلة معينة من العمـر،              يتصل باألمراض المزمنة التي ترتفع نسبة حدوثها، انطالقا من مرحلة معينة من العمـر،              
 فإذا نحـن     فإذا نحـن    ..SSTTRREESSSSوالتي تتفاقم لدى األشخاص الذين عاشوا ظروفا مطبوعة بالكرب          والتي تتفاقم لدى األشخاص الذين عاشوا ظروفا مطبوعة بالكرب          

وف يبـدو مـن     وف يبـدو مـن     استحضرنا ظروف االعتقال واالنتهاكات التي عانى منها الضحايا، فـس         استحضرنا ظروف االعتقال واالنتهاكات التي عانى منها الضحايا، فـس         
تحصيل الحاصل أن تكون األمراض المذكورة أكثر انتشارا في صفوف هؤالء الضحايا،            تحصيل الحاصل أن تكون األمراض المذكورة أكثر انتشارا في صفوف هؤالء الضحايا،            

  ..بالمقارنة مع عموم الساكنةبالمقارنة مع عموم الساكنة
  

   الحالة المرضية العامة الحالة المرضية العامة--11--22--33
 بجرد لألمراض التي تشير إليها المستندات الطبية المدلى بها من طرف             بجرد لألمراض التي تشير إليها المستندات الطبية المدلى بها من طرف            ،،يتعلق األمر، هنا  يتعلق األمر، هنا  

خيصات المبنية على المعاينة، أو في إطار االسـتنتاج         خيصات المبنية على المعاينة، أو في إطار االسـتنتاج          وقد تم ذلك في إطار التش       وقد تم ذلك في إطار التش      ..الضحاياالضحايا
  ..الحاصل بعد دراسة وتحليل الوصفات الطبية ونتائج الفحوص البيولوجية و الراديولوجيةالحاصل بعد دراسة وتحليل الوصفات الطبية ونتائج الفحوص البيولوجية و الراديولوجية

وقد تم تقسيم هذه األمراض إلى مجموعات مختلفة، بكيفية تتناسب مع التصنيف العـالمي              وقد تم تقسيم هذه األمراض إلى مجموعات مختلفة، بكيفية تتناسب مع التصنيف العـالمي              
لتصنيف المذكور يتكـون مـن   لتصنيف المذكور يتكـون مـن   مع العلم أن امع العلم أن ا. . ))CCIIMM  1100((لألمراض، في طبعته العاشرة لألمراض، في طبعته العاشرة 

 أن ثلثـي     أن ثلثـي    ––  55 والرسم البيـاني      والرسم البيـاني     1212 من خالل الجدول      من خالل الجدول     ––ويتضح  ويتضح  . . واحد وعشرين فصال  واحد وعشرين فصال  
التي يعاني منها الضحايا تنحصر في ستة فصول فقط من التصنيف           التي يعاني منها الضحايا تنحصر في ستة فصول فقط من التصنيف           ) ) %%  88,,6688((األمراض  األمراض  

  ::المذكور، وهي كالتاليالمذكور، وهي كالتالي
   وهـي   وهـي  ..""أمراض العظام والمفاصل والعضالت والنسيج الـضام        أمراض العظام والمفاصل والعضالت والنسيج الـضام        " " : : XXIIIIIIالفصل  الفصل    ••

  ..%%  44,,2244تحتل المرتبة األولى لدى الضحايا، بنسبة تحتل المرتبة األولى لدى الضحايا، بنسبة 
، وهي تأتي في المرتبـة الثانيـة،        ، وهي تأتي في المرتبـة الثانيـة،        ""االضطرابات النفسية و السلوكية     االضطرابات النفسية و السلوكية     : " : " VVالفصل  الفصل    ••

  ..%%    11,,1155بنسبة بنسبة 
  ..%%  66,,88، بنسبة ، بنسبة ""أمراض جهاز الدورة الدموية أمراض جهاز الدورة الدموية : " : " IIXXالفصل الفصل   ••
  ..%%  66,,77، بنسبة ، بنسبة ""أمراض الجهاز التنفسي أمراض الجهاز التنفسي : " : " XXالفصل الفصل     ••
  22,,77بنـسبة   بنـسبة   " "  الغدد و األمراض المرتبطة بالتغذية واأليض         الغدد و األمراض المرتبطة بالتغذية واأليض        أمراضأمراض: " : " IIVVالفصل  الفصل    ••

%%  
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م وبعـض   م وبعـض   يياإلصابات الناجمة عن الرضـوض وحـاالت التـسم        اإلصابات الناجمة عن الرضـوض وحـاالت التـسم        : " : " XXIIXXالفصل  الفصل    ••
  ..%%  33,,66، بنسبة ، بنسبة ""األسباب والعقابيل الخارجية األخرى األسباب والعقابيل الخارجية األخرى 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  توزيع الضحايا وفق فصول التصنيف العالمي: 12الجدول 
  رئيسية، المبنية على المستندات الطبية لألمراض وحسب التشخيصات ال

% 

عدد 
 الحاالت

 عنوان الفصل
 

الرمز الخاص 
فصلبال  

 
األمعائية اإلعفانيةاألمراض  44 2,2 )أ(   I 

 I )ب( اإلعفانات الفيروسية المؤدية إلى إصابات جلدية ومخاطية 0 0,0

ةيثاألورام الخب 10 0,5  II )ج( 
 األورام الحميدة

0,9 18 
 وبعض  وأمراض األعضاء المنتجة لكريات الدمأمراض الدم

 اضطرابات الجهاز المناعي

  
 III )د(
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 IV )ه( أمراض الغدد واألمراض المرتبطة بالتغذية واأليض 143 7,2

 V )و( االضطرابات النفسية والسلوكية 300 15,0

 VI )ز( أمراض الجهاز العصبي 66 3,3

 VII )ح( أمراض العين وملحقاتها 99 5,0

 VIII )ط( أمراض األذن والخشاء 46 2,3

 IX )ي( أمراض جهاز الدورة الدموية 172 8,6

 X )ك( أمراض الجهاز التنفسي 152 7,6

 XI )ل( أمراض الجهاز الهضمي 126 6,3

 XII )م( أمراض الجلد والنسيج الخلوي تحت الجلدي 14 0,7

نسيج الضامأمراض العظام والمفاصل والعضالت وال 487 24,4  XIII )ن( 

 XIV )س( أمراض الجهاز التناسلي والبولي 79 4,0

 XV )ع( الحمل والوالدة والنفاس 0 0,0

 XVI )ف( بعض األمراض التي تعود إلى مرحلة ما حول الوالدة 0 0,0

 XVII )ص( التشوهات الخلقية واالختالالت الصبغية 9 0,5

5,1 101 
ية ونتائج غير طبيعية للفحوص الطبية وفحوص أعراض وعالمات مرض

 المختبر، غير مصنفة في مكان آخر
 )ق(

XVIII 

6,3 126 
م وبعض العقابيل ياإلصابات الناجمة عن الرضوض و حاالت التسم
 واألسباب الخارجية األخرى

  )ر(

 XIX )ش(

0,0 
 
 
 

0 
 
 

 أسباب خارجية للحاالت المرضية والوفيات
 
 

  )ت(

  )ث(

 XX  )خ(



 
Royaume du Maroc 

 
Instance Equité et Réconciliation 

        

  
 المملكة المغربية

 
  هيئة اإلنصاف و المصالحة

  
 

  سسالكتاب السادالكتاب الساد                                                                                                                                                التقرير الختاميالتقرير الختامي
 

31

  

  

  

  توزيع األمراض التي تمت معاينتها لدى الضحايا: 5الرسم البياني 
  ي لألمراض في طبعته العاشرةدول وفق التصنيف ال)بالنسبة المئوية(

  

  

  

  

  

  

  

    

  
من فصول التصنيف، بكيفية مستقلة، من معرفة األمراض        من فصول التصنيف، بكيفية مستقلة، من معرفة األمراض         كل فصل     كل فصل    وتمكن دراسة وتمكن دراسة 

  ..الرئيسية التي تمثل نسبة مهيمنة ضمن هذا الفصل أو ذاكالرئيسية التي تمثل نسبة مهيمنة ضمن هذا الفصل أو ذاك
وفيما يلي، نجد األمراض األكثر شيوعا، و التي تأتي في المراتب األولى، حـسب              وفيما يلي، نجد األمراض األكثر شيوعا، و التي تأتي في المراتب األولى، حـسب                

  .. المشار إليها المشار إليها  كل واحد من الفصولكل واحد من الفصول
  

  أمراض العظام والمفاصل والعضالت والنسيج الضام) أ

 )ذ(

 XXI )ض( عوامل مؤثرة في الحالة الصحية وأسباب اللجوء إلى المصالح الصحية 5 0,3

   المجموع 1997 100,0

24,4
15

8,6
7,6

7,2
6,3
6,3
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5
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ـ أنظر الالئحة التامة في المل    (تها ضمن هذا الفصل     نمرضا تمت معاي   61 من بين  ) 2ق  ح
يتعلـق األمـر    ). % 64,9( أمراض تمثل لوحدها ثلثي األمراض المذكورة        خمسةهناك  

واللمباغو المرفوق بالتهـاب    ) 10,5%(ات المفصلية   بتهالواال) 35,3%(باآلالم المفصلية   
الجـدول   (.)5,5%(واآلالم القطنية السفلى    ) % 6,0(م   والروماتيز )7,6%(عرق النسا   

  )6 و الرسم البياني 13
أمراض العظام والمفاصل أمراض العظام والمفاصل " " توزيع الضحايا حسب األمراض الخمسة األولى من فصل توزيع الضحايا حسب األمراض الخمسة األولى من فصل : : 1313الجدول الجدول 

  ""والعضالت والنسيج الضام والعضالت والنسيج الضام 
  

  

  

  

  

  

  

  حسب األمراض الرئيسية،) بالنسبة المئوية(توزيع الضحايا : 6اني الرسم البي
  "أمراض العظام والمفاصل والعضالت والنسيج الضام : "  ضمن فصل

  

مجموع النسبة 
 المئوية

النسبة 
 عدد الحاالت المئوية

  نوعية المرض

 الم المفصليةاآل 172 35,3 35,3

 االلتهابات المفصلية دون تحديد لطبيعتها 51 10,5 45,8

 اللمباغو المرفوق بالتهاب عرق النسا 37 7,6 53,4

 الروماتيزم دون تحديد لطبيعته 29 6,0 59,3

 اآلالم القطنية السفلى 27 5,5 64,9

 أمراض أخرى 171 35,1 100,0

 المجموع 487 100,0 
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الروماتيزم دون 
تحديد لطبيعته

6%

اآلالم القطنية السفلى
5,5%

اللمباغو المرفوق 
بالتهاب عرق النسا

7,6%

اإللتهابات المفصلية 
دون تحديد لطبيعتها 

10,5 

اآلالم المفصلية 
35,3%

أمراض أخرى
35,1%

  
  

 

  األمراض المرتبطة باالضطرابات النفسية و السلوكية) ب
ومن بـين   ومن بـين   . . ))22 في الملحق     في الملحق    الئحة التامة الئحة التامة انظر ال انظر ال (( مرضا ضمن هذا الفصل     مرضا ضمن هذا الفصل    4141   معاينة  معاينة تتتمتم

يتعلق األمر بحاالت الكرب يتعلق األمر بحاالت الكرب  .  . %%  11,,6655 نسبة  نسبة  أمراض تمثل لوحدها أمراض تمثل لوحدها55هذا المجموع، هناك  هذا المجموع، هناك  
االضـطرابات  االضـطرابات  وو) ) %%  66,,2200((وحاالت االكتئاب النفـسي  وحاالت االكتئاب النفـسي  ) ) 99,,1199  %%((الناجم عن الصدمات الناجم عن الصدمات 

 والمتالزمـات العرضـية المترتبـة عـن      والمتالزمـات العرضـية المترتبـة عـن     ))00,,1111  %%((الجسمانية المرتبطة بأسباب نفسية الجسمانية المرتبطة بأسباب نفسية 
الرسـم  الرسـم  وو  1414الجـدول  الجـدول  ) () (66,,66%%((واالضطرابات العصابية واالضطرابات العصابية ) ) 66,,77  %%((غية غية تجاجات دماتجاجات دمارراا

  ..))77البياني البياني 
  
  
  

  توزيع الضحايا حسب األمراض أو المتالزمات العرضية: 14الجدول 
   "االضطرابات النفسية والسلوكية"  الخمسة األولى من فصل 

مجموع النسبة  النسبة    نوعية المرض عدد الحاالت
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  حسب ) بالنسبة المئوية(توزيع الضحايا : 7الرسم البياني 
  "االضطرابات النفسية والسلوكية " األمراض المهيمنة ضمن فصل 

  

  

  

  

  

  

  

  

 المئوية المئوية
 الكرب الناجم عن الصدمات 60 19,9 19,9

 االكتئاب النفسي دون تحديد لطبيعته 62 20,6 39,9

50,8 11,0 33 
اضطرابات جسمانية ناجمة عن أسباب نفسية، 

  تحديد لطبيعتهادون

 متالزمة عرضية مترتبة عن ارتجاجات دماغية 23 7,6 58,5

 ابية دون تحديد لطبيعتهاَصاضطرابات ُع 20 6,6 65,1

 أمراض أخرى 102 33,9 99,0

 المجموع 300 100,0 

الكرب الناجم عن 
الصدمات
19,9%

االآتئاب النفسي دون 
تحديد لطبيعته

اضطرابات جسمانية 20,6%
ناجمة عن أسباب 
نفسية، دون تحديد 

لطبيعتها
11,0%

أمراض أخرى
33,9%

متالزمة عرضية مترتبة 
عن ارتجاجات دماغية

7,6%

اضطرابات عصابية دون 
تحديد لطبيعتها

6,6%
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  أمراض جهاز الدورة الدمويةأمراض جهاز الدورة الدموية/ / جج

ومن ومن ). ). 22لالئحة التامة في الملحق     لالئحة التامة في الملحق     انظر ا انظر ا (( مرضا ضمن هذا الفصل       مرضا ضمن هذا الفصل      3737تم تسجيل   تم تسجيل     
يتعلق األمر بارتفـاع    يتعلق األمر بارتفـاع     .  . %%  55,,6644 أمراض تمثل لوحدها نسبة       أمراض تمثل لوحدها نسبة      55بين هذا المجموع، هناك     بين هذا المجموع، هناك     

وأمراض القلب الناجمة عـن ارتفـاع الـضغط    وأمراض القلب الناجمة عـن ارتفـاع الـضغط    ) ) 44,,4422  %%((الضغط الشرياني الالسببي الضغط الشرياني الالسببي 
و و ) ) %%  00,,77((واالعـتالالت القلبيـة     واالعـتالالت القلبيـة     ) ) %%  99,,99((الشرياني دون قـصور احتقـاني للقلـب         الشرياني دون قـصور احتقـاني للقلـب         

والحوادث الوعائية المخيـة دون تحديـد       والحوادث الوعائية المخيـة دون تحديـد       ) ) %%  22,,55((اإلسكيمية المزمنة   اإلسكيمية المزمنة   ت القلبية   ت القلبية   اإلعتالالاإلعتالال
  ).).88 والرسم البياني  والرسم البياني 1515الجدول الجدول ((حتشائية حتشائية  أو اال أو اال النزيفية النزيفيةلطبيعتهالطبيعتها

  
  
  
  
  

  توزيع الضحايا حسب األمراض الخمسةتوزيع الضحايا حسب األمراض الخمسة: : 1515الجدول الجدول 
  "" الدورة الدموية  الدورة الدموية  جهاز جهازأمراضأمراض" "  األولى من فصل  األولى من فصل 

  

مجموع النسبة 
 المئوية

 النسبة
 عدد الحاالت المئوية

  نوعية المرض

 ارتفاع الضغط الشرياني الالسببي 73 42,4 42,4

أمراض القلب الناجمة عن ارتفاع الضغط  17 9,9 52,3
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   األمراض)بالنسبة المئوية حسب(توزيع الضحايا : 8الرسم البياني 
  "أمراض جهاز الدورة الدموية " المهيمنة ضمن فصل 

 الشرياني دون قصور احتقاني للقلب

 اعتالالت قلبية دون تحديد لطبيعتها 12 7,0 59,3

64,5 5,2 9 
 اعتالالت قلبية إسكيمية مزمنة دون تحديد

 لطبيعتها

69,2 4,7 8 
حوادث وعائية مخية دون تحديد لطبيعتها النزيفية 

 أو االحتشائية

 أمراض أخرى 53 30,8 100,0

 المجموع 172 100,0 



 
Royaume du Maroc 

 
Instance Equité et Réconciliation 

        

  
 المملكة المغربية

 
  هيئة اإلنصاف و المصالحة

  
 

  سسالكتاب السادالكتاب الساد                                                                                                                                                التقرير الختاميالتقرير الختامي
 

37

  

  أمراض الجهاز التنفسيأمراض الجهاز التنفسي) ) دد
أنظر الالئحة التامـة فـي      أنظر الالئحة التامـة فـي      ((من بين األمراض العشرين التي تمت معاينتها في هذا الفصل           من بين األمراض العشرين التي تمت معاينتها في هذا الفصل           

  77,,4444((يتعلق األمر بمرض الربو يتعلق األمر بمرض الربو . . %%  44,,7700، هناك مرضان اثنان يمثالن نسبة ، هناك مرضان اثنان يمثالن نسبة ))22الملحق الملحق 
 و الرسـم     و الرسـم    1616الجدول  الجدول  ) () (%%  77,,2255((نسدادية المزمنة   نسدادية المزمنة   وباالعتالالت الشعبية الرئوية اال   وباالعتالالت الشعبية الرئوية اال   ) ) %%

  ))99  البيانيالبياني
  حسب األمراض) النسبة المئويةب(توزيع الضحايا : 16الجدول 

  لجهاز التنفسيأمراض ا"  المهيمنة ضمن فصل 

  

  

  

  

مجموع النسبة 
 المئوية

النسبة 
 عدد الحاالت المئوية

  نوعية المرض

  الربو دون تحديد لطبيعته 68 44,7 44,7

70,4 25,7 39 
الشعبية الرئوية االنسدادية المزمنة االعتالالت 

 دون تحديد لطبيعتها

 أمراض أخرى 45 29,6 100,0

 المجموع 152 100,0 

أمراض أخرى
30,8%

ارتفاع الضغط الشرياني 
الالسببي%42,4

حوادث وعائية مخية دون 
تحديد لطبيعتها النزيفية أو 

االحتشائية
4,7%

اعتالالت قلبية دون تحديد 
لطبيعتها
7,0%

اعتالالت قلبية إسكيمية 
مزمنة دون تحديد لطبيعتها

5,2%

أمراض القلب الناجمة عن 
ارتفاع الضغط الشرياني دون 

قصور احتقاني للقلب
9,9%

ارتفاع الضغط الشرياني الالسببي
مراض القلب الناجمة عن ارتفاع الضغط الشرياني دون قصور احتقاني للقلب
اعتالالت قلبية دون تحديد لطبيعتها
اعتالالت قلبية إسكيمية مزمنة دون تحديد لطبيعتها
حوادث وعائية مخية دون تحديد لطبيعتها النزيفية أو االحتشائية
 أمراض أخرى
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  حسب األمراض) بالنسبة المئوية(توزيع الضحايا : 9الرسم البياني

   " أمراض الجهاز التنفسي"  المهيمنة ضمن 

  

  

  أمراض الغدد والتغذية واأليضأمراض الغدد والتغذية واأليض) ) هه

انظر الالئحة الكاملة في الملحق     انظر الالئحة الكاملة في الملحق     ((لعشرين التي عوينت في هذا الفصل       لعشرين التي عوينت في هذا الفصل       من بين األمراض ا   من بين األمراض ا   
يتعلق األمـر بـداء     يتعلق األمـر بـداء     . . ))%%  77,,7799(( أمراض تمثل لوحدها أربعة أخماس تقريبا         أمراض تمثل لوحدها أربعة أخماس تقريبا        55هناك  هناك  ) ) 22

والسكري المـرتبط   والسكري المـرتبط   ) ) %%  55,,3311(( وبالسكري غير المرتبط باألنسولين       وبالسكري غير المرتبط باألنسولين      ))%%  88,,3377((السكري  السكري  
  ..))1010   و الرسم البياني و الرسم البياني1717الجدول الجدول ) () (%%  55,,1100((باألنسولين باألنسولين 

  توزيع الضحايا حسب األمراض الخمسة األولى: 17الجدول 
  "أمراض الغدد والتغذية واأليض "  من فصل 

مجموع النسبة 
 المئوية

النسبة 
 عدد الحاالت المئوية

  نوعية المرض

 داء السكري 54 37,8 37,8

 السكري غير المرتبط باألنسولين 45 31,5 69,2

 األنسولينالسكري المرتبط ب 15 10,5 79,7

 أمراض الغدة الدرقية 4 2,8 82,5

االعتالالت الشعبية 
الرئوية االنسدادية 
المزمنة دون تحديد 

لطبيعتها
25,7%

أمراض أخرى
29,6% الربو دون تحديد 

لطبيعته
44,7%
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  )بالنسبة المئوية حسب األمراض(توزيع الضحايا : 10الرسم البياني

   "أمراض الغدد والتغذية واأليض"  المهيمنة ضمن فصل 

  

أمراض أخرى
17,5%

أمراض الغدة الدرقية
2,8%

السكري المرتبط 
باألنسولين
10,5%

السكري غير المرتبط 
باألنسولين
31,5%

داء السكري
37,8%

  

م وبعـض العقابيـل واألسـباب       ين الرضوض وحـاالت التـسم     اإلصابات الناجمة ع  ) و
  الخارجية األخرى

 حالة من اإلصابات الناجمة عن      40ضمن هذا الفصل من فصول التصنيف، تمت معاينة         
ولوحظ أن  ). 2انظر الالئحة الكاملة في الملحق      (الرضوض واألسباب و العقابيل األخرى      

يتعلق األمر باإلصـابات    . ذا المجموع  من ه  % 44,4 أمراض تمثل لوحدها نسبة      5هناك  

 أمراض أخرى 25 17,5 100,0

 المجموع 143 100,0 
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 )% 9,5(واإلصابات الرضوضـية بـداخل الجمجمـة       ) % 11,9(الرضوضية المتعددة   
والعقابيل الناجمة  ) % 7,9(والعقابيل الناجمة عن اإلصابات الرضوضية بداخل  الجمجمة         

) % 8,7(عن اإلصابات الرضوضية بأجزاء مختلفة من الجسم، دون تحديـد لطبيعتهـا             
انظـر  ) (% 6,3(لعقابيل الناجمة عن اإلصابات الرضوضية بأجزاء متعددة من الجسم          وا

  )11 و الرسم البياني 18الجدول 
  

 
 
 
  

  اإلصابات " توزيع الضحايا حسب نوعية الرضوض المصنفة ضمن فصل : 18لجدول ا
 "م و بعض العقابيل واألسباب الخارجية األخرى يالناجمة عن الرضوض وحاالت التسم

  
  

  

  

  

  

  

  

  )بالنسبة المئوية(توزيع الضحايا : 11الرسم البياني 
  اإلصابات الناجمة عن"  حسب الرضوض المهيمنة ضمن فصل 

  "م و بعض العقابيل واألسباب الخارجية  األخرى يالت التسم الرضوض و حا

جموع النسبة م
 المئوية

النسبة 
 عدد الحاالت المئوية

  نوعية اإلصابات الرضوضية

 إصابات رضوضية متعددة دون تحديد 15 11,9 11,9

 إصابات رضوضية بداخل الجمجمة دون تحديد 12 9,5 21,4

 عقابيل اإلصابات الرضوضية بداخل الجمجمة 10 7,9 29,4

35,7 6,3 8 
بأجزاء متعددة من ة يعقابيل اإلصابات الرضوض
 الجسم

44,,4 8,7 11 
 الجسم  منعقابيل اإلصابات الرضوضية بأجزاء

 دون تحديد

 إصابات أخرى 70 55,6 100,0

 المجموع 156 100,0 
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الـسكري، االلتهـاب    الـسكري، االلتهـاب     ( (1122يستخلص من هذه المعاينـة األولـى أن األمـراض المزمنـة           يستخلص من هذه المعاينـة األولـى أن األمـراض المزمنـة           
المفصلي،ارتفاع الضغط الشرياني، أمراض القلب واألوعية الدموية، األمراض المزمنـة          المفصلي،ارتفاع الضغط الشرياني، أمراض القلب واألوعية الدموية، األمراض المزمنـة          

و العقابيل الناجمة عـن الرضـوض        و العقابيل الناجمة عـن الرضـوض        ) ) صبية والنفسية، إلخ  صبية والنفسية، إلخ  للجهاز التنفسي، األمراض الع   للجهاز التنفسي، األمراض الع   
الجسمانية تمثل نسبة مهيمنة، من حيث عدد الحاالت، ضمن مجموع األمراض التي يعاني             الجسمانية تمثل نسبة مهيمنة، من حيث عدد الحاالت، ضمن مجموع األمراض التي يعاني             

  ..منها الضحايامنها الضحايا
وثمة أمراض أخرى، مماثلة لتلك التي وصفناها أعاله، تم تسجيلها لدى الـضحايا الـذين               وثمة أمراض أخرى، مماثلة لتلك التي وصفناها أعاله، تم تسجيلها لدى الـضحايا الـذين               

طرف هيئة اإلنصاف و المصالحة، في إطـار        طرف هيئة اإلنصاف و المصالحة، في إطـار        استفادوا من الفحوص الطبية المنظمة من       استفادوا من الفحوص الطبية المنظمة من       
التي كان انطالقها مقررا في شهر      التي كان انطالقها مقررا في شهر      " " عملية الفحص الطبي    عملية الفحص الطبي     "  " صحصح وذلك في     وذلك في    ..الكشف القبلي الكشف القبلي 

    ))11انظر المؤطر انظر المؤطر  ( (20052005يونيو يونيو 

                                                 
فهي مستديمة، مؤدية إلى حالة عجز متبقية، ناجمة عن اختالالت مرضية غير قابلة : خاصيات التاليةهي أمراض تتميز بواحدة أو أكثر من ال 12

للزوال، وهي تجعل المريض في حاجة إلى تدريب خاص من أجل التكيف مع وضعه الجديد، كما أنها قد تتطلب إشرافا خاصا أو وضعا تحت 
  ).2e éd(Dictionary of Health, Services Management((المراقبة أو عالجا طويل األمد 

إصابات أخرى
55,6%

عقابيل اإلصابات 
الرضوضية بأجزاء الجسم 

دون تحديد
8,7%

عقابيل اإلصابات 
الرضوضdة بأجزاء 
متعددة من الجسم

6,3%

عقابيل اإلصابات 
الرضوضية بداخل الجمجمة

7,9%

إصابات رضوضية متعددة، 
دون تحديد
11,9%

إصابات رضوضية بداخل 
الجمجمة دون تحديد

9,5%
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  جانب من تقرير الوحدة الطبيةجانب من تقرير الوحدة الطبية: : 11المؤطرالمؤطر
   بخصوص نتائج الكشف القبلي المتعلق بخصوص نتائج الكشف القبلي المتعلق،،التابعة لهيئة اإلنصاف والمصالحةالتابعة لهيئة اإلنصاف والمصالحة

  ))20042004أبريل أبريل " (" (وص الطبية المنظمة لفائدة الضحايا الذين صرحوا أنهم مرضى وص الطبية المنظمة لفائدة الضحايا الذين صرحوا أنهم مرضى بالفحبالفح" " 
  4343امرأتـان و    امرأتـان و    (( من الضحايا المنحدرين من مدينتي الرباط وسال          من الضحايا المنحدرين من مدينتي الرباط وسال         4545   فحص  فحص تمتم  **  

  .).)رجالرجال
  .. سنة سنة5252: : معدل عمر الضحايامعدل عمر الضحايا* *   
  .. منهم بلغوا أو تجاوزوا األربعين من العمر منهم بلغوا أو تجاوزوا األربعين من العمر%%  9988* *   
، مرضى يتم اإلشراف على حالتهم بانتظام       ، مرضى يتم اإلشراف على حالتهم بانتظام       ))انانحالتحالت((فحص طبي طبيعي    فحص طبي طبيعي    : : النتائجالنتائج* *   
  ).). حالة حالة2626((، مرضى ال يستفيدون من أي إشراف طبي ، مرضى ال يستفيدون من أي إشراف طبي )) حالة حالة1717((
   " "XXIIIIIIتأتي األمراض المصنفة ضمن الفـصل       تأتي األمراض المصنفة ضمن الفـصل       : : من بين األمراض المشخصة   من بين األمراض المشخصة   * *   

  33,,2222 بنسبة    بنسبة   في المرتبة األولى  في المرتبة األولى  " " لنسيج الضام   لنسيج الضام   اا العضالت و     العضالت و     و  و أمراض العظام والمفاصل  أمراض العظام والمفاصل  
، ، %%  77,,1155بنـسبة   بنـسبة   " " االضطرابات النفسية و السلوكية     االضطرابات النفسية و السلوكية      "  " VVالفصل  الفصل  ، متبوعة بأمراض    ، متبوعة بأمراض    %%

 "  " XX، متبوعا بالفـصل     ، متبوعا بالفـصل     %%  77,,1111ة  ة  بببنسبنس" " أمراض جهاز الدورة الدموية     أمراض جهاز الدورة الدموية      " "XXIIيليها الفصل   يليها الفصل   
وهكذا فإن األمراض المصنفة ضمن الفصول      وهكذا فإن األمراض المصنفة ضمن الفصول      . . %%  77,,1111بنسبة  بنسبة  " " أمراض الجهاز الهضمي    أمراض الجهاز الهضمي    
ية المـسجلة خـالل هـذا       ية المـسجلة خـالل هـذا        من مجموع الحاالت المرض     من مجموع الحاالت المرض    %%  22,,6611األربعة المذكورة تمثل    األربعة المذكورة تمثل    

  ..الكشفالكشف
  
  

لـب مـن    لـب مـن    وعالوة على التشخيص الرئيسي، المستخلص من دارسة المستندات الطبية، طُ         وعالوة على التشخيص الرئيسي، المستخلص من دارسة المستندات الطبية، طُ         
، حـسب مـا هـو وارد فـي          ، حـسب مـا هـو وارد فـي          ""ة  ة  ينينتشخيصات المعا تشخيصات المعا " " الفريق الطبي تسجيل ما يسمى ب       الفريق الطبي تسجيل ما يسمى ب       

وذلك دون تجاوز الحد األقصى، المتمثل في ثالثة من التشخيصات المذكورة،           وذلك دون تجاوز الحد األقصى، المتمثل في ثالثة من التشخيصات المذكورة،           . . االستمارةاالستمارة
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 و يتعلق األمر، في الواقع، بأمراض أو عقابيل سوف تظهر من خـالل               و يتعلق األمر، في الواقع، بأمراض أو عقابيل سوف تظهر من خـالل              ..ة لكل حالة  ة لكل حالة  بالنسببالنسب
  ..فحص المستندات الطبية التي أدلى بها الضحايافحص المستندات الطبية التي أدلى بها الضحايا

  ––وانطالقا من الملفات التي أدرجت ضمن هذه الدراسة، بوصفها جيدة أو متوسطة القيمة              وانطالقا من الملفات التي أدرجت ضمن هذه الدراسة، بوصفها جيدة أو متوسطة القيمة              
 على دراسـة     على دراسـة     من التشخيصات، بناء    من التشخيصات، بناء   43064306 تمت صياغة     تمت صياغة    -- ملفا  ملفا 19971997والتي يبلغ عددها    والتي يبلغ عددها    

 من األمراض بالنـسبة لكـل واحـد مـن            من األمراض بالنـسبة لكـل واحـد مـن           22,,22 وهو ما يعادل      وهو ما يعادل     ..وتحليل المستندات الطبية  وتحليل المستندات الطبية  
  ..الضحاياالضحايا

ومن خالل التحليل المقارن لنتائج المعاينات المذكورة، يتضح أن هناك تطابقا فيما يتعلـق              ومن خالل التحليل المقارن لنتائج المعاينات المذكورة، يتضح أن هناك تطابقا فيما يتعلـق              
أمراض أمراض  "  " IIVVببعض الفصول، وفوارق ذات داللة فيما يتصل بفصول أخرى، مثل الفصل       ببعض الفصول، وفوارق ذات داللة فيما يتصل بفصول أخرى، مثل الفصل       

التـشخيص  التـشخيص  " "  حسب التوزيع المبنـي علـى         حسب التوزيع المبنـي علـى        %%  22,,77الذي يمثل   الذي يمثل   " " ذية واأليض   ذية واأليض   التغالتغالغدد و الغدد و 
  1919الجـدول   الجـدول   . (. ( فقط، بناء على مجموع تشخيصات المعاينة       فقط، بناء على مجموع تشخيصات المعاينة      %%  00,,44بينما يمثل   بينما يمثل   " " الرئيسي  الرئيسي  

  ))1212والرسم البياني والرسم البياني 
  
  
  
  
  
  
  
  

  نتائج المقارنة بين التشخيصات الرئيسية و تشخيصاتنتائج المقارنة بين التشخيصات الرئيسية و تشخيصات::1919الجدول الجدول 
  ألمراضألمراضالمعاينة وفق التصنيف الدولي لالمعاينة وفق التصنيف الدولي ل

الرمز  عنوان الفصل
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  )بالنسبة المئوية(نتائج المقارنة : 12الرسم البياني 

  نةي بين التشخيصات الرئيسية وتشخيصات المعا

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 
 

  الرئيسي
 

% 

عدد 
 % الحاالت

عدد
 الحاالت

 
 

الخاص 
 بالفصل

 

 I األمراض األمعائية اإلعفانية 44 2,2 42 1,0

 I األمراض الفيروسية المؤدية إلى إصابات جلدية ومخاطية 0 0,0 38 0,9

ةيثاألورام الخب 10 0,5 11 0,3  II 

0

14

28

XIII V IX X IV XI XIXXVIIIVII XIV VI VIII I III XIIXVII II XXI I XVXVIXX

 

 المعاينة تشخيص                        التشخيص الرئيسي     
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  الحالة المرضية حسب الجنسالحالة المرضية حسب الجنس--22--22--33
فيما يتعلق بالضحايا من جنس اإلناث، بلغ عدد الملفات المدروسـة، والمحتويـة علـى               فيما يتعلق بالضحايا من جنس اإلناث، بلغ عدد الملفات المدروسـة، والمحتويـة علـى               

  ).). من المجموع من المجموع%%  44,,1144ما يعادل ما يعادل .(.( ملفا ملفا289289مستندات طبية، مستندات طبية، 
ورغم العدد المحدود للملفات، فيما يتصل ببعض األمراض، فقد تبـين أن هنـاك بعـض                ورغم العدد المحدود للملفات، فيما يتصل ببعض األمراض، فقد تبـين أن هنـاك بعـض                

أمـراض الغـدد و     أمـراض الغـدد و      "  " IIVVالفوارق الطفيفة بين الجنسين و خاصة على صـعيد الفـصل            الفوارق الطفيفة بين الجنسين و خاصة على صـعيد الفـصل            
  %%  77,,66 بالنسبة إلى جنس اإلناث مقابـل         بالنسبة إلى جنس اإلناث مقابـل        %%  88,,99 ( (""تغذية واأليض   تغذية واأليض   األمراض المرتبطة بال  األمراض المرتبطة بال  

  %%  44,,99" (" (أمراض جهاز الدورة الدمويـة      أمراض جهاز الدورة الدمويـة      " "  وكذلك على صعيد      وكذلك على صعيد     ))بالنسبة إلى جنس الذكور   بالنسبة إلى جنس الذكور   
      وأخيرا على صـعيد   وأخيرا على صـعيد   ) )  بالنسبة إلى جنس الذكور     بالنسبة إلى جنس الذكور    %%  5577,,88بالنسبة إلى جنس اإلناث مقابل      بالنسبة إلى جنس اإلناث مقابل      

 بالنسبة إلى جنس     بالنسبة إلى جنس    %%  99,,2277" (" (أمراض العظام و المفاصل و العضالت و النسيج الضام          أمراض العظام و المفاصل و العضالت و النسيج الضام          " " 
  )).. بالنسبة إلى جنس الذكور بالنسبة إلى جنس الذكور%%  88,,2233اإلناث مقابل اإلناث مقابل 

  ))1313 والرسم البياني  والرسم البياني 2020دول دول الجالج((
  

  توزيع الضحايا حسب الجنس و حسب التشخيصات الرئيسية،توزيع الضحايا حسب الجنس و حسب التشخيصات الرئيسية،: : 2020الجدول الجدول 
  ))وفق التصنيف الدولي لألمراضوفق التصنيف الدولي لألمراض((المبنية على المستندات الطبية المبنية على المستندات الطبية 

  عنوان الفصل  الفصل  جنس الذكور  جنس اإلناث  المجموع

عدد 

  الحاالت

عدد  %

  الحاالت

عدد  %

  الحاالت

% 

I  األمراض الفيروسية - ئية اإلعفانيةاألمراض األمعا 

  المؤدية إلى إصابات جلدية ومخاطية

44  2,2 7  2,4 37  2,2 

II 0,5  9 0,3  1 0,5  10  األورام الحميدة 

  III  األورام الخبيثة
    

 
أمراض الدم وأمراض األعضاء المنتجة لكريات الدم 

 وبعض اضطرابات الجهاز المناعي

18  0,9  4  1,4 14  0,8 

IV 6,7  115 9,8  28 7,2  143 أمراض الغدد واألمراض المرتبطة بالتغذية واأليض 
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V 15,2  260 13,9  40 15,0  300 االضطرابات النفسية والسلوكية  
VI 3,5  59 2,4 7 3,3 66 أمراض الجهاز العصبي 

VII 5,0  85 4,9 14 5,0 99 أمراض العين و ملحقاتها 

VIII خشاءلأمراض األذن وا  46 2,3 4 1,4 42  2,5 

IX 8,5  145 9,4 27 8,6 172 أمراض جهاز الدورة الدموية 

X 7,8  134 6,3 18 7,6 152 أمراض الجهاز التنفسي 

XI 6,5  111 5,2 15 6,3 126 أمراض الجهاز الهضمي 

XII  0,8  14 0,0 0 0,7 14 أمراض الجلد و النسيج الخلوي تحت الجلدي 

XIII عضالت والنسيج الضامأمراض العظام والمفاصل و ال  487 24,4 80 27,9 407  23,8 

XIV 3,9  67 4,2 12 4,0 79 أمراض الجهاز التناسلي والبولي 

XV 0,0  0 0,0 0 0,0 0 الحمل و الوالدة والنفاس 

XVI 0,0  0 0,0 0 0,0 0 بعض األمراض التي تعود إلى مرحلة ما حول الوالدة 

XVII بغيةالتشوهات الخلقية واالختالالت الص  9 0,5 0 0,0  9  0,5 

XVIII  أعراض و عالمات مرضية ونتائج غير طبيعية
للفحوص الطبية وفحوص المختبر، غير مصنفة في 

 مكان آخر

101 
5,1 

 
 

11 3,8 90  5,3  

XIX 
  م ياإلصابات الناجمة عن الرضوض وحاالت التسم
 و بعض العقابيل واألسباب الخارجية األخرى

126 6,3 
 
 

19 6,6 107  6,3 

XX 0,0  0 0,0 0 0,0 0 أسباب خارجية أخرى للحاالت المرضية و الوفيات 

XXI  عوامل مؤثرة في الحالة الصحية و أسباب اللجوء إلى
 المصالح الطبية

5 

0,3 

0 0,0 5  0,3 

100,0  1710 100,0 287  100,0  1997  المجموع

  10    2    8    

  

    1718    289    2007  المجموع
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  حسب التشخيصات الرئيسيةوالتوزيع حسب الجنس : 13اني الرسم البي

  )وفق التصنيف الدولي لألمراض(المبنية على المستندات الطبية 
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5,00

6,50

7,80

6,30

8,50

6,70

15,20

23,80

أمراض الجلد و النسيج الخلوي تحت الجلدي 

الحمل و الوالدة والنفاس

بعض األمراض التي تعود إلى مرحلة ما حول الوالدة

التشوهات الخلقية واالختالالت الصبغية

أسباب خارجية أخرى للحاالت المرضية و الوفايات

عوامل مؤثرة في الحالة الصحية و أسباب اللجوء إلى المصالح الطبية

األورام الحميدة

األورام الخبيثة-أمراض الدم وأمراض األعضاء المنتجة لكريات الدم
وبعض اضطرابات الجهاز المناعي

أمراض األذن واخشاء

األمراض األمعائية اإلعفانية - األمراض الفيروسية المؤدية إلى إصابات
جلدية ومخاطية

أمراض الجهاز العصبي

أعراض و عالمات مرضية ونتائج غير طبيعية للفحوص الطبية وفحوص
المختبر، غير مصنفة في مكان آخر

أمراض الجهاز التناسلي والبولي

أمراض العين و ملحقاتها

أمراض الجهاز الهضمي

أمراض الجهاز التنفسي

اإلصابات الناجمة عن الرضوض وحاالت التسمم و بعض العقابيل
واألسباب الخارجية األخرى

أمراض جهاز الدورة الدموية

أمراض الغدد واألمراض المرتبطة بالتغذية واأليض

االضطرابات النفسية والسلوآية

أمراض العظام والمفاصل و العضالت والنسيج الضام

جنس اإلناث جنس الذآور
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ألمراض الرئيسية حسب الجنس، أمكـن اسـتخالص النتـائج          ألمراض الرئيسية حسب الجنس، أمكـن اسـتخالص النتـائج          ااومن خالل دراسة توزيع     ومن خالل دراسة توزيع     
  ::التاليةالتالية

  يج الضاميج الضامالنسالنسووأمراض العظام والمفاصل والعضالت أمراض العظام والمفاصل والعضالت ) ) أأ
ضمن هذا الفصل، توجد فوارق ملحوظة بين الجنسين، فيما يتعلـق بـبعض األعـراض               ضمن هذا الفصل، توجد فوارق ملحوظة بين الجنسين، فيما يتعلـق بـبعض األعـراض               

 من جـنس     من جـنس    %%  44,,3322 من جنس اإلناث مقابل       من جنس اإلناث مقابل      %%  33,,5511(( مثل اآلالم المفصلية      مثل اآلالم المفصلية     واألمراض،واألمراض،
أما بالنسبة لباقي األمراض، فإن النسب المسجلة لدى الرجال تزيد قليال عن تلك             أما بالنسبة لباقي األمراض، فإن النسب المسجلة لدى الرجال تزيد قليال عن تلك             .) .) الذكورالذكور

  ))1414 والرسم البياني  والرسم البياني 2121الجدول الجدول ((  ؛؛النساءالنساءالتي تمت معاينتها لدى التي تمت معاينتها لدى 
  توزيع الضحايا حسب الجنس وحسب األمراض الخمسة األولىتوزيع الضحايا حسب الجنس وحسب األمراض الخمسة األولى: : 2121الجدول الجدول 

  ""أمراض العظام والمفاصل والعضالت والنسيج الضامأمراض العظام والمفاصل والعضالت والنسيج الضام" " من فصل من فصل 
  أمراض العظام و المفاصل      اإلناث  الذكور

مجموع  % عدد الحاالت   والعضالت والنسيج الضام

النسبة 

  المئوية

مجموع   %  عدد الحاالت

النسبة 

 المئوية

  51.3  51.3  41  32.4  32.4  132  آالم مفصلية

  57.5  6.3  5  43.7  11.3  46  التهاب مفصلي، دون تحديد

  62.5  5.0  4  51.6  7.9  32  لمباغو مرفوق باتهاب عرق النسا

  66.3  3.8  3  58.0  6.4  26  روماتيزم دون تحديد

  70.0  3.8  3  63.9  5.9  24  آالم قطنية سفلية

  100.0  30.0  24  100.0  36.1  147  اعتالالت أخرى

    100.0  80   100.0  407  المجموع
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  توزيع الضحايا حسب الجنس و حسب األمراض الخمسة األولى: 14الرسم البياني 

  "أمراض العظام والمفاصل والعضالت والنسيج الضام " من فصل 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ::اإلضطرابات النفسية والسلوكيةاإلضطرابات النفسية والسلوكية))بب
من هذا الفصل، يالحظ أن النساء أكثر عرضة من الرجال لحاالت الكرب الناجم عـن               من هذا الفصل، يالحظ أن النساء أكثر عرضة من الرجال لحاالت الكرب الناجم عـن               ضض

وكذلك الشأن فيما يتعلـق  وكذلك الشأن فيما يتعلـق  ). ).  لدى الرجال لدى الرجال%%    00,,1199 لدى النساء مقابل لدى النساء مقابل55,,3322  %%((الصدمات الصدمات 
  2222الجـدول  الجـدول  ) () ( لـدى الرجـال   لـدى الرجـال    33,,2222  %% لدى النساء مقابل  لدى النساء مقابل %%  00,,2255((بحاالت اإلكتئاب بحاالت اإلكتئاب 

  ..))1515والرسم البياني والرسم البياني 
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6,4 5,9
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51,3
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  توزيع الضحايا حسب الجنس و حسب األمراض: 22الجدول

  االضطرابات النفسية و السوكية" الخمسة األولى من فصل 

  االضطرابات النفسية والسلوكية  اإلناث  الذكور

مجموع  %  عدد الحاالت

النسبة 

  المئوية

مجموع  %  عدد الحاالت

النسبة 

 المئوية

 32,5 32,5  13 19,0 19,0  47  حاالت الكرب الناجم عن الصدمات

 57,5 25,0  10 41,3 22,3  55  حاالت اكتئاب، دون تحديد

اضطرابات جسمانية، ناجمة عن أسباب 

  نفسية، دون تحديد

28  11,3 52,6 2  5,0 62,5 

متالزمة عرضية ناجمة عن ارتجاح 

  الدماغ

22  8,9 61,5 1  2,5 65,0 

 72,5 7,5  3 68,0 6,5  16  اضطراب عصابي، دون تحديد

 100,0 27,5  11  100,0 32,0  79  ىاعتالالت أخر

    100,0  40   100.0  247  المجموع

  توزيع الضحايا حسب الجنس و حسب األمراض الخمسة: 15الرسم البياني 

  "اإلضطرابات النفسية والسلوكية " األولى من فصل 

  

  

  

  

  

19
22,3

11,3 8,9 6,5

3232,5
25

5 2,5
7,5

27,5

حاالت الكرب 
الناجم عن 
الصدمات 

حاالت اآتئاب،  
دون تحدید

اضطرابات 
جسمانية، ناجمة  

عن أسباب نفسية، 
دون تحدید

متالزمة عرضية
ناجمة عن ارتجاح  

دماغ  ال
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تحدید
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  أمراض جهاز الدورة الدمويةأمراض جهاز الدورة الدموية) ) جج

نها أكثر حدوثا لدى الضحايا المنتمـين       نها أكثر حدوثا لدى الضحايا المنتمـين       تتميز األمراض الرئيسة لجهاز الدورة الدموية بكو      تتميز األمراض الرئيسة لجهاز الدورة الدموية بكو      
ية ذات الطبيعة غير المحددة و التي تبلغ نـسبتها          ية ذات الطبيعة غير المحددة و التي تبلغ نـسبتها          ببلجنس الذكور، باستثناء االعتالالت القل    لجنس الذكور، باستثناء االعتالالت القل    

 و الرسم    و الرسم   2323الجدول  الجدول  (( فقط لدى جنس الذكور       فقط لدى جنس الذكور      %%  22,,44 لدى جنس اإلناث، مقابل       لدى جنس اإلناث، مقابل      %%  55,,1188
  ).).1616البياني البياني 

   األولى األولىالتوزيع حسب الجنس و حسب األمراض الخمسةالتوزيع حسب الجنس و حسب األمراض الخمسة :  : 2323الجدول الجدول 
  ""أمراض جهاز الدورة الدموية أمراض جهاز الدورة الدموية " "  من فصل  من فصل 

  

  أمراض جهاز الدورة الدموية  اإلناث  الذكور

مجموع  %  عدد الحاالت

النسبة 

  المئوية

مجموع   %  عدد الحاالت

النسبة 

 المئوية

 29,6 29,6  8 43,8 43,8  63  ارتفاع الضغط الشرياني الالسببي

بواسير خالية من المضاعفات و دون 

  طبيعتهاتحديد ل

6  4,2 47,9  0  0,0 29,6 

اعتالل قلبي ناجم عن ارتفاع الضغط 

 بقصور  و غير مصحوبالشرياني،

  قلبي احتقاني

15  10,4 58,3 2  7,4 37,0 

 55,6 18,5  5 62,5 4,2  6  اعتالل قلبي، دون تحديد

اعتالل قلبي إسكيمي مزمن، دون 

  تحديد

9  6,3 68,8 0  0,0 55,6 



 
Royaume du Maroc 

 
Instance Equité et Réconciliation 

        

  
 المملكة المغربية

 
  هيئة اإلنصاف و المصالحة

  
 

  سسالكتاب السادالكتاب الساد                                                                                                                                                التقرير الختاميالتقرير الختامي
 

54

  100,0 44,4  12 100,0 31,3  45  اعتالالت أخرى

    100  27   100  144  المجموع

  

  

  

  التوزيع حسب الجنس وحسب األمراض: 16الرسم البياني 

   "أمراض جهاز الدورة الدموية "  فصلالخمسة األولى من

  

  

  

  

  

  أمراض الجهاز التنفسيأمراض الجهاز التنفسي--دد
   ذات  ذات ضمن هذا الفصل، ليست هنـاك فـوارق       ضمن هذا الفصل، ليست هنـاك فـوارق         بالنسبة إلى األمراض الرئيسية، المندرجة    بالنسبة إلى األمراض الرئيسية، المندرجة    

  ..))1717 و الرسم البياني  و الرسم البياني 2424الجدول الجدول ((لة بين الجنسين لة بين الجنسين دالدال
  التوزيع حسب الجنس و حسب األمراضالتوزيع حسب الجنس و حسب األمراض: : 2424الجدول الجدول 

   " "أمراض الجهاز التنفسيأمراض الجهاز التنفسي" "  الرئيسة من فصل  الرئيسة من فصل 
  التنفسيجهاز الأمراض   اإلناث  الذكور

مجموع %  عدد الحاالت

النسبة 

مجموع   %  عدد الحاالت

النسبة 

43,8

4,2 4,2 6,3

31,329,6

0
7,4

18,5

0
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 المئوية  المئوية

 44,4 44,4  8 44,0 44,0  59  الربو، دون تحديد

االعتالالت الشعبية الرئوية اإلنسدادية 

   دون تحديدالمزمنة

33  24,6 68,7 5  27,8 72,2 

 100,0 27,8  5 100,0 31,3  42  اعتالالت أخرى

  100,0  18  100,0  134  المجموع

  

  

  

  التوزيع حسب الجنس وحسب األمراض: 17الرسم البياني 

    " الجهاز التنفسيأمراض" الرئيسية من فصل 

  

  

  

  

  

    

  األمراض المرتبطة بالتغذية واأليضاألمراض المرتبطة بالتغذية واأليضووأمراض الغدد أمراض الغدد ))هه
فيما يتعلق باألمراض المندرجة ضمن هذا الفصل، لـوحظ أن نـسب داء الـسكري، و                فيما يتعلق باألمراض المندرجة ضمن هذا الفصل، لـوحظ أن نـسب داء الـسكري، و                
السكري المرتبط باألنسولين و السكري غير المرتبط باألنسولين أكثر ارتفاعا لدى الرجال            السكري المرتبط باألنسولين و السكري غير المرتبط باألنسولين أكثر ارتفاعا لدى الرجال            

44

24,6

31,3

44,4

27,8 27,8
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الربو، دون تحدید االعتالالت الشعبية الرئویة
اإلنسدادیة المزمنة، دون

تحدید

اعتالالت أخرى

ذآور إناث 
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 األمـراض    األمـراض    مجمـوع   مجمـوع   مـن   مـن  %%  22,,8855ه األمراض تمثـل     ه األمراض تمثـل     وإذا كانت هذ  وإذا كانت هذ  . . منها لدى النساء  منها لدى النساء  
 لـدى النـساء      لـدى النـساء     %%  66,,5533المندرجة ضمن هذا الفصل، لدى الرجال، فإنها ال تمثل سـوى            المندرجة ضمن هذا الفصل، لدى الرجال، فإنها ال تمثل سـوى            

  .).)1818 و الرسم البياني  و الرسم البياني 2525الجدول الجدول ((
  

  

  

  

  

  

  التوزيع حسب الجنس وحسب األمراض الخمسة األولى: 25الجدول 

   "يضأمراض الغدد واألمراض المرتبطة بالتغذية واأل" من فصل 

أمراض الغدد واألمراض المرتبطة   اإلناث  الذكور

مجموع  %  عدد الحاالت  بالتغذية واأليض

النسبة 

  المئوية

مجموع   %  عدد الحاالت

النسبة 

 المئوية

 17,9 17,9  5 42,2 42,2  49  داء السكري

 46,4 28,6  8 73,3 31,0  36  السكري غير المرتبط باألنسولين

 53,6 7,1  2 85,3 12,1  14  نالسكري المرتبط باألنسولي

اإلنسمام الدرقي مع تضخم الغدة 

  الدرقية بأكملها

1  0,9 86,2 3  10,7 64,3 

 100,0 35,7  10 100,0 13,8  16  حاالت أخرى
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  100,0  28  100,0  116  المجموع

  التوزيع حسب الجنس و حسب األمراض الخمسة : 18الرسم البياني 

  مراض المرتبطة بالتغذية واأليضأمراض الغدد واأل" األولى من فصل 

  

 

  

  

    

  

  

  

اإلصابات الناجمة عن الرضوض وحـاالت التـسميم وبعـض العقابيـل واألسـباب              اإلصابات الناجمة عن الرضوض وحـاالت التـسميم وبعـض العقابيـل واألسـباب              ) ) وو
  الخارجية األخرىالخارجية األخرى

 من مجموع األمراض المندرجة ضـمن هـذا          من مجموع األمراض المندرجة ضـمن هـذا         %%  11,,4422بالنسبة إلى الضحايا اإلناث، فإن      بالنسبة إلى الضحايا اإلناث، فإن      
لرضوضية المتعددة،  لرضوضية المتعددة،  الفصل تتمثل في اإلصابات الرضوضية بداخل الجمجمة واإلصابات ا        الفصل تتمثل في اإلصابات الرضوضية بداخل الجمجمة واإلصابات ا        

بينما ال تمثل   بينما ال تمثل   . . عقابيل اإلصابات الرضوضية بداخل الجمجمة    عقابيل اإلصابات الرضوضية بداخل الجمجمة    ووذات الطبيعة غير المحددة،     ذات الطبيعة غير المحددة،     
  هذه اإلصابات والعقابيل سوى هذه اإلصابات والعقابيل سوى 

  ).).1919 والرسم البياني  والرسم البياني 2626الجدول الجدول (( لدى الرجال  لدى الرجال %%  99,,2266

42,2

31

12,1

0,9

13,8
17,9

28,6

7,1
10,7

35,7

داء السكري السكري غير
المرتبط باألنسولين

السكري المرتبط
باألنسولين

اإلنسمام الدرقي مع
تضخم الغدة الدرقية 

بأآملها

حاالت أخرى

ذآــور إناث 
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سب نوعية الرضوض المندرجة ضمن فصل سب نوعية الرضوض المندرجة ضمن فصل التوزيع حسب الجنس و حالتوزيع حسب الجنس و ح: : 2626الجدول الجدول 
ة عن الرضوض وحاالت التسميم وبعض العقابيل واألسباب الخارجية ة عن الرضوض وحاالت التسميم وبعض العقابيل واألسباب الخارجية اإلصابات الناجماإلصابات الناجم""

  األخرىاألخرى
  

  اإلصابات الناجمة عن الرضوض   اإلناث  الذكور

و حاالت التسميم و بعض العقابيل     و األسباب 

  الخارجية األخرى

مجموع النسبة  %  عدد الحاالت

  المئوية

مجموع النسبة   %  عدد الحاالت

 المئوية

 21,1 21,1 4 7,4 7,4  8   بداخل الجمجمة، دون تحديدإصابات رضوضية

 31,6 10,5 2 19,4 12,0  13  إصابات رضوضية متعددة، دون تحديد

 42,1 10,5 2 26,9 7,4  8  عقابيل اإلصابات الرضوضية بداخل الجمجمة

عقابيل اإلصابات الرضوضية ألجزاء متعددة من 

  الجسم

7  6,5 33,3 1 5,3 47,4 

ضوضية دون تحديد األجزاء عقابيل إصابات ر

  المصابة من الجسم

10  9,3 42,6 1 5,3 52,6 

 100,0 47,4 9 100,0 57,4  62  إصابات أخرى

  100  19  100  108  المجموع

  

  

  

  

  

  التوزيع حسب الجنس وحسب نوعية الرضوض المندرجة ضمن فصل : 19الرسم البياني 

  " العقابيل واألسباب الخارجية األخرى اإلصابات الناجمة عن الرضوض وحاالت التسميم وبعض" 

  
57,4

47,4
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   الحالة المرضية للضحايا حسب السن الحالة المرضية للضحايا حسب السن--33--22--33
 حـسب شـريحتين      حـسب شـريحتين     -- بناء على التشخيص األساسي     بناء على التشخيص األساسي    --تم توزيع مجموع الحاالت المرضية    تم توزيع مجموع الحاالت المرضية    

بينما بينما . .  سنة  سنة 6060 تقل أعمارهم عن      تقل أعمارهم عن     تتمثل الشريحة األولى في أولئك الذين     تتمثل الشريحة األولى في أولئك الذين     . . كبريين لألعمار كبريين لألعمار 
وقـد أظهـر هـذا      وقـد أظهـر هـذا      . .  بلغوا الستين أو تجاوزوها     بلغوا الستين أو تجاوزوها    ة من الضحايا الذين   ة من الضحايا الذين   تتألف الشريحة الثاني  تتألف الشريحة الثاني  

 مـن    مـن   XXIIXX و    و   IIXX و    و   VVالتوزيع أن هناك بعض الفوارق، خصوصا فيما يتعلق بالفصول          التوزيع أن هناك بعض الفوارق، خصوصا فيما يتعلق بالفصول          
  ..))2727الجدول الجدول ((فصول التبويب المعتمدة في هذه الدراسة فصول التبويب المعتمدة في هذه الدراسة 

، يالحظ أن الـضحايا الـذين       ، يالحظ أن الـضحايا الـذين       ""االضطرابات النفسية و السلوكية     االضطرابات النفسية و السلوكية      "  " VVوبخصوص الفصل   وبخصوص الفصل   
 ضمن شريحة األعمار التي تقل عن        ضمن شريحة األعمار التي تقل عن       %%  55,,1188ن من هذه االضطرابات يمثلون نسبة       ن من هذه االضطرابات يمثلون نسبة       يعانويعانو

أي بـصرف   أي بـصرف   (( فيما يتعلق بمجموع الـضحايا        فيما يتعلق بمجموع الـضحايا       %%  1155وتنخفض هذه النسبة إلى     وتنخفض هذه النسبة إلى     . .  سنة  سنة 6060
 أما فيما يخص الضحايا الذين تجاوزوا الستين من العمر، فإن نـسبة              أما فيما يخص الضحايا الذين تجاوزوا الستين من العمر، فإن نـسبة             ))..النظر عن األعمار  النظر عن األعمار  

  ..فحسبفحسب  %%    44,,99 و السلوكية تبلغ  و السلوكية تبلغ النفسيةالنفسيةاالضطرابات االضطرابات 
، فإن النسبة األكثر ارتفاعا مـن       ، فإن النسبة األكثر ارتفاعا مـن       ""أمراض جهاز الدورة الدموية     أمراض جهاز الدورة الدموية      "  " IIXXوبخصوص الفصل   وبخصوص الفصل   

بينما بينما ). ). %%  77,,1122((اوزوا الستين من العمر     اوزوا الستين من العمر     ــا الذين تج  ا الذين تج  ــهذه األمراض سجلت لدى الضحاي    هذه األمراض سجلت لدى الضحاي    
  .. لدى الباقين لدى الباقين%%  33,,66ال تمثل هذه النسبة سوى ال تمثل هذه النسبة سوى 
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ض وحاالت التسميم و بعـض      ض وحاالت التسميم و بعـض      اإلصابات الناجمة عن الرضو   اإلصابات الناجمة عن الرضو    "  " XXIIXXوفيما يتعلق بالفصل    وفيما يتعلق بالفصل    
 سـنة    سـنة   6060فإن المصابين الذين تقل أعمارهم عـن        فإن المصابين الذين تقل أعمارهم عـن        " " العقابيل واألسباب الخارجية األخرى     العقابيل واألسباب الخارجية األخرى     

  33,,44أما أولئك الذين بلغوا الستين أو تجاوزوها فإنهم يمثلون نسبة           أما أولئك الذين بلغوا الستين أو تجاوزوها فإنهم يمثلون نسبة           . . %%  77,,77يمثلون نسبة     يمثلون نسبة     
  .. فحسب فحسب%%
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  نتائج المقارنة بين توزيع الضحايا حسب : 27الجدول 
  مع تبويب (لألمراض وشرائح األعمار "  التشخيص الرئيسي "

  )صات الرئيسية وفق التصنيف العالمي لألمراضيشختال
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 سنة فما 60
 فوق

التشخيص   سنة60أقل من 
 الرئيسي

 
 

% 

عدد 
الحاالت

% 

عدد 
الحاالت

% 

مجموع
عدد 
الحاالت

 عنوان الفصل
 
 

الرمز 
الخاص 
 بالفصل

 

2,5 19 2,1 
 
 
 
 

25 
 
 
 
 

2,2 
 
 
 
 

 -األمراض األمعائية اإلعفانية 44
اإلعفانات الفيروسية المؤدية إلى -

 إصابات جلدية ومخاطية
 

I 

 II األورام الخبيثة 10 0,5 7 0,6 3 0,4

0,5 4 1,2 
 
 
 
 
 

14 
 
 
 
 
 

0,9 
 
 
 
 
 

18 
األورام الحميدة-  

أمراض الدم و أمراض األعضاء -
المنتجة لكريات الدم و بعض 

از المناعياضطرابات الجه  

III 

9,4 70 6,0 
 
 

73 
 
 

7,2 
 
 

أمراض الغدد واألمراض المرتبطة -  143
 بالتغذية و األيض

IV 

 V االضطرابات النفسية والسلوكية  300 15,0 224 18,5 70 9,4

 VI أمراض الجهاز العصبي  66 3,3 32 2,6 31 4,1

 VII أمراض العين وملحقاتها  99 5,0 55 4,5 37 5,0

 VIII أمراض األذن والخشاء  46 2,3 29 2,4 17 2,3

 IX أمراض جهاز الدورة الدموية  172 8,6 76 6,3 95 12,7

 X أمراض الجهاز التنفسي  152 7,6 92 7,6 59 7,9

 XI  الجهاز الهضمي  أمراض  126 6,3 83 6,8 42 5,6
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هكذا، إذن، ومن خالل توزيع الضحايا حسب فصول التبويب وحسب الشريحة العمريـة،             هكذا، إذن، ومن خالل توزيع الضحايا حسب فصول التبويب وحسب الشريحة العمريـة،             

  ::  يتضح ما يلييتضح ما يلي
، يمثل الضحايا الـذين تقـل       ، يمثل الضحايا الـذين تقـل       ""االضطرابات النفسية السلوكية    االضطرابات النفسية السلوكية    " " فيما يتصل ب    فيما يتصل ب      ••

  ).).ثالثة أرباع الحاالتثالثة أرباع الحاالت ( (%%  22  ,,7766 سنة نسبة  سنة نسبة 6060أعمارهم عنأعمارهم عن

0,9 7 0,5 
 
 

6 
 
 

0,7 
 
 

ت أمراض الجلد و النسيج الخلوي تح  14
 الجلدي

XII 

23,0 172 25,2 
 
 

306 
 
 

24,4 
 
 

            المفاصلوأمراض العظام   487
 و العضالت و النسيج الضام

XIII 

 XIV أمراض الجهاز التناسلي و البولي  79 4,0 48 4,0 31 4,1

 XV الحمل و الوالدة و النفاس       

  

   

بعض األمراض التي تعود إلى مرحلة   
ةدما حول الوال  

XVI 

0,8 6 0,2 
 
 

3 
 
 

0,5 
 
 

 التشوهات الخلقية واالختالالت   9
يةبغالص  

XVII 

7,0 52 4,0 
 
 
 

48 
 
 
 

5,1 
 
 
 

أعراض وعالمات مرضية ونتائج غير   101
طبيعية للفحوص الطبية و فحوص 
 المختبر، غير مصنفة في مكان آخر

XVIII

4,3 32 7,7 
 
 
 

93 
 
 
 

6,3 
 
 
 

وض اإلصابات الناجمة عن الرض  126
    وحاالت التسميم و بعض العقابيل 
 و األسباب الخارجية األخرى

XIX 

  

   

أسباب خارجية أخرى للحاالت   
 المرضية والوفيات

XX 

0,0 0 0,0 
 
 

0 
 
 

0,3 
 
 

      عوامل مؤثرة في الحالة الصحية  5
 و أسباب اللجوء إلى المصالح الطبية

XXI 

100,0 747 100,0 1214 100,0 عالمجمو  1997   
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وحاالت التـسميم وبعـض     وحاالت التـسميم وبعـض     اإلصابات الناجمة عن الرضوض     اإلصابات الناجمة عن الرضوض     " " وفيما يتعلق ب    وفيما يتعلق ب      ••
يالحظ، أيضا، أن الضحايا الـذين تقـل   يالحظ، أيضا، أن الضحايا الـذين تقـل   " " واألسباب الخارجية األخرى    واألسباب الخارجية األخرى      العقابيلالعقابيل

  ).).%%  44,,7744(( سنة يمثلون ثالثة أرباع الحاالت  سنة يمثلون ثالثة أرباع الحاالت 6060أعمارهم عن أعمارهم عن 
  

  
  

  نتائج المقارنة بين توزيع الضحايا حسب : 82الجدول 
  عمار  شرائح األ حسبلألمراض و" التشخيص الرئيسي "

  )وفق التصنيف الدولي لألمراض"  التشخيصات الرئيسية "مع تبويب (
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 سنة فما 60
 فوق

التشخيص   سنة60أقل من 
 الرئيسي

 
 

% 
 
 
 

عدد 
 الحاالت

% 
 
 
 

عدد 
 الحاالت

عدد 
الحاالت 
المشار 
  إلىفيها
سنال  

مجموع 
عدد 
 عنوان الفصل الحاالت

 
 

الرمز 
الخاص 
 بالفصل

 

43,2 19 56,8 
 
 
 
 

25 
 
 
 
 

ض األمعائية اإلعفانيةاألمرا 44 44 - 
اإلعفانات الفيروسية المؤدية إلى إصابات -

 جلدية ومخاطية
 

I 

 II األورام الخبيثة 10 10 7 70,0 3 30,0

22,2 4 77,8 
 
 
 
 
 
 

14 
 
 
 
 
 
 

18 18  

األورام الحميدة-  
أمراض الدم و أمراض األعضاء المنتجة -

لكريات الدم و بعض اضطرابات الجهاز 
 المناعي

III 
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49,0 70 

51,0 

73 
 
 

أمراض الغدد واألمراض المرتبطة -  143  143
 بالتغذية و األيض

IV 

 V االضطرابات النفسية والسلوكية  300 294 224 76,2 70 23,8

 VI أمراض الجهاز العصبي  66 63 32 50,8 31 49,2

 VII أمراض العين وملحقاتها  99 92 55 59,8 37 40,0

 VIII أمراض األذن والخشاء  46 46 29 63,0 17 37,0

 IX أمراض جهاز الدورة الدموية  172 171 76 44,4 95 55,6

 X أمراض الجهاز التنفسي  152 151 92 60,9 59 39,1

 XI أمراض الجهاز الهضمي  126 125 83 66,4 42 33,6

53,8 7 46,2 
 
 

6 
 
 

13 
 
 

أمراض الجلد و النسيج الخلوي تحت   14
 الجلدي

XII 

36,0 172 64,0 
 
 

306 
 
 

478 
 
 

                المفاصلوأمراض العظام   487
 والعضالت والنسيج الضام

XIII 

 XIV أمراض الجهاز التناسلي و البولي  79 79 48 60,8 31 39,2

 XV الحمل والوالدة والنفاس    0   

  

 0  

بعض األمراض التي تعود إلى مرحلة ما   
ةدحول الوال  

XVI 

66,7 6 33,3 
 
 

3 
 
 

9 
 
 

9  
يةبغ التشوهات الخلقية واالختالالت الص  

XVII 

52,0 52 48,0 
 
 
 
 

48 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

101  
أعراض وعالمات مرضية ونتائج غير 

وفحوص   طبيعية للفحوص الطبية
 المختبر، غير مصنفة في مكان آخر

XVIII 
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25,6 32 74,4 

 
 
 

93 
 
 
 

125 
 
 
 

وض وحاالت اإلصابات الناجمة عن الرض  126
 واألسباب   التسميم و بعض العقابيل

 الخارجية األخرى

XIX 

  

  

0 
 
 

أسباب خارجية أخرى للحاالت المرضية   
 والوفيات

XX 

  

 

0 
 
 

0 
 
 

         عوامل مؤثرة في الحالة الصحية   5
 وأسباب اللجوء إلى المصالح الطبية

XXI 

  المجموع  1997 1961 1214 61,9 747 38,1
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  نتائج المقارنة بين توزيع الضحايا حسب: 20الرسم البياني 

   شرائح األعمار حسبلألمراض و" التشخيص الرئيسي  " 

  )وفق التصنيف الدولي لألمراض" التشخيصات الرئيسية " مع تبويب (

  

  

  

  

  

  

    

  

  ""األحداثاألحداث/ / المجموعاتالمجموعات" "  الحالة المرضية حسب  الحالة المرضية حسب --44--22--3
 مجموعة، ترتبط كل واحدة      مجموعة، ترتبط كل واحدة     3838 ذلك، فقد تم تصنيف الضحايا إلى         ذلك، فقد تم تصنيف الضحايا إلى         اإلشارة إلى   اإلشارة إلى  تتكما سبق كما سبق 

 و سـوف     و سـوف     خالل الفترة الماضـية     خالل الفترة الماضـية    منها بأحداث معينة من بين األحداث التي شهدتها بالدنا        منها بأحداث معينة من بين األحداث التي شهدتها بالدنا        
  ..1133""األحداث األحداث //المجموعةالمجموعة" " نشير إلى كل واحدة من هذه المجموعات بعبارة نشير إلى كل واحدة من هذه المجموعات بعبارة 

                                                 
 .عددا من الضحايا المرتبطين بأحداث معينة، في زمن معين، أو في منطقة معينة، ولألسباب نفسها" األحداث / المجموعة " تضم  13
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III V XIX II XI XIII VIII X XIV VII I IV VI XVIII XII IX XVII
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 الضحايا الخاضعين لهذه     الضحايا الخاضعين لهذه    حوالي ثلثي حوالي ثلثي -- من حيث العدد      من حيث العدد     ––تمثل المجموعات األربع األولى     تمثل المجموعات األربع األولى     وو
  ..الدراسةالدراسة

  --""األحـداث   األحـداث   //المجموعاتالمجموعات""مرضية العامة لكل واحـدة مـن هذه       مرضية العامة لكل واحـدة مـن هذه       اء الحالة ال  اء الحالة ال  رروقد تم استق  وقد تم استق  
 لمعرفـة مـا إذا كانـت هنـاك           لمعرفـة مـا إذا كانـت هنـاك          ––وفق الفصول المعتمدة في التصنيف الدولي لألمراض        وفق الفصول المعتمدة في التصنيف الدولي لألمراض        

  ..أمراض مقتصرة على هذه المجموعة أو تلكأمراض مقتصرة على هذه المجموعة أو تلك
 مـن العـدد      مـن العـدد     %%  88,,6688تمثل نسبة   تمثل نسبة   " " األحداث  األحداث   /  / المجموعاتالمجموعات" " وتجدر اإلشارة إلى أن هذه      وتجدر اإلشارة إلى أن هذه      

. .  من الضحايا الذين صرحوا أنهم مرضى       من الضحايا الذين صرحوا أنهم مرضى      %%  99,,6699بيد أنها تمثل نسبة     بيد أنها تمثل نسبة     . . الشمولي للضحايا الشمولي للضحايا 
 فيما يتصل بالضحايا ذوي الملفات الطبية الجيـدة أو           فيما يتصل بالضحايا ذوي الملفات الطبية الجيـدة أو          %%    88,,6677وتنخفض هذه النسبة إلى     وتنخفض هذه النسبة إلى     

  ..المتوسطة القيمةالمتوسطة القيمة
  مجموعة أحداث األقاليم الجنوبيةمجموعة أحداث األقاليم الجنوبية) ) أأ

و قـام   و قـام   . .  منهم أنهم مرضـى     منهم أنهم مرضـى    33283328وقد صرح   وقد صرح   . .  من الضحايا   من الضحايا  44764476جموعة  جموعة  تضم هذه الم  تضم هذه الم  
 ملفا فقط هي التي      ملفا فقط هي التي     475475لكن  لكن  . .  ملفا من ملفات هذه الفئة األخيرة       ملفا من ملفات هذه الفئة األخيرة      925925الفريق الطبي بدراسة    الفريق الطبي بدراسة    

، ويمثل العدد المـذكور     ، ويمثل العدد المـذكور     ))%%  44,,5511( ( تحتوي على مستندات طبية جيدة أو متوسطة القيمة         تحتوي على مستندات طبية جيدة أو متوسطة القيمة         
، و البالغ   ، و البالغ   ""تشخيص رئيسي   تشخيص رئيسي   " " استفادوا من   استفادوا من    من الضحايا الذين      من الضحايا الذين     %%  88,,2233نسبة  نسبة  ) )  ملفا  ملفا 475475((

  .. ضحية ضحية19971997عددهم عددهم 
مجموعة أحداث  مجموعة أحداث  " " وال يبدو أن هناك فرقا، فيما يتعلق بنوعية األمراض المستشرية ضمن            وال يبدو أن هناك فرقا، فيما يتعلق بنوعية األمراض المستشرية ضمن            

 "  " XXIIXX، بالمقارنة مع مجموع الضحايا، سوى فيمـا يخـص الفـصل             ، بالمقارنة مع مجموع الضحايا، سوى فيمـا يخـص الفـصل             ""األقاليم الجنوبية   األقاليم الجنوبية   
لعقابيل واألسباب الخارجيـة    لعقابيل واألسباب الخارجيـة    اإلصابات الناجمة عن الرضوض وحاالت التسميم و بعض ا        اإلصابات الناجمة عن الرضوض وحاالت التسميم و بعض ا        

إذ تبدو هذه اإلصابات أكثر ارتفاعا بقليل مما هو عليـه األمـر لـدى بـاقي                 إذ تبدو هذه اإلصابات أكثر ارتفاعا بقليل مما هو عليـه األمـر لـدى بـاقي                 .. " "األخرىاألخرى
  ))2121 و الرسم البياني  و الرسم البياني 2929الجدول الجدول  ( (..الضحاياالضحايا
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  نتائج المقارنة بين مجموع الضحايا: 92الجدول 

  " التشخيصات الرئيسية " حسب  أحداث األقاليم الجنوبية،   ومجموعة

  )وفق التصنيف الدولي لألمراض(

 التشخيص الرئيسي المجموعة
 
 

% 
 
 
 

عدد 
 الحاالت

% 

العدد 
الشمولي 
  للحاالت

 عنوان الفصل
 
 

الرمز 
الخاص 
 بالفصل

 

2,7 
 
 
 
 

13 
 
 
 
 

 -األمراض األمعائية اإلعفانية 44 2,2
اإلعفانات الفيروسية المؤدية إلى إصابات جلدية -

 ومخاطية
 

I 

 II األورام الخبيثة 10 0,5 2 0,4

1,7 8 

األورام الحميدة- 18 0,9  
 أمراض الدم و أمراض األعضاء المنتجة لكريات الدم -

 و بعض اضطرابات الجهاز المناعي

III 

5,7 
 
 

27 
 
 

7,2 143  
أمراض الغدد واألمراض المرتبطة بالتغذية و األيض-  

IV 

 V االضطرابات النفسية والسلوكية  300 15,0 65 13,7

 VI أمراض الجهاز العصبي  66 3,3 23 4,8

 VII أمراض العين وملحقاتها  99 5,0 31 6,5

 VIII أمراض األذن والخشاء  46 2,3 8 1,7

 IX أمراض جهاز الدورة الدموية  172 8,6 29 6,1

 X أمراض الجهاز التنفسي  152 7,6 29 6,1

 XI أمراض الجهاز الهضمي  126 6,3 23 4,8

راض الجلد و النسيج الخلوي تحت الجلديأم  14 0,7 4 0,8  XII 
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   و مجموعةنتائج المقارنة بين مجموع الضحايا: 21الرسم البياني 

  "التشخيصات الرئيسية " ألقاليم الجنوبية، حسب أحداث ا

  )وفق التصنيف الدولي لألمراض(

  

  

  

 XIII أمراض العظام المفاصل و العضالت و النسيج الضام  487 24,4 126 26,5

 XIV أمراض الجهاز التناسلي و البولي  79 4,0 21 4,4

 XV الحمل و الوالدة و النفاس     

ةدبعض األمراض التي تعود إلى مرحلة ما حول الوال       XVI 

يةبغ التشوهات الخلقية واالختالالت الص  9 0,5 3 0,6  XVII 

4,6 
 
 
 

22 
 
 
 

5,1 
 
 
 

أعراض وعالمات مرضية ونتائج غير طبيعية   101
للفحوص الطبية و فحوص المختبر، غير مصنفة في 

 مكان آخر

XVIII 

8,6 41 6,3 

    اإلصابات الناجمة عن الرضوض وحاالت التسميم   126
سباب الخارجية األخرىو بعض العقابيل و األ  

XIX 

 XX أسباب خارجية أخرى للحاالت المرضية والوفيات     

0,0 0 0,3 

عوامل مؤثرة في الحالة الصحية و أسباب اللجوء إلى   5
 المصالح الطبية

XXI 

  المجموع  1997 100,0 475 100,0

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

XIIIV
XIXXIX
VIIIX
XIV
XIVI

XVIIIXIV
XIVI
VIIIIII
XIIXVII

IIXXI
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  19731973مجموعة أحداث مارس مجموعة أحداث مارس ) ) بب
أي ما يعـادل    أي ما يعـادل    (( منهم أنهم مرضى      منهم أنهم مرضى     19541954 من الضحايا، صرح      من الضحايا، صرح     30713071 هذه المجوعة     هذه المجوعة    تضمتضم
حين حين  ملفا من ملفات هؤالء المصر      ملفا من ملفات هؤالء المصر     714714وقام الفريق الطبي بدراسة     وقام الفريق الطبي بدراسة     ). ). %%  66,,6633            نسبةنسبة

 فقط من هذه الملفات هي التي تحتوي على مستندات طبية جيدة             فقط من هذه الملفات هي التي تحتوي على مستندات طبية جيدة            316316لكن  لكن  . . بكونهم مرضى بكونهم مرضى 
ـ     ..))33,,4444  %%((أو متوسطة القيمة أو متوسطة القيمة  ـ و يمثل العدد الم  مـن   مـن  %%  88,,1155نـسبة  نـسبة  ) ) 316316( ( كور كور ذذو يمثل العدد الم

  .. ضحية ضحية19971997والبالغ عددهم والبالغ عددهم " " تشخيص رئيسي تشخيص رئيسي " " الضحايا الذين استفادوا من الضحايا الذين استفادوا من 
 وتلك   وتلك  19731973ة ضمن مجموعة أحداث مارس      ة ضمن مجموعة أحداث مارس      ومن خالل المقارنة بين األمراض المستشري     ومن خالل المقارنة بين األمراض المستشري     

التي تم تشخيصها لدى مجموع الضحايا، يتبين أن هناك فوارق ملحوظـة فيمـا يتعلـق                التي تم تشخيصها لدى مجموع الضحايا، يتبين أن هناك فوارق ملحوظـة فيمـا يتعلـق                
الذي ال الذي ال " " االضطرابات النفسية والسلوكية االضطرابات النفسية والسلوكية  "  " VVبفصلين من فصول التصنيف، وهما الفصل    بفصلين من فصول التصنيف، وهما الفصل    

أمـراض  أمـراض   "  " IIXX، ثم الفـصل     ، ثم الفـصل     19731973 بالنسبة لمجموعة أحداث مارس       بالنسبة لمجموعة أحداث مارس      %%  22,,99يمثل سوى   يمثل سوى   
  ..))2222 والرسم البياني  والرسم البياني 3030الجدول الجدول ) () (%%  1122((ز الدورة الدموية ز الدورة الدموية جهاجها

  
  
  
  

  بالنسبة لمجموعة أحداث األقاليم الجنوبيةالتشخيص الرئيسي  لمجموع الضحایاة بالنسبيالتشخيص الرئيس
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  نتائج المقارنة بين مجموع الضحايا ومجموعة أحداث: 30الجدول 

  )وفق التصنيف الدولي لألمراض(، حسب التشخيصات الرئيسية 1973مارس 

 التشخيص الرئيسي المجموعة
 
 

% 
 
 
 

عدد 
 الحاالت

% 

العدد 
الشمولي 
  للحاالت

 عنوان الفصل
 
 

الرمز 
الخاص 
 بالفصل

 

2,5 8 

 -األمراض األمعائية اإلعفانية 44 2,2
اإلعفانات الفيروسية المؤدية إلى إصابات جلدية ومخاطية-  

 

I 

 II األورام الخبيثة 10 0,5 3 0,9

0,9 3 

األورام الحميدة- 18 0,9  
أمراض الدم و أمراض األعضاء المنتجة لكريات الدم و -

 بعض اضطرابات الجهاز المناعي

III 

و األيض       أمراض الغدد واألمراض المرتبطة بالتغذية -  143 7,2 25 7,9  IV 

 V االضطرابات النفسية والسلوكية  300 15,0 29 9,2

 VI أمراض الجهاز العصبي  66 3,3 8 2,5

 VII أمراض العين وملحقاتها  99 5,0 14 4,4

ن والخشاءأمراض األذ  46 2,3 9 2,8  VIII 

 IX أمراض جهاز الدورة الدموية  172 8,6 38 12,0

 X أمراض الجهاز التنفسي  152 7,6 19 6,0

 XI أمراض الجهاز الهضمي  126 6,3 20 6,3

 XII أمراض الجلد و النسيج الخلوي تحت الجلدي  14 0,7 3 0,9

لضامالمفاصل و العضالت و النسيج اوأمراض العظام   487 24,4 88 27,8  XIII 

 XIV أمراض الجهاز التناسلي و البولي  79 4,0 12 3,8
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  نتائج المقارنة بين مجموع الضحايا: 22الرسم البياني 

  "التشخيصات الرئيسية " ، حسب 1973ومجموعة أحداث مارس 

  )وفق التصنيف الدولي لألمراض (

  

  

  

  

  

  

  

  التشخيص الرئيسي بالنسبة لمجموع الضحايا

 XV الحمل و الوالدة و النفاس     

ةدبعض األمراض التي تعود إلى مرحلة ما حول الوال       XVI 

ةبغي التشوهات الخلقية واالختالالت الص  9 0,5 1 0,3  XVII 

6,0 19 5,1 

عية للفحوص أعراض وعالمات مرضية ونتائج غير طبي  101
 الطبية و فحوص المختبر، غير مصنفة في مكان آخر

XVIII 

5,1 16 6,3 

اإلصابات الناجمة عن الرضوض وحاالت التسميم و بعض   126
 العقابيل و األسباب الخارجية األخرى

XIX 

 XX أسباب خارجية أخرى للحاالت المرضية والوفيات     

0,3 1 0,3 

ة و أسباب اللجوء إلى عوامل مؤثرة في الحالة الصحي  5
 المصالح الطبية

XXI 

  المجموع  1997 100,0 316 100,0

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

XIII
IX
V
IV
XI
X

XVIII
XIX
VII

XIV
VIII

I
VI
II
III

XII
XVII
XXI
XV
XVI
XX
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  1973شخيص الرئيسي بالنسبة لمجموعة أحداث مارس الت
  
  
  
  
  
  
  

  مجموعة أحداث أزيالل و مراكشمجموعة أحداث أزيالل و مراكش) ) جج
أي ما يعـادل    أي ما يعـادل    (( منهم أنهم مرضى      منهم أنهم مرضى     990990 من الضحايا، صرح      من الضحايا، صرح     22382238تضم هذه المجموعة    تضم هذه المجموعة    

 ملفا من ملفـات هـؤالء المـصرحين          ملفا من ملفـات هـؤالء المـصرحين         333333وقام الفريق الطبي بدراسة     وقام الفريق الطبي بدراسة     . . ))%%  22,,4444نسبة  نسبة  
 الملفات هي التي تحتوي على مستندات طبية جيدة          الملفات هي التي تحتوي على مستندات طبية جيدة          فقط من هذه    فقط من هذه   154154لكن  لكن  . . بكونهم مرضى بكونهم مرضى 

 من الضحايا الذين  من الضحايا الذين %%  77,,77وال يمثل هذا العدد األخير سوى وال يمثل هذا العدد األخير سوى   ). ). 22,,4466  ((أو متوسطة القيمة أو متوسطة القيمة 
  .. ضحية ضحية19971997والبالغ عددهم والبالغ عددهم   ،،""تشخيص رئيسي تشخيص رئيسي " " استفادوا  من استفادوا  من 

   " " أحداث أزيالل ومراكش    أحداث أزيالل ومراكش    " "ومن خالل المقارنة بين األمراض المستشرية ضمن مجموعة       ومن خالل المقارنة بين األمراض المستشرية ضمن مجموعة       
تلك التي تم تشخيصها لدى مجموع الضحايا، يتضح، على سبيل المثال، أن األمـراض              تلك التي تم تشخيصها لدى مجموع الضحايا، يتضح، على سبيل المثال، أن األمـراض              وو

أكثر انتشارا لدى المجموعـة     أكثر انتشارا لدى المجموعـة     " " أمراض جهاز الدورة الدموية     أمراض جهاز الدورة الدموية      "  " XXالمصنفة ضمن الفصل    المصنفة ضمن الفصل    
أمراض العظام أمراض العظام  "  " XXIIIIIIأما األمراض المدرجة في الفصل أما األمراض المدرجة في الفصل ). ). 33,,1144  %%((التي نتحدث عنها التي نتحدث عنها 

وفيما يتعلق بـأمراض    وفيما يتعلق بـأمراض    . . %%  22,,3311فهي تمثل نسبة    فهي تمثل نسبة    " "  والنسيج الضام     والنسيج الضام    ضالتضالتععوالمفاصل وال والمفاصل وال 
اإلصابات الناجمة عن الرضوض وحاالت التـسميم وبعـض العقابيـل           اإلصابات الناجمة عن الرضوض وحاالت التـسميم وبعـض العقابيـل            "  " XXIIXXالفصل  الفصل  

 والرسـم    والرسـم   3131الجـدول   الجـدول   ) () (%%  66,,22((فهي تمثل نسبة ضعيفة     فهي تمثل نسبة ضعيفة     " " واألسباب الخارجية األخرى  واألسباب الخارجية األخرى  
  ).).2323البياني البياني 
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  ة أزيالل ومراكش، حسبنتائج المقارنة بين مجموع الضحايا و مجموع: 31الجدول 

 التشخيص الرئيسي المجموعة
 
 

% 
 
 
 

عدد 
 الحاالت

% 

مجموع 
عدد 
  الحاالت

 عنوان الفصل
 
 

الرمز 
الخاص 
 بالفصل

 

2,6 4 

 -األمراض األمعائية اإلعفانية  44 2,2
اإلعفانات الفيروسية المؤدية إلى إصابات جلدية ومخاطية-  

 

I 

 II األورام الخبيثة 10 0,5 0 0,0

0,0 0 

األورام الحميدة- 18  0,9  
         أمراض الدم و أمراض األعضاء المنتجة لكريات الدم-

 و بعض اضطرابات الجهاز المناعي

III 

6,5 10 
7,2 143  

  و األيض أمراض الغدد واألمراض المرتبطة بالتغذية-
IV 

9,7 15 15,0 
300  

 االضطرابات النفسية والسلوكية
V 

1,9 3 3,3 
66  

الجهاز العصبيأمراض   
VI 

5,2 8 5,0 
99  

 أمراض العين وملحقاتها
VII 

1,3 2 2,3 
46  

 أمراض األذن والخشاء
VIII 

6,5 10 8,6 
172  

 أمراض جهاز الدورة الدموية
IX 

14,3 22 7,6 
152  

 أمراض الجهاز التنفسي
X 

6,5 10 6,3 
126  

 أمراض الجهاز الهضمي
XI 

0,0 0 0,7 
14  

لخلوي تحت الجلديأمراض الجلد و النسيج ا  
XII 

31,2 48 24,4 
487  

المفاصل و العضالت و النسيج الضاموأمراض العظام   
XIII 

3,2 5 4,0 
79  

 أمراض الجهاز التناسلي و البولي
XIV 

   
  

 الحمل و الوالدة و النفاس
XV 
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  )فق التصنيف الدولي لألمراضو" (التشخيصات الرئيسية"

  

  

  

  لضحايا نتائج المقارنة بين مجموع ا: 23الرسم البياني 

  " التشخيصات الرئيسية " ومجموعة أزيالل ومراكش، حسب 

  )ق التصنيف الدولي لألمراضوف(

  

  

  

  

  

  

ةد مرحلة ما حول الوالبعض األمراض التي تعود إلى       XVI 

صبغية التشوهات الخلقية واالختالالت ال  9 0,5 0 0,0  XVII 

8,4 13 5,1 

أعراض وعالمات مرضية ونتائج غير طبيعية للفحوص الطبية   101
 و فحوص المختبر، غير مصنفة في مكان آخر

XVIII 

2,6 
 
 

4 
 
 

6,3 
 
 

 و بعض    اإلصابات الناجمة عن الرضوض وحاالت التسميم  126
 العقابيل و األسباب الخارجية األخرى

XIX 

 XX أسباب خارجية أخرى للحاالت المرضية والوفيات     

0,0 0 0,3 

عوامل مؤثرة في الحالة الصحية و أسباب اللجوء إلى المصالح   5
 الطبية

XXI 

  المجموع  1997 100,0 154 100,0
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  19841984مجموعة أحداث مجموعة أحداث ) ) دد

أي مـا يعـادل     أي مـا يعـادل     (( منهم بأنهم مرضى      منهم بأنهم مرضى     705705 من الضحايا، صرح      من الضحايا، صرح     866866تضم هذه المجموعة    تضم هذه المجموعة    
   ملفا من ملفـات هـؤالء المـصرحين    ملفا من ملفـات هـؤالء المـصرحين   278278وقام الفريق الطبي بفحص وقام الفريق الطبي بفحص . . ))%%  88,,8811  نسبةنسبة

 فقط من هذه الملفات هي التي تحتوي على مستندات طبية جيدة             فقط من هذه الملفات هي التي تحتوي على مستندات طبية جيدة            185185لكن  لكن  . . بكونهم مرضى بكونهم مرضى 
 من الـضحايا الـذين       من الـضحايا الـذين      %%  33,,99و يمثل هذا العدد األخير      و يمثل هذا العدد األخير        ). ). %%  55,,6666((أو متوسطة القيمة    أو متوسطة القيمة    

  ..استفادوا من تشخيص رئيسياستفادوا من تشخيص رئيسي
األمراض األمراض و و  "  " 19841984مجموعة أحداث مجموعة أحداث " " من خالل المقارنة بين األمراض المستشرية لدى من خالل المقارنة بين األمراض المستشرية لدى وو
 "  " VV تشخيصها لدى مجموع الضحايا، يتضح أن األمراض المصنفة في الفـصل              تشخيصها لدى مجموع الضحايا، يتضح أن األمراض المصنفة في الفـصل             ي تم ي تم التالت

 إذ تمثل، تقريبـا،      إذ تمثل، تقريبـا،     ..أكثر انتشارا ضمن هذه المجموعة    أكثر انتشارا ضمن هذه المجموعة    " " االضطرابات النفسية و السلوكية     االضطرابات النفسية و السلوكية     
و فيمـا يتعلـق بـاألمراض       و فيمـا يتعلـق بـاألمراض       ). ). %%  66,,2288((ضعف النسبة المسجلة لدى مجموع الـضحايا        ضعف النسبة المسجلة لدى مجموع الـضحايا        

لوحظ أنها هي األخرى أكثر انتشارا      لوحظ أنها هي األخرى أكثر انتشارا      " " ضمي  ضمي  أمراض الجهاز اله  أمراض الجهاز اله   "  " XXIIالمصنفة في الفصل    المصنفة في الفصل    
أمراض العظام والمفاصل   أمراض العظام والمفاصل    "  " XXIIIIIIأما أمراض الفصل    أما أمراض الفصل    . . ))%%  88,,1100((ضمن هذه المجموعة    ضمن هذه المجموعة    

. . فإن نسبتها منخفضة لدى المجموعة التي نتحـدث عنهـا         فإن نسبتها منخفضة لدى المجموعة التي نتحـدث عنهـا         " " والعضالت و النسيج الضام     والعضالت و النسيج الضام     
  ..))2424 و الرسم البياني  و الرسم البياني 3232الجدول الجدول ((

   1984حايا ومجموعة أحداث نتائج المقارنة بين مجموع الض: 32الجدول 

  )وفق التصنيف الدولي لألمراض" (التشخيصات الرئيسية"حسب 
  

الرمز  المجموعة التشخيص الرئيسي
الخاص 
 بالفصل

 عنوان الفصل

 مجموع
  عدد الحاالت

عدد  %
 الحاالت

% 

X 7,6 14 7,6 152 أمراض الجهاز التنفسي 

XI 10,8 20 6,3 126 أمراض الجهاز الهضمي 

XII 1,1 2 0,7 14 أمراض الجلد والنسيج الخلوي تحت الجلدي 
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XIII 18,9 35 24,4 487 أمراض العظام والمفاصل والعضالت والنسيج الضام 

XIV 5,4 10 4,0 79 أمراض الجهاز التناسلي والبولي 

XV الحمل والوالدة والنفاس     

I -األمراض األمعائية اإلعفانية  
المؤدية إلى إصابات جلدية ومخاطية اإلعفانات الفيروسية -  

44 2,2 4 2,2 

II 0,5 1 0,5 10 األورام الخبيثة 

III -األورام الحميدة  
 أمراض الدم وأمراض األعضاء المنتجة لكريات الدم وبعض -

 اضطرابات الجهاز المناعي

18 0,9 0 0,0 

IV 3,8 7 7,2 143 أمراض الغدد واألمراض المرتبطة بالتغذية واأليض 

V 28,6 53 15 300 االضرابات النفسية والسلوكية 

VI 2,2 4 3,3 66 أمراض الجهاز العصبي 

VII 2,2 4 5,0 99 أمراض العين وملحقاتها 

VIII 2,7 5 2,3 46 أمراض األذن والخشاء 

IX 6,5 12 8,6 172 أمراض جهاز الدورة الدموية 

 

 

 

  ،1984موع الضحايا ومجموعة أحداث نتائج المقارنة بين مج: 24الرسم البياني 

ةدوالبعض األمراض التي تعود إلى مرحلة ما حول ال       XVI 

0,0 
 

0 
 

0,5 
 

9  
يةبغ التشوهات الخلقية واالختالالت الص  

XVII 

3,8 
 
 
 

7 
 
 
 

5,1 
 
 
 

101  
أعراض وعالمات مرضية ونتائج غير طبيعية للفحوص 
 الطبية و فحوص المختبر، غير مصنفة في مكان آخر

XVIII 

3,8 
 
 

7 
 
 

6,3 
 
 

        اإلصابات الناجمة عن الرضوض وحاالت التسميم  126
 و بعض العقابيل و األسباب الخارجية األخرى

XIX 

 XX أسباب خارجية أخرى للحاالت المرضية والوفيات     

0,0 
 
 

0 
 
 

0,3 
 
 

عوامل مؤثرة في الحالة الصحية و أسباب اللجوء إلى   5
 المصالح الطبية

XXI 

  المجموع  1997 100,0 185 100,0
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  )وفق التصنيف الدولي لألمراض" (التشخيصات الرئيسية"حسب 

  

  

  
  
  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  االعتقالاالعتقال الحالة المرضية حسب مراكز  الحالة المرضية حسب مراكز --55--22--33

من خالل دراسة األمراض المستشرية لدى الضحايا، حسب مراكز االعتقال، ال يبـدو أن              من خالل دراسة األمراض المستشرية لدى الضحايا، حسب مراكز االعتقال، ال يبـدو أن              
درب درب " "  وسوف نأخذ، فيما يلي، مركز االعتقـال          وسوف نأخذ، فيما يلي، مركز االعتقـال         ..هناك فوارق ذات داللة في هذا السياق      هناك فوارق ذات داللة في هذا السياق      

  ).).2525 والرسم البياني  والرسم البياني 3333الجدولالجدول((كمثال كمثال " " موالي الشريف موالي الشريف 
  
  

" درب موالي الشريف " نتائج المقارنة بين مجموع الضحايا ومعتقلي : 33الجدول 
  )وفق التصنيف الدولي لألمراض" (التشخيصات الرئيسية " حسب 

 درب موالي مجموعة
 الشر يف

  الرئيسيالتشخيص
 
 

الرمز 
الخاص 
بالفصل

% 
 
 
 

عدد 
 الحاالت

% 

مجموع 
عدد 
  الحاالت

 I -األمراض األمعائية اإلعفانية 44 2,2 3 1,8

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
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XIII
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اإلعفانات الفيروسية المؤدية إلى إصابات جلدية -
 ومخاطية

 

 II األورام الخبيثة 10 0,5 1 0,6

1,8 3 

األورام الحميدة- 18  0,9  
  الدم و أمراض األعضاء المنتجة لكريات الدم أمراض -

 و بعض اضطرابات الجهاز المناعي

III 

أمراض الغدد واألمراض المرتبطة بالتغذية و األيض-  143 7,2 16 9,8  IV 

 V االضطرابات النفسية والسلوكية  300 15,0 17 10,4

 VI أمراض الجهاز العصبي  66 3,3 4 2,5

وملحقاتهاأمراض العين   99 5,0 6 3,7  VII 

 VIII أمراض األذن والخشاء  46 2,3 4 2,5

 IX أمراض جهاز الدورة الدموية  172 8,6 21 12,9

 X أمراض الجهاز التنفسي  152 7,6 13 8,0

 XI أمراض الجهاز الهضمي  126 6,3 16 9,8

 XII أمراض الجلد و النسيج الخلوي تحت الجلدي  14 0,7 0 0,0

المفاصل و العضالت و النسيج الضاموراض العظام أم  487 24,4 37 22,7  XIII 

 XIV أمراض الجهاز التناسلي و البولي  79 4,0 9 5,5

 XV الحمل و الوالدة و النفاس     

ةدبعض األمراض التي تعود إلى مرحلة ما حول الوال       XVI 

ةبغي التشوهات الخلقية واالختالالت الص  9 0,5 1 0,6  XVII 

3,1 5 5,1 

أعراض وعالمات مرضية ونتائج غير طبيعية للفحوص   101
 الطبية و فحوص المختبر، غير مصنفة في مكان آخر

XVIII 

4,3 7 6,3 

       اإلصابات الناجمة عن الرضوض وحاالت التسميم   126
 و بعض العقابيل و األسباب الخارجية األخرى

XIX 

 XX أسباب خارجية أخرى للحاالت المرضية والوفيات     

0,0 0 0,3 

عوامل مؤثرة في الحالة الصحية و أسباب اللجوء إلى   5
 المصالح الطبية

XXI 

  المجموع  1997 100,0 163 100,0
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" حسب " درب موالي الشريف " نتائج المقارنة بين مجموع الضحايا و معتقلي : 25الرسم البياني 

  )وفق التصنيف الدولي لألمراض" (التشخيصات الرئيسية 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

دون اإلدالء  دون اإلدالء  (( وصف الحالة الصحية للضحايا بنـاء علـى تـصريحاتهم فحـسب               وصف الحالة الصحية للضحايا بنـاء علـى تـصريحاتهم فحـسب              --3333-
  ))بمستندات طبيةبمستندات طبية

يتعلق األمر بدراسة الملفات التي ال تحتوي علـى أي مـستند طبـي، لكنهـا تتـضمن                  يتعلق األمر بدراسة الملفات التي ال تحتوي علـى أي مـستند طبـي، لكنهـا تتـضمن                  
 وقـد    وقـد   ..منهـا منهـا   عقابيل التي يعانون  عقابيل التي يعانون  التصريحات التي أدلى بها الضحايا حول األمراض أو ال        التصريحات التي أدلى بها الضحايا حول األمراض أو ال        

وذلك انطالقا مـن    وذلك انطالقا مـن    . . دراسة منهجية مماثلة لتلك التي تم اعتمادها فيما سبق        دراسة منهجية مماثلة لتلك التي تم اعتمادها فيما سبق        اعتمدت هذه ال  اعتمدت هذه ال  
  ..غية التمكن من المقارنة بين التنائجغية التمكن من المقارنة بين التنائجببالتشخيصات الرئيسية، التشخيصات الرئيسية، 
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 التشخيص الرئيسي بالنسبة لمجموع الضحایا  موالي الشریف بالنسبة لمجموعة دربيالرئيس التشخيص
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 من الملفات    من الملفات   %%  1122 ملفا، أي ما يعادل       ملفا، أي ما يعادل      892892يبلغ عدد الملفات المدروسة، في هذا السياق،        يبلغ عدد الملفات المدروسة، في هذا السياق،        وو
  ..التي ال تحتوي سوى على تصريح بالمرضالتي ال تحتوي سوى على تصريح بالمرض

  

   الصحية العامة للضحايا من خالل التصريحات الصحية العامة للضحايا من خالل التصريحات الحالة الحالة--11--33--33
ا بأنهم مرضى، دون أن يستطيعوا      ا بأنهم مرضى، دون أن يستطيعوا      وومن خالل دراسة هذه العينة من الضحايا الذين صرح        من خالل دراسة هذه العينة من الضحايا الذين صرح        

 المصنفة ضمن خمـسة      المصنفة ضمن خمـسة     1144اإلدالء بمستندات طبية تثبت ذلك، يتبين أن مجموع األمراض        اإلدالء بمستندات طبية تثبت ذلك، يتبين أن مجموع األمراض        
  ..اا من العدد الشمولي لألمراض المصرح به من العدد الشمولي لألمراض المصرح به  %%  22,,7733تمثل نسبة تمثل نسبة ، ، فصول تبويبيةفصول تبويبية

  ::وتتوزع هذه الفصول، حسب أهميتها، كالتاليوتتوزع هذه الفصول، حسب أهميتها، كالتالي
  ..%%  33,,1199أمراض العظام والمفاصل والعضالت والنسيج الضام، بنسبة أمراض العظام والمفاصل والعضالت والنسيج الضام، بنسبة   ••
  ..%%  99,,1188االضطرابات النفسية والسلوكية، بنسبة االضطرابات النفسية والسلوكية، بنسبة   ••
األعراض والعالمات المرضية والنتائج غيـر الطبيعيـة للفحـوص الطبيـة            األعراض والعالمات المرضية والنتائج غيـر الطبيعيـة للفحـوص الطبيـة              ••

  ).).%%  99,,1188((ر ر وفحوص المختبر، والتي لم يتم تصنيفها في مكان آخوفحوص المختبر، والتي لم يتم تصنيفها في مكان آخ

  ).).%%  33,,88((أمراض العين وملحقاتها أمراض العين وملحقاتها   ••

اإلصابات الناجمة عن الرضوض و حـاالت التـسميم و بعـض العقابيـل و               اإلصابات الناجمة عن الرضوض و حـاالت التـسميم و بعـض العقابيـل و                 ••
  ).).%%  88,,77((األسباب الخارجية األخرى األسباب الخارجية األخرى 

تندرج ضمن  تندرج ضمن  ) ) %%  1199((وتجدر اإلشارة إلى أن حوالي الخمس من األمراض المصرح بها           وتجدر اإلشارة إلى أن حوالي الخمس من األمراض المصرح بها           
لطبيعيـة للفحـوص الطبيـة و    لطبيعيـة للفحـوص الطبيـة و    األعراض و العالمات المرضية و النتائج غيـر ا     األعراض و العالمات المرضية و النتائج غيـر ا     " " فصل  فصل  

وهو ما يشي بأن جزءا من هؤالء       وهو ما يشي بأن جزءا من هؤالء       ." ." فحوص المختبر، والتي لم يتم تصنيفها في مكان آخر        فحوص المختبر، والتي لم يتم تصنيفها في مكان آخر        
وقد كانـت   وقد كانـت   . . الضحايا قد اقتصروا على التصريح باألعراض أو العقابيل التي يعانون منها          الضحايا قد اقتصروا على التصريح باألعراض أو العقابيل التي يعانون منها          

. .  نظرا لكونهم لم يستـشيروا أي طبيـب، علـى األرجـح             نظرا لكونهم لم يستـشيروا أي طبيـب، علـى األرجـح            تصريحاتهم مفتقرة إلى الدقة،   تصريحاتهم مفتقرة إلى الدقة،   
  ).).2626 والرسم البياني  والرسم البياني 3434لجدول لجدول اا((

  

                                                 
 يمثل 1968 تم تسجيل جميع األمراض التي صرح الضحايا بأنهم يعانون منها، قبل إحصاء عددها عن طريق الجمع، وهكذا فإن العدد 14

 .)أي عينة الضحايا الذين لم يدلوا بأي مستند طبي ضمن ملفاتهم( من الضحايا 862مجموع األمراض التي صرح بها 
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  التوزيع حسب األمراض و األعراض: 34الجدول 
   والعقابيل الواردة في تصريحات الضحايا

  

مجموع تصريحات 
الضحايا دون 
 مستندات طبية

التشخيص الرئيسي 
المبني على 

 المستندات الطبية
 
 

% 
 
 
 

عدد 
 الحاالت

% 

 مجموع
عدد 
  الحاالت

 عنوان الفصل
 
 
 
 
 

الرمز الخاص 
 بالفصل

 

0,8 
 

15 
 

2,2 44 
 األمراض األمعائية اإلعفانية

A   I 

0,3 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 

0,0 0  
 

اإلعفانات الفيروسية المؤدية إلى إصابات -
 جلدية ومخاطية

 

B I 

0,0 
 
 

0 
 
 

0,5 10 

 األورام الخبيثة

C II 

0,1 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

0,9  18 
األورام الحميدة-  

 المنتجة أمراض الدم و أمراض األعضاء-
لكريات الدم و بعض اضطرابات الجهاز 

 المناعي

D III 

1,1 
 
 

21 
 
 

   أمراض الغدد واألمراض المرتبطة بالتغذية-  143 7,2
 و األيض

E IV 

18,9 
 

353 
 

15,0 
 

300  
 االضطرابات النفسية والسلوكية

F V 
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 G VI أمراض الجهاز العصبي  66 3,3 23 1,2

وملحقاتهاأمراض العين   99 5,0 155 8,3  H VII 

 H VIII أمراض األذن والخشاء  46 2,3 49 2,6

 I IX أمراض جهاز الدورة الدموية  172 8,6 99 5,3

 J X أمراض الجهاز التنفسي  152 7,6 59 3,2

 K XI أمراض الجهاز الهضمي  126 6,3 132 7,1

 L XII أمراض الجلد و النسيج الخلوي تحت الجلدي  14 0,7 36 1,9

19,3 
 
 

358 
 
 

24,4 
 
 

        المفاصل و العضالت  وأمراض العظام  487
 و النسيج الضام

M XIII 

3,1 
 

60 
 

4,0 
 

79  
 أمراض الجهاز التناسلي و البولي

N XIV 

 O XV الحمل و الوالدة و النفاس     

   

بعض األمراض التي تعود إلى مرحلة ما حول   
ةدالوال  

P XVI 

0,0 
  

0,5 
 

9  
ةبغيية واالختالالت الص التشوهات الخلق  

Q XVII 

18,9 
 
 
 

354 
 
 
 

5,1 
 
 
 

أعراض وعالمات مرضية ونتائج غير طبيعية   101
للفحوص الطبية و فحوص المختبر، غير مصنفة 

 في مكان آخر

R XVIII 

7,8 
 
 
 

145 
 
 
 

6,3 
 
 
 

اإلصابات الناجمة عن الرضوض وحاالت   126
 التسميم و بعض العقابيل و األسباب الخارجية

 األخرى

S 
T 

XIX 

0,1 
 
 

1 
 
 

0,0 
 
 

0  
   

أسباب خارجية أخرى للحاالت المرضية 
 والوفيات

V W 
X Y 

XX 

0,1 
 
 

1 
 
 

0,3 
 
 

عوامل مؤثرة في الحالة الصحية و أسباب   5
 اللجوء إلى المصالح الطبية

Z XXI 

100,0 
 

1868 
 

100,0 
 

1997  
 المجموع
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 الرسم البياني 26: توزيع الضحايا (بالنسبة المئوية)
 حسب األمراض واألعراض والعقابيل الواردة في التصريحات

  

  

  

  

  

  

  

    

 تختلف عـن     تختلف عـن    –– بناء على تصريحات الضحايا       بناء على تصريحات الضحايا      ––هكذا يتضح أن نوعية األمراض المهيمنة       هكذا يتضح أن نوعية األمراض المهيمنة       
 هيمنة واضـحة لخمـسة       هيمنة واضـحة لخمـسة       بالفعل، فإن هناك    بالفعل، فإن هناك   وو. . تلك المستخلصة من التشخيصات الرئيسية    تلك المستخلصة من التشخيصات الرئيسية    

يما يتعلـق بـاألمراض الـواردة فـي التـصريحات      يما يتعلـق بـاألمراض الـواردة فـي التـصريحات      فف) ) 22,,7733  %%  بنسبة بنسبة ((فصول تبويبية فصول تبويبية 
 إذا نحن اعتمدنا على التشخيـصات        إذا نحن اعتمدنا على التشخيـصات       %%  88,,5555بينما ال تمثل هذه الفصول سوى       بينما ال تمثل هذه الفصول سوى       . . المذكورةالمذكورة
 و الرسم البيـاني      و الرسم البيـاني     3535الجدول  الجدول  ((ويتعلق األمر، هنا، بفوارق ذات داللة إحصائية        ويتعلق األمر، هنا، بفوارق ذات داللة إحصائية        . . الرئيسيةالرئيسية

2727((..  
  

  

8,3 7,8
7,1

5,3

3,2 3,2
2,6

1,9
1,2 1,2 0,8 0,3 0,1 0,1 0,1 0 0
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18,9
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  " التشخيصات الرئيسية  " بين) بالنسبة المئوية(نتائج المقارنة : 35الجدول 
  واألمراض الواردة في تصريحات الضحايا، دون مستندات طبية

  

  

  

  

  

  

  

  نتائج المقارنة بين التشخيصات الرئيسية : 72الرسم البياني 

  المبنية على المستندات الطبية و تصريحات الضحايا

  غير المرفوقة بمستندات

 التشخيص الرئيسي تصريحات الضحايا
الرمز الخاص  عنوان الفصل

  بالفصل
24,4 

 
 

19,3 
 
أمراض العظام و المفاصل والعضالت و النسيج الضام-   

XIII 

االضطرابات النفسية و السلوكية- 18,9 15,1  V 

5,1 
 
 
 

18,9 
 
 
 

أعراض وعالمات مرضية و نتائج غير طبيعية للفحوص -
 الطبية وفحوص المختبر، غير مصنفة في مكان آخر

XVIII 

4,9 
 
 

8,3 
 
 

أمراض العين و ملحقاتها-  
أمراض األذن و الخشاء-  

VIII 

6,3 
 
 
 

7,8 
 
 
 

اإلصابات الناجمة عن الرضوض و حاالت التسميم و بعض -
ب الخارجية األخرىالعقابيل واألسبا  

XIX 

  المجموع 73,2 55,8
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XIII V VIII XVIII XIX

التشخيص الرئيسي المبني على مستندات طبية         تصریحات المرضى دون مستندات طبية 
  

    
ن النتـائج المستخلـصة مـن       ن النتـائج المستخلـصة مـن       يتبين، إذن، من خالل هذه المقارنة، أن هناك فـوارق بـي           يتبين، إذن، من خالل هذه المقارنة، أن هناك فـوارق بـي           

 ويالحظ أن األمراض  ويالحظ أن األمراض ..التشخيصات الرئيسية وتلك المبنية على تصريحات الضحايا فحسب      التشخيصات الرئيسية وتلك المبنية على تصريحات الضحايا فحسب      
أعراض وعالمات مرضية و نتائج غير طبيعية للفحوص الطبيـة و           أعراض وعالمات مرضية و نتائج غير طبيعية للفحوص الطبيـة و           " " فصل  فصل  في  في  المصنفة  المصنفة  

  األمر الـذي  األمر الـذي  . . تمثل حوالي خمس الحاالت   تمثل حوالي خمس الحاالت   " " فحوص المختبر، غير مصنفة في مكان آخر        فحوص المختبر، غير مصنفة في مكان آخر        
فهي تحيل إما على أعراض أو      فهي تحيل إما على أعراض أو      . .  بأن تصريحات الضحايا تفتقر إلى الدقة       بأن تصريحات الضحايا تفتقر إلى الدقة      عتقادعتقاداالااليدفع إلى   يدفع إلى   

عقابيل عانى منها الضحية، وإما على تشخيص طبي تم إثباته في السابق، دون أن يحتفظ               عقابيل عانى منها الضحية، وإما على تشخيص طبي تم إثباته في السابق، دون أن يحتفظ               
  ..الشخص المعني بالمستندات الضروريةالشخص المعني بالمستندات الضرورية

 دراسة األمراض المهيمنة، ضمن كل فصل على حدة، مـن اسـتخالص النتـائج                دراسة األمراض المهيمنة، ضمن كل فصل على حدة، مـن اسـتخالص النتـائج               وتمكنوتمكن
  ::ةةالتاليالتالي
  أمراض العظام و المفاصل و العضالت و النسيج الضامأمراض العظام و المفاصل و العضالت و النسيج الضام--أأ
وتمثـل  وتمثـل  ). ). 33انظر الالئحة الكاملة في الملحـق       انظر الالئحة الكاملة في الملحـق       (( ضمن هذا الفصل      ضمن هذا الفصل      مرضا  مرضا 1313 تسجيل    تسجيل   تمتم

ويأتي الرومـاتيزم،   ويأتي الرومـاتيزم،   . .  من هذه المجموعة    من هذه المجموعة   %%  44,,8866األمراض الثالثة األولى لوحدها نسبة      األمراض الثالثة األولى لوحدها نسبة      
لحاالت، متبوعا بآالم الظهر غير     لحاالت، متبوعا بآالم الظهر غير     دون تحديد لطبيعته، في المرتبة األولى، إذ يحتكر ثلثي ا         دون تحديد لطبيعته، في المرتبة األولى، إذ يحتكر ثلثي ا         

  ))2288 و الرسم البياني  و الرسم البياني 3636الجدول الجدول ) () (%%  22,,99(( ثم باآلالم المفصلية  ثم باآلالم المفصلية ))%%  33,,1100((المحددة المحددة 
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  توزيع الضحايا حسب األمراض الخمسة األولى من فصل: 36الجدول 

  "أمراض العظام والمفاصل والعضالت والنسيج الضام " 

  

  

  

  

  

  

النسبة المئوية 
لمجموع عدد 
 الحاالت

 
 النسبة المئوية

 
 
 

  
 عدد الحاالت

  
  نوعية المرض

 الروماتيزم، دون تحديد لطبيعته 241 66,9 66,9

 آالم الظهر، دون تحديد لطبيعتها 37 10,3 77,2

 آالم مفصلية 33 9,2 86,4

 التهابات مفصلية، دون تحديد لطبيعتها 23 6,4 92,8

 أمراض أخرى 26 7,2 100,0

 
100,0 

 
360 

 

دد الحاالت المندرجة ضمن هذا مجموع ع
  الفصل
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  لألمراض واألعراض ) بالنسبة المئوية(التوزيع : 82الرسم البياني 

  "أمراض العظام والمفاصل والعضالت والنسيج الضام "  الرئيسية ضمن فصل  

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  األمراض المرتبطة باالضطرابات النفسية والسلوكية - ب

ومن بين  ومن بين  ). ). 33نظر الالئحة الكاملة في الملحق      نظر الالئحة الكاملة في الملحق      اا((هذا الفصل   هذا الفصل    مرضا ضمن     مرضا ضمن    1616 معاينة    معاينة   تمتتمت
مع اإلشارة إلى أن االضطرابات     مع اإلشارة إلى أن االضطرابات     . . %%  55,,8899 نسبة    نسبة   هذه األمراض، هناك ثالثة تمثل لوحدها     هذه األمراض، هناك ثالثة تمثل لوحدها     

  3737الجدول  الجدول   ( (%%  77,,7788 السياق، بنسبة     السياق، بنسبة     هذا  هذا الجسمانية ذات األسباب النفسية تبقى مهيمنة في      الجسمانية ذات األسباب النفسية تبقى مهيمنة في      
  ..))2929والرسم البياني والرسم البياني 

  
  يا حسب األمراض أو األعراض الخمسة األولىيا حسب األمراض أو األعراض الخمسة األولىتوزيع الضحاتوزيع الضحا: : 3737الجدول الجدول 

 
 
  
  
 

الروماتيزم، دون 
تحديد لطبيعته

68%

أمراض أخرى
7%

آالم مفصلية
9%

التهابات مفصلية، 
دون تحديد لطبيعتها

6%

آالم الظهر، دون 
تحديد لطبيعتها

10%
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  ""االضطرابات النفسية والسلوكية االضطرابات النفسية والسلوكية " "  من فصل  من فصل 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  لألمراض واألعراض) بالنسبة المئوية(التوزيع : 92الرسم البياني 
  "االضطرابات النفسية والسلوكية " الرئيسية ضمن فصل 

  

النسبة المئوية 
لمجموع عدد 
 الحاالت

 
 النسبة المئوية

 
 
 

  
 عدد الحاالت

  
  نوعية المرض

78,7 
 

78,7 
 

277 
 

اضطرابات جسمانية ذات أسباب نفسي، -
 دون تحديد لطبيعتها

 سية، دون تحديد لطبيعتهااضطرابات نف- 22 6,3 84,9

89,5 
 

4,5 
 

16 
 

اضطرابات مرتبطة بالقلق و الرهاب، دون -
 تحديد لطبيعتها

  حاالت اكتئاب، دون تحديد لطبيعتها- 6 1,7 91,2
 حاالت الكرب الناجم عن صدمات نفسية- 6 1,7 92,9

 أمراض أخرى 25 7,1 100,0

 
100,0 

 
353 

 

هذا مجموع عدد الحاالت المندرجة ضمن 
  الفصل

حاالت اآتئاب، دون 
تحديد لطبيعتها

2%

ة نف ا ا اضط

حاالت الكرب الناجم 
عن صدمات نفسية 

2%

أمراض أخرى
7%

اضطرابات مرتبطة 
بالقلق و الرهاب، 
دون تحديد لطبيعتها

5%
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أعراض وعالمات مرضية ونتائج غير طبيعية للفحوص الطبية وفحوص المختبـر،           أعراض وعالمات مرضية ونتائج غير طبيعية للفحوص الطبية وفحوص المختبـر،           ) ) جج
  غير مصنفة في مكان آخرغير مصنفة في مكان آخر

نظر الالئحـة   نظر الالئحـة   اا ( (، ضمن هذا الفصل   ، ضمن هذا الفصل    األعراض و العالمات المرضية     األعراض و العالمات المرضية     من  من 1818تمت معاينة   تمت معاينة   
يتعلق األمر باآلالم يتعلق األمر باآلالم . . %%  55,,8833 ثالثة منها تمثل لوحدها نسبة  ثالثة منها تمثل لوحدها نسبة وهناكوهناك). ). 33الكاملة في الملحق   الكاملة في الملحق   

ثم األعراض والعالمـات المرضـية      ثم األعراض والعالمـات المرضـية      ) ) %%  33,,3311((يليها الصداع   يليها الصداع   ) ) %%  99,,4422((غير المحددة   غير المحددة   
  ).).%%  44,,99((العامة ذات الطبيعة المحددة العامة ذات الطبيعة المحددة 
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" األولى من فصل   الخمسة المرضيةتوزيع الضحايا حسب األعراض والعالمات: 83جدول ال

  أعراض وعالمات مرضية ونتائج غير طبيعية للفحوص

  "الطبية وفحوص المختبر، غير مصنفة في مكان آخر 

  

  

  

  

  

  

  

  المصنفة ضمن ألعراضل) بالنسبة المئوية(التوزيع : 30لبياني رسم ا
   أعراض وعالمات مرضية ونتائج غير طبيعية للفحوص الطبية"  فصل 

  "وفحوص المختبر، غير مصنفة في مكان آخر 
  

 

 

 

  

  

    

النسبة المئوية 
لمجموع عدد 
 الحاالت

 
 النسبة المئوية

 
 
 

  
 عدد الحاالت

  
  نوعية األعراض و العالمات المرضية

 آالم غير محددة 151 42,9 2,9

 الصداع 110 31,3 74,1

83,5 
 

9,4 
 

33 
 

أعراض و عالمات مرضية عامة، ذات طبيعة 
 محددة

  أشكال أخرى لفقدان الذاكرة 15 4,3 87,8
 التوعك و العياء 9 2,6 0,3

 أعراض و عالمات أخرى 35 9,9 100,3

آالم غير محددة
43%

التوعك و العياء
3%

أشكال أخرى لفقدان 
الذاآرة
4%

أعراض و عالمات 
مرضية عامة، 
ذات طبيعة محددة

9% الصداع
31%

أعراض و عالمات 
أخرى
10%
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  أمراض العين وملحقاتها وأمراض األذن والخشاء أمراض العين وملحقاتها وأمراض األذن والخشاء ) ) دد
) ) 33انظر الالئحة الكاملة فـي الملحـق        انظر الالئحة الكاملة فـي الملحـق        (( مرضا تمت معاينتها في هذا اإلطار         مرضا تمت معاينتها في هذا اإلطار        1212من بين   من بين   

هناك ثالثة فقط تمثل ثالثة أرباع األمراض التي صرح بها الضحايا، والتي تندرج ضمن              هناك ثالثة فقط تمثل ثالثة أرباع األمراض التي صرح بها الضحايا، والتي تندرج ضمن              
ثم فقـدان   ثم فقـدان   ) ) %%  55,,4499(( في العينين معا      في العينين معا     ..يتعلق األمر بانخفاض القوة البصرية    يتعلق األمر بانخفاض القوة البصرية    . . هذا الفصل هذا الفصل 

  ..))44,,77  %%(( ثم حاالت العمى  ثم حاالت العمى ))%%  66,,2211((السمع السمع 
    

  ا حسب األمراض أو األعراض الخمسةتوزيع الضحاي: 93الجدول 

   "أمراض العين و ملحقاتها، أمراض األذن والخشاء" األولى من فصل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

مجموع النسبة 
 المئوية

 
 

 
 النسبة المئوية

 
 
 

  
 عدد الحاالت

  
  نوعية المرض

49,5 
 

49,5 
 

101 
 

انخفاض القدرة البصرية على مستوى 
 ن معانيالعي

 فقدان السمع 44 21,6 71,1

 العمى 15 7,4 78,4

85,8 
 

7,4 
 

15 
 

 دون تحديد ،أمراض العين و ملحقاتها
  لطبيعتها

 أمراض أخرى 29 14,2 100,0

 
100,0 

 
204 

 

مجموع عدد الحاالت المندرجة ضمن هذا 
  الفصل
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  لألمراض و األعراض) بالنسبة المئوية(التوزيع : 31الرسم البياني 
   "عين وملحقاتها، أمراض األذن والخشاءأمراض ال" المصنفة ضمن فصل 

  

  

  

  

  

  

  

  اإلصابات الناجمة عن الرضوض وبعض العقابيل واألسباب الخارجية األخرى -هـ

انظـر  انظـر  (( حالة من الرضوض و العقابيل التي وردت في تـصريحات الـضحايا               حالة من الرضوض و العقابيل التي وردت في تـصريحات الـضحايا              6161هناك  هناك  
 تمثل   تمثل  ––   من هذا المجموع    من هذا المجموع   ––س حاالت فقط    س حاالت فقط    مْْمويالحظ أن خَ  ويالحظ أن خَ  ). ). 33الالئحة الكاملة في الملحق     الالئحة الكاملة في الملحق     

) ) %%  77,,1111((يتعلق األمر بالحساسية، دون تحديد لطبيعتهـا        يتعلق األمر بالحساسية، دون تحديد لطبيعتهـا        ). ). %%  00,,3311((تقريبا نسبة الثلث    تقريبا نسبة الثلث    
 والكسور غير المحددة للمعصم و اليد        والكسور غير المحددة للمعصم و اليد       ))%%  55,,55 ( (، دون تحديد  ، دون تحديد  واالصابات الداخلية للجمجمة  واالصابات الداخلية للجمجمة  

انخفاض القدرة 
البصرية على  

مستوى العينين معا 
50%

فقدان السمع 
22%

العمى
7%

أمراض العين       و  
ملحقاتها دون تحديد  

لطبيعتها
7%

أمراض أخرى
14%
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) ) 88,,44  %%((والعقابيل المستديمة للرضوض بمختلف أجزاء الجسم، دون تحديـد  والعقابيل المستديمة للرضوض بمختلف أجزاء الجسم، دون تحديـد  ) ) %%  88,,44((
  ).).88,,44  %%((وكسور األسنان وكسور األسنان 

أما الحاالت الثماني والخمسون الباقية فهي تتمثل في مجموعة من الرضوض المختلفـة،             أما الحاالت الثماني والخمسون الباقية فهي تتمثل في مجموعة من الرضوض المختلفـة،             
   للعين و المحجر، اإلصابات الرضوضية للـرأس والـصدر،          للعين و المحجر، اإلصابات الرضوضية للـرأس والـصدر،          الرضوضية  الرضوضية مثل اإلصابات مثل اإلصابات 

كسور األضالع، كسور جسم عظم العضد، كسور الحزام العظمي للكتف، عقابيل مستديمة            كسور األضالع، كسور جسم عظم العضد، كسور الحزام العظمي للكتف، عقابيل مستديمة            
 الجسم، إصابات رضوضية غيـر محـددة للطـرف           الجسم، إصابات رضوضية غيـر محـددة للطـرف          إلصابات رضوضية بمختلف أنحاء   إلصابات رضوضية بمختلف أنحاء   

العلوي و الطرف السفلي، عقابيل مستديمة لرضوض رأسية محددة، إصابات رضوضـية            العلوي و الطرف السفلي، عقابيل مستديمة لرضوض رأسية محددة، إصابات رضوضـية            
  .. بالنخاع الشوكي، دون تحديد مستواها، إلخ بالنخاع الشوكي، دون تحديد مستواها، إلخ..متعددة و غير محددة، إصابات رضوضيةمتعددة و غير محددة، إصابات رضوضية

  
  
  

  توزيع الضحايا حسب الرضوض و العقابيلتوزيع الضحايا حسب الرضوض و العقابيل: : 4040الجدول الجدول 
   اإلصابات الرضوضية و حاالت  اإلصابات الرضوضية و حاالت "" الخمسة األولىمن فصل  الخمسة األولىمن فصل 

مجموع النسبة 
 المئوية

 

 
 النسبة المئوية

 
 
 

  
 عدد الحاالت

  
  نوعية العقابيل

 حاالت الحساسية، دون تحديد لطبيعتها 17 11,7 11,7

 كسور الجمجمة و عظام الوجه 8 5,5 17,2

 كسور غير محددة للمعصم و اليد 7 4,8 22,1

26,9 4,8 7 
رضوضية ألجزاء من عقابيل اإلصابات ال

  الجسم، دون تحديد
 كسور األسنان 6 4,1 31,0

  حاالت أخرى 100 69,0 100,0
مجموع اإلصابات المندرجة ضمن هذا  145 100,0 
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  لألمراض المصنفة ضمنلألمراض المصنفة ضمن) ) بالنسبة المئويةبالنسبة المئوية((التوزيع التوزيع : : 3232الرسم البياني الرسم البياني 
  لعقابيل لعقابيل  بعض ا بعض ا و واإلصابات الرضوضية وحاالت التسميماإلصابات الرضوضية وحاالت التسميم" " فصل فصل 

  ""واألسباب الخارجية األخرى واألسباب الخارجية األخرى 
  

  

  

  

  

  

  

  الفصل

حاالت أخرى
69%

حاالت الحساسية، 
دون تحديد لطبيعتها

11,7%
آسور الجمجمة و 
عظام الوج%5,5
آسور غير محددة 
للمعصم و اليد

4,8%
عقابيل اإلصابات 

الرضوضية ألجزاء من 
الجسم، دون تحديد

4,8%
آسور األسنان

4,1%
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   الحالة المرضية العامة للضحايا حسب السن الحالة المرضية العامة للضحايا حسب السن--22--33--3
، أن التوزيع حسب السن يبقـى متقاربـا بالنـسبة        ، أن التوزيع حسب السن يبقـى متقاربـا بالنـسبة        4141يتضح، من خالل معطيات الجدول      يتضح، من خالل معطيات الجدول      

وهناك استثناء  وهناك استثناء  . . لمجموع الملفات التي تمت دراستها بناء على تصريحات الضحايا فحسب         لمجموع الملفات التي تمت دراستها بناء على تصريحات الضحايا فحسب         
اإلصابات الناجمـة عـن   اإلصابات الناجمـة عـن   " " على صعيد األمراض المصنفة ضمن فصل       على صعيد األمراض المصنفة ضمن فصل       واحد فقط، يتجلى    واحد فقط، يتجلى    

إذ نالحـظ   إذ نالحـظ     ..""و حاالت التسميم وبعض العقابيل واألسباب األخرى الخارجية         و حاالت التسميم وبعض العقابيل واألسباب األخرى الخارجية           الرضوض  الرضوض  
، بينما تنخفض هـذه     ، بينما تنخفض هـذه     %%  33,,1122 سنة يمثلون نسبة      سنة يمثلون نسبة     6060أن الضحايا الذين تقل أعمارهم عن       أن الضحايا الذين تقل أعمارهم عن       

  ..))3333الرسم البياني الرسم البياني ((لستين لستين  فيما يتعلق بالضحايا الذين تجاوزوا ا فيما يتعلق بالضحايا الذين تجاوزوا ا%%99,,55النسبة إلى النسبة إلى 
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  نتائج المقارنة بين توزيع الضحايا حسب األمراض واألعراض المصرح بها: 41الجدول 
  )مع تبويب األمراض وفق التصنيف الدولي( مستندات طبية وحسب السن دون

 سنة فما 60
 فوق

 60أقل من 
 سنة

مجموع 
التصريحات مع 

 
اإلشارة إلى 
 السن

 

مجموع 
  التصريحات

 
 
 

% 
  

عدد 
 الحاالت

% 
  

عدد
 الحاالت

% 
  

عدد
 الحاالت

% 
  

عدد
 الحاالت

 عنوان الفصل
 
 

الرمز 
الخاص 
 بالفصل

 

1 
 
 
 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 
 
 
 

0,4 
 
 
 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 
 
 
 

األمراض األمعائية  20 1,1 22 1,3
 -اإلعفانية

اإلعفانات الفيروسية -
المؤدية إلى إصابات 
 جلدية ومخاطية

 

I 

 II األورام الخبيثة        

0 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 

األورام الحميدة-  2 0,1  1 0,1  
أمراض الدم و أمراض -

األعضاء المنتجة 
لكريات الدم و بعض 
اضطرابات الجهاز 

 المناعي

III 

1,4 
 
 

10 
 
 

1,1 
 
 

9 
 
 

أمراض الغدد -  21 1,1  19 1,1
واألمراض المرتبطة 

IV 
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لتغذية و األيضبا  

17,7 
 
 

124 
 
 

19,7 
 
 

184 
 
 

17,8 
 
 

308 
 
 

18,9 االضطرابات النفسية   352
 والسلوكية

V 

1,3 
 

9 
 

1,3 
 

12 
 

1,2 
 

21 
 

1,2 23  
 أمراض الجهاز العصبي

VI 

 VII أمراض العين وملحقاتها  155 8,3 147 8,5 73 7,8 74 10,6

لخشاءأمراض األذن وا  49 2,6 47 2,7 23 3,1 24 3,4  VIII 

 IX أمراض جهاز الدورة الدموية  99 5,3 94 5,4 49 3,8 45 6,4

 X أمراض الجهاز التنفسي  59 3,2 54 3,1 26 3,1 28 4

 XI أمراض الجهاز الهضمي  132 7,1 102 5,9 56 1,8 46 6,6

0,7 
 
 

5 
 
 

1,6 
 
 

31 
 
 

2,1 
 
 

36 
 
 

أمراض الجلد و النسيج الخلوي   36 1,9
 تحت الجلدي

XII 

18,1 
 
 

127 
 
 

22,6 
 
 

222 
 
 

20,2 
 
 

349 
 
 

19,3        أمراض العظام المفاصل  360
 و العضالت و النسيج الضام

XIII 

3 
 
 

21 
 
 

2,2 
 
 

29 
 
 

2,9 
 
 

50 
 
 

      أمراض الجهاز التناسلي   57 3,1
 و البولي

XIV 

 XV الحمل و الوالدة و النفاس          

      

ى بعض األمراض التي تعود إل    
ةدمرحلة ما حول الوال  

XVI 

      

 التشوهات الخلقية واالختالالت     
ةبغيالص  

XVII 

18 
 
 
 
 
 

126 
 
 
 
 
 

18,8 
 
 
 
 
 

198 
 
 
 
 
 

18,8 
 
 
 
 
 

324 
 
 
 
 
 

18,9 أعراض وعالمات مرضية   353
ونتائج غير طبيعية للفحوص 

الطبية و فحوص المختبر، غير 
 مصنفة في مكان آخر

XVIII

5,9 
 
 
 
 

41 
 
 
 
 

12,3 
 
 
 
 

96 
 
 
 
 

7,9 
 
 
 
 

137 
 
 
 
 

7,8 145  
  
  

اإلصابات الناجمة عن 
الرضوض وحاالت التسميم و 

بعض العقابيل و األسباب 
 الخارجية األخرى

XIX 

1,9 
 
 

13 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

0,8 
 
 

13 
 
 

أسباب خارجية أخرى للحاالت   1 0,1
 المرضية والوفايات

XX 

0 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 

0,2 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

0,1 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

0,1 1  
عوامل مؤثرة في الحالة الصحية 

وأسباب اللجوء إلى المصالح 
 الطبية

XXI 

100 
 

700 
 

100 
 

1026 
 

100 
 

1726
 

100  1865  
 المجموع
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  نتائج المقارنة بين توزيع الضحايا حسب السن وحسب األمراض: 33الرسم البياني 
  )لألمراضوالمبوبة وفق التصنيف الدولي (المصرح بها، دون مستندات طبية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ويبدو، من خالل التوزيع حسب الشريحتين الكبريين لألعمار، أن الـضحايا الـذين تقـل             ويبدو، من خالل التوزيع حسب الشريحتين الكبريين لألعمار، أن الـضحايا الـذين تقـل             
 في معظم الفصول التـصنيفية لألمـراض         في معظم الفصول التـصنيفية لألمـراض        %%  5500 سنة يمثلون أكثر من       سنة يمثلون أكثر من      6060أعمارهم عن   أعمارهم عن   
  ..واألعراضواألعراض

  

  

  

  

  

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20
22
24

XIII V
XVIII XIX VII IX VIII X XIV XI

XII VI IV I
XXI II III XV XVI

XVII XX

60سنة فما فوق  أقل من 60 سنة مجموع التصریحات
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  وحسب نتائج المقارنة بين الضحايا حسب الشريحتين الكبريين لألعمار : 42الجدول 

  )وفق التصنيف الدولي لألمراض(األمراض المصرح بها دون مستندات طبية 

60 
  سنة فما فوق

 

 
  سنة60أقل من 
 

 
  جميع األعمار

 
% 
  

عدد 
  الحاالت

% 
  

عدد
  الحاالت

% 
  

عدد
  الحاالت

 عنوان الفصل
 
 

الرمز 
الخاص 
 بالفصل

 

31,8 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 

68,2 15 
 
 
 
 

عفانيةاألمراض األمعائية اإل 22 100 - 
اإلعفانات الفيروسية المؤدية إلى إصابات جلدية -

 ومخاطية
 

I 

 II األورام الخبيثة      

0,0 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 

100 1 
 
 
 
 

100 1  
األورام الحميدة-  

أمراض الدم و أمراض األعضاء المنتجة لكريات -
 الدم و بعض اضطرابات الجهاز المناعي

III 

52,6 
 
 

10 
 
 

47,4 9 
 
 

ض الغدد واألمراض المرتبطة بالتغذية و أمرا- 19 100
 األيض

IV 

 V االضطرابات النفسية والسلوكية 308 100 184 59,7 124 40,3

 VI أمراض الجهاز العصبي 21 100 12 57,1 9 42,9

 VII أمراض العين وملحقاتها 147 100 73 49,7 74 50,3

 VIII أمراض األذن والخشاء 47 100 23 48,9 24 51,1

 IX أمراض جهاز الدورة الدموية 94 100 49 52,1 45 47,9

 X أمراض الجهاز التنفسي 54 100 26 48,1 28 51,9

 XI أمراض الجهاز الهضمي 102 100 56 54,9 46 45,1

13,9 
 

5 
 

86,1 
 

31 
 

100 36 
 أمراض الجلد و النسيج الخلوي تحت الجلدي 

XII 
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  نتائج المقارنة بين توزيع الضحايا حسب الشريحتين: 34الرسم البياني 

   الكبريين لألعمار وحسب األمراض  واألعراض المصرح بها دون

  )التبويب وفق التصنيف الدولي لألمراض( مستندات طبية إثباتية 

  

  

  

     

36,4 
 
 

127 
 
 

63,6 
 
 

222 
 
 

100 349 
 
 

و النسيج       أمراض العظام المفاصل و العضالت 
 الضام

XIII 

42,0 
 
 

21 
 
 

58,0 
 
 

29 
 
 

100 50 
 
 أمراض الجهاز التناسلي و البولي 

XIV 

 XV الحمل و الوالدة و النفاس       

ةدبعض األمراض التي تعود إلى مرحلة ما حول الوال         XVI 

ةبغيالص التشوهات الخلقية واالختالالت          XVII 

38,9 
 
 
 

126 
 
 
 

61,1 
 
 
 

198 
 
 
 

100 324 
 
 
 

أعراض وعالمات مرضية ونتائج غير طبيعية 
للفحوص الطبية و فحوص المختبر، غير مصنفة في 

 مكان آخر

XVIII 

29,9 
 
 
 

41 
 
 
 

70,1 
 
 
 

96 
 
 
 

100 137 
 
 
 

اإلصابات الناجمة عن الرضوض وحاالت التسميم و 
ب الخارجية األخرىبعض العقابيل و األسبا  

XIX 

100 
 
 

13 
 
 

0,0 
 
 

0 
 
 

100 13 
 
 أسباب خارجية أخرى للحاالت المرضية والوفيات 

XX 

0,0 
 
 

0 
 
 

100 
 
 

2 
 
 

100 2 
 
 

عوامل مؤثرة في الحالة الصحية و أسباب اللجوء إلى 
 المصالح الطبية

XXI 

40,6 
 

700 
 

59,4 
 

1026 
 

100  1726 
 المجموع 

 

86,1
70,1

68,2
63,6

61,1
59,7

58
57,1

54,9

48,1

13,9
29,9

31,8
36,4

38,9
40,3

42
42,9

45,1

52,6

52,1

48,9
49,7

47,4

50,3
47,9

51,1
51,9

XII
XIX

I
XIII

XVIII
V

XIV
VI
XI
IX
VII
VIII

X
IV
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وصف الحالة الصحية لذوي حقوق الضحايا، بناء على التشخيص المستخلص من           وصف الحالة الصحية لذوي حقوق الضحايا، بناء على التشخيص المستخلص من           --44--33

  ت الطبيةت الطبيةالمستنداالمستندا
 ملفا، يـصرحون فيهـا أنهـم         ملفا، يـصرحون فيهـا أنهـم        23142314  1155عدد الملفات المقدمة من طرف ذوي الحقوق      عدد الملفات المقدمة من طرف ذوي الحقوق      بلغ  بلغ  

 فقط من هذه الملفات التي تحتوي على مـستندات           فقط من هذه الملفات التي تحتوي على مـستندات          281281لكن  لكن  . . يعانون من مشكالت صحية   يعانون من مشكالت صحية   
  ..طبيةطبية

. .  ملفا من هذه الملفات المحتوية على المستندات المذكورة         ملفا من هذه الملفات المحتوية على المستندات المذكورة        178178وقام الفريق الطبي بدارسة     وقام الفريق الطبي بدارسة     
وبالتالي، فإن المعطيات   وبالتالي، فإن المعطيات   ). ). %%  7711أي ما يعادل    أي ما يعادل     ( (لالستغالللالستغاللنت غير قابلة    نت غير قابلة     منها كا   منها كا  126126لكن  لكن  

 فقط، نظرا ألن عدد الملفـات المدروسـة ال           فقط، نظرا ألن عدد الملفـات المدروسـة ال          لالستئناسلالستئناسالتي سوف نوردها فيما يلي هي       التي سوف نوردها فيما يلي هي       
  ..يكتسي داللة إحصائيةيكتسي داللة إحصائية

    
  التوزيع حسب عدد و نوعية المستندات الطبية التوزيع حسب عدد و نوعية المستندات الطبية   --11--44--33

 تحتوي على مـستندين      تحتوي على مـستندين     %%  88,,5533، هناك   ، هناك   ، تم إدراجها ضمن هذه الدراسة     ، تم إدراجها ضمن هذه الدراسة      ملفا  ملفا 5252  من بين من بين 
 من هذه الملفات تتضمن شهادات طبيـة         من هذه الملفات تتضمن شهادات طبيـة        %%  66,,5599و من جانب آخر، فإن      و من جانب آخر، فإن      . . طبيين أو أكثر  طبيين أو أكثر  

ويـشار إلـى أن     ويـشار إلـى أن     .) .) 4444 و الجدول     و الجدول    4343الجدول  الجدول  ((مسلمة من قبل أطباء عامين أو مختصين        مسلمة من قبل أطباء عامين أو مختصين        
  .. المدروسة في هذا اإلطار هي مستندات متوسطة القيمة المدروسة في هذا اإلطار هي مستندات متوسطة القيمةجميع المستندات الطبيةجميع المستندات الطبية

                                                 
غير محدد " ذوي الحقوق " و في الوقت الذي يتم إعداد هذا التقرير، مازال تعريف . يتعلق األمر بذوي حقوق الضحايا الذين وافتهم المنية 15

الذين تقل أعمارهم عن (أبناء الضحايا : و نشير هنا إلى تجربة الشيلي، التي تعتبر أن ذوي الحقوق هم. نصاف و المصالحةمن طرف هيئة اإل
  وآباؤهم و أزواجهم)  سنة، أو الذين يعانون من إعاقة ما، بصرف النظر عن أعمارهم25

  سنة60أقل من   سنة فما فوق60
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  توزيع المستندات الطبية لذوي الحقوق حسب العدد: 43الجدول 

  
  
  
  
  

  توزيع المستندات الطبية لذوي الحقوق : 44الجدول 
  رتحسب النوعية والتوا

   

 
   نوعية القرابة بين ذوي الحقوق و الضحايا نوعية القرابة بين ذوي الحقوق و الضحايا--22--44--33

  ((ة القرابة بين ذوي الحقوق و الضحايا، يتضح أن الفروع يمثلون أكثر من النصف ة القرابة بين ذوي الحقوق و الضحايا، يتضح أن الفروع يمثلون أكثر من النصف فيما يتصل بنوعيفيما يتصل بنوعي
  ..%%  55,,1111 ثم األصول بنسبة  ثم األصول بنسبة 33,,1177%%بنسبة بنسبة تليهم الزوجات تليهم الزوجات   ))77,,%%5577

  توزيع ذوي الحقوق حسب نوعية: 45الجدول
  القرابة التي تربطهم بالضحايا

مستنداتعدد ال  
 1 2 3 4  فما فوق5 المجموع

 

 المجموع 24 9 5 3 11 52

 النسبة المئوية 46,2 17,3 9,6 5,8 21,2 100,0

ملفات   نوعية المستندات الطبية
غير قابلة 

تغالللالس  
مستندات 
 وصفات أخر ى

فحوص 
راديولوجية

فحوص
 بيولوجية

شهادة من
 طبيب مختص

شهادة من
طبيب عام

  خبرة طبية

126 18 18 4 7 19 12 9  
70,8 34,6 34,6 7,7 13,5 36,5 23,1 17,3 

جالزو الزوجة  اإلبن اإلبنة األخ األخت آخرون األب األم المجموع  
52 4 2 1 3 1 8 22  9 2 

100,0 7,7 3,8 1,9 5,8 1,9 15,4 42,3 17,3 3,8 



 
Royaume du Maroc 

 
Instance Equité et Réconciliation 

        

  
 المملكة المغربية

 
  هيئة اإلنصاف و المصالحة

  
 

  سسالكتاب السادالكتاب الساد                                                                                                                                                التقرير الختاميالتقرير الختامي
 

104

  

   ملمح عن الحالة الصحية لذوي الحقوق ملمح عن الحالة الصحية لذوي الحقوق--33--44--33
 للملفات المدروسة ال يمكن من استخالص فكرة واضحة و محددة عن الحالة الصحية               للملفات المدروسة ال يمكن من استخالص فكرة واضحة و محددة عن الحالة الصحية              إن العدد المحدود  إن العدد المحدود  

  ..الفئةالفئةلذوي الحقوق، و ال عن طبيعة األمراض المستشرية ضمن هذه لذوي الحقوق، و ال عن طبيعة األمراض المستشرية ضمن هذه 
 ملفا، يتبدى أن ذوي الحقوق يعانون        ملفا، يتبدى أن ذوي الحقوق يعانون       5252وانطالقا من الملفات المدروسة في هذا السياق، والبالغ عددها          وانطالقا من الملفات المدروسة في هذا السياق، والبالغ عددها          

من أمراض مختلفة و متنوعة، دون أن يكون هناك مرض مهيمن بشكل ملحـوظ، باسـتثناء ارتفـاع                  من أمراض مختلفة و متنوعة، دون أن يكون هناك مرض مهيمن بشكل ملحـوظ، باسـتثناء ارتفـاع                  
  ))3355 و الرسم البياني  و الرسم البياني 4646الجدول الجدول ((الضغط الشرياني الالسببي الضغط الشرياني الالسببي 

  
  
  
  
  
  
  

  يع األمراض التي تمت معاينتها لدى ذوي الحقوق،توز: 46جدول 
  بناء على المستندات الطبية

  

% 
 نوعية المرض عدد الحاالت 

 ارتفاع الضغط الشرياني الالسببي 6 11,5
  رضوضية دون تحديد لطبيعتهاإصابات 3 5,8
 حاالت الكرب الناجمة عن الصدمات النفسية 3 5,8
متشوه أحد األطراف، روماتيز 3 5,8  
  آالم ظهرية دون تحديد،آالم قطنية 2  3,8
 اعتالل مفصلي، دون تحديد 2 3,8
 التهاب مفصلي دون تحديد 2 3,8

 اضطراب نفسي دن تحديد 2 3,8
 حاالت الربو، دون تحديد 2 3,8
 حاالت أخرى 27 51,9
 المجموع 52  100
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  الحقوق، حسب األمراضلذوي ) بالنسبة المئوية(التوزيع : 35م البياني الرس

  المشخصة بناء على المستندات الطبية

3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 5,8 5,8 5,8
11,5

51,9
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  اتمةاتمةــخخ--4
يتضح، من خالل هذا التعداد لألمراض الرئيسية التي تمت معاينتها لـدى الـضحايا، أن               يتضح، من خالل هذا التعداد لألمراض الرئيسية التي تمت معاينتها لـدى الـضحايا، أن               
هناك هيمنة لألمراض المزمنة، مثل االلتهابـات المفـصلية،  وداء الرومـاتيزم، وداء              هناك هيمنة لألمراض المزمنة، مثل االلتهابـات المفـصلية،  وداء الرومـاتيزم، وداء              

رتفاع الضغط الشرياني، و أمراض القلب و األوعية الدموية، و األمـراض            رتفاع الضغط الشرياني، و أمراض القلب و األوعية الدموية، و األمـراض            السكري، وا السكري، وا 
 و النفسية    و النفسية   التنفسية المزمنة، واألمراض النفسية و العصبية، إضافة إلى العقابيل الجسمانية         التنفسية المزمنة، واألمراض النفسية و العصبية، إضافة إلى العقابيل الجسمانية         

 وتجدر اإلشارة إلى أن هذه األمـراض و العقابيـل            وتجدر اإلشارة إلى أن هذه األمـراض و العقابيـل           ..الناجمة عن الرضوض و الصدمات    الناجمة عن الرضوض و الصدمات    
ـ كما أنها تنـشأ عـن ا      كما أنها تنـشأ عـن ا      . . الة عجز متبقية  الة عجز متبقية  هي مستديمة في الغالب، وتؤدي إلى ح      هي مستديمة في الغالب، وتؤدي إلى ح       ـ خ تالالت تالالت خ

وعلى وعلى . . مرضية نهائية، تتطلب تدريبا خاصا للمريض من أجل التكيف مع وضعه الجديد           مرضية نهائية، تتطلب تدريبا خاصا للمريض من أجل التكيف مع وضعه الجديد           
صعيد آخر، فإن هذه األمراض و العقابيل قد تستوجب إشرافا خاصا، أو وضـعا تحـت                صعيد آخر، فإن هذه األمراض و العقابيل قد تستوجب إشرافا خاصا، أو وضـعا تحـت                

  1166..المراقبة أو عالجا طويل األمدالمراقبة أو عالجا طويل األمد
    

 صرحوا أنهم مرضى، دون اإلدالء بمستندات طبية         صرحوا أنهم مرضى، دون اإلدالء بمستندات طبية        وفيما يتعلق بالضحايا اآلخرين، الذين    وفيما يتعلق بالضحايا اآلخرين، الذين    
تثبت ذلك، فإن دراسة عينة من تصريحاتهم تمكن من تكوين فكرة عامـة عـن طبيعـة                 تثبت ذلك، فإن دراسة عينة من تصريحاتهم تمكن من تكوين فكرة عامـة عـن طبيعـة                 

وهي أمراض ال تختلف كثيرا عن تلك التي تمت معاينتهـا           وهي أمراض ال تختلف كثيرا عن تلك التي تمت معاينتهـا           . . األمراض المستشرية لديهم  األمراض المستشرية لديهم  
  ..بناء على المستندات الطبية، على األقل فيما يتعلق ببعض فصول التصنيفبناء على المستندات الطبية، على األقل فيما يتعلق ببعض فصول التصنيف

 من الـضحايا     من الـضحايا    %%  4400(( عدد من عوامل التعرض للمرض، مثل عامل السن           عدد من عوامل التعرض للمرض، مثل عامل السن          ونظرا لوجود ونظرا لوجود 
إضافة إلى درجة واستشراء األمراض المعاينة أو المـصرح         إضافة إلى درجة واستشراء األمراض المعاينة أو المـصرح         ) ) بلغوا الستين أو تجاوزوها   بلغوا الستين أو تجاوزوها   

دون أن نغفل القابلية الخاصـة للمـرض        دون أن نغفل القابلية الخاصـة للمـرض        ) )  من الضحايا صرحوا أنهم مرضى      من الضحايا صرحوا أنهم مرضى     6644%%((بها  بها  
تفاقم األمراض المزمنـة لـديهم، و أن تـزداد          تفاقم األمراض المزمنـة لـديهم، و أن تـزداد          لدى هؤالء الضحايا، فإن من الوارد أن ت       لدى هؤالء الضحايا، فإن من الوارد أن ت       

شيوعا، مع كل ما ينجم عن ذلك من معاناة ومن حاالت عجز، عالوة علـى التكـاليف                 شيوعا، مع كل ما ينجم عن ذلك من معاناة ومن حاالت عجز، عالوة علـى التكـاليف                 
  ..المادية المرتفعة نسبيا، سواء بالنسبة إلى الضحايا أو إلى ذويهمالمادية المرتفعة نسبيا، سواء بالنسبة إلى الضحايا أو إلى ذويهم

  

                                                 
16 ) 2e Ed)(Dictionary of Health Services Management.(  
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  اتاتــتوصيتوصي  --55
ـ    عالوة على األضرار التي لحقت بالضحايا، نتيجة لال       عالوة على األضرار التي لحقت بالضحايا، نتيجة لال        ـ    نتهاكات التي تعرضوا له ا، فـإن   ا، فـإن   نتهاكات التي تعرضوا له

 تظهر أنهم يعانون من مختلف األمـراض         تظهر أنهم يعانون من مختلف األمـراض        دراسة الحالة الصحية الراهنة لهؤالء الضحايا     دراسة الحالة الصحية الراهنة لهؤالء الضحايا     
وهي أمراض ترتبط حتما بالسن، لكنها تفاقمت بسبب الرضوض والـصدمات           وهي أمراض ترتبط حتما بالسن، لكنها تفاقمت بسبب الرضوض والـصدمات           . . المزمنةالمزمنة

  1177..الجسمانية و النفسية المتعددة  التي تعرض لها هؤالء الضحاياالجسمانية و النفسية المتعددة  التي تعرض لها هؤالء الضحايا
لمعانـاة الجـسمانية و النفـسية األليمـة         لمعانـاة الجـسمانية و النفـسية األليمـة         وبالتالي، فإن هذا الوضع الخاص، المطبوع با      وبالتالي، فإن هذا الوضع الخاص، المطبوع با      

 فيمـا يتعلـق      فيمـا يتعلـق     للضحايا، يحتم إنشاء آلية خاصة للتكفل المستديم بهؤالء األشخاص، سواء         للضحايا، يحتم إنشاء آلية خاصة للتكفل المستديم بهؤالء األشخاص، سواء         
  ..ولذوي الحقوقولذوي الحقوقالضحايا الضحايا بالعالج أو بإعادة االعتبار التي تتطلبها الحالة الصحية لمجموع بالعالج أو بإعادة االعتبار التي تتطلبها الحالة الصحية لمجموع 

قرار بكرامـة األشـخاص     قرار بكرامـة األشـخاص     إلإلوتنبني الفلسفة العامة للمقاربة المقترحة في هذا الشأن على ا         وتنبني الفلسفة العامة للمقاربة المقترحة في هذا الشأن على ا         
 سواء   سواء  و ينبغي أن يكون هذا اإلقرار كامال،      و ينبغي أن يكون هذا اإلقرار كامال،      . . الذين عانوا من المعامالت المطبوعة بالعنف     الذين عانوا من المعامالت المطبوعة بالعنف     
ذلك أن هؤالء األشخاص قـد أبـانوا عـن          ذلك أن هؤالء األشخاص قـد أبـانوا عـن          . . على الصعيد المادي أو المعنوي أو الطبي      على الصعيد المادي أو المعنوي أو الطبي      

كما أنهـم أتـاحوا     كما أنهـم أتـاحوا     . . ة التي عاشوها  ة التي عاشوها  يبيبشجاعة نادرة، خالل حياتهم و خالل السنوات العص       شجاعة نادرة، خالل حياتهم و خالل السنوات العص       
ولهذه األسـباب، ينبغـي     ولهذه األسـباب، ينبغـي     . . دنا أن تتجاوز مرحلة خاصة من مراحل تاريخها الحديث        دنا أن تتجاوز مرحلة خاصة من مراحل تاريخها الحديث        لباللبال

                                                 
  : عن المنظمة العالمية للصحة2002الصادر سنة " التقرير الدولي حول العنف و الصحة  "جانب من  17
على المنظومات الوطنية للصحة أن تعمل على توفير العالج المنشود :  تدعيم اإلجراءات المتخذة لصالح ضحايا العنف– "التوصية الخامسة"

ورية للمساندة وإعادة التأهيل، من أجل تفادي المضاعفات و العقابيل المترتبة لجميع ضحايا العنف بمختلف أشكاله، وأن توفر الخدمات الضر
  :ينبغي إعطاء األولوية لما يلي.  عن العنف

  .تطوير أنظمة اإلسعاف المستعجل و تمكين القطاع الصحي من الوسائل الكفيلة بعالج الضحايا و إعادة تأهيلهم-
  .  حوادث العنف، وتوجيه الضحايا نحو الهيآت التي تتولى عملية اإلشراف و المساندةالتعرف على العالمات و األعراض الناجمة عن-
اتخاذ اإلجراءات الضرورية حتى ال يتعرض الضحايا من جديد للتحرش واالستفزاز من طرف مصالح الصحة أو العدل أو الشرطة أو -

  .ن العودة إلى سابق أعمالهمكما ينبغي العمل على منع مرتكبي أعمال العنف م. المصالح االجتماعية
تنظيم برامج للمساعدة االجتماعية و الوقاية، وإنشاء مصالح أخرى لحماية العائالت المعرضة للعنف، ولتخفيف حاالت الكرب لدى األشخاص -

  .الذين يقومون برعاية األطفال
  . كذلك في معاهد التمريضإدراج مقررات تكوينية خاصة بالوقاية من العنف في المسار الدراسي لطلبة الطب و-

ومن شأن كل واحد من هذه اإلجراءات أن يساعد على التخفيف من آثار العنف على األفراد و أن يؤدي إلى تخفيض الكلفة المادية على الصعيد 
قاية من أعمال االستفزاز لكن بلورة هذه اإلجراءات و إخراجها إلى حيز التنفيذ يقتضيان التفكير، في الوقت نفسه، في الو. الصحي واالجتماعي

بمعنى أنه ينبغي تجنيبهم كل أشكال العنف التي قد تمارس عليهم من جديد من طرف مرتكبي أعمال العنف . التي قد يتعرض لها الضحايا الحقا
ئلة و المجتمع، عالوة كما ينبغي العمل على وقاية هؤالء الضحايا من سلوكات الشجب و التنديد المؤدية إلى اإلقصاء من طرف العا. السابقة

 .على نتائج سلبية أخرى
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ة، ة، ييصحصحالعمل على إدماج هؤالء الضحايا وذوي حقوقهم ضمن نظام من أنظمة التغطية ال            العمل على إدماج هؤالء الضحايا وذوي حقوقهم ضمن نظام من أنظمة التغطية ال            
  ..التي هي قيد التعميم في المغربالتي هي قيد التعميم في المغرب

ط بين  ط بين  واعتبارا لألسباب األخالقية المشار إليها، وكذلك لألسباب الطبية، يجب تفادي الرب          واعتبارا لألسباب األخالقية المشار إليها، وكذلك لألسباب الطبية، يجب تفادي الرب          
وما يمكن اقتراحه فـي هـذا       وما يمكن اقتراحه فـي هـذا       . .  والمادي  والمادي التكفل الصحي بالضحايا و جبر الضرر المعنوي      التكفل الصحي بالضحايا و جبر الضرر المعنوي      

الصدد هو الفصل التام بين التعويضات المادية الهادفة إلى جبر الضرر وبين الحق فـي               الصدد هو الفصل التام بين التعويضات المادية الهادفة إلى جبر الضرر وبين الحق فـي               
 الصعيد الطبي المحض، فحتى األشخاص الـذين ال          الصعيد الطبي المحض، فحتى األشخاص الـذين ال         وعلىوعلى. . صحيةصحيةالالتغطية  تغطية  الالاالستفادة من   االستفادة من   

عكاسات صحية للمعامالت العنيفة التي تعرضوا لها في الـسابق،          عكاسات صحية للمعامالت العنيفة التي تعرضوا لها في الـسابق،          يشتكون حاليا من أي ان    يشتكون حاليا من أي ان    
ومن جانب آخر، فإن هذه     ومن جانب آخر، فإن هذه     . . قد يصابون فيما بعد بأمراض ناجمة عن المعامالت المذكورة        قد يصابون فيما بعد بأمراض ناجمة عن المعامالت المذكورة        

 و قدرته علـى   و قدرته علـى  كل شخصكل شخص إلى انعكاسات مختلفة، حسب طبيعة  إلى انعكاسات مختلفة، حسب طبيعة قد أدت قد أدت المعامالت العنيفة   المعامالت العنيفة   
 حقوق هؤالء األشـخاص تنبـع مـن          حقوق هؤالء األشـخاص تنبـع مـن         وعلى أية حال، فإن   وعلى أية حال، فإن   . . المقاومة الجسمانية و النفسية   المقاومة الجسمانية و النفسية   

 و على صعيد آخر،      و على صعيد آخر،     .. من أجل هذا الوطن و من أجل حقوق اإلنسان          من أجل هذا الوطن و من أجل حقوق اإلنسان         كونهم ضحوا بالكثير  كونهم ضحوا بالكثير  
فإن من الصعب وضع معايير علمية دقيقة تمكن من رصد مبالغ مالية محـددة لهـؤالء                فإن من الصعب وضع معايير علمية دقيقة تمكن من رصد مبالغ مالية محـددة لهـؤالء                

  .. الصحية الصحيةالضحايا من أجل تغطية التكاليفالضحايا من أجل تغطية التكاليف
  ::ا تتلخص كالتاليا تتلخص كالتاليالتي يمكن استنتاجهالتي يمكن استنتاجه  1188وبالتالي، فإن التوصياتوبالتالي، فإن التوصيات

  
  إدماج الضحايا و ذوي الحقوق ضمن نظام التغطية الصحيةإدماج الضحايا و ذوي الحقوق ضمن نظام التغطية الصحية  --11--55

هناك فئة قليلة من الضحايا تستفيد من تغطية صحية، بحكم انتمائها للوظيفة العمومية، أو              هناك فئة قليلة من الضحايا تستفيد من تغطية صحية، بحكم انتمائها للوظيفة العمومية، أو              
أما الباقون  أما الباقون  . . تستفيد من تغطية شركات التأمين الخاصة، بالنسبة لمأجوري القطاع الخاص         تستفيد من تغطية شركات التأمين الخاصة، بالنسبة لمأجوري القطاع الخاص         

 أنظمة التغطية الصحية، التي هي قيد التعميم في بالدنـا            أنظمة التغطية الصحية، التي هي قيد التعميم في بالدنـا           نظام من نظام من فينبغي إدماجهم ضمن    فينبغي إدماجهم ضمن    

                                                 
 من القانون األساسي لهيئة اإلنصاف و المصالحة، الذي -5 المادة –تتالءم هذه التوصيات مع اإلجراءات المنصوص عليها في البند التاسع  18

ريق اقتراحات و توصيات تهدف إلى وجوب جبر الضرر بالنسبة لألشخاص المختطفين و ضحايا االعتقال التعسفي، وذلك عن ط" ينص على 
ضمان إعادة التأهيل النفسي و الطبي، كما ينبغي العمل على إيجاد حلول نهائية للمشكالت و العراقيل اإلدارية و القضائية و المهنية وتوفير 

 ".الوسائل الضرورية لتمكين الضحايا من استرجاع ممتلكاتهم
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--0202--11 الظهير رقم     الظهير رقم    ..، الذي ينص على التغطية الصحية األساسية      ، الذي ينص على التغطية الصحية األساسية      ))6565--0000القانون رقم   القانون رقم   ((
  ..))20022002 أكتوبر  أكتوبر 33، موافق، موافق14231423 رجب  رجب 2525، المؤرخ في ، المؤرخ في 296296

ي االستفادة  ي االستفادة  ويحدد القانون المذكور، في بنده الثاني، نوعية األشخاص الذين لهم األحقية ف           ويحدد القانون المذكور، في بنده الثاني، نوعية األشخاص الذين لهم األحقية ف           
 لكن ينبغي تعديل هذا البند من أجل إدماج الضحايا ضمن ذوي األحقية، أو من أجل                 لكن ينبغي تعديل هذا البند من أجل إدماج الضحايا ضمن ذوي األحقية، أو من أجل                ..منهمنه

اعتبارهم بمثابة أصحاب معاشات تصرفها الدولة، حسب طرق تمويلية، تبقى في حاجـة             اعتبارهم بمثابة أصحاب معاشات تصرفها الدولة، حسب طرق تمويلية، تبقى في حاجـة             
  ..إلى التحديدإلى التحديد

فالمطلوب، إذن هو تمكين جميع األشخاص الذين تبين أنهم ضـحايا النتهاكـات حقـوق            فالمطلوب، إذن هو تمكين جميع األشخاص الذين تبين أنهم ضـحايا النتهاكـات حقـوق            
  ..ان من االنخراط و التسجيل في لوائح التغطية الصحية اإلجباريةان من االنخراط و التسجيل في لوائح التغطية الصحية اإلجباريةاإلنساإلنس

كما يتعين أن يقدم الخبراء تقديراتهم في هذا المضمار، بمجرد ما يـتم اإلقـرار بمبـدأ                 كما يتعين أن يقدم الخبراء تقديراتهم في هذا المضمار، بمجرد ما يـتم اإلقـرار بمبـدأ                 
  ..اإلدماج المشار إليهاإلدماج المشار إليه

  

   خلق جهاز دائم لتوجيه و مساعدة الضحايا خلق جهاز دائم لتوجيه و مساعدة الضحايا--22--55
طية الصحية، ينبغي التفكيـر     طية الصحية، ينبغي التفكيـر      مع إدماج الضحايا وذوي الحقوق ضمن نظام التغ         مع إدماج الضحايا وذوي الحقوق ضمن نظام التغ        ةةااازازووبالمبالم

لصالح ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان، مع      لصالح ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان، مع      " "  و المساعدة الطبية      و المساعدة الطبية     جهاز للتوجيه جهاز للتوجيه " " في خلق   في خلق   
طبيب منـسق علـى الـصعيد       طبيب منـسق علـى الـصعيد       " " ، إضافة إلى    ، إضافة إلى    ""طبيب منسق على الصعيد الوطني    طبيب منسق على الصعيد الوطني    " " تعيين  تعيين  
ير ير ، تابع لوزارة الصحة، و خاصة في األقاليم و العماالت التي يوجد فيها عدد كب              ، تابع لوزارة الصحة، و خاصة في األقاليم و العماالت التي يوجد فيها عدد كب              ""المحليالمحلي

  ..من الضحايامن الضحايا
وينبغي أن يتوفر هذا الجهاز على مجموعة من الصالحيات و الموارد، كي يؤدي الدور              وينبغي أن يتوفر هذا الجهاز على مجموعة من الصالحيات و الموارد، كي يؤدي الدور              

  ..المنوط به لصالح الضحاياالمنوط به لصالح الضحايا
  

  التكفل الطبي الفوري و العاجل ببعض الضحاياالتكفل الطبي الفوري و العاجل ببعض الضحايا  --33--55
هناك عدد محدود من الضحايا في حاجة إلى عناية خاصة نظرا للمتاعب الصحية النوعية         هناك عدد محدود من الضحايا في حاجة إلى عناية خاصة نظرا للمتاعب الصحية النوعية         

  ..ا، و التي تتطلب تكفال طبيا عاجال، تختلف طبيعته باختالف الحاالتا، و التي تتطلب تكفال طبيا عاجال، تختلف طبيعته باختالف الحاالتالتي يعانون منهالتي يعانون منه
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تقدير حاجيات الضحايا فيما يتـصل بـالعالج وبإعـادة االعتبـار الجـسماني                      تقدير حاجيات الضحايا فيما يتـصل بـالعالج وبإعـادة االعتبـار الجـسماني                        --44--55
  والنفسيوالنفسي
 استكمال الدراسة التشخيصية للحالة الصحية للضحايا، المبنية علـى المـستندات             استكمال الدراسة التشخيصية للحالة الصحية للضحايا، المبنية علـى المـستندات            في أفق في أفق 

وبإعـادة  وبإعـادة   تقدير حاجيات الضحايا، فيما يتصل بالعالج         تقدير حاجيات الضحايا، فيما يتصل بالعالج        الطبية فحسب، ومن أجل تحديد و     الطبية فحسب، ومن أجل تحديد و     
االعتبار الجسماني و النفسي، تعتزم هيئة اإلنصاف و المصالحة تنظيم فحوصات طبيـة             االعتبار الجسماني و النفسي، تعتزم هيئة اإلنصاف و المصالحة تنظيم فحوصات طبيـة             

وقد كانت هذه العملية مبرمجـة فـي        وقد كانت هذه العملية مبرمجـة فـي        . . ببعض األقاليم، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة      ببعض األقاليم، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة      
االطالع على نتائج الدراسة    االطالع على نتائج الدراسة    ، في بداية األمر، لكن تم تأجيلها إلى حين          ، في بداية األمر، لكن تم تأجيلها إلى حين          20052005شهر يونيو   شهر يونيو   

وهي نتائج سوف تمكن من     وهي نتائج سوف تمكن من     ". ". حول الوضعية الصحية لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان        حول الوضعية الصحية لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان        " " 
  ..تحديد أهداف العملية المذكورة بكيفية أكثر دقةتحديد أهداف العملية المذكورة بكيفية أكثر دقة

  

   إعداد برامج نوعية إلعادة التأهيل النفسي إعداد برامج نوعية إلعادة التأهيل النفسي--55--55
ضحايا على استعادة   ضحايا على استعادة    إعداد برامج نوعية إلعادة التأهيل النفسي، من أجل مساعدة ال           إعداد برامج نوعية إلعادة التأهيل النفسي، من أجل مساعدة ال          ينبغيينبغي

  .. والنفسية والنفسيةمؤهالتهم الجسمانيةمؤهالتهم الجسمانية
و بعد اإلقرار بأهمية هذه البرامج، من الناحية المبدئية، سوف تتعين االستعانة بمؤسسات             و بعد اإلقرار بأهمية هذه البرامج، من الناحية المبدئية، سوف تتعين االستعانة بمؤسسات             
متخصصة من أجل تحديد الظروف و الوسائل الكفيلة بتحقيق البرامج المـذكورة سـواء              متخصصة من أجل تحديد الظروف و الوسائل الكفيلة بتحقيق البرامج المـذكورة سـواء              

  ..فيما يتعلق بمضمونها أو بالموارد الضرورية إلنجازهافيما يتعلق بمضمونها أو بالموارد الضرورية إلنجازها
  

  المراجعالمراجع--66
التصنيف اإلحصائي الدولي لألمراض و للمشكالت الصحية المرتبطة بها،         التصنيف اإلحصائي الدولي لألمراض و للمشكالت الصحية المرتبطة بها،           

  ).).19931993  --المنظمة العالمية للصحة المنظمة العالمية للصحة . (. (33 و  و 11الطبعة العشرة، الجزآن الطبعة العشرة، الجزآن 
  

 سؤاال و جوابا حول الصحة وحقوق اإلنسان، المنظمة العالمية للصحة،            سؤاال و جوابا حول الصحة وحقوق اإلنسان، المنظمة العالمية للصحة،           2525  
  ..20020022، يوليوز ، يوليوز 11، العدد ، العدد ""الصحة والحقوق اإلنسانية الصحة والحقوق اإلنسانية ""سلسلة سلسلة 
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 العـالج    العـالج   –– جبر الـضررر      جبر الـضررر     ––عالج الضحايا و عائالتهم، إعادة االعتبار       عالج الضحايا و عائالتهم، إعادة االعتبار           
الطبي، أليخاندرو غونزاليز، محام ورئيس الجمعية الوطنية للمصالحة وجبر         الطبي، أليخاندرو غونزاليز، محام ورئيس الجمعية الوطنية للمصالحة وجبر         

  ..الضرر، الشيليالضرر، الشيلي
  

 وثيقة أعـدتها مـاري       وثيقة أعـدتها مـاري      ––حقوق اإلنسان و إعادة االعتبار للضحايا       حقوق اإلنسان و إعادة االعتبار للضحايا       : : هايتيهايتي  
، البعثة المدنية الدولية بهايتي     ، البعثة المدنية الدولية بهايتي      مصلحة حماية حقوق اإلنسان     مصلحة حماية حقوق اإلنسان    ––تيريز فيدياني   تيريز فيدياني   
OOEEAA//OONNUU..  

  
 العالمي حول العنف والصحة، المنظمة العالمية للصحة، جنيـف،           العالمي حول العنف والصحة، المنظمة العالمية للصحة، جنيـف،          التقريرالتقرير    

20022002..  
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  ققــمالحمالح

  منهجية العملمنهجية العمل  ::11الملحق الملحق 
  الضحايا الخاضعون للدراسةالضحايا الخاضعون للدراسة  --11

 داخـل اآلجـال      داخـل اآلجـال     ––  همهمإن الضحايا المعنيين بهذه الدراسة هم أولئك الذين قاموا بإيداع ملفات          إن الضحايا المعنيين بهذه الدراسة هم أولئك الذين قاموا بإيداع ملفات          
 لدى كتابة هيئة اإلنصاف و المصالحة، و الذين صرحوا أنهـم يعـانون مـن                 لدى كتابة هيئة اإلنصاف و المصالحة، و الذين صرحوا أنهـم يعـانون مـن                ––المحددة  المحددة  

أمـا  أمـا  . . أمراض أو عقابيل ناجمة عن األحداث التي شهدتها بالدنا خالل الحقبة المنـصرمة            أمراض أو عقابيل ناجمة عن األحداث التي شهدتها بالدنا خالل الحقبة المنـصرمة            
 فإنـه يتجـاوز      فإنـه يتجـاوز     ،،عدد الملفات التي تحتوي على تصريحات متجانسة، إلى هذا الحد أو ذاك           عدد الملفات التي تحتوي على تصريحات متجانسة، إلى هذا الحد أو ذاك           

  ..تسعة آالفتسعة آالف
  

   األهداف المتوخاة من الدراسة األهداف المتوخاة من الدراسة--22
 الرئيسي لهذه الدراسة في تحديد طبيعة و أهمية األمراض التي يعاني منهـا               الرئيسي لهذه الدراسة في تحديد طبيعة و أهمية األمراض التي يعاني منهـا              يتمثل الهدف يتمثل الهدف 

ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان، وكذلك في استخالص الخيارات البديلة و االستراتيجيات           ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان، وكذلك في استخالص الخيارات البديلة و االستراتيجيات           
العالج، أو بـرد    العالج، أو بـرد    الضرورية من أجل التكفل المستمر بهؤالء الضحايا، سواء فيما يتعلق ب          الضرورية من أجل التكفل المستمر بهؤالء الضحايا، سواء فيما يتعلق ب          

  ..االعتباراالعتبار
  ::ويمكن تلخيص األهداف النوعية للدراسة التي نتحدث عنها في ما يليويمكن تلخيص األهداف النوعية للدراسة التي نتحدث عنها في ما يلي

  ..إجراء دراسة شمولية للحالة الصحية لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسانإجراء دراسة شمولية للحالة الصحية لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان  --أأ  
  ..تحديد المشكالت الرئيسية ومدى أهميتهاتحديد المشكالت الرئيسية ومدى أهميتها  --بب  
  ..صياغة مجموعة من التوصياتصياغة مجموعة من التوصيات  --جج  
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  تحليل واستغالل عينة مصغرةتحليل واستغالل عينة مصغرة--33
  ..نظرا لكون الملفات غير متجانسة، فقد تعين القيام بتحليل و استغالل عينة مصغرة منها             نظرا لكون الملفات غير متجانسة، فقد تعين القيام بتحليل و استغالل عينة مصغرة منها             

       لتكوين فكرة محددة عن طبيعة المعلومات التي تتالءم مع أهداف هـذه الدراسـة،                لتكوين فكرة محددة عن طبيعة المعلومات التي تتالءم مع أهداف هـذه الدراسـة،               وذلكوذلك
و الغرض مـن هـذه      و الغرض مـن هـذه      . . ولصياغة استمارة تحتوي على حد أدنى من المعلومات األساسية        ولصياغة استمارة تحتوي على حد أدنى من المعلومات األساسية        

ابة مرتكز للمعلومات، خالل رقن المعطيات المختلفة بواسطة        ابة مرتكز للمعلومات، خالل رقن المعطيات المختلفة بواسطة        االستمارة هو أن تكون بمث    االستمارة هو أن تكون بمث    
  ..الحاسوبالحاسوب

  
  
  

  االستمارةاالستمارة--44
 بناء على األهداف المنوطة بهذه الدراسة، مـن جهـة، و علـى               بناء على األهداف المنوطة بهذه الدراسة، مـن جهـة، و علـى              االستمارةاالستمارةتمت صياغة   تمت صياغة   

  ..المعلومات الدنيا المتوفرة في المستندات الطبية التي أدلى بها الضحايا، من جهة أخـرى             المعلومات الدنيا المتوفرة في المستندات الطبية التي أدلى بها الضحايا، من جهة أخـرى             
متغيرات الرئيسية والضرورية من أجل إعداد التقرير النهـائي         متغيرات الرئيسية والضرورية من أجل إعداد التقرير النهـائي          هذه المعلومات ال    هذه المعلومات ال   وتشكلوتشكل

  ..للدراسة التي نتحدث عنهاللدراسة التي نتحدث عنها
، من أجل تسهيل و تسريع عمليـة        ، من أجل تسهيل و تسريع عمليـة        لالستمارةلالستمارةالضروري القيام بتوحيد نمطي     الضروري القيام بتوحيد نمطي     وقد كان من    وقد كان من    

  ..الرقن، وكذلك من أجل الحصول على معلومات في المستوى المطلوبالرقن، وكذلك من أجل الحصول على معلومات في المستوى المطلوب
، التي  ، التي  االستمارةاالستمارة تحديد المكونات العامة لهذه       تحديد المكونات العامة لهذه      وقد مكنت القراءة األولية لبعض الملفات من      وقد مكنت القراءة األولية لبعض الملفات من      

  ::تتلخص وحداتها األساسية فيما يليتتلخص وحداتها األساسية فيما يلي
  ..معلومات عن هوية الضحيةمعلومات عن هوية الضحية--أأ  
  ..الخاصيات االجتماعية والديمغرافيةالخاصيات االجتماعية والديمغرافية--بب  
  ..الحالة الصحيةالحالة الصحية--جج  
  ..األمراض الواردة في تصريحات الضحايااألمراض الواردة في تصريحات الضحايا--دد  
  ..األمراض التي تم تشخيصها بناء على المعاينةاألمراض التي تم تشخيصها بناء على المعاينة--هه  
  .. توليف لتشخيصات المعاينة توليف لتشخيصات المعاينةوهو عبارة عنوهو عبارة عنرئيسي، رئيسي، التشخيص الالتشخيص ال--وو
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  التشفيرالتشفير  --55
 مسبق، فإن عملية التشفير هاتـه تعـد ضـرورية     مسبق، فإن عملية التشفير هاتـه تعـد ضـرورية    ززنظرا ألن االستمارة لم تخضع لترمي     نظرا ألن االستمارة لم تخضع لترمي     

  ..وقد تم إنجازها على مرحلتين، ومن طرف فريقين مستقلينوقد تم إنجازها على مرحلتين، ومن طرف فريقين مستقلين. . لمعالجة المعطياتلمعالجة المعطيات
 نظرا الرتباطهـا بالجانـب       نظرا الرتباطهـا بالجانـب       هي التي تقتضي قدرا أكبر من الدقة،        هي التي تقتضي قدرا أكبر من الدقة،       وكانت المرحلة الثانية  وكانت المرحلة الثانية  

وقد تكفل بها أطباء تابعون لـوزارة       وقد تكفل بها أطباء تابعون لـوزارة       . . الطبي، الذي هو الموضوع الرئيسي لدراستنا هاته      الطبي، الذي هو الموضوع الرئيسي لدراستنا هاته      
  ..الصحة، يمارسون عملهم بوالية الرباطالصحة، يمارسون عملهم بوالية الرباط

بالنـسبة لكـل    بالنـسبة لكـل    " " تشخيص المعاينة   تشخيص المعاينة   " " وتتجلى المهمة الموكولة لهؤالء األطباء في صياغة        وتتجلى المهمة الموكولة لهؤالء األطباء في صياغة        
المعطيات الواردة في التـصريحات أو فـي        المعطيات الواردة في التـصريحات أو فـي         وذلك انطالقا من تحليل       وذلك انطالقا من تحليل      ..واحد من الضحايا  واحد من الضحايا  

وبالفعـل، فإنـه ينبغـي      وبالفعـل، فإنـه ينبغـي      . . المستندات الطبية التي أدلى بها هؤالء الضحايا ضمن ملفاتهم        المستندات الطبية التي أدلى بها هؤالء الضحايا ضمن ملفاتهم        
  ::التمييز بين نوعين من المعطياتالتمييز بين نوعين من المعطيات

يتجلى النوع األول في التصريحات الشفوية للضحايا دون اإلدالء بمستندات طبية           يتجلى النوع األول في التصريحات الشفوية للضحايا دون اإلدالء بمستندات طبية             
" "  ما يشار إليه في اإلستمارة بعبارة         ما يشار إليه في اإلستمارة بعبارة        وهووهو. . تثبت ما جاء في التصريحات المذكورة     تثبت ما جاء في التصريحات المذكورة     

األمر الذي يمكن، في مرحلة الحقة، مـن        األمر الذي يمكن، في مرحلة الحقة، مـن         ".  ". وارد في التصريح  وارد في التصريح    مرض أو ِعقَْبال  مرض أو ِعقَْبال  
  . ". "ملمح عام للحالة الصحية للضحايا، بناء على تصريحاتهمملمح عام للحالة الصحية للضحايا، بناء على تصريحاتهم" " استنباط استنباط 

أما النوع الثاني من المعطيات، فهو يتجلى في المستندات الطبية المدلى بها، مـن              أما النوع الثاني من المعطيات، فهو يتجلى في المستندات الطبية المدلى بها، مـن                
 الفحوص الراديولوجية و فحوص المختبر و الملفات         الفحوص الراديولوجية و فحوص المختبر و الملفات        دات الطبية و نتائج   دات الطبية و نتائج   قبيل الشها قبيل الشها 

التي التي " " المعاينات الطبية   المعاينات الطبية   " "  وتمكن هذه المعطيات من صياغة        وتمكن هذه المعطيات من صياغة       ..الطبية، إلى غير ذلك   الطبية، إلى غير ذلك   
األمر الذي يمكن، في مرحلة الحقة، من       األمر الذي يمكن، في مرحلة الحقة، من       ". ". التشخيص الرئيسي   التشخيص الرئيسي   ""تسهل استخالص   تسهل استخالص   

 التشخيـصات الرئيـسية      التشخيـصات الرئيـسية     ملمح عام للحالة الصحية للضحايا، بناء علـى       ملمح عام للحالة الصحية للضحايا، بناء علـى       " " إنجاز  إنجاز  
  . ". "المثبتةالمثبتة

 فقد تم    فقد تم   ")")حالة التغذية لدى األطفال     حالة التغذية لدى األطفال     (" (" روبولوجية  روبولوجية  ثثوعلى غرار ما يجري في األبحاث األن      وعلى غرار ما يجري في األبحاث األن      
وهي ملفات سوف   وهي ملفات سوف   . . إجراء رائز التماثلية، انطالقا من عينة مصغرة لملفات سبق تشفيرها         إجراء رائز التماثلية، انطالقا من عينة مصغرة لملفات سبق تشفيرها         
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لية فهو التأكد   لية فهو التأكد   أما الهدف من هذه العم    أما الهدف من هذه العم    . . يتم فرزها وتشفيرها من جديد، من طرف األطباء       يتم فرزها وتشفيرها من جديد، من طرف األطباء       
  . . التشخيصات التي يقوم بها هؤالء األطباءالتشخيصات التي يقوم بها هؤالء األطباء" " موضوعية موضوعية " " من من 

في طبعتـه   في طبعتـه   " " التصنيف الدولي لألمراض    التصنيف الدولي لألمراض    " " بناء على   بناء على   وقد تم تدوين و تصنيف األمراض       وقد تم تدوين و تصنيف األمراض       
واألشـخاص  واألشـخاص  . . وهو تصنيف صادر عن المنظمة العالمية للـصحة       وهو تصنيف صادر عن المنظمة العالمية للـصحة       . . ))CCIIMM--1100((العاشرة  العاشرة  

أطباء المكتب  أطباء المكتب   التابعون لوزارة الصحة و     التابعون لوزارة الصحة و    األطباءاألطباءالمؤهلون لإلشراف على هذه العملية هم       المؤهلون لإلشراف على هذه العملية هم       
  ..، نظرا لتجربتهم في هذا المجال، نظرا لتجربتهم في هذا المجال))بجماعة الرباطبجماعة الرباط((البلدي لحفظ الصحة البلدي لحفظ الصحة 

  

  استغالل المعطياتاستغالل المعطيات--66
  إدخال المعطيات غير الطبيةإدخال المعطيات غير الطبية--أأ

يتضمن هذا الجزء معلومات غير طبية، من قبيل هوية الضحية و الخصائص االجتماعية             يتضمن هذا الجزء معلومات غير طبية، من قبيل هوية الضحية و الخصائص االجتماعية             
التي عاشها  التي عاشها  " " األحداث  األحداث  " " هذه المجموعة أو تلك، حسب      هذه المجموعة أو تلك، حسب      والديمغرافية وانتماء الضحية إلى     والديمغرافية وانتماء الضحية إلى     

و قد تم القيام برقن جميع هذه المعلومات، بكيفية مسبقة، ضمن قاعـدة             و قد تم القيام برقن جميع هذه المعلومات، بكيفية مسبقة، ضمن قاعـدة             . . في السابق، إلخ  في السابق، إلخ  
قوم قوم ننوبالتالي، فإنه يكفي أن     وبالتالي، فإنه يكفي أن     . . المعطيات العامة، المتوفرة لدى هيئة اإلنصاف و المصالحة       المعطيات العامة، المتوفرة لدى هيئة اإلنصاف و المصالحة       

 تم خلقها لهذا الغرض، وتنبغي اإلشـارة   تم خلقها لهذا الغرض، وتنبغي اإلشـارة  بإدخال هذه المعلومات إلى الجذاذات الطبية التي    بإدخال هذه المعلومات إلى الجذاذات الطبية التي    
 الشخصي، إلـى     الشخصي، إلـى    االسماالسم العائلي للضحية،     العائلي للضحية،    االسماالسم((إلى أن المعطيات المتعلقة بتحديد الهوية       إلى أن المعطيات المتعلقة بتحديد الهوية       

  ..ال تندرج ضمن االستمارة المدروسة من طرف الفريق الطبيال تندرج ضمن االستمارة المدروسة من طرف الفريق الطبي) ) غير ذلكغير ذلك
وبفضل آليات المعالجة الخاصة للمتغيرات، تمت إعادة النظر في بعض الرمـوز الدالـة              وبفضل آليات المعالجة الخاصة للمتغيرات، تمت إعادة النظر في بعض الرمـوز الدالـة              

 مـن أجـل توحيـدها ومالءمتهـا مـع            مـن أجـل توحيـدها ومالءمتهـا مـع           –– على سبيل المثـال       على سبيل المثـال      –– أو األقاليم     أو األقاليم    لى المهن لى المهن عع
  .. و الدولية، المعمول بها في هذا المجال و الدولية، المعمول بها في هذا المجال الوطنية الوطنيةاالصطالحاتاالصطالحات

  االستماراتاالستماراترقن رقن --بب
تمت عملية الرقن بواسطة الحاسوب، و تكفل بها ما بين أربعة و ستة من الراقنين،               تمت عملية الرقن بواسطة الحاسوب، و تكفل بها ما بين أربعة و ستة من الراقنين،               

و و . . معطيات المرقونة و للتأكد مـن انـساجمها       معطيات المرقونة و للتأكد مـن انـساجمها       مع اتخاذ الترتيبات الضرورية لمراقبة ال     مع اتخاذ الترتيبات الضرورية لمراقبة ال     
مباشرة بعد عملية الرقن، يتم تصنيف المعطيات المذكورة حسب األقاليم و حسب األرقام             مباشرة بعد عملية الرقن، يتم تصنيف المعطيات المذكورة حسب األقاليم و حسب األرقام             

  ..الترتيبية للملفات، وذلك لتسهيل عملية البحثالترتيبية للملفات، وذلك لتسهيل عملية البحث
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  تدقيق المعطياتتدقيق المعطيات--جج
كانت عملية التدقيق متزامنة مع عملية الرقن، ومتميزة بنفس الحرص، مـن أجـل              كانت عملية التدقيق متزامنة مع عملية الرقن، ومتميزة بنفس الحرص، مـن أجـل              

  .. على جذاذات مدققة في أسرع وقت ممكن على جذاذات مدققة في أسرع وقت ممكنالحصولالحصول
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  الئحة المتغيرات األساسية في االستمارة

بييالرقم الترت تنصيص المتغيرات  
 المتغيرات غير الطبية

 1 رقم الجذاذة

 2 رقم الملف

")األحداث " حسب نوعية (اسم المجموعة   3 

 4 رمز المجموعة

 5 تاريخ بداية األحداث

حيةعمر الض  6 

)اإلقليم(مكان االزدياد   7 

 8 الوسط

)اإلقليم(مقر السكنى   11 

 12 الوسط

 13 جنس الضحية

 14 المستوى التعليمي
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  الالئحة الكاملة لألمراض المصنفة ضمن : 2الملحق 
  التشخيصات الرئيسية،  بناء على المستندات الطبية

  "األمراض األمعائية واإلعفانية  " Iوتيرة األمراض المشخصة ضمن الفصل -1

  

 15 الحالة العائلية

 16 عدد األطفال

 17 المهنة الحالية

 18 قطاع العمل

 المتغيرات الطبية
 21 طبيعة الضرر الصحي

21 
22 

ي تصريحات الضحية، كما هي مدونة في ملفهأو العقابيل الواردة ف/ األمراض و  23 

24 
في هذا الحيز، ينبغي تسجيل المرض أو األمراض التي يعاني منها الضحية، أو التي عانى  25

مع ضرورة اإلشارة، في الوقت . منها في السابق، بناء على المستندات الطبية المدروسة
 2 التشخيص 1التشخيص (ه األمراض نفسه، إلى نوع التشخيص المرتبط بكل واحد من هذ
)3و التشخيص   

26 

 توليفية  خالصةهذا التشخيص هو عبارة عن(التشخيص الرئيسي المثبت من طرف الطبيب 
)لدراسة الحالة المرضية  

27 

 28 هل خضع الضحية لفحص طبي؟

أم ) 1(ندات جيدة هل هي مست: في هذا الحيز، يتعين تحديد قيمة المستندات الطبية المدروسة
؟)3(أم ضعيفة ) 2(متوسطة القيمة   

29 

 اسم الطبيب الذي قام بدراسة المستندات الطبية المدلى بها من طرف الضحية
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  اإلعفانات الفيروسية " Iوتيرة األمراض المشخصة ضمن الفصل -2

  "دية إلى إصابات جلدية ومخاطية المؤ
  

مجموع 
النسبة 
 % المئوية

 عدد 
 الحاالت

 نوعية المرض
 

رمز 
 المرض

33,3 
 
 

33,3 
 
 

6 
 
 

داء السل الرئوي، دون اإلشارة إلى إثبات التشخيص بواسطة -
و النسيجيةأالفحوص البكتيريولوجية   

A162 

44,4 
 
 

11,1 
 
 

2 
 
 

، دون إشارة إلى إثبات ذات الجنب الناجمة عن داء السل-
و النسيجيةأ البكتيريولوجية التشخيص بواسطة الفحوص   

A165 

55,6 
 

11,1 
 

2 
سل األمعاء و الصفاق و العقد اللمفاوية المساريقية-   

A183 

 A048 إعفانات بكتيرية أخرى، محددة النوعية 1 5,6 61,1

66,7 
 
 

5,6 
 
 

1 
 
 

ات التشخيص بواسطة سل الجهاز التنفسي، دون تحديد، مع إثب-
   البكتيريولوجية و النسيجيةالفحوص 

A159 

72,2 
 
 

5,6 
 
 

سل الجهاز التنفسي، دون تحديد، ودون اإلشارة إلى إثبات - 1
و النسيجيةأ البكتيريولوجية التشخيص بواسطة الفحوص  

A169 

 A180 سل العظام و المفاصل 1 5,6 77,8

ليسل الجهاز التناسلي و البو 1 5,6 83,3  A181 

 A182 سل العقد اللمفاوية المحيطية 1 5,6 88,9

 A504 الزهري العصبي الخلقي، ذو األعراض المتأخرة 1 5,6 94,4

 A719 داء الرمد الحبيبي، دون تحديد 1 5,6 100,0

  المجموع  مرضا مشخصا11 18  
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  "أورام خبيثة  " IIوتيرة األمراض المشخصة ضمن الفصل -3

مجموع 
النسبة 
 % المئوية

 عدد 
 الحاالت

 نوعية المرض
 

رمز 
 المرض

عقابيل ناجمة عن سل المسالك التنفسية، دون تحديد- 13 50,0 50,0  B909 

69,2 19,2 5 

، "ديلتا"دون عنصر " B " التهاب الكبد الفيروسي الحاد، من نوع -
    اعتالل الكبد  مع حدوث غيبوبة مترتبة عن

B169 

 C  "  B182 " التهاب الكبد الفيروسي الحاد، من نوع - 4 15,4 84,6

 C  "  B171 " التهاب الكبد الفيروسي الحاد، من نوع - 1 3,8 88,5

92,3 

3,8 

1 

التهاب الكبد الفيروسي، دون تحديد لطبيعته ودون حدوث غيبوبة -
 ناجمة عن اعتالل الكبد

B199 

إعفان جلدي فطري، دون تحديد- 1 3,8 96,2  B359 

عقابيل ناجمة عن داء الرمد الحبيبي- 1 3,8 100,0  B940 

المجموع  أمراض مشخصة7 26 100,0 
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مجموع 
النسبة 
 % المئوية

 عدد
 الحاالت

 نوعية المرض
 

مز ر
 المرض

 C141  خبيث في الحنجرة و البلعومورم- 1 10 10

 C329  ورم خبيث في الحنجرة، دون تحديد-- 1 10 20

30 

ورم خبيث في عظم الكتف و في عظم من العظام الطويلة للطرف            - 1 10
  العلوي

C400 

40 

ورم خبيث في جلدة الوجه أو في أجزاء أخرى غير محددة من - 1 10
  الجسم

C443 

 C449 - تحديدورم جلدي خبيث دون 1 10 50

)البروستاتة(ورم خبيث في الموثة - 1 10 60  C610 

ورم خبيث في المتانة دون تحديد- 1 10 70  C679 

 C730 ورم خبيث في الغدة الدرقية 1 10 80

 C765 ورم خبيث في الطرف السفلي 1 10 90

، دون تحديد"هودجكين"مرض  1 10 100,0  C819 

موعالمج  أمراض مشخصة10 10 100,0 
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  الحميدةورام األ " IIIوتيرة األمراض المشخصة ضمن الفصل -4

   أمراض الدم وأمراض األعضاء المنتجة لكريات الدم وبعض-

   "اضطرابات الجهاز المناعي  

  

  

  

مجموع 
النسبة 
 % المئوية

 عدد
 الحاالت

 نوعية المرض
 

رمز 
 المرض

ورم دهني حميد، دون تحديد- 3 16,7 16,7  D179 

 D291  )البروستاتة(ورم حميد في الموثة - 3 16,7 33,3

 D649 دون تحديد) فقر الدم(أنيميا - 2 11,1 44,4

 D126  ورم حميد في القولون، دون تحديد- 1 5,6 50,0

ورم حميد في العظام الطويلة للطرف السفلي- 1 5,6 55,6  D162 

ورم حميد في الفك السفلي- 1 5,6 61,1  D165 

ورم وعائي دموي، بصرف النظر عن موضعه- 1 5,6 66,7  D180 

التهاب السحايا- 1 5,6 72,2  D320 

ورم حميد في الغدة الدرقية- 1 5,6 77,8  D340 

ورم حميد في الرحم- 1 5,6 83,3  D390 

ورم حميد في المخ، فوق الخيمة السحائية- 1 5,6 88,9  D430 

ورم حميد في الثدي- 1 5,6 94,4  D486 

أنيميا مكتسبة، ناجمة عن انحالل الكريات الحمراء، دون تحديد- 1 5,6 100,0  D599 

مرضا مشخصا 13 18 100,0  المجموع 
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أمراض الغدد، واألمراض المرتبطة بالتغذية     ": IVوتيرة األمراض المشخصة ضمن الفصل      -5
   "واأليض
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  " االضطرابات النفسية والسلوكية :"Vوتيرة األمراض المشخصة ضمن الفصل -6

مجموع 
النسبة 
 % المئوية

 عدد
 الحاالت

 نوعية المرض
 

رمز 
 المرض

داء السكري- 54 37,8 37,8  E149 

 E119  مرتبط باألنسولينالداء السكري غير - 45 31,5 69,2

 E109 داء السكري المرتبط باألنسولين- 15 10,5 79,7

 E050  اإلنسمام الدرقي مع تضخم الغدة الدرقية بأكملها- 4 2,8 82,5

نينداء السكري، مع مضاعفات على مستوى العي- 4 2,8 85,3  E143 

 E042  درقية متعددة، دون انسمام درقيرعج- 3 2,1 87,4

تضخم الغدة الدرقية، دون انسمام، ودون تحديد لطبيعته- 3 2,1 89,5  E049 

انسمام درقي، دون تحديد- 2 1,4 90,9  E059 

سكري، مع وجود مضاعفات كلويةالداء - 2 1,4 92,3  E142 

دقصور الغدة الدرقية، دون تحدي- 1 0,7 93,0  E039 

ام درقيمعجرة درقية بسيطة، دن انس- 1 0,7 93,7  E041 

اعتالل الغدة الدرقية، دون تحديد- 1 0,7 94,4  E079 

95,1 
 
 

داء السكري المرتبط باألنسولين، مع مضاعفات على مستوى - 1 0,7
 األوعية الدموية

E105 

داء السكري غير المرتبط باألنسولين- 1 0,7 95,8  E116 

داء السكري مع مضاعفات على مستوى األوعية الدموية المحيطية- 1 0,7 96,5  E145 

داء السكري مع مضاعفات تقرحية جلدية - 1 0,7 97,2  E146 

يددالسمنة ، دون تح- 1 0,7 97,9  E669 

رتفاع الالسببي لنسبة الكولستيرول في الدمالا- 1 0,7 98,6  E780 

الكالسيوماختالالت أيضية متعلقة ب- 1 0,7 99,3  E835 

الداء األميلي-  1 0,7 100,0  E859 

مرضا مشخصا 20 143 100,0  المجموع 

مجموع 
النسبة  % 

 عدد
 الحاالت

 نوعية المرض
 

رمز 
  المرض
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 المئوية

 F329  النفسيةحاالت الكرب الناجمة عن الصدمات- 62 20,67 20,7

 F431  حاالت اإلكتئاب، دون تحديد- 60 20,0 40,7

 F459 االضطرابات الجسمانية الناجمة عن أسباب نفسية، دون تحديد- 33 11,0 51,7

 F072  المتالزمة العرضية الناجمة عن االرتجاجات الدماغية- 23 7,7 59,3

اضطرابات عصابية، دون تحديد- 20 6,7 66,0  F489 

، دون تحديد)أو الشيزوفرينيا(الفصام - 20 6,7 72,7  F209 

حاالت القلق واالكتئاب، المتزامنين- 14 4,7 77,3  F412 

اضطراب نفسي، دون تحديد- 10 3,3 80,7  F990 

حاالت ذهانية غير ناجمة عن أسباب عضوية- 8 2,7 83,3  F290 

حاالت قلق دون تحديد- 4 1,3 84,7  F419 

اكتئاب طفيفحاالت - 3 1,0 85,7  F320 

اضطراب وجداني، مزاجي، دون تحديد- 3 1,0 86,7  F390 

حاالت قلق رهابي، دون تحديد- 3 1,0 87,7  F409 

حاالت أرق غير ناجمة عن أسباب عضوية- 3 1,0 88,7  F510 

إخفاق االستجابة التناسلية- 3 1,0 89,7  F522 

اضطراب هذياني- 2 0,7 90,3  F220 

طراب وجداني دوري ثنائي، دون تحديداض- 2 0,7 91,0  F319 

 F329 حاالت اكتئابية، دون تحديد 2 0,7 91,7

حاالت اكتئاب متكررة، دون تحديد- 2 0,7 92,3  F339 

اختالل مزاجي مستديم- 2 0,7 93,0  F341 

)نوبات طارئة متميزة ببلوغ ذروة القلق(حاالت الهلع - 2 0,7 93,7  F410 

94,3 
 
 

ل في وظائف الجهاز العصبي النبيتي مع حدوث أعراض اختال- 2 0,7
 جسمانية

F453 

اضطراب في الشخصية و في السلوك، دون تحديد- 2 0,7 95,0  F690 
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الخرف، دون تحديد- 1 0,3 95,3  F030 

اضطراب المزاج الناجم عن أسباب عضوية- 1 0,3 95,7  F063 

اضطرابات ذهانية أخرى، عابرة- 1 0,3 96  F238 

اضطراب وجداني هوسي- 1 0,3 96,3  F250 

اضطراب وجداني اكتئابي- 1 0,3 96,7  F251 

حالة اكتئاب عميق مع أعراض ذهانية- 1 0,3 97  F322 

حاالت اكتئابية متكررة، مع وجود حالة راهنة طفيفة- 1 0,3 97,3  F330 

وسواس قهري، دن تحديد- 1 0,3 97,7  F429 

ه عامل من عوامل الكربرد فعل حاد تجا- 1 0,3 98  F430 

حاالت الكرب الناجمة عن الصدمات النفسية- 1 0,3 98,3  F431 

)أو المرض الوهمي(حاالت الهيبوكوندريا - 1 0,3 98,7  F452 

99 
 
 

متالزمة عرضية من اآلالم الجسمانية المستديمة، الناجمة عن - 1 0,3
 أسباب نفسية

F454 

م عن أسباب نفسية دون تحديداضطراب جسماني ناج- 1 0,3 99,3  F459 

)النوراستينيا(حاالت الوهن العصبي - 1 0,3 99,7  F480 

اضطرابات أخرى، ذات طبيعة محددة ، في الشخصية و السلوك- 1 0,3 100,0  F688 

المجموع  مرضا مشخصا38  300 100,0 
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   "ضميأمراض الجهاز اله:" VIوتيرة األمراض المشخصة ضمن الفصل -7

مجموع 
النسبة 
 % المئوية

 عدد
 الحاالت

 نوعية المرض
 

رمز 
  المرض

مرض باركنسون- 13 19,7 19,7  G200 

 G409  الصرع، دون تحديد- 10 15,2 34,8

 G443 الصداع المزمن الناجم عن الرضوض- 7 10,6 45,5

 G822  شلل الطرفين السفليين، دون تحديد- 6 9,1 54,5

دون تحديدالشقيقة، - 4 6,1 60,6  G439 

التهاب متعدد لألعصاب، دون تحديد- 4 6,1 66,7  G629 

اضطراب النوم، دون تحديد- 2 3,0 69,7  G479 

اللقوة الناجمة عن التعرض للبرد- 2 3,0 72,7  G510 

دمل أو بثر بداخل الجمجمة- 1 1,5 74,2  G060 

لعائليةاختالل التوفز العصبي، الالسببي، ذو الطبيعة ا- 1 1,5 75,8  G241 

اختالل التوفز العصبي، دون تحديد- 1 1,5 77,3  G249 
78,8 

 
 

متالزمة عرضية خارجة عن المسالك الهرمية واضطرابات حركية، - 1 1,5
 دون تحديد

G259 

اعتالل حؤولي للجهاز العصبي، دون تحديد- 1 1,5 80,3  G319 

داء التصلب الصفائحي- 1 1,5 81,8  G350 
83,3 

 
 

الصرع و المتالزمة العرضية الصرعية الالسببية، التي تهم الجسم - 1 1,5
 بأكمله

G403 

الصداع الناجم عن التوتر- 1 1,5 84,8  G442 

اعتالالت أخرى لعصب الوجه- 1 1,5 86,4  G518 

اعتالل الضفيرة العصبية للعضد- 1 1,5 87,9  G540 

" باري -غيالن" المتالزمة العرضية - 1 1,5 89,4  G610 

دون تحديد) جفال(شلل نصفي - 1 1,5 90,9  G819 

شلل األطراف األربعة، دون تحديد- 1 1,5 92,4  G825 

شلل أحادي للطرف السفلي- 1 1,5 93,9  G831 

شلل أحادي للطرف العلوي- 1 1,5 95,5  G832 

متالزمة عرضية شللية، دون تحديد- 1 1,5 97,0  G839 

ى، محددة النوعيةاعتالالت مخية أخر- 1 1,5 98,5  G939 

انضغاط النخاع الشوكي، دون تحديد- 1 1,5 100,0  G952 

 المجموع  مرضا مشخصا26 66 100,0 
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  "أمراض العين وملحقاتها :" VIIوتيرة األمراض المشخصة ضمن الفصل -8

  

  

  

  

مجموع 
النسبة 
 % المئوية

 عدد
 الحاالت

 نوعية المرض
 

رمز 
  المرض

وة البصرية على مستوى العينين معاانخفاض الق- 18 18,4 18,4  H542 

 H269  مرض الساد- 16 16,3 34,7

 H540 حاالت العمى- 10 10,2 44,9

 H544  فقدان البصر بإحدى العينين- 9 9,2 54,1

اعتالالت العين وملحقاتها، دون تحديد- 9 9,2 63,3  H579 

فقدان البصر، دون تحديد- 8 8,2 71,4  H547 

ت أخرى العتالل شبكية العين، وتلف األوعية الدموية الشبكيةحاال- 6 6,1 77,6  H350 

التهاب الملتحمة، دون تحديد- 4 4,1 81,6  H109 

زراق العين، دون تحديد- 3 3,1 84,7  H409 

اضطراب البصر، دون تحديد- 3 3,1 87,8  H539 

انخفاض القوة البصرية، بإحدى العينين- 3 3,1 90,8  H545 

الندوب و العتمات على مستوى القرنية، دون تحديد- 2 2,0 92,9  H179 

التواء عدسة العين- 2 2,0 94,9  H271 

اإلنفصال المصلي للشبكية- 2 2,0 96,9  H332 

)بياض قرنية العين(الودفة اللصيقة - 1 1,0 98,0  H170 

الحثل الوراثي للشبكية- 1 1,0 99,0  H355 

الحسر- 1 1,0 100,0  H521 

 المجموع  مرضا مشخصا17 98 100,0 
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  "أمراض األذن والخشاء :" VIIIوتيرة األمراض المشخصة ضمن الفصل -9

  

  

مجموع 
النسبة 
 % المئوية

 عدد
 الحاالت

 نوعية المرض
 

رمز 
  المرض

السمع، دون تحديد التهاب- 30 65,2 65,2  H919 

 H669   األذن الوسطى، دون تحديدالتهاب- 3 6,5 71,7

 H920 آالم األذن- 3 6,5 78,3

 H663  حاالت أخرى إللتهاب األذن الوسطى، مع تقيح مزمن 2 4,3 82,6

طنين األذنين- 2 4,3 87,0  H931 

انثقاب طبلة األذن، دون تحديد- 1 2,2 89,1  H729 

تصلب أنسجة  األذن، دون تحديد- 1 2,2 91,3  H809 

93,5 
 
 

صيل الذبذبات الصوتية، الصمم الناجم عن اختالل في نقل و تو- 1 2,2
 دون تحديد

H902 

الصمم الحسي العصبي، دون تحديد- 1 2,2 95,7  H905 

97,8 
 
 
 

الناجم، في الوقت نفسه، عن اختالل في نقل (الصمم المختلط - 1 2,2
دون ) وتوصيل الذبذبات الصوتية وعن اضطراب حسي عصبي

 تحديد

H908 

100,0 
 

2,2 1 
اعتالل األذن، دون تحديد-  

H939 

المجموع  مرضا مشخصا11 46 100,0 
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  "أمراض جهاز الدورة الدموية :" IXوتيرة األمراض المشخصة ضمن الفصل -10

مجموع النسبة 
 % المئوية

 عدد
 الحاالت

 نوعية المرض
 

رمز 
  المرض

ارتفاع الضغط الشرياني الالسببي- 73 42,4 42,4  I100 

52,3 

ن ارتفاع الضغط الشرياني دون اعتالل قلبي، ناجم ع- 17 9,9
  قصور احتقاني للقلب

I119 

 I519 اعتالل قلبي، دون تحديد- 12 7,0 59,3

 I259  اعتالل قلبي إسكيمي مزمن، دون تحديد- 9 5,2 64,5

69,2 

حوادث مخية وعائية دون تحديد طبيعتها النزيفية أو - 8 4,7
 اإلحتشائية

I640 

ضاعفات، دون تحديدر خالية من الميبواس- 6 3,5 72,7  I849 

 I509 -قصور القلب، دون تحديد 5 2,9 75,6

77,3 

اعتالل قلبي، ناجم عن ارتفاع الضغط الشرياني مع - 3 1,7
 قصور احتقاني للقلب

I110 

اعتالل قلبي رئوي ، دون تحديد- 3 1,7 79,1  I279 

دوالي الطرفين السفليين، دون تقرح  أو التهاب- 3 1,7 80,8  I839 

82,0 
 
 
 

1,2 2 
القلنسي للقلب، ناجم عن الروماتزم اقصور في الصمام -

 المفصلي الحاد

I051 

اعتالل قلبي، ناجم عن الروماتزم المفصلي الحاد، دون - 2 1,2 83,1 I099 
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 تحديد

انسداد الصميم األورطي- 2 1,2 84,3  I350 

اعتالل الصميم األورطي، دون تحديد- 2 1,2 85,5  I359 

القصور اإلحتقاني للقلب- 2 1,2 86,6  I500 

دوالي الصفن- 2 1,2 87,8  I861 

اعتالل الصميمات القلنسية و األورطية - 1  0,6 88,4  I080 

89,0 

اعتالل الصميمات القلسنية و األورطية و الثالثية - 1 0,6
 الشرفات

I083 

أشكال أخرى لإلعتالل القلبي اإلسكيمي الحاد- 1 0,6 89,5  I248 

االلتهاب الشغافي الصمامي ، دون تحديد- 1 0,6 90,1  I380 

اعتالل العضلة القلبية مع تضخم و انسداد- 1 0,6 90,7  I421 

حاالت أخرى العتالل و تضخم العضلة القلبية- 1 0,6 91,3  I422 

اعتالل عضلة القلب، دون تحديد- 1 0,6 91,9  I429 

ون تحديد الحاجز البطيني األذيني،  د- 1 0,6 92,4  I443 

اضطراب التوصيل السيالي القلبي، دون تحديد- 1 0,6 93,0  I459 

اضطراب شامل في وتيرة خفقان القلب، دون تحديد- 1 0,6 93,6  I499 

قصور البطين األيسر- 1 0,6 94,2  I501 

اعتالل الدماغ الناجم عن ارتفاع الضغط الشرياني- 1 0,6 94,8  I674 

 I679  المخ و الشرايين المخية، دون تحديداعتالل- 1 0,6 95,3

95,9 
 
 

أمدم األورطى دون تحديد لموضعه ودون إشارة إلى - 1 0,6
 حدوث تمزق في األمدم

I719 

اعتالل الشرايين و الشرينات، دون تحديد - 1 0,6 96,5  I779 

97,1 
 
 

اإللتهاب الوريدي واإللتهاب الوريدي المصحوب بحالة - 1 0,6
  دون تحديد الموضعتجلط دموي،

I809 

 I829 تجلط دموي أو انسداد بأحد األوردة، دون تحديد 1 0,6 97,7

بواسير داخلية، دون مضاعفات- 1 0,6 98,3  I842 

بواسير مصحوبة بحالة تجلط، دون تحديد- 1 0,6 98,8  I847 

دوالي الحوض- 1 0,6 9,4  I862 

قصور وريدي محيطي مزمن- 1 0,6 100,0  I872 

 100,0 المجموع  مرضا مشخصا37 1
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   "التنفسيجهاز الأمراض :" Xوتيرة األمراض المشخصة ضمن الفصل -11

  

مجموع 
النسبة 
 % المئوية

 عدد
 الحاالت

 نوعية المرض
 

مز ر
  المرض

الربو، دون تحديد- 68 44,7 44,7  J459 

 J449  حديداالعتالل الشعبي الرئوي االنسدادي المزمن دون ت- 39 25,7 70,4

 J989 اضطرابات تنفسية، دون تحديد- 6 3,9 74,3

 J180  اعتالل شعبي رئوي، دون تحديد- 5 3,3 77,6

التهاب مخاطية األنف الناجم عن الحساسية، دون تحديد- 5 3,3 80,9  J304 

االلتهاب المزمن للجيوب العظمية، دون تحديد- 5 3,3 84,2  J329 

ن للشعب الرئوية، دون تحديد االلتهاب المزم- 5 3,3 87,5  J420 

ي، دون تحديدواعتالل رئ-  3 2,0 89,5  J189 

القصور التنفسي المزمن- 3 2,0 91,4  J961 

اإلنتفاخ الرئوي، دون تحديد- 2 1,3 92,8  J439 

القصور التنفسي، دون تحديد- 2 1,3 94,1  J969 

االلتهاب الحاد للجيوب العظمية، دون تحديد- 1 0,7 94,7  J019 

االلتهاب الحاد للحنجرة- 1 0,7 95,4  J040 

االلتهاب المزمن لمخاطية األنف- 1 0,7 96,1  J310 

االلتهاب المزمن لمخاطية األنف و البلعوم- 1 0,7 96,7  J311 

حاالت أخرى لسليلة الجيوب العظمية- 1 0,7 97,4  J338 

انحراف وترة األنف- 1 0,7 98,0  J342 

د الشعب الرئويةتمد- 1 0,7 98,7  J470 

مرض القطن - 1 0,7 99,3  J660 

اضطرابات تنفسية أخرى، ذات طبيعة محددة - 1 0,7 10,0  J988 

 المجموع  مرضا مشخصا20 152 100,0 
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  "أمراض الجهاز الهضمي :" XIوتيرة األمراض المشخصة ضمن الفصل -12

مجموع 
النسبة 
 % المئوية

 عدد
 الحاالت

 نوعية المرض
 

رمز 
  المرض

قرحة المعدة- 37 29,4 29,4  K259 

 K297  التهاب المعدة، دون تحديد- 18 14,3 43,7

 K599 اضطراب أمعائي وظيفي، دون تحديد- 12 9,5 53,2

 K929  حاالت مرضية بالجهاز الهضمي، دون تحديد- 8 6,3 59,5
65,1 

 
 

     س معوي حبانفتق أحادي الجانب باألربية، دون إشارة إلى وجود ا- 7 5,6
 أو غنغرينة

K409 

التهاب مزمن للمعدة، دون تحديد- 6 4,8 69,8  K295 

 K802  الحويصلةحصى المرارة، دون التهاب- 4 3,2 73,0
75,4 

 
 

سقوط أسنان، ناجم عن حادثة أو عن عملية خلع أو عن مرض موضعي - 3 2,4
 في األنسجة المحيطة باألسنان

K081 

لمعدة و العفجقرحة ا- 3 2,4 77,8  K279 
80,2 

 
 

حاالت أخرى للفتق بالجدار األمامي للبطن، دون انحباس معوي ودون - 3 2,4
 غنغرينة

K439 

فتق بالحجاب الحاجز دون انحباس أو غنغرينة- 2 1,6 81,7  K449 

عوي أو غنغرينةمفتق بالبطن، دون تحديد، ودون انحباس - 2 1,6 83,3  K469 

ب النزيفي للمستقيم و القولون، دن تحديدااللتها- 2 1,6 84,9  K519 

اختالل على مستوى األسنان و الوجه، دون تحديد-  1 0,8 85,7  K079 

 K080 توسف األسنان، الناجم عن أسباب عامة 1 0,8 86,5

اعتالل األسنان واألنسجة المحيطة بها، دون تحديد- 1 0,8 87,3  K089 

انسداد المريء- 1 0,8 88,1  K222 

قرحة العفج- 1 0,8 88,9  K269 

التهاب المعدة والعفج، دون تحديد- 1 0,8 89,7  K299 

االنسداد التضخمي لبواب المعدة، لدى الراشد- 1 0,8 90,5  K311 

اعتالل المعدة  والعفج، دون تحديد- 1 0,8 91,3  K319 
92,1 

 
 

دون حاالت أخرى للفتق على مستوى البطن، ذات طبيعة محددة، و- 1 0,8
 انحباس معوي أو غنغريرة

K458 

دون تحديد" كرون "مرض - 1 0,8 92,9  K509 
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  :XIIوتيرة األمراض المشخصة ضمن الفصل -13

  "والنسيج الخلوي تحت الجلدي  أمراض الجلد" 

التواء األمعاء- 1 0,8 93,7  K562 

الردوب المتعددة للقولون دون انثقاب أو دماميل- 1 0,8 94,4  K573 

تشقق الشرج، دون تحديد- 1 0,8 95,2  K602 

ناسور شرجي- 1  0,8 96,0  K603 

الل التهابي للكبد، دون تحديداعت- 1 0,8 96,8  K759 
97,6 

 
 

0,8 1 

حصى القنوات الصفراوية دون التهاب في هذه القنوات أو في المرارة-  
K805 

اإلنحباس المائي بالقناة الصفراوية الجامعة- 1 0,8 98,4  K821 

دون تحديد) أو الحويصلة الصفراوية( اعتالل المرارة - 1 0,8 99,2  K829 

حالة نزيف في المعدة، دون تحديد- 1 0,8 100,0  K922 

 المجموع  مرضا مشخصا32-  126 100,0 

مجموع 
النسبة 
 % المئوية

 عدد
 الحاالت

 نوعية المرض
 

رمز 
  المرض

ندوب و تليف الجلد- 6 42,9 42,9  L905  

 L989  اعتالالت الجلد و النسيج الخلوي تحت الجلدي دون تحديد- 4 28,6 71,4

 L201  االلتهاب الالنمطي للجلد- 1 7,1 78,6

85,7 
 
 

 و المرتبط -ن تحديدو د–االلتهاب الجلدي الناجم عن المالمسة - 1 7,1
  بالحساسية تجاه النباتات، باستثناء األطعمة

L255 

 L506  ن المالمسةالشرى الناجم ع- 1 7,1 92,9

 L984  التقرح الجلدي المزمن، غير المصنف في مكان آخر- 1 7,1 100,0

المجموع  أمراض مشخصة6  14 100,0 
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  :XIII وتيرة األمراض المشخصة ضمن الفصل -14
   "العظام والمفاصل والعضالت والنسيج الضامأمراض " 

مجموع 
النسبة 
 % المئوية

 عدد
 الحاالت

ضنوعية المر  
 

رمز 
  المرض

آالم مفصلية- 172 35,3 35,3  M255 

 M139  التهاب مفصلي، دون تحديد- 51 10,5 45,8

 M544  لمباغو مع التهاب عرق النسا- 37 7,6 53,4

 M790  روماتزم، دون تحديد- 29 6,0 59,3

 M545  آالم قطنية سفلية- 27 5,5 64,9

 M199  ن تحديدوفصال، د- 14 2,9 67,8

اعتالل القرص الفقري، دون تحديد-  14 2,9 70,6  M519 

التهاب عرق النسا-  13 2,7 73,3  M543 

تشوه أحد األطراف، دون تحديد-  9 1,8 75,2  M219 

انزالق أحد األقراص الفقرية المحددة-  9 1,8 77,0  M512 

فصال الركبة، دون تحديد-  8 1,6 78,6  M179 

عضد و القالمتالزمة العرضية للعن-  7 1,4 80,1  M531 

"بهجت " المتالزمة العرضية ل -  6 1,2 81,3  M352 

حاالت أخرى للفصال الفقري-  6 1,2 82,5  M478 

آالم الظهر، دون تحديد-  5 1,0 83,6  M549 

االلتهاب المتعدد، المزمن  والتطوري للمفاصل-  4 0,8 84,4  M069 

 M130 التهاب مفصلي متعدد، دون تحديد 4 0,8 85,2

حاالت أخرى محددة للفصال- 4 0,8 86,0  M198 

فصال فقري، دون تحديد- 4 0,8 86,9  M479 

االلتهاب اإلنقباضي للمحفظة المفصلية لكتف-  4 0,8 87,7  M750 

آالم عضلية-  4 0,8 88,5  M791 

آالم بأحد األطراف-  4 0,8 89,3  M796 

اعتالالت التهابية لمفاصل متعددة- 3 0,6 89,9  M064 

تشوه األصابع- 3 0,6 90,6  M200 

تصلب مفصلي، غير مصنف في مكان آخر- 3 0,6 91,2  M256 

آالم عصبية والتهابات عصبية، دون تحديد-  3 0,6 91,8  M792 

اعتالالت أخرى للغضروف المفصلي-  2 0,4 92,2  M233 
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القسط المفصلي-  2 0,4 92,6  M246 

داعتالل مع تشوه في الظهر، دون تحدي- 2 0,4 93,0  M439 

اعتالل فقري، دون تحديد- 2 0,4 93,4  M489 

حاالت أخرى ألمراض الكتف- 2 0,4 93,8  M758 

داء النقرس، دون تحديد-  1 0,2 94,0  M109 

اعتالل مفصلي، ناجم عن الرضوض- 1 0,2 94,3  M125 

فصال متعدد، دون تحديد- 1 0,2 94,5  M159 

يداعتالل مفصل الفخذ، دون تحد- 1 0,2 94,7  M169 

اعتالل الركبتين، الناجم عن الرضوض- 1 0,2 94,9  M172 

تشوهات أخرى للعرقوب و القدم- 1 0,2 95,1  M216 

حاالت مكتسبة لعدم التساوي في الطول بين األطراف- 1 0,2 95,3  M217 

تغضرف عظم الرضفة- 1 0,2 95,5  M224 

عدم الثبات المزمن للركبة- 1 0,2 95,7  M235 

إصابات مفصلية، دون تحديد- 1 0,2 95,9  M249 

فرط الرخاوة المفصلية- 1 0,2 96,1  M252 

حاالت أخرى لعدم ثبات المفاصل- 1 0,2 96,3  M253 

الدفق المفصلي- 1 0,2 96,5  M254 

اعتالالت مفصلية، دون تحديد- 1 0,2 96,7  M259 

 M300 االلتهاب العجري لألنسجة المحيطة بالشرايين 1 0,2 96,9

آالم عضلية روماتزمية، دون تحديد- 1 0,2 97,1  M353 

الجنف الفقري، دون تحديد- 1 0,2 97,3  M419 

انزياح القرص الفقري- 1 0,2 97,5  M431 

انضغاط فقري، غير مصنف في مكان آخر- 1 0,2 97,7  M485 

حاالت أخرى النزالق القرص بالعمود الفقري العنقي- 1 0,2 97,9  M502 

اعتالالت عظم العجز و العصعص، غير المصنفة في مكان آخر- 1 0,2 98,2  M533 

اعتالالت ظهرية أخرى، ذات طبيعة محددة- 1 0,2 98,4  M538 

98,6 
0,2 1 

ور العصبيةذاعتالل الج-  
M541 

الضمور أو الضوى العضلي، غير المصنفين في مكان آخر- 1 0,2 98,8  M625 

المفصلية على مستوى عظم الكاحلالالت المحفظة تاع- 1 0,2 99,0  M779 

ة بشكل جيدبركسور غير منج- 1 0,2 99,2  M840 

حاالت أخرى لإللتهاب المزمن للعظم و النقي-  1  0,2 99,4  M866 

التهاب العظم و النقي، دون تحديد-  1  0,2 99,6  M869 

 M950 -تشوه األنف  1  0,2 99,8

تضيق القناة الفقرية-  1  0,2 100,0  M993 

 المجموع  مرضا مشخصا61  487 100,0 
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  :XIVوتيرة األمراض المشخصة ضمن الفصل -15
   "الجهاز التناسلي والبوليأمراض " 

مجموع 
النسبة 
 % المئوية

 عدد
 الحاالت

 نوعية المرض
 

رمز 
  المرض

حصى الكلية- 15 19,0 19,0  N200 

 N400 )أو البروستاتة(تضخم الموثة - 11 13,9 32,9

 N399  اعتالالت الجهاز البولي دون تحديد- 8 10,1 43,0

 N460  العقم لدى الرجل- 6 7,6 50,6

 N189  القصور الكلوي المزمن، دون تحديد- 4 5,1 55,7

 N230  نوبة األلم الناجمة عن حصى الكلية، دون تحديد- 4 5,1 60,8

اعتالالت الكلية و الحالب، دون تحديد-  3 3,8 64,6  N289 

األدرة، دون تحديد-  3 3,8 68,4  N433 

حاالت أخرى الحتقان الكلية بالسائل، دون تحديد-  2 2,5 70,9  N133 

التهاب المثانة- 2 2,5 73,4  N309 

اعتالالت المسالك البولية، دون تحديد موضعها- 2 2,5 75,9  N390 

ن تحديدالتهاب الخصية و البربخ و االلتهاب المتزامن للخصية و البربخ، دو- 2 2,5 78,5  N459 

 N921  للطمث مع اضطراب الدورة الشهريةةغزارة الحيض و الوتيرة المسرع- 2 2,5 81,0

االلتهاب الكلوي األنبوبي البيفرجي، دون إشارة إلى طبيعته الحادة أو المزمنة-  1 1,3 82,3  N120 

االعتالل الكلوي المتقيح- 1 1,3 83,5  N136 

مرحلته األخيرةالقصور الكلوي في - 1 1,3 84,8  N180 

حصى الكلية المتزامن مع حصى الحالب- 1 1,3 86,1  N202 

حصى المسالك البولية السفلية، دون تحديد- 1 1,3 87,3  N219 

اعتالالت أخرى، محددة، للكلية و الحالب- 1 1,3 88,6  N288 

اعتالالت المثانة، دون تحديد- 1 1,3 89,9  N329 

لناسور اإلحلي- 1 1,3 91,1  N360 

دون تحديد) البروستاتة(اعتالالت الموثة - 1 1,3 92,4  N429 

اعتالالت أخرى، محددة، لألعضاء التناسلية لدى الرجل- 1 1,3 93,7  N508 

كيسة المبيض، دون تحديد- 1 1,3 94,9  N832 

اختالل متوسط للبنية الخلوية لعنق الرحم- 1 1,3 96,2  N871 

 N879  الخلوية لعنق الرحم، دون تحديداختالل البنية- 1 1,3 97,5

98,7 

اعتالالت أخرى، محددة، لألعضاء التناسلية للمرأة واضطرابات الدورة - 1 1,3
 الشهرية

N948 

عقم المرأة، دون تحديد- 1 1,3 100,0  N979 

 المجموع  مرضا مشخصا28 79 100,0 
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  :XVIIوتيرة األمراض المشخصة ضمن الفصل -16

  "لخلقية واالختالالت الصبغية التشوهات ا" 

  

  

  

  

  

  

  

مجموع 
النسبة 
 % المئوية

 عدد
 الحاالت

 نوعية المرض
 

رمز 
  المرض

كيسة خلقية وحيدة بالكلية- 2 22,2 22,2  Q610 

 Q613 كلية متعددة الكيسات، دون تحديد- 2 22,2 44,4

66,7 

اختالالت مورفولوجية أخرى، محددة، على مستوى العظام     - 2 22,2
  مفاصل و العضالتو ال

Q688 

 Q438  حاالت أخرى، محددة، للتشوهات الخلقية لألمعاء- 1 11,1 77,8

 Q719  قصر الطرف العلوي، دون تحديد 1 11,1 88,9

 Q809  السماك الجلدي الخلقي، دون تحديد- 1 11,1 100,0

المجموع  أمراض مشخصة6  9 100,0 
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  أعراض وعالمات مرضية :" XVIIIفصل وتيرة األمراض المشخصة ضمن ال-17
   "وفحوص المختبر، غير مصنفة في مكان آخر ونتائج غير طبيعية للفحوص الطبية

مجموع 
النسبة 
 % المئوية

 عدد
 الحاالت

 نوعية المرض
 

رمز 
  المرض

أعراض و عالمات عامة أخرى، محددة- 46 45,5 45,5  R688 

 R060  عسر التنفس- 12 11,9 57,4

 R101  ألم متمركز في الجزء األعلى من البطن- 8 7,9 65,3

 R510  صداع- 6 5,9 71,3

 R268  اضطراب المشي و الحركة، دون تحديد- 5 5,0 76,2

 R300  عسر التبول- 3 3,0 79,2

سرعة خفقان القلب-  2 2,0 81,2  R002 

ألم صدري، دون تحديد- 2 2,0 83,2  R074 

زعدم التحكم في خروج البرا- 2 2,0 85,1  R150 

أشكال أخرى لفقدان الذاكرة- 2 2,0 87,1  R413 

حاالت ، غير محددة، الضطراب التنفس- 1 1,0 88,1  R068 

ألم في منطقة القلب- 1 1,0 89,1  R072 

التهاب الغشاء الرئوي- 1 1,0 90,1  R091 

آالم بطنية أخرى، غير محددة- 1 1,0 91,1  R104 

يةتشوش األحاسيس الجلد- 1 1,0 92,1  R202 

93,1 

 حاالت أخرى، غير محددة، لألعراض و العالمات المرتبطة بالجهاز العصبي - 1 1,0
و بالمفاصل و العظام   

R298 

وجود دم في البول دون تحديد- 1 1,0 94,1  R310 

سلس البول، دون تحديد- 1 1,0 95,0  R320 

حاالت الدوار وا لسدر- 1 1,0 96,0  R420 

 R430  حاسة الشمانعدام- 1 1,0 97,0

حاالت أخرى غير محددة لالضطرابات المتعلقة بالنطق و الكالم- 1 1,0 98,0  R478 

أعراض ناجمة عن الشيخوخة- 1 1,0 99,0  R549 

 R550 فقدان الوعي و الوهط 1  1,0 100,0

 المجموع  مرضا مشخصا23 101 100,0 
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  صابات الناجمة عن اإل:" XIXوتيرة األمراض المشخصة ضمن الفصل -18
  "الرضوض وحاالت التسميم وبعض العقابيل واألسباب الخارجية األخرى 

مجموع 
النسبة 
 % المئوية

 عدد
 الحاالت

 نوعية المرض
 

رمز 
  المرض

 S069  إصابة رضوضية بداخل الجمجمة، دون تحديد- 12 30,0 30,0

 S059  إلصابةإصابة رضوضية للعين و المحجر، دون تحديد موضع ا- 4 10,0 40,0

 S681  بتر أحد األصابع، بشكل جزئي أو كلي- 3 7,5 47,5

 S430  انخالع مفصل الكتف- 2 5,0 52,5

بتر الساق، دون تحديد مستوى البتر-  2 5,0 57,5  S889 

كسر عظام األنف- 1 2,5 60,0  S022 

جرح نافذ للمقلة دون وجود جسم غريب بداخل المقلة- 1 2,5 62,5  S056 

إصابات رضوضية أخرى للعين و المحجر- 1 2,5 65,0  S058 

إصابات رضوضية للصدر، دون تحديد- 1 2,5 67,5  S299 

بتر األعضاء التناسلية الخارجية- 1 2,5 70,0  S382 

إصابة رضوضية للبطن  و القطن و الحوض دون تحديد- 1 2,5 72,5  S399 

الموضعكسور بعظام الحزام الكتفي، دون تحديد - 1 2,5 75,0  S429 

كسر بأحد األصابع- 1 2,5 77,5  S626 

كسر بأجزاء أخرى غير محددة من المعصم و اليد- 1 2,5 80,0  S628 

بتر إصبعين أو أكثر، بشكل جزئي أو كلي- 1 2,5 82,5  S682 

إصابة رضوضية بالساق، دن تحديد- 1 2,5 85,0  S689 

الكسركسر بعظم الفخذ، دون تحديد مستوى - 1 2,5 87,5  S729 

كسور بأجزاء أخرى من الساق- 1 2,5 90,0  S828 

إصابة رضوضية بالساق، دون تحديد- 1 2,5 92,5  S899 

كسر بالقدم، دون تحديد- 1 2,5 95,0  S929 

 S982 بتر إصبعين أو أكثر من أصابع القدم 1 2,5 97,5

بتر القدم، دون تحديد مستوى البتر- 1 2,5 100,0  S984 

 المجموع  مرضا مشخصا22 40 100,0 
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  اإلصابات الناجمة عن :" XIXوتيرة األمراض المشخصة ضمن الفصل -19
  "الرضوض وحاالت التسميم و بعض العقابيل واألسباب الخارجية األخرى 

مجموع 
النسبة 
 % المئوية

 عدد
 الحاالت

 نوعية المرض
 

الرمز 
  المرض

1,2 

اطات المفصلية وااللتواءات المفصلية، بأجزاء االنخالع المفصلي وتمدد الرب- 1 1,2
  متعددة من الطرف السفلي أو من الطرفين السفلين

T032 

 T070 إصابات رضوضية متعددة، دون تحديد- 15 17,4 18,6

 T941  عقابيل إصابات رضوضية، دون تحديد الجزء المصاب من الجسم- 11 12,8 31,4

 T905  داخل الجمجمةعقابيل إصابات رضوضية ب- 10 11,6 43,0

عقابيل إصابات رضوضية بأجزاء متعددة من الجسم-  8 9,3 52,3  T940 

الحساسية، دون تحديد- 5 5,8 58,1  T784 

عقابيل الكسر بالمعصم و اليد- 5 5,8 64,0  T922 

بتر الطرف العلوي، دون تحديد مستوى البتر- 4 4,7 68,6  T116 

ضية لألعصاب المنبثقة من الجمجمةعقابيل اإلصابات الرضو- 3 3,5 72,1  T903 

 T904  المحجر و عقابيل اإلصابات الرضوضية للعين- 3 3,5 75,6

عقابيل اإلصابات الرضوضية للرأس، دون تحديد- 3 3,5 79,1  T909 

 T919 عقابيل اإلصابات الرضوضية للعنق  و الجذع، دون تحديد 3 3,5 82,6

ضوضية للطرف السفلي دون تحديدعقابيل اإلصابات الر- 3 3,5 86,0  T939 

بتر الطرف السفلي، دون تحديد مستوى البتر- 2 2,3 88,4  T136 

 T908  عقابيل إصابات رضوضية أخرى محددة للرأس- 2 2,3 90,7

عقابيل كسر عظم الفخذ- 2 2,3 93,0  T931 

إصابة رضوضية للنخاع الشوكي، دون تحديد مستوى اإلصابة- 1 1,2 94,2  T093 

إصابة رضوضية غير محددة للجذع، دون اإلشارة إلى موضع اإلصابة- 1 1,2 95,3  T099 

إصابة رضوضية سطحية لجزء غير محدد من الجسم- 1 1,2 96,5  T140 

 T141  مفتوح لجزء من الجسم، دون تحديدحجر- 1 1,2 97,7

عقابيل إصابات رضوضية للطرف العلوي دون تحديد- 1 1,2 98,8  T929 

 T935  الطنب، بالطرف السفليوعقابيل إصابات رضوضية للعضالت - 1 1,2 100,0

 المجموع  مرضا مشخصا22 86 100,0 
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  عوامل مؤثرة :" XXIوتيرة األمراض المشخصة ضمن الفصل -20

  "في الحالة الصحية وأسباب اللجوء إلى المصالح الصحية 

  

  

  

  

  

  

مجموع 
النسبة 
 % المئوية

 عدد
 الحاالت

لمرضنوعية ا  
 

رمز 
  المرض

 Z900  لجزء من الرأس و العنق) مكتسب(انعدام - 3 60,0 60,0

 Z902 )أو جزء من الرئة(للرئة ) مكتسب(انعدام - 1 20,0 80,0

 Z903  لجزء من المعدة) مكتسب(انعدام - 1 20,0 100,0

المجموع   أمراض مشخصة3 5 100,0 
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  راض واألعراض المصنفةالالئحة الكاملة لألم: 3الملحق

   بناء على تصريحات الضحايا فحسب

وتيرة األمراض أو األعراض الواردة في تصريحات الضحايا والمندرجـة ضـمن            -1  

  "األمراض األمعائية واإلعفانية  : " Iالفصل 

مجموع 
النسبة 
 % المئوية

 عدد
 الحاالت

 نوعية المرض
 

رمز 
  المرض

64,7 

ارة إلى إثبات التشخيص بواسطة الفحوص السل الرئوي، دون إش- 11 64,7
  البكتيريولوجية أو النسيجية

A162 

 A010 )أو التيفوئيد( التيفية ىالحم- 1 5,9 70,6

76,5 

حاالت اإلسهال و التهابات المعدة و األمعاء الناجمة، فيما يبدو، عن - 1 5,9
  أسباب إعفانية

A090 

 A159  سل الجهاز التنفسي، دون تحديد- 1 5,9 82,4

السل الرئوي مع فحوص بكتيريولوجية و نسيجية سلبية- 1 5,9 88,2  A160 

94,1 

ذات الجنب، الناجمة عن داء السل، دون إشارة إلى إثبات التشخيص - 1 5,9
 بواسطة الفحوص البكتيريولوجية أو النسيجية

A165 

100,0 

تشخيص ن تحديد، و دون إشارة إلى إثبات الوسل الجهاز التنفسي، د- 1 5,9
 بواسطة الفحوص البكتيريولوجية أو النسيجية

A169 

 المجموع  أمراض مشخصة7 17 100,0 
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 أو األعراض الواردة في تصريحات الضحايا والمندرجـة ضـمن           وتيرة األمراض -2

  "اإلعفانات الفيروسية المؤدية إلى إصابات جلدية ومخاطية : " Iالفصل 

 أو األعراض الواردة في تصريحات الضحايا والمندرجة ضـمن الفـصل            وتيرة األمراض -3

III " : اإلعفانات الفيروسية المؤدية إلى إصابات جلدية ومخاطية"  

 
 

ن الفـصل   أو األعراض الواردة في تصريحات الضحايا والمندرجة ضـم    وتيرة األمراض --4

IV " :أمراض الغدد واألمراض المرتبطة بالتغذية واأليض"   

مجموع 
النسبة 
 % المئوية

 عدد
 الحاالت

 نوعية المرض
 

رمز 
  المرض

 B860  الجرب- 2 40,0 40,0

 B909 عقابيل مترتبة عن سل المسالك التنفسية دون تحديد- 2 40,0 80,0

 B920  عقابيل الجذام- 1 20,0 100,0

المجموع   أمراض مشخصة3 5 100,0 

مجموع 
النسبة 
 % المئوية

 عدد
 الحاالت

 نوعية المرض
 

رمز 
  المرض

 D649  دون تحديد) فقر الدم(أنيميا - 2  

المجموع  مرض واحد مشخص  2  

مجموع 
النسبة 
 % المئوية

 عدد
 الحاالت

 نوعية المرض
 

رمز 
  المرض

 E149  داء السكري- 16 76,2 

 E109  داء السكري المرتبط باألنسولين-  5 23,8 

  المجموع  مرضان مشخصان  21 100,0 
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عراض الواردة في تصريحات الضحايا و المندرجة ضـمن الفـصل         أو األ  وتيرة األمراض -5

V " : االضطرابات النفسية والسلوكية"  

مجموع 
النسبة 
 % المئوية

 عدد
 الحاالت

 نوعية المرض
 

رمز 
  المرض

 F459  اضطرابات جسمانية ناجمة عن أسباب نفسية، دون تحديد- 277 78,7 78,7

 F990  اضطراب نفسي، دون تحديد- 22 6,3 84,9

 F409  القلق الرهابي، دون تحديد- 16 4,5 89,5

 F329  الكرب الناجم عن الصدمات النفسية- 6 1,7 91,2

حاالت اكتئاب، دون تحديد-  6 1,7 92,9  F431 

حركات مكررة و غير مميزة- 5 1,4 94,3  F984 

دون تحديد) أو الشيزوفرينيا(حاالت الفصام - 4 1,1 95,5  F209 

ت القلق، دون تحديدحاال- 4 1,1 96,6  F419 

حاالت ذهانية غير مرتبطة بأسباب عضوية، دون تحديد- 3 0,9 97,4  F290 

مرتبط بأسباب عضويةالاألرق غير - 2 0,6 98,0  F510 

98,6 
 
 

اضطراب الوظائف الجنسية، غير المرتبط بأسباب عضوية، دون - 2 0,6
 تحديد

F529 

مة عن ارتجاجات دماغيةالمتالزمة العرضية الناج- 1 0,3 98,9  F072 

للرهاب) معزولة(حاالت نوعية - 1 0,3 99,1  F406 

حالة القلق واالكتئاب المتزامنين- 1 0,3 99,4  F412 

الكوابيس- 1 0,3 99,7  F515 

اسليةتنإخفاق االستجابة ال 1 0,3 100,0  F522 

المجموع  مرضا مشخصا16 352 100,0 
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راض الواردة في تصريحات الضحايا والمندرجة ضـمن الفـصل           أو األع  وتيرة األمراض -6

VI " :أمراض الجهاز العصبي"   

  

  أو األعراض الواردة في تصريحات الضحايا والمندرجة ضـمن الفـصل           وتيرة األمراض -7

VII " : العين وملحقاتهاأمراض"   

مجموع 
النسبة 
 % المئوية

 عدد
 الحاالت

 نوعية المرض
 

رمز 
  المرض

 G443  الصداع المزمن، الناجم عن الرضوض- 8 34,8 34,8

 G832  شلل أحادي للطرف العلوي- 6 26,1 60,9

 G822  السفلين، دون تحديد شلل الطرفين - 4 17,4 78,3

 G819  دون تحديد) الفالج(الشلل النصفي - 2 8,7 87,0

شلل أحادي للطرف السفلي-  2 8,7 95,7  G831 

مرض باركنسون- 1 4,3 100,0  G200 

المجموع  أمراض مشخصة6 23 100,0 

مجموع 
النسبة 
 % المئوية

 عدد
 الحاالت

 نوعية المرض
 

رمز 
  المرض

 H542  انخفاض القوة البصرية على مستوى العينين معا- 101 65,2 65,2

 H540  العمى - 15 9,7 74,8

 H579  اعتالالت العين و ملحقاتها، دون تحديد- 15 9,7 84,5

 H544  البصر بإحدى العينينفقدان - 10 6,5 91,0

 H547  فقدان البصر، دون تحديد-  8 5,2 96,1
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لضحايا والمندرجة ضـمن الفـصل       أو األعراض الواردة في تصريحات ا      وتيرة األمراض -8

VIII " : أمراض األذن والخشاء"  

  

 أو األعراض الواردة في تصريحات الضحايا والمندرجة ضـمن الفـصل            وتيرة األمراض -9

IX " : أمراض جهاز الدورة الدموية"  

رؤية ضبابية- 3 1,9 98,1  H539 

انخفاض القوة البصرية بإحدى العينين- 2 1,3 99,4  H545 

الحول-  1 0,6 100,0  H509 

المجموع  أمراض مشخصة8 155 100,0 

مجموع 
النسبة 
 % المئوية

 عدد
 الحاالت

 نوعية المرض
 

رمز 
  المرض

 H919  فقدان السمع، دون تحديد- 44 89,8 89,8

 H920  آالم األذن- 2 4,1 93,9

 H939  اعتالل األذن، دون تحديد- 2 4,1 98,0

 H729  ألذن، دون تحديدانثقاب طبلة ا- 1 2,0 100,0

المجموع  أمراض مشخصة4 49 100,0 

مجموع 
النسبة 
 % المئوية

 عدد
 الحاالت

 نوعية المرض
 

رمز 
  المرض

 I100  ني الالسببيارتفاع الضغط الشريا- 40 40,4 40,4

 I519  اعتالل قلبي، دون تحديد- 24 24,2 64,6

 I849  بواسير خالية من المضاعفات، دون تحديد- 23 23,2 87,9

 I429  اعتالل العضلة القلبية، دون تحديد- 6 6,1 93,9

97,0 

اعتالل قلبي ناجم عن ارتفاع الضغط الشرياني دون قصور قلبي - 3 3,0
  احتقاني

I119 

 I839  دوالي الطرفين السفليين، دون تقرح أو التهاب- 1 1,0 0 ,98

 I842  بواسير داخلية، دون مضاعفات- 1 1,0 99,0

 I990  اضطرابات أخرى، غير محددة، لجهاز الدورة الدموية- 1 1,0 100,0

المجموع  أمراض مشخصة8 99 100,0 
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 ا والمندرجة ضمن أو األعراض الواردة في تصريحات الضحايوتيرة األمراض-10

   "التنفسيأمراض الجهاز : " Xالفصل 

  

  

  

  

  

  

  

  

مجموع 
النسبة 
 % المئوية

 عدد
 الحاالت

 نوعية المرض
 

رمز 
  المرض

 J459  الربو، دون تحديد- 32 54,2 54,2

 J989  اضطرابات تنفسية، دون تحديد- 15 25,4 79,7

 J189  اعتالل رئوي، دون تحديد- 6 10,2 89,8

 J984  ية أخرىأمراض رئو- 3 5,1 94,9

 J709  أمراض تنفسية ناجمة عن تأثير عنصر خارجي، دون تحديد- 2 3,4 98,3

 J941  تليف الصدر- 1 1,7 100,0

المجموع  أمراض مشخصة6 59 100,0 
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  أو األعراض الواردة في تصريحات الضحايا والمندرجة ضمنوتيرة األمراض-11

   "ميالهضأمراض الجهاز : " XI الفصل 

مجموع 
النسبة 
 % المئوية

 عدد
 الحاالت

 نوعية المرض
 

رمز 
  المرض

 K929  أمراض الجهاز الهضمي، دون تحديد- 36 27,3 27,3

 K319  أمراض المعدة والعفج، دون تحديد- 29 22,0 49,2

 K080  توسف األسنان، الناجم عن أسباب عامة- 15 11,4 60,6

 K259  قرحة المعدة- 11 8,3 68,9

اعتالل األسنان واألنسجة المحيطة بها، دون تحديد-  9 6,8 75,8  K081 

اضطرابات وظيفية لألمعاء،  دون تحديد- 9 6,8 82,6  K599 

فتق بالبطن، دون تحديد، ودون انحباس معوي أو غنغرينة- 5 3,8 86,4  K469 

مرض أمعائي، دون تحديد- 4 3,0 89,4  K639 

مرض الكبد، دون تحديد- 3 2,3 91,7  K769 

اعتالل األسنان و األنسجة المحيطة بها، دون تحديد- 2 1,5 93,2  K089 

اعتالالت أخرى، محددة، لألسنان و األنسجة المحيطة بها- 1 0,8 93,9  K088 

حاالت أخرى، غير محددة، إلصابة مخاطية الفم- 1 0,8 94,7  K137 

قرحة المعدة و العفج- 1 0,8 95,5  K279 

هاب المعدة، دون تحديدالت- 1 0,8 96,2  K297 

المتالزمة العرضية لألمعاء القابلة للتهيج، دون إسهال- 1 0,8 97,0  K589 

مرض التهابي للكبد، دون تحديد- 1 0,8 97,7  K759 

حصى المرارة دون التهاب- 1 0,8 98,5  K802 

وجود دم في البراز- 1 0,8 99,2  K921 

دون تحديدنزيف المعدة واألمعاء - 1 0,8 100,0  K922 

المجموع 19 132 100,0 
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  أو األعراض الواردة في تصريحات الضحايا والمندرجة ضمنوتيرة األمراض-12

  "أمراض الجلد والنسيج الخلوي تحت الجلدي : " XIIالفصل 

 رجة أو األعراض الواردة في تصريحات الضحايا والمندوتيرة األمراض-13

  "أمراض العظام والمفاصل والعضالت والنسيج الضام : " XIIIضمن الفصل 

مجموع 
النسبة 
 % المئوية

 عدد
 الحاالت

 نوعية المرض
 

رمز 
  المرض

 L989  سيج الخلوي تحت الجلدي، دون تحديدأمراض الجلد و الن- 19 52,8 52,8

 L905  ندوب و تليفات جلدية- 14 38,9 91,7

 L800  داء البرص- 2 5,6 97,2

 L889  التهاب تقيحي للجلد مع حدوث غنغرينة- 1 2,8 100,0

 
 

100,0 36 
ةض مشخصامرأ 4 المجموع 

مجموع 
النسبة 
 % المئوية

 عدد
 الحاالت

 نوعية المرض
 

رمز 
  المرض

66,9 
 M790   دون تحديدداء الروماتزم،- 241 66,9

77,2 
 M549   دون تحديدآالم الظهر،- 37 10,3

 M255  ألم مفصلي- 33 9,2 86,4

92,8 
 M139   دون تحديدالتهاب مفصلي،- 23 6,4

 M796  ألم بأحد األطراف- 7 1,9 94,7

95,8 
 M539   دون تحديداعتالل في الظهر،- 4 1,1

 M758  إصابات أخرى للكتف 4 1,1 96,9

97,8 
 M179   دون تحديدفصال الركبة،- 3 0,8

98,3 
 M439   دون تحديداعتالل في الظهر مع تشوه،- 2 0,6

 M459  لتهاب القاسط للعمود الفقرياإل- 2 0,6 98,9

99,4 
 M489   دون تحديداعتالل فقري،- 2 0,6

 M710  دمل الجرابات المصلية- 1 0,3 99,7
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  أو األعراض الواردة في تصريحات الضحايا والمندرجةوتيرة األمراض-14

  "أمراض الجهاز التناسلي والبولي : " XIV ضمن الفصل 

  

  

  

  

  

 M791  ألم عضلي- 1 0,3 100,0

 المجموع  مرضا مشخصا13 360 100,0 

مجموع 
النسبة 
 % المئوية

 عدد
 الحاالت

 نوعية المرض
 

رمز 
  المرض

35,1 

اعتالالت أخرى للجهاز التناسلي و البولي، ناجمة عن تدخل طبي - 20 35,1
  بهدف التشخيص أو العالج

N998 

 N399  اعتالالت الجهاز البولي دون تحديد- 17 29,8 64,9

 N289  اعتالالت الكلية و الحالب، دون تحديد- 10 17,5 82,5

 N460  العقم لدى الرجل- 5 8,8 91,2

94,7 

اعتالالت أخرى لألعضاء التناسلية للرجل، ناجمة عن أمراض - 2 3,5
  مصنفة في مكان آخر

N518 

 N189  ر الكلوي المزمن، دون تحديدوالقص- 1 1,8 96,5

 N508  لرجلل، لألعضاء التناسلية اعتالالت أخرى، محددة- 1 8 ,1 98,2

 N859  اعتالل غير التهابي للرحم، دون تحديد- 1 1,8 100,0

المجموع  أمراض مشخصة8 57 100,0 
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  أو األعراض الواردة في تصريحات الضحايا والمندرجةوتيرة األمراض-15

حـوص الطبيـة    أعراض وعالمات مرضية ونتائج غير طبيعية للف      : " XVIII ضمن الفصل   

  "وفحوص المختبر، غير مصنفة في مكان آخر 

مجموع 
النسبة 
 % المئوية

 عدد
 الحاالت

 نوعية المرض
 

رمز 
  المرض

 R002  سرعة خفقان القلب- 1 0,3 0,3

 R060  عسر التنفس- 6 1,7 2,0

 R068  حاالت أخرى الضطراب المشي و الحركة، دون تحديد- 1 0,3 2,3

 R074  ن تحديدألم صدري، دو- 5 1,4 3,7

 R101  ألم متمركز بالجزء األعلى من البطن- 6 1,7 5,4

 R104  آالم بطنية أخرى، دون تحديد- 4 1,1 6,5

 R160  تضخم الكبد، غير المصنف في مكان آخر- 1 0,3 6,8

 R251  حاالت ارتعاش، دون تحديد- 3 0,8 7,6

8,2 
 
 

  ي وبالعظامأعراض و عالمات مرضية مرتبطة بالجهاز العصب- 2 0,6
  و المفاصل، دون تحديد 

R298 

 R340  عدم إدرار البول، أو االنخفاض في اإلدرار- 1 0,3 8,5

 R413  أشكال أخرى لفقدان الذاكرة- 15 4,2 12,7

 R420  حاالت الدوار و السدر- 3 0,8 13,6

 R450  سرعة اإلنفعال و الغضب- 1 0,3 13,9

 R510  الصداع- 110 31,2 45,0

 R529  آالم غير محددة- 151 42,8 87,8

 R530  التوعك و العياء- 9 2,5 90,4

 R550  فقدان الوعي و الوهط- 1 0,3 90,7

 R688  أعراض و عالمات عامة أخرى، محددة- 33 9,3 100,0

مرضا مشخصا 18 353 100,0  المجموع 
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  أو األعراض الواردة في تصريحات الضحايا والمندرجةوتيرة األمراض-16

اإلصابات الناجمة عن الرضوض وحاالت التسميم وبعـض العقابيـل          : " XIXضمن الفصل    

  "واألسباب الخارجية األخرى 

مجموع 
النسبة 
 % المئوية

 عدد
 الحاالت

 نوعية المرض
 

رمز 
  المرض

 S069  كسور الجمجمة و عظام الوجه- 8 12,7 12,7

 S004  إصابة رضوضية سطحية لألذن- 1  1,6 14,3

 S022  كسر في عظام األنف- 1 1,6 15,9

 S025  كسر في األسنان- 6 9,5 25,4

 S026  كسر في الفك السفلي- 1 1,6 27,0

 S059  إصابة رضوضية للعين و المحجر- 6 9,5 36,0

 S099  إصابة رضوضية للرأس- 5 7,9 44,4

 S220  كسر في إحدى فقرات الظهر- 1 1,6 46,0

 S223  كسر في إحدى األضالع- 3 4,8 50,8

 S299  إصابة رضوضية للصدر- 4 6,3 57,1

 S379  إصابة رضوضية لعضو من األعضاء الموجودة في الحوض- 1 1,6 58,7

 S420  كسر في الترقوة- 1 1,6 60,3

 S423  كسر في جسم عظم العضد- 2 3,2 63,5

 S429  كسر في الحزام العظمي للكتف- 2 3,2 66,7

 S499  العضدإصابة رضوضية للكتف و - 2 3,2 69,8

 S626  كسر في أحد األصابع- 1 1,6 71,4

 S628  كسور في أجزاء أخرى، غير محددة، من المعصم و اليد- 7 11,1 82,5

 S689  بتر الممعصم- 1 1,6 84,1

 S699  إصابة رضوضية للمعصم و اليد، دون تحديد الموضع-  1 1,6 85,7

 S829  كسر في الساق، دون تحديد-  2 3,2 88,9

 S899  إصابة رضوضية للساق، دون تحديد-  1 1,6 90,5

 S909  إصابة رضوضية سطحية للعرقوب و القدم، دون تحديد- 1 1,6 92,1

 S913  جرح مفتوح بأجزاء أخرى من القدم- 1 1,6 93,7

 S929  كسر في القدم، دون تحديد-  2 3,2 96,8

 S984  بتر القدم، دون تحديد مستوى البتر- 1 1,6 98,4

 S999  إصابة رضوضية للعرقوب و القدم، دون تحديد- 1 1,6 100,0

مرضا مشخصا 26 63 100,0   المجموع 
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  أو األعراض الواردة في تصريحات الضحايا والمندرجة وتيرة األمراض-17

اإلصابات الناجمة عن الرضوض وحاالت التسميم وبعـض العقابيـل          : " XIXضمن الفصل   

  "واألسباب الخارجية األخرى 

موع مج
النسبة 
 % المئوية

 عدد
 الحاالت

 نوعية المرض
 

رمز 
  المرض

 T784  حاالت الحساسية، دون تحديد- 17 20,7 20,7

 T023  كسور في أجزاء متعددة من الطرف السفلي- 1 1,2 22,0

 T070  إصابات رضوضية متعددة، دون تحديد- 2 2,4 24,4

 T090  الموضعإصابة رضوضية سطحية للجذع، دون تحديد - 4 4,9 29,3

 T093  إصابة رضوضية للنخاع الشوكي، دون تحديد الموضع- 2 2,4 31,7

 T108  كسر في الطرف العلوي، دون تحديد الموضع- 1 1,2 32,9

 T116  بتر الطرف العلوي، دون تحديد مستوى البتر- 1 1,2 34,1

37,8 
 
 

 إصابة رضوضية غير محددة للطرف العلوي ودون اإلشارة إلى- 3 3,7
  موضع اإلصابة

T119 

 T136  بتر الطرف السفلي، دون تحديد مستوى البتر- 1 1,2 39,0

42,7 
 
 

إصابة رضوضية غير محددة للطرف السفلي، ودون اإلشارة إلى - 3 3,7
  موضع اإلصابة

T139 

 T141  جرح مفتوح، بأحد أجزاء الجسم، دون تحديد- 2 2,4 45,1

 T142  دون تحديدكسر بأحد أجزاء الجسم، - 1 1,2 46,3

 T149  إصابة رضوضية، دون تحديد- 2 2,4 48,8

 T210  حروق بالجذع، دون اإلشارة إلى درجتها- 1    1,2 50,0

 T459  مادة نسقية ودموية باألساس، دون تحديد- 1 1,2 51,2

 T584  تأثير سام لمونوكسيد الكربون- 1 1,2 52,4

 T742  تعذيب جنسي- 2 2,4 54,9

 T904  عقابيل إصابات رضوضية للعين و المحجر- 2 2,4 57,3

 T905  عقابيل إصابات رضوضية بداخل الجمجمة-  1 1,2 58,5
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 T908  عقابيل إصابات رضوضية أخرى، محددة بالرأس- 3 3,7 62,2

  T911  عقابيل كسر بالعمود الفقري- 1 1,2 63,4

  T912  عقابيل كسر بالصدر أو الحوض- 1 1,2 64,6

 T914  عقابيل إصابات رضوضية باألعضاء الموجودة داخل الصدر-- 1 1,2 65,9

 T918  عقابيل إصابات رضوضية أخرى، محددة بالعنق و الجذع- 1 1,2 67,1

 T919  عقابيل إصابات رضوضية بالعنق و الجذع، دن تحديد- 1 1,2 68,3

 T922  عقابيل كسر بالمعصم و اليد- 2 2,4 70,7

 T928  ت رضوضية أخرى، محددة، للطرف العلويعقابيل إصابا-- 1 1,2 72,0

 T929  عقابيل إصابات رضوضية للطرف العلوي دون تحديد- 1 1,2 73,2

 T932  عقابيل كسور أخرى بالطرف السفلي- 2 2,4 75,6

 T938  عقابيل إصابات رضوضية أخرى، محددة للطرف السفلي-- 2 2,4 78,0

 T939  السفلي دون تحديدعقابيل إصابات رضوضية للطرف - 2 2,4 80,5

 T940  عقابيل إصابات رضوضية ألجزاء متعددة من الجسم-  4 4,9 85,4

 T941  عقابيل إصابات رضوضية دون تحديد الجزء المعني من الجسم- 7 8,5 93,9

 T958  عقابيل حروق وانحتات وصرد، ذات طبيعة محددة- 2 2,4 96,3

 T959  ت طبيعة غير محددةعقابيل حروق وانحتات وصرد، ذا- 2 2,4 98,8

 T989  عقابيل مرتبطة بأسباب خارجية- 1 1,2 100,0

المجموع   مرضا مشخصا36 82 100,0 
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