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تقديم حول منهجية اإعداد التقرير

راعى هذا التقرير، من حيث منهجية الإعداد ما يلي:

الإن�صاف وامل�صاحلة. وفعال مل ي�صبق  تفعيل ت��صيات هيئة  اإعداد مادة تربز مدى  اأهمية  اأول: 

واأن �صدرت وثيقة تقدم قراءة اإجمالية حل�صائل تفعيل نتائج العدالة النتقالية املغربية. ول تدخل 

مبتابعة  واملتعلقة  الإن�صان  حلق�ق  ال�طني  املجل�ض  عن  ال�صادرة  الن�عية  التقارير  الإطار،  هذا  يف 

تفعيل ت��صيات هيئة الإن�صاف وامل�صاحلة، على م�صت�ى الك�صف عن احلقيقة وجرب الأ�رضار الفردية 

واجلماعية. فهذه التقارير الهامة، يف حد ذاتها، جمال حي�ي من جمالت التفعيل.

ه وَحَكم عملية اإعداد ت��صيات الهيئة باعتبارها  ثانيا: ا�صتح�صار الهدف ال�صرتاتيجي الذي وجَّ

»م�صاهمة اإ�صافية يف م�صرية الإ�صالحات اجلارية ببالدنا الرامية اإىل تر�صيخ حق�ق الإن�صان وت�طيد 

مقرتحاتها  ملاآل  ومدركة  واعية  الهيئة  كانت  وبذلك،  والقان�ن«.  احلق  دولة  وتق�ية  الدميقراطية 

املندرجة يف م�صار العمليات الإ�صالحية، التي تر�صخ اأو تعزز، ح�صب احلالة، واملجال، حق�ق الإن�صان 

والدميقراطية ودولة القان�ن.

ثالثا: الت�قف عند طبيعة ت��صيات الهيئة وم�صت�ياتها وجمالتها، التي متيزت بالتن�ع، من حيث 

ما يت�صل با�صتكمال اأ�صغالها، على م�صت�ى الك�صف عن احلقيقة وجرب الأ�رضار الفردية واجلماعية، 

متعددة،  وم�صالك  اأن�صاق  اإىل  ت�جهها  حيث  ومن  الإن�صان.  حق�ق  على  الرتبية  برامج  وم�ا�صلة 

بخ�ص��ض الد�صت�ر والقان�ن وامل�ؤ�ص�صات وال�صيا�صات العم�مية.

رابعا: النتباه ال�صديد للق�صايا التي حظيت بان�صغال خا�ض يف تفكري الهيئة، ويف مقدمتها، ما 

يت�صل باحلماية الد�صت�رية حلق�ق الإن�صان، واحلكامة الأمنية وجترمي النتهاكات اجل�صيمة، باعتبارها 

ج�هر تفكريها ال�صرتاتيجي الذي ا�صتاأثر باأعمالها التمهيدية عند اإعداد الت��صيات.

م�صت�يني  بني  هيكلته،  بخ�ص��ض  ميزت  الأويل  التقرير  اإعداد  يف  منهجية  اعتماد  خام�صا: 

الثاين،  ويعر�ض  الهيئة،  ت��صيات  تفعيل  م�صت�ى  على  املنجزة  الأعمال  الأول،  يخ�ض  رئي�صيني: 

لباقي الأم�ر غري املنجزة جزئيا اأو كليا، والتي باتت بحكم التط�ر والديناميات التي اأطلقها د�صت�ر 

الأخرية  باعتبار هذه  الإن�صان،  الدميقراطية وحق�ق  ال�طنية ح�ل  نطاق اخلطة  2011 مندرجة يف 
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املجال ال�صرتاتيجي احلي�ي الذي بات ي�صم معظم الإ�صالحات املطل�بة يف جمال حق�ق الإن�صان 

والدميقراطية ودولة القان�ن. 

بخ�ص��ض  التفعيل،  م�صت�يات  حيث  من  هدفه  بل�غ  ولأجل  الأويل،  التقرير  ا�صتند  �صاد�صا: 

امل�صادر، على ال�ثائق ذات الطابع املرجعي، ويف مقدمتها الد�صت�ر والق�انني ال�صادرة يف نطاقه، 

وامل�صاريع املعرو�صة يف اإطار العملية الت�رضيعية، كما ا�صتند على باقي املعطيات الن�عية، ال�اردة يف 

التقارير الر�صمية وتقارير ال�صتعرا�ض الدوري ال�صامل وتقارير املجل�ض ال�طني حلق�ق الإن�صان 

ب�صفته اجلهة املكلفة مبتابعة تفعيل نتائج الهيئة، كما مت ال�صتناد، ب�صفة رئي�صية على اخلطة ال�طنية 

الإ�صالحات  ملداخل  وتخطيط  ت�صخي�ض  وثيقة  ب��صفها  الإن�صان،  وحق�ق  الدميقراطية  يف جمال 

الت�رضيعية وامل�ؤ�ص�صاتية. 

�صابعا: واعتمد التقرير الأويل، اأخريا، بخ�ص��ض بنائه كن�ض، على الت�ثيق بتجميع املادة، وعلى 

ر�صد اأوجه التط�ر، وعلى التحليل من حيث ال�صتنتاجات املت��صل اإليها يف منت الن�ض وخامتته.

ثامنا: ويختتم التقرير مب�صتنتجات يف نطاق تراث العدالة النتقالية.

م�صت�يات  معرفة  احلر�ض على  ا�صتدعاه  تقريرا  اأكرث من ك�نها  تدعي  املادة، ل  فهذه  واإجمال 

التقدم يف تفعيل نتائج العدالة النتقالية.
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الق�صــــم الأول

التاأ�صيل الد�صتوري لتو�صيات العدالة النتقالية
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الفرع الأول

ا�صتعرا�ص املنجز الد�صتوري

ن�ص تو�صيات هيئة الإن�صاف وامل�صاحلة

اأو احلزبية  ال�صيا�صية  اأنه لي�ض من �صالحياتها اتخاذ م�قف ح�ل وجهات النظر  »تعترب الهيئة 

املعلن عنها يف النقا�ض العم�مي ح�ل الد�صت�ر. لكنها تطرح جمم�عة من الق�صايا تقرتح اأخذها 

بعني العتبار يف اأية مراجعة للد�صت�ر:

على 	  الإن�صاين  الدويل  والقان�ن  الإن�صان  حلق�ق  الدويل  القان�ن  معايري  �صم�  مببداأ  الإقرار 

الق�انني ال�طنية.

تعزيز احرتام حق�ق الإن�صان وحت�صني احلكامة الأمنية وخ�ص��صا يف حالة الأزمات.	 

يت�صمنها، 	  التي  الأ�صا�صية  واحلق�ق  احلريات  بفح�ى  ال�رضيح  الد�صت�ري  التن�صي�ض 

والتن�صي�ض على اأن تنظيم هذه احلق�ق من اخت�صا�ض القان�ن مع اإلزام امل�رضع نف�صه كلما 

اأقدم على تنظيم ممار�صتها، باأن ي�صن، ف�صال عن ال�صمانات امل�ج�دة، �صمانات اأخرى وقائية 

اأية  اأنهم ت�رضروا يف ممار�صة  الذين قد يعتربون  امل�اطنني  للعدالة ل�صالح  اللج�ء  مع �صبل 

حرية من تلك احلريات اأو حق من احلق�ق.

تعزيز ال�صمانات الد�صت�رية للم�صاواة، وذلك بالتن�صي�ض على امل�صاواة بني الرجال والن�صاء 	 

يف احلق�ق ال�صيا�صية والقت�صادية والجتماعية والثقافية.

تق�ية املراقبة الد�صت�رية للق�انني واملرا�صيم التنظيمية امل�صتقلة ال�صادرة عن اجلهاز التنفيذي، 	 

والتن�صي�ض د�صت�ريا على احلق يف الدفع ا�صتثناء بال د�صت�رية قان�ن من الق�انني.

جترمي ممار�صة الختفاء الق�رضي والعتقال التع�صفي والإبادة العن�رضية وباقي اجلرائم �صد 	 

الإن�صانية والتعذيب وكل اأ�صكال املعاملة والعق�بات القا�صية والالاإن�صانية واملهينة.

منع كل اأ�صكال التمييز املدانة دوليا وكل اأ�صكال التحري�ض على العن�رضية ومقت الأجانب 	 

والعنف والكراهية على م�صت�ى الق�اعد الد�صت�رية ال�صامية.
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الإقرار د�صت�ريا مببداأ براءة كل متهم اإىل اأن تثبت اإدانته، و�صمان حقه يف حماكمة عادلة.	 

والنظام 	  العدالة  با�صتقالل  يت�صل  فيما  وخا�صة  ال�صلط،  لف�صل  الد�صت�ري  املبداأ  تعزيز 

الأ�صا�صي للق�صاة، مع املنع ال�رضيح لأي تدخل لل�صلطة التنفيذية يف تنظيم العدالة و�صري 

ال�صلطة الق�صائية.

تق�ية ال�صمانات الد�صت�رية ل�صتقالل املجل�ض الأعلى.	 

حق�ق 	  احرتام  يخ�ض  فيما  احلقائق  وتق�صي  البحث  يف  الربملان  �صلطات  وتق�ية  ت��صيح 

الإن�صان وال�ق�ف على اأية وقائع قد تثبت حدوث انتهاكات ج�صيمة.

والإدارة 	  والنظام  الأمن  على  واحلفاظ  الإن�صان  حق�ق  حماية  يف  احلك�مة  م�ص�ؤولية  اإقرار 

العم�مية.«

ر�صد  وميكن  ت��صية.  ع�رض  اثنتي  الإن�صان،  حلق�ق  الد�صت�رية  احلماية  تعزيز  حم�ر  يت�صمن 

م�صت�يات د�صرتها، ح�صب ما يلي:

اأول �صم� القان�ن الدويل.	 

ثانيا املبادئ والقيم.	 

ثالثا احلق�ق واحلريات.	 

رابعا جترمي النتهاكات اجل�صيمة حلق�ق الإن�صان.	 

خام�صا م�ص�ؤوليات ال�صلط الد�صت�رية.	 

�صاد�صا �صائر �صمانات حماية حق�ق الإن�صان.	 

�صابعا احلكامة الأمنية.	 

ثامنا القيمة العليا حلق�ق الإن�صان يف الد�صت�ر.	 

اأول: اإقرار مبداأ �صمو املعايري الدولية 

انح�رضت �صيغة مطالبة الهيئة، بخ�ص��ض ال�صم�، على لفظ اإقرار، والإقرار باحلق ه� العرتاف 

به. ويف ذلك ا�صتعملت ال��صف ال�اجب وال�صليم من منظ�ر حق�ق الإن�صان و�صيا�صتها. وعادة ل يتم 

النتباه اإىل هذه النقطة، بتحميلها اأكرث من طاقتها. 
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وهكذا، ن�صت الفقرة ما قبل الأخرية من ديباجة الد�صت�ر، والتي ت�صكل جزء منه، على »جعل 

التفاقيات الدولية، كما �صادق عليه املغرب. ويف نطاق اأحكام الد�صت�ر، وق�انني اململكة، وه�يتها 

ال�طنية الرا�صخة، ت�صم�، ف�ر ن�رضها، على الت�رضيعات ال�طنية، والعمل على مالءمة هذه الت�رضيعات. 

مع ما تتطلبه تلك امل�صادقة«. وبذلك مت العرتاف والإقرار ب�صم� القان�ن الدويل على القان�ن ال�طني 

على نح� اأمثل.

ثانيا: املبادئ والقيم

اأدمج الد�صت�ر جمم�ع القيم واملبادئ ال�اردة يف ت��صيات الهيئة، تبعا للم�صت�يات الآتية:

الن�ض على كل ما يت�صل بالقيم وتعزيز احرتام حق�ق الإن�صان بالديباجة من خالل الفقرات: 	 

الأوىل والثالثة والرابعة وال�صابعة والثامنة والتا�صعة.

التن�صي�ض مبقت�صيات �رضيحة على اأكرث من م�صت�ى، على مبداأ امل�صاواة بني الرجال والن�صاء 	 

يف احلق�ق املدنية وال�صيا�صية والقت�صادية والجتماعية والثقافية:

الفقرات الأوىل والثالثة وال�صابعة والثامنة والتا�صعة من الت�صدير.	 

امل�صاواة اأمام القان�ن )الف�صل 6 من الد�صت�ر، فقرة 1(.	 

د�صت�رية الق�اعد القان�نية وتراتبيتها، ووج�ب ن�رضها، مبادئ ملزمة )الف�صل 6، فقرة 4(.	 

عدم رجعية الق�انني )الف�صل 6، فقرة 5(.	 

لكل فرد احلق يف �صالمة �صخ�صه واأقربائه، وحماية ممتلكاته )الف�صل 21، فقرة 1(.	 

احرتام قرينة الرباءة )الف�صل 23، فقرة 4(.	 

ثالثا: احلريات واحلقوق الأ�صا�صية

اأ�صل الد�صت�ر  ا�صتح�صارا لخت�صا�ض هيئة الإن�صاف وامل�صاحلة الن�عي واإعمال لت��صياتها، 

للحق�ق واحلريات التي ت�صدت لها، وهكذا، وف�صال عما ورد يف الديباجة مت التن�صي�ض على ما 

يلي:

احلق يف احلياة اأول احلق�ق )الف�صل 20(.	 

احلق يف احلرية ويف الأمان )الف�صل 23 فقرة1(.	 

احلق يف حماية احلياة اخلا�صة )الف�صل 24 فقرة1(.	 



1213

حرمة املنزل )الف�صل 24 فقرة 2(.	 

حرية التنقل )الف�صل 24 فقرة 4(.	 

حرية الفكر والراأي والتعبري )الف�صل 25 فقرة 1(.	 

حرية الإبداع والن�رض )الف�صل 25 فقرة 2(.	 

احلق يف احل�ص�ل على املعل�مات وحتديد نطاق تقييدها )الف�صل 27(.	 

حرية ال�صحافة )الف�صل 28(.	 

النقابي 	  والنتماء  اجلمعيات  وتاأ�صي�ض  ال�صلمي  والتظاهر  والتجمهر  الجتماع  حريات 

وال�صيا�صي )الف�صل 29 فقرة 1(.

حق الأحزاب م�صم�ن )فقرة 2(.	 

التمتع باحلق�ق املدنية وال�صيا�صية وامل�صاركة يف اإدارة ال�صاأن العام )الف�صل 30 فقرة1(.	 

الت�صليم )الف�صل 30 فقرة 5(.	 

�صمان حق امللكية )الف�صل 35 فقرة 1(.	 

احرتام الد�صت�ر والتقيد بالقان�ن )الف�صل 37 فقرة 1(.	 

رابعا: جترمي النتهاكات اجل�صيمة حلقوق الإن�صان

كر�ض الد�صت�ر، بخ�ص��ض جترمي النتهاكات اجل�صيمة، ف�صال عما ورد يف الت�صدير:

جترمي التعذيب وكافة اأ�صكال �ص�ء املعاملة القا�صية اأو الالاإن�صانية اأو احلاطة بالكرامة )الف�صل 	 

.)22

العتقال التع�صفي والختفاء الق�رضي من اأخطر اجلرائم )الف�صل 23 فقرة 2(.	 

حظر كل حتري�ض على العن�رضية اأو الكراهية اأو العنف )الف�صل 23 فقرة 7(.	 

جترمي الإبادة وغريها من اجلرائم �صد الإن�صانية، وجرائم احلرب وكافة النتهاكات اجل�صيمة 	 

املمنهجة حلق�ق الإن�صان )الف�صل 23 فقرة 7(.
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خام�صا: م�صوؤوليات واأدوار ال�صلط الد�صتورية

اأ�صل الد�صت�ر، مل�ص�ؤوليات واأدوار كل �صلطة د�صت�رية على قاعدة:

اإقرار ف�صل ال�صلط وت�ازنها وتعاونها )الف�صل 1 فقرة 2(.	 

م�ص�ؤولية ال�صلط العم�مية يف ت�فري الظروف وتعميم الطابع الفعلي حلرية امل�اطنات وامل�اطنني 	 

)الف�صل 6 فقرة 2(.

وعلى اأ�صا�ض هذه املبادئ الد�صت�رية، حددت ال�ثيقة الأ�صمى لكل �صلطة، نطاق اخت�صا�صها يف 

جمال حق�ق الإن�صان، تبعا، ملا يلي:

على م�صتوى الربملان

حق�ق  بحماية  تت�صل  حي�ية  ميادين  يف  بالت�رضيع،   71 الف�صل  نطاق  يف  الربملان،  يخت�ض 

الإن�صان، وهي:

احلق�ق واحلريات الأ�صا�صية املن�ص��ض عليها يف الت�صدير ويف ف�ص�ل اأخرى من الد�صت�ر.	 

نظام ال��صائط ال�صمعية الب�رضية وال�صحافة مبختلف اأ�صكالها.	 

العف� العام.	 

حتديد اجلرائم والعق�بات اجلارية عليها.	 

التنظيم الق�صائي واإحداث اأ�صناف جديدة من اجلرائم.	 

امل�صطرة اجلنائية.	 

نظام ال�صج�ن.	 

نظام م�صالح وق�ات حفظ الأمن.	 

على م�صتوى احلكومة

يدخل �صمن اخت�صا�صات احلك�مة يف جمال حماية حق�ق الإن�صان:

ما يت�صل بامل��ص�ع يف الربنامج احلك�مي، )الف�صل 88 فقرة 1(.	 

�صمان تنفيذ الق�انني )الف�صل 89 فقرة 2(.	 

 	 92 )الف�صل  وبالنظام«  الإن�صان  املرتبطة بحق�ق  الراهنة  »الق�صايا  تداول جمل�ض احلك�مة 

الفقرة الفرعية اخلام�صة من الفقرة الأوىل(.
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ال�زراء م�ص�ؤول�ن عن تنفيذ ال�صيا�صة احلك�مية، كل يف القطاع املكلف به، ويف اإطار الت�صامن 	 

احلك�مي )الف�صل 93 فقرة 1(.

على م�صتوى العالقة بني ال�صلط

يدخل �صمن العالقات بني ال�صلط، ما يت�صل بحماية حق�ق الإن�صان:

تقدمي احلك�مة اأج�بة على الأ�صئلة املتعلقة بال�صيا�صة العامة )الف�صل 100 فقرة 3(.	 

حق اللجان املعنية يف كال املجل�صني اأن تطلب ال�صتماع اإىل م�ص�ؤويل الإدارات وامل�ؤ�ص�صات 	 

بح�ص�ر ال�زراء املعنيني وحتت م�ص�ؤوليتهم )الف�صل 102(.

على م�صتوى ال�صلطة الق�صائية

اإحداث املجل�ض الأعلى لل�صلطة الق�صائية )الف�صل 113(.	 

يت�ىل القا�صي حماية حق�ق الأ�صخا�ض واجلماعات وحرياتهم واأمنهم الق�صائي، وتطبيق 	 

القان�ن )الف�صل 117(.

اأثناء 	  اأثري  قان�ن،  د�صت�رية  بعدم  متعلق  دفع  كل  يف  بالنظر  الد�صت�رية  املحكمة  تخت�ض 

النزاع، مي�ض  الذي �صيطبق يف  القان�ن،  باأن  الأطراف،  اأحد  اإذا دفع  النظر يف ق�صية. وذلك 

باحلق�ق واحلريات التي ي�صمنها الد�صت�ر )الف�صل 133 فقرة 1(.

�صاد�صا: �صائر �صمانات حماية حقوق الإن�صان

خ�ض الد�صت�ر، ف�صال عما ذكر يف املحاور اخلم�صة ال�صابقة، حماية حق�ق الإن�صان، ب�صمانات 

ت�ؤ�صل لها، واأهمها:

اإلقاء القب�ض اأو العتقال مبقت�صى القان�ن )الف�صل 23 فقرة 1(.	 

اإخبار ال�صخ�ض امل�ق�ف بدواعي العتقال وبحق�قه )الف�صل 23 فقرة 2(.	 

اإقرار حق التزام ال�صمت )الف�صل 23 فقرة 3(	 

التن�صي�ض على قرينة الرباءة واحلق يف املحاكمة العادلة )الف�صل 23 فقرة 4(.	 

�صمان حق�ق ال�صجناء )الف�صل 23 فقرة 5(.	 

�صمان حق التقا�صي وحماية القان�ن )الف�صل 118(.	 
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تكري�ض قرينة الرباءة )الف�صل 119(.	 

تكري�ض احلق يف املحاكمة العادلة )الف�صل 120(.	 

�صمان امل�صاعدة القان�نية )الف�صل 121(.	 

اإقرار حق التع�ي�ض عن اخلطاأ القان�ين )الف�صل 122(.	 

تكري�ض علنية اجلل�صات )الف�صل 125(.	 

تكري�ض حجية الأحكام والقرارات الق�صائية النهائية )الف�صل 126(.	 

وعالوة على ما �صلف، يلزم التاأكيد على حت�صني الد�صت�ر للحماية امل�ؤ�ص�صاتية حلق�ق الإن�صان 

التي تت�لها جزئيا اأو كليا، ح�صب احلالة، هيئات حماية حق�ق الإن�صان والنه��ض بها، يف نطاق 

الف�صل 161 وما بعده، ول�صيما املجل�ض ال�طني حلق�ق الإن�صان، ال��صيط، جمل�ض اجلالية املغربية 

باخلارج والهيئة املكلفة باملنا�صفة وحماربة جميع اأ�صكال التمييز. 

�صابعا: احلكامة الأمنية

حظي م��ص�ع احلكامة الأمنية، مبكانة خا�صة، يف ت��صيات هيئة الإن�صاف وامل�صاحلةـ، وكان ذلك 

اأمرا طبيعيا، بالنظر لخت�صا�صها الن�عي والزمني، وحلجم ملفات املا�صي التي عاجلتها. 

وقد اأ�ص�ض الد�صت�ر على اأكرث من م�صت�ى للحكامة الأمنية، مثلما متت الإ�صارة اإليه، ب�صفة عامة، 

يف املحاور ال�صتة ال�صابقة، ول�صيما على م�صت�ى ال�صمانات والرقابة الق�صائية، و�صلطات الربملان 

وم�ص�ؤولية احلك�مة وحق�ق الأفراد وحرياتهم، ف�صال عن حمددات خا�صة يف �صكل مبادئ عامة، 

ويدخل يف عدادها:

تنظيم املرفق العم�مي على اأ�صا�ض امل�صاواة، من حيث ال�ل�ج والإن�صاف واخلدمات )الف�صل 	 

154 فقرة 1(.

 	 155 )الف�صل  وامل�ص�ؤولية  واملحا�صبة  وال�صفافية  اجل�دة  ملعايري  العم�مي  املرفق  اإخ�صاع 

فقرة 2(.

اإخ�صاع ت�صيري املرفق العم�مي للمبادئ والقيم الدميقراطية )الف�صل 155 فقرة 2(.	 

وال�صفافية 	  واحلياد  القان�ن  احرتام  مبادئ  وفق  ل�ظائفهم  العم�مي  املرفق  اأع�ان  ممار�صة 

والنزاهة وامل�صلحة العامة ) الف�صل 155(.
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ثامنا: القيمة الد�صتورية العليا حلقوق الإن�صان

اأدمج الد�صت�ر مبقت�صى الف�صل 175 �صمن الأحكام التي ل ميكن اأن تتناولها املراجعة الد�صت�رية، 

»، و�صمن  الد�صت�ر  املن�ص��ض عليها يف هذا  الأ�صا�صية  احلريات واحلق�ق  »املكت�صبات يف جمال 

املكت�صبات يندرج عمل ونتائج هيئة الإن�صاف وامل�صاحلة.

ومل يكتف الد�صت�ر باإدماج الت��صيات ال�جيهة للهيئة، بل اأوىل عناية خا�صة للحماية امل�ؤ�ص�صاتية 

املن�ص��ض عليها  بها،  والنه��ض  الإن�صان  الإن�صان من خالل د�صرتة هيئات حماية حق�ق  حلق�ق 

يف الف�صل 161 وما بعده، ول�صيما املجل�ض ال�طني حلق�ق الإن�صان، وم�ؤ�ص�صة ال��صيط، وجمل�ض 

اجلالية املغربية باخلارج، والهيئة املكلفة باملنا�صفة وحماربة جميع اأ�صكال التمييز

الفرع الثاين

على �صبيل املقارنة مع العهد

يكت�صي الد�صت�ر، كقان�ن اأ�صمى للدولة واملجتمع يف جمال حق�ق الإن�صان، طابع وثيقة مرجعية، 

ووظائف  واأدوار  والت�رضيع  والثقافة  الفكر  من حيث  بق�صاياها،  يت�صل  ما  لكل  وم�جهة  م�ؤ�ص�صة 

ال�صلط وامل�ؤ�ص�صات و�صائر املعنيني ويف مقدمتهم املجتمع املدين.

و�صيبقى تف�صري ال�ثيقة الد�صت�رية يف جمال حق�ق الإن�صان، من خالل ال�ق�ف عند اأحكامها 

ومقا�صدها وغاياتها، عملية متجددة، مثلما �صتظل، بحكم غناها وثرائها، ملهمة ملختلف زوايا النظر 

القان�ن  اإىل  الرج�ع  عند  ثراء،  اأكرث  تف�صريها  و�صيك�ن  ومقا�صدها،  م�صامينها  اإعمال  وملقاربات 

الدويل والجتهاد الق�صائي ال�طني واأعمال الفقه.

على  املغربية  اململكة  للتزامات  الد�صت�ر  اإعمال  م�صت�يات  عند  ال�ق�ف  املح�ر  هذا  ويت�خى 

م�صت�ى العهد الدويل اخلا�ض باحلق�ق املدنية وال�صيا�صية، حيث متت د�صرتها على نح�ر ن�عي. وبيان 

.
ذلك من خالل امل��ص�عات والق�صايا الآتية1

بخ�صو�ص عدم التمييز

مبداإ  درجة  اإىل  الدويل،  العهد  من  الثانية  املادة  يف  ال�ارد  التمييز،  عدم  مببداأ  الد�صت�ر  ارتقى 

د�صت�ري، ومت ت�صمينه يف ت�صدير الد�صت�ر على وجه املنع واملكافحة واإدانة كل اأ�صكال التمييز. 

1 - خ�صع ت�صل�صل عر�ض م��ص�عات املقارنة، اإىل ترقيم ترتيبها يف العهد الدويل اخلا�ض باحلق�ق املدنية وال�صيا�صية.
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وي�صجل هنا اأن التزام الدولة مل يكن على �صبيل التعهد فقط، كما اأن هذا املبداأ وارد يف ال�ثيقة 

الدولية، بل مت حت�صينه يف ال�ثيقة الد�صت�رية من كل املمار�صات اأو النتهاكات اأو الأفعال ال�صارة 

التي تقع خرقا له، مما يجعل اللتزام ال�طني على هذا امل�صت�ى اأق�ى من الدرجة املثار بها امل��ص�ع 

دوليا. اإن الفرق �صا�صع بني تعهد الدولة باحرتام احلق�ق وبكفالتها دون متييز، وبني حظر ومكافحة 

التمييز.

ا�صتعماله تعبري  بال�صم�لية والإطالق، عند  ثانية،  املبداأ يف مرحلة  بهذا  الد�صت�ر  التزام  ويتميز 

بها  املعرتف  باحلق�ق  بالإقرار  تكتفي  اأن  الد�صت�رية،  ال�ثيقة  باإمكان  كان  اإذ  التمييز،  اأ�صكال  كل 

م�صف�عة بعدم متييزها، واحلال اأن التزامها ميتد لي�صمل كل الأ�صكال املعروفة ال�اردة يف املادة الثانية 

من العهد الدويل. كما خ�ض الد�صت�ر احلالت التي ميكن اأن تك�ن م��ص�عا للتمييز يف املجتمع، 

ب�صبب ثقل اأو تاأثري العتبارات اأو القي�د ال�ص��صي�ثقافية. فف�صال عن �صم�لها ملا ه� متعارف عليه 

عامليا، بالتن�صي�ض ال�رضيح على التمييز ب�صبب اجلن�ض اأو الل�ن، وما يدخل يف عداده، مت الت�قف 

عند اأو�صاف مل تذكرها الوثيقة الدولية، كالثقافة والإعاقة، اأو باإعادة التكيف، من حيث ال��صف، 

فيما يخ�ض النتماء الجتماعي واجله�ي واملعتقد. 

الدويل  لاللتزام  الت�صدير  اأ�صاف  الد�صت�رية،  ح�صانته  واإك�صابه  التمييز  عدم  مبداإ  ول�صيانة 

اأو  �صكله  كان  كيفما  متييز،  لكل  مانعا  �رضطا  وجعله  الذكر،  ال�صالف  التاأويل  ج�از  عدم  م��ص�ع 

حمدد  ه�  وكما  كان،  مهما  �صخ�صي  و�صع  اأي  على  �رضاحة،  بالتن�صي�ض  باعثه،  اأو  م�صدره 

د�صت�ريا، فالت�صدير جزء ل يتجزاأ من الد�صت�ر. ويف �ص�ء ما ذكر، يتاأكد اأن املقت�صى الد�صت�ري 

الذي اأعمل التزام اململكة املغربية الدويل بهذا اخل�ص��ض، كان مبدئيا، ن�عيا ومط�را.

بخ�صو�ص امل�صاواة بني الرجال والن�صاء

املادة  يف  ورد  ما  على  والن�صاء  الرجال  بني  امل�صاواة  م��ص�ع  بخ�ص��ض  الد�صت�ر  يقت�رض  مل 

الثالثة من العهد الدويل، من حيث كفالة الت�صاوي، بل مت َمدُّ �رضيان املبداأ، ليقرتن، بالنظرة للحق�ق 

واحلريات، لي�صمل كافة جمالتها، املدنية وال�صيا�صية والقت�صادية والجتماعية والثقافية والبيئية، 

ويف �صائر وثائق القان�ن الدويل حلق�ق الإن�صان التي �صادق عليها املغرب اأو ان�صم اإليها.

واقرتن �صقف ومن�ص�ب اإعمال اللتزام ب�ج�ب املالءمة، يف نطاق اأحكام الد�صت�ر وث�ابت اململكة 

وق�انينها. وكما ه� حمدد يف الد�صت�ر كقان�ن اأ�صمى، فاإن من ث�ابت اململكة اختيارها الدميقراطي، 

ومكت�صباتها يف جمال احلريات واحلق�ق الأ�صا�صية، تبعا للف�صل 175 منه.
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ومل يقت�رض اللتزام الد�صت�ري، مبقت�صى الف�صل التا�صع ع�رض منه، على حدود العرتاف مببداإ 

ت�رضيعات  من  وم�صت�ياتها،  الإعمال  جمالت  لكل  م�جها  د�صت�ريا  مبداأ  منه  ُجعل  بل  امل�صاواة، 

املنا�صفة  تاأمني  تت�ىل  د�صت�رية،  اآلية  ب��صع  الفعلي  اإعماله  تقييد  ومت  عم�مية وغريها،  و�صيا�صات 

والت�صدي لكل اأ�صكال التمييز. وعلى هذا امل�صت�ى الثاين، ياأتي اللتزام الد�صت�ري، تفعيال مل�صادقة 

را. اململكة املغربية على امل�اثيق الدولية ذات ال�صلة، ن�عيا وُمط�ِّ

بخ�صو�ص احرتام حقوق الإن�صان يف حالت الطوارئ

ا�ص�ض الد�صت�ر مب�جب ثالثة اأحكام لكل ما يت�صل بحماية حق�ق الإن�صان، يف حالت الط�ارئ 

احلريات  �صمان  على  الإبقاء  ويف  ملهامه،  ممار�صته  يف  الربملان  ا�صتمرار  على  بتاأكيده  ال�صتثنائية، 

واحلق�ق الأ�صا�صية املن�ص��ض عليها، ويف رفع حالة ال�صتثناء مبجرد انتفاء اأ�صبابها. وبذلك يك�ن 

هذا امل�صت�ى الثالث، من حيث تفعيل التزام اململكة الدويل، مبقت�صى ما ورد يف املادة الرابعة من 

را ملكت�صباتها الدميقراطية، من خالل الف�صل التا�صع واخلم�صني. العهد الدويل، ُمَط�ِّ

بخ�صو�ص التاأويل وما يتعلق بامل�ص باحلقوق واحلريات 

تاأويل حق�ق الإن�صان املعرتف بها عامليا، ان�صغال املنتظم الدويل منذ  اأثار م��ص�ع عدم ج�از 

ذات  الدولية  امل�اثيق  ف�صائر  الدوليني،  بالعهدين  ومرورا  الإن�صان،  العاملي حلق�ق  الإعالن  اعتماد 

ال�صلة، وا�صتقر التفكري الدويل، على �رشط عدم امل�ص باحلق�ق واحلريات.

175 ، مل��ص�ع عدم ج�از تاأويل   واأ�ص�صت ال�ثيقة الد�صت�رية، من خالل الت�صدير والف�صل 

العهد، على نح� احلق�ق واحلريات، وذلك كم اأوجه متن�عة من مدخل نظامي اآمر، ومن زوايا اأخرى. 

فمن حيث املدخل النظامي الآمر، اأ�صحت حق�ق الإن�صان واحلريات الأ�صا�صية والختيار الدميقراطي 

من ث�ابت الأمة التي ل تقبل املراجعة، كما ه� ال�صاأن بالن�صبة لنظامها الد�صت�ري والدين الإ�صالمي، 

وقد و�صفت املحكمة الد�صت�رية املبادئ بــ »الث�ابت اجلامعة«، التي ت�صتند عليها الأمة يف حياتها 

العامة. 

ويزداد حت�صني امل��ص�ع بتاأكيد د�صت�ري �صيا�صي �رضيح على التزام اململكة بع�ص�يتها يف املنتظم 

الدويل، والتن�صي�ض ال�رضيح على م�صم�لت حق�ق الإن�صان، من حيث املبادئ واحلق�ق واحلريات.

 بخ�صو�ص احلق يف احلياة

واملتعلقة  الدويل  العهد  من  ال�صاد�صة  املادة  مبقت�صى  اململكة  التزام  على  التاأكيد  الد�صت�ر  اأعاد 

باحلق يف احلياة، واأعاد و�صفه وتكييفه بك�نه اأول احلق�ق لكل اإن�صان، من خالل الف�صل الع�رضين 

منه. 
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بخ�صو�ص جترمي التعذيب

العهد  يف  ال�ارد  العام  ال��صف  على  والع�رضين،  الثاين  الف�صل  مبقت�صى  الد�صت�ر  يقت�رض  مل 

الدويل، على م�صت�ى املادة ال�صابعة منه، بخ�ص��ض جترمي التعذيب، بل قيده ب�رضوط قان�نية وعملية 

امل�ض  ج�از  عدم  على  اأول  م�صت�ى  يف  اأكد  حيث  النتقالية،  العدالة  اأ�صداء  تعك�صها  و�صيا�صية، 

بال�صالمة اجل�صدية اأو املعن�ية لأي �صخ�ض، يف اأي ظرف، ومن قبل اأي جهة كانت، خا�صة اأو عامة، 

وهذه الأو�صاف غري مذك�رة يف املقت�صى الدويل. 

ودقق الد�صت�ر يف م�صت�ى ثان على نح� قاطع، وبالأو�صاف الالزمة، من حيث املعاقبة القا�صية 

اأو الالاإن�صانية اأو املهينة اأو احلاطة بالكرامة، وعزز كل ذلك يف م�صت�ى ثالث، باعتبار ممار�صته وبكافة 

اأ�صكاله، واأيا كان م�صدرها، جرمية يعاقب عليها القان�ن.

بخ�صو�ص حظر الرق والجتار بالرقيق

اأعاد الد�صت�ر، مبقت�صى ت�صديره، و�صف التزام الدولة ال�ارد يف املادة الثامنة من العهد الدويل، 

من خالل التاأكيد على اإر�صاء املجتمع املت�صامن، الذي يتمتع فيه اجلميع بالأمن واحلرية والكرامة 

اأن هذه القيم واملق�مات، تتاأ�ص�ض يف قطيعة مع م�صم�لت مادة العهد الدويل  وامل�صاواة، ول �صك 

املتعلقة بالعب�دية وال�صخرة والعمل الإلزامي.

والتعوي�ص  الرباءة  وقرينة  التع�صفي  والعتقال  والأمن  احلرية  احلق يف  بخ�صو�ص 

جراء التوقيف غري القانوين

اأعاد الف�صل الثالث والع�رضين من الد�صت�ر ترتيب التزامات الدولة ال�اردة يف املادة التا�صعة 

من العهد الدويل، وذلك بت�صمني »اأ�صداء« العدالة النتقالية، من خالل التن�صي�ض يف اأ�صمى وثيقة 

التي  اجلرائم،  اأخطر  من  الق�رضي،  الختفاء  اأو  ال�رضي  اأو  التع�صفي  العتقال  اعتبار  على  لالأمة، 

َو اأن هذا املقت�صى الذي يكت�صي طابع حكم م�ؤ�ص�ض، 
ْ
تعر�ض مقرتفيها لأق�صى العق�بات.  ول َغر

ينعك�ض بالنتيجة على ما يتل�ه من اأم�ر اأخرى تت�صل به. ومن هنا، مت التاأكيد على عدم ج�از اإلقاء 

القب�ض اإل مبقت�صى القان�ن.

ومت تعزيز �صمانات الإيقاف والعتقال، باإخبار ال�صخ�ض ف�ر اعتقاله، وبكيفية يفهمها، بدواعي 

اعتقاله وبحق�قه، ومن �صمنها احلق يف التزام ال�صمت، وه� اأمر غري مذك�ر يف العهد، وبالتن�صي�ض 

على م�جبات امل�صاعدة القان�نية.
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الرباءة  قرينة  ب�صمان احرتام  املحكمة،  اأمام  املث�ل  ي�صمل  ما  بكل  الد�صت�رية  ال�ثيقة  وارتقت 

على  احل�ص�ل  يف  باحلق  املتعلق  الدويل،  ال��صف  اإعمال  يف  ودققت  العادلة.  املحاكمة  يف  واحلق 

تع�ي�ض، جراء ت�قيف اأو اعتقال غري قان�ين، بالتن�صي�ض على اخلطاأ الق�صائي التي تتحمل الدولة 

التع�ي�ض عنه، يف نطاق م�ص�ؤوليتها.

بخ�صو�ص حقوق م�صلوبي احلرية 

مب�جب  العهد  يف  ال�اردة  احلق�ق  منه،  والع�رضين  الثالث  الف�صل  مبقت�صى  الد�صت�ر،  ي�صمن 

املادة العا�رضة منه، كمق�مات اأ�صا�صية ُيعرتف مب�جبها بتمتع كل �صخ�ض معتقل، بحق�قه الأ�صا�صية 

وبظروف اعتقاله الإن�صانية، ومن ا�صتفادته من برامج للتك�ين واإعادة الإدماج. 

بخ�صو�ص حرية التنقل واملغادرة والعودة

يعيد الد�صت�ر طبقا للف�صل الرابع والع�رضين منه ويف �صيغة �صاملة، ت�صمني احلق�ق ال�اردة يف 

املادة الثانية ع�رض من العهد، بخ�ص��ض حرية التنقل عرب الرتاب ال�طني وال�صتقرار فيه، واخلروج 

منه والع�دة اإليه وبك�نها حق�قا م�صم�نة للجميع.

بخ�صو�ص حماية حقوق الأجانب

يت�صمن الف�صل الثالث�ن من الد�صت�ر، وعلى نح� اأ�صمل، ما يت�صل بحق�ق حماية الأجانب، مما 

يحعله مط�را بذلك التزام اململكة الدويل، املن�ص��ض عليه يف املادة الثالثة ع�رض من العهد، واملتعلق 

بتمكني الأجانب من احلريات الأ�صا�صية املعرتف بها للم�اطنني وامل�اطنات، ومن امل�صاركة بالن�صبة 

للمقيمني منهم، يف النتخابات اجلماعية. 

اأو املدانني، حمددة مبقت�صى  ويقر الد�صت�ر يف نف�ض الإطار �رضوط ت�صليم الأ�صخا�ض املتابعني 

القان�ن. 

بخ�صو�ص احلق يف املحاكمة العادلة 

ن الد�صت�ر وبطريقة مف�صلة، ما ورد يف املادتني 14 و 15 من العهد الدويل، بخ�ص��ض  مِّ ُي�صَ

احلق يف املحاكمة العادلة، ومقت�صى ف�ص�ل متعددة، اأ�ص�ض ملق�ماتها و�صماناتها. ومرة اأخرى، جتد 

 ،119  ،118  ،117 الف�ص�ل  الد�صت�ري، مبقت�صى  التفعيل  اآثارها على م�صت�ى  العدالة النتقالية 

120، 121، 122، 123، 124، 125، 126 و 127. 
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وهكذا، وعلى الت�ايل، مت اإقرار دور الق�صاء يف حماية حق�ق الأ�صخا�ض واجلماعات وحرياتهم 

واأمنهم الق�صائي ويف تطبيق القان�ن ويف اإقرار حق التقا�صي امل�صم�ن لكل �صخ�ض للدفاع عن 

الإداري، ويف  الق�صاء  اأمام  الطعن  اإقرار حق  القان�ن، ويف  حق�قه وعن م�صاحله املحمية مبقت�صى 

تكري�ض قرينة الرباءة ويف التاأكيد على املحاكمة ب��صفها ال�صامل، ويف جعل التقا�صي جمانيا ملن 

ل يت�فر على م�ارد كافية، واحلق يف التع�ي�ض جراء اخلطاأ الق�صائي، ويف علنية اجلل�صات، و�صدور 

الأحكام املعللة، ويف ك�ن الأحكام النهائية ملزمة للجميع، واإحداث املحاكم العادية واملتخ�ص�صة 

وعدم ج�از اإحداث حماكم ا�صتثنائية. وبذلك، ترتقي ال�ثيقة الد�صت�رية، باحلق يف املحاكمة العادلة 

و�صماناتها، ال�اردة يف العهد الدويل، كحق�ق قان�نية اإىل م�صت�ى احلق�ق القان�نية املدعمة بحق�ق 

الإن�صان كحق�ق اأ�صيلة وبال�صمانات امل�ؤ�ص�صاتية الكفيلة بتحقيقها.

بخ�صو�ص العرتاف بال�صخ�صية القانونية 

يحيل الف�صل ال�احد وال�صبعني من الد�صت�ر على اخت�صا�صات الربملان يف جمال الت�رضيع، فيما 

يخ�ض نظام الأ�رضة واحلالة املدنية واجلن�صية، تفعيال للمادة 16 من العهد الدويل.

بخ�صو�ص حماية احلياة اخلا�صة والأ�رشية

الفرد يف  الت�ايل، حق  24، على  و   21 الف�صلني  الد�صت�ر، ومب�جب �صمانات احلماية، يف  يقر 

�صالمة �صخ�صه واأقربائه وحماية ممتلكاته، ويف نطاق م�ص�ؤولية ال�صلطات املخت�صة، بحق ال�صخ�ض يف 

حماية حياته اخلا�صة وعدم انتهاك حرمة املنازل وعدم القيام بتفتي�ض اإل وفق ال�رضوط والإجراءات 

املحددة طبقا للقان�ن، وعدم انتهاك �رضية الت�صالت ال�صخ�صية كيفما كان �صكلها، اأو الرتخي�ض 

بالطالع على م�صم�نها اأو ن�رضها جزئيا اأو كليا، اإل باأمر ق�صائي، وميثل كل ذلك تف�صيال، من حيث 

ال�صمانات القان�نية والق�صائية، وما ورد يف �صاأنها من م�صم�لت حماية احلياة اخلا�صة والأ�رضية 

يف املادة 17 من العهد الدويل.

بخ�صو�ص حرية الفكر والوجدان والدين 

يقر الف�صل اخلام�ض والع�رضين من الد�صت�ر، ب�صفة �رضيحة، م�صم�لته من حيث حرية الفكر 

والراأي والتعبري، بك�نها مكف�لة بكل اأ�صكالها.

وين�ض يف نف�ض املجال وامل�صت�ى على اأن ما يتعلق بحرية الإبداع والن�رض والعر�ض، يف جمالت 

مقرونة  غري  احلريات،  هذه  اأن  املالحظة  وجتدر  م�صم�نة.  والتقني،  العلمي  والبحث  والفن  الأدب 

بالأوىل ال�صالفة الذكر، يف العهد الدويل، يف مادته الثامنة ع�رض. 
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بخ�صو�ص حرية ال�صحافة واحل�صول على املعلومات

على  احل�ص�ل  وامل�اطنني يف  امل�اطنات  والع�رضين، حق  ال�صابعة  املادة  مبقت�صى  الد�صت�ر،  يقر 

املعل�مات، واأن يك�ن تقييدها مبقت�صى القان�ن، وعلى ال�قاية، من امل�ض باحلريات واحلق�ق املن�ص��ض 

عليها، وحماية م�صادر املعل�مات وجمالتها.

وير�صخ الد�صت�ر، ا�صتنادا اإىل الف�صل 28 منه، مل�صم�لت حرية ال�صحافة، يف عالقتها باحلق يف 

التعبري ون�رض الأخبار والآراء، وتنظيم قطاع ال�صحافة، وكذا ق�اعد تنظيم و�صائل الإعالم العم�مية، 

وبتخ�يل الهياأة العليا لل�صمعي الب�رضي مهمة احرتام التعددية.

ول �صك اأن هذه املقت�صيات وبعدما مت حت�صينها باإطارات قان�نية وم�ؤ�ص�صاتية، من خالل قان�ن 

العهد  من   19 املادة  اإعمال  مت  قد  املعل�مات،  على  باحل�ص�ل  املتعلق  والقان�ن  والن�رض،  ال�صحافة 

الدويل على نح� اأمثل.

بخ�صو�ص حظر الدعاية جلرائم احلرب والدعوة اإىل الكراهية

العنف،  اأو  الكراهية  اأو  العن�رضية  23 منه، كل حتري�ض على  الف�صل  الد�صت�ر، مبقت�صى  يجرم 

وين�ض على معاقبة القان�ن على جرمية الإبادة وغريها من اجلرائم �صد الإن�صانية، وجرائم احلرب. 

اأخرى،  مرة  معه،  ما جتد  الإن�صان، يف  اجل�صيمة حلق�ق  النتهاكات  كافة  على  ال�صياق،  نف�ض  ويف 

20 من  باملادة  الد�صت�رية. وبذلك مت ت�صمني ما ورد  ال�ثيقة  اآثارها على �صعيد  العدالة النتقالية، 

العهد الدويل يف الد�صت�ر.

 بخ�صو�ص احلق يف التجمع ال�صلمي وحق وحرية تكوين اجلمعيات والنتماء النقابي

يقر الد�صت�ر، مبقت�صى الف�صل 29، مكت�صبات حرية التجمع ويعززها، على وجه التتميم بحريات 

الجتماع والتظاهر ال�صلمي، كما يكر�ض حرية تاأ�صي�ض اجلمعيات ويف نف�ض امل�صت�ى يكر�ض حق�ق 

يف  ورد  ملا  تر�صيخا  يعد  مما  ممار�صتها،  يف  للقان�ن  م�ك�لة  ويجعلها  وال�صيا�صي،  النقابي  النتماء 

املادتني 21 و 22 من العهد الدويل.

بخ�صو�ص تكوين وحماية الأ�رشة وحماية هوية الطفل

اخللية  هي  ال�رضعي،  الزواج  عالقة  على  القائمة  الأ�رضة   ،32 الف�صل  مبقت�صى  الد�صت�ر  يعترب 

مبقت�صى  والجتماعية،  القت�صادية  حق�قها  �صمان  على  الدولة  تعمل  التي  للمجتمع،  الأ�صا�صية 

القان�ن، مبا ي�صمن وحدتها وا�صتقرارها واحلفاظ عليها.
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وبنف�ض املقت�صى، ت�صعى الدولة لت�فري احلماية القان�نية والعتبار الجتماعي واملعن�ي جلميع 

الأطفال، بكيفية مت�صاوية ب�رضف النظر عن حالتهم العائلية، ويف ك�ن التعليم حق للطفل وواجب 

على الأ�رضة والدولة.

وميثل اإحداث املجل�ض ال�صت�صاري لالأ�رضة والطف�لة، املحدث تفعيال ملقت�صى الد�صت�ر، الإطار 

الأمثل لتفعيل كافة حق�ق الطفل، مما ميثل جتاوبا مع ما ورد يف املادتني 23 و 24 من العهد الدويل.

بخ�صو�ص امل�صاركة يف ال�صاأن العام واإجراء انتخابات حرة ونزيهة

الرت�صيح  ويف  الت�ص�يت  يف  احلق  وم�اطنة،  م�اطن  لكل  اأن  الد�صت�ر،  من   30 الف�صل  يقر 

لالنتخابات العامة ويف التمتع باحلق�ق املدنية وال�صيا�صية، كما ين�ض على �صن مقت�صيات لت�صجيع 

مع  من�صجما  تفعيال  ميثل  مما  النتخابية،  ال�ظائف  ول�ج  يف  والرجال  الن�صاء  بني  الفر�ض  تكاف�ؤ 

مقت�صيات املادة 25 من العهد الدويل. 

بخ�صو�ص امل�صاواة اأمام القانون والتمتع بحمايته بدون متييز

ير�صخ الف�صل ال�صاد�ض من الد�صت�ر، اأن القان�ن ه� اأ�صمى تعبري عن اإرادة الأمة، واأن اجلميع، 

اأفرادا و�صلطات، مت�صاوون اأمامه وملتزم�ن بالمتثال له.

كما ير�صخ على نف�ض امل�صت�ى م�ص�ؤولية ال�صلطات العم�مية يف ت�فري الظروف التي متكن من 

احلياة  يف  م�صاركتهم  وعلى  بينهم  وامل�صاواة  وامل�اطنني  امل�اطنات  حلريات  الفعلي  الطابع  تعميم 

ال�صيا�صية والقت�صادية والجتماعية، مما ميثل اإعمال ملا ورد يف املادة 26 من العهد الدويل.

بخ�صو�ص كفالة حقوق الأقليات الدينية

يعيد الد�صت�ر، من خالل الف�صل 3، التاأكيد على اأن الإ�صالم دين الدولة التي ت�صمن لكل واحد 

حرية ممار�صة �ص�ؤونه الدينية، فيما يعد تف�صريا للتزام الدولة، باملادة 29 من العهد الدويل.

الفرع الثالث

األفاظ الد�صتور لي�صت ك�صائر الألفاظ

الأ�صتاذ حمـمد  قدمه  الد�صت�ر«،  »األفاظ  هام ح�ل  مبرجع  الباب  هذا  ال�صتدلل يف  املفيد  من 

اأ�رضكي، رئي�ض املجل�ض الد�صت�ري �صابقا، والذي تتاأتى قيمته من ق�ة بيانه وبليغ ق�له، يف عالقته 

بحق�ق الإن�صان، التي عرفت حت�ل ن�عيا بعد اعتماد د�صت�ر 2011.
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: »كلما ات�صعت الروؤيا 
2
اإن قيا�ص وقع هذا التحول، تربز قيمته، عندما يتم تقديره مبيزان الفقه

الد�صتور  األفاظ  النفري(«  احل�صن  بن  اجلبار  بن عبد  الكبري مـحمد  )ال�صويف  العبارة  �صاقت 

لي�صت ك�صائر الألفاظ. األفاظ الد�صت�ر، امل�صح�نة باملعاين احلق�قية املحملة بالدللت القان�نية-

ال�صيا�صية، هي األفاظ كلما زدناها نظرا زادتنا حديثا اأو �ص�ؤال.

األفاظ الد�صت�ر، التي حتكمنا ونحتكم اإليها، مل تعد جمال حمف�ظا لرجال القان�ن ورجال ال�صيا�صة 

يلتق�ن عندها وقد يفرتق�ن، فقد خرجت اإىل املنابر الإعالمية وغذت النقا�صات العم�مية، واأخذت 

بذلك مكانها الطبيعي �صمن امللك العم�مي الثقايف، وه� اأمر يدع� اإىل البتهاج والرتياح.

ب�صدور د�صت�ر 29 ي�لي�ز 2011، �صهد املعجم الد�صت�ري املغربي ثراء متميزا وتن�عا متفردا، 

لي�ض فح�صب بحكم عدوله البني، عن ال�صياغة القان�نية املقت�صبة التي ات�صمت بها الد�صاتري ال�صابقة 

ل�صالح �صياغة لغ�ية اأكرث �صخاء، بل باخل�ص��ض بف�صل ات�صاع وخ�ص�بة الإ�صالح الذي حمله هذا 

ت��صيع  من  ت�صمنه  وما  �صامية،  قان�نية  ومبادئ  رفيعة  اإن�صانية  قيم  من  عليه  انط�ى  مبا  الد�صت�ر، 

للحق�ق واحلريات العامة باأجيالها الثالثة، ومن اإدخال ملفاهيم ومبادئ وغايات واإعالنات د�صت�رية 

جديدة، ف�صال عن اإعادة �صياغة ال�صلطات وامل�ؤ�ص�صات الد�صت�رية و�صالحياتها واآليات ا�صتغالها 

والعالقات فيما بينها.

هذا التح�ل الن�عي واجل�هري رافقه اأي�صا حت�ل لغ�ي وا�صطالحي، فانطالقا من الت�صدير وعبـر 

ف�ص�لـه الـ 180 يخاطبنا الد�صت�ر اأحيانا باألفاظ ماأل�فة واأحيانا اأخرى مبفردات م�صتجدة: اأمازيغية، 

قان�ن دويل...  بيئة، ح�صارة، ه�ية،  اأجانب،  اأجيال، م�اطنة،  �صباب،  امراأة، طفل،  ح�صانية، عربية، 

3
مفردات لي�صت اإل غي�صا من الفي�ض اللغ�ي وال�صطالحي الغزير للد�صت�ر اجلديد للمملكة.«

وتبقى قيمة هذا الن�ض، ف�صال، عما ذكر، دع�ة للتفكري العلمي لبناء مرجعية حلق�ق الإن�صان، 

متحررة من القراءات الن�صية والأروت�دك�صية.

2 - املعجم املفهر�ض لألفاظ الد�صت�ر، تقدمي الأ�صتاذ حممد اأ�رضكي، من�ص�رات املجل�ض الد�صت�ري، �ض 8 و8. 2013/ مطبعة 
الأمنية الرباط.

3 - د حمـمد اأ�رضكي. رئي�ض املجل�ض الد�صت�ري، الرباط يف ي�م اجلمعة 9 �صفر 1435 امل�افق 13 دجنرب 2013.
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الق�صــــم الثاين

منجز الإطار القانوين
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الفرع الأول

موا�صلة الن�صمام اإىل التفاقيات الدولية

والتفاعل مع الآليات املعنية بحماية حقوق الإن�صان

يكت�صي مفه�م »م�ا�صلة الن�صمام« طابعا مرنا من منظ�ر �صيا�صة حق�ق الإن�صان، ويف �ص�ء 

التفعيل الأمثل لاللتزامات الدولية ذات ال�صلة. وياأخذ املفه�م معناه املرن يف ن�عية وج�دة املمار�صة، 

ب�صاأن مكت�صبات حق�ق  الد�صت�ر  175 من  الف�صل  واأحكام  العدالة النتقالية  نتائج  وبا�صتح�صار 

الإن�صان، فاإن الن�صمام ياأخذ كافة اأبعاده وتعدد م�صت�يات التفاعل بخ�ص��صه.

يقدم هذا الفرع، يف م�صت�ى اأول لت��صيات الهيئة ذات ال�صلة، وارتباطا بحماية حق�ق الإن�صان 

الن�صمام من خالل  مب�ا�صلة  يت�صل  ملا  الثاين  امل�صت�ى  يعر�ض  النتقالية،  للعدالة  كمجال حي�ي 

بحق�ق  املعنية  الأممية  الآليات  مع  الديناميكي  لتفاعل  وا  الدولية  التفاقيات  يف  لالنخراط  مناذج 

الإن�صان. 

اأول : تو�صيات الهيئة

اأو�صت الهيئة »مب�ا�صلة الن�صمام اإىل اتفاقيات القان�ن الدويل حلق�ق الإن�صان« من خالل:

وال�صيا�صية 	  املدنية  باحلق�ق  اخلا�ض  الدوي  بالعهد  امللحق  الثاين  الربت�ك�ل  على  امل�صادقة 

املتعلق باإلغاء عق�بة الإعدام.

اأ�صكال 	  امل�صادقة على الربت�ك�ل الختياري امللحق بالتفاقية الدولية للق�صاء على جميع 

مقت�صيات  بع�ض  بخ�ص��ض  املغرب  �صجلها  التي  التحفظات  ورفع  الن�صاء،  �صد  التمييز 

التفاقية املذك�رة.

مع 	  عليه،  املغرب  لت�قيع  تتميما  الدولية  اجلنائية  للمحكمة  الأ�صا�صي  النظام  على  امل�صادقة 

فح�ض الإكراهات املطروحة.«
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ثانيا: الأعمال املنجزة يف اإطار موا�صلة الن�صمام

موا�صلة النخراط يف التفاقيات الدولية

امل�اثيق  يف  انخراطه  املغرب  وا�صل  الإن�صان،  حق�ق  جمال  يف  ال�صرتاتيجي  بخياره  التزاما   

الدولية حلق�ق الإن�صان وفق ما يلي: 

الن�صمام اإىل اتفاقية حق�ق الأ�صخا�ض ذوي الإعاقة وبروت�ك�لها الختياري �صنة 2009.	 

امل�صادقة على بروت�ك�ل منع وقمع ومعاقبة الجتار بالأ�صخا�ض، وبخا�صة الن�صاء والأطفال، 	 

املكمل لتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب ال�طنية �صنة 2011. 

الن�صمام اإىل الربوت�ك�ل الختياري لتفاقية مناه�صة التعذيب �صنة 2014.	 

الت�قيع على الربوت�ك�ل الختياري لتفاقية حق�ق الطفل كاإجراء لتقدمي البالغات �صنة 2012.	 

امل�صادقة على التفاقية الدولية حلماية جميع الأ�صخا�ض من الختفاء الق�رضي �صنة 2013، 	 

بعدما كان من الدول امل�قعة عليها يف 2007. 

  مبا�رضة عملية الن�صمام اإىل الربوت�ك�ل الختياري الأول للعهد الدويل اخلا�ض باحلق�ق املدنية 	 

وال�صيا�صية، والربوت�ك�ل الختياري لتفاقية الق�صاء على جميع اأ�صكال التمييز �صد املراأة.

وفيما يخ�ض م�صاألة النخراط يف نظام روما الأ�صا�صي املتعلق باملحكمة اجلنائية الدولية ويف 

عق�بة  باإلغاء  املتعلق  وال�صيا�صية  املدنية  باحلق�ق  اخلا�ض  الدويل  بالعهد  امللحق  الثاين  الربت�ك�ل 

الإعدام، فاإن الأمر ما يزال م��ص�ع ح�ار وطني، كما ه� مربمج يف خطة العمل ال�طنية يف جمال 

الدميقراطية وحق�ق الإن�صان.

كما يلزم التذكري، يف هذا ال�صدد، اأن م�رضوع القان�ن اجلنائي ن�ض على تقلي�ض عدد اجلرائم 

التي يعاقب عليها بالإعدام ب�صكل لفت لي�صبح 9 جرائم من اأ�صل 31 جرمية، واأنه ل يج�ز اإ�صدار 

عق�بة الإعدام اإل اإذا قرر الق�صاة ذلك بالإجماع ووقع جميع الق�صاة الذين �صارك�ا يف اإ�صدار احلكم 

على حم�رض املداولت الذي يتعني اأن ُي�صار فيه اإىل اإجماع الق�صاة احلكم على املتهم بعق�بة الإعدام.

على م�صتوى �صحب التحفظات

اأعادت اململكة النظر يف بع�ض التحفظات والإعالنات من خالل �صحب التحفظات على الفقرة 

الثانية من املادة 9 وعلى املادة 16 من اتفاقية الق�صاء على جميع اأ�صكال التمييز �صد املراأة التي 

اأ�صبحت باطلة ب�صبب الإ�صالحات الت�رضيعية يف جمال الأ�رضة واجلن�صية. 
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على م�صتوى تقدمي التقارير

 مب�جب التفاقيات الدولية التي انخرط فيها، قدم وناق�ض املغرب اإىل حدود �صنة 2019 التقارير 

الدورية التالية:

التقرير اجلامع للتقريرين الثالث والرابع ب�صاأن اتفاقية الق�صاء على جميع اأ�صال التمييز �صد 	 

املراأة �صنة 2008؛

الدولية للق�صاء على 	  ب�صاأن التفاقية  ال�صابع ع�رض والثامن ع�رض  للتقريرين  التقرير اجلامع 

التمييز العن�رضي �صنة 2010؛

التقرير الدوري الرابع ب�صاأن اتفاقية مناه�صة التعذيب �صنة 2011؛	 

التقرير الأويل لإعمال الربوت�ك�ل الختياري لتفاقية حق�ق الطفل ب�صاأن اإ�رضاك الأطفال 	 

يف النزاعات امل�صلحة �صنة 2012؛

التقرير الأويل لإعمال التفاقية الدولية حلماية حق�ق جميع العمال املهاجرين واأفراد اأ�رضهم 	 

�صنة 2013؛

التقرير اجلامع للتقريرين الثالث والرابع لتفاقية حق�ق الطفل �صنة 2014؛	 

�صنة 	  وال�صيا�صية  املدنية  للحق�ق  الدويل  العهد  باإعمال  املتعلق  ال�صاد�ض  الدوري  التقرير 

2016؛

التقرير الأويل لإعمال التفاقية الدولية حلق�ق الأ�صخا�ض يف و�صعية اإعاقة �صنة 2017.	 

على م�صتوى التفاعل مع امل�صاطر اخلا�صة

منذ �صنة 2006، ا�صتقبل املغرب ما يناهز اثني ع�رض اإجراء خا�صا من مقررين وخرباء م�صتقلني 

وفرق عمل تعنى مبختلف ق�صايا حق�ق الإن�صان. وقد ت�صاعف عدد الإجراءات اخلا�صة التي زارت 

بالدنا منذ اعتماد د�صت�ر 2011 لي�صل اإىل حدود نهاية �صنة 2018 اإىل ثمانية اإجراءات خا�صة، 

مبعدل زيارة كل �صنة، وهي كالتايل:

اخلبرية امل�صتقلة املعنية باحلق�ق الثقافية )2011(؛	 

املقرر اخلا�ض املعني بالتعذيب )2012(؛	 

فريق العمل املعني مب�صاألة التمييز �صد املراأة يف القان�ن واملمار�صة )2012(؛	 
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والأطفال 	  الن�صاء  خا�صة  بالب�رض،  الجتار  ل�صحايا  الإن�صان  بحق�ق  املعنية  اخلا�صة  املقررة 

)2013(؛

فريق العمل املعني بالعتقال التع�صفي )2013(؛	 

املقررة اخلا�صة املعنية باحلق يف الغذاء )2015(؛ 	 

اخلبرية امل�صتقلة املعنية بق�صايا حق�ق الإن�صان والتعاون الدويل )2016(؛	 

املقررة اخلا�صة املعنية بالأ�صكال املعا�رضة للعن�رضية والتمييز العن�رضي وكره الأجانب وما 	 

يت�صل بذلك من تع�صب )2018(.

اأكت�بر  �صهر  خالل  التعذيب،  ملنع  الفرعية  اللجنة  اململكة  ا�صتقبلت  الدينامية،  بهذه  وارتباطا 

2017 تنفيذا للتزامها مب�جب الربوت�ك�ل الختياري املتعلق باتفاقية مناه�صة التعذيب.. 

الفرع الثاين

الك�صف عن احلقيقة وجرب الأ�رشار وحفظ الذاكرة

ت��صياتها  الت��صيات،  اخلتامي و�صمن جمم�ع  تقريرها  وامل�صاحلة يف  الإن�صاف  هيئة  اأدرجت 

هذا  ويقدم  الذاكرة.  الأ�رضار وحفظ  احلقيقة وجرب  الك�صف عن  بخ�ص��ض  اأ�صغالها،  تنفيذ  ب�صاأن 

الفرع، يف م�صت�ى اأول، ت��صيات الهيئة ذات ال�صلة، ويف م�صت�ى ثان، الأعمال املنجزة يف اإطارها.

املحور الفرعي الأول: تو�صيات الهيئة

تتعلق الت��صيات م��ص�ع هذا املح�ر، بق�صايا متابعة التنفيذ ويف نطاقها الك�صف عن احلقيقة 

وجرب الأ�رضار وتاأمني التغطية ال�صحية وحفظ الأر�صيف والبحث العلمي املتعلق بالتاريخ. وهي كما 

يلي:

اأول: متابعة تنفيذ تو�صيات الهيئة

»اإحداث جلنة باملجل�ض ال�صت�صاري حلق�ق الإن�صان، ملتابعة تنفيذ الت��صيات ال�صادرة عن 	 

الهيئة يف جمالت احلقيقة وجرب ال�رضر و�صمانات عدم التكرار.
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فيها 	  متثل  الهيئة،  ت��صيات  تنفيذ  ملتابعة  احلك�مة،  �صعيد  على  خمتلطة  وزارية  جلنة  اإن�صاء 

وزارات الداخلية والعدل والثقافة والإعالم والرتبية والتك�ين املهني.

متابعة تفعيل نتائج اأعمال الهيئة يف جمال جرب الأ�رضار ب�ا�صطة اآلية للمتابعة تت�ىل الإعداد 	 

الر�صمي للمقررات ال�صادرة يف جمال تع�ي�ض ال�صحايا وم�صاطر اإ�صعارهم وت�جيهها اإىل 

احلك�مة ق�صد التنفيذ، وكذا ال�صهر على تفعيل ت��صيات الهيئة يف جمال برامج جرب باقي 

الأ�رضار.

فيها 	  متثل  اجلماعي،  ال�صعيد  على  الأ�رضار  جرب  م�صاريع  تنفيذ  ملتابعة  تقنية  جلان  اإن�صاء 

القطاعات وامل�صالح املعنية، وتعمل على اإحاطة احلك�مة وجلنة املتابعة املنبثق عن املجل�ض 

ال�صت�صاري ب�صكل دوري بنتائج اأعمالها.

غري 	  واملنظمات  املحلية  ال�صلطات  وممثلي  املنتخبني،  من  مك�نة  متابعة خمتلطة  جلان  اإن�صاء 

احلك�مية وممثلي امل�صالح احلك�مية التقنية املعنية، تكلف بتتبع تنفيذ امل�صاريع املقرتحة على 

اإىل  دورية  تقارير  تقدمي  على  اللجان  هذه  وتعمل  واجله�ي.  والإقليمي  اجلماعي  امل�صت�ى 

اجلماعات املحلية واحلك�مة وجلنة املتابعة املنبثقة عن املجل�ض ال�صت�صاري املذك�رة اأعاله.«

ثانيا: تاأمني التغطية ال�صحية لل�صحايا

»ت��صي الهيئة بتاأمني التغطية ال�صحية الأ�صا�صية ح�صب قان�ن 65.00 لالأ�صخا�ض الذين ُبّث 	 

يف ك�نهم �صحايا انتهاكات حق�ق الإن�صان.

تقرتح اأن يتم، مب�جب ذلك، اإدماج ه�ؤلء الأ�صخا�ض، يف املرحلة الأوىل، تبعا للبند الثاين من 	 

هذا القان�ن، كذوي معا�صات تق�م الدولة بت�صديد النفقات الالزمة عنهم اإىل اجلهات املعنية 

بالتغطية.

ميكن للمجل�ض ال�صت�صاري حلق�ق الإن�صان، يف مرحلة ثانية، اأن ي�صاهم يف اإعداد م�رضوع 	 

تعديل يف هذا ال�صاأن باتفاق مع الأطراف املعنية، يتم مب�جبه ا�صتيعاب هذه الفئة يف اإطار هذا 

القان�ن ب�صكل وا�صح.«

ثالثا: حفظ اأر�صيف الهيئة وتنظيم ا�صتعماله

»اإحالة جممل اأر�صيف الهيئة على املجل�ض ال�صت�صاري حلق�ق الإن�صان، الذي يت�ىل الإم�صاك به 

وتنظيمه، وكذا حتديد كيفية و�رضوط الطالع عليه.«
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رابعا: البحث العلمي املتعلق بالتاريخ املا�صي والراهن للمغرب

»حفظ جميع الأر�صيفات ال�طنية، وتن�صيق تنظيمها بني كل الدوائر املعنية، كما ي�صن قان�ن 	 

ينظم �رضوط حفظها واآجال فتحها للعم�م و�رضوط الطالع عليها واجلزاءات املرتتبة عن 

اإتالفها.

القيام مبراجعة تدريجية ملحت�ى برامج مادة التاريخ ببالدنا.	 

اإن�صاء معهد وطني م�صتقل بني اجلامعات، تناط به مهام الت�ثيق والبحث والن�رض ح�ل التاريخ 	 

املا�صي والراهن للبلد. وقيامه، يف اإطار املهام امل�ك�لة اإليه، بكل ما يتعلق بالت�ثيق والبحث 

الإن�صان،  حلق�ق  اجل�صيمة  النتهاكات  مبا�صي  املت�صلة  التاريخية  الأحداث  ح�ل  والن�رض 

وبتط�رات ق�صايا حق�ق الإن�صان، والإ�صالح الدميقراطي.« 

املحور الفرعي الثاين: الأعمال املنجزة من طرف املجل�ص ال�صت�صاري

اآليات متابعة التنفيذ،  و�صع املجل�ض ال�صت�صاري حلق�ق الإن�صان، على �صعيد بنياته الداخلية، 

اأ�صدر املجل�ض ال�صت�صاري  كما متت يف اإطار ال�رضاكة مع احلك�مة، هيكلة اللجان املخت�صة. وقد 

لغاية نهاية عام 2010، التقارير الآتية:

اأول: تقرير ح�ل متابعة تفعيل ت��صيات هيئة الإن�صاف وامل�صاحلة، املعروف بالتقرير الرئي�صي، 

دجنرب 2009 والذي قدم ح�صيلة ن�عية يف خمتلف نتائج الهيئة )ويقع يف 85 �صفحة( وه� مبثابة 

تقرير تكميلي للتقرير اخلتامي للهيئة. وي�صتمل على:

مقدمة 	 

الف�صل الأول: خ�ص��صيات م�صار متابعة تفعيل الت��صيات وجمالت التنفيذ واآلياته.	 

الف�صل الثاين: ا�صتكمال الك�صف عن احلقيقة.	 

الف�صل الثالث: متابعة التفعيل يف جمايل جرب الأ�رضار الفردية واجلماعية.	 

الف�صل الرابع: متابعة تفعيل ت��صيات متعلقة بالإ�صالحات امل�ؤ�ص�صاتية والت�رضيعية.	 

ثانيا: تقرير ح�ل متابعة تفعيل ت��صيات هيئة الإن�صاف وامل�صاحلة يف جمال جرب ال�رضر الفردي 

)يقع يف 736 �صفحة( ويتميز بجرده الكامل وبطابعه الت�ثيقي، حيث ي�صمل:
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ل�ائح امل�صتفيدين من التع�ي�ض املايل يف هيئة التحكيم امل�صتقلة وهيئة الإن�صاف وامل�صاحلة.. 1

احلالت املعنية بالت��صية املتعلقة بالإدماج الجتماعي.. 2

احلالت املعنية بالت��صية املتعلقة بت�ص�ية ال��صعية الإدارية واملالية.. 3

الأ�صخا�ض الذين �صدرت لهم بطاقات التغطية ال�صحية.. 4

ثالثا: تقرير ح�ل متابعة تفعيل ت��صيات هيئة الإن�صاف وامل�صاحلة، جرب ال�رضر اجلماعي �صدر 

يف 2010 )يقع يف 64 �صفحة(، يغطي الفرتة من ي�لي�ز 2007 – �صتنرب 2010، وي�صمل:

امل�صاريع املنجزة يف اإطار برنامج جرب ال�رضر اجلماعي.. 1

الهيكلة امل�ؤ�ص�صاتية للربنامج.. 2

الأنظمة الداخلية اخلا�صة بالهياكل امل�ؤ�ص�صاتية للربنامج.. 3

رابعا: تقرير ح�ل متابعة تفعيل ت��صيات هيئة الإن�صاف وامل�صاحلة )�صدر �صنة 2010( ويت�صمن 

ح�صيلة العمل يف جمال الإ�صالحات القان�نية وامل�ؤ�ص�صاتية ويت�صمن:

مذكرة ج�ابية ب�صاأن م�رضوع قان�ن ال�صحافة وال�صحفيني املهنيني.. 1

الراأي ال�صت�صاري ح�ل اإحداث جمل�ض اجلالية املغربية باخلارج.. 2

مذكرة بخ�ص��ض م�صادقة املغرب على اتفاقية الأمم املتحدة حلماية جميع الأ�صخا�ض من . 3

الختفاء الق�رضي.

مذكرة ح�ل م��ص�ع تاأهيل العدالة وتق�ية ا�صتقالل الق�صاء.. 4

م�جز م�صامني درا�صة ح�ل مالءمة م�رضوع القان�ن اجلنائي مع مبادئ حق�ق الإن�صان.. 5

حلق�ق . 6 الدولية  املعايري  مع  اجلنائية  امل�صطرة  قان�ن  مالءمة  ح�ل  لدرا�صة  تنفيذي  م�جز 

الإن�صان.

الدميقراطية . 7 جمال  يف  ال�طنية  العمل  خطة  اإعداد  يف  املجل�ض  دور  ح�ل  تركيبي  تقرير 

وحق�ق الإن�صان.

م�صار متابعة تنفيذ م�صامني اأر�صية امل�اطنة للنه��ض بثقافة حق�ق الإن�صان.. 8
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املحور الفرعي الثالث: الأعمال املنجزة من طرف املجل�ص الوطني

تنفيذ ت��صيات هيئة الإن�صاف وامل�صاحلة  تتبع  الإن�صان عرب جلنة  ال�طني حلق�ق  اأجنز املجل�ض 

واإىل حدود 20 دجنرب 2017 و»طبقا لخت�صا�صاته، املهام التالية:

من حيث اإقرار وك�صف احلقيقة 

  مكنت عملية م�ا�صلة التحريات من ال��ص�ل اإىل:

الك�صف عن م�صري معظم احلالت التي بقيت عالقة لدى هيئة الن�صاف وامل�صاحلة، والت�ا�صل 	 

مع العائالت بخ�ص��ض النتائج املت��صل اإليها، وامل�صاعدة يف الرتتيبات والإجراءات امل�صاعدة 

لإغالق امللف؛

ال�ق�ف عند جمم�عة من املدافن التي ت�فرت املعطيات بك�نها ت�صم رفات ال�صحايا وحتديد 	 

ه�يات قب�ر البع�ض منها بعد ا�صتخراج الرفات واإخ�صاعها للفح�ض والتحليل اجليني؛

اإقامة مرا�صيم دينية جماعية مبنازل عائالت ال�صحايا اأحيانا وبف�صاءات عم�مية اأحيانا اأخرى. 	 

وقد مكنت اجله�د املبذولة من قبل خمتلف املتدخلني من حتقيق النتائج التالية:	 

ك�صف م�صري 805 مت�فى من �صحايا الختفاء الق�رضي اأو العتقال التع�صفي اأو الأ�صخا�ض 	 

املت�فني خالل اأحداث اجتماعية خمتلفة.

حتديد اأماكن دفن رفات 385 حالة.	 

ا�صتخراج رفات 185 مت�فى وا�صتخراج احلم�ض الن�وي بالن�صبة لـ 44 حالة من لدن فريق 	 

من الأطباء ال�رضعيني بني دجنرب وماي 2012.

وينبغي التذكري اأن هيئة الن�صاف وامل�صاحلة تركت لئحة ت�صم 66 حالة عالقة ملجه�يل امل�صري 

اأو�صت مب�ا�صلة التحري ب�صاأنها، وقد متكنت جلنة تفعيل الت��صيات باملجل�ض ال�طني حلق�ق الإن�صان 

 فقط مل متكن التحريات املنجزة ب�صاأنهما من ال��ص�ل اإىل 
4
من معاجلتها ومل يتبقى اإل حالتان )02(

 
5
حقائق م�ؤكدة اأو معطيات م�صب�طة اأو قناعات راجحة ب�صاأن وفاتهما.

4 - يتعلق الأمر مبحمد اإ�صالمي وعبد الرحمان دروي�ض.

5 - ح�صب املعطيات املت�فرة لدى املجل�ض ال�طني حلق�ق الإن�صان. 
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من حيث جرب ال�رشر الفردي:

على م�صتوى التعوي�ص املايل. 1

 امللفات التي مت تنفيذهاأ- 

بعد اأن اأحال املجل�ض ال�طني حلق�ق الإن�صان املقررات التحكيمية القا�صية بالتع�ي�ض ال�صادرة 

لفائدة امل�صتفيدين من بني ال�صحايا، اأو ذوي حق�قهم، على رئا�صة احلك�مة، مت ر�صد العتمادات 

الالزمة تبعا للدفعات املت��صل بها.

 وقد بلغ العدد الإجمايل للم�صتفيدين من التع�ي�ض املايل بالن�صبة لهيئة الن�صاف وامل�صاحلة 

وجلنة املتابعة باملجل�ض 19974 م�صتفيدا، مببلغ مايل اإجمايل يقدر ب 988.269.128.80 درهم.

امل�صتقلة  التحكيم  هيئة  عمل  ح�صيلة  اإىل  وامل�صاحلة  الن�صاف  هيئة  عمل  ح�صيلة  وباإ�صافة 

 960.000.000.00 مقدر ب  اإجمايل  مايل  مبلغ  لها  ر�صد  والتي  م�صتفيدا(،   7780( للتع�ي�ض 

النتهاكات  �صحايا  من  املايل  التع�ي�ض  من  للم�صتفيدين  العام  املجم�ع  ي�صبح  درهم، 

قدره  اإجمايل  مايل  مببلغ  م�صتفيدا   27754 وذوي حق�قهم  املا�صي  الإن�صان يف  اجل�صيمة حلق�ق 

1.948.269.128.80 درهم.

امللفات يف طور التنفيذب- 

 500 والتنفيذ  الدرا�صة  قيد  ملفاتهم  ت�جد  الذين  املايل  التع�ي�ض  من  امل�صتفيدين  عدد  يبلغ 

م�صتفيدا، مببالغ مالية تقدر ب 59.377.500،00 درهم، اإ�صافة اإىل 101 ملفا يهم �صحايا كان�ا يف 

عداد جمه�يل امل�صري، ت�فرت قرائن ق�ية على وفاتهم مبراكز الحتجاز ومل يتم جتهيز ملفاتهم من 

اأجل التع�ي�ض، وتبقى هذه امللفات مفت�حة اإىل حني جتهيزها من طرف ذوي احلق�ق، وتقدمي طلبات 

التع�ي�ض وجرب الأ�رضار، نظرا لأنه ل يطالها اأمد التقادم.

على م�صتوى الإدماج الجتماعي . 2

احلالت التي مت تنفيذهاأ- 

بلغ عدد امل�صتفيدين من ت��صية الإدماج الجتماعي 1417 حالة، واأثناء عملية التنفيذ ات�صح اأن 

146 حالة ل ميكن تنفيذ الت��صيات لفائدتها بالنظر لك�ن 83 حالة منها ت�فقت يف الندماج، و25 
وافتها املنية، و38 تت�اجد خارج اأر�ض ال�طن. وبالتايل ل ميكن تنفيذ الت��صيات ال�صادرة لفائدتها.

وقد مت اإيجاد �صيغ لالإدماج وفق املنهجية املعتمدة يف ر�صالة ال�زير الأول امل�ؤرخة يف 1 اأبريل 

2010، حيث مت اإدماج 1229 حالة، وهي مف�صلة كالآتي: 



3637

اإدماج 180 م�صتفيدا تت�فر فيهم امل�ؤهالت العلمية يف ال�ظيفة العم�مية وال�صبه عم�مية؛	 

ا�صتفادة 315 �صخ�صا من ال�صكن؛	 

ا�صتفادة 312 �صخ�صا من رخ�ض النقل؛ 	 

ا�صتفادة 286 �صخ�صا من مبالغ مالية ق�صد م�صاعدتهم على اإجناز م�صاريع مدرة للدخل؛	 

اإدماجهم، 	  وت�صهيل  تك�ينهم  تي�صري  اأجل  من  املالية  امل�صاعدات  من  حالة   114 ا�صتفادة 

ونظرا لل�صع�بات التي حالت دون تنفيذ هذا املقرتح فقد مت الحتفاظ للجميع ببطائق تخ�ل 

لأ�صحابها احل�ص�ل على منحة �صهرية تقدر بتـ 2000 درهم. علما اأن 9 حالت من هذه الفئة 

قدمت طلبات بالتنازل عن املنحة ال�صهرية ومقابل احل�ص�ل على مبلغ مايل مقدر ب 250 

األف. 

ا�صتفادة 14 �صخ�صا يعان�ن من اأمرا�ض مزمنة وعقلية ونف�صية من مقرتحني لالإدماج ح�صب 	 

احلالت �ص�اء من رخ�ض النقل وال�صكن اأو ال�صكن ومبالغ مالية.

اإدماج 8 حالت على امل�صت�ى املحلي.	 

احلالت يف طور التنفيذب- 

مازالت بع�ض احلالت يف ط�ر التنفيذ كالتايل: 

42 حالة من امل�صتفيدين من الإدماج الجتماعي مل يتم تنفيذ الت��صية لفائدتهم؛	 

9 حالت من �صمن 114 حالة مذك�رة اأعاله، تنازل�ا عن املنحة ال�صهرية )2000 درهم(، 	 
وتقدم�ا بطلب من اأجل احل�ص�ل على مبلغ مايل مقدر ب 250 األف درهم وهي طلبات قيد 

الدرا�صة؛

ملف التقاعد التكميلي الذي يهم الأ�صخا�ض املدجمني يف ال�ظيفة العم�مية مب�جب تراخي�ض 	 

ا�صتثنائية و�صنهم يتجاوز الأربعني �صنة.

على م�صتوى ت�صوية الأو�صاع الإدارية واملالية . 3

احلالت التي مت تنفيذهاأ- 

الإن�صان  حلق�ق  ال�طني  باملجل�ض  ت��صياتها  تفعيل  وجلنة  وامل�صاحلة  الإن�صاف  هيئة  اأ�صدرت 

بها  املتعلقة  املعطيات  564 م�صتفيدا مت تدقيق  لفائدة  الإدارية واملالية  ال��صعية  بت�ص�ية  ت��صيات 

ودرا�صتها واقرتاح احلل�ل ب�صاأنها خالل اجتماعات عديدة على م�صت�ى رئا�صة احلك�مة اأو ب�زارة 
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ال�ظيفة العم�مية واإ�صالح الإدارة، واأي�صا خالل اجتماعات ثنائية بني املجل�ض ال�طني والقطاعات 

املعنية، حيث مكنت اجله�د املبذولة من ت�ص�ية العديد من امللفات كالتايل: 

ت�ص�ية 358 ملفا؛	 

88 ملفا تبني بعد الدرا�صة اأنها متت ت�ص�يتها �صابقا )قبل �صدور املقرر( اأو يف و�صعية مهنية 	 
عادية )اأدمج اأ�صحابها بعد العتقال(؛

44 ملفا يف ط�ر الت�ص�ية؛ 	 

4 ملفات مت حفظها منها 3 اأ�صخا�ض ي�جدون خارج اأر�ض ال�طن، و1 م�صاب مبر�ض عقلي.	 

وينبغي التذكري اأن تكلفة ت�ص�ية الأو�صاع الإدارية واملالية بلغت 230 ملي�ن درهم.

كما متت درا�صة التقاعد التكميلي بالن�صبة لالأ�صخا�ض الذين مت ت�ظيفهم يف �صن متاأخر والذين 

23 ملي�ن  129 حالة ت�صت�جب ال�صتفادة من معا�ض تكميلي بتكلفة مالية تقدر ب  يبلغ عددهم 

درهم.

اأما بخ�ص��ض ت��صية الهيئة املتعلقة بتكليف جلنة تتبع عمليات التع�ي�ض بال�صهر على ت�ص�ية 

امل�صاكل  بحل  وذلك  ال�طن،  باأر�ض  بعد  يلتحق�ا  مل  والذين  باخلارج  املغرتبني  امل�اطنني  م�صاكل 

الإدارية التي تعرت�ض �صبيلهم ب�صكل خا�ض، فقد عرفت طريقها اإىل التنفيذ من خالل العمل الذي 

الق�صائية،  وال�صلطة  احلك�مة  مع  بتعاون  الإن�صان،  حلق�ق  ال�طني  باملجل�ض  املتابعة  جلنة  به  قامت 

لت�ص�ية مذكرات البحث وت�صليم ج�ازات ال�صفر بالن�صبة للمعنيني.

احلالت يف طور التنفيذب- 

ما زالت 70 حالة يف ط�ر التنفيذ منها 11 حالة قيد الدرا�صة من قبل القطاعات وامل�ؤ�ص�صات 

املعنية و59 حالة تعذر ت�ص�ية و�صعيتها الإدارية واملالية وتتعلق بحالت تعرف نق�صا يف ال�ثائق اأو 

�صع�بات يف ت�ص�ية و�صعية املعا�ض اأو مراجعته اأو حالت لأ�صخا�ض اأدجم�ا يف ال�ظيفة العم�مية 

تعذر  التي  للحالت  بالن�صبة  امل�صرتكة  اللجنة  اقرتحت  وقد  �صنة(،   40 من  )اأكرث  متاأخر  �صن  يف 

ت�ص�يتها منحها مبلغا ماليا قدره 250 األف درهم.

على م�صتوى التغطية ال�صحية. 4

مت يف �صنة 2007 ت�قيع اتفاقية مع ال�صندوق ال�طني ملنظمات الحتياط الجتماعي لتدبري نظام 

ه�ؤلء  لفائدة  النخراط  نفقات  بت�صديد  الدولة  تتكفل  اأن  ال�صحايا على  لفائدة  ال�صحية  التغطية 

ال�صحايا، وعمل املجل�ض على الت�ا�صل مع ال�صحايا وجتهيز ملفاتهم واإحالتها على ال�صندوق من 

اأجل اإجناز بطاقات التغطية ال�صحية.
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ويف هذا الإطار فاإن عدد البطائق ال�صادرة جتاوز 8300 بطاقة، والتي ي�صتفيد منها بالإ�صافة 

اإىل امل�ؤمن لهم ذوو حق�قهم من الأزواج )3172(، والأولد )6939( ليبلغ عدد امل�صتفيدين ما يزيد 

عن 18400 �صخ�ض.

ال�طني  ال�صندوق  اإىل ح�صاب  الدولة  من طرف  الذي مت حت�يله  الإجمايل  املايل  املبلغ  ويقدر 

اإىل الآن ما يف�ق مائة وع�رضون ملي�ن درهم  ملنظمات الحتياط الجتماعي منذ ت�قيع التفاقية 

.)120.000.000،00(

كما يجدر التذكري اأن 332 �صخ�ض من ال�صحايا اأو ذوي حق�قهم الذين كان�ا يف حاجة اإىل 

عالج م�صتعجل قد ا�صتفادوا ما بني ي�لي�ز 2007 ودجنرب 2015 من حتمل نفقات العالج ب�صكل 

ومائة وثالثة  �صبعة ماليني  قدرها  مالية  بتكلفة  الإن�صان  ال�طني حلق�ق  املجل�ض  مبا�رض من طرف 

وثمان�ن األف و�صبعمائة واأربعة وخم�ص�ن درهما )7.183.754.00 درهم(.

من حيث حفظ الذاكرة، التاريخ والأر�صيف 

اإحداث املعهد امللكي للبحث يف تاريخ املغرب �صنة 2006 كما  مت فيما يتعلق بتاريخ املغرب 

اأ�صفر التعاون بني الأطراف املعنية عن اإحداث ما�صرت متخ�ص�ض يف التاريخ الراهن بكلية الآداب 

والعل�م الإن�صانية بالرباط. 

اأما على م�صت�ى تنظيم الأر�صيف ال�طني وحمايته فقد مت اإ�صدار القان�ن رقم 69.99 املتعلق 

بالأر�صيف �صنة 2007، والذي مب�جبه مت تنظيم هذا املجال واإحداث م�ؤ�ص�صة اأر�صيف املغرب باعتبارها 

م�ؤ�ص�صة عم�مية مكلفة مبهمة �صيانة الرتاث الأر�صيفي ال�طني وتك�ين اأر�صيف عام وحفظه وتنظيمه 

وتي�صري الطالع عليه. كما مت يف اإطار تي�صري الطالع على الأر�صيف ودعم الر�صيد الت�ثيقي اإبرام 

اتفاقية بني املجل�ض ال�طني حلق�ق الإن�صان وم�ؤ�ص�صة اأر�صيف املغرب، مكنت من الت�صليم الر�صمي 

لأر�صيف هيئة التحكيم امل�صتقلة للتع�ي�ض وهيئة الإن�صاف وامل�صاحلة، اإىل اأر�صيف املغرب.

جمال  يف  ال�طنية  العمل  خطة  ت�صمنت  الأر�صيف  جمال  يف  ال�طنية  للمجه�دات  وتعزيزا 

الدميقراطية وحق�ق الإن�صان 7 تدابري )التدابري من 418 اإىل 424( تهم:

مراجعة قان�ن الأر�صيف طبقا للممار�صات الف�صلى املعم�ل بها يف هذا املجال مع ا�صتكمال 	 

 
6.
اإ�صدار املرا�صيم التطبيقية لقان�ن الأر�صيف

واإتالف  وفرز  تدبري  واإجراءات  �رضوط  بتحديد   ،2015 ن�نرب   4 بتاريخ   ،2.14.267 رقم  املر�ص�م  �صدر  اأنه  اإىل  ي�صار   -  6
 27 بتاريخ   -384  17 –  2 النهائي. كما �صدر املر�ص�م رقم  اإجراءات ت�صليم الأر�صيف  الأر�صيف العدي وال��صيط و�رضوط 

ي�لي�ز 2017 املتعلق باإحداث املجل�ض ال�طني لالأر�صيف.
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و�صع ت�ص�ر لتدبري الأر�صيف يف اإطار اجله�ية املتقدمة. 	 

ا�صرتجاعها 	  وم�ا�صلة  ال�طن  خارج  وامل�ج�دة  باملغرب  اخلا�صة  الأر�صيف  م�صادر  ر�صد 

ومعاجلتها وحفظها وتي�صري الطالع عليها من قبل املهتمني. 

اأر�صيف 	  م�ؤ�ص�صة  لدى  تراثية لإيداعها  اأر�صيفات  بح�زتهم  الذين  اخل�ا�ض  وتعبئة  حت�صي�ض 

املغرب. 

اأر�صيف 	  م�صالح  لدى  بانتظام  اأر�صيفها  اإيداع  باأهمية  العم�مية  الإدارات  م�صالح  حت�صي�ض 

املغرب طبقا للن�ص��ض اجلاري بها العمل. 

تق�ية قدرات م�ؤ�ص�صة اأر�صيف املغرب املادية والب�رضية حتى تتمكن من ال�صطالع باملهام 	 

املن�طة بها. 

منتظمة 	  برامج  باعتماد  الأر�صيف  وتنظيم  وبحفظ  مبعاجلة  املعنية  الب�رضية  بامل�ارد  النه��ض 

خا�صة بالتك�ين والتك�ين امل�صتمر م�جهة لفائدة املهنيني. 

واأما على م�صت�ى احلفاظ على الذاكرة فقد اأثمر التعاون وال�رضاكة بني املجل�ض ال�طني حلق�ق 

الإن�صان واحلك�مة اإعادة العتبار ملقربتني حيث ترقد جثامني �صحايا الأحداث الجتماعية للدار 

البي�صاء )1981( والناظ�ر )1984(، وكذا ملقربتني اأخرتني يف اأكدز وقلعة مك�نة حتت�صنان رفات 

�صحايا الختفاء الق�رضي.

كما متت تعبئة م�ارد مالية، يف اإطار �رضاكة بني املجل�ض ال�طني وامل�ؤ�ص�صات واجلهات الداعمة، 

اأخرى تخ�ض احلفظ  للذاكرة بكل من احل�صيمة والداخلة. هذا ف�صال عن م�صاريع  لإجناز متحفني 

الإيجابي للذاكرة يف اإطار برنامج جرب ال�رضر اجلماعي. 

للهجرة  وطني  متحف  باإحداث  وامل�صاحلة  الن�صاف  هيئة  ت��صية  تنفيذ  اأن  اإىل  الإ�صارة  وتلزم 

بذله  الذي  املجه�د  اإدراجه �صمن  ميكن  التاريخ  وم�صاهمتهم يف  املغاربة  املهاجرين  ذاكرة  يحفظ 

للمغاربة  ال�طنية  بالذاكرة  الهتمام  م�صت�ى  2007 على  �صنة  اإحداثه  منذ  املغربية  اجلالية  جمل�ض 

من  وا�صعة  لفئة  متاحة  وفنية،  اأدبية  واأعمال  علمية  ودرا�صات  من�ص�رات  اأ�صدر  حيث  باخلارج، 

ال�صيا�صيني والباحثني والطالب واملتتبعني واملنابر الإعالمية ال�رقية والرقمية، بالإ�صافة اإىل خمتلف 

فعاليات ومنظمات املجتمع املدين.

وتعالج هذه البح�ث والدرا�صات والأعمال جمم�عة من امل�ا�صيع ذات ال�صلة بحق�ق وم�صالح 

اجلالية املغربية باخلارج من قبيل ق�صايا اله�ية والثقافة والدين، وواقع الكفاءات املغربية باخلارج. 

كما ينظم املجل�ض ندوات وملتقيات وق�افل تهم بق�صايا املغاربة باخلارج. 
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من حيث جرب ال�رشر اجلماعي 

للمفه�م، وذلك بهدف  العام واجلماعي  باملعنى  برد العتبار  الإن�صاف وامل�صاحلة  »اأو�صت هيئة 

الت��صية  هذه  وهمت  امل�صاحلة،  م�صل�صل  وتي�صري  املحلية،  وال�صاكنة  الدولة  بني  الثقة  بناء  اإعادة 

اأقاليم وعمالت فكيك والر�صيدية وورزازات وزاك�رة وطانطان واأزيالل  جمم�عة من املناطق يف 

واخلمي�صات واحل�صيمة والنا�ص�ر واحلي املحمدي وخنيفرة وميدلت وتنغري. 

املجل�ض  بني  التعاون  اأ�صفر  الغر�ض  لهذا  ت�صاركي  ب�صكل  املعدة  املحلية  املخططات  على  وبناء 

ال�طني حلق�ق الإن�صان واحلك�مة وامل�ؤ�ص�صات واجلهات ال�رضيكة عن برجمة 149 م�رضوعا تهدف 

اإىل دعم قدرات الفاعلني املحليني، وحفظ الذاكرة، وحت�صني �رضوط عي�ض ال�صكان )حت�صني اخلدمات، 

تط�ير م�اد بديلة للدخل وحماية البيئة( والنه��ض باأو�صاع الن�صاء والأطفال. 

وقد مت يف هذا الإطار عقد 23 اتفاقية �رضاكة وتعبئة مبلغ مايل يقدر ب 159.799.892.00 

درهم لإجناز امل�صاريع املربجمة يف هذا ال�صاأن، وفق امل�صاهمات املالية التالية:

احلك�مة: 95.853.207.00 درهم؛	 

التعاون الدويل: 39.865.000.00 درهم؛	 

املجل�ض ال�طني حلق�ق الإن�صان: 10.519.635.00 درهم؛	 

م�ؤ�ص�صة الرعاية ل�صندوق الإيداع والتدبري: 7.680.000.00 درهم؛	 

امل�صاهمة املعباأة من طرف اجلمعيات ال�رضيكة: 5.882.050.00 درهم.	 

الفرع الثالث

احلكامة الأمنية: عالمات واعدة

د�صت�ر  �صدور  بعد  وب�صفة خا�صة،  الهيئة،  عمل  انتهاء  بعد  ما  الأمنية  احلكامة  م��ص�ع  �صهد 

بامل��ص�ع.  كليا  اأو  جزئيا  تت�صل،  والعمق،  والإيقاع  النطاق  حيث  من  متباينة  تط�رات   .2011
وت�صتحق كتط�رات درا�صة بحثية.

يت�قف هذا املح�ر من الق�صم الأول عند م��ص�ع احلكامة الأمنية، من خالل جمم�عة من اخلط�ات 

الإن�صان.  حق�ق  ق�صايا  على  ال�طني،  لالأمن  العامة  املديرية  انفتاح  تعك�ض  الهامة،  واملبادرات 
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و�صيخ�ص�ض الق�صم الثاين من التقرير لباقي الإ�صالحات القائمة يف اإطار اخلطة ال�طنية يف جمال 

الدميقراطية وحق�ق الإن�صان، )و�صيتم مبنا�صبتها التذكري بت��صيات هيئة الإن�صاف وامل�صاحلة(.

وبالأول�ية  ميكن،  وهكذا  واعدة.  واإ�صارات  عالمات  اإىل  املح�ر  هذا  نطاق  يف  الإ�صارة،  ميكن 

مبادرات  خالل  من  الإن�صان،  حق�ق  ق�صايا  على  ال�طني،  لالأمن  العامة  املديرية  انفتاح  ت�صجيل 

ملم��صة، قابلة للقيا�ض.

اأول: �صدور مدونة قواعد �صلوك موظفي املديرية العامة لالأمن الوطني

�صدرت مدونة ق�اعد �صل�ك م�ظفي املديرية العامة لالأمن ال�طني، خالل �صهر �صتنرب 2014، 

ت�صتمد مرجعيتها ك�ثيقة من الت�جهات الكربى للدولة يف جمال الأمن وحق�ق الإن�صان، والأحكام 

الد�صت�رية واملقت�صيات ال�طنية ذات ال�صلة، ومدونة ق�اعد �صل�ك امل�ظفني املكلفني باإنفاذ القان�ن 

املعتمدة بقرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة.

مفاهيمية  مق�مات  على  ال�طني  لالأمن  العامة  املديرية  م�ظفي  �صل�ك  ق�اعد  مدونة  تتاأ�ص�ض 

متثل، بحكم طبيعتها، مبادئ وق�اعد ت�جيهية تتما�صى مع روح احلكامة اجليدة، ولإعطائها ال�صبغة 

التنفيذية مت و�صف هذه املق�مات والت�جهات مبقت�صيات عامة وواجبات امل�ظفني، وقد اأقرتها املدونة 

من خالل:

حماية احلق�ق واحلريات الفردية واجلماعية املكف�لة د�صت�ريا وقان�نيا لالأ�صخا�ض دون حماباة 	 

اأو حم�ص�بية اأو متييز ب�صبب الدين اأو الن�ع اأو الل�ن اأو العرق اأو اللغة اأو النتماء ال�صيا�صي 

اأو الإيدي�ل�جي اأو النقابي.

عدم امل�صا�ض بال�صالمة اجل�صدية اأو املعن�ية لكل �صخ�ض وحتت اأي ظرف اأو مربر.	 

اأي 	  وميتنع حتت  الإن�صانية،  الكرامة  تراعي  معاملة  لالأ�صخا�ض  ال�طني  الأمن  معاملة م�ظف 

ذريعة، عن املعاملة القا�صية اأو الالاإن�صانية اأو املهينة.

باأي 	  اأو  لالأ�صخا�ض  الق�رضي  الإخفاء  اأو  ال�رضي  اأو  التع�صفي  العتقال  باأعمال  القيام  عدم 

�صكل من اأ�صكال التعذيب.

اإلقاء القب�ض على اأي �صخ�ض وعدم الحتفاظ به، اإل يف احلالت وطبقا لالإجراءات 	  عدم 

التي ين�ض عليها القان�ن.
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الف�ر وبكيفية يفهمها، 	  بت�قيفه، على  قام  باإ�صعار كل �صخ�ض  ال�طني  الأمن  التزام م�ظف 

بدواعي ذلك ويتل� عليه حق�قه القان�نية، مبا فيها حقه يف التزام ال�صمت، وال�صتفادة من 

م�صاعدة قان�نية، ومن اإمكانية الت�صال باأقربائه، طبقا للقان�ن.

ا�صتعمال 	  التع�صف يف  له  ال�طني ملهامه بكل حزم وتب�رض، ول يج�ز  ممار�صة م�ظف الأمن 

الق�ة. 

املهنية 	  ل�ازمه  اأو  ال�ظيفي  ل�صالحه  ا�صتعماله  مبنا�صبة  والتب�رض  باحليطة  الأمن  رجل  التزام 

الأخرى.

اإل يف 	  ال�ظيفي  �صالحه  ا�صتعمال  اأو  ت�ص�يب  اأو  اإ�صهار  عدم  على  الأمن،  كرجل  احلر�ض 

احلالت املن�ص��ض عليها قان�نيا.

اأو 	  الف�صاد من قبيل الختال�ض  اأفعال  اأي فعل من  اأمن، على عدم ارتكاب  احلر�ض كرجل 

ا�صتغالل النف�ذ اأو الر�ص�ة اأو قب�ل هدايا اأو وع�د اأو اأية فائدة اأخرى، �ص�اء مبقابل اأو بدون 

مقابل.

ال�رضوط 	  وفق  اإل  تفتي�ض  باأي  قيامه  وعدم  املنازل  حلرمة  ال�طني  الأمن  م�ظف  �صيانة 

والإجراءات التي ين�ض عليها القان�ن.

تدخل م�ظف الأمن ال�طني من تلقاء نف�صه، ول� خارج �صاعات العمل العادية، لتقدمي الع�ن 	 

وامل�صاعدة لكل �صخ�ض يف خطر، ولل�قاية من كل عمل من �صاأنه الإخالل بالنظام العام.

حتلي م�ظف الأمن ال�طني بالن�صباط والتزامه بال�صلم الإداري، مبا يف ذلك اإحاطة ال�صلطة 	 

اإليه، وعند القت�صاء، بالأ�صباب التي  الرئا�صية علما بنتائج التنفيذ الفعلي للمهام امل�ك�لة 

حالت دون ذلك.

حر�ض م�ظف الأمن ال�طني على احرتام الق�اعد وال�ص�ابط املحددة لعالقات التعامل بني 	 

املديرية العامة لالأمن ال�طني وباقي قطاعات واأجهزة الدولة والفاعلني املجتمعيني واملدنيني.

ثانيا: اإ�صدار مذكرات اأمنية مرفقية وتعميمها على نطاق وا�صع، وب�صفة اآمرة على كافة 

قيادات املرفق الأمني والفرق وامل�صالح التابعة له. وميكن يف هذا ال�صدد، الإ�صارة اإىل:

مذكرة حول فئة ال�صحايا وال�صهود ح�ل الهتمام بفئة ال�صحايا وال�صه�د )�صادرة بتاريخ 	 

05 مار�ض 2015(.
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بت�قيف 	  متعلقة  املراقبة  اأو حتت  النظرية  احلرا�صة  اأثناء  الحرتازية  التدابري  حول  مذكرة 

واإيداع الأ�صخا�ض حتت احلرا�صة النظرية اأو حتت املراقبة �صادرة عن املديرية العامة )بتاريخ 

27 اأكت�بر 2015(.

مذكــرة حول تدعيم اآليات منع التعذيب ح�ل تدعيم اآليات منع التعذيب وغريه من �رضوب 	 

املعاملة املهينة اأو احلاطة من الكرامة )بتاريخ 24 اأبريل 2015(.

ثالثا: انخراط املديرية العامة لالأمن ال�طني يف ع�رضات الربامج التي ا�صتهدفت تقدمي ح�ص�ض 

ت�ا�صلية، حت�صي�صية يف جمال حق�ق الإن�صان، لفائدة اأطرها وم�ص�ؤوليها، قام املجل�ض ال�طني حلق�ق 

الإن�صان بتن�صيط معظمها.

رابعا: انخراط املديرية العامة لالأمن ال�طني يف اأول برنامج متخ�ص�ض من ن�عه »الأمن وحق�ق 

الإن�صان« بالأقاليم اجلن�بية للمملكة.

عليه  متعارف  ما ه�  مع  ان�صجامها  ب�صبب   ،
7
تقييمه معايري  مبثابة  الربنامج،  هذا  وتعد خا�صيات 

عامليا، يف جمال التدريب ح�ل ق�صايا حق�ق الإن�صان لفائدة امل�ظفني املكلفني باإنفاذ الق�انني، بالنظر 

الرتابي  النطاق  وات�صاع  املعتمدة  املرجعية  امل�صتفيدين، وعمق  اأ�صالك  م�صت�يات  ل�صم�لها ملختلف 

ومدة الإجناز، وتن�ع دائرة التعاون وال�رضاكة، ومنهجية الإعداد ومقاربة التدريب، وم�صاركة الن�صاء 

ونظام التقييم.

خام�صا: انفتاح املعهد امللكي لل�رضطة يف املناهج والتدريب على م�اد ذات �صلة بحق�ق الإن�صان. 

قبيل، تخ�صي�ض  من  الإن�صان،  اأن�صطة يف جمال حق�ق  العامة، على  املديرية  انفتاح  �صاد�صا: 

ما�صرتات  مع  التفاعل  وتعزيز  الإن�صان.  وحق�ق  الأمن  جمال  يف  قيمة  ذات  مل�اد  ال�رضطة  جملة 

احلكامة الأمنية، ومتكني اأطرها من م�ا�صلة الدرا�صات اجلامعية.

�صابعا: النه��ض بال�رضطة الق�صائية، بالرفع من م�اردها الب�رضية والتنظيمية والل�ج�صتيكية. 

مراقبة  باإدارة  و�صباطها  ال�رضطة  وعمداء  لل�رضطة  العام�ن  واملراقب�ن  الأمن  ولة  ثامنا: متكني 

الرتاب ال�طني، من �صفة �صابط لل�رضطة الق�صائية. وفتح اأب�اب هذه امل�ؤ�ص�صة الأمنية، لأول مرة، 

لزيارة املجل�ض ال�طني حلق�ق الإن�صان، وفتحها تدريجيا ل��صائل الإعالم، وو�صع بنياتها يف مراآة 

الت�ا�صل العم�مي، والك�صف عن �ص�رة م�ظفيها.

الإن�صان  حق�ق  حماية  يف  الأمن  دور  ح�ل  املتحدة،  الأمم  اإطار  يف  املتداولة  وامل�اد  التقارير  عديد  من  م�صتمدة  وهي   -  7
وا�صتتباب الأمن و�صيادة القان�ن، وب�صفة خا�صة ال�ثائق املتداولة يف اإطار الأمانة العامة لالأمم املتحدة وجمل�ض الأمن. 
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املرتبطة  الق�صايا  ب�صاأن  العم�م  مع  الت�ا�صل  تنمية  من  مكنت  ت�ا�صلية،  �صيا�صة  �صن  تا�صعا: 

مبمار�صة املهام الأمنية وتعزيز النفتاح على املحيط اخلارجي، وخا�صة بتنظيم اأب�اب مفت�حة للعم�م 

ول��صائل الإعالم. 

ولقد مكنت هذه املنجزات واملكا�صب من حتقيق خط�ات هامة يف �صياق تر�صيد احلكامة الأمنية، 

اأ�صفرت عن ت�صجيل تغري ملح�ظ يف املمار�صة الأمنية، �ص�اء من حيث اللتزام باملعايري وال�ص�ابط 

القان�نية، اأو من خالل الجتاه نح� اعتماد مقاربة اأمنية م�اطنة تت�صم باحلماية وال�قاية والتنا�صبية 

اأثناء  امل�اجهات  خالل  ال�ظيفي،  ال�صالح  ا�صتعمال  عدم  ويعد  والتب�رض.  واحليطة  اجلاأ�ض  ورباطة 

ت�صتلزم  الأمنية.  احلكامة  النا�صئة يف جمال  الإيجابية  التح�لت  على  دال  كم�ؤ�رض  الحتجاجات، 

احلماية والت�صجيع والتط�ير.

الفرع الرابع

تاأهيل العدالة وتقوية ا�صتقالليتها

ان�صغلت هيئة الإن�صاف وامل�صاحلة بتاأهيل العدالة وتق�ية ا�صتقالليتها. وكان ذلك اأمرا طبيعيا، 

باعتبار ما ت��صلت اإليه من درا�صة معمقة لدور الق�صاء يف حماية حق�ق الإن�صان، ولأوجه اخل�صا�ض 

التي طبعته م�اجهة النتهاكات اجل�صيمة حلق�ق الإن�صان. 

يقدم هذا الفرع يف م�صت�ى اأول لت��صيات الهيئة ذات ال�صلة، ويف م�صت�ى ثان الأعمال املنجزة 

من خالل ثالثة اإ�صالحات ا�صرتاتيجية:

ميثاق اإ�صالح منظ�مة العدالة.	 

الن�ص��ض القان�نية املتعلقة باإ�صالح منظ�مة العدالة.	 

ت�جهات رئا�صة النيابة العامة ب�صاأن حماية حق�ق الإن�صان.	 

هاما  تفعيال  الأوجه  عديد  يف  امل�الية،  الفرعية  املحاور  م��ص�ع  الن�عية  املعطيات  وتعك�ض 

لت��صيات هيئة الإن�صاف وامل�صاحلة.

املحور الفرعي الأول: تو�صيات الهيئة

اأو�صت هيئة الإن�صاف وامل�صاحلة »بتاأهيل العدالة وتق�ية ا�صتقالليتها، فبالإ�صافة اإىل ما رود يف 

�صاأن تق�ية ال�صلطة الق�صائية د�صت�ريا، تقرتح الهيئة:
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ف�صل وظيفة وزير العدل عن املجل�ض الأعلى للق�صاء.	 

جعل مقر املجل�ض الأعلى للق�صاء مبقر املجل�ض الأعلى بالرباط.	 

م�ا�صلة وت�رضيع وثرية اإ�صالح الق�صاء والنه��ض مب�صت�اه.	 

م�ا�صلة حتديث املحاكم.	 

حتفيز الق�صاة واأع�ان العدالة، وحت�صني تك�ينهم الأ�صا�صي وامل�صتمر والتقييم املنتظم لأدائهم.	 

م�ا�صلة م�صاريع تنظيم خمتلف املهن الق�صائية وجعلها قادرة على ال�صبط الذاتي ل�ص�ؤونها 	 

من حيث احلق�ق وال�اجبات والأخالقيات.

للجهاز 	  تاأثري  اأو  تدخل  اأي  دون  يح�ل  ب�صكل  العدل  وزارة  واخت�صا�صات  تنظيم  مراجعة 

الإداري يف جمرى العدالة و�صري املحاكمات.

جترمي تدخل ال�صلطة الإدارية يف جمرى العدالة.	 

ت�صديد العق�بات اجلنائية يف حق كل اإخالل اأو م�صا�ض بحرمة الق�صاء وا�صتقالله.	 

املحور الفرعي الثاين: القيمة املرجعية مليثاق اإ�صالح منظومة العدالة

يكت�صي ميثاق اإ�صالح منظ�مة العدالة، من منظ�ر حق�ق الإن�صان، طابع وثيقة وطنية مرجعية، 

لعتبارات متعددة، �صيا�صية، مدنية، قان�نية، حق�قية وثقافية.  ففكرة امليثاق األهمت ول تزال التفكري 

ال�صيا�صي املغربي عم�ما، واحلق�قي على وجه اخل�ص��ض، يف اإطار البحث عن امل�صرتك القادر على 

تذليل ال�صعاب الكربى التي تعرت�ض م�صرية دولة القان�ن وامل�ؤ�ص�صات. ولقد �صعت اأجيال من اأجل 

و�صع م�اثيق تك�ن مبثابة عه�د والتزامات اأخالقية و�صيا�صية ومعن�ية.

ميثل ميثاق اإ�صالح منظ�مة العدالة، من�ذجا من النماذج التي ارتقت اإىل م�صت�ى اعتبار الدولة 

واإقرارها بها. اعترب جاللة امللك »وقد حر�صنا على ترجمة هذه املبادئ الد�صت�رية يف ميثاق وطني 

لإ�صالح منظ�مة العدالة، يت�صمن جمم�عة من الإ�صالحات الت�رضيعية والتنظيمية والعملية، عهدنا 

باإعداده وفق مقاربة ت�صاركية م��صعة، اإىل نخبة من الق�صاة واملحامني واخلرباء واحلق�قيني ومهنيي 

.
8
العدالة«

اأو كما ورد �صمن  باجلراأة والتفكري احلر،  بتقابله وتناظره،  امليثاق  العم�مي لإعداد  ومتيز احل�ار 

تقدمي وزير العدل واحلريات مل�رضوع ميثاق اإ�صالح منظ�مة العدالة، بخ�ص��ض منهجية اإعداده، »لقد 

8 - من ن�ض الر�صالة ال�صامية التي وجهها جاللة امللك حممد ال�صاد�ض اإىل امل�صاركني يف امل�ؤمتر الدويل الأول للعدالة مبراك�ض، 
ح�ل م��ص�ع »ا�صتقاللية ال�صلطة الق�صائية بني �صمان حق�ق املتقا�صني واحرتام ق�اعد �صري العدالة«، الإثنني 2 اأبريل 2018.
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جرت خمتلف اأط�ار احل�ار ال�طني ح�ل اإ�صالح منظ�مة العدالة يف ج� من احلرية التي ل �صقف 

لها اإل �صقف الد�صت�ر. وقد خل�صت الهيئة العليا اإىل �صياغة م�رضوع ت��صيات لإ�صالح منظ�مة 

العر�ض  بارتياح، يف خطاب  �صجل  امللك، حيث  ال�صديد جلاللة  النظر  اإىل  برفعه  ت�رضفت  العدالة، 

، من حيث 
9
بتاريخ 30 ي�لي�ز 2013.« وتتجلى امل�صامني املرجعية مليثاق اإ�صالح منظ�مة العدالة

امل�صت�يات الآتية: 

من حيث الت�صخي�ص الراهن ملنظومة العدالة

-  على م�صتوى عنا�رش القوة

متكنت وثيقة ميثاق اإ�صالح منظ�مة العدالة، من ر�صد م�اطن الق�ة يف منظ�مة العدالة، على مدار 

اخلم�صني �صنة املا�صية، من حيث �صدور ت�رضيعات متقدمة يف �صتى املناحي، وج�د ق�صاة ذوي كفاءة 

عالية، تراكم اجتهادات ق�صائية ثرية، يف كل فروع القان�ن، ت�فر خربات متميزة يف اإدارة مرفق 

الق�صاء، ووج�د مهن ق�صائية متمر�صة. ولقد ت�فق اأع�صاء الهياأة العليا للح�ار ال�طني يف ر�صد 

عنا�رض الق�ة ال�طنية، عند مقاربتهم ال�صرتاتيجية ملنظ�مة العدالة.

- على م�صتوى اأوجه اخللل وال�صعف واخل�صا�ص

املكت�صبات  على  تغطي  تكاد  التي  واخل�صا�ض  وال�صعف  اخللل  اأوجه  ر�صد  من  امليثاق  متكن 

ال�طنية اأو اجل�انب املنرية فيها )ح�صب نعت امليثاق نف�صه(. انتهى الت�صخي�ض بخ�ص��ض ا�صتقالل 

الق�صاء اإىل اأن و�صعيته »ل تتالءم مع متطلبات قيام �صلطة ق�صائية م�صتقلة كما يكر�صها الد�صت�ر، 

وتبعية النيابة العام والتفتي�ض الق�صائي ب�زارة العدل، واأن ال��صعية احلالية لكل من املجل�ض الأعلى 

للق�صاء والنظام الأ�صا�صي للق�صاة ل ت�صاير اأحكام الد�صت�ر.

وتعاين منظ�مة العدالة بكل مك�ناتها، من نق�ض يف ال�صفافية و�صعف يف اآليات املراقبة وامل�صاءلة 

باقي الختاللت، »على  امليثاق عند  ت�قف  واأعرافها. كما  املهنية  املمار�صة  اأخالقيات  وتراجع يف 

م�صت�ى فعالية وجناعة الق�صاء والقدرات امل�ؤ�ص�صية ملنظ�مة العدالة واأ�صاليب تدبري مرفق الق�صاء. » 

من حيث ت�صخي�ص امليثاق حلماية الق�صاء للحقوق واحلريات

انتهى ميثاق اإ�صالح منظ�مة العدالة اإىل نتائج بالغة الأهمية، بخ�ص��ض حماية الق�صاء للحق�ق 

واحلريات، وتتمثل يف: 

»ت�ص�ب ال�صيا�صة اجلنائية عدة نقائ�ض تظهر يف �صعف التن�صيق بينها وبني باقي ال�صيا�صات 	 

العم�مية.

9 - م�صامني هذا املح�ر وحمت�ياته ماأخ�ذة من وثيقة ميثاق اإ�صالح منظ�مة العدالة.
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نق�ض يف الهتمام مبقاربة الن�ع الجتماعي و�صحايا الأفعال الإجرامية.	 

�صعف اإ�صاعة ثقافة حق�ق الإن�صان مبا تنط�ي عليه اأي�صا من واجبات.	 

 حمدودية اآليات البحث اجلنائي.	 

 غياب اإطار قان�ين حديث خا�ض بالطب ال�رضعي وبن�ك املعطيات اجلينية.	 

 غياب مر�صد وطني لدرا�صة وتتبع ظاهرة الإجرام.	 

ت�صخم يف ن�ص��ض التجرمي والعقاب كاآلية اأ�صا�صية ملحاربة اجلرمية.	 

عدم تر�صيد العتقال الحتياطي.	 

عدم تدقيق ال�ص�ابط القان�نية املربرة لل��صع رهن احلرا�صة النظرية.	 

عدم التفعيل الأمثل ملبداأ مالءمة املتابعة، ولالآليات البديلة لالعتقال، وكذا ل�صمانات املحاكمة 	 

العادلة.

وج�د ه�ام�ض وا�صعة على م�صت�ى نظام العق�بة، بني حديها الأدنى والأق�صى.	 

 عدم فعالية العق�بات الق�صرية املدة يف تق�مي املحك�م عليهم.	 

عدم ت�فر اآليات ناجعة لتتبع حالة الع�د اجلنائي وتنفيذ املقررات الق�صائية الزجرية، ل�صيما 	 

ما يتعلق بالعق�بات املالية.

 املاآخذ امل�صجلة بخ�ص��ض نظام امل�ؤ�ص�صات ال�صجنية وظروف تنفيذ العق�بة.«	 

ول �صك اأن هذه النتائج املت��صل اإليها يف �ص�ء الت�صخي�ض ال�طني املجرى لدور الق�صاء يف 

 ،2013 عام  اإليها  املت��صل  امليثاق  اأعمال  املرجعية،  الناحية  من  جتعل  واحلريات،  احلق�ق  حماية 

تندرج يف �صياق التفكري ال�صرتاتيجي لنتائج العدالة النتقالية وتو�صياتها الوجيهة يف جمال 

حقوق الإن�صان املبلورة عام 2006 والتي متت د�صرتتها عام 2011.

من حيث الروؤية العامة لإ�صالح منظومة العدالة والتوجهات اجلوهرية

متكن امليثاق من و�صع روؤية عامة تتاأ�ص�ض على قيم وت�جهات ج�هرية. وتتميز قيمته يف هذا 

امل�صت�ى من اإبراز فكرة القيم اجل�هرية واإعطائها املكانة التي ت�صتحقها يف الإ�صالح، وحتديدها من 

والكفاءة  والنزاهة  وامل�ص�ؤولية  ال�صتقالل  وقد مت ح�رضها يف  وال�صيا�صية،  الثقافية  حيث طبيعتها 

والثقة، ومرة اأخرى، تربز قيمة احل�ار العم�مي التعددي، النا�صئ من ف�صيلة التعاقد. 
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ومتكن امليثاق من حتديد الت�جهات اجل�هرية وح�رضها فيما يرب� على اأربعة ع�رض جمال، يخ�ض 

واإحداث  العامة  النيابة  وف�صل  الق�صائية  ال�صلطة  ل�صتقالل  د�صت�ريا،  املقررة  ال�صمانات  اإعمال 

مفت�صية باملجل�ض الأعلى لل�صلطة الق�صائية و�صالحيات الرئي�ض املنتدب واإر�صاء التنظيم الق�صائي 

الق�صائية  املهن  يف  النظر  واإعادة  الرقمية  املحكمة  اأ�ص�ض  وو�صع  والتخ�ص�ض  ال�حدة  مبداأ  على 

وو�صع املجل�ض الأعلى لل�صلطة الق�صائية وم�ا�صلة اإ�صالح الإدارة الق�صائية.

وت�صمنت الت�جهات اجل�هرية التي تعد مبثابة خارطة الطريق، ت�جهات اأخرى اأ�صا�صية يف جمال 

حق�ق الإن�صان، تتمثل فيما يلي:

ذات 	  الدولية  التفاقيات  ومع  اململكة  د�صت�ر  مع  ال�طنية  الت�رضيعات  مالءمة  على  »العمل 

ال�صلة مبكافحة اجلرمية وبحق�ق الإن�صان امل�صادق عليها واملن�ص�رة.

اإعادة النظر يف نظام احلرا�صة النظرية ونظام العتقال الحتياطي يف اجتاه تر�صيدهما.	 

اإعادة النظر يف اآليات و�رضوط ا�صتغال ال�صابطة الق�صائية، مع مزيد من تفعيل مراقبتها من 	 

طرف النيابة العامة.

والقان�نية 	  الق�صائية  املهن  خمتلف  هياآت  وكذا  الق�صائية  لل�صلطة  الأعلى  املجل�ض  و�صع 

ملدونات �صل�ك، تت�صمن الق�اعد الأخالقية واملهنية التي يتعني على املعنيني بها اللتزام بها 

حتت طائلة امل�صاءلة.«

من حيث الأهداف ال�صرتاتيجية الكربى لإ�صالح ميثاق العدالة

اأمكن للميثاق، يف �ص�ء عمليات الر�صد والت�صخي�ض والتفكري ال�صرتاتيجي، من اأن ينتهي اإىل 

 تتمثل يف:
10

اأن بل�غ غايات الإ�صالح مره�ن ب�صتة اأهداف ا�صرتاتيجية رئي�صية

»ت�طيد ا�صتقالل ال�صلطة الق�صائية.	 

تخليق منظ�مة العدالة.	 

تعزيز حماية الق�صاء للحق�ق واحلريات.	 

الرتقاء بفعالية وجناعة الق�صاء.	 

اإمناء القدرات امل�ؤ�ص�صية ملنظ�مة العدالة.	 

حتديث الإدارة الق�صائية وتعزيز حكامتها.«	 

36 هدفا فرعيا، ي�صتلزم تنفيذها الفعلي 200 اآلية تنفيذ، علما باأن املخطط  ال�صتة،  الرئي�صية  10 - ينبثق عن هذه الأهداف 
الإجرائي املرافق مل�رضوع هذه الت��صيات، يت�صمن بدوره 353 اإجراء تطبيقيا. 
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املحور الفرعي الثالث: الن�صو�ص القانونية املتعلقة باإ�صالح منظومة العدالة 

من حيث  الق�صائية،  لل�صلطة  الأعلى  باملجل�ض  املتعلق   100.13 رقم  التنظيمي  القان�ن  يتميز 

من   113 الف�صل  ح�صب  لأنه  خال�صة،  تنظيمية  فنية  طبيعة  ذي  قان�ن  باأنه  الت�رضيعية،  ال�صناعة 

الد�صت�ر، ُيْعَنى بـ »انتخاب وتنظيم و�صري املجل�ض الأعلى لل�صلطة الق�صائية، واملعايري املتعلقة بتدبري 

ال��صعية املهنية للق�صاة وم�صطرة التاأديب«، التي »يت�ىل القا�صي حماية حق�ق الإن�صان واجلماعات 

وحرياتهم واأمنهم الق�صائي وتطبيق القان�ن«، طبقا للف�صل 117 من الد�صت�ر.

ال��صعية  العدالة، وتدبري  الق�صاء ومنظ�مة  تدبري و�صعية  اإزاء  املجل�ض  وبذلك نظم �صالحيات 

املهنية للق�صاة و�صيانة ا�صتقاللهم وتق�ية التفتي�ض الق�صائي، مما و�صع حدا لعالقة ال�صلطة التنفيذية، 

من خالل وزير العدل، بتدبري اأي و�صعية من و�صعيات اأع�صاء ال�صلطة الق�صائية. 

كما �صدر يف اإطار ت�طيد مبداأ ا�صتقالل ال�صلطة الق�صائية، واإعمال للف�صل 112 من الد�صت�ر، 

القان�ن التنظيمي املتعلق رقم 106.13 بالنظام الأ�صا�صي للق�صاة، والذي ت�صمن املقت�صيات اخلا�صة 

بتاأليف ال�صلك الق�صائي وحق�ق الق�صاة وواجباتهم وو�صعياتهم وال�صمانات املمن�حة لهم. وينظم 

هذا القان�ن ال�صمانات املت�صلة با�صتقاللهم، وتعيينهم، وترقيتهم، وتقاعدهم، والإجراءات التاأديبية. 

ويتيح  الق�صائية،  لل�صلطة  الأعلى  املجل�ض  يف  الق�صاة  متثيل  �رضوط  ذلك،  اإىل  بالإ�صافة  ويحدد، 

الق�صائية  لل�صلطة  املنت�صبني  يف  املطل�بة  املق�مات  يحدد  كما  ال�صلطة.  ا�صتخدام  �ص�ء  يف  الطعن 

امل�ك�ل اإليها حماية حق�ق الإن�صان، والتي تتمثل يف:

»القدرات وامل�ؤهالت املهنية للقا�صي.	 

ال�صل�ك املهني واللتزام بالقيم الق�صائية.	 

الكفاءة العلمية والفكرية للقا�صي.	 

ال�صتقرار العائلي للقا�صي وظروفه الجتماعية«.	 

كما مت اإ�صدار القان�ن رقم 38.15 املتعلق بالتنظيم الق�صائي الذي يروم حتديد �ص�ابط تدبري 

القان�ن عدة  املتقا�صني. وقد ت�صمن هذا  الق�صائية و�صمان جناعتها وم�ا�صلة تقريبها من  الإدارة 

اأحكام تعزز �صبل الطعن الفعالة وال�رضيعة، ل�صيما يف جمال ال��ص�ل اإىل العدالة.  

املحور الفرعي الرابع: توجهات رئا�صة النيابة العامة ب�صاأن حماية حقوق الإن�صان

تت�صمن الت�جهات املعلنة من طرف رئا�صة النيابة العامة، معامل اأ�صا�صية لل�صيا�صة اجلنائية، يف 

املطروحة، يف  التحديات  م�صت�ى  مرحلة جديدة، على  اإىل  وت�ؤ�رض  الإن�صان،  جمال حماية حق�ق 
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جمال اإعمال الد�صت�ر. وتعك�ض يف كثري من ج�انبها الن�صغالت احلق�قية التي انتهت اإليها العدالة 

النتقالية. 

بحماية  يتعلق  فيما  تتخذه  اإجراء  اأخطر  العامة  النيابة  طرف  من  املبا�رض  العتقال  يك�ن  يكاد 

اآثار ثان�ية، كالتفتي�ض وحجز ج�از  اأن باقي الإجراءات ذات  اأن يعني ذلك  حق�ق الإن�صان، دون 

ال�صفر، ومتديد احلرا�صة النظرية والرقابة على اأعمال ال�رضطة الق�صائية، وغريها من الأفعال املت�صلة 

ات�صال وثيقا بتدابري حماية حق�ق الإن�صان، عند ح�ص�ل فر�صية النزاع مع القان�ن.

وي��صف العتقال باأنه اأخطر اإجراء لأنه تدبري ا�صتثنائي، حمدود يف الزمان واملكان، يف انتظار 

دخ�ل الرقابة الق�صائية، باعتبارها ال�صامن الأ�صلي للحق�ق واحلريات.

اإن تدابري احلماية املتعلقة بحق�ق الإن�صان املكف�لة د�صت�ريا، ال�صادرة عن رئا�صة النيابة العامة، 

تن�صجم مع ت��صيات هيئة الإن�صاف وامل�صاحلة وما انتهى اإليه ميثاق اإ�صالح منظ�مة العدالة وفل�صفة 

القان�ن التنظيمي للمجل�ض الأعلى لل�صلطة الق�صائية، والتدابري ال�اردة يف اخلطة ال�طنية من اأجل 

الدميقراطية وحق�ق الإن�صان.

 ت�جهات ب�صاأن بحماية حق�ق الإن�صان، كما اأعلنها ال�صيد رئي�ض النيابة 
11

تربز الفقرات امل�الية

العامة:

على م�صتوى ال�صتقبال والتوا�صل

»الهتمام ب�صكايات امل�اطنني وحت�صني ظروف ا�صتقبالهم والتعجيل بالبت يف تظلماتهم والبت 	 

فيها يف اأجل معق�ل.

الت�ا�صل مع املتقا�صني لإخبارهم مباآل ق�صاياهم. 	 

الت�ا�صل مع الراأي العام فيما ي�صغل باله ويثري اهتمامه من ق�صايا تك�ن النيابة العامة م�ص�ؤولة 	 

عن البحث فيها اأو تدبري م��ص�عها.«

على م�صتوى احلق يف احلياة وال�صالمة والأمان

»حماية احلق�ق و�ص�ن احلريات الأ�صا�صية املكف�لة مبقت�صى الد�صت�ر لالأفراد واجلماعات.	 

اللتزام بتحقيق التالزم والت�ازن بني احلق�ق وال�اجبات. 	 

11 - الفقرات، ماأخ�ذة من كلمة ال�صيد ال�كيل العام للملك، رئي�ض النيابة العامة مبنا�صبة افتتاح ال�صنة الق�صائية ي�م 25 يناير 
.2018
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تر�صيد ا�صتعمال الإجراءات الق�صائية املا�صة باحلريات وعدم اللج�ء اإىل ا�صتعمالها اإل يف 	 

احلالت القان�نية التي تقت�صي فيها ال�رضورة ذلك، ول �صيما اإلقاء القب�ض والعتقال واإغالق 

احلدود و�صحب ج�ازات ال�صفر والإجراءات الأخرى املا�صة باحلياة اخلا�صة لالأفراد وحرمة 

املنازل واملرا�صالت.

الت�صدي لنتهاكات حق�ق الإن�صان. 	 

تفعيل الإجراءات ال�قائية والزجرية مل�اجهة هذه النتهاكات بحزم و�رضامة	 

الت�صدي بق�ة للتعذيب والعتقال التع�صفي والختفاء الق�رضي.	 

تفعيل اإجراءات مراقبة اأماكن العتقال والتحري عن �رضعيته و�صالمة اإجراءات تطبيقه.«	 

على م�صتوى �صمانات املحاكمة العادلة

»�صمان حق�ق الدفاع ومتكني املحامني من القيام ب�اجبهم بكل حرية ويف اإطار القان�ن.	 

احرتام �صمانات املحاكمة العادلة، والأجل املعق�ل للبت يف الق�صايا.	 

 تر�صيد ا�صتعمال طرق الطعن.	 

تر�صيد العتقال الحتياطي وتفعيل بدائله.	 

احلر�ض على جتهيز ملفات املعتقلني الحتياطيني.«	 

على م�صتوى حماية ال�صحايا يف و�صعية �صعبة

»حماية الفئات اله�صة اجتماعيا اأو ب�صبب اأو�صاعها العقلية اأو النف�صية كال�صحايا والأ�صخا�ض 	 

يف و�صعية اإعاقة.

العتداءات 	  �صيما  ول  تهددهم،  التي  املختلفة  العتداءات  من  والأطفال  الن�صاء  حماية 

اجل�صدية واجلن�صية.

 الهتمام بال�صحايا، املهاجرين والالجئني و�صحايا الجتار يف الب�رض.«	 

على م�صتوى حماية حقوق ال�صجناء

�رضوط 	  لتح�صني  منا�صبة  وجعلها  ال�صجناء،  بتفقد  املتعلقة  القان�نية  املقت�صيات  »تفعيل 

العتقال واأن�صنة ظروفه.«
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املحور الفرعي اخلام�ص: اإ�صالح �صامل على منظومة الق�صاء الع�صكري 

ان�صجاما مع اأحكام الد�صت�ر ونتائج هيئة الإن�صاف وامل�صاحلة وت��صيات املجل�ض ال�طني حلق�ق 

. مت اإعادة النظر يف اخت�صا�ض املحكمة الع�صكرية:
12

الإن�صان

على م�صتوى اأ�ص�ص املراجعة

جاء �صمن اعتبارات اإ�صالح منظ�مة الق�صاء الع�صكري، يف العر�ض املقدم يف الربملان:

»ن�صخ« )اإلغاء( »املقت�صيات اخلا�صة باإحالة املدنيني على اأنظار املحكمة الع�صكرية، كيفما كان 	 

ن�ع اجلرمية املرتكبة و�صفة مرتكبيها وقت ال�صلم �ص�اء كان�ا فاعلني اأو م�صاهمني اأو �رضكاء 

لع�صكريني.

اإحالة الع�صكريني واأ�صباههم اأي�صا على الق�صاء العادي يف حالة ارتكابهم جلرائم احلق العام.	 

املحكمة 	  اإىل  اخلارجي  الدولة  اأمن  �صد  اجلرائم  مرتكبي  باإحالة  اخلا�صة  املقت�صيات  ن�صخ 

الع�صكرية وجعل النظر يف هذه اجلرائم من اخت�صا�ض املحاكم العادية.

ن�صخ املقت�صيات التي كانت تخ�ل الخت�صا�ض ال�صامل للمحاكم الع�صكرية للنظر يف جميع 	 

اجلرائم املرتكبة يف املناطق املعلنة مناطق ع�صكرية.«

على م�صتوى تو�صيح الطبيعة القانونية للمحكمة الع�صكرية 

بهذه 	  وهي  ومتخ�ص�صة  م�صتقلة  حمكمة  الع�صكرية  املحكمة  اأن  على  �رضاحة  التن�صي�ض 

ال�صفة تعترب جزءا ل يتجزاأ من املنظ�مة الق�صائية ال�طنية وتخ�صع املقررات ال�صادرة عنها 

للطعن اأمام حمكمة النق�ض.

اإحداث غرفتني لال�صتئناف للنظر ا�صتئنافيا يف اجلنح واجلنايات داخل املحكمة الع�صكرية.	 

قرارات 	  �صد  املقدمة  الطع�ن  يف  للبت  خمت�صة  كجهة  الع�صكرية  اجلنحية  الغرفة  اإحداث 

اأو للبت يف طلبات ال�رضاح امل�ؤقت واملراقبة الق�صائية املقدمة  قا�صي التحقيق الع�صكري، 

اأمامها مبا�رضة.

12 - ظهري �رضيف رقم 1.14.187/ �صادر يف 17 من �صفر 1436، 10 دجنرب 2014/ بتنفيذ القان�ن رقم 108.13 املتعلق 
بالق�صاء الع�صكري/ اجلريدة الر�صمية عدد 6233 بتاريخ فاحت يناير 2015. �ض5
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على م�صتوى تعزيز �صمانات املحاكمة العادلة

الع�صكرية،  للمحكمة  املتبقي  الخت�صا�ض  يهم  فيما  الع�صكري،  بالق�صاء  املتعلق  القان�ن  اأقر 

اأمامها،  عادلة  اأجل حتقيق حماكمة  من  املتقا�صني  وتق�ية حق�ق  الالزمة  ال�صمانات  تعزيز جممل 

وذلك من خالل:

»تقريب امل�صاطر املتبعة اأمام املحكمة الع�صكرية من مثيلتها يف املحاكم العادية وذلك بالإحالة 	 

على اأحكام القان�ن اجلنائي والقان�ن املتعلق بامل�صطرة اجلنائية فيما مل يرد به ن�ض خا�ض يف 

القان�ن املتعلق بالق�صاء الع�صكري.

الأحكام 	  ا�صتئناف  يف  حقهم  من  املتقا�صني  متكني  اأجل  من  للتقا�صي  ثانية  درجة  اإحداث 

البتدائية، �ص�اء كانت جنحية اأو جنائية، ليعاد فيها النظر على م�صت�ى اأعلى من اأجل تدارك 

اأي تق�صري اأو خطاأ قد ي�ص�ب هذه الأحكام.

يف 	  عليه  من�ص��ض  ه�  ملا  طبقا  الع�صكرية،  املحكمة  اأمام  الدفاع  اإلزامية  على  التن�صي�ض 

القان�ن املتعلق بامل�صطرة اجلنائية.

معن�يا 	  اأو  ماديا  املت�رضرة  لالأطراف  الإمكانية  لإعطاء  خا�صة  مقت�صيات  على  التن�صي�ض 

للمطالبة باحلق املدين اأمام املحكمة الع�صكرية.

تبني مبداأ تعليل املقررات الق�صائية طبقا لأحكام القان�ن املتعلق بامل�صطرة اجلنائية ع��ض 	 

م�صطرة الأ�صئلة والأج�بة التي كانت متبعة – �صابقا- )قان�ن 1956 امللغى(.

حتديد اأجل تقدمي النيابة العامة للملتم�صات النهائية ب�صاأن انتهاء التحقيق متا�صيا مع اأحكام 	 

القان�ن املتعلق بامل�صطرة اجلنائية.

مالءمة ق�اعد طلب ال�رضاح امل�ؤقت مع اأحكام القان�ن املتعلق بامل�صطرة اجلنائية.	 

تطابق اأجل الطعن بالنق�ض يف الأحكام ال�صادرة عن املحكمة الع�صكرية مع الأجل املقرر 	 

يف القان�ن املتعلق بامل�صطرة اجلنائية.

ت�افق حالت جتريح الق�صاة مع احلالت املن�ص��ض عليها يف اأحكام القان�ن املتعلق بامل�صطرة 	 

اجلنائية.

ان�صجام البيانات ال�اجب ت�فرها يف حكم املحكمة الع�صكرية فيما يخ�ض �صكل املقررات 	 

وحمت�اها مع البيانات املن�ص��ض عليها يف القان�ن املتعلق بامل�صطرة اجلنائية.

اإلغاء عق�بة الأ�صغال ال�صاقة، �ص�اء امل�ؤقتة اأو امل�ؤبدة، وتع�ي�صها بالعق�بات ال�صالبة للحرية.«	 
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الفرع اخلام�ص

التح�صي�ص والتوا�صل يف جمال حقوق الإن�صان

اأُطلقت ع�رضات احلمالت التح�صي�صية والت�ا�صلية يف جمال النه��ض بحق�ق الإن�صان، منذ انتهاء 

اأ�صغال هيئة الإن�صاف وامل�صاحلة. كانت البداية �صنة 2006 مع اأر�صية عمل م�اطنة للنه��ض بحق�ق 

الإن�صان، التي متيزت بح�ص�ر وا�صع لعديد الفاعلني اجلمع�يني امل�صتغلني يف جمال الرتبية والتك�ين 

والتح�صي�ض، وت�ا�صلت الدينامية �صنة 2008 مع الربنامج التعب�ي ال�ا�صع النطاق، مبنا�صبة اإطالق 

الأعمال التمهيدية ل��صع م�رضوع اخلطة ال�طنية يف جمال الدميقراطية وحق�ق الإن�صان.

وتق�ت الديناميات ال�صالفة الذكر وبنف�ض جديد، مع الأفكار والآمال العري�صة التي اأطلقها د�صت�ر 

2011 يف جمال حق�ق الإن�صان، وت�ا�صلت مئات الربامج يف �ص�ئه على م�صت�ى م�ا�صلة حتيني 
خطة العمل ال�طنية يف جمال الدميقراطية وحق�ق الإن�صان وم�صاريع تفعيل الدميقراطية الت�صاركية 

واإعداد امللتم�صات وغريها من الأن�صطة ال�طنية واجله�ية والإقليمية التي جعلت النه��ض مبجال 

حق�ق الإن�صان قائما وممتدا يف الزمان واملكان.

يذكر املح�ر الفرعي الأول بت��صيات الهيئة يف هذا املجال. وقدم الفرع الثاين لنماذج دالة عن 

اأن�صطة وبرامج التح�صي�ض والت�ا�صل.

املحور الفرعي الأول: تو�صيات هيئة الإن�صاف وامل�صاحلة

من حيث النه��ض بحق�ق الإن�صان عرب الرتبية والتح�صي�ض

هذا 	  يف  الأمد  وط�يلة  متكاملة  وطنية  خطة  و�صع  اإىل  وامل�صاحلة  الإن�صاف  هيئة  »تدع� 

الإن�صان  ال�طنية اجلارية ح�ل مبادرة املجل�ض ال�صت�صاري حلق�ق  امل�صاورات  انطالقا من  ال�صاأن، 

التي تروم و�صع خطة وطنية للرتبية على حق�ق الإن�صان والنه��ض بها.«

من حيث اإطار تقدمي التقرير اخلتامي املت�صمن للتو�صيات

»اعتبار التقرير وثيقة مرجعية وطنية عم�مية يعمل على دجمها يف املنظ�مة التعليمية ب�صكل 	 

عام، ويف التك�ين املهني والتك�ين امل�صتمر لأع�ان ال�صلطة ورجال الأمن والق�صاة واأع�ان 

الق�صاء واملحامني وامل�ظفني بامل�ؤ�ص�صات ال�صجنية.

تنظيم اأن�صطة ذات طبيعة اإعالمية وترب�ية لتقدمي التقرير اإىل عم�م امل�اطنني.	 
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تنظيم حما�رضات ومنتديات لتقدمي التقرير ومناق�صته على امل�صت�ى الدويل ق�صد التعريف 	 

بالتجربة املغربية يف جمال احلقيقة وامل�صاحلة.

الإن�صان، 	  اجل�صيمة حلق�ق  النتهاكات  ما�صي  للن�صاء �صحايا  تكرميية  وطنية  تظاهرة  تنظيم 

كاعرتاف مبا كابدته من اآلم وقدمته من ت�صحيات.«

املحور الفرعي الثاين: مناذج دالة من اأن�صطة تعزيز ثقافة حقوق الإن�صان

لفائدة  الإن�صان،  ثقافة حق�ق  تعزيز  لأن�صطة يف جمال  دالة  مناذج  الثاين  الفرعي  املح�ر  يقدم 

امل�ظفني املكلفني باإنفاذ الق�انني وق�ات الأمن، ولأن�صطة اأخرى ت�ؤ�رض اإىل ممار�صات جديدة يف هذا 

املجال.

اأول: الكتاب املدر�صي

عمدت احلك�مة يف ماي� 2016 اإىل تنقية حمت�يات 390 كتابا مدر�صيا من امل�صامني التي 	 

تتعار�ض مع مبادئ حق�ق الإن�صان وامل�اطنة، ل �صيما ما يتعلق مببادئ الت�صامح، وعدم التمييز، 

وامل�صاواة، وتندرج هذه العملية يف �صياق احرتام امل�ا�صفات املرتبطة ب��صع املناهج الدرا�صية 

التي تعمل على تر�صيخ قيم ومبادئ حق�ق الإن�صان، والإن�صاف، وامل�صاواة، والت�صامح.    

ثانيا: برامج موجهة للق�صاة وقوات الأمن

تنظيم دورات تدريبية لفائدة م�ظفي العدل، واأفراد ال�رضطة والدرك، واملدر�ص�ن الرتب�ي�ن 	 

 500 )اأكرث من  العنف  الن�صاء والأطفال �صحايا  املعنيني برعاية  يف مراكز حماية الطف�لة(، 

قا�ض، وح�ايل 180 كاتب حمكمة، و148 م�صاعدا اجتماعيا(.

بها يف مراكز 	  املعم�ل  التدريبية  الربامج  اأ�صا�صي يف  الإن�صان كعن�رض  اإدماج مك�ن حق�ق 

التدريب اخلا�صة بفئات خمتلفة من ق�ات حفظ النظام امل�ص�ؤولة عن تطبيق الق�انني )املعهد 

امللكي لل�رضطة، املعهد امللكي لالإدارة الرتابية(.

امل�صلحة 	  الق�ات  اأفراد  وتدريب  تك�ين  من  يتجزاأ  ل  الإن�صاين جزء  الدويل  القان�ن  جعل 

امللكية، حيث ا�صتفاد من ح�ص�ض القان�ن الدويل الإن�صاين يف الفرتة 2016-2012 ح�ايل 

هذا  تدريبية يف  دورات  تنظيم  مت  كما  اأجنبيا.  متدربا   1939 بينهم  من  ع�صكريا   64106
امل�صاعدة،  والق�ات  ال�طني،  والأمن  امللكي،  والدرك  امل�صلحة،  الق�ات  ا�صتهدفت  املجال 

ومديرو ال�صج�ن. 
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للتدريب 	  اأ�صا�صيا  مك�نا  الإن�صاين  الدويل  والقان�ن  الإن�صان  حلق�ق  الدويل  القان�ن  جعل 

�صنتي  خالل  تقريبا  �صاعة   100 تخ�ص�ض  حيث  امللكي.  الدرك  لأفراد  املتاح  الأ�صا�صي 

التدريب للم�ا�صيع التي تعنى مببادئ واآليات حق�ق الإن�صان، ومكافحة التعذيب، وحماية 

حق�ق الن�صاء والأطفال. وتعززت هذه ال�حدات الدرا�صية بدورات تدريبية لفائدة املدربني 

112 دورة  ما يقارب   2012-2015 الفرتة  ا�صتفاد منها خالل  ال�صف،  وال�صباط و�صباط 

تدريبية.

ثالثا: تعزيز املقاربة الت�صاركية 

تر�صخت املقاربة الت�صاركية، التي كر�ض مبادئها د�صت�ر 2011، حيث ت��صعت اأكرث امل�صاورات 

واإعداد  العم�مية،  والربامج  واخلطط  ال�صرتاتيجيات  الق�انني، وو�صع  �صن  اأثناء عملية  واحل�ارات 

التقارير ال�طنية مب�جب اللتزامات الأممية حلق�ق الإن�صان، ف�صال عن عملية متابعة تنفيذ الت��صيات 

املنبثقة عنها. وقد �صاعدت هذه الدينامية اأي�صا على تكثيف النقا�ض العم�مي ح�ل ق�صايا حق�ق 

الإن�صان مثل ما يتعلق بعق�بة الإعدام، اأو الإجها�ض، اأو فعالية بع�ض احلق�ق الجتماعية والقت�صادية.       

ومتيزت هذه الدينامية كذلك مب�صاركة م��صعة للربملان ومناق�صة دوره يف جمال التفاعل مع اآليات 

الأمم املتحدة حلق�ق الإن�صان، بالإ�صافة اإىل اإطالق النقا�ض ب�صاأن م�ؤ�رضات قيا�ض اأداء وفعالية حق�ق 

الإن�صان.  

الفرع ال�صاد�ص

النهو�ص باأو�صاع ال�صجناء

حول  الإن�صان  حلقوق  ال�صت�صاري  املجل�ص  تو�صيات  الأول:  الفرعي  املحور 

ال�صجون

تقريره 	  يف  ال�اردة  الإن�صان  حلق�ق  ال�صت�صاري  املجل�ض  عن  ال�صادرة  الت��صيات  »تفعيل 

اخلا�ض ح�ل الأو�صاع يف امل�ؤ�ص�صات ال�صجنية ال�صادر �صنة 2004.

ت�صيري 	  على  ي�رضف  وخمت�صني  ومربني  ق�صاة  من  يتك�ن  م�صغر،  اإداري  جمل�ض  اإحداث 

امل�ؤ�ص�صات ال�صجنية.«
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املحور الفرعي الثاين: النهو�ص باأحوال ال�صجناء

 كما 
13

ان�صجاما مع ت��صيات الهيئة، مت اإحداث املندوبية العامة لإدارة ال�صج�ن واإعادة الإدماج،

مت، تنفيذا للتعليمات امللكية ال�صامية، احلر�ض على و�صع مقاربة لتدبري ال�صج�ن ت�ازن بني ت�فري 

الن�صباط والأمن داخل امل�ؤ�ص�صات ال�صجنية وبني �صيانة حق�ق النزلء واحلفاظ على كرامتهم، مع 

العمل على النه��ض ب��صعية امل�ؤ�ص�صات ال�صجنية وتاأهيلها، واعتماد تدبري احرتايف دقيق و�صارم 

للعمل بها، وت�فري الظروف املالئمة لتحقيق اإدماج وتاأهيل للنزلء بعد الإفراج عنهم.

ويف نف�ض ال�صياق، و�صعت احلك�مة برناجما يرمي اإىل النه��ض مبجم�ع مرافق ال�صج�ن بال�رضوع 

يف التخلي عن امل�ؤ�ص�صات الآيلة لل�صق�ط اأو ترميمها اأو تبديلها مبرافق جديدة تفي باملعايري الأمنية 

اأي�صا، بتعزيز امل�ارد  اإدماج ال�صجناء. كما قامت ال�صلطات العم�مية،  اإعادة  واللتزامات يف جمال 

الب�رضية للم�ؤ�ص�صات ال�صجنية، ورفعت العتمادات ال�صن�ية املخ�ص�صة لكفالة ول�ج ال�صجناء اإىل 

اخلدمات الطبية والتعليم والتك�ين والتغذية.

بديلة، مما من  بعق�بات  العمل  اأحكاما تعزز  القان�ن اجلنائي  وف�صال عن ذلك، ت�صمن م�رضوع 

م�رضوع  عزز  كما  ال�صج�ن.  اكتظاظ  من  احلد  من خالل  ال�صجناء  اأو�صاع  بتح�صني  ال�صماح  �صاأنه 

قان�ن امل�صطرة اجلنائية، من جهته، ال�صمانات املرتبطة مبراقبة امل�ؤ�ص�صات ال�صجنية من خالل و�صع 

مرة  ال�صجناء  اأح�ال  نائبه لالطالع على  اأو  امللك  التنفيذ ووكيل  قا�صي  زيارة  تن�ض على  اأحكام 

واحدة على الأقل يف كل �صهر. واأنه يتعني على قا�صي الأحداث من جانبه زيارة مراكز وم�ؤ�ص�صات 

الأطفال كل ثالثة اأ�صهر لالطالع على حالة الأطفال امل�دعني فيها.  

الفرع ال�صابع

تقوية �صالحيات املجل�ص الوطني يف جمال الت�صدي لالنتهاكات

املجل�ض  اخت�صا�ض  تق�ية  �صاأن  يف  الهيئة  لت��صيات  اأول  م�صت�ى  يف  التا�صع  الفرع  يقدم 

ال�صت�صاري، يف نطاق التدخل احلمائي، ويف م�صت�ى ثان لل�صالحيات اجلديدة للمجل�ض ال�طني 

يف املجال. 

13 - مب�جب املر�ص�م رقم 2.08.772 بتاريخ 25 جمادى الأوىل 1430 )21 مــاي 2009(.
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والت�صدي  ال�صت�صاري  املجل�ص  حول  الهيئة  تو�صيات  الأول:  الفرعي  املحور 

لالنتهاكات

جمال 	  يف  طلب،  على  بناء  اأو  التلقائي  الت�صدي  يخ�ض  فيما  املجل�ض  اخت�صا�ض  »تق�ية 

التحري وتق�صي احلقائق يف انتهاكات حق�ق الإن�صان، ومتكينه من تتبع �صري املحاكمات.

رفع درجة تعاون ال�صلطات العم�مية مع املجل�ض فيما يتعلق بتحقيقاته ومتكينه من املعل�مات 	 

والتقارير ذات ال�صلة يف هذا املجال واإخباره مبا تتخذه من اإجراءات ت�صحيحية ب�صاأنها.«

املحور الفرعي الثاين: تقوية وتو�صيع �صالحيات املجل�ص الوطني حلقوق الإن�صان

د�صت�ر  مب�جب  د�صت�رية،  م�ؤ�ص�صة  م�صت�ى  اإىل  الإن�صان  حلق�ق  ال�طني  باملج�ض  الرتقاء  بعد 

، كن�ض مرجعي يعزز �صالحياته 
14

2011، �صدر القان�ن رقم 76.15 املتعلق باإعادة تنظيم املجل�ض
يف جمال الت�صدي لالنتهاكات وتعزيز التدخل احلمائي.

اأول: من حيث التحريات والتحقيقات والت�صدي

جهات 	  ب�صائر  الإن�صان  حق�ق  انتهاكات  بر�صد  احلمائية،  مهامه  اإطار  يف  املجل�ض،  »يق�م 

اململكة.

يج�ز للمجل�ض اإجراء التحقيقات والتحريات الالزمة ب�صاأن انتهاكات حق�ق الإن�صان واإجناز 	 

املخت�صة،  اجلهات  اإىل  التقارير  هذه  ت�جيه  ويت�ىل  به،  قام  ما  خال�صات  تت�صمن  تقارير 

م�صف�عة بت��صياته.

كما يخرب الأطراف املعنية بالنتهاك م��ص�ع التحقيق اأو التحري، ويقدم لها الت��صيحات 	 

الالزمة ب�صاأن ذلك. 

اأو 	  ال�طني  بالدفاع  الأمر  يتعلق  عندما  املهني  بال�رض  تتم�صك  اأن  العم�مية  لل�صلطات  ميكن 

بالأمن العام اأو لدواع خطرية وحالة، واأن تعرت�ض، على اإجراء حتريات وحتقيقات املجل�ض، 

 ».
15

وذلك بقرار مكت�ب

14 - من�ص�ر باجلريدة الر�صمية عدد 6652 بتاريخ فاحت مار�ض 2018. 
15 - املادة 5 من القان�ن 76.15.
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ثانيا: من حيث تعاون ال�صلطات

التحقيق والتحري، من  باأعمال  اأو اعرتا�ض عليها عند قيامه  »تك�ن كل عرقلة ملهام املجل�ض 

اآخر يف خدمة الإدارة، دون مراعاة للمقت�صيات الت�رضيعية  اأو اأي �صخ�ض  اأو م�ظف  قبل م�ص�ؤول 

اتخاذ  ق�صد  املعنية  ال�صلطات  اإىل  يحال  للمجل�ض  تقرير  م��ص�ع  العمل،  بها  اجلاري  والتنظيمية 

التدابري الالزمة واإحاطة املجل�ض علما بذلك.« تتمة املادة 5.

»ويتعني على ال�صلطات والهيئات وكافة اجلهات املعنية مب��ص�ع ال�صكاية املحالة اإليها من قبل 

املجل�ض، بجميع التدابري التي اتخذتها يف م��ص�ع ال�صكاية التي عر�صت عليها داخل اأجل ت�صعني 

قبل  من  ال�صتعجال  حالة  اأثريت  اإذا  ي�ما   )60( �صتني  اإىل  املدة  هذه  تقلي�ض  وميكن  ي�ما.   )90(

.
16

املجل�ض«

ثالثا: من حيث الو�صاطة والتدخل ال�صتباقي

من  بحالة  الأمر  تعلق  كلما  عاجلة  بكيفية  التدخل  مهامه،  ممار�صة  اإطار  للمجل�ض، يف  ميكن   «

حالت الت�تر قد تف�صي اإىل وق�ع انتهاك حق من حق�ق الإن�صان ب�صفة فردية اأو جماعية، وذلك 

17
ببذل كل م�صاعي ال��صاطة وال�صلح التي يراها منا�صبة بتن�صيق مع ال�صلطات العم�مية املعنية.« 

رابعا: من حيث تفقد اأماكن العتقال واملوؤ�ص�صات ال�صجنية

»يق�م املجل�ض، يف اإطار ممار�صة مهامه يف جمال حماية حق�ق الإن�صان بزيارة اأماكن العتقال 

واإعادة  الطف�لة  حماية  مراكز  وكذا  ومعاملتهم،  ال�صجناء  اأح�ال  ومراقبة  ال�صجنية،  وامل�ؤ�ص�صات 

الأمرا�ض  مبعاجلة  اخلا�صة  ال�صت�صفائية  وامل�ؤ�ص�صات  الجتماعية،  الرعاية  وم�ؤ�ص�صات  الإدماج، 

18
العقلية والنف�صية، واأماكن الحتفاظ بالأجانب يف و�صعية غري قان�نية.« 

خام�صا: من حيث الآليات الوطنية املحدثة

الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب. 1

» تخت�ض الآلية ال�طنية لل�قاية من التعذيب بدرا�صة و�صعية وواقع معاملة الأ�صخا�ض املحرومني 

من حريتهم من خالل:

16 - املادة 6 من نف�ض القان�ن.
17 - املادة 10.

18 - الفقرة الأوىل من املادة 11.
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القيام بزيارات منتظمة، وكلما طلب املجل�ض ذلك، ملختلف الأماكن التي ي�جد فيها اأ�صخا�ض 	 

حمروم�ن اأو ميكن اأن يك�ن�ن حمرومني من حريتهم، بهدف تعزيز حمايتهم من التعذيب ومن 

�رضوب املعاملة اأو العق�بة القا�صية اأو الالاإن�صانية اأو املهينة.

من 	  املحرومني  الأ�صخا�ض  واأو�صاع  معاملة  حت�صني  بها  العمل  �صاأن  من  ت��صية  كل  اإعداد 

حريتهم وال�قاية من التعذيب.

اأو 	  م�صاريع  ب�صاأن  اأو  العمل  بها  اجلاري  الت�رضيعات  ب�صاأن  مالحظة  اأو  مقرتح  كل  تقدمي 

19
مقرتحات الق�انني ذات ال�صلة بال�قاية من التعذيب.« 

 الآلية الوطنية للتظلم اخلا�صة بالأطفال �صحايا انتهاكات حقوق الطفل. 2

»تق�م الآلية ال�طنية للتظلم اخلا�صة بالأطفال �صحايا انتهاكات حق�ق الطفل باملهام التالية:

تلقي ال�صكايات املقدمة اإما مبا�رضة من قبل الأطفال �صحايا النتهاك اأو نائبهم ال�رضعي، اأو 	 

من قبل الغري.

القيام بجميع التحريات املتعلقة بال�صكايات املت��صل بها ودرا�صتها ومعاجلتها والبت فيها.	 

تنظيم جل�صات ا�صتماع ودع�ة الأطراف املعنية مب��ص�ع النتهاك اأو ال�صكاية وكذا ال�صه�د 	 

20
واخلرباء وكل �صخ�ض ترى فائدة يف ال�صتماع اإليه.« 

الآلية الوطنية اخلا�صة بحماية حقوق الأ�صخا�ص يف و�صعية اإعاقة. 3

»مع مراعاة الخت�صا�صات املخ�لة لل�صلطات املعنية، تق�م الآلية ال�طنية اخلا�صة بحماية حق�ق 

الأ�صخا�ض يف و�صعية اإعاقة باملهام التالية:

تلقي ال�صكايات املقدمة مبا�رضة من قبل الأ�صخا�ض يف و�صعية اإعاقة �صحايا النتهاك اأو من 	 

لدن من ين�ب عنهم، اأو من قبل الغري، عند انتهاك حق من حق�قهم.

القيام بجميع التحريات املتعلقة بال�صكايات املت��صل بها ودرا�صتها ومعاجلتها والبت فيها.	 

تنظيم جل�صات ا�صتماع ودع�ة الأطراف املعنية مب��ص�ع النتهاك اأو ال�صكاية وكذا ال�صه�د 	 

21
واخلرباء وكل �صخ�ض ترى فائدة يف ال�صتماع اإليه.«

19 - الفقرة الأوىل من املادة 13
20 - الفقرة الأوىل من املادة 18
21 - الفقرة الأوىل من املادة 19
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الفرع الثامن

الدفع بعدم د�صتورية قانون

املحور الفرعي الأول: تو�صية الهيئة

بال  ا�صتثناء  الدفع  احلق يف  على  د�صت�ريا  »التن�صي�ض  ب  وامل�صاحلة  الإن�صاف  هيئة  »اأو�صت 

د�صت�رية قان�ن من الق�انني«

املحور الفرعي الثاين: قانون تنظيمي متعلق بالدفع بعدم د�صتورية

يعد القان�ن التنظيمي املتعلق بالدفع بعدم د�صت�رية قان�ن، جَتَلٍّ من جتليات دولة القان�ن، ومن 

املقت�صيات امل�ؤ�ص�صة وال�صامنة حلق�ق الإن�صان، كثقافة وك�صيا�صة، ف�صال عن اأنه ظل مطلبا للنخب 

22
احلق�قية والد�صت�رية وللعدالة النتقالية املغربية.

 تخ�ض خلفية هذا القان�ن، عندما قدم من 
23

وتعر�ض الفقرات امل�الية اأوجه واعتبارات واأغرا�ض 

طرف ال�صلطة التنفيذية اأمام الربملان، ب��صفها من الأعمال التمهيدية يف نطاق العملية الت�رضيعية، 

تهم الثقافة احلق�قية الد�صت�رية. ومن بني ما ورد فيها:

من حيث العتبارات

»تنزيل الف�صل 133 من الد�صت�ر ياأتي تطبيقا للمادة 28 من القان�ن التنظيمي رقم 066.13 	 

�رضوط  لتحديد  لحق  تنظيمي  قان�ن  على  اأحالت  والتي  الد�صت�رية،  باملحكمة  املتعلق 

بعدم  دفع  كل  يف  النظر  جمال  يف  لخت�صا�صاتها  الد�صت�رية  املحكمة  ممار�صة  واإجراءات 

د�صت�رية القان�ن.

اإعداد م�رضوع قان�ن تنظيمي متعلق بتحديد �رضوط واإجراءات الدفع بعدم د�صت�رية قان�ن، تطبيقا لأحكام الفقرة  22 - مت 
الثانية من ف�صل 133 من الد�صت�ر، وقد جرى التداول يف م�رضوعه باملجل�ض ال�زاري املنعقد بتاريخ 23 ي�ني� 2016، طبقا 

لأحكام الف�صل 49 من الد�صت�ر، ومت اإيداعه بالأ�صبقية لدى جمل�ض الن�اب، وبعد تداوله وامل�افقة عليه، تداول فيه جمل�ض 

امل�صت�صارين، واأدخل تعديالت على بع�ض م�اده، وبعد ذلك �صادق عليه جمل�ض الن�اب يف قراءة ثانية.

على  كان  الذي   ،2018 مار�ض   6 بتاريخ  قرارها  اأ�صدرت  للد�صت�ر،  لتبت يف مطابقته  الد�صت�رية  املحكمة  وملا عر�ض على 

م�صت�يات، حيث �رضحت ب�ج�د م�اد مطابقة للد�صت�ر، ويف اأخرى، اتخذت م�قفا تف�صرييا، ويف حالت اأخرى قررت عدم 

الد�صت�رية بالن�صبة لبع�ض امل�اد. وحيث اأن القان�ن ولغاية مطلع اأبريل من �صنة 2018 يف انتظار مالءمته مع قرار املحكمة 

الد�صت�رية. 

23 - كلمة وزير العدل، عند م�رضوع قان�ن تنظيمي رقم 86.15 يتعلق بتحديد �رضوط واإجراءات تطبيق الف�صل 133 من 
الد�صت�ر، جلنة العدل والت�رضيع وحق�ق الإن�صان مبجل�ض الن�اب – 7 ي�ني� 2017.
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اأن لكل طرف يف ق�صية 	  مفاده  د�صت�ريا  133، حقا  الف�صل  2011، من خالل  د�صت�ر  اأقر 

اأنه مي�ض باحلق�ق  اأثناء النظر فيها، الدفع بعدم د�صت�رية قان�ن �صيطبق فيها، يرى  اأن يثري، 

واحلريات التي ي�صمنها له الد�صت�ر، وه� حق د�صت�ري غري م�صب�ق.

على 	  البعدية  للرقابة  اآلية جديدة  وق�صاء،  قان�نا  الق�انني،  د�صت�رية  بعدم  الدفع  مبداأ  يعترب 

الق�انني التي كانت تعرف فراغا د�صت�ريا يف تنظيم هذه الرقابة، فهذه الآلية، وهذا الن�ع من 

الخت�صا�ض ي�صكل اأ�صل�با وقائيا يح�ل دون اإ�صدار ق�انني تخالف الد�صت�ر، كما اأنه يعترب 

ث�رة حق�قية يف النظام الد�صت�ري املغربي، اإذ �صي�صبح باإمكان كل من له ال�صفة الدفع باأن 

القان�ن، الذي �صيطبق عليه اأمام املحاكم، مي�ض باحلق�ق واحلريات التي ي�صمنها له الد�صت�ر.«

من حيث الأهداف

»�صم� الد�صت�ر بجعل القاعدة الأدنى تطابق القاعدة العلى درجة، وتي�صري ال�ل�ج اإىل الق�صاء 	 

الد�صت�ري يف ظل الرتقاء باملجل�ض الد�صت�ري اإىل حمكمة د�صت�رية باخت�صا�صات وا�صعة 

)منها منحها اإمكانية النظر يف د�صت�رية اللتزامات الدولية للمملكة(، ومتكني امل�اطنني من 

قد  مما  النفاذ  ال�صارية  القان�نية  الرت�صانة  وتطهري  الت�رضيعية  املنظ�مة  تنقيح  يف  امل�صاهمة 

ي�ص�بها من مقت�صيات غري د�صت�رية، وجل�ء امل�اطن اإىل الق�صاء الد�صت�ري عن طريق تقنية 

الدفع، ي�صكل بحق نقلة ن�عية لتحقيق عدال د�صت�رية م�اطنة، مما يجعلهم يف قلب معادلة 

الق�صاء  مع  تتفاعل  ثقافة جمتمعية  اإ�صاعة  ذلك  مبا يرتتب عن  ن حق�قهم وحرياتهم،  حُتَ�صِّ

الد�صت�ري.

 ا�صتح�رضت العتبارات الجتاهات الد�صت�رية يف هذا املجال، ومن بينها: اأن هذه التجارب 	 

املقارنة تتفق يف جمم�عها على:

من  القان�ين  النظام  »تطهري«  يف  واملتمثلة  الد�صت�رية،  بعدم  الدفع  اآلية  من  الغاية  	• 	

الن�ص��ض امل�ص�بة بعيب عدم الد�صت�رية يف اإطار متكامل والن�صجام مع باقي اآليات 

الرقابة القبلية.

�رضوط قب�ل الدع�ى، والتي تن�رضف اأ�صا�صا اإىل التحقق من م�صاألة »جدية الطعن«،  	• 	

الد�صت�ري  املجل�ض  اأو  املحكمة  قبل  من  امل��ص�ع  ذات  يف  البت«  »�صابقة  وغياب 

املعني.

كفالة �صمانات املحاكمة العادلة، مع ما تقت�صيه من متكني ال�ل�ج، والبت داخل اآجال  	• 	

معق�لة، وم�ؤازرة املحامي، و�صمان امل�صطرة الت�اجهية وتعليل القرارات ال�صادرة.
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العدالة  اإىل  ال�ل�ج  تي�صري  �صمانات  بني  والت�فيق  للت�صفية،  حمكم  نظام  و�صع  	• 	
الأنظمة،  بع�ض  يف  املمار�صة  عنها  اأبانت  التي  التخ�فات  وا�صتح�صار  الد�صت�رية 

واملتمثلة يف ظاهرة الت�صخم يف امللفات املعرو�صة على اأنظار املحاكم الد�صت�رية.

وج�د تباين بني التجارب يف جمم�عة من العنا�رض، من بينها: 	• 	

حتديد طبيعة ونطاق احلق�ق واحلريات التي وقع امل�صا�ض بها والتي يجب حمايتها، هل هي 	 

تلك املن�ص��ض عليها فقط يف الد�صت�ر، اأم اأنها ت�صمل اأي�صا تلك املتعارف عليها دوليا وفقا 

للمبادئ العامة وامل�اثيق والتفاقيات الدولية امل�صادق عليها.

مفه�م 	  حتديد  وكذا  الدفع،  لتقدمي  ت�فرها  ال�اجب  وال�رضوط  والآجال  الإجراءات  حتديد 

الطرف يف النزاع الذي تنعقد له ال�صفة وامل�صلحة يف اإثارة الدفع وكذا و�صع الت�جه الأن�صب 

بخ�ص��ض جمانية امل�صطرة، واإجبارية املحامي، وعلنية اأو �رضية اجلل�صات.

ل�صمان 	  احرتازية  اآليات  و�صع  يف  والتفكري  الدفع،  جدية  لتقدير  املعتمدة  العنا�رض  �صبط 

التحقق من هذه اجلدية، وحتديد اجلهة التي لها احلق يف رقابة اجلدية.

حتديد جهة الق�صاء التي ميكن اإثارة الدفع اأمامها )ق�صاء امل��ص�ع، ق�صاء ال�صتعجال، ق�صاء 	 

التحقيق، هيئات التحكيم وال��صاطة، م�ؤ�ص�صات احلكامة، اللجان الإدارية والتاأديبية ... اإخ(، 

ومرحلة التقا�صي، واآجال البت.

التعامل مع الدفع بعدم الد�صت�رية من خالل اإقرار اأو عدم اإقرار نظام للت�صفية، وحتديد درجة 	 

التقا�صي التي �صتتم فيها اإحالة الق�صية اإىل املحكمة الد�صت�رية.

حتديد طبيعة الآثار الف�رية اأو الرجعية الناجمة عن القرارات ال�صادرة عن املحاكم اأو املجال�ض 	 

الد�صت�رية، وانعكا�صاتها على مبداأ الأمن القان�ين والق�صائي وعلى احلق�ق املكت�صبة«.

الفرع التا�صع

احلماية القانونية للن�صاء

املحور الفرعي الأول: تو�صيات الهيئة

»اإحداث اآلية وطنية للنه��ض بحق�ق الن�صاء وحمايتها، وتتبع اإعمال ال�صيا�صات العم�مية يف 	 

املجال، مع تخ�يلها ال�صالحيات وال��صائل الالزمة لإجناز مهامها.
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التعزيز امل�ؤ�ص�صاتي واجلغرايف ملراكز ال�صتماع وامل�صاعدة القان�نية والنف�صية للن�صاء �صحايا 	 

العنف، وفتح باب ال�صتفادة من خدماتها اأمام الن�صاء �صحايا ما�صي النتهاكات.«

املحور الفرعي الثاين: الأعمال املنجزة على امل�صتوى املوؤ�ص�صاتي والقانوين  

ان�صجاما مع هذه الت��صيات، وتفاعال مع التط�ر املجتمعي الذي تعرفه م�صاهمة املراأة املغربية يف 

الدينامية الإ�صالحية ال�طنية على خمتلف امل�صت�يات، مت تعزيز اجله�د املتعلقة بالنه��ض بحق�ق 

املراأة، �ص�اء من خالل اخلطط والربامج وال�صيا�صات العم�مية ذات من قبيل خطة امل�صاواة »اإكرام 1 

و2«، اأو عن طريق تفعيل مقت�صيات الد�صت�ر ذات ال�صلة، حيث تعزز الإطار امل�ؤ�ص�صاتي باإحداث 

، بالإ�صافة اإىل التدابري امل�ؤ�ص�صاتية وال�صيا�صية الهامة 
24

هيئة املنا�صفة ومكافحة كل اأ�صكال التمييز

تدبري  ويف  املجتمع  يف  املراأة  و�صعية  بتح�صني  املعنية  وامل�ؤ�ص�صات  القطاعات  �صعيد  على  املتخذة 

ال�صاأن العام.

، مت�صمنا، بالإ�صافة لكل 
25

وعالوة على ذلك، �صدر القان�ن املتعلق مبحاربة العنف �صد الن�صاء 

ومن  العنف.  �صحايا  الن�صاء  لفائدة  احلمائي  التدخل  جمال  يف  هامة  اآليات  باملفاهيم،  يتعلق  ما 

م�صمولت القانون الذي قدمته املذكرة التقدميية يف الربملان عند عر�ض امل�رضوع:

الأفعال 	  وح�رض  لتمييز  املتدخلني  م�صاعدة  �صاأنه  من  ودقيق  حمدد  مفاهيمي  اإطار  »حتديد 

مبختلف  العنف  مفه�م  قبيل حتديد  من  الن�صاء،  �صد  العنف  نطاق  املندرجة يف  وال�صل�كات 

اأ�صكاله.

اإحداث اآليات للتكفل بالن�صاء �صحايا العنف.	 

اعتماد منهجيات واأطر م�ؤ�ص�صاتية للتن�صيق بني خمتلف املتدخلني يف جمال مناه�صة العنف 	 

القطاعات  امللكي  الدرك  ال�طني،  الأمن  الق�صائية،  ال�صلطة  )مثل:  وحمايتهن  الن�صاء  �صد 

احلك�مية املعنية ... اإلخ(.

الزوجة 	  اإرجاع  عن  )كالمتناع  باملراأة  �رضرا  يلحق  عنفا  باعتبارها  الأفعال  بع�ص  جترمي 

املطرودة م بيت الزوجية، الإكراه على الزواج، امل�صا�ض بحرمة ج�صد املراأة، تبديد اأو تف�يت 

اأم�ال الأ�رضة ب�ص�ء نية ... اإلخ(.

24 - مب�جب القان�ن رقم 79.14 املن�ص�ر باجلريدة الر�صمية عدد 6612 بتاريخ 12 اأكت�بر 2017.
25 - ظهري �رضيف رقم 1.18.19، �صادر يف 5 جمادى الآخرة )22 فرباير 2018( بتنفيذ القان�ن 103.13، املتعلق مبحاربة 

العنف �صد الن�صاء )ج.ر – ال�صنة 107 عدد 6655(.
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جترمي بع�ص الأفعال باعتبارها �ص�را من �ص�ر التحر�ض اجلن�صي، مع ت�صديد العق�بات عليها 	 

اأو  الأ�ص�ل  )اأحد  اأ�صخا�ض حمددين  ومن طرف  معينة  الفعل يف ظروف  ارتكاب  يف حالة 

املحارم، زميل يف العمل، �صخ�ض مكلف بحفظ النظام، ...، اإلخ(.

ت�صديد العق�بات على بع�ض الأفعال امل�جهة �صد »ن�صاء يف و�صعيات خا�صة« كالعنف �صد 	 

امراأة حامل اأو �صد الزوجة اأو الطليقة بح�ص�ر الأبناء اأو ال�الدين.

املعتدي، 	  الزوج  اإبعاد  قبيل:  )من  امل�صطرية  التدابري  اإطار  تدابري حمائية جديدة يف  اعتماد 

العتداء،  بعدم  تعهده  مع  العنف  بارتكاب  التهديد  حالة  يف  العتداء،  بعدم  املعتدي  اإنذار 

اأو  �صكنها  من  اأو  ال�صحية  من  القرتاب  منع  ال�صكن،  اإىل  حا�صنته  مع  املح�ص�ن  اإرجاع 

الأبناء، اإ�صعار املعتدي مبنعه من الت�رضف يف الأم�ال امل�صرتكة للزوجني ... اإلخ(.

التن�صي�ص على عن�رش الفورية يف اتخاذ التدابري احلمائية، مع تقرير عق�بات على خرقها.«	 

الفرع العا�رش

العتذار الر�صمي والعلني

اأو�صت الهيئة يف ختام اأ�صغالها ب: »اأن يق�م ال�زير الأول، بعد تقدمي تقريرها اخلتامي، بالإدلء 

الدولة عما تبث من  با�صم احلك�مية عن م�ص�ؤولية  اعتذارا ر�صميا  الربملان، يت�صمن  اأمام  بت�رضيح 

انتهاكات ج�صيمة حلق�ق الإن�صان يف املا�صي.«

وحيث اأن هذه الت��صية، ظلت وحيدة ورمبا »يتيمة«، ذلك اأنها حررت كفقرة اأخرية يف التقرير 

بنزكري على جاللة امللك حممـد  ادري�ض  للهيئة وقبل عر�صه من طرف رئي�صها املرح�م  اخلتامي 

ال�صاد�ض.

القرارات  من  قرارا  مثل  مما  الهيئة،  تقرير  ن�رض  على  بامل�افقة  امللكي  ال�صتقبال  وحيث حظي 

العدالة  نتائج  اعتماد  يف  الف�رية  ب�صبب  العامل،  عرب  وامل�صاحلة  احلقيقة  جلان  جتارب  يف  الرائدة 

النتقالية ون�رضها.

وقد تال ذلك، حفل كبري ا�صتقبل فيه جاللة امللك رئي�ض واأع�صاء الهيئة، ومتيز احلفل بح�ص�ر 

لختتام  بالن�صبة  بليغا  حدثا  ذلك  مثل  وقد  اجل�صيمة.  النتهاكات  ما�صي  �صحايا  وبع�ض  اأقارب 

الأ�صغال الر�صمية للعدالة النتقالية، باعتبار الأبعاد الإن�صانية وامل�ؤ�ص�صاتية لال�صتقبال. 
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وحيث اأن العتذار الر�صمي والعلني املطل�ب يف ال�زير الأول، اأ�صبح باأحد املعاين متجاوزا اأمام 

التقرير وف�رية  اعتماد  امللك، من حيث  رئا�صتها يف �صخ�ض جاللة  ال�صادرة عن  الدولة  قرارات 

فيه:  جاء  ما  اأبرز   2006 يناير   06 بتاريخ  الأمة  اإىل  خطاب  وت�جيه  ال�صحايا،  وا�صتقبال  الن�رض 

املجل�ض  نكلف  فاإننا  واأع�صاء،  رئا�صة  وامل�صاحلة،  الإن�صاف  لهياأة  املخل�صة  باجله�د  ن�صيد  واإذ   «

م�ا�صلة  اإىل  العم�مية،  ال�صلطات  كافة  ندع�  كما  ت��صياتها.  بتفعيل  الإن�صان  ال�صت�صاري حلق�ق 

وامل�صاحلة. والإن�صاف  احلقيقة  تعزيز  على  الرا�صخ  حر�صنا  لتج�صيد  املجل�ض،  مع  املثمر   التعاون 

ين�صى.  فالتاريخ ل  املا�صي،  ن�صيان  تعني  اأجنزناها، ل  التي  ال�صادقة  امل�صاحلة  اأن هذه  ل�اثق  واإين 

واإمنا تعترب مبثابة ا�صتجابة لق�له تعاىل: »فا�صفح ال�صفح اجلميل«. واإنه ل�صفح جماعي، من �صاأنه اأن 

اإ�صالح عميق يجعل بالدنا تتحرر من �ص�ائب ما�صي احلق�ق  امل�ؤ�ص�صي.  ي�صكل دعامة لالإ�صالح 

ال�صيا�صية واملدنية«.

وقد كان بالإمكان للت��صية امل�جهة لل�زير الأول يف ظل هذا املناخ، اأن تك�ن تدبريا تكميليا. 

ولكن يبدو اأن عدم القيام بعمل تف�صريي ب�صاأنها، �صاهم يف عدم تفعيلها باملرة، ذلك اأن الغر�ض من 

اأعمالها الإعدادية الداخلية، تاأ�ص�ض على فكرة م�ص�ؤولية احلك�مة  العتذار يف خلفية الهيئة ويف 

الت�صامنية عن اأعمالها اأمام رقابة الربملان. 

وت��صياتها،  الهيئة  برامج  تنفيذ  يف  الكامل  انخراطها   2007 العام  منذ  احلك�مة  اأكدت  وقد 

بخ�ص��ض الك�صف عن احلقيقة وجرب الأ�رضار واقرتاح ال�صمانات ذات ال�صلة، مرورا بت�صمينها 

حلق�ق الإن�صان يف الربامج احلك�مية، و�ص�ل اإىل اعتماد اخلطة ال�طنية يف جمال الدميقراطية وحق�ق 

الإن�صان، باعتبار كل ذلك من جتليات فكرة الت��صية وفل�صفتها. وبذلك، اأ�صبحت الفكرة، م��ص�عيا، 

من اأدبيات العدالة النتقالية املغربية.

الفرع احلادي ع�رش

 ق�صايا حمتجزي تاكونيت

بالرغم من اأن الهيئة اعتربت اأنها غري خمت�صة بالبت يف الطلبات املقدمة من قبل املحتجزين 

�صيا�صية  اأن�صطة  ب�صبب  يتم  احلالت مل  بالن�صبة ملعظم  لك�ن هذا الحتجاز  بالنظر  تاك�نيت  مبركز 

ملا  واعتبارا  املحتجزون،  لها  تعر�ض  التي  النتهاكات  بالنظر خلط�رة  اأنه  اإل  اأو جمع�ية  نقابية  اأو 

عان�ه من حرمان من حق�قهم وملا حتمل�ه من جراء ظروف الحتجاز، اأو�صت الهيئة باتخاذ جميع 

الإجراءات الالزمة جلرب كافة اأ�رضار املحتجزين.
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باإعداد  الإن�صان  ال�طني حلق�ق  باملجل�ض  الت��صيات  تفعيل  قامت جلنة  الت��صية  لتلك  وتنفيذا 

مقررات حتكيمية ق�صت بالتع�ي�ض لفائدة 104 من ال�صحايا وذوي حق�قهم، والتي عملت احلك�مة 

على ت�فري العتمادات املالية الالزمة لتنفيذها.

الفرع الثاين ع�رش

 ق�صايا حمتجزي البولي�صاريو

بالرغم من اأن الهيئة �رضحت بعدم اخت�صا�صها للبت يف الطلبات امل�جهة اإليها من املحتجزين 

التي  النتهاكات  عن  املغربية  الدولة  اأجهزة  م�ص�ؤولية  لنعدام  بالنظر  الب�لي�صاري�  لدى  ال�صابقني 

تعر�ص�ا لها، اإل اأنها، واعتبارا ملا عاناه ه�ؤلء املحتجزون من بالغ الأ�رضار، وتعزيزا لروح امل�اطنة 

املحتجزين  اأ�رضار  كافة  جلرب  الالزمة  الإجراءات  جميع  باتخاذ  اأو�صت  الجتماعي،  والت�صامن 

املذك�رين وذوي حق�قهم.

واملجل�ض  حاليا(  ال��صيط  )م�ؤ�ص�صة  �صابقا  املظامل  دي�ان  من  ومببادرة  الت��صية  لهذه  تنفيذا 

ال�صت�صاري حلق�ق الإن�صان �صابقا )املجل�ض ال�طني حلق�ق الإن�صان حاليا( مت التفاق مع احلك�مة 

على القيام بت�ص�ية ودية ت�ؤدي اإىل تع�ي�ض ال�صحايا املدنيني. 

مقررات  الإن�صان  حلق�ق  ال�طني  باملجل�ض  الت��صيات  تفعيل  جلنة  اأ�صدرت  ال�صدد،  هذا  ويف 

حتكيمية ق�صت بالتع�ي�ض لفائدة ال�صحايا وذوي حق�قهم الذين يقارب عددهم 260 حالة تقدم�ا 

بطلبات اإىل الهيئة خالل فرتة وليتها، والذين عملت احلك�مة على ت�فري العتمادات املالية الالزمة 

لتنفيذ املقررات القا�صية بتع�ي�صهم مببلغ مايل يقدر ب 115 ملي�ن درهم.
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الق�صم الثالث

باقي الإ�صالحات اجلارية يف نطاق

اخلطة الوطنية يف جمال الدميقراطية وحقوق الإن�صان



7071



71

تقديم

بخ�ص��ض  وامل�صاحلة  الإن�صاف  لهيئة  ال�صرتاتيجي  الختيار  عند  التقرير،  هذا  تقدمي  َف  َتَ�قَّ

اأ�صا�ض ونطاق وهدف ت��صياتها، باعتبارها »م�صاهمة اإ�صافية يف م�صرية الإ�صالحات اجلارية ببالدنا 

الرامية اإىل تر�صيخ حق�ق الإن�صان وت�طيد الدميقراطية وتق�ية دولة احلق والقان�ن.«

النتهاكات  �صد  القان�نية  احلماية  ولأ�ص�ض  الد�صت�ري  للمدخل  خا�صة  اأهمية  الهيئة  اأولت 

وال�صمانات  املبادئ  م�صت�ى  على  والكل،  الأمنية،  احلكامة  ومل��ص�ع  الإن�صان  حلق�ق  اجل�صيمة 

والتدابري. واأو�صت يف �صاأن باقي الق�صايا من خالل املقرتحات املتعلقة بالرتبية على حق�ق الإن�صان 

والنه��ض بها وباملجالت العلمية وال�قائية والبحثية املرتبطة بنتائج اأعمالها.

وحيث اأن ق�صطا هاما من ت��صيات الهيئة، قد مت تفعيله، كما مت بيان ذلك يف الق�صم الأول من 

التقرير، على �صعيد ال�ثيقة الد�صت�رية، وم�صت�يات اأخرى، واأن باقي الت��صيات جتد مكانتها يف 

اخلطة ال�طنية يف جمال الدميقراطية وحق�ق الإن�صان، وعلى نح� اأمثل، يف جميع م�صت�يات الأجراأة، 

والتح�صي�ض  الت�ا�صل  تدابري  م�صت�ى  على  اأو  وامل�ؤ�ص�صاتية  الت�رضيعية  بالتدابري  الأمر  تعلق  �ص�اء 

وتق�ية القدرات. ويقدم الق�صم الثاين لهذه اجل�انب تبعا مل��ص�عات الت��صيات.

كان تفكري الهيئة بذلك ا�صرتاتيجيا، يف املنطلق ومن حيث الغايات. ولأجل ذلك، راهنت على 

الزمن، مبعناه التاريخي، زمن الإ�صالحات العميقة، التي تبقى يف نطاقه، ت��صياتها، رافدا من روافد 

التح�لت الكربى، خا�صة واأن وجهتها البعيدة،– كما ورد يف الق�صم الأول – هي تر�صيخ حق�ق 

الإن�صان وت�طيد الدميقراطية وتق�ية دولة احلق والقان�ن. وان�صجاما مع هذا الختيار ال�صرتاتيجي، 

اختيار الهيئة، ميكن النظر مل�صت�يات التفعيل من ثالثة جمالت كربى: 

باملعنى  وحتقق  الن�ر  راأى  الت��صيات  من  هاما  ق�صطا  اأن  الق�ل  ميكن  ومبقت�صاه  الأول،  املجال 

املادي، ويتمثل يف الإ�صالح الد�صت�ري وا�صتكمال مهام الهيئة يف نطاق الك�صف عن احلقيقة وجرب 

الأ�رضار والإ�صالحات التي حتققت على م�صت�ى النه��ض بالعدالة من حيث التغيريات اجل�هرية 

الأعلى  املجل�ض  واإحداث  اإ�صالحها  ميثاق  وو�صع  والل�جي�صتيك،  التحتية  البنيات  طالت  التي 

لل�صلطة الق�صائية واملحكمة الد�صت�رية ورئا�صة النيابة العامة وم�ا�صلة الن�صمام ورفع التحفظات 

ب�صاأن امل�اثيق الدولية، وبذات الدرجة، التغيريات القان�نية التي �صملت حريات ال�صحافة والن�رض 
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واخت�صا�ض املجل�ض ال�طني يف نطاق التدخل احلمائي. وكذا التغيريات اجلارية على م�صت�ى بنيات 

امل�ؤ�ص�صات ال�صجنية وبع�ض التدابري التي طالت حماية الن�صاء �صد العنف والتمييز. 

املجال الثاين، ويف نطاقه ميكن الق�ل اإن ت��صيات اأخرى تتفاعل تدريجيا مع ديناميات التغيري، 

على م�صت�ى القان�ن الدويل حلق�ق الإن�صان من قبيل الأمن وحق�ق الإن�صان وبرامج التح�صي�ض 

يف  والتحري  الإن�صان،  حق�ق  حماية  تعزيز  وم�ا�صلة  ال�صج�ن  باأو�صاع  والنه��ض  والت�ا�صل 

ادعاءات النتهاكات والت�صدي للعنف والتمييز املمار�صني �صد الن�صاء، وهذا املجال �صيجد يف اخلطة 

دعما مرجعيا لدينامياته.

املجال الثالث، ويتعلق على وجه اخل�ص��ض بالق�صايا املندرجة يف باقي الإ�صالحات واملتعلقة 

من  الإفالت  ملكافحة  ا�صرتاتيجية  وو�صع  الإن�صان  اجل�صيمة حلق�ق  لالنتهاكات  القان�ين  بالتجرمي 

العقاب وتنظيم حريات التجمع والتظاهر ال�صلمي واحلكامة الأمنية، وهي الأم�ر التي جتد يف اخلطة 

الإطار،  هذا  ويف  بها.  الكفيلة  وبيئتها  حا�صنتها  الإن�صان،  وحق�ق  الدميقراطية  اأجل  من  ال�طنية 

يعر�ض الق�صم الثاين من خالل فروع، لباقي هذه الإ�صالحات من منظ�ر ت��صيات هيئة الإن�صاف 

وامل�صاحلة ويف �ص�ء تدابري اخلطة الت�رضيعية وامل�ؤ�ص�صاتية املتعلقة بها.
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الفرع الأول

جترمي النتهاكات اجل�صيمة حلقوق الإن�صان

املحور الفرعي الأول: تو�صيات الهيئة

جترمي النتهاكات اجل�صيمة حلق�ق الإن�صان

الدولية، 	  املعايري  ال�طني وتعهدات والتزامات بالدنا فيما يخ�ض  الت�رضيع اجلنائي  »مالءمة 

وجرميتي الختفاء الق�رضي والعتقال التع�صفي.

ت�صجل هيئة الإن�صاف وامل�صاحلة باهتمام بالغ مبادرة احلك�مة باإعداد م�رضوع قان�ن يجرم 	 

التعذيب عمال بت��صية املجل�ض ال�صت�صاري حلق�ق الإن�صان وباإقدام الربملان على امل�صادقة 

عليه يف اأفق ن�رضه ر�صميا، وترى �رضورة تعزيز مقت�صياته وفق ما ورد اأعاله.«

الق�رشي والتعذيب يف م�رشوع مراجعة  الثاين: جترمي الختفاء  الفرعي  املحور 

القانون اجلنائي

خ�ض م�رضوع مراجعة القان�ن اجلنائي املعرو�ض راهنا على الربملان، جرمية الختفاء الق�رضي 

مبقت�صيات دالة مب�جب الفرع اخلام�ض املندرج �صمن الباب الثاين املتعلق »باجلنايات واجلنح املا�صة 

الق�رضي من حيث ترتيبه، �صمن  بحق�ق الأ�صخا�ض وحرياتهم«، وجاءت هند�صة جترمي الختفاء 

هذا الباب املذك�ر، بعد �صطط امل�ظفني يف ا�صتعمال �صلطتهم اإزاء الأفراد وقبل التعذيب مبا�رضة، 

الت�قف عند  الثاين، وعلى �صبيل املثال، ميكن  اأخرى كمك�نات للباب  ثم تليه ثمانية م�اد قان�نية 

امل�صتجدات الآتية.

من حيث املفهوم والعنا�رش املكونة

اأو اأي �صكل من  اأو اختطاف،  اأو احتجاز  يق�صد بالختفاء الق�رضي يف امل�رضوع، »كل اعتقال 

الأ�صكال ال�صالبة للحرية، يرتكبه م�ظف�ن عم�مي�ن اأو اأ�صخا�ض يت�رضف�ن مب�افقة الدولة اأو باإذنها 

ال�صخ�ض  م�صري  اإخفاء  اأو  حريته  من  ال�صخ�ض  بحرمان  العرتاف  رف�ض  ويتبعه  منها،  بدعم  اأو 

املختفي اأو مكان وج�ده، مما يحرمه من احلماية التي يكفلها له القان�ن، ويعاقب عنه بال�صجن من 
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ع�رض اإىل ع�رضين �صنة، وغرامة من 10.000 اإىل 100.000 درهم«. )من املادة 231-9 من م�رضوع 

القان�ن اجلنائي(.

من حيث العقوبة 

»ويعاقب بال�صجن، من ع�رض اإىل خم�صة ع�رض �صنة، وغرامة من 20.000 اإىل 200.000 درهم، 

اإذا ارتكب الختفاء الق�رضي:

�صد م�ظف عم�مي اأثناء ممار�صته ملهامه اأو مبنا�صبة ممار�صته لها.. 1

�صد �صاهد اأو �صحية اأو طرف مدين، ب�صبب اإدلئه بت�رضيح اأو تقدميه �صكاية اأو لإقامته دع�ى . 2

للحيل�لة دون القيام بذلك.

من طرف جمم�عة من الأ�صخا�ض ب�صفتهم فاعلني اأو م�صاركني.. 3

 �صد جمم�عة من الأ�صخا�ض يف وقت واحد.. 4

مع �صبق الإ�رضار با�صتعمال ال�صالح اأو التهديد به.. 5

للتهديد بارتكاب جرمية �صد الأ�صخا�ض اأو املمتلكات.. 6

عن طريق ارتداء بذلة اأو حمل �صارة نظامية اأو مماثلة ملا ه� من�ص��ض عليه، يف املادة 384 . 7

)من م�رضوع القان�ن اجلنائي(، ول� عن طريق انتحال ا�صم كاذب اأو تقدمي اأمر ملغى اأو مزور. 

با�صتعمال و�صيلة من و�صائل النقل ذات حمرك )املادة 231-10 من امل�رضوع(.«. 8

»ويعاقب بال�صجن من ع�رضين اإىل ثالثني �صنة، وغرامة من 50.000 اإىل 500.000 درهم، اإذا 

ارتكب الختفاء الق�رضي:

 »�صد قا�رض دون الثامنة ع�رضة، اأو �صد �صخ�ض يعاين من و�صعية �صعبة ب�صبب كرب �صنه اأو 	 

ب�صبب مر�ض اأو اإعاقة اأو ب�صبب نق�ض بدين اأو نف�صي، على اأن تك�ن هذه ال��صعية ظاهرة اأو 

معروفة لدى الفاعل.

اأو �صد امراأة حامل اإذا كان حملها بينا، اأو كان معروفا لدى الفاعل.)من املادة 231-11 من 	 

امل�رضوع(.«

»ويعاقب بال�صجن من ع�رضين اإىل ثالثني �صنة، وغرامة من 50.000 اإىل 500.000 درهم، كل 

من انتزع اأطفال �صحايا اختفاء ق�رضي اأو اأطفال لأب�ين اأو اأحدهما من �صحايا اختفاء ق�رضي.«
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»يعاقب بنف�ض العق�بة تزوير اأو اإخفاء اأو اإتالف امل�صتندات التي تثبت ه�ية الأطفال امل�صار اإليهم 

يف الفقرة الأوىل من هذه املادة )من املادة 231-12 من امل�رضوع(.«

»يعاقب بال�صجن من ع�رضين اإىل ثالثني �صنة، وغرامة من 50.000 اإىل 500.000 درهم، اإذا 

كان الختفاء الق�رضي: 

م�صب�قا بتعذيب اأو مقرتنا به اأو تاله.	 

م�صب�قا باعتداء جن�صي اأو مقرتنا به اأو تاله.	 

اإحداثها. وتطبق نف�ض العق�بة يف حالة العتياد على 	  اإذا نتج عن اجلرمية وفاة دون نية 

ارتكاب اأفعال الختفاء الق�رضي. )من املادة 231-13 من امل�رضوع(.«

املحور الفرعي الثالث: تدقيق جرمية التعذيب

من حيث املفهوم والعنا�رش املكونة

»يعاقب باحلب�ض من �صنة اإىل خم�ض �صن�ات وغرامة من 5.000 اإىل 50.000 درهم، من علم 

بارتكاب جرمية الختفاء الق�رضي اأو ال�رضوع فيها ومل يبلغ عنها ال�صلطات الق�صائية اأو الإدارية.

)من املادة 231-14 من امل�رضوع(.«

كما مت يف م�رضوع القان�ن اجلنائي، تدقيق ما يتعلق بجرمية التعذيب من حيث العق�بات:

»يق�صد بالتعذيب، كل فعل ينتج عنه اأمل اأو عذاب �صديد ج�صدي اأو نف�صي يرتكب، لأي �صبب، 	 

يف حق �صخ�ض، اأو يحر�ض عليه اأو ي�افق عليه اأو ي�صكت عنه. ويعاقب عنه بال�صجن من 

خم�ض اإىل ع�رض �صن�ات وغرامة من 5.000 اإىل 50.000 درهم، دون الإخالل باملقت�صيات 

اجلنائية الأ�صد.« املادة 231-1 من امل�رضوع.«

»دون الإخالل باملقت�صيات اجلنائية الأ�صد، يعاقب بال�صجن من خم�ض اإىل خم�ض ع�رضة �صنة 	 

وغرامة من 20.000 اإىل 200.000 درهم كل م�ظف عم�مي مار�ض التعذيب اأو حر�ض اأو 

اآخر على  اإرغام �صخ�ض  اأو  اإرغامه  اأو  اأو �صكت عن ممار�صته على �صخ�ض، لتخ�يفه  وافق 

الإدلء مبعل�مات اأو بيانات اأو اعرتاف اأو ملعاقبته على عمل ارتكبه اأو ي�صتبه يف اأنه ارتكبه ه� 

اأو �صخ�ض اآخر اأو عندما يرتكب ولأي �صبب من الأ�صباب يق�م على التمييز اأيا كان ن�عه.«
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من حيث العقوبة

»دون الإخالل باملقت�صيات اجلنائية الأ�صد، يعاقب بال�صجن من ع�رضين اإىل ثالثني �صنة وغرامة 

من 20.000 اإىل 200.000 درهم، اإذا ارتكب التعذيب:

�صد قا�رض دون �صن الثامن ع�رضة.	 

اأو ب�صبب 	  اإعاقة  اأو  اأو ب�صبب مر�ض  �صد �صخ�ض يعاين من و�صعية �صعبة ب�صبب كرب �صنه 

نق�ض بدين اأو نف�صي على اأن تك�ن هذه ال��صعية ظاهرة اأو معروفة لدى الفاعل.

�صد امراأة حامل اإذا كان حملها بينا اأو كان معروفا لدى الفاعل.	 

م�صب�قا اأو مقرتنا اأو تاله اعتداء جن�صي.	 

وتطبق نف�ض العق�بة يف حالة العتياد على ارتكاب التعذيب.« املادة 231-4 من امل�رضوع.	 

»يعاقب بال�صجن من ع�رض اإىل ع�رضين �صنة وغرامة من 20.000 اإىل 200.000 درهم، اإذا نتج 

عن التعذيب فقد ع�ص� اأو برته اأو احلرمان من منفعته اأو عمى اأو ع�ر اأو اأي عاهة دائمة اأخرى.« 

املادة 231-5 من امل�رضوع.

»يعاقب بال�صجن من ع�رضين اإىل ثالثني �صنة وغرامة من 20.000 اإىل 200.000 درهم، اإذا نتج 

عن التعذيب م�ت دون نية اإحداثه.« املادة 6-321 من امل�رضوع.

الفرع الثاين

اإعادة تاأهيل ال�صيا�صة والت�رشيع اجلنائيني

املحور الفرعي الأول: تو�صيات الهيئة

»تفعيل نتائج احل�ار ال�طني املجرى مبنا�صبة الندوة ح�ل ال�صيا�صة اجلنائية باملغرب املنعقدة 	 

جيدة  اأر�صية  تعترب  وت��صياتها  خال�صاتها  لك�ن  اعتبارا   2004 دجنرب  �صهر  يف  مبكنا�ض 

لبل�رة مداخل اإ�صالحية ح�ل م��ص�ع ال�صيا�صة اجلنائية للبالد.

فيما 	  تكميلية،  واأخرى  اإ�صافية  مبقت�صيات  اجلنائية  امل�صطرة  لقان�ن  الأخرية  املراجعة  تعزيز 

اتهامية،  عدالة  بدل  حتقيقية  عدالة  نح�  والت�جه  الإن�صان،  حق�ق  احرتام  تكري�ض  يخ�ض 

وت�صحيح اأوجه الختاللت التي اأفرزتها املمار�صة واعرت�صت �صبيل املهنيني.
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�صد 	  الن�صاء  حلماية  القان�نية  ال�صمانات  لتق�ية  اجلنائي،  للقان�ن  الأخرية  املراجعة  تعزيز 

العنف.

اإعمال الت��صيات ال�صادرة عن املجل�ض ال�صت�صاري حلق�ق الإن�صان يف تقريره ح�ل ال��صع 	 

داخل امل�ؤ�ص�صات ال�صجنية.«

املحور الفرعي الثاين: توجهات مراجعة املنظومة اجلنائية يف جمال حماية حقوق 

الإن�صان

ب�صاأن مراجعة املنظ�مة اجلنائية، يف جمال حماية حق�ق الإن�صان،  يقدم هذا املح�ر لت�جهات 

تن�صجم، من حيث م�صامينها ومقا�صدها مع الد�صت�ر ور�صيد العدالة النتقالية وم�صتخل�صات ميثاق 

اإ�صالح منظ�مة العدالة وفل�صفة القان�ن التنظيمي للمجل�ض الأعلى لل�صلطة الق�صائية وت�جهات 

رئا�صة النيابة العامة.

ب�صاأن مراجعة املنظ�مة اجلنائية يف جمال حماية حق�ق الإن�صان، من خالل  الت�جهات  وردت 

امل�الية  العناوين  وتربز  اجلنائي.  والقان�ن  اجلنائية  امل�صطرة  قان�ين  مراجعة  م�ص�دتي  م�رضوعي 

عالمات هذه الت�جهات.  

يف م�رشوع م�صودة قانون امل�صطرة اجلنائية. 1

• تعزيز وتقوية �صمانات املحاكمة العادلة، على م�صت�ى م��ص�عات »ال��صع حتت احلرا�صة 
عمل  على  الق�صائية  املراقبة  التعذيب،  من  ال�قاية  اآليات  الحتياطي،  العتقال  عقلنة  النظرية، 

ال�رضطة الق�صائية، حق�ق الدفاع«. 

• �صمان جناعة اآليات العدالة اجلنائية وحتديثها، على م�صت�ى م��ص�عات »ال�صلح الزجري، 
ال�صند التنفيذي الإداري، اإقرار اآلية التجنيح الق�صائي، التحقيق، اعتماد ال��صائل العلمية والتقنية 

يف الإجراءات، واإعادة النظر يف بع�ض ق�اعد الخت�صا�ض«.    

الف�صلى  »امل�صلحة  الأحداث، على م�صت�ى م��ص�عات  حماية  اإىل  الرامية  التدابري  تعزيز   •
بدائل  الجتماعية،  الأبحاث  اإجراء  امل�ؤ�ص�صات،  يف  الإيداع  �صن  املالئم،  التدبري  وتقدير  للحدث 

التدابري، واحلماية املكف�لة لالأطفال يف و�صعية �صعبة«.

اإمكانية  العق�بات،  تطبيق  قا�صي  �صالحيات  »ت��صيع  م�صتوى،  على  العقوبات،  تنفيذ   •
العتبار،  رد  م�صطرة  مراجعة  للحرية،  ال�صالبة  العق�بة  بدائل  تنظيم  للعق�بة،  التلقائي  التخفي�ض 

وتقلي�ض الأحكام املتعلقة بعق�بة الإعدام«.   يف م�رشوع م�صودة القانون اجلنائي
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حق�ق  حماية  �صميم  تندرج يف  مل��ص�عات  ب�صم�لها  اجلنائي،  القان�ن  م�رضوع  م�ص�دة  تتميز 

الإن�صان، وت�صري عناوينها اإىل معامل التح�ل اجلاري ح�ل امل��ص�ع. ويتعلق الأمر ب:

»الإطار العام ملراجعة القان�ن اجلنائي.	 

اإدراج جرائم جديدة.	 

جرائم متت مراجعة اأركانها.	 

اإدماج ن�ص��ض كانت مقررة يف ق�انني خا�صة.	 

جرائم مت تغيري م�قعها يف جمم�عة القان�ن اجلنائي.	 

ن�صخ م�اد ل�ج�دها يف ن�ص��ض قان�نية خا�صة.	 

م�صتجدات مراجعة جمال العقاب.	 

العق�بات الأ�صلية.	 

ال�صجن واحلب�ض.	 

جتنيح بع�ض اجلرائم التي كانت تعترب جنايات )10 جرائم(.	 

الغرامة.	 

مراجعة املقت�صيات املتعلقة بال�صخ�ض العتباري.	 

العق�بات البديلة للعق�بات ال�صالبة للحريات.	 

تدابري ال�قاية.	 

املراقبة الق�صائية للعق�بة.	 

ال�صلح والتنازل و�صكاية املت�رضر.	 

�صكاية املت�رضر.	 

بع�ض اجلرائم املتعلقة بالأم�ال.	 

اجلرائم املتعلقة بالأ�رضة اأو املرتكبة �صد الأقارب«.   	 
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الفرع الثالث

احلكامة الأمنية

املحور الفرعي الأول: تو�صيات الهيئة ب�صاأن تر�صيد احلكامة الأمنية

اأول: امل�صوؤولية احلكومية يف جمال الأمن

»تفعيل اآثار قاعدة »احلك�مة م�ص�ؤولة ب�صكل ت�صامني« عن العمليات الأمنية وحفظ النظام 	 

اأحداث  باأية  باإخبار اجلمه�ر والربملان  واإلزامها  الإن�صان  الدميقراطية وحق�ق  العام وحماية 

ونتائجها  الأمنية  وبالعمليات  بالتدقيق،  ذلك  ومبجريات  العم�مية،  الق�ة  تدخل  ا�صت�جبت 

وامل�ص�ؤوليات وما قد يتخذ من التدابري الت�صحيحية.«

ثانيا: املراقبة والتحقيق الربملاين يف جمال الأمن

»قيام الأحزاب ال�صيا�صية املمثلة يف الربملان باإعمال مبداأ م�ص�ؤولياتها ال�صيا�صية والت�رضيعية 	 

فيما يتعلق بحماية حق�ق الإن�صان واحلريات الأ�صا�صية للم�اطنني، كلما تعلق الأمر بادعاءات 

لقيم  مهدد  اأو  ما�صة  ج�صيمة  اأفعال  حدوث  اأو  الإن�صان،  حلق�ق  ج�صيمة  انتهاكات  حدوث 

املجتمع واختياره الدميقراطي.

تق�ية اأداء جلان تق�صي احلقائق الربملانية باخلربة الأمنية والقان�نية، م�صاعدة لها على اإعداد 	 

تقارير م��ص�عية ودالة بعيدا عن العتبارات ال�صيا�صية ال�رضفة.

الأمن 	  امل�ص�ؤولية عن حفظ  ب�صاأن  الربملان  قبل  من  املبا�رض  وال�صتماع  امل�صاءلة  اآلية  تق�ية 

والنظام العام.

ت��صيع املمار�صة الربملانية يف امل�صاءلة وال�صتماع لت�صمل عالوة على ال�زراء املكلفني بالأمن 	 

والعدل، كل امل�ص�ؤولني املبا�رضين عن اأجهزة الأمن وعمليات الردع على الأ�صعدة ال�طنية 

والإقليمية واملحلية.«

ثالثا: و�صعية وتنظيم اأجهزة الأمن

ب�صالحيات 	  يتعلق  فيما  به  املت�صلة  التنظيمية  والن�ص��ض  القان�ين  الإطار  ون�رض  »ت��صيح 

وتنظيم م�صل�صل اتخاذ القرار الأمني، وطرق التدخل اأثناء العمليات واأنظمة املراقبة وتقييم 
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عمل الأجهزة ال�صتخباراتية، وال�صلطات الإدارية املكلفة بحفظ النظام العام وتلك التي لها 

�صلطة ا�صتعمال الق�ة العم�مية.«

رابعا: املراقبة الوطنية لل�صيا�صات واملمار�صات الأمنية

»ت��صيف وت�صنيف حالت الأزمة الأمنية، و�رضوط وتكن�ل�جيات التدخل فيها، مبا يتنا�صب 	 

مع كل حالة، وكذا �صبل املراقبة وو�صع التقارير عن التدخالت الأمنية.

جعل الإ�رضاف ال�صيا�صي على عمليات الأمن وحفظ النظام العام ف�ريا و�صفافا، وذلك بن�رض 	 

تقارير عن العمليات الأمنية وعما خلفته من خ�صارة واأ�صباب ذلك والإجراءات الت�ص�يبية 

املتخذة.«

خام�صا: املراقبة الإقليمية واملحلية لعمليات الأمن وحفظ الأمن

حتت 	  واملحلية  الإقليمية  ال�صلطات  باأمر  العم�مية  الق�ة  وتدخالت  الأمن  عمليات  »و�صع 

الإ�رضاف الف�ري للجان حملية اأو اإقليمية للمراقبة والتتبع، متعددة التك�ين.

ن�رض تقرير مف�صل اإثر كل عملية من هذا الن�ع، ي�صف ال�قائع والعمليات واحل�صيلة واأ�صباب 	 

ما قد يح�صل من ال�صطط اأو التجاوز.«

�صاد�صا: معايري وحدود ا�صتعمال ال�صلطة

»اإلزام كل جهاز اأو وكيل لل�صلطة اأو الأمن بالحتفاظ بكل ما ي�ثق لقرار التدخل اأو اللج�ء 	 

اإىل الق�ة العم�مية، ف�صال عن حفظ التقارير والإ�صعارات واملرا�صالت املت�صلة بذلك.

الأوامر 	  ت�صتتبع  اأن  على  املحدق،  اخلطر  حالة  يف  اإل  ال�صف�ية،  والتعليمات  الأوامر  اإبطال 

ال�صف�ية عندئذ باأخرى مكت�بة وم�قعة لتاأكيدها.

املعاقبة الإدارية واجلنائية ال�صارمة لكل من ثبت عليه اإخفاء ما ترتب من اخل�صائر الب�رضية 	 

اأو املادية عن ال�صتعمال املفرط للق�ة العم�مية اأو قام بتزوير اأو تدمري اأو الت�صرت اأو اإغفال اأية 

دلئل على ما ح�صل من جتاوزات اأو وثائق مت�صلة بها.«

�صابعا: التكوين املمنهج لأعوان ال�صلطة والأمن يف جمال حقوق الإن�صان

»و�صع برامج للتك�ين الأ�صلي والتك�ين امل�صتمر يف جمال حق�ق الإن�صان وثقافة امل�اطنة 	 

وامل�صاواة، لفائدة امل�ص�ؤولني واأع�ان الأمن واملكلفني بحفظ النظام.
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اإعداد ون�رض دلئل ودعائم ديداكتيكية بهدف الت�عية والتح�صي�ض ال�صاملني ملختلف امل�ص�ؤولني 	 

واأع�ان الأمن بق�اعد احلكامة اجليدة على امل�صت�ى الأمني واحرتام حق�ق الإن�صان.«

املحور الفرعي الثاين: تدابري اخلطة ب�صاأن احلكامة الأمنية

اأول: الأهداف

الهدف العام: �صمان الت�ازن بني متطلبات حفظ الأمن والنظام العام واحرتام حق�ق الإن�صان.

الأهداف اخلا�صة:

وجماعات 	  اأفرادا  وامل�اطنني  امل�اطنات  حلماية  وامل�ؤ�ص�صاتية  القان�نية  ال�صمانات  تعزيز 

و�صالمة املمتلكات.

حت�صني ج�دة اخلدمات الأمنية كما ون�عا.	 

تق�ية ثقة امل�اطنات وامل�اطنني يف الأمن يف اإطار ال�عي باحلق�ق وامل�ص�ؤوليات.«	 

ثانيا: التدابري

اجلانب الت�رشيعي واملوؤ�ص�صاتي

»مراجعة املقت�صيات القان�نية مبا ي�صمح مبرافقة الدفاع لل�صخ�ض املعتقل مبجرد و�صعه حتت 	 

احلرا�صة النظرية لدى ال�صابطة الق�صائية، وم�ا�صلة مالءمة الإطار الت�رضيعي املنظم للبحث 

املعايري  مع  ومالءمتها  ال�صبطية  الإجراءات  وكافة  والتفتي�ض  النظرية  واحلرا�صة  التمهيدي 

الدولية ذات ال�صلة.« التدبري 45

»مراجعة املقت�صيات القان�نية مبا ي�صمن اإلزامية اإجراء اخلربة الطبية يف حالة ادعاء التعر�ض 	 

للتعذيب واعتبار املحا�رض املنجزة باطلة يف حالة رف�ض اإجراءها بعد طلبها من طرف املتهم 

اأو دفاعه.« التدبري 46

»الإ�رضاع باإ�صدار قان�ن يتعلق بالتحقق من ه�ية الأ�صخا�ض ب�ا�صطة الب�صمات اجلينية.« 	 

التدبري 47 

ال�صكنية 	  التجمعات  وت�صميم  احل�رضية  التهيئة  خطط  و�صع  يف  الأمني  البعد  »ا�صتح�صار 

اجلديدة والأحياء ب�ص�احي املدن ب�صكل ي�صمن اأمن امل�اطنات وامل�اطنني.« التدبري 48

»اإلزام املنظ�مة التعمريية والأمنية بن�صب كامريات يك�ن باإمكانها امل�صاعدة على مكافحة 	 

اجلرمية وحماية الأ�صخا�ض واملمتلكات.« التدبري 49
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ويف 	  العم�مية  التجمعات  ف�ض  يف  الق�ة  ا�صتعمال  اأثناء  والتنا�صب  ال�رضورة  »مراعاة 

التجمهرات والتظاهرات ال�صلمية. » التدبري 50

»الت�ثيق ال�صمعي الب�رضي للتدخالت الأمنية لف�ض التجمعات العم�مية.« التدبري 51	 

ت�رضيحات 	  لت�ثيق  الب�رضية  ال�صمعية  الت�ثيق  ب��صائل  احلرية  من  احلرمان  اأماكن  »جتهيز 

امل�صتج�بني من طرف ال�رضطة الق�صائية وو�صعها رهن اإ�صارة الق�صاء.« التدبري 52

»العمل على تاأمني تغذية الأ�صخا�ض امل��ص�عني رهن احلرا�صة النظرية.« التجبري 53	 

»دعم امل�ؤ�ص�صات الأمنية بامل�ارد الب�رضية واملالية والتقنية الالزمة.« التدبري 54	 

»تق�ية اأداء امل�ؤ�ص�صة الربملانية يف جمال التق�صي ح�ل انتهاكات حق�ق الإن�صان مع اإخ�صاع 	 

الأجهزة الأمنية للرقابة الربملانية.« التدبري 55

ثالثا: التوا�صل والتح�صي�ص

»و�صع خطط لالإعالم والت�ا�صل مع امل�اطنات وامل�اطنني ومهنيي الإعالم بخ�ص��ض احلالة 	 

الأمنية من خالل تقارير وبالغات وندوات �صحفية ومن�ص�رات.« التدبري 56

»تب�صيط وتي�صري وتعميم ن�رض املذكرات والدوريات املتعلقة بحق�ق الإن�صان املعم�ل بها يف 	 

امل�ؤ�ص�صات الأمنية على كافة م�ظفيها املكلفني بتنفيذ القان�ن«. التدبري 57

»تق�ية بنيات وو�صائل وقن�ات الت�ا�صل بني امل�ؤ�ص�صات الأمنية وامل�اطنني )ح�صن ال�صتقبال 	 

والت�جيه وتقدمي الإر�صادات(.« التدبري 58

»اإعداد ون�رض دلئل ودعائم ديداكتيكية لت�عية وحت�صي�ض امل�ص�ؤولني واأع�ان الأمن بق�اعد 	 

احلكامة اجليدة على امل�صت�ى الأمني واحرتام حق�ق الإن�صان.« التدبري 59

رابعا: تقوية القدرات:

»تعميم تدري�ض مادة حق�ق الإن�صان واأحكام القان�ن الدويل الإن�صاين �صمن برامج التك�ين 	 

الأ�صا�صي وامل�صتمر اخلا�ض بامل�ظفني املكلفني بتنفيذ القان�ن.« التدبري 60

ف�صاءات 	  وتدبري  الق�ة  ا�صتعمال  جمال  يف  القان�ن  باإنفاذ  املكلفني  تك�ين  برامج  »تعزيز 

الحتجاج.« التدبري 61

»تق�ية اخلربة الفنية فيما يخ�ض عمل جلان تق�صي احلقائق الربملانية.« التدبري 62	 
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الفرع الرابع

تعزيز احلماية القانونية حلقوق الإن�صان

املحور الفرعي الأول: تو�صيات الهيئة

»التعزيز القان�ين للحق�ق واحلريات الفردية واجلماعية

بني �رضورة 	  الت�ازن  ب�صمان  الكفيلة  والبعدية  والقبلية  الق�صائية  والآليات  امل�صاطر  تدقيق 

ت��صيع جمالت احلرية و�صيانة كرامة الأفراد وحياتهم اخلا�صة وما يقت�صيه مكافحة الإرهاب 

واحلقد والعنف والتمييز ب�صكل مت�ازن.

تعزيز املراقبة الق�صائية ملا بعد �صدور الأحكام.	 

تدقيق �صبل تق�ية وتاأهيل التنظيم الذاتي للم�ؤ�ص�صات املهنية العدلية، وخ�ص��صا ما يتعلق 	 

بالأخالقيات وق�اعد ال�صل�ك وت�ص�ية املنازعات الداخلية.«

املحور الفرعي الثاين: تدابري اخلطة ب�صاأن احلماية القانونية والق�صائية حلقوق 

الإن�صان

الأهداف

الهدف العام: »تعزيز احلماية القان�نية والق�صائية حلق�ق الإن�صان

الأهداف اخلا�صة: 

تعزيز النخراط يف املنظ�مة الدولية والإقليمية حلق�ق الإن�صان.	 

اعتماد �صيا�صة جنائية حديثة مبنية على مبادئ حق�ق الإن�صان.	 

الق�صائي 	  واأمنهم  وحرياتهم  واجلماعات  الأ�صخا�ض  حق�ق  حماية  يف  الق�صاء  دور  دعم 

وتطبيق القان�ن مع احرتام الأجل املعق�ل.

التدابري 

اجلانب الت�رشيعي واملوؤ�ص�صاتي

م�ا�صلة الن�صمام والتفاعل مع الأنظمة الدولية والإقليمية حلق�ق الإن�صان. التدبري 360	 
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 التدبري 361	 
26.

م�ا�صلة النخراط يف اتفاقيات جمل�ض اأوروبا املفت�حة للبلدان غري الأع�صاء

الإ�رضاع باعتماد م�رضوعي القان�ن اجلنائي وقان�ن امل�صطرة اجلنائية. التدبري 362	 

الإ�رضاع باعتماد قان�ن جديد منظم لل�صج�ن مبا ي�صمن اأن�صنة امل�ؤ�ص�صات ال�صجنية وحت�صني 	 

ظروف اإقامة النزلء وتغذيتهم وحماية باقي حق�قهم.التدبري 363

اإ�صكالت 	  البديلة بهدف احلد من  الناظمة للعق�بات  القان�نية  باإخراج املقت�صيات  الإ�رضاع 

العتقال الحتياطي والكتظاظ يف ال�صج�ن.التدبري 364

م�ا�صلة احل�ار املجتمعي ح�ل الن�صمام اإىل الربوت�ك�ل الختياري الثاين امللحق بالعهد 	 

الدويل اخلا�ض باحلق�ق املدنية وال�صيا�صية املتعلق باإلغاء عق�بة العدام. التدبري 365

النظام الأ�صا�صي للمحكمة اجلنائية الدولية. 	  م�ا�صلة احل�ار املجتمعي ب�صاأن امل�صادقة على 

التدبري 14

م�ا�صلة احل�ار املجتمعي ح�ل تعديل املادة 53 من مدونة الأ�رضة لأجل كفالة احلماية الفعلية 	 

للزوج اأو الزوجة من طرف النيابة العامة عند الإرجاع اإىل بيت الزوجية. التدبري 367

اإحداث مر�صد وطني لالإجرام. التدبري 368	 

اإحداث بنك وطني للب�صمات اجلينية. التدبري 369	 

عقد �رضاكات وعالقات تعاون مع م�ؤ�ص�صات وطنية ودولية تعنى بحق�ق الإن�صان للم�صاهمة 	 

و�صل�كا  فكرا  الإن�صان  حق�ق  ثقافة  متلك  جمال  يف  واملحامني  الق�صاة  وتك�ين  تاأطري  يف 

وعمال. التدبري 370

املخلف 	  وت�صفية  البت  واآجال  للجل�صات  اجليد  للتدبري  الق�صائية  النجاعة  ميثاق  و�صع 

التدبري  املماثلة.  اإىل �صكاياتهم وغريها من الإجراءات  امل�اطنني وال�صتماع  والت�ا�صل مع 

371

القان�ن واحرتام 	  القان�ن وتكري�ض مبداأ �صم�  الق�صاء الإداري يف تر�صيخ دولة  تعزيز دور 

حق�ق الإن�صان. التدبري 372

الإ�رضاع ب��صع منظ�مة مندجمة ملعاجلة ال�صكايات املتعلقة بحق�ق املرتفقني. التدبري 373	 

اأروبا ب�صاأن العالقات ال�صخ�صية  يناير 1996؛ اتفاقية جمل�ض  الأطفال ل25  ب�صاأن ممار�صة حق�ق  الأوروبية  26 - التفاقية 
للطفل 15 ماي 2003، واتفاقية جمل�ض اأروبا ب�صاأن حماية الأطفال من ال�صتغالل والعتداء اجلن�صي 25 اأكت�بر 2007.
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التح�صي�ص والتوا�صل:

»و�صع برنامج خا�ض بجمع وت�صنيف وتقدمي ون�رض الجتهادات الق�صائية اجلنائية والإدارية 	 

املعززة لإعمال املعايري الدولية حلق�ق الإن�صان. التدبري 374

الآراء 	  مبنا�صبة  املنجزة  الإن�صان  ثقافة حق�ق  لر�صيد  املعززة  البحثية  الأعمال  ون�رض  ت�ثيق 

والأعمال ال�صت�صارية من قبل م�ؤ�ص�صات الدميقراطية الت�صاركية. التدبري 375

اأف�صل«. 	  نح�  على  ماأ�ص�صته  على  والعمل  العدالة  وم�صاعدي  مهنيي  بني  الت�ا�صل  تر�صيد 

التدبري 376

تقوية القدرات 

الإن�صان 	  حق�ق  واحرتام  القان�ن  �صيادة  على  امل�صتمر  والتك�ين  للتدريب  برامج  »و�صع 

الف�صلى  واملمار�صات  املغربي  الق�صائي  لالجتهاد  الرثي  والر�صيد  الد�صت�ر  على  تتاأ�ص�ض 

ذات ال�صلة لفائدة مك�نات العدالة وم�صاعديها. التدبري 377

تعزيز برامج التك�ين الأ�صا�صي والتك�ين امل�صتمر يف املعاهد واملراكز املعنية باملكلفني باإنفاذ 	 

القان�ن.« التدبري 378.

الفرع اخلام�ص

و�صع ا�صرتاتيجية ملكافحة الإفالت من العقاب

املحور الفرعي الأول: تو�صيات الهيئة

و�صع  اإىل  اخلتامي  تقريرها  يف  ال�اردة  النتائج  على  بناء  وامل�صاحلة  الإن�صاف  هيئة  »تدع� 

ا�صرتاتيجية وطنية متكاملة، مندجمة ومتعددة الأطراف، ملكافحة الإفالت من العقاب، ا�صرتاتيجية 

وحماية  ت�طيد  ومتطلبات  الدولية  للمعايري  املالئمة  احلمائية  الت�رضيعية  املقت�صيات  على  ت�صتند 

م�صل�صل الدمقرطة اجلاري يف البالد، يف اإطار تتدخل فيه كافة الأطراف القان�نية والق�صائية واملدنية 

والرتب�ية والجتماعية، ب�ا�صطة برامج ت�صتهدف الت�صدي وال�قاية والتح�صي�ض والتثقيف والتك�ين، 

و�صمان تدابري زجرية فعالة ورقابة �صفافة وعادلة للقطع مع كل اإفالت من العقاب.«
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املحور الفرعي الثاين: مكافحة الإفالت من العقاب

الأهداف

 الهدف العام: مناه�صة الإفالت من العقاب. 

 الأهداف اخلا�صة: 

»دعم �صيادة القان�ن واحرتام حق�ق الإن�صان.	 

تر�صيخ دور الق�صاء يف حماية احلريات واإن�صاف ال�صحايا. 	 

اإعمال امل�صاءلة على نح� من�صف وعادل.	 

�صمان حق�ق ال�صحايا.«	 

التدابري

اجلانب الت�رشيعي واملوؤ�ص�صاتي

»م�ا�صلة جترمي كل الأفعال التي متثل انتهاكا ج�صيما حلق�ق الإن�صان وفقا لأحكام الد�صت�ر. 	 

التدبري 71

العم�مية.	  التدابري  ال�صيا�صة اجلنائية ويف �صائر  العقاب يف  تكري�ض مبداأ عدم الإفالت من 

التدبري 72

تي�صري التقا�صي لل�صحايا من خالل ت�فري امل�صاعدة القان�نية والق�صائية. التدبري 73	 

تعزيز املقت�صيات القان�نية املتعلقة بجرب �رضر �صحايا انتهاكات حق�ق الإن�صان. التدبري 74	 

حماية امل�صتكني واملبلغني وال�صه�د واملدافعني عن حق�ق الإن�صان من اأي �ص�ء معاملة ومن 	 

اأي ترهيب ب�صبب �صكاويهم اأو �صهاداتهم اأمام ال�صلطات العم�مية والق�صائية.التدبري 75

و�صع اإطار ت�رضيعي وتنظيمي م�صتقل ملاأ�ص�صة الطب ال�رضعي.التدبري 76	 

 اإحالة نتائج البحث املت��صل اإليها يف اإطار الطب ال�رضعي بخ�ص��ض حالت ادعاء التعذيب 	 

على النيابة العامة للتقرير فيها مامل تكن قد اأمرت بها. التدبري 77

اإحالة نتائج حتريات الآلية ال�طنية لل�قاية من التعذيب على الق�صاء. التدبري 78	 

ت�صجيع اإمكا	 
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ل��ص�ل 	  و�صمانا  العقاب  من  الإفالت  عدم  ملبداأ  �ص�نا  والق�صائي  الإداري  التظلم  نيات 

ال�صحايا اإىل �صبل النت�صاف املنا�صبة. التدبري 79

التوا�صل والتح�صي�ص: اإعمال احلق يف ال��ص�ل اإىل املعل�مة وا�صتالمها ون�رضها مبا ي�صمن 

تفعيل مبداأ عدم الإفالت من العقاب. التدبري 80

تقوية القدرات: تعزيز برامج التدريب والتك�ين والت�عية بقيم حق�ق الإن�صان واآليات حمايتها 

والنه��ض بها امل�جهة للق�صاة وللمكلفني باإنفاذ الق�انني وم�ظفي ال�صج�ن. التدبري 81

الفرع ال�صاد�ص

حريات الجتماع والتجمع والتظاهر ال�صلمي وتاأ�صي�ص اجلمعيات

املحور الفرعي الأول: تو�صيات الهيئة

اأدرجت الهيئة �صمن ت��صيات احلماية الد�صت�رية حلق�ق الإن�صان، ما يت�صل باحلريات واحلق�ق 

الأ�صا�صية. وباعتبار اخت�صا�صها الن�عي، فاإن حريات الجتماع والتجمع والتظاهر ال�صلمي وتاأ�صي�ض 

اجلمعيات، يف مقدمة الأم�ر املتعلقة بت��صيتها القا�صية ب:

يت�صمنها، 	  التي  الأ�صا�صية  واحلق�ق  احلريات  بفح�ى  ال�رضيح  الد�صت�ري  »التن�صي�ض 

والتن�صي�ض على اأن تنظيم هذه احلق�ق من اخت�صا�ض القان�ن مع اإلزام امل�رضوع نف�صه كلما 

اأقدم على تنظيم ممار�صتها، باأن ي�صن، ف�صال عن ال�صمانات امل�ج�دة، �صمانات اأخرى وقائية 

اأية  اأنهم ت�رضروا يف ممار�صة  الذين قد يعتربون  امل�اطنني  للعدالة ل�صالح  اللج�ء  مع �صبل 

حرية من تلك احلريات اأو حق من احلق�ق.

املحور الفرعي الثاين: تدابري اخلطة ب�صاأن حريات الجتماع والتجمع والتظاهر 

ال�صلمي وتاأ�صي�ص اجلمعيات

الأهداف 

الهدف العام: »حماية حريات الجتماع والتجمع والتظاهر ال�صلمي.
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الأهداف اخلا�صة:

»تعزيز وحماية احلق يف التجمع والتظاهر والتجمهر وتاأ�صي�ض اجلمعيات.	 

الت�ازن ما بني كفالة احلق يف التظاهر والتجمع وحماية حق�ق الآخرين طبقا لقيم 	  �صمان 

امل�اطنة واحرتام القان�ن.

تعزيز اأدوار الآليات امل�ؤ�ص�صاتية، وطنيا وجه�يا وحمليا، فيما يتعلق مب�اكبة احلركات املطلبية 	 

والجتماعية.«

التدابري 

اجلانب الت�رشيعي واملوؤ�ص�صاتي

»م�ا�صلة مالءمة الإطار القان�ين املتعلق بحريات الجتماع وتاأ�صي�ض اجلمعيات مع املعايري 	 

الدولية حلق�ق الإن�صان يف نطاق الد�صت�ر واأحكامه. التدبري 63

مراجعة الق�انني املنظمة للحريات العامة ل�صمان ان�صجامها مع الد�صت�ر من حيث الق�اعد 	 

القان�نية اجل�هرية والإجراءات اخلا�صة بف�ض التجمعات العم�مية والتجمهر والتظاهر وذلك 

يف اإطار احرتام املعايري الدولية والق�اعد الدميقراطية املتعارف عليها. التدبري 64

)ال�قفة، 	  التظاهر  واأ�صناف  اأ�صكال  مبختلف  املتعلقة  القان�نية  والإجراءات  الق�اعد  تدقيق   

واجل�لن  ال�صري  حيث  من  التظاهرات...(  م�صار  العم�مي،  ال�صارع  يف  التظاهر  التجمع، 

والت�قيت. التدبري 65

ممار�صة 	  و�صمان  تعزيز  اأجل  من  العم�مية  بالتجمعات  بالت�رضيح  املتعلقة  امل�صاطر  تب�صيط 

العامة من طرف خمتلف مك�نات املجتمع )جمعيات، نقابات( والعمل على �صمان  احلريات 

التطبيق ال�صليم للم�صاطر املعم�ل بها يف هذا املجال. التدبري 66

كفالة احرتام املقت�صيات القان�نية املتعلقة ب��صل اإيداع ملفات تاأ�صي�ض اجلمعيات. التدبري 	 

67

تعزيز ال�رضاكة بني م�ؤ�ص�صات الدولة واجلمعيات والرفع من م�صت�ى حكامتها. التدبري 68	 

تي�صري حريات الجتماع والتجمهر والتظاهر ال�صلمي من حيث حتديد الأماكن املخ�ص�صة 	 

لها والقيام بال��صاطة والتفاو�ض. التدبري 69

حالت 	  لتفادي  واملدين  امل�ؤ�ص�صاتي  ال�صتباقي  والتدخل  والت�فيق  ال��صاطة  اآليات  تعزيز 

الت�تر واحليل�لة دون وق�ع انتهاكات«.  التدبري 70
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الفرع ال�صابع

النهو�ص بحقوق املراأة وحمايتها

املحور الفرعي الأول: تو�صيات الهيئة ب�صاأن ا�صتكمال م�صار النهو�ص بحقوق 

املراأة وحمايتها

»تعزيز وتر�صيد املكا�صب الهامة املحققة يف جمال النه��ض بحق�ق املراأة وا�صتكمال م�صل�صل 

ت�صتهدف  وا�صت�رضافية،  مندجمة  �صم�لية  وطنية  ا�صرتاتيجية  و�صع  عرب  املجال،  يف  الإ�صالحات 

تاأهيل الن�صاء ومتكينهن واحلد من ه�صا�صة اأو�صاعهن بالت�صدي لالأمية والفقر وامليز والعنف، وتط�ير 

م�صاركتهن يف احلياة العامة و�صنع القرار بتثبيت وتعزيز التدابري التحفيزية.«

 املحور الفرعي الثاين: تدابري اخلطة ب�صاأن امل�صاواة واملنا�صفة وتكافوؤ الفر�ص

الأهداف:

الهدف العام: النه��ض بامل�صاواة وتكاف�ؤ الفر�ض وال�صعي اإىل حتقيق املنا�صفة.

الأهداف اخلا�صة: 

»م�ا�صلة ماأ�ص�صة املنا�صفة وتفعيلها.	 

�صمان تكاف�ؤ الفر�ض بني اجلن�صني فيما يخ�ض فر�ض ال�ل�ج للعمل وحماربة جميع اأ�صكال 	 

التمييز.

حت�صني ن�صبة ول�ج اخلدمات والتمتع باحلق�ق ال�صيا�صية والقت�صادية والجتماعية والثقافية 	 

واللغ�ية.

تر�صيد الآليات الت�صامنية الكفيلة مبعاجلة الختاللت املجالية ذات ال�صلة بتكاف�ؤ الفر�ض 	 

وال�صتفادة من الرثوات الطبيعية.«

التدابري 

اجلانب الت�رشيعي واملوؤ�ص�صاتي

»تفعيل مقت�صيات القان�ن التنظيمي لقان�ن املالية املتعلق بالإدماج العر�صاين ملقاربة الن�ع 	 

يف ال�صيا�صات العم�مية. التدبري 14
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الإ�رضاع بتفعيل هيئة املنا�صفة ومكافحة جميع اأ�صكال التمييز كمدخل اأ�صا�صي من مداخل 	 

واملخططات  وال�صرتاتيجيات  العم�مية  لل�صيا�صات  امل�جهة  والإن�صاف  امل�صاواة  قيم  تق�ية 

والربامج ال�طنية. التدبري 15

تفعيل مقاربة الن�ع يف كافة املجال�ض املنتخبة وطنيا وجه�يا وحمليا. التدبري 16	 

جت�يد عمل اآليات احل�ار والت�صاور الكفيلة باإعمال امل�صاواة وتكاف�ؤ الفر�ض على نح� اأف�صل 	 

اخلا�ض  والقطاع  واملحلية  ال�طنية  العم�مية  القطاعات  يف  القرار  اتخاذ  دوائر  كافة  يف 

واملنظمات غري احلك�مية.« التدبري 17

التوا�صل والتح�صي�ص

»و�صع برامج فعالة للت�عية والتح�صي�ض والرتبية على قيم ومبادئ امل�صاواة وتكاف�ؤ الفر�ض 	 

واملنا�صفة لفائدة اأطر وم�ظفي الإدارات وامل�ؤ�ص�صات العم�مية واجلماعات الرتابية. التدبري 

18

تعزيز دور و�صائل الإعالم يف ن�رض قيم ومبادئ امل�صاواة واملنا�صفة وتكاف�ؤ الفر�ض وحماربة 	 

التمييز.« التدبري 19

الفرع الثامن

حقوق وم�صالح املهاجرين

املحور الفرعي الأول: تو�صيات الهيئة

»ت��صي باإحداث متحف وطني للهجرة، يحفظ ذاكرة املهاجرين وم�صاهمتهم يف التاريخ.	 

تطالب يف انتظار ذلك بتجميد ن�صاط ال�داديات، التي كان لها ب�صكل اأو باآخر دور يف انتهاك 	 

حق�ق املهاجرين، يف كل م�ؤ�ص�صة عم�مية اأو �صبه عم�مية.

ت��صي اللجنة املكلفة بتتبع عمليات التع�ي�ض بال�صهر على ت�ص�ية م�صاكل امل�اطنني املغرتبني 	 

التي تعرت�ض  باأر�ض ال�طن، وذلك بحل امل�صاكل الإدارية  باخلارج والذين مل يلتحق�ا بعد 

�صبيلهم ب�صكل خا�ض.
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تن�ه هيئة الإن�صاف وامل�صاحلة بالأمر امللكي ل�صاحب اجلالبة امللك حمـمد ال�صاد�ض حفظه 	 

يف  املغاربة  للمهاجرين  و�صاملة  تامة  م�صاركة  ب�صمان  والقا�صي  للحك�مة،  امل�جه  الله 

ال�صتحقاقات ال�طنية القادمة، وباإن�صاء جمل�ض اأعلى للمغاربة القاطنني باخلارج.

ي�صتلزم 	  اخلارج،  املغربية يف  اجلاليات  �صيا�صية حترتم حق�ق وم�صالح  اأن و�صع خطة  تعترب 

الت�صاور والتن�صيق بني املجل�ض املرتقب تاأ�صي�صه وكل اجلمعيات والفاعلني �صمنها من جهة، 

واحلك�مة من جهة اأخرى.

املحور الفرعي الثاين: تدابري اخلطة ب�صاأن حقوق املهاجرين والالجئني

الأهداف

الهدف العام: حماية حق�ق املهاجرين والالجئني والنه��ض بها

الأهداف اخلا�صة:

»اإدماج ق�صايا الهجرة يف ال�صيا�صات العم�مية وفق مقاربة حق�قية تراعى فيها اللتزامات 	 

الدولية للمغرب.

النه��ض باحلق�ق الأ�صا�صية للمغاربة املقيمني باخلارج يف دول ال�صتقبال والأجانب املقيمني 	 

يف املغرب.

املغربية وبلدها 	  الثقافية والدينية واللغ�ية يف تعددها وتن�عها بني اجلاليات  الروابط  تعزيز 

الأ�صلي.«

التدابري

اجلانب الت�رشيعي واملوؤ�ص�صاتي

العامل. 	  مغاربة  بحق�ق  ال�صلة  ذات  الد�صت�ر  مقت�صيات  تفعيل  �صبل  يف  التفكري  »م�ا�صلة 

التدبري 343

م�ا�صلة حتيني الإطار الت�رضيعي وامل�ؤ�ص�صاتي املتعلق بالهجرة واللج�ء. التدبري 344	 

 التدبري 345	 
27

و�صع املقت�صيات التنظيمية اخلا�صة بقان�ن مكافحة الجتار بالب�رض.

م�ا�صلة تط�ير التفاقيات اخلا�صة باحلماية الجتماعية املربمة بني املغرب ودول ال�صتقبال 	 

وفق مقاربة حق�ق الإن�صان. التدبري 346

27 - مت اإ�صدار قان�ن رقم 27.14 املتعلق مبكافحة الإجتار بالب�رض.
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باحلق�ق 	  للتمتع  باملغرب  املقيمني  للمهاجرين  الأ�صلية  البلدان  مع  ثنائية  اتفاقيات  و�صع 

الجتماعية والقت�صادية والثقافية. التدبري 347

�صمان حماية الن�صاء املغربيات املهاجرات وتعزيز اجله�د احلك�مية ذات ال�صلة. التدبري 348	 

حماية حق�ق الأطفال املغاربة املهاجرين غري املرافقني يف دول ال�صتقبال. التدبري 349	 

املجتمعية 	  اآثارها  وقيا�ض  املغرب  واإىل  من  الهجرة  تط�ر  ومتابعة  للر�صد  وطنية  اآلية  و�صع 

والقت�صادية والثقافية. التدبري 350

وال�صتجابة 	  العامل  مغاربة  لفائدة  امل�جهة  بالربامج  للرقي  املبذولة  املجه�دات  م�ا�صلة 

لنتظاراتهم الثقافية واللغ�ية والدينية والرتب�ية يف بلدان ال�صتقبال وتعزيز الت�ا�صل بينهم 

وبني بلدهم الأ�صلي. التدبري 351

ال�صجنية 	  عق�بتهم  يق�ص�ن  الذين  املغاربة  ال�صجناء  اأو�صاع  بتتبع  الكفيلة  الآليات  تفعيل 

باخلارج �صمانا حلق�قهم واعتناء باأو�صاعهم«. التدبري 352

التح�صي�ص والتوا�صل

»م�ا�صلة التن�صيق واللتقائية بني كافة املتدخلني يف جمال الهجرة وتعزيز دور اللجنة بني 	 

ال�زارية ملغاربة العامل و�ص�ؤون الهجرة يف هذا املجال. التدبري 353

املقيمني 	  املغاربة  لفائدة  اخلدمات  وتي�صري  والقن�صليات  بال�صفارات  الت�ا�صل  نقط  تق�ية 

باخلارج.التدبري 354

النه��ض باإبداعات وابتكارات الباحثني املغاربة املقيمني باخلارج. التدبري 355	 

تعميم ون�رض التقارير ال�طنية عن الهجرة وباأو�صاع املهاجرين. التدبري 356	 

تعزيز الربامج الإعالمية امل�جهة اإىل املهاجرين«. التدبري 357	 

تقوية القدرات 

»م�ا�صلة دعم وتعزيز قدرات فعاليات املجتمع املدين التي تهتم ميدانيا باأو�صاع املهاجرين 	 

�ص�اء يف املغرب اأو يف بلدان ال�صتقبال. التدبري 358

اإعداد برامج للتك�ين والتك�ين امل�صتمر ت�صتح�رض البعد احلق�قي وت�صتهدف اجلمعيات التي 	 

تعمل مع املغاربة يف اخلارج واملهاجرين باملغرب«. التدبري 359
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وجرب  احلقيقة  ب�صاأن  الهيئة  ت��صيات  تنفيذ  الثالث:  الفرع  الأول،  الق�صم  يف  ذكر،  عما  ف�صال 

الأ�رضار وحفظ الذاكرة.

تدابري اخلطة يف �صاأن حفظ الأر�صيف و�صيانته

الأهداف 

الهدف العام: دعم ال�صرتاتيجية ال�طنية يف جمال الأر�صيف.

 الأهداف اخلا�صة:

»تفعيل الن�ص��ض القان�نية والتنظيمية املتعلقة بالأر�صيف.	 

تعزيز ثقافة الأر�صيف يف القطاعني العم�مي واخلا�ض.	 

النه��ض بتنظيم الأر�صيف و�صيانته وتثمينه.	 

النه��ض بثقافة الأر�صيف يف املجتمع حفاظا على الذاكرة ال�طنية.«	 

التدابري

اجلانب الت�رشيعي واملوؤ�ص�صاتي

مراجعة قان�ن الأر�صيف طبقا للممار�صات الف�صلى املعم�ل بها يف هذا املجال مع ا�صتكمال 	 

 التدبري 418
28

اإ�صدار املرا�صيم التطبيقية لقان�ن الأر�صيف.

و�صع ت�ص�ر لتدبري الأر�صيف يف اإطار اجله�ية املتقدمة. التدبري 419	 

ا�صرتجاعها 	  وم�ا�صلة  ال�طن  خارج  وامل�ج�دة  باملغرب  اخلا�صة  الأر�صيف  م�صادر  ر�صد 

ومعاجلتها وحفظها وتي�صري الطالع عليها من قبل املهتمني. التدبري 420

التح�صي�ص والتوا�صل

اأر�صيف 	  م�ؤ�ص�صة  لدى  تراثية لإيداعها  اأر�صيفات  بح�زتهم  الذين  اخل�ا�ض  وتعبئة  حت�صي�ض 

املغرب. التدبري 421

28 - �صدر املر�ص�م رقم 2.14.267، بتاريخ 4 ن�نرب 2015، بتحديد �رضوط واإجراءات تدبري وفرز واإتالف الأر�صيف العدي 
وال��صيط و�رضوط اإجراءات ت�صليم الأر�صيف النهائي. كما �صدر املر�ص�م رقم 2 – 17 384- بتاريخ 27 ي�لي�ز 2017 املتعلق 

باإحداث املجل�ض ال�طني لالأر�صيف.
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اأر�صيف 	  م�صالح  لدى  بانتظام  اأر�صيفها  اإيداع  باأهمية  العم�مية  الإدارات  م�صالح  حت�صي�ض 

املغرب طبقا للن�ص��ض اجلاري بها العمل. التدبري 422

تقوية القدرات

تق�ية قدرات م�ؤ�ص�صة اأر�صيف املغرب املادية والب�رضية حتى تتمكن من ال�صطالع باملهام 	 

املن�طة بها. التدبري 423

منتظمة 	  برامج  باعتماد  الأر�صيف  وتنظيم  وبحفظ  مبعاجلة  املعنية  الب�رضية  بامل�ارد  النه��ض 

خا�صة بالتك�ين والتك�ين امل�صتمر م�جهة لفائدة املهنيني. التدبري 424     
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الق�صم الرابع

العدالة النتقالية والو�صع اخلا�ص لالأقاليم اجلنوبية ال�صحراوية
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النتهاكات  مع  والزمني،  الن�عي  الخت�صا�صني  نطاق  يف  وامل�صاحلة،  الإن�صاف  هياأة  تعاطت 

حلق�ق  العام  التاريخي  ال�صياق  م�صتح�رضة  ال�صحراوية  اجلن�بية  الأقاليم  عرفتها  التي  اجل�صيمة 

اأو�صاعها  متيزت  التي  ال�صحراء  يف  لها  التاريخي  وال�صياق  املغرب،  مناطق  خمتلف  يف  الإن�صان 

بال�صرتجاع التدريجي لالأقاليم اجلن�بية، طرفاية عام 1958، �صيدي اإفني 1969 والعي�ن، ب�جدور، 

ال�صاقية احلمراء يف 1975 والداخلة الك�يرة عام 1979.

كحركة  وتط�رها  الب�لي�صاري�  بن�ص�ء  اجلن�بية،  لالأقاليم  التدريجي  ال�صرتجاع  �صياق  وُطبع 

انف�صالية، �صتحظى، يف منت�صف ال�صبعينيات من القرن املن�رضم، من الدولة اجلزائرية بكل الدعم 

وجه  على  اتخذ،  املغربية.  والدولة  الأخرية  هذه  بني  اإقليمي  نزاع  اإطار  يف  الحت�صان،  وكامل 

اخل�ص��ض منذ ال�صبعينيات، عدة متظهرات من بينها اأ�صكال م�اجهة حربية مبا�رضة حمدودة، واأخرى 

غري مبا�رضة، قبل اأن ي�صتقر يف اإطار ا�صتباك دبل�ما�صي باأبعاد دولية، حتت اأنظار جمل�ض الأمن.

وتفاعلت هياأة الإن�صاف وامل�صاحلة مع هذا ال��صع، من منظ�ر حق�ق الإن�صان، اأول، دون اإغفال 

م�ؤثرات واآثار النزاع امل�صلح الذي انخرطت فيه الب�لي�صاري� كجماعة غري دولتية. ومل ترهن العدالة 

النتقالية املغربية اخت�صا�صها بهذا ال��صع املعقد، بل انخرطت يف عملها ومبا�رضة مهامها مدع�مة 

يف ذلك باإرادة الدولة يف اأن ي�رضي الخت�صا�صان الن�عي والزمني على جهة ال�صحراء.

 وميكن اعتبار املقاربة املتبعة، من خا�صيات جتربة العدالة النتقالية املغربية، حيث كان عليها 

اأطراف  اأمناطها، يف ال�قت الذي مل تف�صح فيه باقي  البحث يف انتهاكات حق�ق الإن�صان مبختلف 

واأبعاده  ونطاقه  النزاع  اأن جمال  ذلك  احلا�صلة.  النتهاكات  عن  وم�ص�ؤولياتها  اأدوارها  عن  النزاع 

تندرج �صمن مك�نات ال�صياق التاريخي، الذي ل ميكن غ�ض الطرف عنه باأي وجه من الأوجه.

وتعاطت هياأة الإن�صاف وامل�صاحلة يف اإطار الخت�صا�صني الن�عي والزمني كذلك، مع انتهاكات 

حق�ق الإن�صان وا�صتعمال العنف بالعتماد على مداخل منهجية واإجرائية متعددة بناء على نتائج 

�صنة  اإىل  و�ص�ل  ال�صتقالل  على  احل�ص�ل  فرتة  �صملت  والتي  البداية  يف  اأجرتها  التي  الأبحاث 

 .1999
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الفرع الأول

تكوين القتناع يف �صاأن مادية العتقال التع�صفي

واجهت هياأة الإن�صاف وامل�صاحلة، مبنا�صبة اإعداد امللفات للبت يف اجل�انب املتعلقة بجرب الأ�رضار 

اإ�صكالية اإثبات مادية النتهاكات املتعلقة بالعتقال التع�صفي، لأن معظمها كان يفتقد اأوراقًا ر�صمية 

اأو �صبه ر�صمية، من قبيل حما�رض ال�رضطة وال�ثائق الق�صائية واملحا�رض والأحكام الق�صائية وغريها 

من امل�صتندات امل�صاعدة على تك�ين القتناع. خالفًا مل��ص�ع الختفاء الق�رضي وجمه�يل امل�صري، 

الذي كانت ال�ص�رة وا�صحة بخ�ص��صه اإىل حد ما، ل�ج�د �صحايا اأحياء خمتفني �صابقا يف كل من 

املركزين ال�رضيني باأكدز وقلعة مك�نة.

وقد اأعدت الهيئة، يف مرحلة اأوىل، من خالل فريق جرب ال�رضر، تقريرا يف �صاأن الإ�صكاليات 

امل�صطرية املتعلقة باإثبات مادية العتقال التع�صفي، لك�نه يخ�ض معظم الطلبات ال�اردة من ال�صحراء، 

وتال ذلك تك�ين جلنة خا�صة ل��صع ت�ص�ر يف �صاأن مداخل م�صاعدة من الناحية الإجرائية لت�ص�ية 

ما يت�صل بالإثبات، ا�صتغلت بناء على تف�ي�ض من الرئي�ض وبت�جيه منه على ا�صتثمار كل اأدوات 

ومناهج الهياأة وم�صاطرها يف اإطار فل�صفة الإن�صاف وامل�صاحلة حلماية م�صالح ال�صحايا على �صعيد 

الأقاليم اجلن�بية. 

وهكذا متكنت اللجنة، على مدار �صهر كامل )من اأكت�بر اإىل ن�نرب 2005( من العمل على اإر�صاء 

ق�اعد تك�ين القتناع يف �صاأن مادية النتهاك، حيث مت حتديد النظام الإجرائي الذي �صكل قاعدة 

من  به  املرتبطة  النتهاكات  وباقي  التع�صفي  العتقال  بخ�ص��ض  وامل�صاحلة  الإن�صاف  هياأة  عمل 

تعذيب و�ص�ء معاملة وغريهما.*

وحتددت مداخل تك�ين القتناع تبعا ملا يلي:

 اأول: افرتا�ص ح�صن النية يف طلبات ال�صحايا

الك�صف  طلبات  ومقدمي  وا�صعي  يف  النية  ح�صن  القتناع  بتك�ين  املكلفة  اللجنة  افرت�صت 

بالن�صبة  اإطار العتقال التع�صفي، وافرت�صتها ب�صفة قطعية  عن احلقيقة والتع�ي�ض والإن�صاف يف 

*م�صادر الق�صم ال�صابع: كافة تقارير املجل�ض ال�طني حلق�ق الن�صان وكتاب: كذلك كان-مذكرات من جتربة هياأة الن�صاف 
وامل�صاحلة- امبارك ب�درقة واأحمد �ص�قي بني�ب- الطبعة الثالثة يناير 2017.
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لكافة الطلبات املقدمة من طرف الن�صاء ال�صحايا اأو من الن�صاء املرتبطات واملنحدرات من عائالت 

تعر�صت لنتهاكات ج�صيمة.

ومل حتد اللجنة عن افرتا�ض ح�صن النية اإل يف احلالت التي تعار�صت فيها الطلبات مع قاعدة 

اأو اأكرث من ق�اعد تك�ين اقتناعها. وعندما بقي ال�صك قائما لديها رجحت مقب�لية الطلبات.   

 ثانيا: حتليل املعطيات من م�صادر متنوعة

هياأة  يدي  بني  امل�ج�دة  امل�صادر  لكافة  �صاملة  مبراجعة  القتناع  باإعداد  املكلفة  اللجنة  قامت 

من  امل�صتمدة  امل�صادر  من  رئي�صية  ب�صفة  امل�صتخل�صة  املعطيات  حتليل  فتّم  وامل�صاحلة،  الإن�صاف 

  »2005 اجلن�بية يف فرباير  لالأقاليم  زيارته  البيانات خالل  ا�صتكمال  فريق  اأعدها  التي  »التقارير 

و«التقرير املعّد ح�ل �صياق الأحداث والنتهاكات بالأقاليم ال�صحراوية«  و«اإفادات كبار ال�صه�د 

جتهيز  و«جداول  البيانات«   قاعدة  و«م�صتخرجات  ال�صحراء  يف  الأحداث  ب�صياقات  يتعلق  فيما 

الع�صكرية  العمليات  بت�اريخ  و«لئحة  ال�صحراوية«   الأقاليم  يف  بالنتهاكات  املتعلقة  امللفات 

بالختفاء  املعني  العمل  فريق  و«تقرير  ال�صحراوي«  ال�صت�صاري  املجل�ض  و«لئحة  بال�صحراء« 

الق�رضي يف الأمم املتحدة«.

ثالثا: ا�صتح�صار نتائج الأبحاث والدرا�صات املجراة

ا�صتح�رضت اللجنة املكلفة بتك�ين القتناع نتائج الأبحاث والدرا�صات املنجزة بهياأة الإن�صاف 

على �صعيد ال�صياق التاريخي لالنتهاكات اجل�صيمة حلق�ق الإن�صان. وقد عاجلت الدرا�صات والأبحاث 

م��ص�ع العنف الذي امتد »تاريخيا من فرتة احل�ص�ل على ال�صتقالل اإىل �صنة 1999، و�صارك فيه 

فاعل�ن متعددون، منهم عنا�رض من جي�ض التحرير يف بداية ال�صتقالل، ثم اأجهزة الدولة املغربية، 

 .
29

وجبهة الب�لي�صاري�، واأجهزة دول اأجنبية �صملت اجلزائر وليبيا واإ�صبانيا«

وات�صمت النتهاكات التي ارتكبت منذ 1975، تبعا للدرا�صات والأبحاث املجراة، من حيث البعد 

بك�نها »اإما نتيجة ل�ص�ء تقدير اأو ل�ص�ء فهم للخطر النف�صايل واعتماد العنف ك��صيلة مل�اجهته، اأو 

كنتيجة حل�صابات �صيقة مرتبطة مب�صالح اإدارية اأو �صخ�صية من طرف اأجهزة الدولة املحلية. واأدى 

�ص�ء التدبري هذا اإىل تهمي�ض القيادات ال�طنية ال�صحراوية من اأجهزة الدولة، ومن تعر�ض لعنف 

الدولة الع�ص�ائي«.        

29 - ال�صياق التاريخي لالنتهاكات اجل�صيمة حلق�ق الإن�صان باملغرب، من�ص�رات املجل�ض ال�صت�صاري حلق�ق الإن�صان، �صل�صلة 
»درا�صات وندوات هيئة الإن�صاف وامل�صاحلة«، ي�ني� 2005.



101

رابعا: افرتا�ص ح�صول النتهاكات باأماكن النزاع

1975، يف  �صنة  منذ  اأحداثا �صدامية  ال�صحراوية عا�صت  اجلن�بية  الأقاليم  اأن  اللجنة  اعتربت 

من  املدع�مة  الب�لي�صاري�  وهي  م�صلحة،  دولتية  مع جماعة غري  الرتابية  ال�حدة  الدفاع عن  اإطار 

طرف اجلزائر. وكما ه� ال�صاأن يف كل نزاع م�صلح، فاإن ح�ص�ل النتهاكات اأمر مفرت�ض، اإما ب�صفة 

اإرادية، اأو عن طريق احتجاز وترحيل ال�صكان املدنيني، اأو مطاردتهم. وبف�صل هذا العن�رض الأ�صا�صي 

املرتبطة  للمناطق  تبعا   ،1975 بال�صه�ر والأع�ام منذ  بالنزاع امل�صلح  مت ح�رض الأحداث املت�صلة 

بالإقليم. 

و�صاعدت هذه املنهجية على ح�رض املناطق يف اإطار املدينة والإقليم: منطقة ال�صمارة، التي عرفت 

اجلديرية،  املدينة  مركز  دائرتها  احلدودي، ويف  ال�رضيط  ل�ج�دها قرب  بالنظر  م�صلحة  ا�صتباكات 

وب�كراع.  املدينة  و�صمنه  العي�ن،  ومركز  احل�زة.  تفاريتي،  مكالة،  الربييب،  تاف�دارت،  فار�صيا، 

وطانطان،  مركزها.  وي�صمل  الزاك،  واأ�صا  وتيكليت.  كلميم  دائرته  ويف  وكلميم،  مل�صيد  وب�جدور، 

مركزه وحميطه. وعلى م�صت�ى وادي الذهب، الداخلة. 

خام�صا: موؤ�رش املكان خارج منطقة النزاع

�صهدت  التي  املناطق  خارج  تع�صفية  اعتقالت  املعطيات حدوث  من  من خالل جمم�عة  تبني 

الأخرية كانت  اأن هذه  املعل�مات  واأكادير، ول�حظ يف �ص�ء  نزاعات م�صلحة، وهي طاطا وكلميم 

والتعقب  للمطاردة  اأ�صبحت حقال  وبالنتيجة  الت�تر،  الرحل والهروب من �صاحات  جمال لنتقال 

والتفتي�ض.

�صاد�صا: اإيالء �صنة 1976 مكانة خا�صة يف التحليل

تبني من خالل قاعدة بيانات الهياأة وج�د ن�صبة عالية من الطلبات املقدمة من طرف وا�صعيها، 

وتقارب يف جمملها ن�صف جمم�ع ما قدم على �صعيد الأقاليم اجلن�بية. واأولت اللجنة اأهمية خا�صة 

�صنة  اأن  اإىل  املجراة  التحليالت  واأف�صت  مرجعيا.  طابعًا  اإليها  بالن�صبة  اكت�صى  الذي  املعطى  لهذا 

1976 �صهدت اأحداثًا وا�صتباكات بني الق�ات امل�صلحة امللكية وعنا�رض الب�لي�صاري� املدع�مة من 
طرف اجلزائر. وكانت ذروة ال�صدام، يف معركة اأمكالة الأوىل والثانية، ح�ص�ل امل�اجهة بني اجلي�صني 

املغربي واجلزائري.   

خالل  من  للجنة،  وتاأكد  العتقالت.  اإطارها  يف  جتري  كانت  التي  املناطق  يف  ذلك  وح�صل 

التقاطعات امل�صتخل�صة من ت�رضيحات وا�صعي الطلب وما ورد يف ل�ائح ر�صمية، ما ذكر اأعاله.
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ووا�صلت اللجنة حتليلها بال�ق�ف على مراكز الحتجاز يف عالقتها بالـُمَدد، وتبني اأن اأق�صى مدة 

هي �صنة، ومتت يف بع�ض الثكنات الع�صكرية، وتليها ثكنات ق�ات التدخل ال�رضيع لالأمن ال�طني، 

مبا يعادل اأحد ع�رض �صهرا، ومراكز الدرك يف حدود �صتة اأ�صهر، وباقي املراكز، على �صعيد ال�رضطة 

والق�ات امل�صاعدة والقيادات الإدارية وكان الحتجاز بها ي�صل اإىل ال�صهر. وعززت هذه النتائج 

املتعلقة باأماكن الحتجاز، باقي املعل�مات واملعطيات املتعلقة بالختفاء الق�رضي املدونة على �صعيد 

امل�صادر املتن�عة التي اعتمدتها اللجنة.

�صابعا: تكوين القتناع حول النتهاك يف �صوء التقاطع والتطابق

ال�اردة يف  الت�صنيفات  باعتبار  العتقال،  بخ�ص��ض  اقتناعها  تدريجية  ب�صفة  اللجنة  اأ�ص�صت 

العتقال  تاريخ  تقاطع  اعتمدت  وهكذا  املجم�عات.  اأ�صا�ض  على  جمملها  ويف  البيانات،  قاعدة 

التي حتقق  تبينت معه املجم�عات  اأ�صا�صي،  اإىل فرز  اأف�صى  الذي  ال�صيء  وتقاطع مكان العتقال، 

فيها التطابق، وتلك التي غاب فيها، ف�صال عن احلالت التي تفتقد اإىل معطيات كافية.

ومت الرج�ع اإىل اإفادات ال�صه�د وم�رضحني اأ�صا�صيني، كان�ا مبناطق النزاع وذلك ق�صد ال�ق�ف 

على �ص�ؤال اأرق اللجنة، ويخ�ض عدد العتقالت يف الثكنات الع�صكرية. ويف هذا الإطار مت الرج�ع 

اإىل �صنة 1975 وتبني على نطاق وا�صع اأن اجلي�ض مل يكن يعتقل اإل امل�صتبه فيهم وملدد ق�صرية، ومّت 

الحتفاظ بالأ�صخا�ض املرتبطني مب�اجهات م�صلحة.

ثامنا: عن�رش ال�صن واجلن�ص

اعتمدت اللجنة �صن اخلام�صة ع�رضة فما ف�ق بالن�صبة لأعمار وا�صعي الطلب، ورجحت يف ذلك 

معايري القان�ن الدويل الإن�صاين. واكتفت بخ�ص��ض ال�صن التي َتِقلُّ عن ذلك، اإذا م�ض النتهاك فردا 

اأو اأكرث برفقة العائلة. ويف حالة ال�صّك قدرت مقب�لية الطلب. وح�صل ذلك يف العديد من الطلبات، 

وف�صلت يف هذا الإطار اأن يقع اخلطاأ يف حق الدولة بدل من اخلطاإ يف حق الأفراد. وتعاملت اللجنة 

اأع�زتها عنا�رض وقرائن تك�ين  اأنها �صليمة، حتى ول�  الن�صاء على  مع الطلبات املقدمة من طرف 

القتناع، اإعمال ملقاربة الن�ع من جهة، واعتبارا للمكانة اخلا�صة التي تتمتع بها املراأة ال�صحراوية.

 تا�صعا: عامل مدة الحتجاز

ات�صمت العديد من الطلبات املقدمة بارتفاع �صقف املدة الزمنية لالعتقالت التع�صفية. وقد �صكل 

ذلك بالن�صبة لعمل اللجنة عن�رض حرية، اإل اأنها تغلبت على ذلك من خالل اإفادات ال�صه�د، ومن 

مدخل الت�صليم بال�صن�ات التي �صهدت نزاعا م�صلحا، وو�صعية املجم�عات املعتقلة. وما عدا ذلك، 

متت درا�صة احلالت تبعا لعنا�رض تك�ين القتناع املت��صل اإليها. 
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عا�رشا: اعتبار و�صعية املجموعات العائلية

1975 و1978 على وجه  التي �صهدتها الأقاليم اجلن�بية، بني  ات�صمت العديد من النتهاكات 

اخل�ص��ض، باعتقالت تع�صفية يف حق بع�ض العائالت. واعتمادا على نتائج قاعدة البيانات وبعد 

واملكان  الزمان  من حيث  الرتابط  اأوجه  على  وال�ق�ف  وت�صنيفها  بها  املتعلقة  احلالت  ا�صتخراج 

والرج�ع اإىل ال�صه�د عند القت�صاء، برزت مداخل تك�ين القتناع التي اعتمدتها اللجنة. 

اأن عائالت بعينها ت�صكل من�ذجا ملعاجلة امللفات املماثلة، على اعتبار تعر�صها  وقد تبني للجنة 

لالعتقال اجلماعي يف وقت واحد ونظرا حلجم النتهاكات املرافقة و�صن�ف التعذيب و�ص�ء املعاملة، 

واحلط من الكرامة وطبيعة مكان الحتجاز والأ�رضار التي حلقت اأفراد العائلة، اإبان فرتة الحتجاز 

وبعدها.

حادي ع�رش: اإعادة ت�صنيف طلبات ال�صحايا تبعا لالخت�صا�ص الزمني

حر�صت اللجنة اأن تك�ن اأعمالها من �صميم اقتناع فكر وقيم حق�ق الإن�صان، فاأعادت ت�صنيف 

بداية  من  ممتد  زمني  معيار  اأ�صا�ض  على  وامل�صاحلة،  الإن�صاف  هياأة  على  ال�اردة  الطلبات  كافة 

ال�صتقالل اإىل �صنة 1999.

وتبني لها، انطالقا من الإرادة احلرة لل�صحايا -كما مت التعبري عنها ب�صفة كتابية يف الطلبات-

�صالمة التحليل املجرى على اأ�صا�ض عاملي املكان والتاريخ، وباقي املداخل ال�صالفة الذكر، مما ر�صخ 

لديها القتناع املت��صل اإليه يف �صاأنها. وهكذا ابتداأت النتهاكات اجل�صيمة �صنة 1975، لت�صل اإىل 

ذروتها عام 1976، لتع�د �صنة 1977 اإىل ن�صبة قريبة من تلك التي ح�صلت �صنة 1975 قبل اأن تقل 

�صنة 1978 لرتتفع جزئيا يف 1979، ثم ترتاجع ن�صبّيا يف 1980 ولرتتفع مرة اأخرى عام 1981، 

بني  ما  متفرق.  طابع  ذات  النتهاكات  وبقيت حالت   .1982 �صنة  مع حل�ل  التقل�ض  تبداأ يف  ثم 

1982 اإىل غاية 1999، با�صتثناء ال�صن�ات التي عرفت اأحداثًا ذات طبيعة اجتماعية، وهمت على 
النتائج  هذه  اإىل  اللجنة  ت��صلت  وعندما  1987و1991و1993و1999.  �صن�ات  اخل�ص��ض  وجه 

امل�صتخل�صة من عر�ض كافة الفر�صيات، بناء على التحليل والتقاطع والتطابق كان اقتناعها عميقا، 

ما عدا يف احلالت التي ت�رضب فيها ال�صك فحر�صت على تف�صريه مل�صلحة ال�صحايا.
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الفرع الثاين

 تكوين القتناع يف �صاأن الختفاء الق�رشي

اأ�ص�صت هياأة الإن�صاف وامل�صاحلة -من خالل فريقها املكلف بالتحريات-ملنهجية عملها ونظامها 

الإجرائي بخ�ص��ض م��ص�ع جمه�يل امل�صري بالأقاليم ال�صحراوية، ومن خالل اللقاءات املنتظمة 

مع رئي�ض الهيئة الذي دعا خرباء خمت�صني لالجتماعات التي عقدت ملتابعة ملف الختفاء الق�رضي، 

ويف مقدمتهم م�ص�ؤول�ن يف م�ؤ�ص�صات الدولة ممن تتبع�ا امللف وكان من بينهم من تفاعل مع فريق 

العمل التابع لالأمم املتحدة، وميكن تقدمي مك�نات و�صمات النظام الإجرائي املتعلق بتك�ين القتناع 

يف �صاأن الختفاء الق�رضي من م�قع التجربة املغربية للعدالة النتقالية،كما يلي:

 اأول: من حيث الهدف واملنهجية املتبعة

منذ انطالق اأ�صغاله، حدد فريق التحريات �صمن اأول�ياته، ت�فر الهياأة على لئحة مرجعية اأولية 

للمختفني جمه�يل امل�صري، تت�صم باأق�صى درجة ممكنة من ال�ث�قية )Fiabilité( وامل�صداقية، يتم 

اعتمادها اأ�صا�صا للتحريات ح�ل جمه�يل امل�صري بال�صحراء.

وحدد الفريق املنهجية التي اعتمدت كل امل�صادر املت�فرة من ل�ائح وبطاقات ومذكرات، لتجميع 

بع�ض  يف  املت�فرة  املعطيات  وحتليل  املقارنة،  عرب  و�صبطها  تدقيقها  بهدف  املتداولة  الأ�صماء  كل 

اإىل و�صع  التقارير والبطاقات وجدولتها بهدف احل�ص�ل على ل�ائح قابلة للمقارنة. واأف�صى ذلك 

م�ص�دة اأولية لالئحة املرجعية، جتمع كل الأ�صماء ال�اردة يف خمتلف الل�ائح، ل�صبط التقاطعات بني 

خمتلف امل�صادر، مبا فيها التكرارات يف الأ�صماء وتدقيقها نظرا ملا مُييز اأ�صماء الأ�صخا�ض يف املناطق 

اجلن�بية من ت�صابه وتداخل.

 ثانيا: من حيث املهام املنجزة على تنوع امل�صادر

مت اإجناز اخلط�ات املتعلقة بتحليل العديد من التقارير والبطاقات واملذكرات وجدولة املعطيات 

ال�اردة فيها ل�صتخراج ل�ائح قابلة لال�صتعمال، خ�ص��صا البطاقات ال�صخ�صية لل�صحايا ال�اردة 

والبطاقات   .AFASPA الفرن�صية  اجلمعية  وتقرير  املتحدة،  لالأمم  التابع  العمل  فريق  تقرير  يف 

ال�صخ�صية لل�صحايا املعدة من طرف منتدى احلقيقة والإن�صاف والبطاقات الربيدية للت�صامن مع 

ال�صحايا ال�اردة على الفدرالية الدولية حلق�ق الإن�صان ومذكرات عائالت املختفني جمه�يل امل�صري 

يف ال�صحراء.
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ومت جتميع وترتيب خمتلف الل�ائح املت�فرة عند اجلمعية املغربية حلق�ق الإن�صان، واملنظمة املغربية 

العي�ن، جلنة عائالت  الإن�صان، منتدى احلقيقة والإن�صاف، منتدى احلقيقة والإن�صاف فرع  حلق�ق 

لهياأة  العامة  الل�ائح  ال�صحراء وا�صتخراج لئحة تقريبية من  اأقاليم  املختفني جمه�يل امل�صري يف 

التحكيم امل�صتقلة.

 ثالثا: من حيث اعتماد الالئحة املرجعية

خمتلف  يف  ال�اردة  الأ�صماء  جتميع  عرب  املرجعية  لالئحة  اأوىل  كم�ص�دة  عامة  لئحة  و�صع  مت 

الل�ائح املت�فرة وامل�صتخرجة من البطاقات واملذكرات، وكذا تدقيق الالئحة العامة الأولية، وتنقيتها 

اإما  املرتبطة،  الأخطاء  بت�صحيح  الأ�صماء،  يف  والتمحي�ض  ال�صلة،  ذات  غري  الزائدة  الأ�صماء  من 

بالرتجمة اأو بتحريف الأ�صماء اأو عدم اكتمالها اأو ورودها ب�صيغ متباينة واإلغاء التكرارات، مبا يف ذلك 

التكرار الناجت عن عدم �صبط اأو حتريف الأ�صماء يف الل�ائح املت�فرة. 

ومب�ازاة مع ذلك، مت التاأكد من »وث�قية« الأ�صماء املتداولة، عرب �صبط امل�صادر املختلفة التي ورد 

فيها ا�صم ال�صحية، وو�صع لئحة مرجعية اأولية عامة حتت�ي على ما يزيد عن 300 ا�صم، ومراجعتها 

ق�ة  ت�صنيفها ح�صب  فرز لئحتني، وهكذا مت  بهدف  اجلن�بية،  املناطق  من  اأطر حق�قية جمربة  مع 

القرائن اإىل لئحتني، الالئحة املرجعية الأولية )1(، وهي »الأ�صد وث�قية« وتتك�ن من 116 ا�صما، 

ظروف  وعن  عنهم  املعل�مات  من  قدر  اأكرب  يت�فر  ممن  وعائالتهم  هم  املعروفني  ال�صحايا  وت�صمل 

 137 ال�ث�قية«، وتتك�ن من  )2(، وهي »مت��صطة  الأولية  املرجعية  بالأ�صا�ض. والالئحة  اختفائهم 

ا�صما، وت�صمل ال�صحايا الأقل تداول والذين ل تت�فر بعد معل�مات دقيقة عن عائالتهم وعن ظروف 

اختفائهم«. واإىل جانب هاتني الالئحتني، و�صعت ل�ائح اأخرى تخ�ض لئحة اإ�صافية للمت�فني يف 

معتقالت خمتلفة ح�صب اإفادات بع�ض العائالت واملعتقلني ال�صابقني ولئحة �صه�د كبار على حالت 

جماعية اأو اأحداث، م�زعني ح�صب املناطق.

 رابعا: العالقة مع عائالت جمهويل امل�صري

النطالق من حيث انتهت اإليه هياأة التحكيم امل�صتقلة

املت�فني  الق�رضي  الختفاء  عائالت �صحايا  بتع�ي�ض  قامت  اأن  للتحكيم  امل�صتقلة  للهياأة  �صبق 

ا�صتلمتها  قد  كانت  ال�صحايا،  ه�ؤلء  اأ�صماء  ت�صم  لئحة  وت�جد  واأكدز.  مك�نة  مبقابر  واملدف�نني 

الهياأة من املجل�ض ال�صت�صاري حلق�ق الإن�صان. ومبا اأن الأغلبية الكربى للحالت امل�صجلة يف هذا 

امللف تنتمي اإىل ال�صحراء، فقد قرر فريق التحريات منذ بداية العمل القيام بزيارة العائالت املعنية 

وا�صتمزاج اآرائها يف م��ص�ع املرا�صيم املزمع تنظيمها يف املقابر املذك�رة، اأ�ص�ة مبقربة تازمامارت.
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عمل فريق الهياأة املكلف بالتحريات• 

با�رض فريق الهياأة املكلف بالتحريات مهامه طيلة ولية الهياأة، م�ليا عناية خا�صة مللف جمه�يل 

نة  امل�صري. وقد مكنت الزيارات امليدانية املجراة، من التداول مع عائالت املت�فني يف قلعة 

ز يف �صاأن م��ص�ع الرفات. والتحري بخ�ص��ض حالت املختفني جمه�يل امل�صري بال�صتماع  واإ

احلاجيات  وتقييم  ال�صتعجايل،  الطابع  ذات  ال�صحية  باحلالت  والعناية  وال�صه�د.  العائالت  اإىل 

الحتمالية يف جمال التاأهيل ال�صحي«.

»وقد متت هذه اخلط�ة اعتبارا لك�ن املنطقة من اأول�يات املرحلة من جهة، وتفعيال ملنهجية العمل 

الفريق،  اأ�صا�صية يف حتريات  اأول، كحلقة  ا�صتهداف ال�صحايا وعائالتهم  املعتمدة، واملرتكزة على 

من جهة اأخرى، وعلى مقاربة حق�قية واإن�صانية  ات�صمت بال�صم�لية، حيث ربطت اإ�صكالية احلقيقة 

ب�صكل وثيق ببناء الثقة وبعث الأمل، واإعادة العتبار، ول� رمزيا لل�صحايا وذويهم يف مرحلة اأوىل 

عرب التنقل اإىل مناطقهم وزيارتهم يف منازلهم ما اأمكن، وبتفادي الف�صل املطلق، وب�صكل ق�رضي، 

بني ما يفيد احلقيقة وما يتعلق بجرب ال�رضر، عرب م�ازنة دقيقة بني تفادي خلق انتظارات كربى وبني 

ر�صد الأ�رضار واحلاجيات، وح�صن الإ�صغاء لل�صحايا والعائالت بتفهم واعتبار اإن�صاين ملعاناتهم، 

.
30

والتهييء النف�صي لذوي املت�فني وجمه�يل امل�صري

بــاملت�فني  املتعلقة  الل�ائح  وتدقيق  و�صع  من  ذلك  وامل�صاحلة يف �ص�ء  الإن�صاف  هياأة  ومتكنت 

الذين مل يتم ال�صتماع اإىل عائالتهم، وجمه�يل امل�صري الذين تت�فر قرائن ق�ية على وفاتهم يف 

املعتقالت واملختفني جمه�يل امل�صري الذين مت ال�صتماع لعائالتهم وجمه�يل امل�صري الذين مل يتم 

ال�صتماع اإىل عائالتهم.

كما متكنت هياأة الإن�صاف وامل�صاحلة، من »حتيني الالئحة املرجعية الأولية على �ص�ء م�صتجدات 

الزيارة«، و«متابعة الت�صال بعائالت املت�فني وجمه�يل امل�صري يف عني املكان«؛ حيث مت اإجناز املهام 

اأكدز  مبراكز  املت�فني  عائالت  مع  الرفات  »م��ص�ع  بالت�ا�صل ح�ل  احلقيقة  عن  بالك�صف  املتعلقة 

جمه�يل  ل�ائح  وحتيني  و«ح�رض  بال�صحراء«،  امل�صري  جمه�يل  ل�ائح  وحتيني  و«ح�رض  ومك�نة«، 

امل�صري الذين ت�فرت قرائن ق�ية تفيد وفاتهم«، و«ح�رض وحتيني ل�ائح اأ�صخا�ض وردت اأ�صماوؤهم 

�صمن ل�ائح جمه�يل امل�صري وتاأكد وج�دهم على قيد احلياة«.

اإرادتها  عن  اأف�صحت  قد  وامل�صاحلة  الإن�صاف  هياأة  خالل  من  الدولة  اأن  اجلزم  وميكن 

بخ�صو�ص ال�صحايا اإثر ال�صتباكات امل�صلحة بالأقاليم اجلنوبية. وباملقابل، تبقى البولي�صاريو 

30 - التقرير اخلتامي لهيئة الن�صاف وامل�صاحلة.
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كجماعة غري دولتية م�صلحة مدعومة وحمت�صنة من طرف اجلزائر، م�صوؤولة عن الإف�صاح عما 

يخ�صها يف �صاأن م�صري الأ�صخا�ص املختفني يف اإطار النزاع اجلاري. 

�صه�د  اإىل  ال�صتماع  وم�صاطر عملها،  منهجية  وامل�صاحلة، �صمن  الإن�صاف  هياأة  اعتمدت  كما 

اأعيان القبائل وغريهم من الأ�صخا�ض  اأو من  اأو متتبعني لها  كبار، ممن كان�ا فاعلني يف الأحداث 

الأحداث  بخ�ص��ض  ال�ص�رة  ت��صيح  على  �صاعدت  وبيانات  وت��صيحات  اإفادات  قدم�ا  الذين 

و�صياقاتها والنتهاكات التي جرت يف اإطارها.  

الفرع الثالث

املعامل الرئي�صية لل�صياق التاريخي

لقد مكنت الدرا�صات والأبحاث املجراة يف اإطار هياأة الإن�صاف وامل�صاحلة من ال�ق�ف على معامل 

ال�صياق التاريخي الذي جرت فيه النتهاكات اجل�صيمة حلق�ق الإن�صان، والذي انطلق مع م�صل�صل 

الأحداث مبنطقة ال�صحراء وما �صاحبه من انتهاكات مع ا�صتقالل املغرب �صنة 1956، حيث ن�صب 

�رضاع بني ت�جهني داخل جي�ض التحرير: ت�جه نزع وو�صع ال�صالح وَقِبَل بالندماج، يف اجلي�ض 

امللكي مقابل راأي اآخر ظل متم�صكا با�صتئناف مهام التحرير وح�صد امل�صاندة الر�صمية مل�رضوعه، مما 

مكنه من م�ا�صلة الكفاح امل�صلح يف الأقاليم امل�صتعمرة من قبل اإ�صبانيا ويف تلك املرحلة، ح�صلت 

جتاوزات واأحداث وانتهاكات طالت �رضيحة كبرية من ال�صحراويني.

واأمام �صع�ر ال�صحراويني بالتخلي عنهم ويف غياب اأي دعم وم�صاندة ر�صمية لهم اعتمدوا على 

اجليل  اأبناء  عنه  عرب  ما  وهذا  الإ�صباين،  ال�صتعمار  من  النعتاق  التفكري يف  و�رضع�ا يف  ذواتهم 

اجلديد. ففي 17 ي�ني� 1970 اندلعت »اأحداث الزملة« يف العي�ن واأخذت �صكل مظاهرات مطالبة 

بتحرير اأر�ض اجلن�ب.

وبداأت حركة املجاهد حممـد ب�صري يف هذه الأثناء يف العمل وتاأ�صي�ض اخلاليا ال�رضية حتى �صنة 

1970، حيث قام اأبناء ال�صحراء بانتفا�صة العي�ن ال�صهرية، وتط�ر هذا الجتاه خالل مظاهرة طانطان 
�صنة 1972، والتي ج�صدت منطلق الن�اة الت�ض �صت�ؤ�ص�ض الب�لي�صاري�.

واأثرت هذه الأحداث على العالقة بني الدولة والأقاليم اجلن�بية يف ا�صتمرار الت�تر من 1956 

اإىل 1999، وهيمنت �صيا�صة اأمنية مطلقة يف التعاطي مع ال�صحراويني على خلفية النزاع القائم يف 

املنطقة ح�ل ال�حدة الرتابية.
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وتدور عناوين الأحداث الرئي�صة، التي �صكلت مادة ال�صياق التاريخي، يف: اأحداث ما بني 1956 

التحرير باجلن�ب والهج�م على  التي �صهدت م�صت�يات من ال�رضاع داخل جي�ض  1967، و  اإىل 

م�صت�دع ال�صالح بطانطان، وتعرف يف الذاكرة احل�صانية بــــ »ِبَدك ِديك املاكزا« ونفذه جمم�عة من 

ال�صحراويني الراف�صني ل��صع ال�صالح واعتقال جمم�عة ال�صبعة والع�رضين، وما وقع ح�ل ال�صتفتاء 

على د�صت�ر 1962، والنتخابات الربملانية ل�صنة 1963، واأحداث طانطان ل�صنة 1963، واعتقال 

جمم�عة م�لي اأحمد �صنة 1964 واعتقال جمم�عة جي�ض التحرير �صنة 1966 و1967، والأحداث 

بني 1972 اإىل 1980 التي �صهدت مظاهرة طانطان، والتط�رات التي اأعقبت امل�صرية اخل�رضاء �صنة 

1975 والتي عرفت جمم�عة من العتقالت يف املدن ال�صحراوية، امتدت لفرتة ط�يلة بال�صافة 
ذات  والأحداث  مك�نة،  وقلعة  وباأكدز  للعي�ن  املحلي  بال�صجن  �صحاياها  احتجز  اختطافات  اإىل 

العي�ن وما تالها من  اأحداث  1990 والتي تندرج �صمنها  اإىل   1981 الطبيعة الجتماعية ما بني 

اعتقالت، بالإ�صافة اإىل اأحداث ما بني 1991 اإىل 1999: حيث اأحداث العي�ن واعتقال جمم�عات 

وتقدميها للمحاكمة.

الفرع الرابع

 ا�صتمرار التوا�صل العمومي مع ال�صحايا وباقي ال�صاكنة

لعبت التلفزة اجله�ية بالعي�ن دورا هاما يف تقدمي الهياأة والتعريف بها وم�اكبة اأ�صغالها، وه� ما 

عك�ض الطابع العم�مي لأعمالها، والذي لقي اهتماما خا�صا، ل �صيما واأنه تزامن مع بداية انطالق 

البث لأول م�ؤ�ص�صة اإعالمية على امل�صت�ى اجله�ي.

2015، برنامج  اأبريل  اأطلق يف مطلع �صهر  ولتط�ير هذا الت�ا�صل واإ�صاعته على نطاق وا�صع، 

لتنظيم جل�صات ح�ارية مع الهياأة. وقد حظيت اجلل�صة احل�ارية بال�صمارة بتتبع منقطع النظري فاق 

كل الت�قعات، حيث كانت ال�ص�ارع وال�صاحات خالية اأثناء البث، بالنظر اإىل اجلدل الق�ي الذي دار 

بني ال�صحايا الذين مل يخف بع�صهم تعاطفهم مع اأطروحة الب�لي�صاري� وبني مندوب هياأة الإن�صاف 

وامل�صاحلة.

وقد ثمنت معظم الردود، ومن خمتلف امل�اقع قيمة احللقة، ملا متيزت به من جراأة، يف اإطار احرتام 

التتبع  مبنا�صبة  وتندوف،  م�ريتانيا  من  عديدة  اأ�صداء  وو�صلت  وكرامتهم.  ال�صحايا  ل�صخ�ض  تام 

ال�ا�صع النطاق للجل�صات احل�ارية التي نظمت يف اإطار الربنامج التلفزي »حتت ال�ص�ء«. 
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جمه�يل  ال�صحايا  عن  العي�ن،  مبدينة  امل�صجلة  الأوىل،  التلفزية  احل�ارية  اجلل�صة  يف  و�صارك 

و�صياقاتها  الإن�صان،  اجل�صيمة حلق�ق  النتهاكات  احل�ار ح�ل  ان�صب  عنهم، حيث  املفرج  امل�صري 

ومكانتها يف ال�صحراء ومنظ�مة جرب ال�رضر واآليات امل�صاحلة وعالقتها مع الذاكرة واملجال. 

ال�صحايا  ومعاناة  اآلم  ب�صط  �رضيح،  وخطاب  جريئة  زاوية  من  املتحدث�ن،  ال�صحايا  واختار 

باملراكز ال�رضية، الذين قدم�هم باأو�صاف »ال�صهداء«. وحك�ا عن النتهاكات ب��صفها عقابا فرديا 

وجماعيا، وو�صف�ا الآلم باعتبارها، اآلمًا داخلية، وكيف�ا العتقالت بك�نها كانت ع�ص�ائية، وذلك 

بدءا من �صنة 1976، كما اأ�صاف�ا للفظ الختفاء الق�رضي و�صف الختطاف.

وكان كل ذلك، دال من جانبهم ونطق�ا كثريا باألفاظ ال�صحراء ونا�صها ومعاناتهم. ومن جهته، 

ثمن مندوب الهياأة ب�ح ال�صحايا، مقدما كافة الت��صيحات والإفادات املتعلقة بالأ�صئلة املثارة.

وتبقى قيمة هذه اجلل�صة احل�ارية، يف اأنها ُد�ّصنت من مدينة العي�ن ومن قلب ال�صحراء، ومكنت 

ال�صحايا من اإطالق العرتاف العم�مي مبا جرى من ويالت وماآ�ٍض يف الأزمنة ال�صعبة لنتهاكات 

حق�ق الإن�صان. 

كل  يف  ق�صت  �صحية  بح�ص�ر  ومتيزت  الداخلة،  مدينة  يف  الثانية  احل�ارية  اجلل�صة  وانعقدت 

من اأكدز ومك�نة، اثنتي ع�رضة �صنة من الختفاء الق�رضي، وح�ص�ر �صحيتني من »البي�صي�صمي«، 

ومندوب هياأة الإن�صاف وامل�صاحلة.

الت�قف  مت  حيث  الخت�صا�ض،  بتف�صري  يت�صل  ما  لت�صمل  املثارة،  والأ�صئلة  الق�صايا  وامتدت 

امل�صري،  احلارقة ملجه�يل  والأ�صئلة  الق�رضي،  الرتحيل  اجل�صيمة عند  النتهاكات  مبنا�صبة م��ص�ع 

ومدل�ل العتذار وامل�ص�ؤولية الفردية عن النتهاكات، ومعاين ا�صرتجاع الذاكرة اجلماعية، واملق�ص�د 

ب�صمانات عدم التكرار.

مع  العم�مي  الب�ح  قمة  وكانت  وق�صاوتها،  املا�صي  اآلم  حدة  عن  ال�صحايا  عرب  اأخرى،  ومرة 

�ص�ؤال ال�صيدة ال�صحية ُمَزْلِزل، وهي التي ق�صت تلك املدة الط�يلة. حيث ت�صاءلت وهي تبت�صم ويف 

كامل اطمئنانها وبعينني متاأملتني: »ل اأعرف ملاذا اعتقلت«؟ وبذلك قالت كل �صيء، حيث كانت هذه 

الكلمات بليغة واأق�ى مما ميكن اأن يقال بعد ط�ل اختفاء ق�رضي.

وعرب كل من ال�صحيتني امل�صاركني، عن اأ�صكال التعذيب واملعاناة التي عرفها �صحايا الحتجاز 

التع�صفي، مبركز »البي�صي�صمي«، الذي كان ا�صمه يثري الرعب، وكان �صبيها يف ذلك مبركز درب م�لي 

هياأة  با�صم  وقدم،  وب�حهم،  ال�صحايا  عاليا ح�ص�ر  الهياأة  مندوب  وقدر  البي�صاء.  بالدار  ال�رضيف 

الإن�صاف وامل�صاحلة، الت��صيحات والإفادات بخ�ص��ض الأ�صئلة املثارة.
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كما متثلت قيمة احللقة مبدينة الداخلة، يف ك�نها و�صعت من نطاق اأ�ص�ات وجغرافية النتهاكات، 

وكذا  املغرب،  من  الأخرى  املناطق  يف  اأخريات  �صاأن  ال�صحية  ال�صحراوية  املراأة  �ص�ت  واأبرزت 

�ص�ت �صحايا العتقال التع�صفي. لتك�ن بذلك نقطة قيمة م�صافة جلل�صة العي�ن.

�صحايا  بح�ص�ر  متيزت  والتي  ال�صمارة،  مبدينة  منها  الثالثة  بتنظيم  احل�ارية  اجلل�صات  وت�جت 

يف  الق�رضي  الختفاء  �صحايا  عن  املدافعني  الن�صطاء  اأبرز  ومن  ومك�نة  اأكدز  يف  �صابقا  اعتقل�ا 

ال�صحراء.

وتزايدت حدة الأ�صئلة وان�صبت على جمه�يل امل�صري و�صياقات ووقائع النتهاكات، والك�صف 

امل�صاحلة  لفكرة  املمهدة  الثقة  وتدابري  العدالة،  اإىل  اجلناة  وتقدمي  الرفات،  وم��ص�ع  احلقيقة،  عن 

وغريها من الق�صايا الإ�صكالية للعدالة النتقالية يف ال�صحراء. وكانت تدخالت ال�صحايا بحجم 

ثقل املا�صي وم�قع ال�صمارة بالنظر اإىل تاريخ النزاع. وقال ال�صحايا يف هدوء وبكل ق�ة، ما يريدون 

التعبري عنه، مما طبع اجلل�صة مبي�صمها اخلا�ض.

وا�صتف�رض ال�صحايا عن م�ا�صيع اأخرى من بينها م��ص�ع �صحايا الألغام وم�صاءلة اجلالدين.

وقدم ممثل هياأة الإن�صاف وامل�صاحلة مقاربتها. وبعد ت��صيح ما يتعلق باخت�صا�ض الهياأة وم�صاطر 

ومناهج عملها. ويف احرتام تام لل�صحايا، جادل مندوب الهياأة، بالتي هي اأح�صن، حيث اأكد لل�صحايا 

اأن املغرب الذي مل تقع فيه ل ث�رة �صعبية ط�يلة الأمد، ول حرب ع�صابات، يقرر نف�ض النظام من 

تلقاء نف�صه تبني العدالة النتقالية، ويف اإطار اإرادته احلرة، اختار تنظيم جل�صات ال�صتماع العم�مية. 

الأمل  عن  ف�صاء حر  ليعربوا يف  الكلمة  ال�صحايا  يتناول  اأن  على  ال�قت  نف�ض  وظل حري�صا يف 

والراأي بدون اأي م�صايقة اأو تع�صف.

واأ�صاف، اأنه ت�جد بلدان، تتجاوز انتهاكاتها اجل�صيمة اأ�صعاف ما ح�صل يف املغرب، يف اإ�صارة 

ال�صعبة، ومل تقدر  العملة  امل�صلحة، وتت�فر على ر�صيد مايل �صخم من  الأهلية  الفنت  اإىل �صحايا 

اأن  اإىل  الن�صطاء  ال�صحايا  انتباه  مثريا  الت��صيحات  تقدمي  ووا�صل  النتقالية.  العدالة  َنْهِج  على 

العدالة النتقالية عرب العامل تن�صغل اأ�صد الن�صغال ب�صياقات النتهاكات. واأكد يف هذا ال�صدد، باأن 

النتهاكات احلا�صلة يف ما�صي ال�صحراء مل حت�صل، يف »ك�كب املريخ«، واإمنا يف نطاق ا�صتكمال 

ال�حدة الرتابية، يف اإ�صارة دالة اإىل امل�ص�ؤولية املفرت�صة للب�لي�صاري� كجماعة م�صلحة غري دولتية، 

مدع�مة من طرف اجلزائر.

ولقد �صكلت جل�صة ال�صمارة ذروة الت�ا�صل العم�مي بامتياز، وبقيت اأ�صداوؤها ترتدد ط�يال يف 

العجيبة  الرتكيبة  اجلل�صة  تلك  وعك�صت  وم�ريتانيا.  تندوف  ويف  وب�اديها  ال�صحراء  مدن  خمتلف 
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واإكراهات  والقان�ن  الإن�صان  وحق�ق  ال�صحايا  اآهات  من  مزيجًا  ك�نها،  يف  النتقالية  للعدالة 

الرتابية،  الإدارة  امل�ص�ؤولية الأوىل عن  اأن يتحمل  بعد،  امل�صادفات، �صن�اٍت فيما  ال�صيا�صة. وت�صاء 

ب�صفة عامل ال�صمارة، ابُن اأحد �صحايا جمم�عة اأكدز ومك�نة.  

الفرع اخلام�ص

جرب ال�رشر الفردي بالأقاليم اجلنوبية

اأولت هيئة الإن�صاف وامل�صاحلة اأهمية خا�صة مل��ص�ع التع�ي�ض املايل �صمن مقاربتها ال�صم�لية 

تعر�ض  عما  الدولة  مب�ص�ؤولية  اعرتافا  ميثل  ال�رضر  جرب  اأ�صكال  من  �صكال  واعتربته  ال�رضر،  جلرب 

اأن  ميكن  فاإنه ل  املايل،  التع�ي�ض  قيمة  بلغت  مهما  واأنه  انتهاك ج�صيم حلق�قهم.  من  ال�صحايا  له 

يع��ض املعاناة والأ�رضار اجل�صدية والنف�صية واملادية التي تعر�ص�ا لها، بل اإن قيمته الأ�صا�صية تكمن 

ا�صتعادة كرامة ال�صحايا  اإىل جانب الأ�صكال الأخرى املتعددة جلرب ال�رضر، يف  يف ك�نه ي�صاهم، 

وم�صاعدتهم على الندماج جمددا يف املجتمع، ومن مت التخفيف من الآلم الناجتة عن النتهاكات. 

اأول: التعوي�ص املايل

اعتمدت الهيئة يف تع�ي�ض ال�صحايا طرق احت�صاب حددت يف �صبكات اأعدت لهذا الغر�ض، 

وطبقت على جميع ال�صحايا وبدون متييز وح�صب النتهاك املدعى )اختفاء ق�رضي، اعتقال تع�صفي...(.

الأقاليم  يف  حق�قهم  وذوي  ال�صحايا  من  املايل  التع�ي�ض  من  امل�صتفيدين  جمم�ع  بلغ  وقد 

اجلن�بية 6195 مببلغ مايل اإجمايل يقدر ب 731.219.855.00 درهم.

من  وذلك  املالية  التع�ي�صات  تقدير  يخ�ض  فيما  الن�ع  مقاربة  اعتماد  على  الهيئة  عملت  كما 

خالل العنا�رض التالية:

اعتبار الغت�صاب انتهاكا قائم الذات والتع�ي�ض عنه؛	 

املعاملة 	  �ص�ء  نتائج  من  التع�صفي  العتقال  اأو  الق�رضي  الختفاء  اأثناء  الإجها�ض  اعتبار 

والتع�ي�ض عنه؛

الرفع من القيمة املالية للمبلغ فيما يتعلق بالن�صاء بخ�ص��ض التعذيب و�ص�ء املعاملة وامل�ض 	 

بالكرامة؛

الرفع من القيمة املالية للتع�ي�ض عن املخلفات ال�صحية غري القابلة للتحمل الطبي بالن�صبة   	 

للن�صاء ال�صحايا؛
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زيادة ن�صبة 10 اإىل 20 % بالن�صبة للن�صاء عن �صياع الفر�ض؛	 

منهم 	  �ص�اء  ال�صحايا  لتع�ي�ض  بالن�صبة  احلق�ق  ذوي  من  امل�صتحقني  بني  امل�صاواة  اعتماد 

املت�فني اأثناء اأو بعد النتهاك؛

الهتمام ب��صعية الأطفال الذين رافق�ا اأولياءهم يف العتقال، حيث قررت تع�ي�صهم عما 	 

تعر�ص�ا له من انتهاكات حلق�قهم كاأطفال قا�رضين.

وعم�ما فقد راعت الهيئة امل�صاواة بني ال�صحايا الذين ينتم�ن لنف�ض املجم�عة، وكذلك ما قد 	 

يك�ن من خا�صيات ح�صب خمتلف احلالت، عند حتديد التع�ي�صات.

وجتدر الإ�صارة اإىل اأنه مت تع�ي�ض 27763 من �صحايا النتهاكات اجل�صيمة حلق�ق الإن�صان يف 

املا�صي وذوي حق�قهم منذ اإحداث هيئة التحكيم امل�صتقلة للتع�ي�ض �صنة 1999، مببلغ مايل قدره 

1.950.528.728،80 درهم. على م�صت�ى جمم�ع الرتاب ال�طني، وهم كالتايل: 

بلغ عدد امل�صتفيدين الذين مت تع�ي�صهم من طرف هيئة التحكيم امل�صتقلة للتع�ي�ض 7780 	 

مببلغ مايل اإجمايل مقدر ب 960.000.000.00 درهم.

بلغ عدد امل�صتفيدين الذين مت تع�ي�صهم من طرف هيئة الإن�صاف وامل�صاحلة 19983 مببلغ 	 

مايل اإجمايل مقدر ب 990.528.728،80 درهم.

ثانيا: الإدماج الجتماعي

الإن�صاف وامل�صاحلة وجلنة تفعيل ت��صياتها  اأ�صدرت هيئة  املايل فقد  التع�ي�ض  اإىل  بالإ�صافة 

ت��صيات بالإدماج الجتماعي لـ 568 م�صتفيدا ينتم�ن اإىل الأقاليم اجلن�بية وو�صعيتها كالآتي: 

احلالت التي مت تنفيذها بلغت 500 م�صتفيدا.	 

عمل املجل�ض بتن�صيق مع احلك�مة على ت�صهيل اإدماج امل�صتفيدين من الت��صية وفق ت�ص�ر 	 

مت فيه احرتام تن�ع احلالت ح�صب ال�صن وامل�ؤهالت العلمية واخلربة املهنية، وتت�زع كالآتي:

98 حالة يت�فرون على م�ؤهالت علمية مت ت�ظيفهم بالقطاعات احلك�مية واجلماعات • 
املحلية، دون تطبيق �رضط ال�صن واملباراة، كما �صتعمل احلك�مة على تاأدية م�صتحقات 

التقاعد مل�ؤ�ص�صات التقاعد لفائدة الأ�صخا�ض الذين يتجاوز �صنهم 40 �صنة؛

153 حالة: ا�صتفادوا من ماأذونية ورخ�ض النقل؛• 

126 حالة: ا�صتفادوا من ال�صكن زيادة على الدعم املايل املقدر ب 32 األف درهم بالن�صبة • 
للقاطنني مبدينة العي�ن، وا�صتفاد املقيم�ن مبدينة ال�صمارة من دعم قدره 50 األف درهم؛ 
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105 حالة: ا�صتفادوا من م�صاعدات مالية �صهرية من اأجل م�صاعدتهم على التك�ين • 
التاأهيلي لت�صهيل اإدماجهم؛

11 حالة: منح�ا مبالغ مالية لدعم م�صاريع ي�دون القيام بها؛• 

2 حالتان م�صابتان باأمرا�ض مزمنة ا�صتفادتا من �صكن ومنحة مالية �صهرية.• 

حالة واحدة يف ط�ر التنفيذ • 

70 حالة ل ميكن تنفيذ الت��صية لفائدتها؛ وت�صم هذه احلالت 49 حالة اأدجمت يف • 
و7  مت�ف�ن؛  حالة  و13  احلال؛  مي�ص�ر  و1  الت��صية؛  اإ�صدار  قبل  العم�مية  ال�ظيفة 

حالت مت�اجدون باخلارج.وبالن�صبة ل�صحايا الختفاء الق�رضي فقد عممت ت��صية 

الإدماج الجتماعي على جميع ال�صحايا وذوي حق�ق املت�فني بدون ا�صتثناء. 

ويبلغ جمم�ع امل�صتفيدين من الت��صية املتعلقة بالإدماج الجتماعي ال�صادرة عن هيئة الإن�صاف 

وامل�صاحلة وجلنة تفعيل ت��صياتها 1416 حالة على م�صت�ى جمم�ع الرتاب ال�طني.

ثالثا: التغطية ال�صحية لل�صحايا وذوي احلقوق

بلغ عدد البطائق ال�صادرة بالأقاليم اجلن�بية 2395 بطاقة، وا�صتفاد منها بالإ�صافة اإىل ال�صحايا 

املبا�رضين الأزواج والأولد.

رابعا: ت�صوية الأو�صاع الإدارية واملالية

املايل،  التع�ي�ض  اإىل  بالإ�صافة  ت��صياتها،  تفعيل  وجلنة  وامل�صاحلة  الإن�صاف  هيئة  اأ�صدرت 

م�صتخدمني  اأو  م�ظفني  كان�ا  �صحية   155 لفائدة  واملالية  الإدارية  ال��صعية  بت�ص�ية  ت��صيات 

بامل�ؤ�ص�صات العم�مية ومت طردهم اأو ت�قيفهم ب�صبب واقعة العتقال، وبعد تدقيق املعطيات املتعلقة 

مبلفاتهم عر�صت على رئا�صة احلك�مة، ومتت مرا�صلة القطاعات احلك�مية املعنية بها، وك�نت جلان 

لدرا�صة هذه امللفات ومت البت فيها وت�ص�يتها وفق املنهجية املعتمدة يف ر�صالة لل�صيد ال�زير الأول 

�صنة 1999 املتعلقة بامل�ق�فني واملطرودين لأ�صباب �صيا�صية اأو نقابية.

وجتدر الإ�صارة اإىل اأن عدد الت��صيات املتعلقة بت�ص�ية الأو�صاع الإدارية واملالية ال�صادرة عن 

هيئة الإن�صاف وامل�صاحلة اأو جلنة تفعيل ت��صياتها بلغ 564 حالة.
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الق�صم اخلام�ص

القيمة امل�صافة للتجربة الوطنية يف العدالة النتقالية 
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الفرع الأول

م�صتويات تفعيل نتائج العدالة النتقالية

تفعيل  م�صت�يات  بخ�ص��ض  اإليها،  الت��صل  مت  التي  اخلال�صات  جمم�ع  با�صتنتاجات،  يق�صد 

التقرير  ق�صمي  م��ص�ع  الن�عية،  املعطيات  جميع  �ص�ء  يف  وامل�صاحلة،  الإن�صاف  هيئة  ت��صيات 

الأويل.

باأن  القا�صي،  ال�صرتاتيجي،  الهيئة  اختيار  ا�صتح�صار  بدون  التفعيل  م�صت�ى  تقييم  ي�صعب 

الت��صيات كمقرتحات، م�صاهمة اإ�صافية يف م�صرية الإ�صالحات اجلارية ببالدنا الرامية اإىل تر�صيخ 

وا�صعيها  ُة  ِنيَّ ه�  الختيار  وهذا  والقان�ن.  احلق  دولة  وتق�ية  الدميقراطية  وت�طيد  الإن�صان  حق�ق 

واخللفية املعرفية التي وجهت اأعمالهم عند اإعدادها. 

اإن ا�صتح�صار ُبْعد الختيار ال�صرتاتيجي املذك�ر، ي�صاعد على الفهم الأمثل لتفعيل الت��صيات 

الذي جرى ويجري، يف حق�ل، بطبيعتها، معقدة، ن�صبية وتراكمية، ويجري يف تقاطع الديناميات 

ال�صعبة ملجايل الدولة واملجتمع يف تداخلهما وتكاملهما، اأخذا وعطاء. هذا دون اإغفال اأن امل�صادر 

الثقافة  ومن  واخلا�ض  العام  والدويل،  ال�طني  القان�ن  عل�م  من  تنهل  الهيئة،  لت��صيات  الفكرية 

وال�صيا�صة ومن �صيا�صة حق�ق الإن�صان والتاريخ الراهن ومناهج العدالة النتقالية.

وبناء عليه، ميكن الق�ل، باأن م�صت�يات تفعيل ت��صيات الهيئة، اأربعة م�صت�يات ا�صرتاتيجية، لكل 

واحد، ا�صتقالليته الن�صبية يف اإطار التط�ر العام حلق�ق الإن�صان، حماية ونه��صا.

امل�صتوى الأول، م�صت�ى املنجز من الأعمال والذي حتقق ب�صفة �صاملة.

امل�صتوى الثاين، م�صت�ى املنجز الن�صبي، والذي كان و�صيبقى مفت�حا على التط�ر العام.

الدميقراطية  جمال  يف  ال�طنية  اخلطة  نطاق  يف  الإ�صالحات  باقي  م�صت�ى  الثالث،  امل�صتوى 

وحق�ق الإن�صان.

واإن بيان نتائج كل م�صت�ى من هذه امل�صت�يات كما يلي:
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امل�صتوى الأول: الأعمال املنجزة

بناء على جمم�ع املعطيات الن�عية، واملطب�عة بامل�صداقية، م��ص�ع م�اد الق�صم الأول من هذا 

التقرير الأويل، ميكن الق�ل، اأن ق�صطا هاما من ت��صيات الهيئة، قد اأجنز على وجه اأف�صل، وبطريقة 

مثلى، وي�صمل ما يلي:

اأول: م�صوؤولية الدولة

ت قرارات جاللة امللك حممد ال�صاد�ض، كاأعلى �صلطة يف البالد، عمليات تفعيل ت��صيات  َي�رضَّ

الهيئة  رئي�ض  وا�صتقبال  ف�را  بن�رضه  والأمر  الهيئة  تقرير  جاللته  اعتماد  حيث  من  وذلك  الهيئة، 

مبنا�صبة  بال�جيهة  الت��صيات  بعد  فيما  و�صف جاللته  وكذا  امللكي،  بالق�رض  وال�صحايا  والأع�صاء 

د�صرتها. وكما ه� معروف فاإن الإرادة العليا للدولة، تعترب يف نظرية العدالة النتقالية، �رضطا من�صئا 

وحا�صما يف �صائر الأط�ار.

ثانيا: د�صرتة التو�صيات

ال�ثيقة  تطعيم  من  وبكاملها،  د�صرتها،  متت  التي  وامل�صاحلة،  الإن�صاف  هيئة  ت��صيات  مكنت 

الأ�صمى يف البالد، يف ال�صق املتعلق بحق�ق الإن�صان، من و�صع بنيان د�صت�ري غري م�صب�ق يف هذا 

املجال. بالرغم من هذا البعد مل ياأخذ بعد مكانته يف الأبحاث والدرا�صات الر�صينة. لقد اأ�صحت 

ت��صيات الهيئة �صمن مكت�صبات البالد وث�ابت الد�صت�ر يف جمال حق�ق الإن�صان تاأ�صي�صا وتاأ�صيال، 

ومت جترمي النتهاكات م��ص�ع الخت�صا�ض الن�عي للهيئة كما مت اإ�صفاء ال�صند الد�صت�ري الآمر، 

على كافة ال�صمانات القبلية والبعدية املرتبطة باملحاكمة العادلة، وقد قدم الفرع الأول من الق�صم 

الأول من هذا التقرير الأويل ر�صدا لهذا امل��ص�ع.

ثالثا: موا�صلة الن�صمام والتفاعل الديناميكي مع الآليات الدولية

انتقل املغرب، على خلفية العدالة النتقالية واأحكام الد�صت�ر اإىل م�صت�ى احل�ص�ر ال�ازن، من 

خالل م�صاره الت�صاعدي كدولة طرف يف القان�ن الدويل حلق�ق الإن�صان، على م�صت�ى الن�صمام 

جديد،  ن�ع  من  اتفاقيات  اإىل  والن�صمام  امللحقة  الربوت�ك�لت  �صعيد  على  وم�ا�صلته  املتن�ع 

التط�ر  الن�عية للتحفظات. و لينبغي لهذا  والتفعيل الأمثل يف نطاق امل�صاطر اخلا�صة واملراجعة 

وباأي وجه اأن ي�ؤثر ذلك على مالمح »�ص�رة حق�ق الإن�صان«، التي باتت حتتاج اإىل منهجية جديدة 
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يف تتبع امل�صكالت التي تبدو م�صتع�صية يف املمار�صة، بحل�ل جديدة ذات طابع احرتايف، ت�صتند على 

دقة امل�صاطر، والأ�صا�ض املعريف الر�صني، والتكييف املرجعي ال�صليم، واخلطط الت�ا�صلية الفعالة.

رابعا: تاأهيل العدالة وتقوية ا�صتقالليتها

ا�صتقاللها  وتق�ية  العدالة  اإ�صالح  ميثاق  م�صت�ى  على  ال�صرتاتيجية،  الإ�صالحات  ت�صكل 

العامة،  النيابة  رئا�صة  وف�صل  الق�صاء  ا�صتقالل  و�صمان  والل�ج�صتيكية  املادية  ببنياتها  والنه��ض 

اأق�ى خارطة طريق لت��صيات الهيئة. وقد قدم الفرع اخلام�ض من الق�صم الأول من التقرير، عناوين 

هذه التح�لت.

خام�صا: �صــــدور قوانني يف �صــــ�ء د�صت�ر 2011، ت�صتجيــــب ب�صفة متقدمـــة لبعـــ�ض 

ت��صيـــــات الهيئة، ويتعلق الأمر بــــ:

تق�ية �صالحيات املجل�ض ال�طني يف جمال التدخل احلمائي، ويف املقدمة و�صع الآلية املكلفة 	 

بال�قاية من التعذيب.

قان�ن ال�صحافة والن�رض.	 

القان�ن التنظيمي املتعلق بالدفع بعدم الد�صت�رية.	 

الق�انني الداعمة حلق�ق املراأة، على م�صت�ى قان�ن هيئة املنا�صفة ومكافحة كل اأ�صكال التمييز 	 

والقان�ن املتعلق مبحاربة العنف �صد الن�صاء.

قان�ن حماربة الجتار بالب�رض.	 

�صاد�صا: تنفيذ تو�صيات الهيئة يف نطاق الك�صف عن احلقيقة وجرب الأ�رضار، حيث متكن 

املجل�ض ال�صت�صاري يف مرحلة اأوىل واملجل�ض ال�طني يف مرحلة ثانية، ويف تعاون تام، مع احلك�مة 

والنيابة العامة وال�صلطات الأمنية، من ال��ص�ل اإىل النتائج التي اأو�صت بها الهيئة.

معروفة،  غري  لأ�صباب  التفعيل  متابعة  عمليات  باختتام  ي�رضح  مل  ال�طني،  املجل�ض  اأن  ورغم 

وعدم �صدور تقرير حتليلي من جانبه، كما جرى بالن�صبة لتقرير الهيئة وتقارير لحقة لها، فاإن ما 

اأعلنته امل�ؤ�ص�صة ال�طنية، من نتائج عام 2009 على م�صت�ى التقرير الرئي�صي وملحقاته وما ن�رض 

نهاية عام 2017 اأو ما ا�صطلح عليه بنتائج املنجز، ي�صمح بالق�ل، با�صتنفاذ عمليات متابعة التفعيل 

ملطالبها، ومبا ميكن اأن ت�صل اإليه. لقد مكنت عملية املتابعة التي ا�صتمرت ملدة 10 �صنوات، من 

بلوغ مراميها:
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على م�صت�ى احلقيقة، بالك�صف عن م�صري 803 حالة من حالت الختفاء الق�رضي وحتديد 	 

اأماكن رفات 385 حالة وا�صتخراج رفات 185 مت�فى وا�صتخراج احلم�ض الن�وي بالن�صبة 

ل 44 حالة. دون اإغفال اأن احلالت امل�صتع�صية ت�صت�جب بدورها تقريرا خا�صا. ويف جميع 

الأح�ال، لي�ض املغرب البلد ال�حيد من جتارب جلان احلقيقة وامل�صاحلة الذي ا�صتع�صى عليه 

ال��صع.

الثالث من 	  الفرع  الذاكرة. وقد قدم  الفردية واجلماعية وحفظ  الأ�رضار  على م�صت�ى جرب 

الق�صم الأول معطيات عما اأجنز يف هذا ال�صدد.

�صابعا: تراجع ادعاءات النتهاكات اجل�صيمة

امتداد  وعلى   ،2011 د�صت�ر  �ص�ء  يف  الهيئة  لت��صيات  الأمثل  التفعيل  بخ�ص��ض  يالحظ 

لدعاءات  التدريجي  والرتاجع  الق�رضي  الختفاء  بخ�ص��ض  الدعاءات  ت�قف  الأخرية  ال�صن�ات 

اأن هذا املنحى  العتقال التع�صفي وال�صطراب غري امل�صتقر يف �صاأن ادعاءات التعذيب. ول �صك 

العام، الهام وغري امل�صب�ق، بالعالقة مع العالمات ال�اعدة يف جمال احلكامة الأمنية واليقظة الت�ا�صلية 

القطائع  م�صار  حت�صني  يف  جمتمعة  كعوامل  �صت�صاعد،  مبهامه،  ال�طني  املجل�ض  وقيام  العم�مية، 

الإيجابية. و�صتبقى طرق تدبري التوتر املر�صح للتفاقم، امل�ؤ�رض الأهم لتقييم كل ذلك.

امل�صتوى الثاين: م�صتوى املنجز الن�صبي

وتقدم  الإن�صان،  حق�ق  على  بالرتبية  ارتباطه  ب�صبب  بن�صبيته،  الن�صبي،  املنجز  م�صت�ى  يتميز، 

ولذلك،  وامل�ص�ؤولية  وال�صل�ك  املمار�صة  يهم  وه� جمال  الفكر،  اإطار حرية  وانت�صارها يف  معرفتها 

هذا  عداد  يف  ويدخل  املجتمعي.  التط�ر  قلب  يف  يقع  لأنه  ن�صبيا،  وتقييمه،  قيا�صه  وكذا  �صيظل، 

امل�صت�ى ما يت�صل ب:

م�ا�صلة م�صاحلة الأمن وحق�ق الإن�صان.	 

انت�صار ثقافة حق�ق الإن�صان والرتبية عليها على نح� ر�صني.	 

تر�صيخ قيم املجتمع الدميقراطي ونبذ ما يت�صل بالكراهية واحلقد والإرهاب والعنف والتمييز.	 

غر�ض ثقافة امل�ص�ؤولية، م�ص�ؤولية الأفراد واجلماعات. ول �صك اأن هذا امل�صت�ى، ي�صتحق اإجناز 	 

درا�صة بحثية ر�صينة.
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امل�صتوى الثالث: باقي الإ�صالحات اجلارية

قدمت اخلطة ال�طنية من اأجل الدميقراطية وحق�ق الإن�صان، خدمات جليلة ملا تبقى من ت��صيات 

الهيئة، وذلك باإعادة تدقيقها وتعليلها وتب�يئها املكانة اخلا�صة التي ت�صتحقها. وقد قدم الق�صم الثاين 

لباقي الإ�صالحات اجلارية. والتي ت�صمل م��ص�عاتها ما يلي:

جترمي النتهاكات اجل�صيمة حلق�ق الإن�صان.	 

اإعادة تاأهيل ال�صيا�صة والت�رضيع اجلنائيني.	 

احلكامة الأمنية.	 

تعزيز احلماية القان�نية حلق�ق الإن�صان.	 

و�صع ا�صرتاتيجية ملكافحة الإفالت من العقاب.	 

حريات الجتماع والتجمع والتظاهر ال�صلمي وتاأ�صي�ض اجلمعيات.	 

النه��ض بحق�ق املراأة وحمايتها.	 

حق�ق وم�صالح املهاجرين.	 

حفظ الأر�صيف و�صيانته.	 

الفرع الثاين

التجربة الوطنية والعدالة النتقالية

اأول ال�صياق املغربي للعدالة النتقالية 

تقت�صي نظرية العدالة النتقالية، كما هي م�صت�حاة من معظم التجارب ال�طنية عرب العامل، اأنه 

لتقدير ال�صياق، لبد من الت�قف عند اللحظة ال�صيا�صية التي ت�صهد ميالد جلنة احلقيقة وامل�صاحلة، 

وهي كفرع من ال�صياق التاريخي العام تتميز بطابعها ال�صيا�صي املبا�رض، حيث يقع التقاطع اأو التفاق 

اأو الن�صجام بني حاجة النتقال ال�صيا�صي اأو امل�صاحلة ال�صيا�صية، اإىل تطعيمهما بحق�ق الإن�صان من 

خالل العدالة النتقالية.
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ويف التجربة املغربية، وقعت التح�لت يف حقل ال�صيا�صة، اأول من مطلع الت�صعينيات من القرن 

املن�رضم على عهد امللك الراحل املرح�م احل�صن الثاين، ويف تفاعل مع حركة املعار�صة الدميقراطية 

كتيار اإ�صالحي كبري بزعامة ذ. عبد الرحمان الي��صفي، الذي �صيت�ىل رئا�صة اأول حك�مة بعد قطيعة 

�صيا�صية دامت اأربعني �صنة منذ ال�صتقالل.

واملجتمعية  ال�صيا�صية  الإ�صالحات  م�صار  ال�صاد�ض  حممد  امللك  املغربي  العاهل  و�صي�ا�صل 

النحياز  ذلك،  على  الدالة  العالمات  من  ولعل  جديد.  ا�صرتاتيجي  وبح�ض  اأق�ى  بنف�ض  الكربى، 

التنمية  نهج  واإقرار  ال�صخ�صية،  الأح�ال  مدونة  وتغيري  العاملية،  الإن�صان  ملنظ�مة حق�ق  ال�رضيح 

اجلن�بية  الأقاليم  الذاتي يف  احلكم  مبادرة  واقرتاح  الأمازيغية،  الثقافية  احلق�ق  وتر�صيم  الب�رضية، 

فقه  ف يف 
َ
ُتْعر التي  هي  الق�صايا وغريها  وهذه  الديني.  احلقل  اإ�صالح  وال�رضوع يف  ال�صحراوية، 

العدالة النتقالية بالإرادة ال�صيا�صية العليا للدولة.

ويف هذا ال�صياق، مبعناه اخلا�ض، اأمكن حلركة ال�صحايا برئا�صة الفقيد اإدري�ض بنزكري، وبف�صل 

للعدالة  اآلية  ب��صع  املعنيني  اإرادات  مع  الدولة  اإرادة  التقاء  حلظة  حتقيق  من  وا�صع  حق�قي  حتالف 

فيه  جرت  الذي  التاريخي  ال�صياق  من  جزء  وامل�صاحلة  الإن�صاف  هيئة  ميالد  حلظة  اإن  النتقالية. 

امل�صاحلات ال�صيا�صية، ومن ميزات التجربة املغربية، عبقرية املرح�م اإدربي بنزكري يف التقاط ذلك، 

وم�ا�صلته بال�صرب واملثابرة. فه� الذي ق�صى 17 �صنة يف ال�صجن، وكان من اأملع قادة احلركة احلق�قية 

احلديثة ومن اأبرز مثقفيها. 

 ثانيا تقدير احلاجة اإىل العدالة النتقالية يف عالقتها بالنتقال ال�صيا�صي 

 مبيزان الذهب، ي�َزن م��ص�ع احلاجة اإىل العدالة النتقالية يف عالقته بالنتقال ال�صيا�صي، الذي 

مبعية  بنزكري  اإدري�ض  اأبدعها  ق�لة  هنا  واأ�صتعر�ض  الكربى،  امل�ؤ�ص�صة  التغيريات  اإطاره  يف  حتري 

النخبة امل�ؤ�ص�صة للمنتدى املغربي من اأجل احلقيقة والإن�صاف، وه� منظمة لل�صحايا. لقد �صاغت 

هذه النخبة اأطروحة النظرية املغربية امل�ؤ�ص�صة للعدالة النتقالية، والتي جاء ن�صقها كما ياأتي:

ال�صفحة دون قراءتها وا�صتيعاب درو�صها؟  ُتْطَ�ى  نعم، ولكن، كيف  اأي  املا�صي،  »طي �صفحة 

ال�صحايا  يجرتها  التي  اجل�صيمة  الإن�صان  حق�ق  وانتهاكات  القمع  تراكمات  من  التخل�ض  كيف 

واملجتمع ككل؟ وكيف نحمي البالد ونح�صن اأجيال امل�صتقبل من م�صبباتها واآثارها املدمرة؟ وكيف 

فيما  وم�ظفيها،  الدولة  مب�ص�ؤولية  العلني  الإقرار  بني  واإن�صانيا  اأخالقيا  ال�رضوري  الت�ازن  ن�صمن 

اأفعال تع�صفية ومبا تعر�ض له اآلف ال�صحايا من ا�صطهاد واإهدار لكرامتهم و�صمعتهم  ارتكب من 

وم�ض ب�صالمتهم اجل�صمانية والعقلية، وحرمانهم من الروابط العائلية وفر�ض العي�ض، من جهة، وبني 
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الت�افقات والت�ص�يات ال�صيا�صية الهادفة اإىل امل�صاحلة والنتقال اإىل الدميقراطية؟«. ويف هذا الن�ض 

حتديدا، ي�جد اأ�صل الإبداع املغربي الذي ربط بني بعدي ال�صياق، اأو �رضطيه، العام واخلا�ض. 

ثالثا مناهج البحث يف عمل هيئة الإن�صاف وامل�صاحلة 

اأولت هيئة الإن�صاف وامل�صاحلة عناية خا�صة مل��ص�ع الك�صف عن احلقيقة، فقد كان مركز الثقل 

يف مهامها، وكانت واعية كل ال�عي بخط�رة ودقة هذا الخت�صا�ض. ذلك اأن املرحلة التاريخية التي 

انكبت عليها كاخت�صا�ض زمني، متتد من 1956 اإىل 1999، وتعد من اأط�ل املراحل يف تاريخ عمل 

اأحداثها ظلت ممتدة يف الزمان واملكان،  اإن تداعيات بع�ض  اإذ  جلان احلقيقة وامل�صاحلة عرب العامل، 

بل  الأدلة،  و�صعف  واللب�ض  بالبرت  وم��ص�ما  بًا،  كَّ
َ
َوُمر ًدا  ُمَعقَّ احلقيقة  م��ص�ع  معه  كان  الذي  الأمر 

وانعدامها اأحيانا، ف�صال عن الت�صارب. وكما ه� معروف، فممار�ُص� القمع واجلالدون يحر�ص�ن على 

عدم ترك ُحَجج اأو اأدلة تدينهم. كما اأن اأجهزة الدولة تت�صرت على اأجهزتها اإىل اأبعد احلدود.

 ولهذا الغر�ض، اعتمدت هيئة الإن�صاف وامل�صاحلة جملة مناهج اأدوات بحث تتقاطع مع جمم�عة 

الذي  ابحث  اأثناء  الإثبات  و�صائل  تع�زها  كانت  فعندما  الإن�صان.  حق�ق  جمال  يف  العمل  اآليات 

للبحث  اإجرائيا  نظاما  اعتمدت،  الإن�صان،  حلق�ق  اجل�صيمة  النتهاكات  ما�صي  بخ�ص��ض  جتريه 

املعطيات  املقدمة، وحتليل  الطلبات  النية يف  افرتا�ض ح�صن  متعددة همت  مداخل  والتق�صي، من 

وتقارير  الأحداث،  �صياقات  الكبار بخ�ص��ض  ال�صه�د  اإفادات  اإىل  والرج�ع  متن�عة،  من م�صادر 

املنظمات احلق�قية ال�طنية والدولية، وتقارير فريق العمل املعني بالختفاء الق�رضي يف الأمم املتحدة، 

وافرتا�ض ح�ص�ل النتهاكات باأماكن الأحداث الجتماعية وال�صيا�صية، واعتبار عن�رضي اجلن�ض 

الن�صاء ومن كان�ا يف �صن ما دون  التي قدمتها  الطلبات  باإيجابية مع  الهيئة  تعاملت  وال�صن. وقد 

اخلام�صة ع�رض، واعتربت و�صعية العائالت التي تعر�صت لعقاب جماعي وغريها، من كافة ال��صائل 

والقرائن امل�صاعدة على تك�ين اقتناعها.

رابعا العالقة مع �صحايا النتهاكات

تكت�صي العالقة مع �صحايا النتهاكات و مع ممثليهم وقادتهم اأهمية خا�صة، و يف التجربة املغربية، 

للعدالة  وطنية  اآلية  و�صع  اإىل  املف�صي  الإعدادي  امل�صار  مق�مات  من  مق�ما  الذاكرة  انفجار  كان 

ِوَيات ال�صحايا على امتداد ع�رض �صن�ات، ومن خالل اأزيد من مئة ن�ض 
ْ
النتقالية، حيث ت�اترات َمر

اأدبي تعزز مطلب التعامل مع ما�صي النتهاكات )و على وجه اخل�ص��ض خالل الفرتة املمتدة من 

1994 اإىل 2004 تاريخ اإن�صاء هيئة الإن�صاف وامل�صاحلة (، و ا�صتمرارية ذلك، مما جعل منها دينامية 
و معطى ثقافيا م�ؤثرا يف اجلانب ال�صيا�صي العام للدولة و الفاعلني، و يف �صيا�صة حق�ق الإن�صان 
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نف�صها، ف�صال عن ك�ن املرويات تعك�ض جتليا من جتليات احلاجة اإىل العدالة النتقالية و تاأكيدا على 

اأن الذاكرة الفردية و اجلماعية من �رضوراتها.

وباعتبار ذلك، فاإن فريق العدالة النتقالية يف املغرب مل يتاأ�ص�ض على �رضط متثيلية ال�صحايا، واإمنا 

على قاعدة دور النخبة يف حركة ال�صحايا واملجتمع احلق�قي، وكان طبيعيا اأن يك�ن رئي�ض هيئة 

الإن�صاف وامل�صاحلة ه� الرئي�ض ال�صابق حلركة ال�صحايا )اأي املنتدى املغربي للحقيقة والإن�صاف(، 

ف�صال عن %40 من اأع�صائها �صجناء �صيا�صي�ن �صابق�ن ومنفي �صيا�صي �صابق، �صدرت يف حقهم 

اأحكام ق�صائية تراوحت بني ثالث �صن�ات والإعدام.

خام�صا العالقة مع ال�صلطات والأجهزة الأمنية

مع  لعالقتها  خا�صة  اأهمية  وامل�صاحلة  الإن�صاف  هيئة  اأولت  مبا�رضتها لخت�صا�صها،  نطاق  يف 

ال�صلطات العم�مية وامل�ؤ�ص�صات احلك�مية، وكثريا ما انتقدت الهيئة لغياب نث قان�ين ُيْلِزُم جهات 

الدولة بالتعاون معها حتت طائلة امل�صاءلة القان�نية، ويف ال�قت الذي كان نظامها الأ�صا�صي، الذي 

َرْتُه بنف�صها والذي ن�رض باجلريدة الر�صمية، ي�ؤكد هذا التعاون.
َّ
َحر

وقد وعت نخبة هيئة الإن�صاف وامل�صاحلة، مبكرا، وب�صفة خا�صة الأع�صاء املنحدرين من املجتمع 

احلق�قي، اأن ال��صع اأكرث تعقيدا بكثري من كل معادلة تب�صيطية تختزل التعاون يف ن�ض قان�ين ين�ض 

العملية  الناحيتني  من  معلق  يبقى  لكنه  الر�صمية،  اجلريدة  اإىل  ب�صه�لة  طريقه  ويجد  الإلزام  على 

وال�ظيفية.

وتاأ�ص�ض اقتناع هيئة الإن�صاف وامل�صاحلة على اأن التعامل مع امل�ؤ�ص�صات وال�صلطات العم�مية، 

على وجه اخل�ص��ض الإدارية والأمنية املعنية بعملها، ينبني على غر�ض الثقة وتنميتها وتط�يرها من 

جهة، يف اإطار مناهج واإطارات ومهارات تفاو�صية وبحثية قادرة على ال��ص�ل اإىل نتائج ملم��صة. 

»وبخال�صة. لقد اأثبتت التجربة اأنه من بني اأ�رضار جناح هيئة الإن�صاف وامل�صاحلة، فيما ت��صلت اإليه، 

اأو  لالأهداف  ت�صييع  وبدون  ثاقبة  وعني  بذكاء  اخرتاقها  على  والقدرة  لالأو�صاع،  ال�صليم  تقديرها 

ن�صيان ملا ه� ثان�ي عند معاجلة اجل�هري، والكل يف اإطار ال�فاء للنظام الأ�صا�صي للهيئة، واحلزم يف 

العمل والحرتام ال�اجب لل�صلطات وامل�ظفني العم�ميني.«

وقد عملت، ب�صرب واأناة لبل�غ اأهدافها بالن�صبة حلالت امل�صتع�صية، واملتعلقة مثال، با�صتخراج 

الرفات من املدافن ال�رضية ال�صابقة، فقد اهتمت الهيئة من اأجل ال��ص�ل اإىل اأهدافها، »بال�صتماع 

اإىل احلرا�ض اأو امل�ص�ؤولني ال�صابقني بها اأو الذين كانت لهم عالقة بها، ومبمثلي ال�صلطة احلاليني اأو 

ال�صابقني للمناطق امل�صم�لة بتحرياتها واأبحاثها، اأو يف اإطار دع�ة ال�صه�د لال�صتماع اإليهم ب�ا�صطة 

وكالء امللك يف خمتلف املحاكم، وينطبق نف�ض الإجراء على ح�ص�ر الأطباء ال�رضعيني.«
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ومل يكن اأع�صاء هيئة الإن�صاف وامل�صاحلة املكلف�ن باإجراء التحريات امليدانية يت�رضف�ن ببالهة 

اأو ب�صذاجة، بل كان�ا قادرين على التمييز بني من يتعاون وبني من يراوغ ويحاول التن�صل اأو تقدمي 

الذاتية،  والع�ائق  امل��ص�عية  ال�صع�بات  جيدا  يقدرون  الهيئة  اأع�صاء  كان  كما  ال�اهية،  الأعذار 

العدالة النتقالية، لي�صت  اأن طبيعة مناهج البحث يف نطاق  وكان�ا  يدرك�ن يف كل حلظة وحني، 

مبناهج �صلطات التحقيق الق�صائية اأو الإدارية اأو الربملانية، اإمنا مناهجها م�صت�حاة من جمم�ع هذه 

احلق�ل ومن جمم�ع الر�صيد املعريف و الفني للتحريات و التحقيقات يف ميدان حق�ق الإن�صان.«

�صاد�صا مو�صوع امل�صاءلة اجلنائية

تاأ�ص�ض اقتناع النخبة احلق�قية التي تق�د هيئة الإن�صاف وامل�صاحلة، وهي يف قلب املجتمع املدين 

احلق�قي، على اختيار ا�صرتاتيجي ثابت �صي�جه عملها، وقد ا�صتند اإىل م�ص�ؤولية الدولة ال�صيا�صية 

والقان�نية والأخالقية فيما جرى من انتهاكات، م�صتفيدة من ذلك مما ح�صل يف جتارب عدة عرب 

العامل، ومل يكن لديها اأي َوْهٍم يف اأن اأعمالها �صت�ؤدي »جر« امل�ص�ؤولني على النتهاكات اإىل �صاحات 

املتابعات اجلنائية.

لقد كان اختيار هذه النخبة من �صميم فكر و�صيا�صية حق�ق الإن�صان، ومن نتائج م�صتخل�صة من 

جتارب الفقه الدويل، ومن قراءة معمقة للتجارب ال�طنية عرب العامل، التي اعتمدت امل�صاءلة اجلنائية 

اإما يف حدود، اأو باإطالقها والرتاجع عنها. ومل َيُحْل هذا الختيار مطلقا بني هيئة الإن�صاف وامل�صاحلة، 

اأثناء عملها، وبني ت�ثيق النتهاكات احلا�صلة لالأفراد من حيث اجلهة امل�ص�ؤولة عن النتهاك ومن 

حيث عنا�رضها املادية واملعن�ية وزمان وق�عها، والأ�رضار الالحقة عنها. وقد مكنت هيئة الإن�صاف 

وامل�صاحلة ال�صحايا من اإ�صهادات ر�صمية تثبت ذلك، ولكن املثري يف هذه التجربة ال�طنية اأنهم مل 

يحرك�ا متابعات جنائية. ويف تقديري اأنهم كان�ا مقتنعني بجدوى التجربة املغربية التي كان ي�صريها 

قائدهم بالأم�ض يف حركة ال�صحايا، اإدري�ض بنزكري.

�صابعا احلوار العمومي

يف نطاق اخت�صا�صها ووظائفها، اأولت هيئة الإن�صاف وامل�صاحلة اأهمية خا�صة للح�ار العم�مي 

مهامها وح�ل  و�صيا�صية وحق�قية ح�ل  فكرية  با�رضت ح�ارات عم�مية  اأ�صكاله، وهكذا  مبختلف 

الراهن،  الدولة والتاريخ  الذاكرة اجلماعية، وحتليل �صياقات النتهاكات يف عالقة مع عنف  حفظ 

ال�صيا�صية واملجتمع  القان�ن، وكان ذلك على نطاق وا�صع مع اجلامعة والطبقة  بناء دولة  وم�جبات 

املدين والإعالم طيلة �صنتني من وليتها. 
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ثامنا مدلول امل�صاحلة

احلة املغاربة  مل تزرع هيئة الإن�صاف وامل�صاحلة اأي َوْهم ح�ل مدل�ل امل�صاحلة الذي كان يعني ُم�صَ

مع ما�صيهم، واأ�صتح�رض هنا ما كان ي�ؤكده املرح�م اإدري�ض بنزكري اأنه »يف مفه�منا للم�صاحلة، كثريا 

ما يقع مع الأ�صف لب�ض اأو اختالط يف مفه�م امل�صاحلة، والبع�ض ل يفرق بني امل�صاحلة وامل�صاحمة 

اأو ال�صفح اأو العف�، هناك مفاهيم و مقاربات خمتلفة، وما نق�صده نحن، يف ظهرينا، ب�صفتنا هيئة 

امل�صاحلة، ه� مفه�م عام ذو بعد اجتماعي و�صيا�صي، اأي اأن هذه امل�صاحلة �صيء معقد، ل تتاأتى يف 

دفعة واحدة، ول ميكن حتقيقها بقرار اإداري ف�قي، ول ميكن اأي اأحد اأن يقرر اأنني �صاأت�صالح الي�م، 

خ�ص��صا بالن�صبة لكيان جمتمع حي«.

تا�صعا فريق العدالة النتقالية واآلية اتخاذ القرار

ائتلفت هيئة الإن�صاف وامل�صاحلة من �صخ�صيات متن�عة، �ص�اء من حيث الأجيال اأو من حيث 

الخت�صا�صات اإذ غطت جمالت الثقافة واحلق�ق والقان�ن والطب والتاريخ والفل�صفة ال�صيا�صية. 

الأ�رضار،  وفريق جرب  التحريات،  فريق  رئي�صية:  عمل  فرق  ثالثة  من خالل  نخبتها  ن�صطت  وقد 

امل�صاعدين  من  متن�عة  وكفاءات  بخربات  ذلك  م�صن�دة يف  وكانت  والدرا�صات،  الأبحاث  وفريق 

وامل�صت�صارين. وقد متيزت اآلية اتخاذ القرار يف جتربة هيئة الإن�صاف وامل�صاحلة بت�ليفة جمعت بني 

النظام الرئا�صي ونظام التف�ي�ض واملبادرة احلرة.

عا�رشا اآلية تفعيل نتائج هيئة الإن�صاف وامل�صاحلة

تفاعلت امل�ؤ�ص�صة ال�طنية حلق�ق الإن�صان يف املغرب، )املجل�ض ال�صت�صاري حلق�ق الإن�صان يف 

مرحلة اأوىل، واملجل�ض ال�طني حلق�ق الإن�صان يف مرحلة ثانية( مع م��ص�ع تتبع تنفيذ ت��صيات هيئة 

الإن�صاف وامل�صاحلة مب�ص�ؤولية، وبتخطيط ا�صرتاتيجي، وب�رضاكة فعالة يف اإطار التن�صيق والإلتقائية 

اإىل غنى  اإ�صافيا.  املعنية. مما �صكل ر�صيدا  العم�مية والربامج  القطاعات احلك�مية وال�صلطات  مع 

التجربة املغربية و�صمانة من �صماناتها.






