
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خالصات وتوصيات عامة 
  



 
 

 

  اعتبارا ملدة وجحم الاحتجاجات وعىل طابعها السلمي اترة والغري السلمي اترة أ خرى وما ترتب عهنا؛ 

  وبناءا عىل الإشاكلت والانهتااكت ذات الصةل حبرية التعبري والتجمع؛ 

   نسانية  واملهينة؛ اعامتدا لدعاءات التعذيب واملعامةل القاس ية والالاإ

  نظرا للس يوةل الاس تثنائية لنتشار الاخبار الزائفة خبصوص ما جرى؛ 

  وتبعا ملعايري احملامكة العادةل  ؛ 

  واسرتشادا مبعايري حقوق الانسان والاجهتادات القضائية ادلولية ؛ 

ن اجمللس يقدم اخلالصات والتوصيات التالية:   فاإ

 

I. خالصات 

 مطالب احملتجني :  •

 احملتجني ابلزتايد املضطرد يف عددها وبتطور وتريهتا؛ متزيت مطالب  .1

 تقدمي املطالب ككتةل وعدم قابليهتا لرتاتبية، عقد معلية اخملاطب من طرف احملتجني؛  .2

دارية مركبة؛  .3 جراءات قانونية ومساطر اإ  تبني أ ن بعض املطالب تقتيض اإ

لغاء ا .4 لعسكرة" يوجد يف حمك  تبني من خالل البحث ادلس توري والقانوي والتنظميي أ ن مطلب "اإ

 وقوانني التقس مي الإداري للمملكة؛  1962امللغى منذ صدور دس تور 

ملدة س تة أ شهر قد  ل شك أ ن تا خر احلوار مع أ عضاء احلكومة وش به انعدامه مع منتخيب املنطقة  .5

ية. أ ثرت سلبيا عىل منحى الاحتجاجات. كام أ ن احملاولت ال وىل للحوار مل تعمتد عىل مقاربة تشارك 



 
 

 

ويسجل اجمللس أ ن التجاوب الفعيل احلكومة جاء يف فرتة اكنت الاحتجاجات قد أ خدت منحى  

  تصاعدي

فوتت أ عامل الشغب والاحتجاج ذات الطابع العنيف الفرصة للحوار حول مطالب لرتصيد مشاريع   .6

 عيا وثقافيا؛ التمنية يف مواهجة ضعف المتدرس وارتفاع نس بة البطاةل والهنوض ابحلس مية اقتصاداي واجامت

تسجيل أ مهية اجلانب الهواييت، ابرتباط مع ذاكرة املنطقة اليت سامهت يف تا سيس املطالب عىل   .7

 "املظلومية" و "الاس تثنائية"؛ 

تشرتك بعض مطالب احملتجني ما بني الاجامتعي والاقتصادي والثقايف مع مطالب احتجاجات أ قالمي   .8

 ويف شلك تقدميها ويف متطلبات احلوار حولها؛ أ خرى، كام انفردت مبطالب ذات بعد اترخيي 

ميكن القول، أ ن موقف احلكومة اتسم ابلتباس وعدم الانسجام أ و التفاق ترتاوح بني التنديد   .9

طالق رساح املعتقلني عىل خلفية أ حداث احلس مية.  واملطالب ابإ

 طبيعة الاحتجاجات وما ترتب عهنا :    •

مج احلس مية منارة املتوسط، بعد أ ن اكنت مرتبطة  توسعت الاحتجاجات لتشمل أ شاكل تدبري بران .10

بفتح حتقيق حول حادثة الوفاة. وقد مرت الاحتجاجات املطالبة بذكل يف جو سلمي، ومتكن 

احملتجون من تنويع أ ساليب وأ وقات الاحتجاج عرب مسريات كبرية احلجم. واكنت هذه الاحتجاجات  

 ون وجودمه؛مؤطرة أ حياان من طرف القوات العمومية وأ حياان د

( اليت شهدهتا احلس مية، عىل مدى اثنا  814من بني الاجامتعات والتجمعات الامثمنائة وأ ربعة عرش ) .11

% من الاحتجاجات تا طريا خاصا من قبل السلطات العمومية  40( شهرا، تطلبت 12عرش )

السالمة  % من الاحتجاجات مت اس تخدام القوة فهيا، ملربرات احلفاظ عىل النظام العام و 8وحوايل 

 اجلسدية لل شخاص وضامن حق املواطنني يف التنقل؛ 

يف مجيع هذه الاحتجاجات الامثمنائة وأ ربعة عرش، وبدون اس تثناء، مل يقم احملتجون بتقدمي أ ي طلب   .12

شعار، رمغ أ ن تنظمي هذه املظاهرات اكن خمططا هل ومل يكن عفواي يف   للحصول عىل أ ي ترصحي أ و اإ

 غالبيته؛ 



 
 

 

 2017أ بريل  21ال حيان، مل تقدم الرشطة امحلاية الاكفية لل فراد من املتظاهرين العنيفني )يف بعض  .13

 . )أ و بعض الصحافيني مثال

جتذر عنف احلركة الاحتجاجية قابهل اس تخدام مزتايد للقوة من جانب السلطات العمومية. وعندما   .14

ابلإماكن أ ن تكون غري مفرًطة، خصوصا أ ثناء اكن اس تخدام القوة رضوراي يف بعض مهنا، فقد اكن 

 تفريق التجمهرات والإيقافات؛ 

متام شعائر خطبة وصالة امجلعة مما يعد مسا   .15 حرمان املصلني من ممارسة حقهم يف صالة امجلعة، ومن اإ

وذكل خالل اقتحام الس يد انرص الزفزايف املسجد أ ثناء خطبة امجلعة   .حرية العبادة وحامية فضاهئا.

 ا الإمام وخماطبا املصلني؛مقاطع 

لقاء الس يد انرص الزفزايف خلطاب من عىل سطح مزنل وهو يف حاةل فرار منوذجا   .16 يعترب اجمللس اإ

التحريض عىل العنف والكراهية اذلي انترشت مناذج منه خالل الاحتجاجات.    ملحوظا خلطاب 

يقاف، حتت أ ي ظر  ف اكن، يف دوةل يسودها  ويذكر يف هذا الصدد أ نه ل ميكن تربير مقاومة أ ي اإ

 القانون؛ 

ىل مارس  2016ميكن تصنيف الاحتجاجات بني فرتتني من أ كتوبر  .17 ، با هنا حافظت عىل    2017اإ

 ، حالت عنف وأ حياان عنف حاد؛ 2017مارس  26الطابع السلمي بيامن طبعهتا، بعد اترخي 

 عن النفس؛  تسجيل حاةل وفاة ميكن وصفها، مضن مالبسات وقوعها، با هنا معلية دفاع  .18

 غياب اتم للتواصل بني احملتجني والقوات العمومية عىل امتداد س نة من الاحتجاجات؛  .19

يؤرش تعاطي السلطات العمومية مع الاحتجاجات اليت مل تكن مرصح هبا أ و اليت مل يمت الاشعار هبا   .20

 من أ ي هجة منظمة، عىل تا ويل حقويق يفتح الباب لتغيري النصوص القانونية ذات الصةل؛ 

يعرب اجمللس عن قلقه من الطبيعة املتعمدة للعديد من حلقات العنف، حيث تبني من خالل ذكل  .21

ىل ارتداء اللثام أ و ال قنعة، اكن   أ ن احملتجني اكنوا مس تعدين بشلك واحض لالشتبااكت. فبالإضافة اإ

ه، دون ال خطر محل بعضهم ل سلحة بيضاء، وابخلصوص أ ثناء اعتقاهلم، وهذا أ مر يصعب ادلفاع عن

  2017احلديث عن العدد الكبري جدا حلالت اس تخدام العنف الالمرشوع، وذكل منذ ماي 

قلمي احلس مية؛80)بنس بة   ٪(، اليت غريت بشلك جذري طبيعة الاحتجاجات اليت شهدها اإ



 
 

 

عفاء وزراء ومسؤولني هجويني وحمليني  .22 جراءات غري مس بوقة مهت اإ ترتب عن احتجاجات احلس مية اإ

 للتفتيش وافتحاص من طرف اجمللس ال عىل للحساابت. وتشكيل جلنة 

 املس حبرية العقيدة والعبادة  •

ن أ ماكن العبادة ليست فضاءات للتدافع وتصارع املواقف والرؤى. ولو اكن لها أ ن تكون كذكل،   .23 اإ

لفتحت أ بواب التوترات والعنف بني املواطنني. وذلكل، فاإن معايري حقوق الانسان، حىت ويه  

ة ال فراد يف الفكر والعقيدة، تشدد عىل هممة ادلوةل يف تدبري هذه احلرية وتنظميها  تؤكد عىل حري

 حيامن يتعلق ال مر ابلعبادة. 

 ممارسة حرية التعبري والتجمع:  •

اس تعامل العنف اللفظي سواء من احملتجني أ و من القوات العمومية، اليت علهيا الاحتفاظ بواجب   .24

 ة اليت عاش هتا؛ السلوك المنوذيج رمغ ال وضاع الصعب

تسجيل أ عامل شغب واس تعامل العنف الالمرشوع خالل فرتات من الاحتجاجات، ترتبت عهنا   .25

صاابت بليغة جدا لبعض عنارص القوات العمومية، خلفت حالت من العجز ادلامئ تراوحت بني   اإ

 بضعة أ شهر وس نتني لعدد مهنم؛ 

ىل  1رامةيستنكر اجمللس طبيعة اخلطاابت املتبادةل احلاطة من الك  .26 ، اليت ل ميكن سوى أ ن تؤدي اإ

 تفامق العنف من الك اجلانبني واليت ما اكن لها يف نظر اجمللس أ ن تكون؛ 

 تسجيل هتديد وتعنيف املواطنني اذلين مل يتقامسوا مع بعض احملتجني نفس الرأ ي؛  .27

املعلومات غري واقعية وغري  أ اثر انتباه اجمللس خالل تدقيق املعطيات وتقاطعها أ ن عدد كبريا من  .28

حصيحة )التضليل والربوبكندا( وقد مت تداولها بشلك كبري عىل ش باكت التواصل الاجامتعي وتفاعل  

 معها عدد كبري من املواطنني خارج وداخل املغرب؛ 

 
لامتيز التارخيي والتفرد الهواييت)...( اكن يصل حدا يتجاوز افتخار الانامتء واخلصويص بعنوان "حراك الريف، ديناميات الهوية الاحتجاجية"، يقول محمد سعدي، صاحب الكتاب، أ ن "امجلاعية ومتجيد التارخي البطويل والتفاخر اب . يف كتاب 1

ىل نوع من الطهرانية الإقصائية والقومية الشعبوية بل والعنرصية العرقية أ حياان )من بني ال مثةل )"أ ان ريفي وأ فتخر"،...( ليتحول دلى بعض الش باب )خص اليت ساقها الاكتب عىل هذا اخلطاب: "الريفي وصا صغار السن(، وبدون وعي مهنم، اإ

هتم"(. الاكتب يضيف "حيث يعربون أ نفسهم خمتلفني جذراي عن الآخرين"، "ينمتون لشعب ممزي وفريد يتوحد يف قومية متتكل ماهية طبيعية  النقي"، "الشعب الريفي العظمي" "الريف للريفيني" "الريفي ال صيل والقح"، "جيناتنا ليست كجينا

وفة "ل متت بصةل "لبايق املغاربة" و"دلهيم كميياء خاصة يصعب فك ش يفراهتا وفهم غري ما ل وذاتية روحية مشرتكة تنتقل عرب ادلم ول توهب أ بد"  .الاكتب وثق أ مثةل عن خطاابت مضادة يف نفس الس ياق، مثل الريفيون "اكئنات غريبة

ىل أ ن هذا املثال ال خري )الريفيون "مغاربة... ولكن"(، اذلي أ درجه الاكتب مضن ال   ليه يف هوامش الكتاب، لكن عىل قناة أ جنية   مثةل اليت قدهما يف مؤلفه، هو عنوان برانمج، كام هو مشارمعادلهتا" ومه "مغاربة... ولكن"... جتدر الإشارة اإ اإ

 . 2017يوليوز  11ديهثا عن احتجاجات احلس مية خالل نرشة اإخبارية بثهتا يوم وليس عىل منرب مغريب. جتدر الإشارة يف هذا الس ياق أ نه س بق لنفس القناة املعنية أ ن قامت بنرش صور لقمع احتجاجات يف فزنويال اثناء ح

 



 
 

 

معليات ممهنجة ومنظمة ما   اطار متنرش معلومات زائفة متس جوهر معلية حامية حقوق الانسان؛يف .29

؛ وتبخس معل الفاعلني يف جمال حقوق الانسان، مبا فهيم املؤسساتيني   (twitter raids)  بيهنا

وغري املؤسساتيني وهتييج الرأ ي العام الوطين وادلويل حول أ فعال غري واقعية؛ والتا ثري عىل سلمية  

الاحتجاجات وخلق تقاطبات حادة عىل مس توى الرأ ي العام وتغييب العقالنية واملنطق  يف  

 مع الإشاعة؛  التعاطي

شهدت الاحتجاجات س يوةل اس تثنائية يف تدفق املعلومات اخلاصة هبا حيث فاق العدد الإجاميل،   .30

 منشور؛  10000اذلي مت دراس ته من طرف فريق اجمللس 

تمتحور أ غلب املنشورات، من الناحية المكية، حول موضوع احتجاجات احلس مية )انطالقا من   .31

ابملائة مه  81 واملعمتدة( من مصادر خارج املغرب حيث أ ن أ زيد من اللكامت املفتاحية ال كرث متثيال

قلمي احلس مية(. كام أ ظهر املسح عىل   من خارج املغرب، ويه ابلتايل خارج منطقة الاحتجاجات )اإ

موقع تويرت أ ن نصف التغريدات حول املوضوع انطلقت من بدلان أ ورواب الغربية، واليت تضم 

 ظراهئم يف منطقة احلس مية ويف املغرب؛ مس تخدمني أ كرث للموقع من ن 

ابن الاحتجاجات   .32 يس تنتج اجمللس وانطالقا من عينة حساابت تويرت ال كرث تا ثريا، أ هنا أ حدثت اإ

 وخصوصا بعد صدور ال حاكم، كام أ هنا حساابت مرتابطة بشلك قوي ومنظمة بشلك أ قوى؛ 

طاب املتضمن يعرب عن محولت اعتبارا لتحليل الفيديوهات املبارشة عىل فيس بوك، يتبني أ ن اخل  .33

دينية واس تغالل اذلاكرة والرموز والشخصيات خارج الس ياق. ابلإضافة لبث التشهري والتضليل  

)واشاكلت حقوقية أ خرى( تسامه يف تا جيج املشاعر وخلق تقاطبات عنيفة والتحريض، عىل  

ريا يف الفرتة املمتدة بني  اعتبار المك الهائل من املشاهدات والتفاعالت، واليت عرفت ارتفاعا كب

 .2017منتصف أ بريل وهناية ماي 

 وسائل فض التجمهر :  •

وهو ما يتطلب اس تخدام   –رمغ أ ن احملتجني اكن من املمكن أ ن يكونوا عنيفني ومسلحني ومقاومني  .34

القوة لتجنب ال ذى واخلطر اذلي يشلكونه، فاإن اجمللس الوطين حلقوق الإنسان يؤكد أ نه مبجرد ما  



 
 

 

ملقى  يمت حتييد الشخص، فال جيوز الامتدي يف اس تعامل العنف. حيث ل ميكن اعتبار أ ن مواطنا

 عىل ال رض أ و مصفد اليدين ميكن أ ن يشلك هتديد؛ 

يسجل اجمللس الوطين حلقوق الإنسان ابرتياح عدم اس تخدام أ ي أ سلحة أ ووسائل انريةخالل اثين  .35

عرش شهرًا من الاحتجاجات. ويف املرات القليةل جدا اليت شهدت اس تعامل خراطمي املياه او  

 عد توجيه الإنذارات القانونية؛ الغازات املس يةل لدلموع، فقد اكن ذكل ب

ذا اكنت الرضورة قد دعت لفض عدد من الاحتجاجات فاإن مبدأ  التناسب يف اس تخدام القوة مل    .36 اإ

 حيرتم دامئًا. 

 ادعاءات التعذيب وأ عامل العنف:  •

نسانية ما بني العنارص املكونة  .37 مزي اجمللس يف تصنيفه يف ادعاءات التعذيب واملعامةل القاس ية والالاإ

نسانية، وذكل طبقا لالجهتادات القضائية ادلولية.  لفعل  التعذيب وعنارص املعامةل القاس ية والالاإ

وصف اجمللس الادعاءات اليت قد تتوفر فهيا عنارص مكونة للتعذيب أ و الادعاءات اليت ميكن   .38

نسانية أ و املهينة وعندما يمت استيفاء املعايري  هبا  تكييفها مضن عنارص املعامةل القاس ية أ و الالاإ

 وادعاءات ابس تعامل العنف ملقاومة الإيقاف وحالت مل يؤكد الفحص ترصحيات املعنيني ابلدعاءات؛ 

تقاطعت اس تنتاجات الفحص الطيب للك من طبيب السجن والطبيب املعني من طرف قايض   .39

التحقيق أ و الاستشارات اليت قدهما الوفد الطيب للمجلس يف أ غلب الادعاءات. ومل يتوافق  

 يبان يف حالتني، مت حتديدهام مضن اجملموعة ال وىل. الطب 

 متت ممارسة العنف ضد القوات العمومية ابلرشق ابحلجارة وغريها أ ثناء فض التجمهرات؛  .40

 متت مفاجئة القوات العمومية ابس تعامل عنف حاد غري مرشوع ؛ .41

وا من حصص املاكملات  يسجل اجمللس ان املعتقلني متتعوا بتواصل دامئ مع عائالهتم وحمامهيم واس تفاد .42

الهاتفية ومن الفسحة الرضورية ومتابعة طبية مس مترة، ومل يسجل أ ي حاةل اعتقال يف غرفة واحدة  

 تس تويف الظروف الاكرثية "للعزةل" ابملعايري ادلولية.  

 مالحظة احملاكامت:  •



 
 

 

ر البيضاء  يسجل اجمللس أ ن حمامكة املتابعني يف احتجاجات احلس مية أ مام حممكة الاس تئناف ابدلا .43

 متزيت مبا ييل: 

اذلي ينص عىل أ ن السلطة القضائية   2011مت استيفاء معيار "اس تقالل" احملمكة، وفقا دلس تور  •

ل  107مس تقةل عن السلطتني الترشيعية والتنفيذية ) (، وأ ن قضاة احلمك ل ينقلون ول يعزلون اإ

القضااي املعروضة عىل القضاء  املقتىض القانوين(. كام مينع لك تدخل يف  108مبقتىض القانون )

من  109من النظام ال سايس للقضاة عىل أ نه: "تطبيقا ل حاكم الفصل  48(. وقد نصت املادة 109)

ادلس تور، ل يتلقى القايض بشا ن هممته القضائية أ ي أ وامر أ و تعلاميت، ول خيضع ل ي ضغط، 

ىل اجمللس ال عىل للسلطة القضائية  وجيب عىل لك قاض اعترب أ ن اس تقالهل همدد، أ ن حييل ال مر اإ

".ويسهر اجمللس ال عىل للسلطة القضائية عىل تطبيق الضامانت املمنوحة للقضاة، ول س امي فامي خيص  

 (؛  113اس تقالهلم وتعييهنم وترقيهتم وتقاعدمه وتا ديهبم )

حداث  • حمامك اس تثنائية  احملمكة اليت بتت يف القضية حمدثة مبوجب القانون، وقد منع ادلس تور اإ

حاةل القضية من حممكة الاس تئناف ابحلس مية )ماكن وقوع الاحتجاجات( اىل حممكة  127) (، كام أ ن اإ

 272الاس تئناف ابدلار البيضاء، متت بقرار من حممكة النقض من أ جل ال من العمويم، طبقا للفصل 

 من قانون املسطرة اجلنائية؛ 

رضون يف اجللسة، سواء خالل املرحةل الابتدائية أ و خالل  اكنت احملامكة علنية، واكن املهتمون حا •

 الاس تئناف؛ 

مت النطق ابل حاكم يف جلسة علنية، ومت الالزتام با جل معقول بني فرتة الاعتقال والنطق احلمك، وقد   •

 لوحظ احرتام منح ال جل املعقول لإعداد ادلفاع؛ 

(، وقانون املسطرة اجلنائية )املادة  23دلس تور)فامي يتعلق ابحلق يف احرتام قرينة الرباءة، واذلي كفهل ا •

(، فيالحظ أ ن البالغات اليت صدرت عن النيابة العامة مل متس بقرينة الرباءة، ومل تعلن عن أ ي 1



 
 

 

موقف مس بق خبصوص منحى احملامكة. كام مل يمت الترصحي مبضمون عنارص احملامكة، وبا ن تقدمي  

ة العامة. ويسجل اجمللس جلوء عدد من أ عضاء دفاع  الإثبااتت ضد املعتقلني من اختصاص النياب

ىل مناقشة حماور وأ طوار احملامكة بوسائل الإعالم اخملتلفة مبا فهيا الصفحات الشخصية عىل   املهتمني اإ

 مواقع التواصل الاجامتعي؛ 

  خبصوص احرتام احلق يف عدم اكراه املهتم عىل الاعرتاف ابلهتمة املوهجة اليه أ و الشهادة ضد نفسه  •

ق م ج(، ول يعتد با ي اعرتاف ثبت انزتاعه ابلعنف أ و   66يقر القانون املغريب احلق يف الصمت )

من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من   15(. وفقا ملا هو منصوص عليه يف املادة 293الاكراه )

نسانية أ و العقوبة املهينة؛   رضوب املعامةل أ و العقوبة القاس ية أ و الالاإ

رشطة القضائية اىل اشعار مجيع املهتمني حبقهم يف الصمت بيامن عارض بعض املعتقلني تشري حمارض ال  •

ذكل ويالحظ اجمللس مثال أ ن املعتقلني انرص الزفزايف وربيع الابلق مارسا حقهام يف عدم جترمي  

أ نفسهام بعدم اجلواب عىل عدد من ال س ئةل اثناء البحث المتهيدي. كام متسك املهتم جامل بوحدوي 

 قه يف الصمت طوال فرتة احملاكامت. حب

 2015يونيو  16وقرار احملمكة ال وروبية حلقوق الانسان ل 2ويذكر اجمللس ابلجهتاد القضايئ املغريب .44

 يف قضية 

SCHMID-LAFFER c. SUISSE. (Requête no 41269/08)  حيث اس تخلصت با ن

عدم الإخبار ابحلق ابلصمت مل ميس بعداةل احملامكة، ل ن البحث مل ميثل سوى عنرصا اثنواي ابملقارنة  

 مع عنارص لإثبااتت ال خرى؛ 

وجسل اجمللس ان اثبااتت النيابة العامة اكنت عديدة   يف ملفات احملاكامت،انزع عدد من املهتمني،   .45

لهيم من خالل مرحةل التحقيق وأ ثناء أ   طوار احملاكامت، يف اشعارمه حبقوقهم خالل مرحةل الاس امتع اإ
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طرف الفرقة الوطنية للرشطة القضائية، كام انزعوا يف حصة الاعرتافات الصادرة عهنم لكوهنا انزتعت  

 حتت الاكراه والتعذيب؛ 

أ نفسهم، ويسجل اجمللس أ ن اثبات الوقائع استند أ ساسا عىل فيديوهات مسجةل من طرف املعتقلني  .46

وصور وتسجيالت املاكملات الهاتفية وعرب الواتساب وحتويالت مالية وتدوينات عرب موقع التواصل  

جعاب  ، أ كرث  3" لتدوينات  j’aimeالاجامتعي )فايس بوك( وترصحيات الشهود وحالت "ضغط عىل اإ

لية التنصت  من الاعامتد عىل ترصحيات املهتمني املدونة يف حمارض الرشطة. كام مت ابراز ان مع 

 والتقاط املاكملات متت با مر قضايئ وطبقا للقانون؛ 

ابلنس بة لطلب دفاع املهتمني عرض اكفة تسجيالت املاكملات الهاتفية امللتقطة وعرض فيديوهات   .47

أ خرى ل توجد مضن واثئق امللف، اعتربت احملمكة أ هنا معنية فقط ابلتسجيالت الواردة يف موضوع  

ل املتابعة وال شخاص املتابعني، دون ابيق التسجيالت والفيديوهات.  القضية وخبصوص ال فعال حم

كام اعتربت أ ن الفيديوهات اليت طالب دفاع املهتمني بعرضها تتعلق بوقائع أ خرى ل عالقة لها ابلوقائع  

 ؛4حمل املتابعة

 ( ومسطرة التعارضégalité des armesمت احرتام مبدأ ي تساوي الإثبااتت ) .48

(contradictoire)  ذكل أ ن لك طرفمتكن من ادلفاع عن موقفه بدون عراقيل وبدون نقصان .

(désavantage ثبااتت ضد املعتقلني وتقدمي ( ومتكنت لك ال طراف من عنارص امللف ومن اإ

 مالحظاهتم خبصوصها، واليت مت حفصها؛ 

حيث أ ن لك املهتمني وبدون اس تثناء    )principe d’immédiateté (مت احرتام مبدأ  الفورية، .49

متكنوا من مواهجة الشهود حبضور القايض. كام متكنوا مجيعا من طرح أ س ئلهتم )واليت اكنت تا خذ  

ماكنية مساءةل حصة عنارص الإثبااتت   طابعا عدائيا وقدحيااجتاه شهود الطرف املدين(. وكذكل اإ

 حى احملامكة؛ املقدمة من طرف النيابة العامة، خاصة احلامسة يف من

ومل يسجل اجمللس أ ي رفض من طرف احملمكة خبصوص حفص الإثبااتت املقدمة من طرف ادلفاع.   .50

ماكنه تربئة املهتمني؛   كام أ هنا مل ترفض أ ي عنرص اكن ابإ
 

3 « - Liker un post « a été considéré comme pouvant constituer une preuve à charge par la juridiction suisse en 2017 )Geschäfts-Nr. GG160246).   
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 البحث يف ادعاءات التعذيب   •

  293و  134و 74و73مت البحث يف ادعاءات التعذيب وفق القواعد العامة وابل خص يف املواد  .51

من ق.م.ج حيث اخضع قاض التحقيق مجيع  املهتمني للفحص الطيب والاس امتع اىل شهادة الاطباء  

 وادماج التقارير الطبية ابمللف؛ 

كام مت فتح حبث يف شاكايت بعض املهتمني بشا ن العنف اذلي تعرضوا هل اثناء ايقافهم من طرف   .52

 الرشطة القضائية ابحلس مية؛ 

 م بنتاجئ البحث؛ مل يمت اشعار املهتمني ودفاعه .53

يسجل اجمللس أ ن حالت ادعاءات اليت اعتربها اجمللس قد تتوفر فهيا عنارص فعل التعذيب مل حتظى   .54

 ابلتداول واملناقشة الاكفيني خبصوصها خالل احملاكامت؛ 

صدار احملامك املغربية .55 أ حاكما قضت ببطالن حمارض الرشطة  -عرب خمتلف ادلرجات-ويذكر اجمللس ابإ

من اتفاقية التعذيب   15ت انزتاع اعرتافات املهتمني ابلإكراه أ و العنف. وذكل طبقا للامدة القضائية لثبو 

)la règle d’exclusion(دانة املهتم من أ جل ال فعال املنسوبة  5، كام هو حبمك حممكة النقض بعد اإ

ليه دون مراعاة لظرف التعذيب البدين اذلي تعرض هل، وجبعل القرار املطعون فيه انقص ا لتعليل  اإ

با اكدير اليت قضت ببطالن احملرض   6ويزنل مبزنةل انعدامه. كام هو احلال ابلنس بة حملمكة الاس تئناف 

 ؛7بسبب التعذيب 

مل يسجل اجمللس أ ي عائق للمشاركة الفعلية للمعتقلني اذلين متكنوا من الاس امتع واملتابعة والتدخل   .56

بقاء مؤازرهيم ابلفضاء الزجايج ميس  8خالل املناقشات  . ويبدو أ ن ترصحيات هيئة ادلفاع خبصوص ابإ

بقرينة الرباءة ومشاركهتم يف حماكامهتم، بدون أ ساس، لن رئيس الهيئة، اكن ينادي عىل لك مهتم عىل  

انفراد، وميثل أ مامه خارج الفضاء الزجايج اىل جانب دفاعه؛ كام ان الفضاء الزجايج اكن جمهزا  
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7Re, Richard. "The Due Process Exclusionary Rule: A new textual foundation for a rule in crisis", Harvard Law Review, Vol. 127  (2014). 
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لوسائل ال ساس ية من كرايس ملتابعة احملامكة بشلك مرحي كام اكن املعتقلون يتوفرون عىل أ قالم  اب

 ؛ 9ودفاتر لتسجيل مالحظاهتم 

أ اثرت بعض ال س ئةل اليت وهجهتا احملمكة الابتدائية اىل بعض املهتمني احتجاجا من طرفهم ومن طرف   .57

ذا اكن "مغربيا"، وقد  ادلفاع، لكوهنا متس حبياد احملمكة، من بيهنا سؤال وج ه ل حد املهتمني، عام اإ

وحضت احملمكة با ن الغرض من هذا السؤال هو حتديد ادلافع وراء أ فعال املهتم وسبب ارتاكبه  

فعال املزعومة، بعيًدا عن أ ي حتزي ضده؛   لل 

تقدمي  مت الاس امتع اىل شهود الثبات والنفي حبضور املهتمني ومناقش هتم، يف حني مل يمتكن ادلفاع من  .58

نه ل ميكن أ ن يكون حقا لدلفاع حسب   اثبااتت أ خرى، فاإذا اكن احلق يف الصمت حقا للمهتم فاإ

 القانون؛

 Markبناء عىل طلب دفاع املهتمني، لس تدعاء بعض الشهود من الشخصيات العامةمثال ) .59

Zuckerburg  ووزراء ومسؤولني وطنيني( رفضت احملمكة اس تدعاهئم لكون الطلب  غري مربًر

وغري منتج. ويعترب اجمللس أ ن طلب الاس امتع لهؤلء الشهود مل يكن معلال ووجهيا مبا يكفي ابلنظر  

ىل موضوع الهتمة.  ول وجود لعالقة مبارشة بني الشخصيات العمومية ووقائع موضوع املتابعة. كام   اإ

ض ل يرض  حفصت احملمكة، بشلك انجع، هذه الطلبات وبررت رفضها با س باب اكفية با ن هذا الرف

ابحملامكة العادةل يف مجملها. وتطبيقا لهذه املعايري، يس تنتج اجمللس با نه مل يكن هناك أ ي رفض لالس امتع  

 ل ي شاهد انجع يف هذه القضية؛ 

اس تجابت احملمكة لطلب تعيني مرتمج للهجة الريفية، رمغ أ ن النيابة العامة اكدت أ ن بعض املهتمني  .60

 احملمكة، وأ ن التحقيق مت ابلعربية دون اعرتاض من طرفهم ؛  يفهمون العربية اليت تس تعملها

بالغ لك مهتم بطبيعة الهتام املوجه ضده   .61 احرتمت احملاكامت حقوق ادلفاع، ول س امي احلق يف اإ

واحلق يف احلصول عىل الوقت الالزم لإعداد دفاعه؛واحلق يف احلصول عىل مساعدة حمام من  

عاء واس تجواب والمتكن من اس تجواب شهود النيابة العامة.  اختياره؛واحلق يف احلصول عىل اس تد

 واحلق يف احلصول عىل مساعدة مرتمج جماان؛ 
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مل تعرتض احملمكة عىل ترصحيات املهتمني ومل تعمل عىل مقارنهتا ابحملارض، بل النيابة العامة يه اليت   .62

علقة ابملس ابلنظام العام  اكنت تقوم هبذا ادلور، خصوصا ابلنس بة لبعض املهتمني املتابعني بهتم مت

 لدلوةل؛ 

 مت الاس امتع اىل شهود الثبات وشهود النفي واجراء املواهجات بيهنم طبقا للقانون؛  .63

 تلكم جل املهتمني حبرية عن ظروف اعتقاهلم؛  .64

 مت ختصيص حزي زمين متاكئف ومتناسب للمناقشة بني ال طراف؛  .65

 املدانني واملربئني، اعمتدت عىل أ سس قانونية  ويعترب اجمللس أ ن ال حاكم الصادرة يف حق املهتمني،  .66

 

 

 

 

II.  توصيات 

 حرية التظاهر السلمي  •

 واعامتدا عىل مدة وجحم الاحتجاجات والنتاجئ اليت ترتب عهنا فاإن اجمللس يويص: 

احرتام حق التظاهر السلمي، مككسب من مكتس بات املسار الوطين يف اختياراته ادلميقراطية   .1

جياد صيغ للتعاون مع السلطات العمومية يف حفظ النظام العام، وضامن  وحقوق الإنسان مبا  فهيا اإ

 ممارسة حق التعبري والتجمع السلمي؛ 

عامل التا ويل احلقويق للحق يف التظاهر السلمي، بغض النظر عن الترصحي أ و الإشعار؛  .2  اإ

 احرتام احلق يف السالمة اجلسامنية للمحتجني وعنارص القوات العمومية؛  .3

ىل تطوير املبادئ التوجهيية الوطنية اليت تؤطر تدخل القوات العمومية وفقا للمبادئ  العمل ع  .4

 ادلولية يف هذا الشا ن؛ 



 
 

 

جيب أ ل يكون هناك اس تخدام مكثف لسلطات الإيقاف والبحث. وجيب تفريد أ ي اس تخدام   .5

س  لسلطات الإيقاف والتفتيش، وكذكل اعتقال املتظاهرين واحتجازمه، وأ ن يمت ذكل عىل أ سا

 وقائع حمددة؛ 

 مطالبة السلطات العمومية ابلتواصل مع الرأ ي العام خبصوص فض التظاهرات؛  .6

آخرين، من أ ي   .7 ىل جانب ال شخاص أ يقع عىل عاتق ادلوةل واجب امحلاية الفعاةل للمتظاهرين، اإ

شلك من أ شاكل الهتديد والعنف من طرف أ ولئك اذلين يرغبون يف منع الاحتجاجات أ و  

 هتا، مبا يف ذكل "العنارص املس تفزة" واملناوئة للمتظاهرين. تعطيلها أ و عرقل

 يقع عىل عاتق السلطات حامية املواطنني غري الراغبني املشاركة يف املظاهرات.  .8

 حرية التعبري والرأ ي  •

يؤكد اجمللس أ ن أ شاكل اخلطاب اليت حترض عىل العنف والكراهية والعنرصية والمتيزي ل تمتتع   .9

ىل أ ي خطاب ميس ب "مسعة الآخر ابمحلاية با ي حال من  ال حوال، كام هو احلال أ يضا ابلنس بة اإ

ىل كوهنا بعيدة لك البعد عن ممارسة  ن هذه ال شاكل من اخلطاب تشلك، ابلإضافة اإ "، حيث اإ

 حرية التعبري، مسا خطريا ابملبادئ اليت يتوجب حاميهتا والهنوض هبا يف جممتع دميقراطي؛ 

نشاء خوارزميات حتفز التعددية وتعزز العمل بتوصية دراسة مركز أ حب .10 اث الربملان ال ورويب "ابإ

ماكنية اختيار مس توى التعددية املطلوب، ...   قدرات املس تخدمني ... وبا ن متنح ملس تخدمهيا اإ

عطاء ال ولوية لل خبار املعمتدة أ و ذات الصةل ابخلدمات العامة  ؛ "وابإ

ية النقدية لل خبار الزائفة والتضليل وتقدمي  دعوة املؤسسات الإعالمية املهنية "ابعتبار التغط  .11

املعلومات املدققة ك حد العنارص ال ساس ية خلدمات الصحافة والإعالم، تطبيقا ل دوارها يف تنوير  

 اجملمتع، ابخلصوص والنقاشات ذات الاهامتم العمويم"؛ 

حصهتا   دعوة الرأ ي العام بتويخ احلذر من حيث مصادر املعلومات وال خبار، وابلتقيص يف .12

 وواقعيهتا وحامية وسائل التواصل الاجامتعي ابعتبارها أ داة لنرش ال فاكر والآراء والتناظر؛



 
 

 

ىل اختاذ التدابري الرضورية لضامن انفتاح الاعالم العمويم عىل لك الآراء   .13 دعوة احلكومة املغربية اإ

ت الصةل حبرية التعبري  والتعابري ومتابعة ال حداث مبهنية وابراز للتعددية، احرتاما للتوصيات ذا

 واحلق يف الامتس املعلومة الصحيحة والتعددية؛ 

مطالبة الربملان املغريب بتحيني الترشيعات الوطنية انسجاما مع التفاقيات ادلولية مبا فهيا العهد    .14

ادلويل اخلاص ابحلقوق املدنية والس ياس ية، والتفاقية ادلولية للقضاء عىل اكفة أ شاكل المتيزي  

ي، متاش يا مع توصية املقرر ال ممي اخلاص املعين بتعزيز وحامية احلق يف حرية الرأ ي  العنرص 

 . 10والتعبري يف تقريره 

مراجعة الترشيعات خبصوص خطاب الكراهية ليك جتيب عىل متطلبات الرضورة والتناسبية   .15

 واملرشوعية، وأ ن حتظى هذه الترشيعات مبشاركة وازنة للجمهور"؛ 

 ونية  مراجعة مقتضيات قان  •

من القانون اجلنايئ يف اجتاه تدقيق العنارص   206جيدد اجمللس دعوته اىل تغيري صياغة الفصل  .16

 ؛12وصورها 11التكوينية جلرمية املس ابلسالمة ادلاخلية 

ضافة مقتىض جديد يتعلق ابلعنف يف الفضاء العمويم والتحريض عليه يف س ياق التظاهر  .17  ؛ 13اإ

 جترمي العنف غري املرشوع، مبا يضمن ممارسة احلق يف التعبري والتجمع والتظاهر السلمي؛  .18

ادماج احلق يف الطعن يف اكفة القرارات املتعلقة بسلب احلرية خاصة الوضع حتت احلراسة   .19

 النظرية؛ 

 عاءات التعذيب  اد  •

جرائية خاصة ابلبحث والتحقيق يف ادعاءات التعذيب واملعامةل   .20 التنصيص عىل مقتضيات اإ

نسانية واملهينة؛   القاس ية والالاإ

ثبات ادعاءات التعذيب؛  .21  عدم حتميل املعتقل عئب اإ

 
10 Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression. Octobre 2019. Reference: A/74/486. 
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سطنبول كدليل للتقيص والتوثيق الفعالني للتعذيب وغريه من رضوب املعامةل أ   .22 و  اعامتد بروتوكول اإ

نسانية أ و املهينة؛   العقوبة القاس ية أ و الالاإ

ميكن أ ن تتوفر فهيا   مطالبة السلطات املعنية بتعميق البحث حول حالت اعترب اجمللس أ هنا .23

نسانية، مبا يضمن حق املعنيني ابل مر يف   عنارص فعل التعذيب واملعامةل القاس ية والالاإ

 حث خبصوصها.نتاجئ الب ومطالبة السلطات املعنية بنرش  الانتصاف

 مطالبة السلطات املعنية بنرش البحث حول وفاة الس يد عامد العتايب.  .24

 معايري احملاكامت العادةل  •

اعامتد التسجيل السمعي البرصي أ ثناء اس تجواب ال شخاص املوضوعني حتت احلراسة النظرية،  .25

 وتوس يع حق حضور ادلفاع خالل مرحةل البحت المتهيدي؛

 ة اجلنائية ملالءمته مع الالزتامات ادلولية، خاصة عىل مس توى:رضورة مراجعة قانون املسطر  .26

 ، حبضوره أ ثناء مرحةل البحت المتهيدي؛ تقوية دور ادلفاع خالل مرحةل ما قبل احملامكة •

 ؛ ادماج احلق يف الطعن يف اكفة القرارات املتعلقة بسلب احلرية •

املنتدبني من طرف اجمللس الوطين حلقوق   السامح حبضور اجللسات الرسية ملالحظي احملاكامت  •

 الانسان.

 الس ياسة العمومية   •

تقيمي الربامج التمنوية بعالقهتا ابل ثر عىل ولوج التعلمي والصحة والتشغيل ومراجعة املؤرشات ذات   .27

 الصةل ؛ 

عطاء أ مهية للجوانب الاجامتعية والاقتصادية يف برامج الس ياسة العمومية ذات الصةل  .28 ابحلس مية  اإ

رشاك املواطنني واملواطنات يف صياغة الربامج املس تعجةل؛   واإ

تفعيل الآليات اجلهوية لمتكني النساء من املشاركة يف اجملالت الاقتصادية والاجامتعية والثقافية   .29

 والس ياس ية؛



 
 

 

ادلينامية احمللية  وضع برامج للهنوض ابلثقافة والفن واملرسح واملوس يقى مع الاخذ بعني الاعتبار  .30

وادراهجا مضن الزمن املدريس مبا يهنض بثقافة احلوار والتناظر، عرب وسائل متنوعة مبا فهيا العامل  

 الرمقي؛ 

 تفعيل توصيات تقرير اجمللس ال عىل للحساابت خبصوص برانمج التمنية اجملالية للحس مية. .31

 تعزيز القدرات خبصوص فض التجمهر  •

ية اليت أ هنكت سالمهتا اجلسامنية خالل أ عامل العنف غري مرشوع تعويض عنارص القوات العموم  .32

 والتكفل ابحلالت اليت تعاين من العجز الطويل ال مد؛ 

نظرا للصعوابت والامهية اليت متثلها همام حفظ النظام والامن مفن الرضوري تعزيز القدرات   .33

 النفس ية والتقنية واملهنية؛ 

 ويعلن اجمللس عن :   

  حداث وحدة ىل جانب رئاسة اجمللس من أ جل الانكباب عىل الهنوض  قرار اإ حلفظ اذلاكرة اإ

عامهل ابملناجه واملقررات التعلميية؛   ابلتارخي املغريب بلك روافده ودمع اإ

   مرشوع وضع برانمج مشرتك مع املكتب الوطين للتكوين املهين لتسهيل ولوج املعتقلني اذلين

 ة والتعلميية؛ أ فرج عهنم   يف برامج تعزيز قدراهتم املهني 

  اس تعداده للتعاون مع مجعية هيئات احملامني يف اعداد رأ ي حول مرشوع قانون همنة احملاماة؛ 

   الزتامه ابلعمل مع لك الفاعلني ملناهضة لك خطاابت الكراهية والعنف لرتصيد املكتس بات يف

 جمال حقوق الانسان؛ 

  ة عدد من الاجهتادات، سواء  معهد الرابط ادريس بزنكري حلقوق الإنسان عىل ترمج انكباب

القانونية أ و القضائية، ذات الصةل ابلقضااي الراهنة حلقوق الإنسان ملا يعضد املراجع املس تعمةل من  

 طرف خمتلف الفاعلني؛ 

  .نرش دراسة حول التظاهر السلمي بعالقته مع ال شاكل اجلديدة ملامرس ته 



 
 

 

 

 


