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تمهيد

باألقاليم  اإلنسان  حقوق  حول  األساس  التقرير  إعداد  ومنهجية  ألسباب  التمهيد  هذا  يعرض   .1
اجلنوبية للمملكة املغربية، تبعًا ملا تم اإلعالن عنه يف تقرير االستعراض اخلاص الصادر يف شهر دجنرب 
2021، من حيث "إصدار تقرير موضوعايت حول وضعية حقوق اإلنسان باألقاليم اجلنوبية للمملكة".

من حيث أسباب إصدار التقرير األساس

من حيث األسباب

2. يندرج إعداد هذا التقرير األساس يف إطار إيالء عناية خاصة لتعزيز احلامية يف جمال حقوق اإلنسان، 
كام ورد يف الرسالة امللكية السامية بمناسبة الذكرى السبعني لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان.

3. يأيت هذا التقرير األساس يف إطار العمل، الذي تبارشه املندوبية الوزارية املكلفة بحقوق اإلنسان، 
املتصل يف املنطلق، باالختصاص املنعقد هلا عالقة بالتفاعل الدويل يف إطار االلتزامات االتفاقية لبلدنا 

يف جمال حقوق اإلنسان.

وتوثيقيًا  منهجيًا  املعريف،  والرتصيد  املكتسبات،  عن  الدفاع  يف  باملسامهة  ثان،  مستوى  يف  يتصل  كام 
للمعطيات النوعية املتولدة عنها.

بتقرير يف جمال  التقرير األساس، من حيث االختيار والطبيعة واملنهجية،  ليس  املنظور،  وفق هذا   .4
استنتاجات  والتحديات، وترتتب عنه  يتعاطى مع اإلدعاءات واإلشكاليات  اإلنسان،  محاية حقوق 
وتوصيات. فهذا عمل آخر بالتأكيد، وهو رضوري ومطلوب، لكنه يبقى خارج نظر املندوبية الوزارية 
نظام  مع  التفاعل  بمناسبة  حاالهتا  عديد  مع  املبارش  تعاطيها  من  بالرغم  اإلنسان،  بحقوق  املكلفة 

الشكايات والبالغات الفردية وتقارير دولية يف املجال.

املواد واإلصدارات،  العديد من  بعد فحص  التقرير األساس، ألنه  اختيار صيغة  تزداد رجاحة،   .5
ثبت، بصفة ملموسة، وباستثناء األعامل البحثية املنجزة يف إطار التجربة الوطنية للعدالة االنتقالية، 
عدم توفر الرصيد املعريف احلقوقي التوثيقي املغريب، عىل تقرير واحد، شامل، ملعظم منجزات حقوق 

اإلنسان، عىل صعيد األقاليم اجلنوبية للمملكة املغربية.

دقيقة متس جوانب أساسية هتم  وإفادات  نوعية  تقدمه بالدنا من معطيات  بام  التذكري، هنا  جيدر   .6
حقوق اإلنسان، بمناسبة التفاعل السنوي، مع جملس األمن عىل مستوى تقارير األمني العام لألمم 
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املتحدة وقرارات جملس األمن ذات الصلة، وما يتصل باملراسالت الرسمية الوطنية املتبادلة معهام. 
وحيث أن كل ذلك، وهو منشور بمواقع خاصة باألمم املتحدة، يبقى ومع أمهيته املعرفية والسياسية 
األكاديمية  أو  السياسية  النخبة  إال  تواكبه  وال  انتشاره  حيث  من  حمدودًا،  والدبلوماسية،  والقانونية 

املنشغلة بقضية الصحراء املغربية.

املؤسسايت  التنسيق  إطار  اإلنسان، يف  املكلفة بحقوق  الوزارية  املندوبية  أن  ما ذكر،  إىل  وينضاف   .7
باألقاليم  اإلنسان  حقوق  موضوع  حول  يثار  ما  مع  للتفاعل  باستمرار  مدعوة  اإلنسان،  حلقوق 
اجلنوبية، خاصة بمناسبة جلسات التفاعل املبارش مع آليات من املنظومة الدولية حلقوق اإلنسان، إثر 
تقديم ومناقشة التقارير الوطنية يف إطار االستعراض الدوري الشامل أو أمام هيئات املعاهدات أو من 
خالل التفاعل مع اإلجراءات اخلاصة أو بمناسبة لقاءات التواصل مع جهات ومؤسسات ومنظامت 
تتفاعل معه  املنطقة.  وهو ما  بلدنا وعىل صعيد  أجنبية معنية بسياسة حقوق اإلنسان وبحاميتها، يف 

املندوبية الوزارية، وبصيغ متنوعة.

8. ويالحظ أنه يف مجيع هذه اللقاءات، تتأكد، احلاجة املتجددة للمعرفة واملعطيات النوعية، كتوثيق وكرصيد 

بمناسبة التفاعل الدبلومايس احلقوقي يف اللقاءات الثنائية املتعددة األطراف. وإمجاالً تبقى للمعرفة احلقوقية 
قيمتها األصلية يف فهم خلفيات األمور املثارة يف نطاق سياسة حقوق اإلنسان وما يتصل باحلامية بمعناها 

الشامل وضمنها ما خيص االدعاءات وسبل التصدي هلا والتواصل بشأهنا عند االقتضاء.

9.  كام يتعني استحضار الطلبات املتزايدة عىل مستوى التفاعل مع وضعية حقوق اإلنسان يف األقاليم 
اجلنوبية يف فضاءات أجنبية أكثر عراقة، خاصة مع النهج الدبلومايس الديناميكي الذي عرفته القضية 
التعاون  الوطنية يف السنوات األخرية، دفاعا عن املصالح االسرتاتيجية احليوية لبالدنا عىل مستوى 
األورويب والبعدين اإلقليمي واإلفريقي. وال يقل أمهية عام ذكر املطالبات املتجددة، حول حاجيات 

الدبلوماسية احلقوقية اجلمعوية واملدنية عموما.

10. بناء عىل جمموع هذه األسباب، يف تكاملها وتداخلها، ومن منظور سياسة حقوق اإلنسان، تغدو 

املعرفة احلقوقية املوثقة واملحينة، بام جيري يف الصحراء املغربية من زاوية حقوق اإلنسان، مصدرًا حيويًا 
الدبلوماسية،  املشاركة  أشكال  باقي  أهنا ستفيد  احلقوقية. وال شك  الديبلوماسية  من مصادر جتويد 
املدنية والثقافية والنقابية والسياسة. والتي تترشف املندوبية الوزارية بأن ُتصدر هذا التقرير وتضعه 

رهن إشارة الفاعلني املعنيني واملهتمني.

من حيث التسمية

11. تم استلهام مفهوم الوثيقة األساس، )Document de Base( من األدبيات احلقوقية الدولية، حيث 

يعترب من الوثائق الالزمة يف إطار املامرسة االتفاقية، والتي حترص بلدنا عىل حتينها بصفة منتظمة. 
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من حيث الطبيعة

12. التقرير األساس، مادة موثقة، تتضمن يف املنطلق ومن حيث املبنى والغاية، معطيات نوعية رصفة، 

مسبوقة بتقديامت حتليلية، يف صيغة فقرات، مرقمة، ُتقدم صورة مفصلة يف ضوء اإلرادة العليا للدولة، 
باألقاليم  اإلنسان  حقوق  جمال  يف  واملنجزات  الدويل،  املنتظم  مع  الصحراء  لقضية  بالدنا  تدبري  عن 

اجلنوبية للمملكة املغربية.

يتميز التقرير األساس بطابعه التوثيقي للمعطيات النوعية، املنقولة بأمانة من مصادرها، حتى يتسنى 
ملستعملها الوقوف عىل منطوق املادة ومرجعيتها وسندها. وسيبقى، التقرير األساس، كنص، مفتوحا 

عىل التحيني املنتظم. 

من حيث النطاق الزمني 

13. اعتمد التقرير األساس ضامنًا، لبلوغ، أغراضه، الفرتة املمتدة من هناية 1999 إىل متم 2021، بغاية 

تقديم صورة تسعى ما أمكن إىل أن تكون مفصلة عام جرى حول حقوق اإلنسان باألقاليم اجلنوبية، 
التي تعرف مكاسب بالغة األمهية.

من حيث مستندات التقرير 

عديد  عىل  واملصادر،  املستندات  حيث  من  ومصداقيته،  لقوته  ضامنا  األساس،  التقرير  يستند   .14

الوثائق واملواد املنشورة، كام يستند إىل املعطيات الرسمية التي تتلقاها املندوبية الوزارية، يف إطار إعداد 
التقارير املقدمة بمناسبة املامرسة االتفاقية لبلدنا.

من حيث هيكلة التقرير

15. يتكون التقرير من متهيد، وتقديم وثامنية أقسام، كام ييل:

متهيد: وهو تصدير هذا التقرير.

تقديم: وتم يف إطار اإلضاءة التارخيية املتعلقة بمدلول الروابط التارخيية الدينية والقانونية والسياسية 
وما يتعلق بموقف حمكمة العدل الدولية والقرار امللكي التارخيي بتنظيم املسرية اخلرضاء.

القسم األول: ويعرض لإلرادة العليا للدولة يف ضوء الرسائل واخلطب امللكية السامية. 

القسم الثاين: ويتوقف عند وضعية حقوق اإلنسان باألقاليم اجلنوبية للمملكة املغربية يف ضوء وثائق 
األمم املتحدة عىل مستوى تقارير األمني العام لألمم املتحدة وقرارات جملس األمن، تبعًا ألوصافها 

فيام خيص النزاع املعروض عىل األمم املتحدة واملراسالت املغربية مع املنتظم الدويل.
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القسم الثالث: ويقدم ملنجز العدالة االنتقالية املغربية عىل مستوى األقاليم اجلنوبية للمملكة.

القسم الرابع: ويقدم ملبادرة احلكم الذايت بالصحراء املغربية وحقوق اإلنسان.

القسم اخلامس: ويتوقف عند جهود الدولة يف جمال نزع األلغام واملكتسبات النوعية يف املجال.

القسم السادس: ويقدم لربنامج األمن وحقوق اإلنسان عىل صعيد األقاليم اجلنوبية.

القسم السابع: ويعرض هليئات محاية حقوق اإلنسان يف األقاليم اجلنوبية.

القسم الثامن: ويتوقف عند النموذج التنموي للمملكة املغربية يف األقاليم اجلنوبية.

الذي تم يف إطار  العمل  الوزاري املكلف بحقوق اإلنسان، بعد إنجاز هذا  املندوب  وال يسع،   .16

مجاعي، إال أن يتوجه بكامل التقدير لفريق العمل باملندوبية الوزارية الذي ساعد يف إعداد هذا التقرير 
بكل جدية وتفان، السيد الكاتب العام عبد الكريم بوجرادي، عىل حسن اإلرشاف املنتظم  عىل سري 
العمل، السيد جماهد عبادي ، فيام خيص ترتيب املعطيات من مصادرها والضبط الفني وتنسيق الرتمجة 
السيد حممد عادي، عىل  املعطيات، واملدير  إعداد  املسامهة يف  بيضارن، عىل  الفرنسية والسيدة حنان 
املستشار، عىل دوره  األثري،  الواحد  اجلادة لألستاذ عبد  التنموي، واملسامهة  النموذج  ما هيم  حتضري 
القانوين يف  املستشار  املدير،  التقرير، واألستاذ محيد عشاق  التحليل وتنسيق نص  الرصني يف عملية 

املراجعة الفنية. كام أتوجه بكامل التقدير لفريق السكرتارية عىل جدية اإلنجاز. 

املندوب الوزاري املكلف بحقوق اإلنسان
أمحد شوقي بنيوب
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اإلضاءة التاريخية

مدلول العالقات التاريخية، السيادية والروحية بين المغرب 
وصحرائه

17. جتمع املغرب بصحرائه العديد من الروابط التارخيية والقانونية واالجتامعية والثقافية والروحية، 

مر  عىل  الساطعة  التارخيية  احلقيقة  هذه  تؤكد  التي  الوطنية  واملراجع  الدولية)1)  الوثائق  هي  وكثرية 
العصور، والتي تربز معاملها السياسية والقانونية الكربى العالقات املتينة والدائمة بني املغرب وأقاليمه 

اجلنوبية وبني ملوك املغرب وشيوخ وقبائل الصحراء املغربية.

18. وتثبت الكثري من الوقائع واملعطيات التارخيية قيام عالقات سيادة للمغرب عىل صحرائه، والتي 

السيادة  هذه  مظاهر  وختضع  روحية.  عالقات  وأوارص  وقانونية  سياسية  تبعية  روابط  من  تتشكل 
الوطنية عىل منطقة الصحراء املغربية، التي اختذت عدة صور، وجتسدت يف عدة ممارسات، ملحددات 
القانون العام اإلسالمي، املتمثلة يف بيعة شيوخ وأهل الصحراء لسالطني وملوك املغرب، والتي تعد 
أحد مرتكزات إمارة املؤمنني بوصفها املرجعية األساسية ملفهوم السيادة يف التاريخ السيايس املغريب 
والعمود الفقري يف بنية الدولة املغربية التي شكلت فيها البيعة، عرب العصور، املظهر القانوين للوالء 

للسالطني وامللوك، باعتبارها أساسا ملامرسة سلطاهتا السياسية والقانونية والروحية.)2)

)1)  أثبتت العديد من االتفاقيات الثنائية االعرتاف الدويل بالسيادة اإلقليمية للمغرب عىل الصحراء، والتي نذكر منها اتفاقية الصداقة بني 
املغرب والواليات املتحدة املوقعة يف يونيو 1786 املتعلقة بالتجارة واملالحة التي نصت عىل أنه "إذا جنحت سفينة أمريكية إىل سواحل 
وادي نون أو احد السواحل املجاورة حيمى الطاقم الذي ينتمي إليها وتقدم له املساعدة"، وهو ما أكدته املعاهدة املوقعة بني املغرب 
والواليات املتحدة األمريكية يف شتنرب 1836، إضافة إىل االتفاقية بني املغرب وبريطانيا املوقعة يف مارس 1895 بشأن رشاء معمل رجل 
األعامل الربيطاين "ماكنزي" املسمى "رشكة شامل غرب إفريقيا" التي ورد فيها أنه: "ال تستطيع أي قوة أن تتقدم بمطالب حول األرايض 
من وادي نون إىل رأس بوجدور ويف الداخل"، كام أن املعاهدة املربمة بني املغرب وإسبانيا يف مارس 1767 تضمنت يف املادة 18 عبارات 
رصحية تفيد ما ييل: "وحيذر صاحب اجلاللة اإلمرباطور سكان الكناري من حماولة الذهاب للصيد يف سواحل وادي نون وما بعدها. 
وال يتحمل أية مسؤولية مما يصيبهم من قبل عرب البالد التي يصعب فيها تطبيق القرارات والذين ليس هلم مسكن ثابت". وتشري 
املعاهدة املغربية اإلسبانية املوقعة يف نونرب 1861 إىل أنه "إذا حتطمت سفينة اسبانية يف وادي نون أو أي نقطة أخرى عىل هذا الساحل 
فإن ملك املغرب سوف يستخدم كل ما يف وسعه إلنقاذ القبطان وطاقمه حتى يعودوا إىل بالدهم، وسيسمح للقنصل العام إلسبانيا أو 
القنصل أو نائب القنصل أو مندوبيهم بأخذ أي معلومات أو املعلومات التي يرغبون فيها. وورد يف الرسائل امللحقة باتفاقية 1911 بني 
إسبانيا وأملانيا ما ييل: "ستظل أملانيا خارج االتفاقيات اخلاصة التي تعتقد كل من فرنسا وإسبانيا ان تعقد بينهام حول املغرب، معه اإلقرار 
بأن املغرب يشمل إفريقيا الشاملية كلها املمتدة من اجلزائر وإفريقيا الغربية الفرنسية واملستعمرة اإلسبانية وادي الذهب". كام تعرتف 
الفرنسية  االتفاقية  نواذيبو. وتعرتف  إىل  اجلنوبية متتد من فكيك  املغربية  بأن احلدود  فرنسا وبريطانيا  1890 بني  املوقعة سنة  االتفاقية 
األملانية ملارس 1895 بأن األرايض املغربية متتد حتى رأس بوجدور بام يف ذلك الساقية احلمراء. وورد يف الرسائل امللحقة باتفاقية 1911 
بني إسبانيا وأملانيا ما ييل: "ستظل أملانيا خارج االتفاقيات اخلاصة التي تعتقد كل من فرنسا وإسبانيا أن تعقد بينهام حول املغرب، معه 

اإلقرار بأن املغرب يشمل إفريقيا الشاملية كلها املمتدة من اجلزائر وإفريقيا الغربية الفرنسية واملستعمرة اإلسبانية وادي الذهب". 
)2)   أسس القايض إسحاق فورسرت رأيه الفردي امللحق بالرأي االستشاري ملحكمة العدل الدولية عىل عنرص السياق اجلغرايف واالجتامعي 
والزمني للقضية، رافضا، يف التأسيس لسيادة الدولة اإلقليمية، مقارنتها باملؤسسات الغربية، معتربا أن "الروابط القانونية خاصة تلك 
املتعلقة بالوالء والتي تم وصفها يف الرأي االستشاري، تدل عىل وجود سلطة كام تدل عىل ممارسة إدارة سياسية مماثلة لعالقة سيادية 
" االهتامم يف هذه  متارس عىل الصحراء التي كانت إقليام يصعب الوصول إليه". كام أن القايض ألفونس بوين رأى أنه من الواجب 
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مستوى  عىل  ومتواصال  بارزا  عنرصا  للسالطني،  الصحراء  أهل  بيعة  شكلت  اإلطار،  هذا  ويف   .19

السيادة الرتابية عىل الصحراء والعالقات القانونية والروحية القوية التي جتمع املنطقة بباقي مكونات 
اجلغرافية السياسية املغربية.)3) وتربز العديد من الوثائق املحفوظة يف األرشيف الوطني)4) أن هذه البيعة 
تكون مكتوبة)5) وتبارش بصيغ خمتلفة، من بينها ورود وفود عن القبائل الصحراوية أو أحد وجهائها)6) أو 
الرشفاء أو العلامء هبا إىل السالطني أو إىل اخللفاء السلطانيني)7) مبايعني أو جمددين بيعتهم هلم أو بتوجيه 
رسائل منهم،)8) أو من ممثليهم،)9) أو من خلفاء السالطني أو والهتم أو قوادهم باملنطقة، تعلن هذه البيعة 
أو جتددها أو تذكر باستمرارها،)10) وكذا استقبال السالطني للشيوخ واخللفاء والقواد،)11) وتقديم الدعم 
هلم للقيام باملهام املنوطة هبم وملواجهة األخطار واألزمات، وباخلصوص يف مواجهة اخلطر األجنبي.)12) 

20. وتبقى روابط الوالء القانوين والعالقات الروحية عنرصا قارا يف العالقات بني السلطان والقبائل 

الصحراوية، واملؤكدة تارخييا، يف العديد من الوثائق الوطنية والدولية والتي مل ختطئها حمكمة العدل 

القضية بالسياق املحيل، حيث يتم األخذ بعني االعتبار العالقات الدينية التي كانت تربط بني السلطان وقبائل الصحراء التي كانت 
تعترب السلطان بمثابة أمري للمؤمنني، بمعنى توليه جلميع األمور سواء كانت دينية أو ال، فهو مل يكن فقط زعيام دينيا، بل كان أيضا 
مسريا لشؤوهنم الزمنية، لذلك فهذه الروابط التي كانت بينهم ليست فقط دينية والتي ال ينازع فيها أحد، بل أيضا سياسية، وكانت 

هلا خاصية السيادة اإلقليمية". 
)3)  مثاله اجتامع قبائل الصحراء وإعالهنم بيعتهم للسلطان سيدي حممد بن عبد الرمحان بعد وفاة والده السلطان موالي عبد الرمحان بن 
هشام كام دونت يف جواب السلطان سيدي حممد بن عبد الرمحان املؤرخ يف 6 ربيع األول 1276 املوافق لــ 3 أكتوبر 1859 عىل رسالة 

القائد بريك احلبيش، واملنشورة يف كتاب الصحراء املغربية من خالل الوثائق امللكية، منشورات مديرية الوثائق امللكية.
)4)  كتاب الصحراء املغربية من خالل الوثائق امللكية، منشورات مديرية الوثائق امللكية، 2012.

)5)  مثاله مجع القايض موالي الصادق لقبائل صحراوية لعقد البيعة للسلطان سيدي حممد بن عبد الرمحان بعد وفاة والده السلطان موالي 
عبد الرمحان بن هشام، كام ذكرت يف جواب السلطان سيدي حممد بن عبد الرمحان املؤرخ يف 6 ربيع األول 1276 املوافق لــ 3 أكتوبر 
1859 عىل رسالة القائد بريك احلبيش، واملنشورة يف كتاب الصحراء املغربية من خالل الوثائق امللكية، منشورات مديرية الوثائق امللكية.

)6)  مثاله ما ورد يف رسالة اخلليفة السلطاين بمراكش األمري سيدي حممد بن عبد الرمحان عىل رسالة الوزير حممد بن ادريس العمراوي 
املتضمنة ألخبار القبائل الصحراوية وتسابقها للقدوم إىل حرضة السلطان لتجديد والئها، ومنها قبائل ايت باعمران والزوافط )قبيلة 
تكنية جتاور قبيلة ازركيني متتد مسارحها عىل ساحل الصحراء بالساقية احلمراء( ومن ممثليها ولد اعبيد اهلل أسامل وولده وابن أخيه 
املغربية من خالل  الصحراء  يراجع كتاب  السماليل،  التلمودي وولد أخيه احلاج أمحدناه واحلسني ولد هاشم بن عيل  وقومه وابن 

الوثائق امللكية، منشورات مديرية الوثائق امللكية، 2012، ص 131.
)7)  رسالة الشيخ ماء العينني إىل السلطان موالي عبد العزيز بشأن تقاطر وفود القبائل الصحراوية عىل خليفة السلطان موالي إدريس 
بن عبد الرمحان يف الصحراء إظهارا لطاعة أمري املؤمنني جتديد البيعة له، مؤرخة يف 6 مجادى األوىل 1325 املوافق لــ 17 يونيو 1907، 

منشورة يف كتاب الصحراء املغربية من خالل الوثائق امللكية.
)8)  رسالة مرفوعة إىل السلطان موالي عبد العزيز، قبائل شنقيط ومنها أدرار وتكانت واحلوض وأهل سيدي حممود واألغالل والقبلة 
والرتارز وافطوط والزوايا وأهل املكاحل وشيوخها املعلنني بيعتهم للسلطان، مؤرخة يف 13 رمضان 1322 املوافق لــ 21 نونرب 1904. 

منشورة يف كتاب الصحراء املغربية من خالل الوثائق امللكية.
)9)  مثاله رسالة الشيخ ماء العينني إىل الوزير الصدر أمحد بني موسى البخاري خيرب فيها باستعداد فرنسا لدخول أدرار، معلنا أهنا بالد مغربية 

وأن سكأهنا يف أعناقهم بيعة السلطان، يراجع كتاب الصحراء املغربية من خالل الوثائق امللكية، منشورات مديرية الوثائق امللكية.
املتعلقة باجتامع قبائل الصحراء ملبايعة السلطان سيدي حممد بن عبد الرمحان بعد وفاة السلطان  القائد بريك احلبيش  )10)  مثاله رسالة 

موالي عبد الرمحان بن هشام، يراجع كتاب الصحراء املغربية من خالل الوثائق امللكية، منشورات مديرية الوثائق امللكية. 
)11)  مثاله استقبال السلطان احلسن األول للشيخ ماء العينني سنة 1897 بمراكش واستقبال السلطان موالي عبد احلفيظ لوفد من أهل 

الصحراء يرأسه الشيخ ماء العينني سنة 1907 الذي جدد البيعة.
)12)  مثاله قيام السلطان موالي احلسن األول بموجب ظهري بتكليف إبراهيم بن عيل بن حممد التكني بحراسة الشواطئ املجاورة لقبيلته، 

والدعم العسكري الذي أمر به السلطان موالي عبد العزيز للشيخ ماء العينني الذي ظل حيارب بصفته ممثال للسلطان.
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الدولية يف رأهيا االستشاري لسنة 1975، الذي أكد أن املحكمة وانطالقا من الوثائق املقدمة هلا، "تبني 
هلا وجود رابطة والء قانونية بني السلطان والقبائل الصحراوية، وأن السلطان أظهر السلطة والنفوذ 

عىل هذه القبائل واعرتفت الدول األخرى بذلك".)13) 

استئذان  ضمنها  ومن  للمنطقة،  السياسية  الوقائع  تاريخ  يف  وافرة  ذلك،  عىل  الدالالت  أن  شك  وال   .21

القبائل للسالطني يف إقامة صالة اجلمعة يف املسجد اجلامع القريب من سكناهم،)14) وإلقاء خطب يوم اجلمعة 
باملساجد، باسم أمري املؤمنني والدعاء له، وهو ما يتخذ يف بعض األحيان، أشكاال رمزية ومادية كإضفاء أردية 
التوقري واالحرتام وعدم التكليف لعدد من الزوايا وسكاهنا والرشفاء،)15) واإلنعام عىل بعض العلامء والشيوخ 

والوجهاء بالعطايا واملساكن واحلق يف الترصف يف األرايض وتوفري املؤونة والنقل واملساعدة هلم.)16)

22. ومثلت األدوار التحكيمية التي قام هبا السالطني بني القبائل الصحراوية وحرصهم البالغ عىل 

إصالح ذات البني، يف حالة اخلالف وتثمني املساعي املرتبطة بذلك،)17) وزياراهتم للمنطقة والبعثات 
املخزنية التي يوجهوهنا إليها،)18) بام تعرب عنه من دالالت سيادية وجتليات قانونية ورمزية، جتسد حرص 
ملوك املغرب عىل تفقد أحوال الساكنة والتواصل املبارش معهم والعناية بشؤوهنم،)19) مما شكل مقوما 

)13)  يراجع قرار حمكمة العدل الدولية الصادر يف 16 أكتوبر 1975 منشور يف:
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/61/061-19751016-ADV-01-00-FR.pdf )فرنسية( 

 https://www.icj-cij.org/public/files/summaries/summaries-1948-1991-ar.pdf p :  142-145 )عربية( 

)14)  مثاله استئذان أهل "جتكانت" من السلطان موالي احلسن األول لبناء مسجد إلقامة صالة اجلمعة، وهو ما أذن هلم به بموجب ظهري 
مؤرخ يف 21 شعبان 1303 املوافق لــ 25 ماي 1886، منشور يف كتاب الصحراء من خالل الوثائق امللكية.

 1 )15)  مثاله ظهري السلطان موالي احلسن جيدد بمقتضاه ظهائر أسالفه التي تسدل أردية التوقري واالحرتام عىل سكان أسا مؤرخ يف 
رمضان 1303 موافق لــ 3 يونيو 1886، وظهائر السلطان موالي عبد العزيز التي سدل بمقتضاها أردية التوقري واالحرتام عىل عدد 
أبريل   8 لــ  املوافق   1313 24 شوال  التكني املؤرخ يف  بناحية الصحراء، وظهريه بذلك خلليفة بن سويد العني  الزوايا والرشفاء  من 

1896. تم نرش هذه الوثائق يف كتاب الصحراء من خالل الوثائق امللكية.

)16)  كثرية هي الوثائق التي تؤكد هذه الروابط والعالقات القوية بني السالطني وممثيل القبائل الصحراوية وهي منشورة يف كتاب الصحراء 
من خالل الوثائق امللكية.

)17)  جواب السلطان موالي عبد الرمحان بن هشام عىل رسالة املرابط الزين التلمودي املتضمنة ألخبار الصحراء والصلح الذي تم بني قبائل 
تاجكانت والرقيبات، مؤرخة يف 9 صفر 1274 املوافق لــ 29 شتنرب 1857، وجواب السلطان موالي احلسن عىل رسالة القائد محان بن بريوك 
التكني التي تثمن إجراء الصلح بني القبائل الصحراوية مؤرخة يف 4 ربيع الثاين 1304 املوافق لــ 31 دجنرب 1886، وجواب السلطان موالي 
احلسن عىل رسالة القائد محان بن بريوك التكني يف موضوع  خالف قبائل أوالد دليم وآل تدرارين والتحكيم بينهم عند السلطان، مؤرخة 
يف 6 رجب 1310 املوافق لــ 24 يناير 1893، ورسالة السلطان موالي عبد احلفيظ إىل قبيلة الركيبات يثمن فيها أدوارهم إلقرار الصلح بني 

القبائل مؤرخة يف 1 رمضان 1325 املوافق لــ 8 أكتوبر 1907، منشورة يف كتاب الصحراء املغربية من خالل الوثائق امللكية.
)18)  مثاله الزيارات التي قام هبا للمنطقة السلطان موالي إسامعيل سنة 1678 )انظر رسالة السلطان موالي إسامعيل إىل خليفته بتافياللت وسائر 
األقاليم الصحراوية األمري موالي املامون،  مؤرخة يف 20 مجادي األوىل املوافق لــ 8 فرباير 1692، منشورة يف الصحراء املغربية من خالل 
الوثائق امللكية( وزياريت السلطان موالي احلسن األول، سنتي 1880 و188، والبعثة املخزنية التي أرسلها السلطان موالي عبد العزيز سنة 
1323 املوافق لــ 1905 إىل املنطقة التي ترأسها ابن عمه موالي ادريس بن عبد الرمحان، كام دونت تفاصيلها يف تقرير لقائد املشور العزيزي 
احلسن بن يعيش الذي رافق البعثة،، وكام أكدهتا رسالة الشيخ ماء العينني إىل السلطان موالي عبد العزيز التي تضمنت تفاصيل مهمة اخلليفة 

السلطاين موالي ادريس بن عبد الرمحان. تم نرش هاتني الوثيقتني يف كتاب الصحراء املغربية من خالل الوثائق امللكية.
)19)  رسالة عامل طرفاية وأمينها إىل السلطان موالي عبد العزيز تبني نقل املاء من مرسى الصويرة إىل قبائل جماط وتبلت وأوالد أي 
السبع بواسطة البابور احلسني، عىل إثر اجلفاف الذي رضب املنطقة وأجرب سكاهنا عىل الرحيل إىل الساقية احلمراء، فضال عن تنفيذ 
أمر السلطان بمد معونة مالية إليهم، مؤرخة يف 19 مجادى الثانية 1313 املوافق لــ 7 دجنرب 1895. منشورة يف كتاب الصحراء املغربية 

من خالل الوثائق امللكية.
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إضافيا لتأكيد استمرارية العالقات القانونية والتارخيية والروحية بني املغرب وصحرائه، وربط املايض 
باحلارض وتقوية جسور الوالء والتبعية السياسية والقانونية، وممارسة السلطة الفعلية، من خالل تأمني 
استتباب األمن واألمان والتصدي حلاالت اخلروج عن الرشعية واحلد من األطامع اخلارجية، باعتبار 

كل ذلك، مظاهر ملامرسة السيادة الفعلية.

والتنظيمي  القانوين  شقها  يف  الوطنية،  السيادة  ممارسة  تطبيقات  الصحراء،  منطقة  تاريخ  وُيربز   .23

السيايس  املستوى  السالطني عىل  يبارشها  التي كان  والتنفيذية  الترشيعية  واملايل، من خالل األعامل 
األنشطة  وتتبع  األجانب  مع  التجارية  األعامل  مراقبة  يف  متثلت  والتي  واإلداري،)20)  واالقتصادي 
البرشية)23)  واملوارد  واحلاجيات  باملؤن  وتزويدها  وإدارهتا  املوانئ)22)  وإنشاء  القبائل)21)  مع  التجارية 
واحلرص عىل تأمني حراسة السواحل الصحراوية،)24) والتصدي ملحاوالت التغلغل األجنبي باملنطقة 

ومقاومتها،)25) واستخالص اجلبايات،)26) ونقل املحاصيل الزراعية.)27)

)20)  اعرتف القايض فؤاد عمون يف رأيه الفردي امللحق بالرأي االستشاري ملحكمة العدل الدولية بوجود هذه الروابط.

14 ربيع  التجار بطرفاية، مؤرخة يف  الدليمي إىل السلطان موالي احلسن بشأن اعتقال بعض  الطاهر  القائد حممد بن  )21)  مثاله رسالة 
الثاين 1310 املوافق لــ 5 نونرب 189، ورسالة السلطان موالي احلسن إىل القائد دمحان بن بريوك يف موضوع التعامل بالبيع والرشاء مع 
األجانب بالساحل الصحراوي مؤرخة يف 11 دي احلجة 1304 املوافق لــ 31 غشت 1887، وجواب القائد أمحد بن امباركط أزركي 
عىل رسالة السلطان موالي احلسن  يأمره فيها بالتحقيق يف معامالت جتارية يقوم هبا جتار أجانب يف املرسى البيضا وطرفاية مؤرخة 
يف 23 حمرم 1305 املوافق لــ 11 أكتوبر 1887، ورسالة القائد البشري بن حممد بن بريوك التكني إىل الوزير عبد الكريم بن سليامن خيرب 
بظهور بعض التجار اإلسبان بأفتيس بالساقية احلمراء وتعاملهم مع السكان، مطالبا بتوفري اإلمكانيات الالزمة للتعامل مع األمر، 
مؤرخة يف 5 رجب 1323 املوافق لــ 5 شتنرب 1905، وجواب السلطان موالي عبد احلفيظ عىل رسالة القائدين حممد بن ابالل وإبراهيم 
بن امبارك بشأن نزول تاجر بطرفاية وتعامل بالبيع والرشاء مع قبائل الصحراء، واألمر السلطاين بطرده من املرسى ومنع القبائل من 
1910 تم نرش هذه الوثائق يف كتاب  8 يونيو  1329 املوافق لــ  29 مجادى األوىل  التعامل التجاري معه، مضمنة يف رسالة مؤرخة يف 

الصحراء املغربية من خالل الوثائق امللكية.
)22)  مثاله مرسى طرفاية الذي شكل الواجهة األساسية يف التعامل التجاري األجنبي وربط األقاليم اجلنوبية مع باقي الرتاب الوطني 

الذي كان يتم عن طريق مرسى الصويرة. 
)23)  جواب السلطان موالي عبد العزيز عىل رسالة القائد حممد بن حبيب التدراري هيم فتح مرسى طرفاية وتزويدها بحامية وتعيني 
عامل عليها، وإعالن صادر عن أمحد اهليبة بن الشيخ ماء العينني يف موضوع تقسيم املؤونة بني الفرق املكلفة باحلراسة مؤرخ يف 2 ذي 

القعدة 1322 املوافق لــ 26 يناير 1905.
)24)  ظهري موالي عبد احلفيظ بتكليف القائدين حممد األمني بن مبارك وحممد األمني بن عيل بتأمني حراسة مرايس ساحل قبيلة أيت حلسن 
من تكنة وتشديد احلراسة عىل الساحل الصحراوي، مؤرخ يف 14 رمضان 1314 املوافق لــ 16 فرباير 1897، ورسالة السلطان موالي 
عبد العزيز إىل القائد محادي الشباين خيربه فيها بقرار تكليف من يقوم بحراسة السواحل من طرفاية إىل رأس بوجدور وصيانتها، مؤرخة 
الكريم بن سليامن خيرب  الوزير عبد  إىل  التكني  البشري بن حممد بن بريوك  القائد  1901، ورسالة  أبريل   20 لــ  املوافق   1319 1 حمرم  يف 
بظهور بعض التجار اإلسبان بأفتيس بالساقية احلمراء وتعاملهم مع السكان، مطالبا بتوفري اإلمكانيات الالزمة لتعزيز حراسة السواحل، 
مؤرخة يف 5 رجب 1323 املوافق لــ 5 شتنرب 1905، ورسالة السلطان موالي عبد احلفيظ إىل قواد قبيلة ازركيني يأمرهم فيها بمراقبة 

السواحل الصحراوية ومنع رسو السفن األجنبية فيها وعدم الرتاخي يف ذلك، مؤرخة يف 10 صفر 1327 املوافق لــ 3 مارس 1909.
)25)  أمر السلطان سنة 1476 بإرسال 10 آالف جندي لتدمري قلعة تسمى "مار دي بيكينيا" بناها االسبان بالصحراء، ورفض السلطان سيدي 
حممد بن عبد اهلل طلبا إسبانيا باالستقرار عىل سواحل جنوب املحيط األطليس بالصحراء سنة 1767، واحتجاج السلطان موالي احلسن 

األول سنة 1886 يف رسالة إىل ممثيل البعثات األجنبية بطنجة، عىل حماولة االخرتاق اإلسباين للصحراء عىل السواحل األطلسية.
)26)  رسالة السلطان موالي إسامعيل إىل األمري موالي املامون خليفته بتافياللت وسائر األقاليم الصحراوية تقرر أداء اجلبايات من طرف 
هذه القبائل، مؤرخة يف 20 مجادى األوىل 1103 املوافق لــ 8 فرباير 1692، ورسالة السلطان موالي عبد العزيز إىل القائد حممد األمني 
الواد نوين يوافيه فيها بتعليامته بشأن فرض الرتتيب عىل القبائل وكيفية حتصيله، مؤرخة يف 5 رمضان 1319 املوافق لــ 16 دجنرب 1901.
)27)  مثاله رسالة السلطان موالي عبد احلفيظ إىل عامل أوالد دليم وتكنة يأمرهم فيها باستالم القمح وايصاله إىل احلرضة الرشيفة، مؤرخة 

يف 19 صفر 1327 املوافق لــ 12 مارس 1909.
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من  وتولية  باملنطقة  والقضاة)28)  والقواد  والعامل  خللفائهم  السالطني  تعيني  ظهائر  وُتعترب   .24

خيلفهم،)29) وإصدار األوامر السلطانية هلم بالتكليف أو التوجيه أو اإلخبار والتخاطب معه،)30) أحد 
األوجه البارزة ملامرسة السلطة الفعلية عىل املجال الرتايب الصحراوي وجتسيد عالقات التبعية القانونية 

للقبائل الصحراوية للحكم السلطاين، والتي تشمل خمتلف احلقب التارخيية.)31) 

25. وُتظهر خمتلف الوثائق املذكورة أعاله ووثائق أخرى، أن منطقة الصحراء كانت عىل الدوام جزًء 

من الرتاب الوطني ومكونًا تابتا ضمن حدود املغرب التارخيية وحكم السالطني الذين مل يرتددوا يف 
الدفاع عنها كلام ظهرت األطامع األجنبية.

26. وتقدم الوثائق الرسمية حدود اإليالة الرشيفة، حيث كانت متتد إىل السودان من ناحية، ومغنية من 

ناحية أخرى،)32) وظلت منطقة الساقية احلمراء ووادي الذهب كصلة الوصل والبوابة املركزية، التي 
تضم القبائل الصحراوية التي ظلت تربطها بالسالطني، عالقات بيعة رشعية وروابط دينية وروحية 
وعالقات تبعية قانونية وتنظيمية متواصلة، والتي مل يرتدد السالطني يف التذكري هبا يف مواجهة التغلغل 

االستعامري األجنبي والرد عىل بعض األطامع التوسعية أو األطروحات املعادية.

)28)  مثاله تعيني السلطان موالي سليامن للفقيه سيدي حممد بن عبد الرمحان قاضيا يف أهل توات بموجب ظهري مؤرخ يف 28 صفر 1215 
املوافق لــ 21 يونيو 1800، وتعيني السلطان موالي عبد الرمحان بن هشام للفقيه سامل اليلامين قاضيا عىل توات، بموجب ظهري مؤرخ 

يف 25 رمضان 1264 املوافق لــ 25 غشت 1848.
)29)  مثاله تعيني السلطان أمحد املنصور الذهبي ابنه أبا فارس خليفة له يف الصحراء سنة 1580، وتعيني السلطان موالي إسامعيل، خالل 
زيارته للصحراء سنة 1678، البنه عبد املالك خليفة عىل ما وراء درعة، وتعيني السلطان سيدي حممد بن عبد اهلل للمحجوب بلقائد 
ممثال له يف قبائل الصحراء، وتعيني السلطان احلسن األول للوالة والقواد خالل زياراته للمنطقة سنة 1884، وتولية السلطان موالي 
احلسن األول للطالب سيدي امحد بن حممد باألعمش خطة القضاء بقبيلة "جتكانت"، وتعيني السلطان موالي احلسن األول ملحمد بن 
احلبيب التدراري قائدا عىل قبائل جماط والفويكات وثلث أيت حلسن وزركاط وتوبالت ومليار من التكنة، وقبيلة املناصري من أزركني.
تظهر حرصهم عىل  والتي  القواد،  السالطني من  الواردة عىل  الوطني  األرشيف  املحفوظة يف  الرسمية  الرسائل  العديد من  هناك    (30(
اإلبالغ بأحوال الصحراء وكذا األنشطة التي يقوم هبا األجانب هبا، من بيع أو رشاء أو انشاء أبنية، إضافة إىل وقوع بعضهم يف األرس، 
والتي غطت خمتلف املناطق الصحراوية من طرفاية إىل الساقية احلمراء ومن بوجدور إىل الداخلة، وهي الوثائق املنشورة يف كتاب 

الصحراء املغربية من خالل الوثائق امللكية.
)31)  كثرية هي الوثائق التي جتسد هذه احلقيقة التارخيية، والتي نذكر منها تعيني السلطان موالي عبد العزيز بموجب ظهائر رشيفة ليوسف 
الشتوكي  األمني  1886، حممد  ماي   26 لــ  املوافق   1303 22 شعبان  بتاريخ  تكنة  قبيلة  من  الزوافط  فرقة  قائدا عىل  الزفطي  بن عيل 
قائدا  التكني  1899، وحممد األمني  1 غشت  لــ  املوافق   1317 23 ربيع األول  بتاريخ  املناصري من ازركيني  قبيلة  الزريكي قائدا عىل 
عىل قبائل أوالد موسى ولعيبات واوالد عيل من تدرارين بتاريخ 3 رمضان 1316 املوافق لــ 15 يناير 1899، للموىل ادريس بن عبد 
الرمحان بن سليامن خليفة له بالصحراء والفقيه سيدي املدين وزيرا له، وذلك بناء عىل طلب للشيخ ماء العينني عىل إثر االعتداء املسلح 
للجيوش الفرنسية عىل املنطقة سنة 1323 املوافق لــ سنة 1905، وتعيني السلطان موالي عبد احلفيظ بموجب ظهري البراهيم اخلليل 
بن احلبيب بن بريوك الوادنوين واليا عىل ايت موسى وعيل ويكوت واوالد ادريس والركيبات واوالد تدرارين، بتاريخ 14 ربيع الثاين 

1327 املوافق لــ 5 ماي 1909.

)32)  جواب السلطان موالي احلسن عن رسالة النائب حممد بن العريب الطريس املؤرخة يف 4 رمضان 1303 املوافق لــ 6 يونيو 1886، والتي 
يأمره فيها بتبليغ إسبانيا أن احلدود التارخيية للمملكة املغربية هي أن حدها حيث الكريس املستقيم، وهو مرص من ناحية والسودان من 
ناحية ومغنية من ناحية، وأن سكان الساقية احلمراء وأوالد ادليم والعروسيني هم يف طاعة السلطان. وهو ما أكده جواب الوزير حممد 
املفضل بن حممد غريط املؤرخ يف 1 شوال 1303 املوافق لــ 3 يوليوز 1886، عن رسالة وزير بريطانيا املفوض يف طنجة جون دراموند 
هاي التي وضحت هذه احلدود كام وضحها األمر السلطاين املذكور، وهو التحديد الذي أكده جواب السلطان موالي عبد العزيز يف 
رسالته املؤرخة يف 3 رمضان 1312 املوافق لـ 28 فرباير 1895 إىل القائد دمحان بن بريوك التكني للرد عىل ادعاءات األجانب والتي تبني 

أن الساقية احلمراء وما وراءها حمسوب عىل إيالة املغرب بام فيها طرفاية واملنظر وسنكال.
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27. تدعم هذه احلقائق التارخيية، عديد الوثائق الدبلوماسية الدولية التي نذكر منها رسالة السلطان 

بأقىص  فرنسية  بشأن جنوح سفن  السادس عرش)33)  لويس  فرنسا  ملك  إىل  اهلل  عبد  بن  سيدي حممد 
الساحل الصحراوي املغريب، حيث تفرق رجاهلا يف القبائل وسقوطهم ارسى يف أيدي ساكنتها وقيام 
السلطان بفك أرسهم، رعيا لرشوط املهادنة بني املغرب وفرنسا، كام تؤكدها العديد من االتفاقيات 
الدولية الثنائية، ومن ضمنها اتفاقية بني املغرب والواليات املتحدة األمريكية لسنة 1786،)34) التي تؤكد 
يف الرشط العارش، السيادة املغربية عىل منطقة الصحراء من خالل االتفاق عىل تأمني وصول ركاب 
السفن التي جتنح بمنطقة الصحراء إىل بالدهم، وهو ما تم تأكيده يف الرشط العارش من االتفاقية بني 
اجلانبني لسنة 1836،)35) ويف االتفاقية بني املغرب وبريطانيا العظمى لسنة 1791،)36) التي يعرتف البند 
اخلامس والثالثون منها بسيادة السلطان عىل منطقة الصحراء من وادي نون إىل السودان، ما تؤكد 
أيضا، االتفاقية املوقعة بني اجلانبني، سنة 1824 يف بندها الثالث والثالثني،)37) وكذا االتفاقية املوقعة 
"تراب املغرب يمتد إىل املنطقة من وادي درعة  )38)1895 يف بندها األول الذي أوضح أن  بينهام سنة 
إىل رأس بوجادور وكذلك فيام فوق هذا املحل من األرايض لكوهنا كلها من حساب أرض املغرب".

1799،)39) تؤكد هذا االعرتاف الدويل حيث جتعل يف الرشط  كام أن االتفاقية املغربية االسبانية لسنة 
الثاين والعرشين "املنطقة ما وراء سوس ووادي نون ضمن الرتاب املغريب".

28. ومل خترج األقاليم الصحراوية، طيلة مرحلة النضال الوطني ضد االستعامر، من انشغاالت احلركة 

الوطنية، سواء يف جوانبها الفكرية وأعامهلا السياسية أو عىل مستوى عمليات املقاومة وتدخالت جيش 
املوصولة  الوطنية  األولويات  أهم  االهتاممات وضمن  املنطقة يف صلب  كانت هذه  التحرير، حيث 

بالعمل الوحدوي السرتجاع باقي ربوع اململكة املغربية.

مل يتوان املغرب، بعد حصوله عىل االستقالل، يف املطالبة باسرتجاع أقاليمه اجلنوبية واستكامل   .29

وحدته الرتابية، مستندا يف مطالبه املرشوعة، عىل الوسائل الدبلوماسية والقانونية، ومؤسسا حقوقه 
السيادية عىل وقائع ووثائق تارخيية وقانونية تثبت حقوقه غري القابلة للترصف، وهو ما جتىل بوضوح 
يف املطالب التي أعلن عنها، بطل التحرير واالستقالل جاللة املغفور له حممد اخلامس، بإرادة صلبة 

)33)  رسالة مؤرخة يف 1 شعبان 1191 املوافق لــ 4 شتنرب 1777، منشورة يف كتاب الصحراء املغربية من خالل الوثائق امللكية.

)34)  اتفاقية مؤرخة يف 25 شعبان 1200 املوافق لــ 28 يونيو 1786.

)35)  اتفاقية مؤرخة يف 3 مجادى الثانية 1252 املوافق لــ 15 شتنرب 1836.

)36)  اتفاقية مؤرخة يف 4 شعبان 1205 املوافق لــ 8 أبريل 1791.

)37)  اتفاقية مؤرخة يف 18 مجادى األوىل 1239 املوافق لــ 20 يناير 1824.

)38)  اتفاقية مؤرخة يف 16 رمضان 1312 املوافق لــ 13 مارس 1895.

)39)  اتفاقية مؤرخة يف 22 رمضان 1213 املوافق لــ 1 مارس 1799.
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وعزيمة قوية، يف خطابه التارخيي بمحاميد الغزالن)40) الذي كان إعالنا رصحيا عن إرصار املغرب عىل 
استعادة حقوقه الثابتة عىل صحرائه، وهو املسار التحرري الذي أفىض، يف حمطة أوىل، إىل اسرتجاع 

مدينة طرفاية سنة 1958.

30. واصل املغرب، يف عهد جاللة املغفور له امللك احلسن الثاين طيب اهلل ثراه، حترير باقي األقاليم 

الصحراوية من االستعامر، مما مكن، يف حمطة ثانية، من اسرتجاع مدينة سيدي إفني سنة 1969.

31.  وكان جلوء املغرب إىل املنتظم الدول يف مرحلة أوىل،)41) وفيام بعد سنة 1974 طلب اجلمعية العامة 

لألمم املتحدة بعرض قضية الصحراء عىل أنظار حمكمة العدل الدولية،)42) يف سياق التصدي لقرارات 
السلمية  الوطنية  اجلهود  مسرية  يف  كبرية  حتول  نقطة  ذلك،  كل  ومثل  االستعامرية،)43)  للقوة  فردية 

الستعادة هذه األقاليم إىل الرتاب الوطني بشكل كامل وهنائي.

بعدالة قضية وحدته  نادرة، واقتناعا منه  بالغة وشجاعة  بإرادة سيادية وبحكمة  املغرب،  اختار   .32

املتحدة،  األمم  ملنظمة  الرئيسية  القضائية  اهليئة  باعتبارها  الدولية  العدل  حمكمة  إىل  اللجوء  الرتابية، 
التي هلا، من جهة، اختصاص الفصل يف املنازعات بني الدول األعضاء يف املنظمة، ومن جهة ثانية، 
املتحدة  اختصاص تقديم اآلراء االستشارية يف القضايا املعروضة عليها من قبل باقي أجهزة األمم 

ووكاالهتا املتخصصة.

33. وصدر الرأي االستشاري بتاريخ 16 أكتوبر 1975، الذي كرس اعرتافا بأحقية املغرب يف املطالبة 

بحقوقه التارخيية والقانونية عىل الصحراء، مشكاًل السند القانوين الدويل الداعم السرتجاع املنطقة إىل 
الوطن األم.

34. مثل جتاوب حمكمة العدل الدولية، بموجب رأهيا االستشاري، مع األسئلة التي طرحها املغرب، 

تأكيدا عىل صوابية هنج اململكة املغربية وسالمة مبادرهتا، حيث أكدت املحكمة، أوال، بأن هلا صالحية 
هلا،  مالك  أرضا ال  تكن  مل  الصحراء  أن  وباإلمجاع،  ثانيا،  وأقرت،  فيها،)44)  والبت  القضية  النظر يف 

)40)  كان هذا اخلطاب امللكي يف 25 فرباير 1958 بحضور وفود وممثيل القبائل الصحراوية.

)41)  يعد املغرب صاحب املبادرة يف إدخال قضية الصحراء املغربية إىل دواليب األمم املتحدة منذ 1963 يف إطار املطالبة بتصفية االستعامر 
األجنبي واستكامل الوحدة الرتابية.

)42)  قرار اجلمعية العامة رقم 3292 بتاريخ 13 دجنرب 1974 باستشارة حمكمة العدل الدولية.

)43)  قيام إسبانيا يف غشت 1974 بإخبار األمني العام لألمم املتحدة، بنيتها تنظيم استفتاء عىل تقرير مصري الصحراء مع بداية شهر شتنرب 
1975 بعلة أن املنطقة أرضا بال مالك وأهنا مل تكن تتوفر قبل الفرتة االستعامرية عىل سلطة أو إدارة، وهي املبادرة التي رفضها املغرب 

بشكل مطلق باعتبار املنطقة جزء ال يتجزأ منه.
)44)  جوابا عىل رفض إسبانيا عرض القضية عىل حمكمة العدل الدولية حيث أجابت املحكمة عىل هذا االعرتاض بالقول بأهنا مل جتد سببا 

مقنعا حيملها عىل رفض اإلفتاء بشأن املسألتني املحالتني إليها يف طلب اصدار الفتوى.
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املعنية بني السلطان وبعض، وليس مجيع،  الفرتة  بـــ"وجود رابطة والء قانونية يف  ثالثا،  واعرتفت، 
السكان البدو يف اإلقليم، بواسطة قادة تكنه يف منطقة نون، وهي ترى أن السلطان أظهر بعض السلطة 

أو النفوذ عىل القبائل، واعرتفت الدول األخرى بذلك".)45) 

الذي  الدويل،  بمثابة األساس الرشعي  الدولية  العدل  الرأي االستشاري ملحكمة  وهكذا، كان   .35

1975، والتي جتسدت بفضل حكمة  6 نونرب  دعم مبادرة اململكة املغربية بتنظيم املسرية اخلرضاء يف 
املكان  ويف  وسلمي  حضاري  بنهج  استطاع،  الذي  الثاين،  احلسن  له  املغفور  امللك  جاللة  وعبقرية 
االستشاري  الرأي  اعرتاف  ضوء  يف  القانونية  والروابط  التارخيية  احلقوق  وضع  املناسبني،  والزمن 
ملحكمة العدل الدولية، ومن تم، ما تىل ذلك عىل مستوى، التوقيع عىل اتفاقية مدريد لسنة 1975، من 

أجل تكريس احلقوق السيادية للمغرب عىل صحرائه.

 1976 احلمراء سنة  الساقية  منطقة  اسرتجاع  أوىل من  مرحلة  املغربية يف  اململكة  ذلك  مكن كل   .36

1979 يف مرحلة ثانية مما حقق، فعليا وعىل أرض الواقع، سيادته الكاملة  وإقليم وادي الذهب سنة 
عىل أقاليمه اجلنوبية.

37. ُيعترب خطاب جاللة املغفور له احلسن الثاين طيب اهلل ثراه بتاريخ 16 أكتوبر 1975 الذي أعلن 

فيه جاللته، عشية صدور رأي حمكمة العدل الدولية، عن تنظيم املسرية اخلرضاء، أهم وثيقة سياسية 
بني  بالعالقات  املرتبطة  والروحية  والتارخيية  والسياسية  القانونية  احلقائق  خمتلف  تربط  وتارخيية 
املغرب وصحرائه، يف سياق تقديم وتفسري رأي املحكمة وجتاوهبا مع املطالب املرشوعة للمملكة 

املغربية

38. وشكلت هذه الوثيقة، حلظة ملحمية يف التاريخ الوطني املعارص بام تضمنته من تفسريات قانونية 

املسرية  إجراء  لقرار  أخرى  اسرتاتيجية  عوامل  ضمن  مهدت  سياسية  وتأويالت  املستوى  رفيعة 
اخلرضاء.

والوطن  التاريخ  حول  املغربية،  للدولة  السيايس  الفكر  من  نصوصًا  املوالية،  الفقرات  وتقدم   .39

أكتوبر   16 بتاريخ  ثراه  اهلل  الثاين طيب  امللك احلسن  له جاللة  املغفور  والسيادة، من خالل خطاب 
.1975

)45)  يراجع قرارها الصادر يف 16 أكتوبر 1975 منشور يف: 
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/61/061-19751016-ADV-01-00-FR.pdf )فرنسية( 
https://www.icj-cij.org/public/files/summaries/summaries-1948-1991-ar.pdf p: 142-145 )عربية(
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تجاوب محكمة العدل الدولية مع األسئلة التي طرحتها المملكة المغربية)4))

40. "جاء احلق جييب، شعبي العزيز، عىل األسئلة التي طرحناها أمام حمكمة العدل. 

قلنا ملحكمة العدل:

أوال: هل الصحراء كانت قبل احتالهلا من لدن اإلسبان أرضا بدون سيد وبدون مالك أم ال؟

ثانيا: فيام إذا مل تكن تلك األرض مواتا، ما هي العالقات التي كانت تربطها مع املغرب؟

تبتي يف  العدل-بأن لك الصالحية  فبالطبع اعرتفت أنت حمكمة  إذا أجبت عىل هذه األسئلة،  ثالثا: 
املشكل بكيفية هنائية.

وهذا الصباح جاءت، شعبي العزيز، األجوبة عىل األسئلة الثالثة:

أوال: اعرتفت املحكمة بأن هلا الصالحية لكي تنظر يف امللف وحتكم فيه.

ثانيا: وهذه مسألة جانبية وال نعتربها نقطة ثانية -بل نعتربها نقطة ثانوية- ومن بعد ذلك قالت: هناك 
مشكل قانوين بني املغرب وإسبانيا، فسمحت لنا بأن يكون لنا قاض خاص يمثلنا يف شخص السيد 
بوين القايض العدل الرجل املمتاز ابن ساحل العاج الذي –هبذه املناسبة- يرسنا أن نوجه له عبارات 
وأخينا  شقيقنا  ولرئيسه  ولشعبه  له  نعرب  أن  شخصه  يف  وبالطبع  باجلميل  اعرتافنا  وعبارات  تقديرنا 

الرئيس هوفويت بوانييه، عام ُنِكنُّه له من تقدير وإعجاب.

ثم أجابت املحكمة عىل السؤال الثاين: )مل تكن الصحراء أرضا مواتا( بمعنى أنه حينام جاءت إسبانيا 
مل جتد فراغا.

ثم أجابت أخريا حمكمة العدل عىل السؤال الثالث: ما هي العالقات التي كانت موجودة بني الصحراء 
وبني املغرب؟"

اعتراف محكمة العدل الدولية بالروابط القانونية وروابط البيعة

41. " أما هنا فقد قالت حمكمة العدل: هناك روابط قانونية أوال وروابط بيعة بني اململكة املغربية وبني 

الصحراء.

)46)  العناوين، من وضع التقرير األساس.
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... سيقول بعض الناس، أن املحكمة مل تقل روابط سيادة، طيب، أجيب: ما هو الفرق بني السيادة وبني 
روابط البيعة حتى يف القانون األورويب نفسه؟ وال سيام أننا ال ننسى أن املحكمة تنظر يف قضية ترجع يف 
روحها وحكمها إىل أوائل القرن الذي نعيش فيه، ذلك القرن الذي مل تكن توجد يف أوروبا إال دولتان 
وأملانيا وهنغاريا ويوغوسالفيا  وإيطاليا  إسبانيا  مثل  تبقى  ما  أما  فرنسا وسويرسا،  مجهوريتان ومها: 
وروسيا وبولونيا وهوالندة وبلجيكا والنرويج والدانامرك، فكانت ال تستعمل إذ ذاك نص السيادة 
بل تستعمل نص البيعة. وهنا يمكن أن أقول حتى لألوروبيني أساتذة القانون أنه باستعامهلم البيعة 
أدخلوا عيّل الفرح أكثر من استعامهلم السيادة، ألهنم باستعامهلم نص البيعة استعملوا ما هو مناسب 

للتاريخ الذي استعمرت فيه الصحراء.

النقطة الثانية سأجيب عنها عىل أساس القانون اإلسالمي:

كام يف علمك شعبي العزيز، القانون اإلسالمي الدويل هو أول قانون نظم حياة األفراد مع اجلامعة، 
القانون  يف  والبيعة  بالعكس،  والعكس  باملحكومني  احلاكمني  وحياة  األفراد،  مع  اجلامعة  وحياة 
اإلسالمي -وإن اكتست دائام عدة أصناف وأشكال- مل تكن دائام بيعة تربط فقط الشخص بامللك، 
أو الشخص بأمري املؤمنني، بل ملا كان ألولئك األشخاص من متثيل وقوة متثيل كانت تربط أوالئك 
األشخاص وما يمثلونه من قبائل وعشائر وأقطار وأمصار بينهم وبني أمري املؤمنني، أو من واله اهلل 

أمر شؤون املسلمني."

الطابع الخاص للبيعة في المغرب

"نحن نعلم أنه يف تاريخ اإلسالم كان رؤساء القبائل يأتون للسالم عىل األمراء وامللوك ويضعون   .42

أيدهيم عىل أيدهيم أو عىل املصحف ويقولون إننا نبايعك عىل الكتاب والسنة، ونبايعك بيعة الرضوان إلخ.

ولكن املغرب هو الدولة الوحيدة التي مل تكتف بالبيعة الشفوية بل ما ثبت يف تاريخ املغرب ويف أي 
دولة مغربية أنه وقعت بيعة شفوية بل كانت دائام بيعة مكتوبة.

وحتى أولئك الذين مل يستطيعوا كتابة هذه البيعة كانوا يبعثوهنا عن طريق العدول، ..."

اإلعالن عن تنظيم المسيرة الخضراء: التوجه إلى الصحراء وفاء بالعهد وتجديد 
للروابط

43. "ماذا بقي علينا أن نعمل شعبي العزيز؟ بقي لنا أن نتوجه إىل أرضنا، الصحراء فتحت لنا أبواهبا 

قانونيا، اعرتف لنا العامل بأرسه بأن الصحراء كانت لنا منذ قديم الزمن.

واعرتف لنا العامل أيضا بأنه كانت بيننا وبني الصحراء روابط وتلك الروابط مل تقطع تلقائيا وإنام قطعها 
االستعامر.
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إذن علينا أن نقوم بالتزاماتنا ألن الفرتة التي عاشتها الصحراء حتت االستعامر مل تكن قط فرتة من شأهنا 
أن تقطع العالقات وااللتزامات التي كانت بني املغرب وبني ذلك اإلقليم، بل اآلن أصبح من املحتم 

ومن املتعني بل من الواجب الديني، وعلامؤنا موجودون هنا إلبداء الفتوى.

فواجبي الديني كخادم البالد وخادم األمة وكأمري املؤمنني وبام أن بيعتهم يل باقية يف عنقهم، أن أقوم 
بواجبي وألتحق بشعبي يف الصحراء.

األمم  أمام  نتحاكم  أن  واحد  آن  يف  يمكن  ال  سنستعملها؟  التي  الطريق  وماهي  سنلتحق؟  وكيف 
املتحدة وأمام حمكمة العدل وأن نقوم بحرب تنزف الدماء وتذهب األرواح، هذا تناقض وهذا نوع 

من التعامل مل يكن من شيم املغرب ولن يكون إن شاء اهلل من شيم املغرب، ...

مل يبق شعبي العزيز إال يشء واحد، إننا علينا أن نقوم بمسرية خرضاء من شامل املغرب إىل جنوبه ومن 
رشق املغرب إىل غربه.

علينا، شعبي العزيز، أن نقوم كرجل واحد بنظام وانتظام لنلتحق بالصحراء لنحيي الرحم مع إخواننا 
يف الصحراء."
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 _Z/9($ r9Cf9($ m+1(+2^ @0N �+C�ZE$" .1\7#$ .7+8D($" .1N+9f($ .bc2C($

105. مقتطفات من اخلطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الــ  مقتطفات من اخلطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الــ 4040 للمسيرة اخلضراء، بتاريخ  للمسيرة اخلضراء، بتاريخ 

6 نونبر  نونبر 20152015: : "             

.            
             
              

".    
               "

      :         
       60        
            
            
                 
                   40

.    150     6000       
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"      

%8D1, e=5+C($

بتاريخ  اخلضراء،  للمسيرة  بتاريخ   اخلضراء،  للمسيرة  الــ 4040  الذكرى  بمناسبة  السامي  الملكي  اخلطاب  من  الــ مقتطف  الذكرى  بمناسبة  السامي  الملكي  اخلطاب  من  مقتطف   .106

            " نونبر 20152015: :  نونبر    6

.  
               

.      
       :         

            
           .       

".          

 �Dc($" 3/DC9($ %7#$ 5+`A _^ ]$k\0( _90&($ -1K/C($ :+,4+,
_'^$T? _,+1, )R JN

m+^�<0( .190&($ .=T&C($

بتاريخ  اخلضراء،  للمسيرة  بتاريخ   اخلضراء،  للمسيرة  الــ 2626  الذكرى  بمناسبة  السامي  الملكي  اخلطاب  من  مقتطف  الــ   الذكرى  بمناسبة  السامي  الملكي  اخلطاب  من  مقتطف   .107

6 نونبر  نونبر 20012001: "           

            
."

بتاريخ  اخلضراء،  للمسيرة  بتاريخ   اخلضراء،  للمسيرة  الــ 2828  الذكرى  بمناسبة  السامي  الملكي  اخلطاب  من  الــ مقتطف  الذكرى  بمناسبة  السامي  الملكي  اخلطاب  من  مقتطف   .108

6 نونبر  نونبر 20032003: : "           

               
               2000

1991.      
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".         
H-I9($ F7/'= pM J89= +7 @YWM _i _?$x($ %8D($ 354+c7

109. مقتطف من اخلطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الــ  مقتطف من اخلطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الــ 2828 للمسيرة اخلضراء، بتاريخ  للمسيرة اخلضراء، بتاريخ 6 

نونبر نونبر 20032003: "               

             
              
               
             
                
               

".     
110. مقتطف من اخلطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الــ مقتطف من اخلطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الــ 3939 للمسيرة اخلضراء، بتاريخ  للمسيرة اخلضراء، بتاريخ 6 

نونبر نونبر 20142014: "               

                .  
.  

                 
.       

                 
.    

            
              

.
":      
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 uTQf($ ]$k\($ $xi .21c` -11I? .("+D9( E

111. مقتطف من اخلطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الــ مقتطف من اخلطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الــ 3939 للمسيرة اخلضراء، بتاريخ  للمسيرة اخلضراء، بتاريخ 6 

 . نونبر نونبر 20142014: : "–�             

.       .           
                �–

.        
.           �–

     .            �–
.   

             
".            .

 �$-`#$ )q r7 p"+2C0( /2C&7 H-I9($

112. مقتطف من اخلطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الــ مقتطف من اخلطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الــ 3939 للمسيرة اخلضراء، بتاريخ  للمسيرة اخلضراء، بتاريخ 6 

            " نونبر نونبر 20142014: 

.             
             
             

.  
              

.        
              
              

".   
113. مقتطف من اخلطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الــ مقتطف من اخلطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الــ 4444 للمسيرة اخلضراء، بتاريخ  للمسيرة اخلضراء، بتاريخ 6 

نونبر نونبر 20192019: "            

.  
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".              

.=T&C0( /1RT($ )1c&($ :_?$x($ %8D($ 354+c7

بتاريخ  اخلضراء،  للمسيرة  بتاريخ   اخلضراء،  للمسيرة  الــ 4444  الذكرى  بمناسبة  السامي  الملكي  اخلطاب  من  الــ مقتطف  الذكرى  بمناسبة  السامي  الملكي  اخلطاب  من  مقتطف   .114

           " نونبر 20192019: :  نونبر    6

.             
.  163               

              
".          

115. مقتطف من اخلطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الــ مقتطف من اخلطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الــ 4545 للمسيرة اخلضراء، بتاريخ  للمسيرة اخلضراء، بتاريخ 7 

نونبر نونبر 20202020: "            

                
.    

          .      
.             

             
              

.  
                

"... .         
F*$-DG @0N y"+�C= E H-I9($

116. مقتطف من اخلطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الــ  مقتطف من اخلطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الــ 4646 للمسيرة اخلضراء، بتاريخ  للمسيرة اخلضراء، بتاريخ 6 

         .      " نونبر نونبر 20212021: 
.    

.           
.         
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.     

              
               

.   
   2007            

".        

_910W6$ 5$Tf($" _("/($ J7�( /=/f($ jTQ�9($ :+2K+,

.',+\C7" .(+2^ .=TQU @0N _\c7 H-I7

117. مقتطف من اخلطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الــ  مقتطف من اخلطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الــ 2929 للمسيرة اخلضراء، بتاريخ  للمسيرة اخلضراء، بتاريخ 6 

نونبر نونبر 20042004: "...             

           .      
           

".      
.';\9($ �xQ( .1'1'D($ m+=/DC($ r^5

بتاريخ  اخلضراء،  للمسيرة  بتاريخ   اخلضراء،  للمسيرة  الــ 2929  الذكرى  بمناسبة  السامي  الملكي  اخلطاب  من  الــ مقتطف  الذكرى  بمناسبة  السامي  الملكي  اخلطاب  من  مقتطف   .118

6 نونبر  نونبر 20042004: "              

             
   .           
               
            

.      
               

.       
              

".          
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119. مقتطف من اخلطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الــ مقتطف من اخلطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الــ 3131 للمسيرة اخلضراء، بتاريخ  للمسيرة اخلضراء، بتاريخ 6 

نونبر نونبر 20062006: : "            

          -      
             
              .  

".  
�2^" ETW @^" /N" $�A H-I9($

120. مقتطف من اخلطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الــ  مقتطف من اخلطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الــ 4040 للمسيرة اخلضراء، بتاريخ  للمسيرة اخلضراء، بتاريخ 6 

   . نونبر نونبر 20152015: "             

              :    
.        

.             
              

.         
              

.    
              

".
)G$TC0( $5TD7" !4+cC0( $kq-7 .1K-I9($ X$-DY($

121. مقتطف من اخلطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الــ  مقتطف من اخلطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الــ 4040 للمسيرة اخلضراء، بتاريخ  للمسيرة اخلضراء، بتاريخ 6 

نونبر نونبر 20152015: "             

             
".       

122. مقتطف من اخلطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الــ  مقتطف من اخلطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الــ 4141 للمسيرة اخلضراء، بتاريخ  للمسيرة اخلضراء، بتاريخ 6 

  . نونبر نونبر 20162016: : "           

.       
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.            
               

.   
                

".             
.1'=-^6$ +\C,+1&( �=TC? _'=-^6$ 4+D?E$ @(A 34T2($ 5$-W

123. مقتطف من اخلطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الــ مقتطف من اخلطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الــ 4141 للمسيرة اخلضراء، بتاريخ  للمسيرة اخلضراء، بتاريخ 6 نونبر  نونبر 

              " :20162016

.              
             
            

.    
              

.      
              

.  
              

.          
               

.    
               

."      
uT9\C($" _`$-'9=/($ 5+&9($ e1,-?

124. مقتطف من اخلطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الــ مقتطف من اخلطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الــ 4141 للمسيرة اخلضراء، بتاريخ  للمسيرة اخلضراء، بتاريخ 6 

نونبر نونبر 20162016: : "           

.     
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   .           
            

.   
.          

               
.             

               
".  

X$-DY($ HT\U +1'=-^A TDZ H-I9($ .K$TK )8O? .1K-I9($ X$-DY($

125. مقتطفات من اخلطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الــ  مقتطفات من اخلطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الــ 4444 للمسيرة اخلضراء، بتاريخ  للمسيرة اخلضراء، بتاريخ 6 

. نونبر نونبر 20192019: "         

     .          
.            

              
.

.           
              

.    
".              
             "

.  
             

".  
126. مقتطف من اخلطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الــ  مقتطف من اخلطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الــ 4545 للمسيرة اخلضراء، بتاريخ  للمسيرة اخلضراء، بتاريخ 7 

نونبر نونبر 20202020: "             

.        
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".      

.=-Dc($ F?E+f7 %1,-? H-I9($ )9qM

127. مقتطف من اخلطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الــ مقتطف من اخلطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الــ 4545 للمسيرة اخلضراء، بتاريخ  للمسيرة اخلضراء، بتاريخ 7 

             " نونبر نونبر 20202020: 

.         
             
              

.    
             

.    
             

.      
          -     

.      
               
".              

_?$x($ %8D($ 354+c7 :+\7+[

+\�WT7 .i+U" r7 _("/($ r9Cf9($ H"+f? /=$k?

128. مقتطف من اخلطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الــ مقتطف من اخلطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الــ 2727 للمسيرة اخلضراء، بتاريخ  للمسيرة اخلضراء، بتاريخ 6 

نونبر نونبر 20022002: : "              

                 
    .           
              

.
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".        
129. مقتطف من اخلطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الــ  مقتطف من اخلطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الــ 3030 للمسيرة اخلضراء، بتاريخ  للمسيرة اخلضراء، بتاريخ 6 

نونبر نونبر 20052005: : "              

              
".     

3/DC9($ %7�( .Q1UT($ m+1GTC($ r7 _K+f=6$ +\07+2?

130. مقتطفات من اخلطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الــ  مقتطفات من اخلطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الــ 3030 للمسيرة اخلضراء، بتاريخ  للمسيرة اخلضراء، بتاريخ 

            " نونبر 20052005:  نونبر    6

".      
              "

              
                

".          
)*+c'($ �T1t +91,E" +Q1c<C\7" .';\9($ X+\KM 35+OC,$

131. مقتطف من اخلطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الــ مقتطف من اخلطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الــ 3030 للمسيرة اخلضراء، بتاريخ  للمسيرة اخلضراء، بتاريخ 6 

نونبر نونبر 20052005: : "            

             
.           

             
              

.
             
            

"... .           
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بتاريخ  اخلضراء،  للمسيرة  بتاريخ   اخلضراء،  للمسيرة  الــ 3232  الذكرى  بمناسبة  السامي  الملكي  اخلطاب  من  الــ مقتطف  الذكرى  بمناسبة  السامي  الملكي  اخلطاب  من  مقتطف   .132

6 نونبر  نونبر 20072007: : "            

             
".    
.12W$T($" j$/W6$" .1("�&9($ �"5

133. مقتطف من اخلطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الــ مقتطف من اخلطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الــ 3232 للمسيرة اخلضراء، بتاريخ  للمسيرة اخلضراء، بتاريخ 6 

نونبر نونبر 20072007: "           

               
                

.         1754   
               

".             
بتاريخ  اخلضراء،  للمسيرة  بتاريخ   اخلضراء،  للمسيرة  الــ 3535  الذكرى  بمناسبة  السامي  الملكي  اخلطاب  من  الــ مقتطف  الذكرى  بمناسبة  السامي  الملكي  اخلطاب  من  مقتطف   .134

6 نونبر  نونبر 20102010: "           

             
.   

              
.             

              
".    

.1K$-C($" .1\`T($ +Q?/R"" .8099($ 34+1, 5+`A _^ _?$� %8R

135. مقتطف من اخلطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الــ مقتطف من اخلطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الــ 3737 للمسيرة اخلضراء، بتاريخ  للمسيرة اخلضراء، بتاريخ 6 

نونبر نونبر 20122012: : "             

              
              

.   
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".       
_*+QZ )R 4+f=6 -^"M +�TgR _;2= pM /=-= H-I9($

136. مقتطف من اخلطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الــ مقتطف من اخلطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الــ 4040 للمسيرة اخلضراء، بتاريخ  للمسيرة اخلضراء، بتاريخ 6 

نونبر نونبر 20152015: : "            

.         
      2007       

.        
.             
                

.  
.              

.      .          
           .       
  .             

".        
FK )7+2CZ ux($ M/c9($

137. مقتطف من اخلطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الــ مقتطف من اخلطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الــ 4040 للمسيرة اخلضراء، بتاريخ  للمسيرة اخلضراء، بتاريخ 6 

نونبر نونبر 20152015: "               

              
.     

               
".            
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.101a9C($" .=TQf($ :+2,+?

.2,T9($ .=TQf0( B�T9Z X$-DY($

138. مقتطف من اخلطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الــ مقتطف من اخلطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الــ 3636 للمسيرة اخلضراء، بتاريخ  للمسيرة اخلضراء، بتاريخ 6 

نونبر نونبر 20112011: "             

              
".        

.1K-I9($ X$-DY($ d07 .f(+27 -7M +\'?+N @0N +ZxoM

139. مقتطفات من اخلطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الــ مقتطفات من اخلطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الــ 2424 للمسيرة اخلضراء، مراكش،  للمسيرة اخلضراء، مراكش، 

             "  :19991999 نونبر  نونبر    6

"...     
               "

                
 1996                 
                 
               

.  
  .                
                
   �›            

".�‹
.Zh$TC9($ .=TQf($ .19\C0( 5Tg\9K .=TQf($ /1`T? @0N pT7h+N

بتاريخ  اخلضراء،  للمسيرة  بتاريخ   اخلضراء،  للمسيرة  الــ 2626  الذكرى  بمناسبة  السامي  الملكي  اخلطاب  من  مقتطف  الــ   الذكرى  بمناسبة  السامي  الملكي  اخلطاب  من  مقتطف   .140

             " نونبر 20012001:  نونبر    6

            
.   
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.      

            
            
              
             

".  
.07+O($ .0G$TC9($ m+R�G6$ �QZ

بتاريخ  اخلضراء،  للمسيرة  بتاريخ   اخلضراء،  للمسيرة  الــ 3333  الذكرى  بمناسبة  السامي  الملكي  اخلطاب  من  الــ مقتطف  الذكرى  بمناسبة  السامي  الملكي  اخلطاب  من  مقتطف   .141

6 نونبر  نونبر 20082008: "            

              
             
             
                

".   
142. مقتطف من اخلطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الــ مقتطف من اخلطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الــ 3939 للمسيرة اخلضراء، بتاريخ  للمسيرة اخلضراء، بتاريخ 6 

نونبر نونبر 20142014: "           

                
.  

".          
)1GM u5+VR |W�? .K5+I9($

143. مقتطف من اخلطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الــ مقتطف من اخلطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الــ 3939 للمسيرة اخلضراء، بتاريخ  للمسيرة اخلضراء، بتاريخ 6 

 .    . نونبر نونبر 20142014: : "        

�…       
  .             

.              
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.         .         
              

.          
  .             

".         
5$-'C,E$" .=-D($ J7 �+\7 _^

144. مقتطف من اخلطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الــ  مقتطف من اخلطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الــ 4343 للمسيرة اخلضراء، بتاريخ  للمسيرة اخلضراء، بتاريخ 6 

نونبر نونبر 20182018: "             

             
".       

145. مقتطف من اخلطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الــ مقتطف من اخلطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الــ 4646 للمسيرة اخلضراء، بتاريخ  للمسيرة اخلضراء، بتاريخ 6 

نونبر نونبر 20212021: "           

.         
               

".

_\`T($ J7+VC0( .191'($ 4+2K#$ :$-t+N

_\`T($ !/29($ -1a8K wT�? .1KT\f($ %1(+W#+K m$-t�9($

146. مقتطف من اخلطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الــ مقتطف من اخلطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الــ 3939 للمسيرة اخلضراء، بتاريخ  للمسيرة اخلضراء، بتاريخ 6 

نونبرنونبر 20142014: "            

.             
        .1975        

:   
    7            

.       
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      6    1975       
.    51 

  .             
.           

   .             
        .       :

.        
                 

".  

 .1KT\f($ %1(+W�( uT9\C($ B�T9\($ :-ON u4+R

�TcV7" �7/\7 uTQU uT9\? B�T9Z 35T0c( TN/Z

147. مقتطف من اخلطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الــ مقتطف من اخلطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الــ 3737 للمسيرة اخلضراء، بتاريخ  للمسيرة اخلضراء، بتاريخ 6 

نونبر نونبر 20122012: "             
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148. مقتطف من اخلطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الــ مقتطف من اخلطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الــ 3838 للمسيرة اخلضراء، بتاريخ  للمسيرة اخلضراء، بتاريخ 6 
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149. مقتطف من اخلطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الــ مقتطف من اخلطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الــ 3838 للمسيرة اخلضراء، بتاريخ  للمسيرة اخلضراء، بتاريخ 6 
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150. مقتطف من اخلطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الــ مقتطف من اخلطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الــ 3838 للمسيرة اخلضراء، بتاريخ  للمسيرة اخلضراء، بتاريخ 6 

نونبر نونبر 20132013: "            
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بتاريخ  اخلضراء،  للمسيرة  بتاريخ   اخلضراء،  للمسيرة  الــ 3939  الذكرى  بمناسبة  السامي  الملكي  اخلطاب  من  الــ مقتطف  الذكرى  بمناسبة  السامي  الملكي  اخلطاب  من  مقتطف   .151

           "  : :20142014 نونبر  نونبر    6
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152. مقتطفات من اخلطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الــ  مقتطفات من اخلطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الــ 3939 للمسيرة اخلضراء، بتاريخ  للمسيرة اخلضراء، بتاريخ 6 
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بتاريخ  اخلضراء،  للمسيرة  بتاريخ   اخلضراء،  للمسيرة  الــ 4040  الذكرى  بمناسبة  السامي  الملكي  اخلطاب  من  الــ مقتطف  الذكرى  بمناسبة  السامي  الملكي  اخلطاب  من  مقتطف   .153

6 نونبر  نونبر 20152015: "           
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154. مقتطف من اخلطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الــ مقتطف من اخلطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الــ 4040 للمسيرة اخلضراء، بتاريخ  للمسيرة اخلضراء، بتاريخ 6 

نونبر نونبر 20152015: "             

.  
             

".           
155. مقتطف من اخلطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الــ مقتطف من اخلطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الــ 4242 للمسيرة اخلضراء، بتاريخ  للمسيرة اخلضراء، بتاريخ 6 نونبر  نونبر 
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بتاريخ  اخلضراء،  للمسيرة  بتاريخ   اخلضراء،  للمسيرة  الــ 4343  الذكرى  بمناسبة  السامي  الملكي  اخلطاب  من  مقتطف  الــ   الذكرى  بمناسبة  السامي  الملكي  اخلطاب  من  مقتطف   .156

6 نونبر  نونبر 20182018: "...             
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157. مقتطف من اخلطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الــ  مقتطف من اخلطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الــ 4646 للمسيرة اخلضراء،  للمسيرة اخلضراء، 6 نونبر  نونبر 
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القسم الثاني
حقوق اإلنسان باألقاليم الجنوبية

 في وثائق األمم المتحدة

158. يتعرض القسم الثاين من التقرير األساس ملوضوع حقوق اإلنسان يف األقاليم اجلنوبية للمملكة 

من خالل وثائق األمم املتحدة. وهلذه الغاية يتهيكل القسم من خالل ثالثة أجزاء.

دقيقة  تقدم معطيات  التي  املتحدة،  لألمم  العام  تقارير األمني  لنامذج من  األول  اجلزء  159. يعرض 

من حيث ُسبل وأشكال تفاعل بالدنا وتعاوهنا، مع مؤسسة األمانة العامة واملفوضية السامية حلقوق 
اإلنسان ومع هيئات املعاهدات واإلجراءات اخلاصة وآلية االستعراض الدوري الشامل، كام يتعرض 

اجلزء األول لقضايا أخرى، تابعتها تقارير األمني العام لألمم املتحدة.

160.  ويعرض اجلزء الثاين ملعطيات نوعية، توفرها نامذج من قرارات جملس األمن بخصوص تسوية 

النزاع ووضعية حقوق اإلنسان والتفاعل مع آليات األمم املتحدة واألوضاع بمخيامت تندوف.

قضايا  حول  املتحدة،  األمم  إىل  املوجهة  املغربية  املراسالت  من  لنامذج  الثالث  اجلزء  ويقدم   .161

متنوعة، من بينها، يف حاالت الفقرات املوالية، ما يتعلق باألوضاع يف خميامت تندوف، مسار تسوية 
النزاع، تدابري بناء الثقة، محاية حقوق اإلنسان، التفاعل مع اآلليات األممية، النموذج التنموي، االحتاد 

اإلفريقي، قضية الكركرات، املشاركة يف االنتخابات.

أوال: تقارير األمين العام لألمم المتحدة

األمن،  جملس  لقرار  طبقا  يعد  الذي  الصحراء  حول  املتحدة  لألمم  العام  األمني  تقرير  يعترب   .162

الوثيقة األممية الوحيدة التي يتم بموجبها إحاطة هذا املجلس باحلالة يف الصحراء، حيث يعرض ملا 
جد من تطورات خالل الفرتة الفاصلة بني اجتامعات املجلس حول القضية، ويتناول وصف احلالة 
يف امليدان، وجهود التسوية واملفاوضات بني األطراف، واألعامل التنفيذية لبعثة املينورسو وأنشطتها 
والصعوبات  باأللغام  املتعلقة  واإلجراءات  النار  إطالق  وقف  واحرتام  ومراقبة  باألمن  املتعلقة 
مع  العالقة  يف  لألطراف  السياسية  واألنشطة  اإلنسانية،  واملساعدات  تواجهها  التي  والتحديات 
األمم املتحدة والتدابري واإلجراءات التي اختذهتا يف  املنطقة عىل املستويات الدبلوماسية والسياسية 
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والترشيعية واالقتصادية واالجتامعية، وتدابري بناء الثقة، ووضعية حقوق اإلنسان باملنطقة، واجلوانب 
املالية لعمليات بعثة األمم املتحدة، ومالحظات وتوصيات األمني العام.

163. وُيركز التقرير يف اجلوانب احلقوقية واإلنسانية عىل تفاعل املغرب مع األمني العام لألمم املتحدة 

ومع خمتلف آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، وباخلصوص مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان 
وهيئات املعاهدات وآلية االستعراض الدوري الشامل وآلية اإلجراءات اخلاصة واألوضاع بمخيامت 
ما  اآلليات، والسيام  هذه  مع  بالعالقة  الصلة  ذات  واألعامل  لألنشطة  التعرض  خالل  تندوف، من 
خيص انتهاكات حقوق اإلنسان واجلهود املبذولة لتحسينها واآلليات املختصة حلاميتها والنهوض هبا، 
والزيارات التي تقوم هبا اآلليات األممية للمنطقة، والتقارير واملعلومات التي تقدمها اململكة إىل آليات 
بمخيامت  واألوضاع  املغربية  بالصحراء  اإلنسان  حقوق  وضعية  بخصوص  املختصة  املتحدة  األمم 
امللكية  الزيارات  والسيام  الصلة  ذات  امللكية  واألنشطة  املبادرات  عند  التوقف  عن  فضال  تندوف، 
واملشاريع التنموية التي أطلقها جاللة امللك حممد السادس يف املنطقة، دون إغفال اإلشارة إىل باقي 

أشكال التفاعل مع كيانات إقليمية كام الشأن بالنسبة لالحتاد األوريب.

تسوية  إىل  التوصل  عىل  املغرب  حرص  الدوام،  عىل  أكدت  العام،  األمني  تقارير  أن  ويسجل   .164

هلا  تتيح،  بطريقة  املتحدة،  األمم  بعثة  مع  الفعال  والتعاون  الدولية،  الرشعية  إطار  يف  للنزاع  سلمية 
التسهيالت والوسائل التي متكنها من االضطالع بمسؤولياهتا يف أحسن الظروف،)47) وهو ما يكرس 
موقف املغرب، بأن حتقيق املصري، يندرج ضمن االختيارات الديمقراطية للدولة املغربية يف جمموعها 
هبا  اعرتف  التي  األساسية  اإلنسان  حقوق  الحرتام  ضامنة  أفضل  وأنه  الالمركزية،  إقرار  إطار  ويف 

الدستور املغريب وكرستها االلتزامات الدولية للمملكة.)48)

165. وتضمنت تقارير األمني العام املعلومات واملعطيات التي حرص املغرب عىل تقديمها إىل األمم 

املتحدة بشأن وضعية حقوق اإلنسان، واملتعلقة بمزاعم االنتهاكات يف الصحراء املغربية، وانتهاكات 
حقوق اإلنسان يف خميامت تندوف، ومناورات خصوم املغرب الستغالل بعض األحداث االجتامعية 
به اآلليات اجلهوية حلقوق اإلنسان،)50)  الذي تقوم  بالعمل  التذكري  ألغراض سياسية،)49) إضافة إىل 
من  اطلعت  والتي   ،2015 سنة  للمغرب  اإلنسان  حلقوق  السامية  املفوضة  هبا  قامت  التي  والزيارة 
خالهلا عن كثب عىل اخلطوات احلثيثة التي خطاها املغرب نحو النهوض بحقوق اإلنسان ومحايتها 

)47)  األمني العام لألمم املتحدة، تقرير عن احلالة فيام يتعلق بالصحراء الغربية )S/2003/565(، )مالحظات اململكة املغربية عىل االقرتاح 
اجلديد املعنون "خطة السالم من أجل تقرير مصري سكان الصحراء"(، 23 ماي 2003، ص 24. 

)48)  نفس املرجع أعاله، ص 26.

)49)  األمني العام لألمم املتحدة، تقريرين حول احلالة فيام يتعلق بالصحراء الغربية، )S/2020/938(، 23 شتنرب 2020، الفقرة 70، ص 16؛ 
و)S/2021/843(، 1 أكتوبر 2021، الفقرة 76، ص 15.

)50)  األمني العام لألمم املتحدة، تقرير عن احلالة فيام يتعلق بالصحراء الغربية )S/2012/197(، 05 أبريل 2012 الفقرة  73ص 21.
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ويف  املغرب  يف  القدر  بنفس  كفالتها  عىل  املغربية  احلكومة  خضمها  يف  وشجعت  أفضل،  نحو  عىل 
صحرائه، ودعت إىل التعاون التام مع املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان.)51) 

األمم  آليات  املغرب عىل خمتلف  انفتاح  العام معطيات بخصوص  األمني  تقارير  كام تضمنت   .166

باللقاء  متيزت  اإلنسان،  حلقوق  السامية  للمفوضية  تقنية  بعثة  زيارة  ومنها  اإلنسان،  حلقوق  املتحدة 
اإلنسان  وضعية حقوق  املعطيات عن  مما مكن من جتميع  املعنيني  والفاعلني  املؤسسات  خمتلف  مع 
احلقوق  ميادين  يف  واملربجمة  الفعلية  املشاريع  عىل  قرب  عن  االطالع  مع  انتهاكاهتا،  وادعاءات 
االقتصادية واالجتامعية والثقافية.)52) وقد حرص املغرب، تأكيدا خليار انفتاحه، عىل متكني املفوضية 
السامية من املعلومات املطلوبة يف هذا اإلطار، حتى بعد توقف الزيارة التقنية، كام مل يفته لفت انتباه 

املفوضية إىل االنتهاكات التي ترتكب ضد املدنيني يف خميامت تندوف.)53)

العامة حلقوق اإلنسان، وضمنها  العام، جوانب أخرى حول الوضعية  تقارير األمني  تتضمن   .167

ما يتصل بنتائج تفاعل املغرب مع باقي آليات األمم املتحدة املتخصصة، حيث شكلت املالحظات 
تبذهلا  التي  باجلهود  األممي  للرتحيب  بارزا  نموذجا  مثال،   2014 لسنة  الطفل  حقوق  للجنة  اخلتامية 
احلكومة يف الصحراء املغربية، بام يف ذلك اجلهود الكبرية من أجل إزالة األلغام.)54) كام شكلت زيارة 
اللجنة الفرعية ملنع التعذيب لألقاليم اجلنوبية مثاال حقيقيا عىل تعزيز انفتاح املغرب، ومنذ 2011، عىل 

زيارات آليات الرقابة األممية، بام فيها املختصة يف املنع والوقاية من االنتهاكات.)55) 

168. إن انفتاح املغرب املسجل يف تقارير األمني العام تزكيه زيارات العديد من اإلجراءات اخلاصة 

الثقافية  احلقوق  جمال  يف  املستقلة  اخلبرية  زيارة  منها  نذكر  والتي  اإلنسان،  حقوق  ملجلس  التابعة 
ملدينة الداخلة سنة 2011، وزيارة املقرر اخلاص املعني بمسألة التعذيب ملدينة العيون سنة 2012،)56) 
وزيارة املقررة اخلاصة املعنية باالجتار بالبرش، وال سيام النساء واألطفال ملدينة الداخلة سنة 2013،)57) 
املعنية باحلق  املقررة اخلاصة  2013، وزيارة  التعسفي يف دجنرب  املعني باالعتقال  العمل  وزيارة فريق 
يف الغذاء سنة 2015، وزيارة اخلبرية املستقلة املعنية بحقوق اإلنسان والتضامن الدويل ملدينة الداخلة 

)51)  األمني العام لألمم املتحدة، تقرير عن احلالة فيام يتعلق بالصحراء الغربية )S/2015/246(، 10 أبريل 2015، الفقرة 51 ص 16-15.

)52)  األمني العام لألمم املتحدة، تقرير عن احلالة فيام يتعلق بالصحراء الغربية )S/2016/355(، 19 أبريل 2016، الفقرتني 65 و66، ص 
20 و21.

)53)  األمني العام لألمم املتحدة، تقرير حول احلالة املتعلقة بالصحراء الغربية )S/2021/843(، 1 أكتوبر 2021، الفقرة 77، ص 15.

)54)  األمني العام لألمم املتحدة، تقرير عن احلالة فيام يتعلق بالصحراء الغربية )S/2015/246(، 10 أبريل 2015، الفقرة 61، ص 18.

)55)  األمني العام لألمم املتحدة، تقرير عن احلالة فيام يتعلق بالصحراء الغربية )S/2018/277(، 29 مارس 2018، الفقرة 65، ص 13-12.

)56)  األمني العام لألمم املتحدة، تقرير عن احلالة فيام يتعلق بالصحراء الغربية )S/2012/197(، 05 أبريل 2012، الفقرة 82، ص 23.

)57)  األمني العام لألمم املتحدة، تقرير عن احلالة فيام يتعلق بالصحراء الغربية )S/2014/258(، 10 أبريل 2014، الفقرة 75، ص 23
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املغربية  السلطات  بقيام  إقرارا  العام  الواردة يف تقارير األمني  املعطيات  2016.)58) وقد تضمنت  سنة 
بتيسري السامح بدخول اجلهات املكلفة بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة إىل األقاليم اجلنوبية عندما 
املنطقة،  التعاون مع هذه اإلجراءات وُيسهل وصوهلا إىل  طلب منها ذلك،)59) وبأن املغرب يواصل 
مع التعبري عن االستعداد الستقبال زيارات متابعة من طرفها وزيارات إجراءات أخرى،)60) وتوجيه 
دعوات يف هذا الشأن إىل العديد منها لزيارة املغرب بام فيه األقاليم اجلنوبية، مع مالحظة أن بعض هذه 
اإلجراءات مل تتمكن من القيام بزيارهتا للمنطقة ألسباب يتعلق معظمها بمسائل اجلدولة الزمنية، هذا 

يف الوقت الذي مل يضطلع أي من أصحاب الواليات بأي زيارة إىل خميامت تندوف.)61)

169. ووفق هذا النهج، توقفت تقارير األمني العام، عند تفاعل املغرب مع آلية االستعراض الدوري 

الشامل ملجلس حقوق اإلنسان، عقب فحص التقريرين الوطنيني برسم اجلولتني الثانية والثالثة، يف 
الشق املتعلق بالتوصيات اخلاصة بالصحراء املغربية، والسيام التوصيات املتعلقة بحالة حقوق اإلنسان 
باملنطقة والتوصيات اخلاصة باملدافعني عن حقوق اإلنسان، بام فيها حرية تكوين اجلمعيات وحرية 
التعبري ومحاية حقوق اإلنسان يف ضوء احلاالت املبلغ عنها، وهي التوصيات التي حصل الكثري منها 
عىل القبول والدعم من املغرب،)62) باعتبارها تندرج ضمن مقاربة مغربية ثابتة تعترب املواطنني املغاربة 

متساوون أمام القانون يف احلقوق والواجبات يف مجيع ربوع اململكة.)63)

170. ومل ختل تقارير األمني العام، من رصد بعض الوقائع واألحداث اخلاصة باألقاليم اجلنوبية كام 

هو احلال بالنسبة ألحداث اكديم ايزيك التي عرفت مقتل 11 عنرصا من رجال األمن ومدنيني اثنني 
تم استغالهلا وتوظيفها  التي  أفراد األمن وأربعة مدنيني،)64) وهي األحداث  70 عنرصا من  وإصابة 
بمحاكمة  يتعلق  ما  والسيام  الدولية،)65)  واملنتديات  املحافل  يف  املغرب  خصوم  طرف  من  سياسيا 
املسؤولني عن تلك اجلرائم التي تتضمن تقارير األمني العام نفسها إقرارا باعرتاف للمراقبني الدوليني 
وأمام  أمامهم  مفتوحة  كانت  التي  املحاكمة  ونتائج  املتبعة  باإلجراءات  إجيابية،  بصورة  والوطنيني، 

أقارب وأنصار الضحايا واملتهمني عىل حد سواء.)66)

)58)  األمني العام لألمم املتحدة، تقرير عن احلالة فيام يتعلق بالصحراء الغربية )S/2016/355(، 19 أبريل 2016، الفقرتني 67 و72، ص 
21 و23.

)59)  األمني العام لألمم املتحدة، تقرير عن احلالة فيام يتعلق بالصحراء الغربية )S/2013/220(، 08 أبريل 2013، الفقرة 89، ص 22.

)60)  األمني العام لألمم املتحدة، تقرير عن احلالة فيام يتعلق بالصحراء الغربية )S/2014/258(، 10 أبريل 2014، الفقرة 74، ص 23.

)61)  األمني العام لألمم املتحدة، تقرير عن احلالة فيام يتعلق بالصحراء الغربية )S/2015/246(، 10 أبريل 2015، الفقرة 53، ص 16.

)62)  األمني العام لألمم املتحدة، تقرير عن احلالة فيام يتعلق بالصحراء الغربية )S/2013/220(، 08 أبريل 2013، الفقرة 92، ص 23.

)63)  األمني العام لألمم املتحدة، تقرير عن احلالة فيام يتعلق بالصحراء الغربية )S/2018/277(، 29 مارس 2018، الفقرة 71، ص 14-13.

)64)  األمني العام لألمم املتحدة، تقرير عن احلالة فيام يتعلق بالصحراء الغربية )S/2011/249(، 01 أبريل 2011، الفقرة 90، ص 21.

)65)  كام هو احلال بالنسبة ملراسلة زعيم البوليساريو الداعية إىل اإلفراج عن املتابعني، املذكورة يف تقرير األمني العام الصادر يف أبريل 
.2017

)66)  األمني العام لألمم املتحدة، تقرير عن احلالة فيام يتعلق بالصحراء الغربية )S/2013/220(، 08 أبريل 2013، الفقرة 81، ص 21-20.
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171. ومل ترتدد تقارير األمني العام يف التوقف عند بعض االنتهاكات املدعاة، كام هو احلال بالنسبة ملزاعم 

مواجهة بعض منظامت حقوق اإلنسان لصعوبات تتعلق بالوصول إىل املباين الرسمية وتنظيم األنشطة 
وتنظيم التظاهرات واحلصول عىل املركز القانوين، والتي اعرتفت أنه متت تسوية بعض حاالهتا.)67)

حقوق  انتهاكات  إزاء  القلق  تسجيل  عىل  احلرص  التقارير،  هذه  يفت  مل  ذلك  مع  وباملوازاة   .172

اإلنسان يف املخيامت بتندوف التي تعرف تدهورا حلالة حقوق اإلنسان واألوضاع اإلنسانية الصعبة 
هناك واجلهات املسؤولة عنها، والتي رصدهتا وسائل االعالم ومنظامت املجتمع املدين وعربت عنها 

املراسالت الرسمية لوزارة اخلارجية املغربية وللبعثة الدائمة للمملكة بنيويورك.)68)

173. وتقدم الفقرات املوالية من تقارير األمني العام لألمم املتحدة لنامذج دالة، عىل املكانة واألدوار 

التي تقوم هبا بالدنا، دفاعًا عن التسوية السلمية لقضية الصحراء املغربية.

التعاون الفعال مع بعثة األمم المتحدة

174. "...أن املغرب مل يفتأ حيرص عىل التوصل إىل التسوية السلمية للنزاع املتعلق بالصحراء الغربية، 

الصحراء  يف  لالستفتاء  املتحدة  األمم  بعثة  مع  مثاليا  تعاونا  أقام  وهكذا  الدولية.  الرشعية  إطار  يف 
يف  بمسؤولياهتا  االضطالع  من  متكنها  التي  والوسائل  التسهيالت  كل  للبعثة  تتيح  بطريقة  الغربية 
أحسن الظروف. ومنذ تنفيذ وقف إطالق النار، يف 6 أيلول/سبتمرب 1991، استتب السالم يف املنطقة 
تبذله  الذي  الكبري  اجلهد  التقدير  كل  املغرب  ويقدر  اليومية.  حاجاهتم  قضاء  إىل  السكان  وانرصف 

البعثة من أجل حفظ السالم يف منطقة املغرب العريب.")69)

تفاعل المملكة المغربية حول حقوق اإلنسان

175. "... وتلقيت رسائل من املغرب يف 9 آب/أغسطس و 13 آب/أغسطس و 31 آب/أغسطس 

2021 تتضمن معلومات عن اجلهود املبذولة "لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية" يف 

اإلقليم. وشملت هذه الرسائل معلومات حمددة عن احلوادث املذكورة يف تقاريري الدورية املقدمة 
السياسية"  لألغراض  إزيك  أكديم  أحداث  الستغالل  عن"مناورات  ومعلومات  األمن،  جملس  إىل 

ومعلومات عن انتهاكات مزعومة حلقوق اإلنسان يف خميامت تندوف.")70)

)67)  األمني العام لألمم املتحدة، تقرير عن احلالة فيام يتعلق بالصحراء الغربية )S/2015/246(، 10 أبريل 2015، الفقرة 55، ص 17-16.

)68)  األمني العام لألمم املتحدة، تقريرين عن احلالة فيام يتعلق بالصحراء الغربية، )S/2008/251(، 14 أبريل 2008، الفقرة 52، ص 15 ؛ 
و)S/2010/175(، 06 أبريل 2010، الفقرة 60، ص 16.

)69)  األمني العام لألمم املتحدة، تقرير عن احلالة فيام يتعلق بالصحراء الغربية )S/2003/565(، مالحظات اململكة املغربية عىل االقرتاح 
اجلديد املعنون بــ "خطة السالم من أجل تقرير مصري سكان الصحراء"، 23 ماي 2003، ص 24. 

)70)  األمني العام لألمم املتحدة، تقرير حول احلالة املتعلقة بالصحراء الغربية )S/2021/843(، 1 أكتوبر 2021، الفقرة 76، ص 15.
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تعاون المملكة المغربية مع المفوضية السامية لحقوق اإلنسان

176. "وقدمت حكومة املغرب إىل مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان معلومات بشأن اإلجراءات 

قدمها  التي  اإلصالحات  سياق  ففي  الغربية.  الصحراء  يف  اإلنسان  حقوق  حالة  بشأن  اختذهتا  التي 
امللك، أنشأت احلكومة اللجنتني اإلقليميتني للمجلس الوطني حلقوق اإلنسان ملدن العيون وبوجدور 
والسامرة وطرفاية وملدينتي الداخلة وأورسد. وبدأت اللجنتان أعامهلام يف 19 كانون األول/ديسمرب 
2011. ومن غري املمكن تقييم أثر هاتني اللجنتني اإلقليميتني يف هذه املرحلة املبكرة من وجودمها.")71)

177. "وبدعوة من امللك حممد السادس، قامت املفوضة السامية آنذاك، نايف بيالي، بزيارة املغرب يف 

الفرتة من 27 إىل 29 أيار/مايو 2014، والتقت بامللك وكبار املسؤولني وممثيل املجلس الوطني حلقوق 
املفوضة  املدين. والحظت  املجتمع  والبيئي وممثلني عن  االقتصادي واالجتامعي  واملجلس  اإلنسان 
نحو  عىل  ومحايتها  اإلنسان  بحقوق  النهوض  نحو  املغرب  خطاها  التي  احلثيثة  اخلطوات  السامية 
الغربية.  تتعلق بحقوق اإلنسان، بام يف ذلك يف الصحراء  أثارت شواغل  الوقت نفسه،  أفضل. ويف 
وشجعت حكومة املغرب عىل كفالة محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية بنفس القدر يف املغرب 
ويف الصحراء الغربية. وأكدت أنه لكي يتسنى للمجلس الوطني حلقوق اإلنسان النهوض بحقوق 
التعاون  إبداء  والوطنية  املحلية  السلطات  يتعني عىل  الغربية،  الصحراء  بفعالية يف  اإلنسان ومحايتها 
التام مع تلك املؤسسة، بسبل منها الرد عىل الشكاوى برسعة. وأعربت املفوضة السامية عن استعداد 

املفوضية لتقديم املساعدة التقنية لّلجنتني اجلهويتني للمجلس الوطني حلقوق اإلنسان.")72)

"وفقا ملا تم االتفاق عليه بصورة مشرتكة مع املغرب، أوفدت مفوضية األمم املتحدة حلقوق   .178

نيسان/أبريل   18 إىل   12 من  الفرتة  يف  الغربية  الصحراء  يف  والداخلة  العيون  إىل  تقنية  بعثة  اإلنسان 
2015. وهذه البعثة، التي سبقها عقد اجتامعات مع املسؤولني احلكوميني يف الرباط، أتاحت للمفوضية 

أن جتمع معلومات مبارشة وتفهم بصورة أفضل حالة حقوق اإلنسان والتحديات التي تواجهها يف 
التعاون يف املستقبل من أجل كفالة احلامية الفعالة حلقوق اإلنسان  الصحراء الغربية وبحث أشكال 
فرتة  خالل  اللوجستي  الدعم  الغربية  الصحراء  يف  لالستفتاء  املتحدة  األمم  بعثة  وقدمت  للجميع. 

البعثة.")73)

179. "ويف العيون والداخلة، التقى وفد املفوضية بالعديد من املحاورين، بمن فيهم السلطات املحلية، 

بسجناء  أيضا  الوفد  والتقى  وأقارهبم.  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  وضحايا  املدين،  املجتمع  وممثلو 
سابقني من جبهة البوليساريو. ورغم السامح للوفد بااللتقاء بمحاورين من اختياره، عىل النحو املتفق 

)71)  األمني العام لألمم املتحدة، تقرير عن احلالة فيام يتعلق بالصحراء الغربية )S/2012/197(، 05 أبريل 2012 الفقرة  73ص 21.

)72)  األمني العام لألمم املتحدة، تقرير عن احلالة فيام يتعلق بالصحراء الغربية )S/2015/246(، 10 أبريل 2015، الفقرة 51 ص 16-15.

)73)  األمني العام لألمم املتحدة، تقرير عن احلالة فيام يتعلق بالصحراء الغربية )S/2016/355(، 19 أبريل 2016 الفقرة 65 ص 20.
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عليه مع حكومة املغرب، فإن اجتامعاته مع املجتمع املدين والضحايا جرت حتت الرقابة، وتم اإلبالغ 
عن بضعة حوادث وقعت فيها ردود فعل انتقامية. وبغية مواصلة تقييم آليات احلامية القائمة، التقى 
الوفد أيضا بممثيل مكتبْي املجلس الوطني حلقوق اإلنسان يف العيون والداخلة اللتامس آرائهم بشأن 
التي  والسبل  املحيل  الصعيد  تعرتيه عىل  التي  والثغرات  اإلنسان  االحتياجات يف جمال محاية حقوق 
يمكن للمفوضية أن تساعد هبا عىل سد تلك الثغرات وتعزيز القدرات القائمة. ومجع الوفد معلومات 
املشاريع  أيضا معلومات عن  املزعومة حلقوق اإلنسان، وتلقى  عن جمموعة متنوعة من االنتهاكات 
الغربية، وعاين مبارشة  الصحراء  والثقافية يف  االقتصادية واالجتامعية  املجاالت  احلالية واملقررة يف 

بعضها يف العيون والداخلة.")74)

180. "قام ممثلو مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان بآخر زيارة إىل العيون والداخلة يف الفرتة من 

 ،2015 4 آب/أغسطس  29 متوز/يوليه إىل  2015، وإىل تندوف يف الفرتة من  18 نيسان/أبريل  2 إىل 
الغربية بمجرد  التخطيط إليفاد بعثة متابعة إىل الصحراء  املعنيني من أجل  وتواصلوا مع املحاورين 
تشكيل احلكومة اجلديدة يف املغرب. ويف عام 2016، كان عىل املفوضية أن تعتمد عىل التقارير الواردة 
من خمتلف أصحاب املصلحة، بام يف ذلك حكومة املغرب وجبهة البوليساريو واملنظامت غري احلكومية 

العاملة يف جمال حقوق اإلنسان واآلليات الدولية حلقوق اإلنسان.")75) 

181. "ويف 28 متوز/يوليه و4 آب/أغسطس 2021، قدم املغرب معلومات إىل مفوضية األمم املتحدة 

حلقوق اإلنسان عن حالة حقوق اإلنسان والتنمية االقتصادية يف اإلقليم، بام يف ذلك التدابري املتخذة 
يف سياق التصدي جلائحة كوفيد-19. ولفت املغرب االنتباه يف هاتني الرسالتني إىل انتهاكات مزعومة 

حلقوق اإلنسان ُترتكب ضد املدنيني يف خميامت تندوف." )76)

تفاعل المملكة المغربية مع هيئات المعاهدات

182. "ورحبت جلنة حقوق الطفل يف أحدث مالحظاهتا اخلتامية بشأن املغرب التي صدرت يف هناية 

عام 2014 باجلهود التي تبذهلا احلكومة يف الصحراء الغربية، بام يف ذلك اجلهود الكبرية من أجل إزالة 
األلغام، وحثتها عىل احرتام ومحاية حقوق مجيع األطفال الذين يعيشون يف الصحراء الغربية، وعىل 

اختاذ كافة التدابري الالزمة للحيلولة دون انتهاك حقوقهم. ...")77)

)74)  نفس املرجع أعاله، الفقرة 66 ص 21-20.

)75)  األمني العام لألمم املتحدة، تقرير عن احلالة فيام يتعلق بالصحراء الغربية )S/2017/307(، 10 أبريل 2017، الفقرة 67 ص 16.

)76)  األمني العام لألمم املتحدة، تقرير حول احلالة املتعلقة بالصحراء الغربية )S/2021/843(، 1 أكتوبر 2021، الفقرة 77، ص 15.

)77)  األمني العام لألمم املتحدة، تقرير عن احلالة فيام يتعلق بالصحراء الغربية )S/2015/246(، 10 أبريل 2015، الفقرة 61، ص 18.
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التعذيب وغريه  ملنع  الفرعية  اللجنة  قامت  الفرتة من ٢٢ إىل ٢٨ ترشين األول/أكتوبر،  " يف   .183

إىل  املشورة  لتقديم  املغرب  بزيارة  املهينة  أو  الالإنسانية  أو  القاسية  العقوبة  أو  املعاملة  رضوب  من 
احلكومة بشأن إنشاء هيئة وطنية لرصد االحتجاز تعنى بتفتيش أماكن االحتجاز، عىل النحو املتوخى 

يف الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب. ...")78)

تفاعل المملكة المغربية مع اإلجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق اإلنسان

184. "ومل يوجه املغرب بعد بصفة رسمية دعوة دائمة إىل مجيع اإلجراءات اخلاصة، غري أنه رشع يف 

ثالث واليات لإلجراءات اخلاصة خالل الفرتة املشمولة بالتقرير. ففي إطار زيارة رسمية إىل املغرب، 
زارت اخلبرية املستقلة يف جمال احلقوق الثقافية الداخلة، يف 14 أيلول/ سبتمرب 2011. وأوصت بأنه" 
"عددًا  أن  وذكرت  الغربية"،  الصحراء  لسكان  الثقافية  احلقوق  من  حتد  تدابري  أيه  إلغاء  فورًا  ينبغي 
 ،2012 شباط/فرباير   24 ويف  حّسانية".  بأسامء  أبنائهم  تسمية  بمقدورهم  يكن  مل  الصحراويني  من 
أكدت حكومة املغرب أن الزيارتني اللتني سيقوم هبام املقرر اخلاص املعني بمسألة التعذيب وغريه من 
رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة إىل املغرب والصحراء الغربية ستجريان يف 

الفرتة من 15 إىل 22 أيلول/سبتمرب 2012.")79)

السلطات  قامت  اإلنسان،  حلقوق  الدولية  اآلليات  به  تضطلع  الذي  بالعمل  يتعلق  ما  "ويف   .185

املغربية بتيسري السامح بدخول اجلهات املكلفة بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة لألمم املتحدة إىل 
اإلقليم عندما ُطلب إليها ذلك يف سياق الزيارات التي تتم إىل املغرب. وينبغي اإلشارة إىل أن اجلهات 
املكلفة بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة تتعامل مع حكومة واحدة كل مرة. ولذلك مل تدرج يف 
الزيارات السابقة بعثات إىل خميامت الالجئني قرب تندوف يف اجلزائر. وعالوة عىل ذلك، فإن اجلهات 
آليًة يقصد منها توفري الرصد واإلبالغ عىل نحو مستمر بشأن  ل  املكلفة بواليات مواضيعية ال ُتشكِّ
احلالة العامة حلقوق اإلنسان يف أي منطقة جغرافية، بام يف ذلك الصحراء الغربية واملخيامت القريبة 

من تندوف، وليست لدهيا القدرة عىل القيام بذلك.")80)

186. "وواصلت السلطات املغربية التعاون مع املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة ملجلس 
حقوق اإلنسان، وتسهيل وصوهلم إىل الصحراء الغربية.")81)

)78)  األمني العام لألمم املتحدة، تقرير عن احلالة فيام يتعلق بالصحراء الغربية )S/2018/277(، 29 مارس 2018، الفقرة 65، ص 13-12.

)79)  األمني العام لألمم املتحدة، تقرير عن احلالة فيام يتعلق بالصحراء الغربية )S/2012/197(، 05 أبريل 2012، الفقرة 82، ص 23.

)80)  األمني العام لألمم املتحدة، تقرير عن احلالة فيام يتعلق بالصحراء الغربية )S/2013/220(، 08 أبريل 2013، الفقرة 89، ص 22.

)81)  األمني العام لألمم املتحدة، تقرير عن احلالة فيام يتعلق بالصحراء الغربية )S/2014/258(، 10 أبريل 2014، الفقرة 74، ص 23
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وبخاصة  باألشخاص،  باالجتار  املعنية  اخلاصة  املقررة  أجرت   ،2013 حزيران/يونيه  "ويف   .187

عن  وأعربت  الغربية.  الصحراء  يف  الداخلة  مدينة  عن  فضال  املغرب،  إىل  زيارة  واألطفال،  النساء 
تقديرها للنقاش املفتوح والرصيح الذي أجرته مع السلطات ومع منظامت املجتمع املدين. والحظت 
يتجىل ذلك يف  ما  نحو  املامرسات، عىل  أفضل  املؤسيس عىل  الطابع  السلطات يف إضفاء  أيضا رغبة 
املستشفيات والنهج القائمة عىل اتباع نظام املحاكم يف التصدي للعنف القائم عىل نوع اجلنس. ويف 
الوقت نفسه، أعربت عن قلقها بشأن حالة املهاجرين غري الرشعيني والعاملني يف املنازل، فضال عن 
حاالت عمل األطفال واالستغالل اجلنيس. وسوف تقدم املقررة اخلاصة تقريرها إىل جملس حقوق 

اإلنسان يف حزيران/يونيه 2014.")82)

املقرر  هبا  يقوم  متابعة  زيارة  الستقبال  استعداده  عن  املغرب  أعرب   ،2014 لعام  "وبالنسبة   .188

اخلاص املعني بمسألة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، 
الستعراض تنفيذ اخلطوات التي اختذها املغرب يف هذا املجال. إضافة إىل ذلك، فقد أبلغني املغرب 
ببيئة آمنة ونظيفة  التزامات حقوق اإلنسان املتعلقة بالتمتع  أن زيارات اخلبري املستقل املعني بمسألة 
وصحية ومستدامة، واملقرر اخلاص املعني باستقالل القضاة واملحامني، واملقرر اخلاص املعني بحرية 

الدين أو املعتقد، متوقعة خالل عام 2014.")83)

املكلفني  من  عرشة  إىل  دعوات  املغرب  حكومة  وجهت  بالتقرير،  املشمولة  الفرتة  "وخالل   .189

بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة ملجلس حقوق اإلنسان. غري أنه مل يضطلع املكلفون بواليات 
يتعلق معظمها  الرميل ألسباب  الغريب من اجلدار  بأي زيارة يف اجلانب  يف إطار اإلجراءات اخلاصة 
بمسائل اجلدولة الزمنية. وباملثل، مل يضطلع املكلفون بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة بأي زيارة 

إىل خميامت الالجئني القريبة من تندوف.")84)

اإلنسان  بحقوق  املعنية  املستقلة  واخلبرية  الغذاء  يف  باحلق  املعنية  اخلاصة  املقررة  "...وقامت   .190

والتضامن الدويل ببعثتني إىل الداخلة يف 10 ترشين األول/ أكتوبر 2015 ويف 19 و 20 كانون الثاين/
يناير 2016، عىل التوايل. وجتري املناقشة لتحديد مواعيد لزيارة متابعة سيقوم هبا املقرر اخلاص املعني 

بمسألة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.")85)

 .2015 األول/أكتوبر  ترشين  يف  الداخلة  مدينة  الغذاء  يف  باحلق  املعنية  اخلاصة  املقررة  "...وزارت   .191

العديد  التحتية وأن  البنية  إىل تطوير  ترمي  أهنا شاهدت جهودا كبرية  البعثة  تقريرها عن هذه  وأفادت يف 

)82)  نفس املرجع أعاله، الفقرة 75 ص 23.

)83)  نفس املرجع أعاله، الفقرة 77 ص 23.

)84)  األمني العام لألمم املتحدة، تقرير عن احلالة فيام يتعلق بالصحراء الغربية )S/2015/246(، 10 أبريل 2015، الفقرة 53 ص 16.

)85)  األمني العام لألمم املتحدة، تقرير عن احلالة فيام يتعلق بالصحراء الغربية )S/2016/355(، 19 أبريل 2016 الفقرة 67 ص 21.
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يستفيدون من املشاريع الزراعية ومشاريع صيد األسامك. كام أهنا كررت بعض استنتاجات وتوصيات اللجنة 
املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية )انظر A/HRC/31/51/Add.2، الفقرات 56 إىل 60(.")86)

اإلنسان ثالث  اخلاصة ملجلس حقوق  اإلجراءات  إطار  بواليات يف  املكلفون  "... وقد وجه   .192

رسائل تتعلق بادعاءات التعذيب وسوء املعاملة التي تعرض هلا املتظاهرون والصحفيون واملدونون 
واملحامون واملدافعون عن حقوق اإلنسان خالل الفرتة املشمولة بالتقرير. ...")87)

تفاعل المملكة المغربية مع آلية االستعراض الدوري الشامل

2012، اعتمد جملس حقوق اإلنسان نتائج االستعراض الدوري الشامل  "ويف أيلول/سبتمرب   .193

بشأن املغرب، بام يف ذلك مخس توصيات تتعلق بحالة حقوق اإلنسان يف الصحراء الغربية. وهناك 
ثالث توصيات تتعلق بحامية املدافعني عن حقوق اإلنسان، بام يف ذلك منح اعتامد رسمي ملنظامت 
اإلنسان،  حلقوق  الكامل  االحرتام  تكفل  مصداقية  وذات  مستقلة  تدابري  وتنفيذ  اإلنسان،  حقوق 
التي  عنها  املبلغ  احلاالت  اإلنسان يف ضوء  التعبري، ومحاية حقوق  اجلمعيات وحرية  تكوين  وحرية 
من  بالدعم  الثالث  التوصيات  هذه  حظيت  وقد  املغربية،  األمن  قوات  ارتكبتها  انتهاكات  تتضمن 

حكومة املغرب، التي اعتربت أن تلك التوصيات قد نفذت بالفعل أو أهنا يف طور التنفيذ.")88)

أكد  أيار/مايو،  يف  أجري  الذي  للمغرب،  الثالث  الشامل  الدوري  االستعراض  "...وخالل   .194

الوفد املغريب أن مجيع املواطنني املغاربة متساوون أمام القانون يف احلقوق والواجبات. وأكد أن سكان 
الصحراء جزء ال يتجزأ من الدفاع عن سالمة وحدة املغرب الرتابية ووحدته الوطنية وأهنم يرَشكون 
يف مجيع عمليات التنمية عىل الصعيد الوطني واإلقليمي واملحيل، سواء عن طريق هيئات متثيلية منتَخبة 
أو هيئات مدنية ومنظامت من املجتمع املدين تعمل بحرية ضمن اإلطار القانوين والدستوري يف البلد 

)انظر A/HRC/36/6، الفقرة 31( ...")89)

متابعة قضايا أخرى 

- األنشطة امللكية

195. "...ويف 5 و6 آذار/مارس، زار ملك املغرب حممد السادس مدينتي الداخلة والعيون يف اإلقليم 

ورافقه أعضاء احلكومة املغربية. وترأس امللك حممد السادس يف الداخلة اجتامعا ملجلس الوزراء وهي 

)86)  نفس املرجع أعاله، الفقرة 72، ص 23. 

)87)  األمني العام لألمم املتحدة، تقرير حول احلالة املتعلقة بالصحراء الغربية )S/2021/843(، 1 أكتوبر 2021، الفقرة 74، ص 14.

)88)  األمني العام لألمم املتحدة، تقرير عن احلالة فيام يتعلق بالصحراء الغربية )S/2013/220(، 08 أبريل 2013 الفقرة 92 ص 23

)89)  األمني العام لألمم املتحدة، تقرير عن احلالة فيام يتعلق بالصحراء الغربية )S/2018/277(، 29 مارس 2018، الفقرة 71 ص 14-13.
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أول مبادرة من هذا النوع عىل اإلطالق يقوم هبا يف اإلقليم. وأعلن امللك يف خطاب أذيع يف التلفزيون 
من العيون إنشاء وكالة جديدة للتنمية االجتامعية واالقتصادية يف اإلقليم. …")90)

- التفاعل مع الربملان األورويب

 2009 الثاين/يناير  كانون  و28   27 يومي  العيون  مدينة  األورويب  الربملان  من  بعثة  "وزارت   .196

الستعراض حالة حقوق اإلنسان يف اإلقليم. وجاء ذلك بعد زيارة قام هبا عام 2006 وفد من الربملان 
األورويب ملخيامت الالجئني يف تندوف. وكانت آخر بعثة، التي اجتمعت مع طائفة واسعة من ممثيل 
منظامت حقوق اإلنسان يف العيون، تضم أعضاء وفد خمصص للصحراء الغربية ووفد للعالقات مع 

بلدان املغرب العريب.")91)

- قضية كديم إزيك واملحاكمة

197. "وردت اخلطوط العريضة لألحداث املصاحبة إلنشاء وتفكيك خميم االحتجاج يف كديم إزيك 

يف بداية هذا التقرير. ومل يتضح بعد حجم اخلسائر البرشية من تلك األحداث نظرا ألن الطرفني قدما 
أعلنت  فقد  األرقام.  هذه  من  للتحقق  كافية  مستقلة  وسائل  توفر  عدم  عن  فضال  متضاربة،  أرقاما 
السلطات املغربية عن مقتل 11 من رجال األمن واثنني من املدنيني بينام أصيب 70 من رجال األمن 
وأربعة مدنيني يف الواقعة نفسها عندما اندلعت أعامل عنف بعد ذلك يف العيون. وأذاعت السلطات 
املخيم واألحداث  لتفكيك  تدخل حتريري،  لعمليات  تعرض  دقيقة،   14 مدته  فيديو  املغربية رشيط 
التي أعقبت ذلك يف العيون، حيث أظهر أعامل عنف من جانب حمتجني صحراويني ضد قوات األمن 

املغربية، منها قيام أحد املحتجني يف املخيم بالتمثيل بجثة ضابط أمن. ...")92)

198. "ويف ما يتعلق بمحاكمة 25 مدنيا من أبناء الصحراء الغربية أمام املحكمة العسكرية )انظر الفقرة 

14(، أقّرت السلطات املغربية وبعض املراقبني الدوليني بصورة إجيابية باإلجراءات ونتائج املحاكمة، 

أقارب وأنصار كل من الضحايا  أمام  الدوليني والوطنيني، وكذلك  املراقبني  أمام  التي كانت مفتوحة 
نتيجة  إىل  القضية عن كثب وخلص  بمتابعة  املغريب حلقوق اإلنسان  الوطني  املجلس  واملتهمني. وقام 
مفادها أن املحاكمة جرت يف ظروف عادية وراعت اإلجراءات بشكل عام. وأحاط املجلس علام، يف 
املدعى عليهم، وأشار إىل أن هذه  التي قدمها بعض  املعاملة  التعذيب وسوء  تقريره األويل، بشكاوى 
الشكاوى سيجري النظر فيها يف التقرير النهائي. ويف املقابل، انتقد عدد آخر من املنظامت غري احلكومية 
املحلية والدولية املعنية بحقوق اإلنسان ما ارُتكب من انتهاكات للمعايري الدولية للمحاكمة العادلة.")93)

)90)  األمني العام لألمم املتحدة، تقرير عن احلالة فيام يتعلق بالصحراء الغربية )S/2002/467(، 19 أبريل  2002الفقرة 14 ص 3-4

)91)  األمني العام لألمم املتحدة، تقرير عن احلالة فيام يتعلق بالصحراء الغربية )S/2009/200(، 13 أبريل 2009 الفقرة  53ص 14

)92)  األمني العام لألمم املتحدة، تقرير عن احلالة فيام يتعلق بالصحراء الغربية )S/2011/249(، 01 أبريل 2011 الفقرة  90ص 21.

)93)  األمني العام لألمم املتحدة، تقرير عن احلالة فيام يتعلق بالصحراء الغربية )S/2013/220(، 08 أبريل 2013 الفقرة 81ص 21-20.
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من   23 لـ  كاملة  حماكمة  إعادة  بإجراء  املغربية  النقض  حمكمة  أمرت   ،2016 متوز/يوليه  "ويف   .199

الذين كانت  21 من السجناء  الغربية يف قضية كديم أزيك، بام يف ذلك  املدعى عليهم من الصحراء 
حمكمة عسكرية قد حكمت عليه بالسجن مدى احلياة وبدأت إعادة املحاكمة األوىل يف كانون األول/
آذار/  13 2017. وعقدت آخر حماكمة يف  الثاين/يناير  31 كانون  2016 لكنها أرجئت حتى  ديسمرب 

اإلفراج  إىل  البوليساريو  العام جلبهة  األمني  آذار/مارس، دعا   12 2017. ويف رسالة مؤرخة  مارس 
عن السجناء ومجيع أبناء الصحراء الغربية املسجونني بتهمة التعبري عن آرائهم السياسية. ويف رسالة 
مؤرخة 26 آذار/مارس، رفض وزير الشؤون اخلارجية والتعاون للمغرب املغالطات التي تدفع هبا 

"األطراف األخرى" يف هذه القضية.")94)

- تأسيس اجلمعيات

العاملة  الصحراوية  اإلنسان  حقوق  منظامت  بعض  ظلت  بالتقرير،  املشمولة  الفرتة  "وخالل   .200

بتمكينها من الوصول إىل  يتعلق  الرميل تواجه صعوبات، ومن ذلك ما  الغريب من اجلدار  يف اجلانب 
املباين الرسمية وتنظيم األنشطة العامة وتنظيم املظاهرات. وكانت إحدى هذه املنظامت، وهي اجلمعية 
الصحراوية لضحايا االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان، قد قدمت طلبا للحصول عىل مركز قانوين. 
ويف آذار/مارس 2015، أعلنت السلطات املغربية تسجيلها رسميا بناء عىل توصية من املجلس الوطني 

حلقوق اإلنسان. وأتيح التسجيل أيضا ملنظمة أخرى، هي مجعية الغد حلقوق اإلنسان.")95)

األوضاع في مخيمات تندوف

إزاء  قلقها  عن  املغربية  اإلعالم  لوسائط  مصادر  أعربت  بالتقرير،  املشمولة  الفرتة  "وخالل   .201

انتهاكات مزعومة حلقوق اإلنسان يف خميامت الصحراء الغربية قرب تندوف وأبرزت تدهورا مزعوما 
حلالة حقوق اإلنسان واحلالة اإلنسانية لالجئي الصحراء الغربية يف هذه املخيامت. وفضال عن ذلك، 
تلقيت رسالتني مؤرختني 3 نيسان/أبريل 2008 من املمثل الدائم للمغرب، تبني إحدامها اإلصالحات 
املتعلقة بحقوق اإلنسان التي جرت يف املغرب )S/2008/221( وتعرب األخرى عن قلق املغرب إزاء 
(96(".)S/2008/230( أوضاع خميامت الالجئني قرب تندوف وتدعو إىل إجراء تعداد لسكان املخيامت

202. "...وقد واصلت السلطات املغربية ووسائط اإلعالم املغربية التأكيد عىل أن جبهة البوليساريو تثري 

مسألة حقوق اإلنسان يف حماولة منها لالبتعاد عن املسائل اجلوهرية املتعلقة باملفاوضات. ويف مناسبات 
عديدة، أعرب وزير خارجية املغرب عن قلقه إزاء الوضع اإلنساين للصحراويني يف خميامت تندوف 

لالجئني وأشار إىل مسؤولية اجلزائر ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني يف هذا الشأن.")97)

)94)  األمني العام لألمم املتحدة، تقرير عن احلالة فيام يتعلق بالصحراء الغربية )S/2017/307(، 10 أبريل 2017، الفقرة 74، ص 18.

)95)  األمني العام لألمم املتحدة، تقرير عن احلالة فيام يتعلق بالصحراء الغربية )S/2015/246(، 10 أبريل 2015، الفقرة 55 ص 17-16

)96)  األمني العام لألمم املتحدة، تقرير عن احلالة فيام يتعلق بالصحراء الغربية )S/2008/251(، 14 أبريل 2008، الفقرة 52، ص 15.

)97)  األمني العام لألمم املتحدة، تقرير عن احلالة فيام يتعلق بالصحراء الغربية )S/2010/175(، 06 أبريل 2010، الفقرة 60، ص 16.
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ثانيا: قرارات مجلس األمن

203. شكل البحث عن حل سيايس، بعد عدم إحراز تقدم يف تسوية النزاع، موضوع دعوة قارة يف 

قرارات جملس األمن منذ 2002،)98) كام شكلت مبادرة احلكم الذايت التي تقدم هبا املغرب سنة 2007، 
موضوع ترحيب من املجلس الذي اعتربها ضمن اجلهود املغربية املتسمة باجلدية واملصداقية الرامية 
إىل امليض ُقَدمًا بالعملية صوب التسوية،)99) األمر الذي يعكس الرتحيب باملقاربة املغربية املبنية عىل 
"جعل التشبث بمبادئ احلوار واالعتدال والسلم وحسن اجلوار واالحتكام للرشعية الدولية السبيل 

االمثل للطي النهائي للنزاع املفتعل حول اسرتجاعنا املرشوع ألقاليمنا اجلنوبية"،)100) هذا يف الوقت 
الذي مل تتجاوز مقرتحات جبهة البوليساريو يف قرارات املجلس، مستوى اإلحاطة علام. )101) 

األمني  تقارير  غرار  عىل  األمن،  جملس  قرارات  يف  اهتامم  حمط  اإلنسان،  حقوق  قضية  وظلت   .204

العام، من خالل التأكيد عىل أمهية حتسني حالتها باألقاليم اجلنوبية وبمخيامت تندوف، والتعاون مع 
املجتمع الدويل عىل وضع تدابري لكفالتها تتسم باالستقاللية واملصداقية،)102) مع تشجيع الطرفني عىل 

مواصلة اجلهود من أجل تعزيزها، بام يف ذلك حرية التعبري وحرية تكوين اجلمعيات.)103) 

املجلس  من  ترحيب  موضوع  اخلاصة  اإلجراءات  زيارات  عىل  املغرب  انفتاح  شكل  وقد   .205

املختصة.)104)  آلياهتا  إىل  والوصول  الدولية  بااللتزامات  الوفاء  لتعزيز  سبال  تعد  باعتبارها 
قبل  من  خاصة  عناية  موضوع  تندوف  بمخيامت  الصعبة  اإلنسانية  األوضاع  كانت  وباملوازاة، 
نظرها  تواصل  بأن  الالجئني  لشؤون  املتحدة  األمم  ملفوضية  مطالبته  خالل  من  األمن،  جملس 
التي  الصعوبات  استمرار  بشأن  البالغ  القلق  عن  والتعبري  هناك،)105)  الالجئني  تسجيل  عملية  يف 
املرتبطة  واملخاطر  التمويل  ونقص  اخلارجية،  اإلنسانية  املساعدات  عىل  واعتامدهم  يواجهوهنا، 

الغذائية.)106) املساعدة  بخفض 

)98)  قرار جملس األمن رقم 1429 بتاريخ 30 يوليوز 2002، ص 1.

)99)  قرار جملس األمن رقم 1754 بتاريخ 30 أبريل 2007، ص 1.

)100)  اخلطاب امللكي السامي بمناسبة الذكرى الــ 26 النطالق املسرية اخلرضاء، الرباط، 6 نونرب 2001.

)101)  قرار جملس األمن رقم 1754 بتاريخ 30 أبريل 2007، ص 1.

)102)  قرارات جملس األمني رقم 1979 بتاريخ 27 أبريل 2011، ص 2 ؛ ورقم 2044 بتاريخ 24 أبريل 2012، ص 2 ؛ ورقم 2152 بتاريخ 
29 أبريل 2014، ص 2 ؛ ورقم 2602 بتاريخ 29 أكتوبر 2021، ص 3.

)103)  قراري جملس األمن رقم 2152 بتاريخ 29 أبريل 2014، ص 2 ؛ ورقم 2602 بتاريخ 29 أكتوبر 2021، ص 3.

)104)  قرارات جملس األمن رقم 1979 بتاريخ 27 أبريل 2011، ص 2 ؛ ورقم 2044 بتاريخ 24 أبريل 2012، ص 2 ؛ ورقم 2152 بتاريخ 
29 أبريل 2014، ص 2 ؛ ورقم 2602 بتاريخ 29 أكتوبر 2021، ص 3.

)105)  قرار جملس األمن رقم 2044 بتاريخ 24 أبريل 2012، ص 2.

)106)  قرار جملس األمن رقم 2602 بتاريخ 29 أكتوبر 2021، ص 3.
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206. وتقدم الفقرات املوالية، نامذج دالة، من قرارات جملس األمن، حول ما يتصل بأوضاع حقوق 

اإلنسان يف األقاليم اجلنوبية للمملكة املغربية.

نحو تسوية النزاع

207. "وإذ يؤكد ]جملس األمن[ احلاجة املاسة للبحث عن حل سيايس، بالنظر إىل عدم إحراز تقدم يف 

تسوية النزاع املتعلق بالصحراء الغربية، ")107)

208. "وإذ حييط علام باملقرتح املغريب الذي قدم إىل األمني العام يف 11 نيسان/أبريل 2007، وإذ يرحب 

باجلهود املغربية املتسمة باجلدية واملصداقية والرامية إىل امليض قدما بالعملية صوب التسوية؛ وإذ حييط 
أيضا علام بمقرتح جبهة البوليساريو املقدم إىل األمني العام يف 10 نيسان/أبريل 2007، ")108)

وضعية حقوق اإلنسان

وإذ  تندوف،  الغربية وخمّيامت  الصحراء  اإلنسان يف  يؤكد عىل أمهية حتسني حالة حقوق  "وإذ   .209

يشجع الطرفني عىل العمل مع املجتمع الدويل عىل وضع وتنفيذ تدابري تّتسم باالستقاللية واملصداقية 
القانون  بموجب  التزامات  من  عليه  ملا  منهام  مراعاة كل  مع  اإلنسان،  التام حلقوق  االحرتام  لكفالة 

الدويل،")109)

210. "وإذ يؤكد أمهية حتسني حالة حقوق اإلنسان يف الصحراء الغربية وخميامت تندوف، وإذ يشجع 

الطرفني عىل العمل مع املجتمع الدويل عىل وضع وتنفيذ تدابري تتسم باالستقاللية واملصداقية لكفالة 
االحرتام التام حلقوق اإلنسان، مع مراعاة كل منهام ملا عليه من التزامات بموجب القانون الدويل،")110)

211. "وإذ يشجع الطرفني عىل مواصلة جهود كل منهام من أجل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها يف 

الصحراء الغربية وخميامت تندوف لالجئني، بام يف ذلك حرية التعبري وحرية تكوين اجلمعيات، وعىل 
إيالء األولوية هلا،")111)

)107)  قرار جملس األمن رقم 1429 )2002(، بتاريخ 30 يوليوز 2002، ص 1.

)108)  قرار جملس األمن رقم 1754 )2007(، بتاريخ 30 أبريل 2007، ص 1.

)109)  قرار جملس األمن رقم 1979 )2011(، بتاريخ 27 أبريل 2011، ص 2.

)110)  قرار جملس األمن رقم 2044 )2012(، بتاريخ 24 أبريل 2012، ص 2.

)111)  قرار جملس األمن رقم 2602 )2021(، بتاريخ 29 أكتوبر 2021، ص 3.
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التفاعل مع آليات األمم المتحدة

املقّيد جلميع  انفتاح سبل الوصول غري املرشوط أو  بالتزام املغرب بأن يكفل  "وإذ يرحب ...   .212
اإلجراءات اخلاصة ملجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة،")112)

213. "وإذ يرحب ... باخلطوات التي اختذها املغرب من أجل الوفاء بالتزامه بأن يكفل انفتاح سبل 

لألمم  التابع  اإلنسان  حقوق  ملجلس  اخلاصة  اإلجراءات  جلميع  املقيد  أو  املرشوط  غري  الوصول 
املتحدة،" )113)

214. "وإذ يعرتف ويرحب، يف هذا الصدد، ... باستمرار املغرب يف التفاعل مع اإلجراءات اخلاصة 

ملجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة، بام فيها تلك املزمعة لعام 2014، فضاًل عن الزيارة املقرر 
أن تقوم هبا مفوضية حقوق اإلنسان يف عام 2014،")114)

215. "وإذ يرحب، يف هذا الصدد، ... بتفاعل املغرب مع اإلجراءات اخلاصة ملجلس حقوق اإلنسان 

التابع لألمم املتحدة،

وإذ يشجع بقوة عىل تعزيز التعاون مع مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، بام يف ذلك من خالل 
تيسري الزيارات إىل املنطقة،")115)

األوضاع بمخيمات تندوف

216. "وإذ يكرر طلبه إىل مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني بأن تواصل نظرها يف عملية تسجيل 
الالجئني يف خميامت تندوف لالجئني،")116)

217. "وإذ يالحظ بقلق بالغ استمرار الصعوبات التي يواجهها الالجئون الصحراويون واعتامدهم 

نقص  كذلك  بالغ  بقلق  يالحظ  وإذ  كوفيد-19،  جائحة  وآثار  اخلارجية،  اإلنسانية  املساعدة  عىل 
التمويل بالنسبة ألولئك الذين يعيشون يف خميامت تندوف لالجئني واملخاطر املرتبطة بخفض املساعدة 

الغذائية،")117)

)112)  قرار جملس األمن رقم 1979 )2011(، بتاريخ 27 أبريل 2011، ص 2.

)113)  قرار جملس األمن رقم 2044 )2012(، بتاريخ 24 أبريل 2012، ص 2.

)114)  قرار جملس األمن 2152 )2014(، بتاريخ 29 أبريل 2014، ص 2.

)115)  قرار جملس األمن رقم 2602 )2021(، بتاريخ 29 أكتوبر 2021، ص 3.

)116)  قرار جملس األمن رقم 2044 )2012(، بتاريخ 24 أبريل 2012، ص 3.

)117)  قرار جملس األمن رقم 2602 )2021(، بتاريخ 29 أكتوبر 2021، ص 3.
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ثالثا: المراسالت المغربية الموجهة إلى األمم المتحدة

218. َحِرص املغرب يف تفاعله مع جملس األمن، من خالل وسيلة الرسائل املوجهة إىل رئاسة جملس 

الشخيص  املبعوث  التسوية األممي وتفاعله اإلجيايب مع  الكامل يف مسار  انخراطه  تأكيد  األمن، عىل 
لألمني العام لألمم املتحدة والتزامه بتهيئة الظروف املناسبة التي من شأهنا املساعدة عىل نشوء دينامية 
الذي  الوقت  يف  الثقة،)118)  بناء  تدابري  يف  واالسهام  السياسية،  للعملية  جديدة  دفعة  وإعطاء  واعدة 
تواصل فيه األطراف األخرى حماوالهتا إخراج اجلهود األممية من مسارها وزعزعة عملية املفاوضات 
اجلارية بمحاولة توظيف حقوق اإلنسان، والسيام يف سياق سحبها هلذا امللف من طاولة املفاوضات 

بعدما كانت ملحة عىل إدراجه يف جدول أعامل املناقشات.)119)

219. هذا، يف الوقت، الذي كان فيه املغرب حاسام يف اتباع هنج واضح واختاذ تدابري ملموسة للعناية 

ما  والسيام  إعامهلا،  وضامن  حلاميتها  فعلية  آليات  ووضع  هبا  التمتع  وحتسني  اإلنسان  حقوق  بملف 
يتعلق بإحداث املجلس الوطني حلقوق اإلنسان بلجانه اجلهوية ومؤسسة الوسيط بمندوبياته اجلهوية 
واملندوبية الوزارية املكلفة بحقوق اإلنسان.)120) واختاذ قرارات هتدف إىل التفاعل اإلجيايب والرسيع 
مع موضوع الشكايات املعروضة عىل املؤسسات الوطنية املذكورة، وتعزيز احلامية القضائية حلقوق 
اخلاصة  اإلجراءات  هبا  تقوم  التي  الزيارات  طلبات  مع  اإلجيايب  التفاعل  عن  فضال  اإلنسان،)121) 
يف  مسبوق  غري  مثاال  اجلنوبية  وأقاليمه  للمغرب  زياراهتا  تواتر  يعترب  والتي  اإلنسان  حقوق  ملجلس 
والتلقائي عىل مجيع  الرسيع  والرد  اإلنسان،  التجاوب مع جملس حقوق  متميزا يف  املنطقة ونموذجا 

البالغات املتعلقة بمزاعم انتهاكات حقوق اإلنسان املعروضة عىل اآلليات األممية املختصة.)122) 

220. وتعزز كل ذلك باحلرص عىل متكني املواطنني املنتمني إىل الصحراء املغربية من فرص املشاركة يف 

تدبري الشؤون الوطنية واملحلية حيث اعتربت االنتخابات الترشيعية واجلامعية واجلهوية لسنة 2021، 
حمطة إضافية يف تعزيز مساراهتا وتأكيدا عىل الروح الوطنية العالية وانخراطا واسعا يف االستحقاقات 
الدستورية، وقد مثلت نسب املشاركة يف األقاليم اجلنوبية، نسبا مرتفعة، جتاوزت املعدالت الوطنية 
اجلنوبية  باألقاليم  للمغاربة  الراسخ  التشبث  جديد  من  يؤكد  مما  اململكة،  أقاليم  باقي  يف  املسجلة 

)118)  رسالة املمثل الدائم للمغرب لدى األمم املتحدة موجهة إىل رئاسة جملس األمن بتاريخ 28 مارس 2011، منشورة كوثيقة ملجلس 
األمن بتاريخ 30 مارس 2011 بالرمز S/2011/207، ص 2.

)119)  نفس املرجع أعاله.

)120)  نفس املرجع أعاله.

)121)  رسالة املمثل الدائم للمغرب لدى األمم املتحدة موجهة إىل رئاسة جملس األمن بتاريخ 28 مارس 2014، منشورة كوثيقة ملجلس 
األمن بتاريخ 03 أبريل 2014 بالرمز S/2014/235، ص 3-2.
.S/2014/235و S/2011/207 ،122)  الرسالتني املذكورتني أعاله(
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بمغربيتهم وممارستهم الكاملة حلقهم غري القابل للترصف يف التعبري عن آرائهم وتقرير مصريهم يف 
إطار السيادة الوطنية والوحدة الرتابية للمملكة املغربية.)123) 

221. عربت اململكة املغربية، يف سياق انتباهها إىل حماوالت اخلصوم إقحام االحتاد اإلفريقي يف القضية 

للتدخل من هذا  املتحدة، عن رفضها لكل حماولة  األمم  إطار  تسويتها حرصا يف  أطوار  التي جتري 
القبيل أو أي انحراف عن املسار األممي، السيام وأن االحتاد اإلفريقي ختىل عن صفة الطرف املحايد منذ 
أن أعلن قبوله انضامم كيان ومهي اليه، واختاذه علنا مواقف لصالح خصوم املغرب، وإصداره أحكاما 
مسبقة ومنحازة عىل نتائج املفاوضات السياسية، وسعيه إىل إحياء مقرتحات متجاوزة من قبل األمم 

املتحدة وغري قابلة للتطبيق.)124)

222. ومن جهة أخرى، حرص املغرب يف تفاعله مع األمم املتحدة، عىل إيالء عناية خاصة لألوضاع 

اإلنسانية بمخيامت تندوف التي يعاين املغاربة املحتجزون هبا من الترشد التعسفي والفصل القرسي 
عن أرسهم، واحلرمان من التمتع باألمن واالستقرار والتنمية التي تعرفها األقاليم اجلنوبية للمملكة 
املغربية، وتعريضهم لالستغالل والضغط واإلجبار عىل العيش يف ظروف مرتدية جدا، ومنعهم من 
إجبارهم عىل  ديارهم، وحماولة  إىل  الطوعية  العودة  إرادهتم وحقهم يف  قيود عن  احلر ودون  التعبري 
التوطني رشق اجلدار األمني، وعدم السامح بإحصائهم ومتتيعهم باحلقوق التي تكفلها هلم وضعيتهم 

القانونية.)125)

223. ومل ختل الوثائق املغربية املوجهة إىل األمم املتحدة من تنبيهات إىل االنتهاكات املتكررة التي تقوم 

هبا مجاعة البوليساريو عىل أرض الواقع، واملتمثلة يف التواجد املتكرر غري القانوين للعنارص املسلحة 
يف املنطقة العازلة بالكركرات، وحماولتها املس بحركة مرور األشخاص وتنقل العربات والبضائع، 
وتواجدها غري املرشوع باملنطقة رشق اجلدار األمني وحماوالهتا إقامة مبان هبا،)126) والتي وصلت، يف 

الفرتة األخرية، إىل حد القيام بأعامل استفزازية مشينة.)127) 

)123)  رسالة املمثل الدائم للمغرب لدى األمم املتحدة موجهة إىل رئاسة جملس األمن بتاريخ 14 شتنرب 2021، منشورة كوثيقة ملجلس 
األمن بتاريخ 14 شتنرب 2021 بالرمز S/2021/787، ص 2-1.

)124)  رسالة املمثل الدائم للمغرب لدى األمم املتحدة موجهة إىل األمني العام ورئاسة جملس األمن بتاريخ 6 أبريل 2015، مشورة كوثيقة 
للجمعية العامة بتاريخ 28 أبريل 2015 بالرمز A/69/866–S/2015/247، ص 2-3 ؛ ورسالة املمثل الدائم للمغرب لدى األمم املتحدة 
 ،A/71/902-S/2017/419 موجهة إىل األمني العام بتاريخ 10 ماي 2017، منشورة كوثيقة للجمعية العامة بتاريخ 25 ماي 2017 بالرمز

ص 3-1.
)125)  رسالة املمثل الدائم للمغرب لدى األمم املتحدة موجهة إىل رئاسة جملس األمن بتاريخ 24 فرباير 2000، منشورة كوثيقة ملجلس 

األمن بتاريخ 24 فرباير 2000 بالرمز S/2000/148، ص 7-6.
)126)  رسالة املمثل الدائم للمغرب لدى األمم املتحدة موجهة إىل رئاسة جملس األمن بتاريخ 1 أبريل 2018، مشورة كوثيقة ملجلس االمن 

بتاريخ 11 أبريل 2018 بالرمز S/2018/285، ص 3-1.
)127)  رسالة املمثل الدائم للمغرب لدى األمم املتحدة موجهة إىل رئاسة جملس األمن بتاريخ 23 نونرب 2020، منشورة كوثيقة ملجلس 

األمن بتاريخ 24 نونرب 2020 بالرمز S/2020/1133، ص 2.
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224. واقتضت اليقظة الدبلوماسية واملسؤولية القانونية إثارة االنتباه إىل هذه التجاوزات واالنتهاكات 

التي هتدف إىل حماولة تغيري الواقع عىل األرض والوضع القائم يف الصحراء املغربية، باعتبارها تشكل 
املتحدة  األمم  لقرارات  خمالفا  عمال  وتعد  النار،  إطالق  ولوقف  العسكري  لالتفاق  واضحا  خرقا 

وحتديا ملجلس األمن وهتديدا خطريا للعملية السياسية التي يرعاها.)128)

225. حرصت اململكة املغربية رغم كل هذه التجاوزات واالستفزازات، يف إطار هنجها السلمي، عىل 

والتجاوب  األمن،  جملس  قرارات  واحرتام  واحلكمة،  املسؤولية  خيار  وتبني  النفس،  بضبط  التحيل 
يف  نية،  بحسن  االنخراط،  ومواصلة  املتحدة،  لألمم  العام  األمني  ودعوات  مناشدات  مع  املسؤول 
مسلسل التسوية األممية، والتعاون البناء مع األمني العام ومبعوثه الشخيص وبعثة املينورسو، بام يسهم 

يف احلفاظ عىل السلم واالستقرار واألمن واهلدوء باملنطقة.  

226. وتقدم الفقرات املوالية، معطيات نوعية مستقاة من مراسالت مغربية موجهة إىل األمم املتحدة، 

وبصفة خاصة إىل رئاسة جملس األمن. وهذه املراسالت منشورة كوثائق ملجلس األمن. وقد وضعت 
عناوين فرعية، ملزيد من إلقاء الضوء عىل مواقف اململكة املغربية من القضايا املثارة.

األوضاع في مخيمات تندوف

227. "ولذلك، فإنه ينبغي لنا مجيعا أن نأخذ يف االعتبار، عند تنفيذ خطة التسوية، البعد اإلنساين هلذه 

القضية أال وهو مصري ومستقبل آالف الالجئني الذين رشدوا تعسفا من منازهلم األصلية منذ 25 سنة 
وفصلوا عن أرسهم الستغالهلم كوسيلة للضغط واملقايضة. )ناهيك عن مئات األطفال الذين بعثوا 

إىل اخلارج لتلقي تدريب عسكري(.

وال يأمل هؤالء الالجئون، الضعفاء واملجربون عىل العيش يف ظروف مرتدية جدا يف خميامت خارج 
اإلقليم، إال العودة إىل أرضهم األصلية ولكن يلزم لذلك أو يكون بوسعهم التعبري عن إرادهتم دون 
هلذه  "البوليساريو"  بتطبيق  الالجئني  لشؤون  السامية  املتحدة  األمم  مفوضية  ممثل  يعرتف  أمل  قيود. 

القيود واصفا إياها بـ"التأثري".

وما فتئ املغرب، من جانبه يدعو املفوضية السامية إىل حتمل مسؤولياهتا إزاء هؤالء الالجئني، وفقا 
أو غري  املبارش  للتعبري  الظروف الرضورية هلم  الوطن وضامن  إىل  إعادهتم  لكافة  اإلنسانية،  لواليتها 

املبارش، بكل حرية ودون أي قيد، عن حقهم يف العودة الطوعية إىل اإلقليم.

وقد دعت احلكومة املغربية من جديد املفوضية السامية مؤخرا، خالل زيارة أحد وفودها للمغرب يف 

)128)  رسالة املمثل الدائم للمغرب لدى األمم املتحدة موجهة إىل رئاسة جملس األمن بتاريخ 1 أبريل 2018، مشورة كوثيقة ملجلس االمن 
بتاريخ 11 أبريل 2018 بالرمز S/2018/285، ص 3-1.
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ترشين الثاين/نوفمرب 1999، إىل تكثيف اجلهود من أجل إنقاذ الالجئني يف خميامت حلامدة من االبتزاز 
والضغط الذي ما زالوا يتعرضون له إلكراههم عىل طلب التوطني يف رشق اجلدار.

وقد أدان املغرب يف ذلك الوقت وما زال يدين حماولة الطرف اآلخر إجبار الالجئني عىل طلب إعادة 
توطينهم رشق اجلدار بتخويفهم عىل سالمتهم إذا ما عادوا إىل اإلقليم.

وهذه املناورة اجلديدة ليست سوى ذريعة إلبقاء هؤالء الالجئني حتت نفوذهم ومنعهم من االلتحاق 
باآلالف من إخواهنم وأخواهتم الذين عادوا إىل اإلقليم.

وقد أعد املغرب، استعدادا لعودة الالجئني، اهلياكل األساسية الرضورية الستقباهلم والستقبال أرسهم.

اإلقليم  1975 لالستثامر يف  منذ  املغرب  بذله  الذي  الكبري  اجلهد  إىل  اهلياكل األساسية تضاف  وهذه 
وجتهيزه حتى يكون يف مستوى األجزاء األخرى من املغرب من ناحية التنمية االقتصادية واالجتامعية.

من  وال  العدل  من  ليس  أنه  يبدو  هويتهم.  وحتديد  أوليا  تسجيال  الالجئني  تسجيل  تم  وقد  واآلن 
اإلنسانية عدم السامح هلم بالعودة إىل وطنهم، حيث اختذت مجيع التدابري الستقباهلم وتوطينهم توطينا 

دائام." )129)

حكومتنا مستعدة لجميع تدابير بناء الثقة

228. "وإن حكومتنا مستعدة ألن تتخذ، هلذا الغرض وبتنسيق مع املفوضية السامية، مجيع تدابري بناء 

الثقة واإلعالم لعالج التأطري الضار والتأثري النفيس الذي تعرضوا له وتوعية مجيع املرشدين بحقوقهم 
يف إقليم وبلد معروف بكونه بلد احلقوق واحلريات.")130)

229. "وتشري اململكة املغربية يف هذه املناسبة إىل أن جلنة الصليب األمحر الدولية أعلنت بشكل رسمي 

أنه مل يعد هناك أشخاص من البوليساريو حمتجزين يف املغرب.

غري أن املغرب، يأسف ألنه عىل الرغم من النداءات املتكررة التي وجهها األمني العام لكي يعاد مجيع 
املحتجزين املغاربة إىل وطنهم )ويصل عددهم إىل حوايل 480 1(، واملوجودين منذ عقدين من الزمن 
كأداة ألغراض سياسية  استغالهلم  البوليساريو  تواصل جبهة  اجلزائرية،  األرايض  يف معسكرات يف 
ودعائية، من خالل إطالق رساحهم بالتقنني. ويف هذا السياق تم إطالق رساح 115 حمتجزا يف بداية 

هذه السنة.")131)

)129)  رسالة املمثل الدائم للمغرب لدى األمم املتحدة موجهة إىل رئاسة جملس األمن بتاريخ 24 فرباير 2000، منشورة كوثيقة ملجلس 
األمن بتاريخ 24 فرباير 2000 بالرمز S/2000/148، ص 7-6.

)130)  نفس املرجع أعاله.

)131)  رسالة املمثل الدائم للمغرب لدى األمم املتحدة موجهة إىل رئاسة جملس األمن بتاريخ 9 يناير 2002، منشورة كوثيقة ملجلس األمن 
بتاريخ 09 يناير 2002 بالرمز S/2002/44، ص 1.
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تحقيق إنجازات ملموسة

230. "منذ أن اختذ جملس األمن قراره 1920 )2010( يف نيسان/أبريل2010، اختذت اململكة املغربية 

تدابري ملموسة وحقيقية لضامن تنفيذ مجيع أحكامه.

ويستشسرت،  يف  عقدت  التي  األربعة  الرسمية  غري  االجتامعات  يف  بصدق  املغرب  شارك  وهكذا 
 )2011 الثاين/يناير  2010، وكانون  األول/ديسمرب  2010، وكانون  الثاين/نوفمرب  نيويورك )ترشين 
ومالطة )آذار/مارس 2011(. كام شارك عىل نطاق واسع يف هتيئة الظروف املناسبة التي ستساعد عىل 

نشوء دينامية واعدة جديدة.

وعالوة عىل ذلك، ويف أعقاب االقرتاح الذي قدمه مبعوثكم الشخيص إىل األطراف، يف هناية االجتامع 
غري الرسمي الثالث )ترشين الثاين/نوفمرب 2010(، والداعي إىل اعتامد »هنج مبتِكرة« هتدف إىل إعطاء 

م املغرب بأفكار ملموسة وبناءة. دفعة جديدة للعملية، تقدَّ

ويف هذا السياق، وعىل الرغم من املوقف السلبي للطرفني اآلخرين، أفضت جهود مبعوثكم الشخيص 
دور  بتعزيز  تتعلق  مسائل  ثالث  تتضمن  أولية  خطة  اعُتمدت  حيث  ملموسة،  إنجازات  حتقيق  إىل 

املبعوث الشخيص، واملوارد الطبيعية، وإزالة األلغام.")132)

تدابير بناء الثقة

231. "وباملثل، سامهت هذه الدينامية اجلديدة ]جهود املبعوث الشخيص لألمن العام[ يف إحراز تقدم 

يف ما يتعلق بتدابري بناء الثقة، خالل االجتامع الذي عقد يف جنيف يف شباط/فرباير 2011. وبفضل 
طريق  عن  األرسية  الزيارات  تعزيز  عىل  االجتامع  هذا  ساعد  الشخيص،  ملبعوثكم  النشطة  املشاركة 
اجلو، ومّهد السبيل أمام تدشني الزيارات األرسية عن طريق الرب، وفقًا لطلبات جملس األمن الواردة 

يف قراره 1920 )2010(.")133)

عراقيل تسوية النزاع

232. "ولئن بدأ العمل هبذا النهج احلاسم، فقد واصلت اجلزائر وجبهة البوليساريو حماولتهام إخراج 

حقوق  بذريعة  اجلارية  املفاوضات  عملية  وزعزعة  مسارها  عن  املتحدة  األمم  تبذهلا  التي  اجلهود 
اإلنسان.")134)

)132)  رسالة املمثل الدائم للمغرب لدى األمم املتحدة موجهة إىل رئاسة جملس األمن بتاريخ 28 مارس 2011، منشورة كوثيقة ملجلس 
األمن بتاريخ 30 مارس 2011 بالرمز S/2011/207، ص 2.

)133)  نفس املرجع أعاله، ص 2.

)134)  نفس املرجع أعاله، ص 2.
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من  اإلنسان  حقوق  موضوع  بسحب  مالطة  يف  البوليساريو  جبهة  اختذته  الذي  القرار  "وما   .233

املواضيع املطروحة للنقاش، بعد أن كانت الطرف الذي اقرتحه بادئ األمر خالل االجتامعات غري 
الرسمية السابقة، إال دليل عىل خمططها اخلفي الدينء وأهدافها احلقيقية.")135)

ترحيب مجلس األمن

234. "وعىل الرغم من اسرتاتيجية العرقلة هذه ]للبوليساريو[، ومتشيًا مع أحكام قرار جملس األمن 

1920 )2010(، اختذ املغرب تدابري جريئة وملموسة هتدف إىل تعزيز اإلطار املؤسيس والقانوين الوطني 

املكلف بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها ورصدها، ال سيام يف منطقة الصحراء.

وتعزيزها،  املظامل  أمني  مؤسسة  وتنشيط  اإلنسان،  حلقوق  الوطني  املجلس  إنشاء  التدابري  هذه  ومن 
وكذلك إنشاء مندوبية مشرتكة بني الوزارات مكلفة بحقوق اإلنسان.")136)

235. "رّحب جملس األمن يف قراره 2099 )2013( باخلطوات التي اختذها املغرب من أجل تعزيز دور 

املجلس الوطني حلقوق اإلنسان وباستمرار املغرب يف التفاعل مع اإلجراءات اخلاصة ملجلس حقوق 
اإلنسان.

وخالل السنة املاضية، جرى مواصلة وتكثيف اجلهود التي يبذهلا املغرب يف هذا املجال.")137)

أعلنت  وفعاليته،  اإلنسان  حلقوق  الوطني  املجلس  دور  تعزيز  عىل  الدائم  احلرص  إطار  "ويف   .236

املقدمة من املجلس  الرد عىل مجيع الشكاوى  2014 عن قرارها  13 آذار/مارس  املغربية يف  احلكومة 
الوطني حلقوق اإلنسان، وال سيام تلك الصادرة عن جلنتيه يف العيون والداخلة، وذلك يف موعد أقصاه 
ثالثة أشهر. وسيتم كذلك حتديد جهات تنسيق يف اإلدارات الوزارية املعنية حتى يتسنى تيسري التفاعل 

مع املجلس الوطني حلقوق اإلنسان وترسيع النظر يف الشكاوى.")138)

237. "وهذه اجلهود املتواصلة الرامية إىل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها يف مجيع أرجاء الرتاب الوطني 

تندرج يف إطار هنج يقوده جاللة امللك ويرعاه.

العسكرية  املحاكم  بشأن  قانون  مرشوع  الوزراء  وجملس  احلكومة  جملس  اعتمد  املنطلق،  هذا  ومن 
سُيعرض عىل الربملان خالل دورة نيسان/أبريل.

)135)  نفس املرجع أعاله، ص 3.

)136)  نفس املرجع أعاله، ص 3.

)137)  رسالة املمثل الدائم للمغرب لدى األمم املتحدة موجهة إىل رئاسة جملس األمن بتاريخ 28 مارس 2014، منشورة كوثيقة ملجلس 
األمن بتاريخ 03 أبريل 2014 بالرمز S/2014/235، ص 3-2.

)138)  نفس املرجع أعاله، ص 3.
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الترشيعي  القضاء ومواءمة اإلطار  استقالل  تعزيز  إىل  الذي هيدف  القانون هذا،  وبموجب مرشوع 
الوطني مع املعاهدات واالتفاقيات الدولية املتعلقة بحقوق اإلنسان التي صدق عليها بلدنا، مل يعد 

يمكن حماكمة أي مدين يف حمكمة عسكرية.")139)

تفاعل المغرب مع اآلليات األممية لحقوق اإلنسان

238. "ويف هذا الصدد، فإن املغرب، الذي كان دائاًم مستجيبًا للزيارات التي طلبت القيام هبا آليات 

مجيع  عىل  وتلقائيًا  رسيعًا  ردًا  الدوام  عىل  رده  وكان  اإلنسان،  حقوق  ملجلس  اخلاصة  اإلجراءات 
وجه  يف  الراهن  الوقت  يف  انفتاحًا  أكثر  اإلنسان،  حقوق  انتهاكات  عن  بمزاعم  املتعلقة  البالغات 
اآلليات الـ 33 التابعة هليئة األمم املتحدة هذه. ويف حال وجود مزاعم عن انتهاكات حلقوق اإلنسان، 
يمكن تفعيل هذه اآلليات التابعة لألمم املتحدة وبإمكاهنا أن تعمل بام يتفق مع التزامات املغرب عىل 

الصعيد الدويل.

وقد ُأسند إىل كل هذه التدابري اجلديدة واملستقلة وذات املصداقية والتكميلية اختصاص جهوي حمَكم 
وُأضفي عليها ُبعد دويل ثابت من خالل التفاعل االبتداري القائم مع آليات األمم املتحدة. وهكذا 
فإن الُبعد املتعلق بحقوق اإلنسان للنزاع عىل منطقة الصحراء مشموٌل عىل النحو الواجب والتام هبذه 

اآلليات اجلديدة.")140)

استضاف  حيث  تواصل  فقد  اخلاصة  اإلجراءات  إطار  يف  بواليات  املكلفني  مع  التفاعل  "أما   .239

املغرب منذ نيسان/أبريل املايض املقرر اخلاص املعني باالجتار بالبرش والفريق العامل املعني باالحتجاز 
املتحدة  لألمم  اخلاص  للمقرر  جديدة  زيارة  استقبال  استعداده  عن  أيضا  املغرب  وأعلن  التعسفي. 

املعني بمسألة التعذيب، وذلك لبحث التدابري املتخذة يف هذا املجال.

وإن تواتر زيارات املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة إىل املغرب ملثال غري مسبوق يف املنطقة 
ويف تاريخ جملس حقوق اإلنسان. وعالوة عىل ذلك، سيقدم املغرب يف أيار/مايو املقبل تقريرا عن 
تنفيذه للتوصيات التي قبلها يف إطار االستعراض الدوري الشامل لعام 2012، وعددها 140 توصية 

من أصل 148 توصية مقرتحة.")141)

240. " واملغرب، إذ حتدوه ذات الرغبة يف مواصلة التعاون املثمر مع آليات األمم املتحدة حلامية حقوق 

)139)  نفس املرجع أعاله.

)140)  رسالة املمثل الدائم للمغرب لدى األمم املتحدة موجهة إىل رئاسة جملس األمن بتاريخ 28 مارس 2011، منشورة كوثيقة ملجلس 
األمن بتاريخ 30 مارس 2011 بالرمز S/2011/207، ص 4.

)141)  رسالة املمثل الدائم للمغرب لدى األمم املتحدة موجهة إىل رئاسة جملس األمن بتاريخ 28 مارس 2014، منشورة كوثيقة ملجلس 
األمن بتاريخ 03 أبريل 2014 بالرمز S/2014/235، ص 3.
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اإلنسان، قد وجه دعوة إىل السيدة بيالي، مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، لزيارته. 
وجتري حاليا اتصاالت متقدمة هبذا الشأن مع املفوضية." )142)

النموذج التنموي الجديد للتنمية في األقاليم الجنوبية

النموذج  بشأن  والبيئي  واالجتامعي  االقتصادي  املجلس  لتقرير  امليداين  التنفيذ  انطلق  وقد   "  .241

املحلية عىل  الرشيدة والديمقراطية  يتمشى ومعايري احلوكمة  بام  للتنمية يف األقاليم اجلنوبية،  اجلديد 
النحو املنصوص عليه يف نص مبادرة احلكم الذايت.")143)

موقف المغرب من تدخل االتحاد اإلفريقي في قضية الصحراء

242. "عىل إثر الرسالة التي وجهت إليكم مؤخرا من مفوضية االحتاد اإلفريقي يف موضوع الصحراء 

املغربية، أود أن أكرر اإلعراب لكم عن اعرتاض اململكة املغربية القاطع عىل أي دور لالحتاد اإلفريقي 
أو أي تدخل له بأي شكل من األشكال يف هذه املسألة.

اإلفريقي  االحتاد  حماوالت  ضد  الراسخ  املغرب  موقف  بشأن  إيضاحات  تلقيتم  أن  لكم  سبق  ولقد 
املتكررة التدخل يف مسألة الصحراء املغربية يف الرسالة التي وجهها إليكم جاللة امللك حممد السادس 
يف حزيران/يونيه 2013. وهو املوقف الذي أكده لكم جمددا كل من الوزيرة املنتدبة لدى وزير الشؤون 
 ،2013 األول/ديسمرب  كانون   26 املؤرخة  رسالتها  يف  بوعيدة،  امباركة  السيدة  والتعاون،  اخلارجية 
واملمثل الدائم للمغرب لدى األمم املتحدة يف رسالتيه املؤرختني 9 حزيران/يونيه و 1 متوز/يوليه 2014. 

جواكيم  السيد  اخلاص"،  "مبعوثه  بني  تفاعل  حتقيق  إىل  الرامية  اإلفريقي  لالحتاد  األخرية  واملناورة 
شيسانو، وجملس األمن، أمر ترفضه اململكة املغربية رفضا باتا. 

ويف هذا الصدد، اسمحوا يل أن أذكركم باألسباب املرشوعة التي يستند إليها موقف اململكة املغربية 
ضد أي تدخل لالحتاد اإلفريقي يف مسألة الصحراء املغربية:")144)

المفاوضات السياسية تجري حصرا في إطار األمم المتحدة

243. "- إن عملية املفاوضات السياسية بشأن مسألة الصحراء املغربية عملية جتري حرصا يف إطار 

األمم املتحدة. وقد أتى إرشاف األمم املتحدة عىل هذه املسألة غداة اإلخفاقات املتتالية ملنظمة الوحدة 
اإلفريقية يف تدبري شؤون هذا النزاع.

)142)  نفس املرجع أعاله.

)143)  نفس املرجع أعاله.

)144)  رسالة املمثل الدائم للمغرب لدى األمم املتحدة موجهة إىل األمني العام ورئاسة جملس األمن بتاريخ 6 أبريل 2015، مشورة كوثيقة 
للجمعية العامة بتاريخ 28 أبريل 2015 بالرمز A/69/866–S/2015/247، ص 3-2.
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- ولقد جترد االحتاد اإلفريقي من كل حياد منذ أن اختذ علنا موقفا لصالح األطراف األخرى، من 
املغربية وتبني أطروحات اجلزائر و"البوليساريو".  اململكة  خالل إطالق محلة رشسة متواصلة ضد 
الصحراء  مسألة  بشأن  اإلفريقي  لالحتاد  التابع  واألمن  السالم  جملس  اختذه  الذي  األخري  والقرار 

املغربية مثال جديد يوضح االنحياز الصارخ هلذه املنظمة يف هذه املسألة.

- واالحتاد اإلفريقي أصدر حكام مسبقا، وعىل نحو متحيز، عىل نتائج املفاوضات السياسية اجلارية 
برعاية األمم املتحدة، عن طريق قبوله انضامم كيان يفتقر ألي من مقومات السيادة.

- ومصداقية االحتاد اإلفريقي بشأن مسألة الصحراء املغربية مفقودة اعتبارا ملوقفه املناقض للمبادئ 
األساسية للعملية اجلارية حتت إرشاف األمم املتحدة واملتمثلة يف التفاوض من أجل التوصل إىل حل 

سيايس حيظى بقبول متبادل عىل أساس الواقعية وروح التوافق .")145)

يود المغرب أن ينبهكم

244. "- واالحتاد اإلفريقي، بسعيه إىل إحياء مقرتحات عفا عليها الزمن وخطط اعتربهتا األمم املتحدة 

غري قابلة للتطبيق، هيدف جليا إىل عرقلة املساعي التي تبذهلا األمم املتحدة حاليا برعايتكم.

املسألة من شأهنا  نفسه يف هذه  إقحام  إىل  الرامية  اإلفريقي  االحتاد  فمناورات  األسباب،  ولكل هذه 
أن توجه رضبة قاضية إىل كل العملية السياسية اجلارية برعاية األمم املتحدة التي حتظى بدعم كافة 

أطراف املجتمع الدويل، بام يف ذلك البلدان اإلفريقية.

وبناء عىل ذلك، يود املغرب أن ينبهكم، باعتباركم ضامنا لنزاهة عملية املفاوضات، من أن أي حماولة 
تسعى إىل إرشاك االحتاد اإلفريقي يف هذه املسألة أو إىل إسناد أي دور له أو إتاحة أي حيز له للتفاعل 

كيفام كانا ستكون هلا آثار وخيمة عىل مساعي األمم املتحدة املبذولة بشأن الصحراء املغربية.")146)

245. "وأوّد بادئ ذي بدء أن ُأذّكر بعودة املغرب املظفرة والتارخيية إىل كنف أرسته الطبيعية واملؤسسية 

التي يمثلها االحتاد اإلفريقي، وذلك بفضل الدعم املؤثر من األغلبية الساحقة من البلدان اإلفريقية. 
وحظيت هذه العودة، التي تقررت بتوافق اآلراء يف مؤمتر قمة االحتاد اإلفريقي املنعقد يف كانون الثاين/

يناير 2017، برتحيب املجتمع الدويل بأرسه.")147)

)145)  نفس املرجع أعاله.

)146)  نفس املرجع أعاله.

)147)  رسالة املمثل الدائم للمغرب لدى األمم املتحدة موجهة إىل األمني العام بتاريخ 10 ماي 2017، منشورة كوثيقة للجمعية العامة 
بتاريخ 25 ماي 2017 بالرمز A/71/902-S/2017/419، ص 3-1.
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عودة المغرب إلى االتحاد اإلفريقي

246. "وسُتسهم عودة املغرب إىل االحتاد اإلفريقي يف جماالت منها عىل األخص تعزيُز التعاون فيام بني 

بلدان اجلنوب عىل صعيد البلدان اإلفريقية، ودعُم اسرتاتيجيات االحتاد اإلفريقي فيام يتعلق بالتنمية 
االقتصادية واالجتامعية والتنمية املستدامة للقارة اإلفريقية، ومكافحُة اإلرهاب، والتعاوُن من أجل 

احلفاظ عىل السالم واالستقرار وحسن اجلوار ووحدة البلدان اإلفريقية.

وفيام خيص قضية الصحراء املغربية، تؤّكد اململكة املغربية من جديد موقفها الثابت منذ عقود، وهو 
املوقف املعرب عنه رسميا لدى من سبقوكم يف منصبكم ولدى جملس األمن واجلمعية العامة، ومفاده 
أن النظر يف هذه القضية غري خمّول إال لألمم املتحدة، وحتديدا جملس األمن. وينظر جملس األمن يف 
النزاع اإلقليمي عىل الصحراء املغربية بمقتىض الفصل السادس من ميثاق األمم املتحدة املتعلق بتسوية 

املنازعات بالوسائل السلمية.

اإلفريقي  لالحتاد  كان،  كيفام  إقحام،  ألي  القاطع  رفضه  عن  جمددا  املغرب  يعرب  ذلك،  عىل  وبناء 
يف قضية الصحراء املغربية، وألي شكل من التعامل أو التفاعل أو التواصل بشأن هذه القضية بني 
األمم املتحدة أو أمانتها العامة أو هيئاهتا وبني االحتاد اإلفريقي أو هيئاته أو ممثليه، وذلك لألسباب 

املوضوعية التالية:

- تويل األمم املتحدة النظر حرصيا يف قضية الصحراء املغربية بعد فشل منظمة الوحدة اإلفريقية يف 
تدبري هذه القضية.

- إجراء عملية املفاوضات الساعية إىل التوصل إىل تسوية سياسية لقضية الصحراء املغربية، ُتقبل عىل 
نحو متبادل، حتت سلطة جملس األمن حرصيا، ورعاية األمني العام وبتيسري من مبعوثه الشخيص. 

 2351 القرار  - عدم ورود أي إشارة إىل االحتاد اإلفريقي يف قرارات جملس األمن املتعاقبة، بام فيها 
أو  دور  بأي  حق،  وجه  عن  القرارات،  تلك  تعهد  وال   .2017 نيسان/أبريل   28 يف  املتخذ   )2017(
والية من أي نوع ال إىل االحتاد اإلفريقي، وال إىل جملس السلم واألمن التابع له، يف عملية املفاوضات 

السياسية التي ترعاها األمم املتحدة." )148)

االلتزام الراسخ للمملكة المغربية

باستثناء  املسائل،  بالتعاون مع االحتاد اإلفريقي يف مجيع  املغربية  للمملكة  الراسخ  "- االلتزام   .247

قضية الصحراء املغربية. والدافع إىل ذلك هو تبنّي االحتاد اإلفريقي منذ سنني موقفا رصحيا لصالح 
األطراف األخرى، مما جعله حييد عن رشط التزام احلياد يف هذه القضية. 

)148)  نفس املرجع أعاله.



88

تقرير أساس
حول حقوق اإلنسان باألقاليم اجلنوبية للمملكة املغربية

بشأن  قراراته  األمن، يف مجيع  اإلفريقي لرتحيب جملس  االحتاد  فهم جتاهل مفوضية  الصعب  - من 
واملصداقية  باجلدية  املتسمة  املغربية  "باجلهود   ،)2007(  1754 القرار  منذ  املتخذة  املغربية  الصحراء 

والرامية إىل امليض قدما بالعملية صوب التسوية" من خالل مقرتح املغرب للحكم الذايت. 

- تناقض موقف االحتاد اإلفريقي، وباألخص إحياء خطط عفا عليها الزمن، رأت األمم املتحدة 
فيها  يدعو  التي  القرارات  تناقضا مطلقا مع  تطبيقها وسبق وأن ختىل عنها جملس األمن،  يتعذر  أنه 
وروح  الواقعية  عىل  بناء  متبادل،  نحو  عىل  مقبولة  سياسية  تسوية  عىل  التفاوض  إىل  األمن  جملس 

التوافق. ...

إنشائه  منذ  عليه  يتناوب  ظل  منصب  وهو  اإلفريقي،  لالحتاد  التابع  واألمن  السلم  مفوض  قيام   -
رشسة  معادية  محلة  وشن  األخرى،  األطراف  أطروحات  بتبني  حرصا،  اجلزائريون  الدبلوماسيون 

متواصلة عىل اململكة املغربية.

- برهنت تقارير مفوضية االحتاد اإلفريقي، والبيانات الصادرة عن جملس السلم واألمن، عىل حتيز 
واضح بشأن قضية الصحراء. ولعل مقارنة بسيطة بني تقرير األمني العام )S/2017/307( وتقرير 
وتناول  والنهج  املضمون  فوارق عىل مستوى  تبنّي  الصحراء  بشأن قضية  اإلفريقي  االحتاد  مفوضية 

بعض التطورات يف هذه القضية." )149)

تأويل عودة المغرب

248. "- تركيز تقرير األمني العام عىل آخر التطورات، ومنطلُقه السعي إىل التوصل إىل تسوية سياسية 

عن طريق التفاوض. أما تقرير مفوضية االحتاد اإلفريقي فهو، عىل النقيض من ذلك، أسري للاميض 
ومنطلُقه العداء واملواجهة، إضافة إىل مضمونه املتحيز وغري املتوازن الذي يمتدح موقفا بعينه. وينطبق 
أنه  إىل  العام  األمني  تقرير  يشري  فبينام  اجلزائر.  وباألخص  املجاورين،  البلدين  دور  عىل  نفسه  األمر 
القيام  هلام  وينبغي  بل  العملية،  هذه  يف  مهمة  إسهامات  يقدما  أن   ]...[ وموريتانيا  للجزائر  "يمكن 

بذلك"، ال ترد يف تقرير املفوضية أية إشارة لدور ومسؤولية اجلزائر يف هذا النزاع. 

حتت  اجلارية  السياسية  املفاوضات  لنتائج  قائمة،  كانت  عندما  اإلفريقية،  الوحدة  منظمة  استباق   -
السلطة احلرصية ملجلس األمن، بقبوهلا أن ينضم إليها كيان معلن ذاتيا ليس له أي مقوم من مقومات 

السيادة، وال تعرتف به ال األمم املتحدة وال أية منظمة إقليمية أو دون إقليمية.

ومن جهة أخرى، وخالفا للتأويالت املضللة من األطراف األخرى، ال يمكن عىل اإلطالق تأويل 
عودة املغرب إىل االحتاد اإلفريقي عىل أنه قبول بالكيان الومهي املسمى "اجلمهورية العربية الصحراوية 

)149)  نفس املرجع أعاله.
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لن  فاملغرب  املتحدة.  األمم  ممارسات  منظور  من  وال  الدويل  القانون  منظور  من  ال  الديمقراطية"، 
يعرتف أبدا هبذا الكيان. واألغلبية الساحقة من الدول األعضاء يف االحتاد اإلفريقي ال تعرتف به.")150)

انتهاكات االتفاق العسكري رقم 1: قضية الكركرات

249. "- يف أيلول/سبتمرب 1991، عشية بدء نفاذ وقف إطالق النار، حتت إرشاف األمم املتحدة، متت 

هتيئة املنطقة الواقعة رشق اجلدار األمني للصحراء املغربية طوعا من قبل بلدي، باالتفاق مع األمم 
املتحدة، لتكون خالية من أي وجود مدين أو عسكري، وذلك من أجل ختفيف حدة التوتر بني املغرب 

واجلزائر واحليلولة دون استئناف األعامل العدائية.

املنطقة  الوحيد يف  الوجود  يكون  أن  املتحدة عىل  األمم  مع  اتفقت حينئذ  املغربية  اململكة  - وكانت 
الواقعة رشق اجلدار األمني للصحراء املغربية هو، وأن يظل هو، وجود بعثة األمم املتحدة لالستفتاء 
خمتلف  يف  سجلت  احلقائق  وهذه  النار.  إطالق  وقف  توطيد  أجل  من  وذلك  الغربية،  الصحراء  يف 

احلوارات بني املغرب واألمم املتحدة ويف إطار تواصل بلدي مع أعضاء املجتمع الدويل." )151)

الحقائق المسجلة

تنص  املتحدة،  واألمم  املغربية  اململكة  بني  املوقع  البعثة،  مركز  اتفاق  من  )ب(   1 واملادة   -"  .250

رصاحة عىل أن أحكام االتفاق تغطي كامل "إقليم الصحراء"، ومن ثم غرب ورشق اجلدار األمني 
عىل حد سواء.

- ومنذ عدة شهور، صعدت األطراف األخرى انتهاكاهتا لوقف إطالق النار واالتفاقات العسكرية 
بالغة اخلطورة هتدد بشكل جدي السالم واالستقرار واألمن يف  بأعامل استفزازية  السارية، وقامت 

املنطقة. وتشمل هذه األعامل ما ييل:

البقاء عىل الوجود غري القانوين للعنارص املسلحة لـ "البوليساريو" يف املنطقة العازلة يف الكركرات،  	
يف انتهاك صارخ لالتفاق العسكري رقم 1، وهو ما يمثل حتديا غري مقبول ملجلس األمن ولألمم 
 25 املؤرخني  بيانيه  قد طالب، يف  العام  األمني  أنطونيو غوترييش. وكان  العام،  وأمينها  املتحدة 
شباط/فرباير 2017 و 6 كانون الثاين/يناير 2018، ويف تقريره عن احلالة )S/2017/307( املؤرخ 
10 نيسان/ أبريل 2017، باالحرتام الكامل للوضع القائم يف املنطقة العازلة يف الكركرات وبحرية 

التنقل فيها. وقد أعرب أيضا يف التقرير عن بالغ قلقه إزاء استمرار وجود "البوليساريو" يف هذه 
املنطقة، وطلب إىل املجلس أن يلزم "البوليساريو" باالنسحاب الكامل وغري املرشوط.

)150)  نفس املرجع أعاله.

)151)  رسالة املمثل الدائم للمغرب لدى األمم املتحدة موجهة إىل رئاسة جملس األمن بتاريخ 1 أبريل 2018، مشورة كوثيقة ملجلس االمن 
بتاريخ 11 أبريل 2018 بالرمز S/2018/285، ص 3-1.
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قبل ثالثة أيام، كررت "البوليساريو"، مرة أخرى، انتهاكاهتا لالتفاق العسكري رقم 1، بمنطقة أخرى  	
من الصحراء املغربية، هي املحبس. فقد دخل العديد من العنارص املسلحة لـ "البوليساريو" إىل هذه 
املنطقة عىل متن مركبات عسكرية ونصبت اخليام، وحفرت خندقا، وأقامت مباين بأكياس من الرمل.

من  والعسكرية  اإلدارية  هياكلها  بعض  مباين  لنقل  تستعد  "البوليساريو"  أن  ذلك  من  واألدهى   -
1975، إىل املنطقة الواقعة رشق  خميامت تندوف، يف اجلزائر، التي أقيمت هبا منذ بداية النزاع يف عام 

اجلدار األمني للصحراء املغربية، والتي تضم منطقتي بري حللو وتيفاريتي." )152)

التصعيد الجديد يكتسي خطورة بالغة

"- وهذا التصعيد اجلديد الذي يكتيس خطورة بالغة يرمي إىل هدف غري مقبول وغري قانوين   .251

يتمثل يف تغيري الواقع عىل األرض وتغيري الوضع القائم يف الصحراء املغربية، وهو ما لن يسمح به 
املغرب أبدا. وإن حتريك أي بنية مدنية أو عسكرية أو إدارية أو أيا كانت طبيعتها، لـ "البوليساريو" من 
خميامت تندوف، يف اجلزائر، إىل رشق اجلدار األمني للصحراء املغربية، يشكل عمال مؤديا إىل احلرب.

-   وهذا العمل غري القانوين لألطراف األخرى هيدد بشكل خطري العملية السياسية لألمم املتحدة التي 
يعمل األمني العام ومبعوثه الشخيص، بال كلل، عىل إعادة إطالقها. فبانتهاكاهتا املتكررة، التي متتد 
اآلن إىل عدة مناطق رشق اجلدار األمني للصحراء املغربية، جتعل األطراف األخرى أي فرصة إلعادة 
إطالق العملية السياسية حمكومة بالفشل. والواقع أن انتهاكات االتفاقات العسكرية ووقف إطالق 
النار وتفاقم التوترات عىل األرض أمران يتناقضان مع العملية السياسية التي حتتاج، بالرضورة، وفقا 

لألمني العام، اىل بيئة مواتية وهادئة.

هذه  إزاء  وتقاعسه  إجراء  أي  الدويل  املجتمع  اختاذ  عدم  األخرى  األطراف  فرست  لألسف،   -
االنتهاكات كتشجيع عىل االستمرار يف حتدهيا.

التي  أعامهلا  بوقف  األخرى  األطراف  مطالبة  عىل  األمن  جملس  حتث  املغربية  اململكة  فإن  لذلك،   -
لفرض  سلطته  استخدام  عىل  األمن  جملس  وحُيث  املنطقة.  يف  واألمن  واالستقرار  السالم  تقوض 
وغري  الفوري  باالنسحاب  "البوليساريو"  وإلزام  العسكرية  واالتفاقات  النار  إطالق  وقف  احرتام 

املرشوط والكامل من املنطقة الواقعة رشق اجلدار األمني للصحراء املغربية.

- إن اململكة املغربية التي حتلت، حتى اآلن، بضبط النفس وروح املسؤولية العالية، بناء عىل طلب 
األمني العام لألمم املتحدة ومبعوثه الشخيص واملجتمع الدويل، لن تقف مكتوفة األيدي أمام تدهور 
الوضع عىل األرض. ويتعني عىل األطراف األخرى عندئذ حتمل املسؤولية الكاملة عن عواقب أعامهلا.

)152)  نفس املرجع أعاله.
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املتحدة  لألمم  السياسية  بالعملية  والثابت  املستمر  التزامها  تأكيد  تعيد  أن  تود  املغربية  اململكة  إن   -
واستعدادها الكامل ملواصلة تعاوهنا مع األمني العام ومبعوثه الشخيص.")153)

252. "وما فتئت "البوليساريو" وامليليشيات التابعة هلا تقوم باستفزازات مشينة منذ 19 ترشين األول/

الدفاعية. وألول مرة منذ  املنظومة  امتداد  املتمركزين عىل  املغاربة  2020 تستهدف هبا اجلنود  أكتوبر 
إعالن وقف إطالق النار، قبل 30 عاما مضت، واجهت عنارص "البوليساريو" اجلنود املغاربة وجها 
لوجه، وقامت بتوجيه الشتائم واإليامءات البذيئة وهتديد عنارص القوات املسلحة امللكية عىل مرأى 
ومسمع من املراقبني العسكريني لبعثة املينورسو وبحضورهم. وكان من املمكن أن ترتتب عىل هذه 

احلشود االستفزازية عواقب وخيمة لوال ما حتىل به اجلنود املغاربة من هدوء وضبط النفس.")154)

مشاركة سكان الصحراء المغربية في انتخابات سنة 2021

للمغرب، حيث استم،  بالنسبة  تارخييًا  يومًا  أيلول/سبتمرب كان   8 يوم  بأن  إبالغكم  فني  "يرشِّ  .253

وللمرة األوىل، بإجراء انتخابات عامة - ترشيعية ومجاعية وجهوية - عىل عموم الرتاب الوطني، بام 
يف ذلك يف الصحراء املغربية.

فني أن ُأطلعكم عىل املعلومات التالية: ويف هذا الصدد، يرشِّ

50,35 يف املائة. وهي نسبة قياسية مقارنًة باالقرتاعات  - بلغت نسبة املشاركة عىل املستوى الوطني 
الوطنية السابقة، عىل الرغم من القيود التي فرضتها جائحة مرض فريوس كورونا )كوفيد-19(.

و  احلمراء،  الساقية   - العيون  جهة  يف  املائة  يف   66,94 املشاركة  نسبة  بلغت  املغربية،  الصحراء  يف   -
58,30 يف املائة يف جهة الداخلة - وادي الذهب. فقد أظهر سكان هاتني اجلهتني انخراطا كبريا يف هذا 

االقرتاع الثالثي، بأعىل نسب مشاركة ُسجلت يف املغرب.

- عىل املستوى اإلقليمي، كانت نسب املشاركة أكثر إثارة لالهتامم:

يف جهة الداخلة - وادي الذهب: بلغت النسبة 79,64 يف املائة يف إقليم أورسد، و 54,40 يف املائة  	
يف إقليم وادي الذهب؛ 

يف جهة العيون - الساقية احلمراء: بلغت النسبة 85,20 يف املائة يف إقليم طرفاية، و 67,37 يف املائة  	
يف إقليم السامرة، و 68,65 يف املائة يف إقليم العيون، و 64,10 يف املائة يف إقليم بوجدور. 

)153)  نفس املرجع أعاله.

)154)  رسالة املمثل الدائم للمغرب لدى األمم املتحدة موجهة إىل رئاسة جملس األمن بتاريخ 23 نونرب 2020، منشورة كوثيقة ملجلس 
األمن بتاريخ 24 نونرب 2020 بالرمز S/2020/1133، ص 2.
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ل املشاركة الواسعة النطاق لسكان الصحراء املغربية يف هذه االنتخابات تأكيدا جديدا، عرب  - تشكِّ
صناديق االقرتاع، عىل التشبث الراسخ ملواطني األقاليم اجلنوبية بمغربيتهم، وكذلك ملامرستهم حلقهم 
غري القابل للترصف يف التدبري الديمقراطي لشؤوهنم املحلية، يف إطار سيادة املغرب ووحدته الرتابية.

- توىل تتبُّع ومراقبة هذه االنتخابات، يف ظل استقاللية وحيادية تامتني، 020 5 من املراقبني الوطنيني 
والدوليني. وهم 891 4 مراقبا وطنيا، من بينهم 568 مراقبا تابعني للمجلس الوطني حلقوق اإلنسان، 
العريب، واملنظامت  أفريقيا وأوروبا وآسيا والعامل  129 مراقبا دوليا، يمثلون عدة دول يف  عالوًة عىل 

الدولية واإلقليمية، والربملانات الوطنية والدولية، واملنظامت غري احلكومية، واملجتمع املدين.

- أكد هؤالء املراقبني الوطنيني والدوليني مجيعا عىل أن هذه االنتخابات ُأجريت بطريقة ديمقراطية 
وشفافة وشاملة وفقا لإلجراءات التي تنظم العمليات االنتخابية وألعىل املعايري الدولية، ُمشريين إىل 

ل أي حادث قد يؤثر عىل شفافية االقرتاع عىل مستوى جهات اململكة بأكملها.")155) أنه مل ُيسجَّ

)155)  رسالة املمثل الدائم للمغرب لدى األمم املتحدة موجهة إىل رئاسة جملس األمن بتاريخ 14 شتنرب 2021، منشورة كوثيقة ملجلس 
األمن بتاريخ 14 شتنرب 2021 بالرمز S/2021/787، ص 2-1.
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254. تعاطت هيأة اإلنصاف واملصاحلة)156)، يف نطاق االختصاصني النوعي والزمني، مع االنتهاكات 

اجلسيمة التي عرفتها األقاليم اجلنوبية الصحراوية، مستحرضة السياق التارخيي العام حلقوق اإلنسان 
اململكة  اسرتجاع  عرفت  التي  الصحراء  يف  اخلاص  التارخيي  والسياق  املغرب،  مناطق  خمتلف  يف 
املغربية، التدرجيي، ألقاليمها، ابتداء بطرفاية عام 1958، وثم سيدي إفني 1969 والعيون، بوجدور، 

الساقية احلمراء يف 1975 والداخلة الكويرة عام 1979.

كحركة  وتطورها  البوليساريو  بنشوء  اجلنوبية،  لألقاليم  التدرجيي  االسرتجاع  سياق  وُطبع   .255

الدعم وكامل االحتضان من  القرن املنرصم، بكل  السبعينيات من  انفصالية، ستحظى، يف منتصف 
الدولة اجلزائرية، يف إطار نزاع إقليمي بني هذه األخرية والدولة املغربية، اختذ، عىل وجه اخلصوص 
منذ السبعينيات، عدة متظهرات من بينها أشكال مواجهة مسلحة مبارشة حمدودة، وأخرى غري مبارشة، 

قبل أن يستقر يف إطار إجياد تسوية حتت أنظار جملس األمن.

دون  أوال،  اإلنسان،  منظور حقوق  من  الوضع،  هذا  مع  واملصاحلة  اإلنصاف  هيأة  وتفاعلت   .256

ترهن  ومل  دولتية.  البوليساريو كجامعة غري  فيه  انخرطت  الذي  املسلح  النزاع  وآثار  مؤثرات  إغفال 
مهامها  انخرطت يف عملها ومبارشة  بل  املعقد،  الوضع  اختصاصها هبذا  املغربية،  االنتقالية  العدالة 
األقاليم  والزمني عىل  النوعي  أن يرسي االختصاصان  للدولة، يف  العليا  باإلرادة  مدعومة يف ذلك، 

اجلنوبية الصحراوية.

العدالة  الصدد، من أهم خاصيات جتربة  اعتمدهتا، بالدنا، يف هذا  التي  املقاربة  أن  وال شك،   .257

عن  النظر  بغض  اإلنسان،  حقوق  انتهاكات  مايض  يف  البحث  عليها  كان  حيث  املغربية،  االنتقالية 
الفرتات التارخيية واألقاليم وأنامط االنتهاكات، يف الوقت الذي مل تفصح فيه باقي أطراف النزاع عن 

مسؤولياهتا عن االنتهاكات احلاصلة، من حيث جهة االنفصال والدولة احلاضنة له.

)156)  اعتمد القسم الثالث عىل ما ورد يف "تقرير حول منجز من توصيات هيئة اإلنصاف واملصاحلة"، الصادر عن املندوب الوزاري يف 
دجنرب 2019، والذي استند بدوره عىل كافة تقارير هيأة اإلنصاف واملصاحلة إبان عملها وعىل تقريرها اخلتامي وكذا تقارير املجلس 
شوقي  وذ.أمحد  بودرقة  ذ.مبارك  أعدها  التي  واملصاحلة،  اإلنصاف  هيأة  جتربة  من  كان،  كذلك  ومذكرات  التتبع،  إطار  يف  الوطني 
الدولية حلقوق  التفاعل مع اآلليات  الوزارية يف إطار  املندوبية  املتوفرة لدى  املعطيات  2020.إضافة إىل  الثالثة يونيو  الطبعة  بنيوب، 

اإلنسان. 
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258. تعاطت هيأة اإلنصاف واملصاحلة، يف إطار االختصاصني النوعي والزمني، مع انتهاكات حقوق 

اإلنسان باالعتامد عىل مداخل منهجية وإجرائية، متعددة، مع مراعاة االختصاص الزمني املرتبط هبذه 
األقاليم يف عالقته باسرتجاعها التدرجيي. 

العدالة  مسار  سياق  يف  املغربية،  للتجربة  املضافة  القيم  من  أن  املراقبني،  من  العديد  ل  وَسجَّ  .259

االنتقالية، َسْبُق معاجلتها لألرضار املرتتبة عن النزاع وهو مل يسو بعد، خاصة وأن االجتاه العام، عامليا، 
هو معاجلتها يف نطاق جمموع امللفات املطروحة عىل التسوية النهائية.

أوال: المعالم الرئيسية للسياق التاريخي

260. مكنت الدراسات واألبحاث املجراة يف إطار هيأة اإلنصاف واملصاحلة، من الوقوف عىل معامل 

انطلق مع مسلسل  فيه االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان، والذي  الذي جرت  التارخيي،  السياق 
األحداث بمنطقة الصحراء وما صاحبه من انتهاكات منذ استقالل املغرب سنة 1956، حيث نشب 
رصاع بني توجهني داخل جيش التحرير: توجه نزع ووضع السالح وَقبَِل باالندماج يف اجليش امللكي، 
الرسمية ملرشوعه، ومواصلة  املساندة  التحرير وحشد  باستئناف مهام  مقابل رأي آخر ظل متمسكا 
الكفاح املسلح يف األقاليم اجلنوبية الصحراوية املغربية املستعمرة من قبل إسبانيا. ويف تلك املرحلة، 

حصلت يف سياق األحداث، انتهاكات طالت عددًا كبريًا من الصحراويني.

التفكري يف االنعتاق من االستعامر  بالتخيل عنهم، رشعوا يف  املنطقة  أبناء  فئة من  وأمام شعور   .261

اإلسباين، وهذا ما عرب عنه أبناء اجليل اجلديد. ففي 17 يونيو 1970 اندلعت "أحداث الزملة" يف العيون 
وأخذت شكل مظاهرات مطالبة بتحرير أرض اجلنوب. ويف هذا السياق بدأت حركة املجاهد حممـد 
هذا  وتطور  الشهرية،  العيون  بانتفاضة  الصحراء  أبناء  قام  حيث  الرسية،  اخلاليا  تأسيس  يف  بصري، 

االجتاه خالل مظاهرة طانطان سنة 1972، والتي كانت منطلق النواة التي ستؤسس البوليساريو. 

التارخيي، حول: أحداث ما بني  السياق  التي شكلت مادة  الرئيسة،  وتدور عناوين األحداث   .262

1956 إىل 1967، و التي شهدت مستويات من الرصاع داخل جيش التحرير باجلنوب واهلجوم عىل 

املاكزا" ونفذه جمموعة من  "بَِدك ِديك  بــــ  الذاكرة احلسانية  مستودع السالح بطانطان، وتعرف يف 
الصحراويني الرافضني لوضع السالح واعتقال جمموعة السبعة والعرشين، وما وقع حول االستفتاء 
عىل دستور 1962، واالنتخابات الربملانية لسنة 1963، وأحداث طانطان لسنة 1963، واعتقال جمموعة 
 1972 بني  واألحداث  1966 و1967،  التحرير سنة  واعتقال جمموعة جيش   1964 أمحد سنة  موالي 
والتي   1975 سنة  اخلرضاء  املسرية  أعقبت  التي  والتطورات  طانطان،  مظاهرة  شهدت  التي  و1980 
عرفت جمموعة من االعتقاالت يف املدن باألقاليم اجلنوبية الصحراوية، وصوالً إىل احتجاز معتقلني 
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الطبيعة  للعيون وبأكدز وقلعة مكونة، ويف سياق األحداث ذات  املحيل  بالسجن  أو قرسيًا،  تعسفيًا 
االجتامعية،  ما بني 1981 و 1990 وضمنها أحداث العيون وما تالها من اعتقاالت، باإلضافة إىل ما 
حصل الحقا ما بني 1991 و 1999،  ومن ذلك أحداث مدينة العيون وما تم من اعتقال جمموعات 
ارتبط هبا من  وما  األحداث  عند هذه  واملصاحلة،  اإلنصاف  هيئة  توقفت  وقد  للمحاكمة  وتقديمها 

انتهاكات.

ثانيا: تكوين االقتناع في شأن مادية االعتقال التعسفي

بجرب  املتعلقة  اجلوانب  يف  للبت  امللفات  إعداد  بمناسبة  واملصاحلة،  اإلنصاف  هيأة  واجهت   .263

األرضار إشكالية إثبات مادية االنتهاكات املتعلقة باالعتقال التعسفي باألقاليم اجلنوبية، ألن معظمها 
واملحارض  القضائية  والوثائق  الرشطة  حمارض  قبيل  من  رسمية،  شبه  أو  رسمية  أوراقًا  يفتقد  كان 
االختفاء  خالفًا ملوضوع  االقتناع،  تكوين  املساعدة عىل  املستندات  من  وغريها  القضائية  واألحكام 
القرسي وجمهويل املصري، الذي كانت الصورة واضحة بخصوصه إىل حد ما، لوجود ضحايا أحياء 

خمتفني سابقا يف كل من املركزين الرسيني بأكدز وقلعة مكونة.

اإلشكاليات  تقريرا يف شأن  الرضر،  فريق جرب  أوىل، من خالل  اهليئة، يف مرحلة  أعدت  وقد   .264

املسطرية املتعلقة بإثبات مادية االعتقال التعسفي، لكونه خيص معظم الطلبات الواردة من الصحراء، 
وتال ذلك تكوين جلنة خاصة لوضع تصور يف شأن مداخل مساعدة من الناحية اإلجرائية لتسوية ما 
يتصل باإلثبات، اشتغلت عىل استثامر كل أدوات ومناهج اهليأة ومساطرها يف إطار فلسفة اإلنصاف 

واملصاحلة حلامية مصالح الضحايا عىل صعيد األقاليم اجلنوبية. 

للضحايا  واستامعها  وحترياهتا  وأبحاثها  امليدانية  زياراهتا  عىل  بناء  اللجنة،  متكنت  وهكذا   .265

والشهود وباقي الفاعلني، من إرساء قواعد تكوين االقتناع يف شأن مادية االنتهاك، حيث تم حتديد 
التعسفي  االعتقال  قاعدة عمل هيأة اإلنصاف واملصاحلة بخصوص  الذي شكل  النظام اإلجرائي 
وباقي االنتهاكات املرتبطة به من تعذيب وسوء معاملة وغريمها.  وحتددت مداخل تكوين االقتناع 

تبعا ملا ييل:

افتراض حسن النية في طلبات الضحايا

266. افرتضت اللجنة املكلفة بتكوين االقتناع، حسن النية، يف واضعي ومقدمي طلبات الكشف عن 

احلقيقة والتعويض واإلنصاف يف إطار االعتقال التعسفي، وافرتضتها بصفة قطعية تلقائيا وطبيعيًا، 
واملنحدرات من  املرتبطات  النساء  أو من  الضحايا  النساء  املقدمة من طرف  الطلبات  لكافة  بالنسبة 

عائالت تعرضت النتهاكات جسيمة.
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267. ومل حتد اللجنة عن افرتاض حسن النية إال يف احلاالت التي تعارضت فيها الطلبات مع قاعدة أو 

أكثر من قواعد تكوين اقتناعها. وعندما بقي الشك قائام لدهيا رجحت مقبولية الطلبات.

تحليل المعطيات من مصادر متنوعة

268. قامت اللجنة املكلفة يف إطار عمل هيئة اإلنصاف واملصاحلة، أثناء تكوين االقتناع،  بمراجعة 

شاملة لكافة املصادر فتّم حتليل املعطيات املستخلصة، بصفة رئيسية من املصادر املستمدة من "التقارير 
2005"  و"التقرير املعّد  التي أعدها فريق استكامل البيانات خالل زيارته لألقاليم اجلنوبية يف فرباير 
يتعلق  فيام  الشهود  كبار  و"إفادات  الصحراوية"   باألقاليم  واالنتهاكات  األحداث  سياق  حول 
املتعلقة  امللفات  البيانات"  و"جداول جتهيز  بسياقات األحداث يف الصحراء و"مستخرجات قاعدة 
و"الئحة  بالصحراء"  العسكرية  العمليات  بتواريخ  و"الئحة  الصحراوية"  األقاليم  يف  باالنتهاكات 

املجلس االستشاري الصحراوي" و"تقرير فريق العمل لألمم املتحدة املعني باالختفاء القرسي".

استحضار نتائج األبحاث والدراسات المجراة

269. استحرضت اللجنة املكلفة، بتكوين االقتناع، نتائج األبحاث والدراسات املنجزة هبيأة اإلنصاف 

التي عاجلت موضوع  التارخيي لالنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان،  واملصاحلة عىل صعيد السياق 
فاعلون  فيه  وشارك   ،1999 سنة  إىل  االستقالل  عىل  احلصول  فرتة  من  "تارخييا  امتد  الذي  العنف 
وجبهة  املغربية،  الدولة  أجهزة  ثم  االستقالل،  بداية  يف  التحرير  جيش  من  عنارص  منهم  متعددون، 

البوليساريو، وأجهزة دول أجنبية ")157). 

1975، تبعا للدراسات واألبحاث املجراة، من حيث  واتسمت االنتهاكات التي ارتكبت منذ   .270

البعد بكوهنا "إما نتيجة لسوء تقدير أو لسوء فهم للخطر االنفصايل واعتامد العنف كوسيلة ملواجهته، 
أو كنتيجة حلسابات ضيقة مرتبطة بمصالح إدارية أو شخصية من طرف أجهزة الدولة املحلية، مما أدى 
إىل هتميش القيادات الوطنية الصحراوية من أجهزة الدولة، وإىل التعرض لعنف الدولة العشوائي"؛ 
احلامئية  التدابري  إطار  يف  أو  املسلحة  باالشتباكات  املرتبطة  املخاطر  بسبب  كانت  االنتهاكات  أن  أو 

الناجتة عنها.

افتراض حصول االنتهاكات بأماكن النزاع

 ،1975 سنة  منذ  صدامية  أحداثا  عاشت  الصحراوية،  اجلنوبية  األقاليم  أن  اللجنة،  اعتربت   .271

البوليساريو كجامعة غري دولتية مسلحة مدعومة من طرف  الرتابية مع  الوحدة  الدفاع عن  إطار  يف 

)157)  السياق التارخيي لالنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان باملغرب، منشورات املجلس االستشاري حلقوق اإلنسان، سلسلة "دراسات 
وندوات هيئة اإلنصاف واملصاحلة"، يونيو 2005.
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اجلزائر. وكام هو الشأن يف كل نزاع مسلح، فإن حصول االنتهاكات أمر مفرتض، إما بصفة إرادية، أو 
عن طريق احتجاز وترحيل السكان املدنيني، أو مطاردهتم. وبفضل هذا العنرص األسايس تم حرص 

األحداث املتصلة بالنزاع املسلح بالشهور واألعوام منذ 1975، تبعا للمناطق املرتبطة باإلقليم. 

272. وساعدت هذه املنهجية عىل حرص املناطق يف إطار املدينة واإلقليم: منطقة السامرة، التي عرفت 

اشتباكات مسلحة بالنظر لوجودها قرب الرشيط احلدودي، ويف دائرهتا مركز املدينة اجلديرية، فارسيا، 
املدينة وبوكراع. وبوجدور،  العيون، وضمنه  الربييب، مكالة، تفاريتي، احلوزة. ومركز  تافودارت، 
ملسيد وكلميم، ويف دائرته كلميم وتيكليت. وأسا الزاك، ويشمل مركزها. وطانطان، مركزه وحميطه. 

وعىل مستوى وادي الذهب، الداخلة. 

مؤشر المكان خارج منطقة النزاع

تبني من خالل جمموعة من املعطيات، حدوث اعتقاالت تعسفية خارج املناطق التي شهدت   .273

أن هذه األخرية كانت  املعلومات  نزاعات مسلحة، وهي طاطا وكلميم وأكادير، ولوحظ يف ضوء 
والتعقب  للمطاردة  حقال  أصبحت  وبالنتيجة  التوتر،  ساحات  من  واهلروب  الرحل  النتقال  جماال 

والتفتيش.

إيالء سنة 1976 مكانة خاصة في التحليل

274. أفضت التحليالت املجراة إىل أن سنة 1976، شهدت أحداثًا واشتباكات بني القوات املسلحة 

امللكية وعنارص البوليساريو املدعومة من طرف اجلزائر. وكانت ذروة الصدام، يف معركتي أمكالة، 
حصول املواجهة بني اجليشني املغريب واجلزائري.   

خالل  من  للجنة،  وتأكد  االعتقاالت.  إطارها  يف  جتري  كانت  التي  املناطق  يف  ذلك  وحصل   .275

التقاطعات املستخلصة من ترصحيات واضعي الطلبات وما ورد يف لوائح رسمية.

276. وواصلت اللجنة، حتليلها بالوقوف عىل مراكز االحتجاز يف عالقتها بالـُمَدد، وَتَبنيَّ أن أقىص 

لألمن  الرسيع  التدخل  قوات  ثكنات  وتليها  العسكرية،  الثكنات  بعض  يف  ومتت  سنة،  هي  مدة 
الوطني، بام يعادل أحد عرش شهرا، ومراكز الدرك يف حدود ستة أشهر، وباقي املراكز، عىل صعيد 
هذه  وعززت  الشهر.  إىل  يصل  هبا  االحتجاز  وكان  اإلدارية  والقيادات  املساعدة  والقوات  الرشطة 
النتائج املتعلقة بأماكن االحتجاز، باقي املعلومات واملعطيات املتعلقة باالختفاء القرسي املدونة عىل 

صعيد املصادر املتنوعة التي اعتمدهتا اللجنة.
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تكوين االقتناع حول االنتهاك في ضوء التقاطع والتطابق

يف  الواردة  التصنيفات  باعتبار  االعتقال،  بخصوص  اقتناعها  تدرجيية،  بصفة  اللجنة،  أسست   .277

قاعدة البيانات، ويف جمملها عىل أساس املجموعات. وهكذا اعتمدت تقاطع تاريخ االعتقال وتقاطع 
مكان االعتقال، اليشء الذي أفىض إىل فرز أسايس، تبينت معه املجموعات التي حتقق فيها، التطابق، 

وتلك التي غاب فيها، فضال عن احلاالت التي تفتقد إىل معطيات كافية.

278. وتم الرجوع إىل إفادات الشهود ومرصحني أساسيني، كانوا بمناطق النزاع، وذلك قصد الوقوف 

للحمالت  بالنظر  العسكرية،  الثكنات  يف  املعتقلني  عدد  حمدودية  وخيص  اللجنة،  َق  َأرَّ سؤال  عىل 
الدعائية املضادة. 

279. ويف هذا اإلطار تم الرجوع إىل سنة 1975 وتبني بعد عدة تدقيقات، أن اجليش مل يكن يعتقل إال 

املشتبه فيهم، حيث تّم االحتفاظ باألشخاص املرتبطني أو املتورطني يف مواجهات مسلحة.

عنصر السن والجنس

280. اعتمدت اللجنة، سن اخلامسة عرشة فام فوق بالنسبة ألعامر واضعي الطلبات، ورجحت يف ذلك 

معايري القانون الدويل اإلنساين. واكتفت بخصوص السن التي َتِقلُّ عن ذلك، إذا مس االنتهاك فردا 
أو أكثر برفقة العائلة. ويف حالة الشّك قررت مقبولية الطلب. وحصل ذلك يف العديد من الطلبات، 
وفضلت يف هذا اإلطار، أن يقع اخلطأ يف حق الدولة بدال من اخلطإ يف حق األفراد. وتعاملت اللجنة مع 
الطلبات املقدمة من طرف النساء عىل أهنا سليمة، حتى ولو أعوزهتا عنارص وقرائن تكوين االقتناع، 

إعامال ملقاربة النوع من جهة، واعتبارا للمكانة اخلاصة التي تتمتع هبا املرأة الصحراوية.

عامل مدة االحتجاز

وقد  التعسفية.  لالعتقاالت  الزمنية  املدة  سقف  بارتفاع  املقدمة  الطلبات  من  العديد  اتسمت   .281

شكل ذلك بالنسبة لعمل اللجنة عنرص حرية، إال أهنا تغلبت عىل ذلك من خالل إفادات الشهود، 
ومن مدخل التسليم بالسنوات التي شهدت نزاعا مسلحا، ووضعية املجموعات املعتقلة. وما عدا 

ذلك، متت دراسة احلاالت تبعا لعنارص تكوين االقتناع املتوصل إليها. 

اعتبار وضعية المجموعات العائلية

وجه  عىل  و1978   1975 بني  اجلنوبية،  األقاليم  شهدهتا  التي  االنتهاكات  من  العديد  اتسمت   .282

وبعد  البيانات  قاعدة  نتائج  عىل  واعتامدا  العائالت.  بعض  حق  يف  تعسفية  باعتقاالت  اخلصوص، 
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واملكان  الزمان  حيث  من  الرتابط  أوجه  عىل  والوقوف  وتصنيفها  هبا  املتعلقة  احلاالت  استخراج 
والرجوع إىل الشهود عند االقتضاء، برزت مداخل تكوين االقتناع التي اعتمدهتا اللجنة. 

وقد تبني للجنة أن عائالت بعينها تشكل نموذجا ملعاجلة امللفات املامثلة، عىل اعتبار تعرضها   .283

لالعتقال اجلامعي يف وقت واحد ونظرا حلجم االنتهاكات املرافقة وصنوف التعذيب وسوء املعاملة، 
واحلط من الكرامة وطبيعة مكان االحتجاز واألرضار التي حلقت أفراد العائلة، إبان فرتة االحتجاز 

وبعدها.

إعادة تصنيف طلبات الضحايا تبعا لالختصاص الزمني

284. حرصت اللجنة أن تكون أعامهلا من صميم اقتناع فكر وقيم حقوق اإلنسان، فأعادت تصنيف 

كافة الطلبات الواردة عىل هيأة اإلنصاف واملصاحلة، عىل أساس معيار زمني ممتد من بداية االستقالل 
إىل سنة 1999.

الطلبات- كتابية يف  التعبري عنها بصفة  تم  اإلرادة احلرة للضحايا -كام  انطالقا من  وتبني هلا،   .285

سالمة التحليل املجرى عىل أساس عاميل املكان والتاريخ، وباقي املداخل السالفة الذكر، مما رسخ 
لدهيا االقتناع املتوصل إليه يف شأهنا. وهكذا ابتدأت االنتهاكات اجلسيمة سنة 1975، لتصل إىل ذروهتا 
عام 1976، لتعود سنة 1977 إىل نسبة قريبة من تلك التي حصلت سنة 1975 قبل أن تقل سنة 1978 
ولرتتفع جزئيا يف 1979، ثم ترتاجع نسبّيا يف 1980 ولرتتفع مرة أخرى عام 1981، ثم تبدأ يف التقلص 
 ،1999 غاية  إىل   1982 بني  ما  متفرق  طابع  ذات  االنتهاكات  حاالت  وبقيت   .1982 سنة  حلول  مع 
اجتامعية، ومهت، عىل وجه اخلصوص، سنوات  أحداثًا ذات طبيعة  التي عرفت  السنوات  باستثناء 
1987و1991و1993و1999. توصلت اللجنة يف ضوء عملها إىل نتائج مستخلصة من كافة الفرضيات، 

وبناء عىل التحليل والتقاطع والتطابق، كان اقتناعها عميقا، ما عدا يف احلاالت التي ترسب فيها الشك، 
قد حرصت عىل تفسريه ملصلحة الضحايا.

ثالثا: تكوين االقتناع في شأن االختفاء القسري

286. أسست هيأة اإلنصاف واملصاحلة، من خالل فريقها املكلف بالتحريات، ملنهجية عملها ونظامها 

املنتظمة  اللقاءات  خالل  ومن  الصحراوية،  باألقاليم  املصري  جمهويل  موضوع  بخصوص  اإلجرائي 
االختفاء  ملتابعة ملف  وازنة وخرباء خمتصني،  بنزكري مع شخصيات  ادريس  املرحوم  اهليئة  لرئيس 
القرسي، ويف مقدمتهم مسؤولون يف مؤسسات الدولة ممن تتبعوا امللف وكان من بينهم من تفاعل مع 

فريق العمل التابع لألمم املتحدة.
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االختفاء  شأن  يف  االقتناع  بتكوين  املتعلق  اإلجرائي  النظام  وسامت  مكونات  تقديم  ويمكن   .287

القرسي من موقع التجربة املغربية للعدالة االنتقالية، كام ييل:

من حيث الهدف والمنهجية المتبعة

288. منذ انطالق أشغاله، حدد فريق التحريات ضمن أولوياته، َتَوفُّر اهليأة عىل الئحة مرجعية أولية 

للمختفني جمهويل املصري، تتسم بأقىص درجة ممكنة من الوثوقية )Fiabilité( واملصداقية، يتم اعتامدها 
أساسا للتحريات حول جمهويل املصري بالصحراء.

289. وحدد الفريق املنهجية التي اعتمدت املصادر املتوفرة من لوائح وبطاقات ومذكرات، لتجميع 

كل األسامء املتداولة هبدف تدقيقها وضبطها عرب املقارنة، وحتليل املعطيات املتوفرة يف بعض التقارير 
والبطاقات وجدولتها هبدف احلصول عىل لوائح قابلة للمقارنة. وأفىض ذلك إىل وضع مسودة أولية 
لالئحة املرجعية، جتمع كل األسامء الواردة يف خمتلف اللوائح، لضبط التقاطعات بني خمتلف املصادر، 
تشابه  من  اجلنوبية  املناطق  يف  األشخاص  إسامء  ُيميز  ملا  نظرا  وتدقيقها  األسامء  يف  التكرار  فيها  بام 

وتداخل.

من حيث المهام المنجزة على تنوع المصادر

290. تم إنجاز اخلطوات املتعلقة بتحليل العديد من التقارير والبطاقات واملذكرات وجدولة املعطيات 

الواردة يف  البطاقات الشخصية للضحايا  الواردة فيها الستخراج لوائح قابلة لالستعامل، خصوصا 
تقرير فريق العمل التابع لألمم املتحدة، وتقرير اجلمعية الفرنسية AFASPA. والبطاقات الشخصية 
للضحايا املعدة من طرف منتدى احلقيقة واإلنصاف والبطاقات الربيدية للتضامن مع الضحايا الواردة 

عىل الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان ومذكرات عائالت املختفني جمهويل املصري يف الصحراء.

واملنظمة  اإلنسان،  حلقوق  املغربية  اجلمعية  لدى  املتوفرة،  اللوائح  خمتلف  وترتيب  جتميع  وتم   .291

املغربية حلقوق اإلنسان، ومنتدى احلقيقة واإلنصاف، وفرعه بالعيون، وجلنة عائالت املختفني جمهويل 
املصري يف أقاليم الصحراء واستخراج الئحة تقريبية من اللوائح العامة هليأة التحكيم املستقلة.

من حيث اعتماد الالئحة المرجعية

خمتلف  يف  الواردة  األسامء  جتميع  عرب  املرجعية  لالئحة  أوىل  كمسودة  عامة،  الئحة  وضع  تم   .292

اللوائح املتوفرة واملستخرجة من البطاقات واملذكرات، وكذا تدقيق الالئحة العامة األولية، وتنقيتها 
من األسامء الزائدة غري ذات الصلة، والتمحيص يف األسامء بتصحيح األخطاء املرتبطة، إما بالرتمجة 
أو بتحريف األسامء أو عدم اكتامهلا أو ورودها بصيغ متباينة وإلغاء التكرار فيها، بام يف ذلك التكرار 

الناتج عن عدم ضبط أو حتريف األسامء يف اللوائح املتوفرة. 
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293. وبموازاة مع ذلك، تم التأكد من "وثوقية" األسامء املتداولة، عرب ضبط املصادر املختلفة التي ورد 

فيها إسم الضحية، ووضع الئحة مرجعية أولية عامة حتتوي عىل ما يزيد عن 300 إسم، ومراجعتها مع 
أطر حقوقية جمربة من املناطق اجلنوبية، هبدف فرز الئحتني، وهكذا تم تصنيفها حسب قوة القرائن 
وتشمل  إسام،   116 من  وتتكون  وثوقية"  "األشد  وهي   ،)1( األولية  املرجعية  الالئحة  الئحتني،  إىل 
اختفائهم  املعلومات عنهم وعن ظروف  من  قدر  أكرب  يتوفر  املعروفني هم وعائالهتم ممن  الضحايا 
باألساس. والالئحة املرجعية األولية )2(، وهي "متوسطة الوثوقية"، وتتكون من 137 إسام، وتشمل 
الضحايا األقل تداوال والذين ال تتوفر بعد معلومات دقيقة عن عائالهتم وعن ظروف اختفائهم". 
معتقالت  يف  للمتوفني  إضافية  الئحة  ختص  أخرى  لوائح  وضعت  الالئحتني،  هاتني  جانب  وإىل 
خمتلفة حسب إفادات بعض العائالت واملعتقلني السابقني والئحة شهود كبار عىل حاالت مجاعية أو 

أحداث، موزعني حسب املناطق.

رابعا: االنطالق من حيث انتهت إليه هيأة التحكيم المستقلة

املتوفني  القرسي  االختفاء  ضحايا  عائالت  بتعويض  قامت  أن  املستقلة،  التحكيم  هليأة  سبق   .294

واملدفونني بمقابر مكونة وأكدز. وتوجد الئحة تضم إسامء هؤالء الضحايا، كانت قد استلمتها هيئة 
للحاالت  الكربى  األغلبية  أن  وبام  اإلنسان.  حلقوق  االستشاري  املجلس  من  واملصاحلة  اإلنصاف 
املسجلة يف هذا امللف تنتمي إىل األقاليم اجلنوبية الصحراوية املغربية، فقد قرر فريق التحريات، منذ 
تنظيمها يف  املزمع  املراسيم  آرائها يف موضوع  واستمزاج  املعنية  العائالت  بزيارة  القيام  العمل  بداية 

املقابر املذكورة، إسوة بمقربة تازمامارت.

خامسا: عمل فريق الهيأة المكلف بالتحريات

ُموليا عناية  بالتحريات مهامه طيلة والية هيئة اإلنصاف واملصاحلة،  املكلف  اهليأة  بارش فريق   .295

خاصة مللف جمهويل املصري. وقد مكنت الزيارات امليدانية املجراة، من التداول مع عائالت املتوفني 
والتحري  الرفات.  موضوع  شأن  يف  وأكدز  مكونة  قلعة  من  كل  يف  السابقني،  الرسيني  املعتقلني  يف 
باحلاالت  والعناية  والشهود.  العائالت  إىل  باالستامع  املصري  جمهويل  املختفني  حاالت  بخصوص 

الصحية ذات الطابع االستعجايل، وتقييم احلاجيات االحتاملية يف جمال التأهيل الصحي".

ملنهجية  وتفعيال  املرحلة من جهة،  أولويات  من  املنطقة  لكون  اعتبارا  اخلطوة  "وقد متت هذه   .296

العمل املعتمدة، واملرتكزة عىل استهداف الضحايا وعائالهتم أوال، كحلقة أساسية يف حتريات الفريق، 
من جهة أخرى، وارتكز العمل عىل مقاربة حقوقية وإنسانية  اتسمت بالشمولية، حيث ربطت إشكالية 
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احلقيقة بشكل وثيق ببناء الثقة وبعث األمل، وإعادة االعتبار، ولو رمزيا للضحايا وذوهيم يف مرحلة 
أوىل عرب التنقل إىل مناطقهم وزيارهتم يف منازهلم ما أمكن، وبتفادي الفصل املطلق، وبشكل قرسي، 
بني ما يفيد احلقيقة وما يتعلق بجرب الرضر، عرب موازنة دقيقة بني تفادي خلق انتظارات كربى وبني 
ملعاناهتم،  إنساين  واعتبار  بتفهم  والعائالت  للضحايا  اإلصغاء  وحسن  واحلاجيات،  األرضار  رصد 

والتهييء النفيس لذوي املتوفني وجمهويل املصري)158).

297. ومتكنت هيأة اإلنصاف واملصاحلة، يف ضوء ذلك، من وضع وتدقيق اللوائح املتعلقة بــاملتوفني 

الذين مل يتم االستامع إىل عائالهتم، وجمهويل املصري الذين تتوفر قرائن قوية عىل وفاهتم يف املعتقالت، 
إىل  االستامع  يتم  مل  الذين  املصري  وجمهويل  لعائالهتم،  االستامع  تم  الذين  املصري  جمهويل  واملختفني 

عائالهتم.

298. كام متكنت هيأة اإلنصاف واملصاحلة، من "حتيني الالئحة املرجعية األولية عىل ضوء مستجدات 

الزيارة"، و"متابعة االتصال بعائالت املتوفني وجمهويل املصري يف عني املكان"؛ حيث تم إنجاز املهام 
أكدز  بمراكز  املتوفني  عائالت  مع  الرفات  "موضوع  حول  بالتواصل  احلقيقة  عن  بالكشف  املتعلقة 
املصري  لوائح جمهويل  بالصحراء"، و"حرص وحتيني  املصري  لوائح جمهويل  ومكونة"، و"حرص وحتيني 
ضمن  إسامؤهم  وردت  أشخاص  لوائح  وحتيني  و"حرص  وفاهتم"،  تفيد  قوية  قرائن  توفرت  الذين 

لوائح جمهويل املصري وتأكد وجودهم عىل قيد احلياة".

شهود  إىل  االستامع  عملها،  ومساطر  منهجية  ضمن  واملصاحلة،  اإلنصاف  هيأة  اعتمدت  كام   .299

كبار، ممن كانوا فاعلني يف األحداث أو متتبعني هلا أو من أعيان القبائل وغريهم من األشخاص الذين 
إفادات وتوضيحات وبيانات ساعدت عىل توضيح الصورة بخصوص األحداث وسياقاهتا  قدموا 

واالنتهاكات التي جرت يف إطارها. 

300. ويمكن اجلزم أن الدولة من خالل هيأة اإلنصاف واملصاحلة قد أفصحت عن إرادهتا بخصوص 

البوليساريو  تبقى  وباملقابل،  املغربية.  للمملكة  اجلنوبية  باألقاليم  املسلحة  االشتباكات  إثر  الضحايا 
كجامعة غري دولتية مسلحة مدعومة وحمتضنة من طرف اجلزائر، مسؤولة عن اإلفصاح عام خيصها يف 

شأن مصري األشخاص املختفني يف إطار النزاع اجلاري.

)158)  التقرير اخلتامي هليئة اإلنصاف واملصاحلة، نونرب 2005.
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سادسا: استمرار التواصل العمومي مع الضحايا وباقي الساكنة: 
لحظة في البوح العمومي وتعزيز الثقة في مسار العدالة 

االنتقالية

301. لعبت التلفزة اجلهوية، بمدينة العيون، دورا هاما يف تقديم اهليأة والتعريف هبا ومواكبة أشغاهلا، 

بداية  مع  تزامن  وأنه  سيام  ال  خاصا،  اهتامما  لقي  والذي  ألعامهلا،  العمومي  الطابع  عكس  ما  وهو 
انطالق البث ألول مؤسسة إعالمية عىل املستوى اجلهوي.

برنامج   ،2005 أبريل  ُأطلق يف مطلع شهر  نطاق واسع،  التواصل وإشاعته عىل  ولتطوير هذا   .302

بمدينة  املسجلة  األوىل،  التلفزية  احلوارية  اجللسة  يف  شارك  وقد  اهليأة.  مع  حوارية  جلسات  لتنظيم 
االنتهاكات  حول  احلوار  انصب  حيث  عنهم،  املفرج  املصري  جمهويل  الضحايا  عن  ممثلني  العيون، 
اجلسيمة حلقوق اإلنسان، وسياقاهتا ومكانتها يف الصحراء، ومنظومة جرب الرضر، وآليات املصاحلة 

وعالقتها مع الذاكرة واملجال. 

الضحايا  ومعاناة  آالم  بسط  رصيح،  وخطاب  جريئة  زاوية  من  املتحدثون،  الضحايا  واختار   .303

فرديا  عقابا  بوصفها  االنتهاكات  "الشهداء". وحكوا عن  بأوصاف  قدموهم  الذين  الرسية،  باملراكز 
عشوائية،  كانت  بكوهنا  االعتقاالت  ووصفوا  داخلية،  آالمًا  باعتبارها،  اآلالم  ووصفوا  ومجاعيا، 

وذلك بدءا من سنة 1976، كام أضافوا للفظ االختفاء القرسي وصف االختطاف.

304. وكان كل ذلك، داال من جانبهم ونطقوا كثريا بألفاظ الصحراء وُأناسها ومعاناهتم. ومن جهته، 

ثمن مندوب اهليأة َبْوح الضحايا، مقدما كافة التوضيحات واإلفادات املتعلقة باألسئلة املثارة.

305. وتبقى قيمة هذه اجللسة احلوارية، يف أهنا ُدّشنت تلفزيًا من مدينة العيون ومن قلب الصحراء 

األزمنة  يف  ومآٍس  ويالت  من  جرى  بام  العمومي  االعرتاف  إطالق  من  الضحايا  ومكنت  املغربية، 
الصعبة ملايض انتهاكات حقوق اإلنسان. 

306. وانعقدت اجللسة احلوارية الثانية يف مدينة الداخلة، ومتيزت بحضور ضحية قضت يف كل من 

أكدز ومكونة، اثنتي عرشة سنة من االختفاء القرسي، وحضور ضحيتني من املركز السابق املعروف 
"البيسيسمي"، وممثل عن هيأة اإلنصاف واملصاحلة.

التوقف  تم  حيث  االختصاص،  بتفسري  يتصل  ما  لتشمل  املثارة،  واألسئلة  القضايا  وامتدت   .307

املصري،  ملجهويل  احلارقة  واألسئلة  القرسي،  الرتحيل  عند  اجلسيمة  االنتهاكات  موضوع  بمناسبة 



104

تقرير أساس
حول حقوق اإلنسان باألقاليم اجلنوبية للمملكة املغربية

ومدلول االعتذار واملسؤولية الفردية عن االنتهاكات، ومعاين اسرتجاع الذاكرة اجلامعية، واملقصود 
بضامنات عدم التكرار.

مع  العمومي  البوح  قمة  املايض وقساوهتا، وكانت  آالم  الضحايا عن حدة  أخرى، عرب  ومرة   .308

سؤال ُمَزْلِزل للسيدة الضحية، التي قضت تلك املدة الطويلة. حيث تساءلت وهي تبتسم ويف كامل 
هذه  كانت  حيث  يشء،  كل  قالت  وبذلك  اعتقلت"؟  ملاذا  أعرف  "ال  متأملتني:  وبعينني  اطمئناهنا 

الكلامت بليغة وأقوى مما يمكن أن يقال بعد طول اختفاء قرسي.

309. وَعربَّ كل من الضحيتني املشاركتني، عن أشكال التعذيب واملعاناة التي عرفها ضحايا االحتجاز 

التعسفي، بمركز "البيسيسمي"، الذي كان اسمه ُيثري الرعب، وكان شبيها يف ذلك بمركز درب موالي 
الرشيف بالدار البيضاء.

ر مندوب هيأة اإلنصاف واملصاحلة، عاليا حضور الضحايا وبوحهم، وقدم، باسم اهليأة،  310. وَقدَّ

التوضيحات واإلفادات بخصوص األسئلة املثارة.

311. كام متثلت قيمة احللقة بمدينة الداخلة، يف كوهنا وسعت من نطاق أصوات وجغرافية االنتهاكات، 

وأبرزت صوت املرأة الصحراوية الضحية شأن أخريات يف املناطق األخرى من املغرب، وكذا صوت 
ضحايا االعتقال التعسفي. لتكون بذلك نقطة قيمة مضافة جللسة العيون.

312. وحظيت اجللسة احلوارية بمدينة السامرة، بتتبع منقطع النظري فاق كل التوقعات، حيث كانت 

الشوارع والساحات خالية أثناء البث، بالنظر إىل اجلدل القوي الذي دار بني الضحايا الذين مل خُيِْف 
بعضهم تعاطفهم مع أطروحة البوليساريو وبني مندوب هيأة اإلنصاف واملصاحلة)159)، حيث متيزت 
االختفاء  ضحايا  عن  املدافعني  النشطاء  أبرز  ومن  ومكونة  أكدز  يف  سابقا  اعتقلوا  ضحايا  بحضور 

القرسي يف الصحراء.

313. وقد ثمنت معظم الردود، ومن خمتلف املواقع قيمة احللقة، ملا متيزت به من جرأة، يف إطار احرتام 

تام لشخص الضحايا وكرامتهم. 

وتزايدت حدة األسئلة وانصبت عىل جمهويل املصري وسياقات ووقائع االنتهاكات، والكشف   .314

عن احلقيقة، وموضوع الرفات، وتقديم اجلناة إىل العدالة، وتدابري الثقة املمهدة لفكرة املصاحلة وغريها 
من القضايا اإلشكالية للعدالة االنتقالية يف الصحراء. وكانت تدخالت الضحايا بحجم ثقل املايض 
وموقع السامرة بالنظر إىل تاريخ النزاع. وقال الضحايا يف هدوء وبكل قوة، ما يريدون التعبري عنه، 

)159)  َمثَّل هيئة اإلنصاف واملصاحلة يف كافة هذه اجللسات األستاذ أمحد شوقي بنيوب.
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مما طبع اجللسة بميسمها اخلاص. واستفرس الضحايا عن مواضيع أخرى من بينها موضوع ضحايا 
األلغام ومساءلة اجلالدين.

ومساطر  اهليأة  باختصاص  يتعلق  ما  تبيان  وبعد  مقاربتها.  واملصاحلة  اإلنصاف  هيأة  ممثل  وقدم   .315

ومناهج عملها. ويف احرتام تام للضحايا، أوضح مندوب اهليأة، للضحايا أنه يف املغرب، الذي مل تقع 
العدالة  تبني  نفسه  تلقاء  من  النظام  نفس  يقرر  عصابات،  حرب  وال  األمد،  طويلة  شعبية  ثورة  ال  فيه 
االنتقالية، ويف إطار إرادته احلرة، اختار تنظيم جلسات االستامع العمومية، وظل حريصا يف نفس الوقت 

عىل أن يتناول الضحايا الكلمة ليعربوا يف فضاء حر عن األمل والرأي بدون أي مضايقة أو تعسف.

316. وأضاف، أنه توجد بلدان، تتجاوز انتهاكاهتا اجلسيمة أضعاف ما حصل يف املغرب، يف إشارة إىل 

ضحايا الفتن األهلية املسلحة، وتتوفر عىل رصيد مايل ضخم من العملة الصعبة، ومل تقدر عىل هَنِْج 
العدالة االنتقالية. وواصل تقديم التوضيحات مثريا انتباه الضحايا النشطاء إىل أن العدالة االنتقالية 
عرب العامل، تنشغل أشد االنشغال بسياقات االنتهاكات، وأكد يف هذا الصدد، بأن االنتهاكات احلاصلة 
يف مايض الصحراء مل حتصل، يف "كوكب املريخ"، وإنام يف نطاق استكامل الوحدة الرتابية، يف إشارة 

دالة إىل املسؤولية املفرتضة للبوليساريو كجامعة مسلحة غري دولتية، مدعومة من طرف اجلزائر.

ترتدد طويال  وبقيت أصداؤها  بامتياز،  العمومي  التواصل  ذروة  السامرة  ولقد شكلت جلسة   .317

العجيبة  الرتكيبة  اجللسة  تلك  وعكست  وموريتانيا.  تندوف  ويف  وبوادهيا  الصحراء  مدن  خمتلف  يف 
للعدالة االنتقالية يف كوهنا، مزجيًا من آهات الضحايا وحقوق اإلنسان والقانون وإكراهات السياسة. 
وتشاء املصادفات يف سياق نتائج العدالة االنتقالية، وسنواٍت فيام بعد، أن يتحمل املسؤولية األوىل عن 

اإلدارة الرتابية، بصفة عامل السامرة، ابُن أحد ضحايا جمموعة أكدز ومكونة.  

سابعا: جبر الضرر الفردي باألقاليم الجنوبية: 

محطة بارزة في إنصاف الضحايا 

318. أولت هيئة اإلنصاف واملصاحلة، أمهية خاصة ملوضوع التعويض املايل ضمن مقاربتها الشمولية 

له  تعرض  الدولة عام  بمسؤولية  اعرتافا  يمثل  الرضر  أشكال جرب  من  واعتربته شكال  الرضر،  جلرب 
الضحايا من انتهاك جسيم حلقوقهم. وأنه مهام بلغت قيمة التعويض املايل، فإنه ال يمكن أن يعوض 
املعاناة واألرضار اجلسدية والنفسية واملادية التي تعرضوا هلا، بل إن قيمته األساسية تكمن يف كونه 
يساهم، إىل جانب األشكال األخرى املتعددة جلرب الرضر، يف استعادة كرامة الضحايا ومساعدهتم عىل 

االندماج جمددا يف املجتمع، ومن تم التخفيف من اآلالم الناجتة عن االنتهاكات. 



106

تقرير أساس
حول حقوق اإلنسان باألقاليم اجلنوبية للمملكة املغربية

التعويض المالي

هلذا  أعدت  شبكات  يف  حددت  احتساب  طرق  الضحايا  تعويض  يف  اهليئة  اعتمدت   .319

قرسي،  )اختفاء  املدعى  االنتهاك  وحسب  متييز  وبدون  الضحايا  مجيع  عىل  وطبقت  الغرض، 
.)... تعسفي  اعتقال 

320. وقد بلغ جمموع املستفيدين من التعويض املايل من الضحايا وذوي حقوقهم يف األقاليم اجلنوبية، 

6195 فردا بمبلغ مايل إمجايل يقدر ب 731.219.855.00 درهم.

كام عملت اهليئة عىل اعتامد مقاربة النوع فيام خيص تقدير التعويضات املالية وذلك من خالل   .321

العنارص التالية:

- اعتبار االغتصاب انتهاكا قائم الذات والتعويض عنه.

- اعتبار اإلجهاض أثناء االختفاء القرسي أو االعتقال التعسفي من نتائج سوء املعاملة والتعويض 
عنه.

- الرفع من القيمة املالية للمبلغ فيام يتعلق بالنساء بخصوص التعذيب وسوء املعاملة واملس بالكرامة.

- الرفع من القيمة املالية للتعويض عن املخلفات الصحية غري القابلة للتحمل الطبي بالنسبة للنساء 
الضحايا.

- زيادة نسبة 10 إىل 20 % بالنسبة للنساء عن ضياع الفرص.

- اعتامد املساواة بني املستحقني من ذوي احلقوق بالنسبة لتعويض الضحايا سواء منهم املتوفني أثناء 
أو بعد االنتهاك.

- االهتامم بوضعية األطفال الذين رافقوا أولياءهم يف االعتقال، حيث قررت تعويضهم عام تعرضوا 
له من انتهاكات حلقوقهم كأطفال قارصين.

322. وعموما فقد راعت اهليئة املساواة بني الضحايا الذين ينتمون لنفس املجموعة، وكذلك ما قد 

يكون من خاصيات حسب خمتلف احلاالت، عند حتديد التعويضات.

وجتدر اإلشارة إىل أنه تم تعويض 27763 من ضحايا االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان يف   .323

قدره  مايل  بمبلغ   ،1999 للتعويض سنة  املستقلة  التحكيم  هيئة  إحداث  منذ  املايض وذوي حقوقهم 
1.950.528.728,80 درهم. عىل مستوى جمموع الرتاب الوطني، وهم كالتايل: 

7780 بمبلغ  - بلغ عدد املستفيدين الذين تم تعويضهم من طرف هيئة التحكيم املستقلة للتعويض 
مايل إمجايل مقدر ب 960.000.000.00 درهم.
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مايل  بمبلغ   19983 واملصاحلة  اإلنصاف  هيئة  تعويضهم من طرف  تم  الذين  املستفيدين  بلغ عدد   -
إمجايل مقدر ب 990.528.728,80 درهم.

اإلدماج االجتماعي

واليتها،  انتهاء  وبعد  واملصاحلة،  اإلنصاف  هيئة  أصدرت  فقد  املايل  التعويض  إىل  باإلضافة   .324

اجلنوبية،  األقاليم  إىل  ينتمون  مستفيدا   568 لـ  االجتامعي  باإلدماج  توصيات  توصياهتا،  تفعيل  جلنة 
ووضعيتها كاآليت: 

- احلاالت التي تم تنفيذها بلغت 500 مستفيدا.

- عمل املجلس الوطني بتنسيق مع احلكومة عىل تسهيل إدماج املستفيدين من التوصية وفق تصور تم 
فيه احرتام تنوع احلاالت حسب السن واملؤهالت العلمية واخلربة املهنية، وتتوزع كاآليت:

98 حالة يتوفرون عىل مؤهالت علمية تم توظيفهم بالقطاعات احلكومية واجلامعات املحلية، دون  	

تطبيق رشط السن واملباراة. وكذا تأدية مستحقات التقاعد ملؤسسات التقاعد لفائدة األشخاص 
الذين يتجاوز سنهم 40 سنة.

153 حالة، استفادوا من مأذونية ورخص النقل. 	

126 حالة، استفادوا من السكن زيادة عىل الدعم املايل املقدر ب 32 ألف درهم بالنسبة للقاطنني  	

بمدينة العيون، واستفاد املقيمون بمدينة السامرة من دعم قدره 50 ألف درهم. 

105 حالة، استفادوا من مساعدات مالية شهرية من أجل مساعدهتم عىل التكوين التأهييل لتسهيل  	

إدماجهم؛

11 حالة، منحوا مبالغ مالية لدعم مشاريع يودون القيام هبا. 	

2 حالتان مصابتان بأمراض مزمنة استفادتا من سكن ومنحة مالية شهرية. 	

حالة واحدة يف طور التنفيذ.  	

الوظيفة  	 يف  أدجمت  حالة،   49 احلاالت  هذه  وتضم  لفائدهتا؛  التوصية  تنفيذ  يمكن  ال  حالة   70

متواجدون  حاالت  و7  متوفون؛  حالة  و13  احلال؛  ميسور  و1  التوصية؛  إصدار  قبل  العمومية 
باخلارج.

325. وبالنسبة لضحايا االختفاء القرسي فقد عممت توصية اإلدماج االجتامعي عىل مجيع الضحايا 

وذوي حقوق املتوفني بدون استثناء. 
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326. وجتدر اإلشارة إىل أن جمموع املستفيدين من التوصية املتعلقة باإلدماج االجتامعي الصادرة عن 

هيئة اإلنصاف واملصاحلة وجلنة تفعيل توصياهتا يبلغ 1416 حالة عىل مستوى جمموع الرتاب الوطني.

التغطية الصحية للضحايا وذوي الحقوق

بطاقة،   2395 اجلنوبية  باألقاليم  حقوقهم  وذوي  الضحايا  لفائدة  الصادرة  البطائق  عدد  بلغ   .327

واستفاد منها باإلضافة إىل الضحايا املبارشين األزواج واألوالد.

تسوية األوضاع اإلدارية والمالية

328. أصدرت هيئة اإلنصاف واملصاحلة وجلنة تفعيل توصياهتا، باإلضافة إىل التعويض املايل، توصيات 

بتسوية الوضعية اإلدارية واملالية لفائدة 155 ضحية كانوا موظفني أو مستخدمني باملؤسسات العمومية 
وتم طردهم أو توقيفهم بسبب واقعة االعتقال، وبعد تدقيق املعطيات املتعلقة بملفاهتم عرضت عىل 
رئاسة احلكومة، ومتت مراسلة القطاعات احلكومية املعنية هبا، وكونت جلان لدراسة هذه امللفات وتم 
البت فيها وتسويتها وفق املنهجية املعتمدة يف رسالة للسيد الوزير األول سنة 1999 املتعلقة باملوقوفني 

واملطرودين ألسباب سياسية أو نقابية.

املتعلقة بتسوية األوضاع اإلدارية واملالية الصادرة عن  التوصيات  وجتدر اإلشارة إىل أن عدد   .329

هيئة اإلنصاف واملصاحلة أو جلنة تفعيل توصياهتا بلغ 564 حالة.



109

القسم الرابع
مبادرة الحكم الذاتي بالصحراء المغربية وحقوق اإلنسان

بالصحراء  الذايت  احلكم  مبادرة  املتحدة،  األمم  إىل   2007 أبريل   11 يف  املغربية  اململكة  قدمت   .330

املغربية، متاشيا مع قرارات جملس األمن التي دعت األطراف، منذ العام 2004، إىل مواصلة التعاون 
مع األمم املتحدة، لوضع حد للمأزق الراهن وإلحراز تقدم نحو إجياد حل سيايس.)160)

331. تأسست املبادرة يف عديد مرتكزاهتا، فضال عن استجابتها للمعايري العاملية والرشعية الدولية، 

والتزام  نية  بحسن  اململكة،  انخراط  عن  للتعبري  واالجتامعية،)161)  الثقافية  املنطقة  وخصوصيات 
ومسؤولية، يف إجياد حل سلمي واقعي ومتفاوض عليه وتكريسا لنهجها الدبلومايس القار الذي ميز 
تدبريها لقضية الصحراء املغربية وطبع تعاطيها مع امللف، ضمن اختيارات اململكة الثابتة يف التعامل 

مع القضايا الدولية برتجيح التفاوض والتدبري السلمي.)162)

مع  املصاحلة  للدولة، حيث  السيايس  للتفكري  متطورة  منظومة  الذايت، من  احلكم  مبادرة  تنهل   .332

وحضاريًا  ثقافيًا  بورش،  وقد  ُملهم،  حقوقي  ومبدأ  ٌد،  جُمَدِّ مقوم  واملجال،  والذاكرة  والراهن  املايض 
بأنفاس، عميقة وممتدة، أثناء مراجعة مدونة األرسة، واالعرتاف باحلقوق الثقافية األمازيغية وإشاعة 
العدالة االنتقالية عىل نطاق واسع، وإعادة االعتبار مع العمران، ضمن ديناميات، قادهتا الدولة، يف 

عملياهتا امليدانية، عىل مستوى ُعموم جغرافية املغرب....

333. وقد كانت حقوق اإلنسان، يف قلب كل ذلك. وبذلك جاءت، مبادرة احلكم الذايت، موصولة، 

بعمقها احلضاري املغريب ثقافيا واجتامعيًا، ومن ثم سياسيًا. رصحية، قاطعة، وحاسمة يف االختصاصات 
قانونيًا  املقارن  الدولية ويف ظل  املعايري  لقراءة  القانونية والتنظيمية. وعندما خضعت  والصالحيات 
وسياسيًا تم االعرتاف هلا، بمقتىض أوصاف اجلدية واملصداقية، ألهنا وبمقاييس العرص، حلٌّ سيايس، 

يويل الديمقراطية وحقوق اإلنسان أمهية خاصة.

)160)  يعد قرار جملس األمن رقم 1720 بتاريخ 31 أكتوبر 2006 آخر قرار له قبل تقديم املغرب ملبادرة احلكم الذايت.

)161)  خطاب جاللة امللك بمناسبة الذكرى 32 للمسرية اخلرضاء، الدار البيضاء، 6 نونرب 2007.

القطع مع  أعلن  الذي   2007 أبريل   30 الصادر يف   1754 قرار جملس األمن رقم  تم تكريسه بشكل هنائي بموجب  ما  )162)  متاشيا مع 
املقاربات املطروحة وجتاوز مقرتح بيكر وخمطط التسوية واالستفتاء، ودعا إىل إجراء مفاوضات مبارشة بني أطراف النزاع بحسن نية 

وبدون رشوط مسبقة.
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334. ُأعدت مبادرة احلكم الذايت بالصحراء املغربية، بنهج تشاوري، حميل ووطني واسع النطاق مع 

الساكنة املحلية وممثليها، وبإمجاع وطني،)163) كام تم إغناؤها بمشاورات عىل الصعيد الدويل، استندت 
التدبري الديمقراطي  التوافق واملسؤولية واالنفتاح، هبدف متكني مجيع الصحراويني، من  عىل مبادئ 

لشؤوهنم املحلية، من خالل هيئات متثيلية وترشيعية وتنفيذية وقضائية.)164)

الدولية يف جمال  الدولية وااللتزامات  الرشعية  ملبادئ  العامة  التوجهات  املبادرة  واستحرضت   .335

العنارص  وفق  الذايت،  للحكم  الدولية  النامذج  يف  هبا  املعمول  األساسية  والقواعد  اإلنسان  حقوق 
الرئيسية اآلتية:

أوال: المبادرة، تكريس لمبادئ الحوار والسلمية والتفاوض لتسوية 
النزاع

واالعتدال  احلوار  بمبادئ  التشبث  من  "جعل  املغرب  أن  السادس،  حممد  امللك  جاللة  أكد   .336

والسلم وحسن اجلوار واالحتكام للرشعية الدولية السبيل األمثل للطي النهائي للنزاع املفتعل حول 
اسرتجاعنا املرشوع ألقاليمنا اجلنوبية")165). "وأنه ظل، وهو الدولة الديمقراطية، ملتزما بمبدأ التسوية 
السلمية للخالفات متعاونًا باستمرار مع منظمة األمم املتحدة".)166) و"ومن منطلق أن الرشعية الدولية 
تقتيض، روحا ومنطوقا، التفاوض املسبق بشأن أي حل سيايس والقبول املشرتك إلجراءات تنفيذه، 

فإن املغرب مل يفتأ ينادي باإلحتكام إىل هذا املبدأ السليم".)167)

السلمي  وطابعها  السياسية  بواقعيتها  احلكيم،  النهج  هذا  وفق  الذايت،  احلكم  مبادرة  كرست   .337

التوفيقي والتوافقي وهنجها التفاويض املرن، حال سياسيا نموذجيا، وأفقا مؤسساتيا طموحا، جعل 
منها إطار قانوين فعال للتسوية.)168)

338. تأسست املبادرة ضمن اعتباراهتا عىل وضع حد للنزاع اإلقليمي الذي عمر طويال، وشكل، عقبة 

أمام اجلهود لتعزيز التنمية املجالية باملنطقة والتعاون اإلقليمي، وذلك بام تقدمه دينامياهتا السياسية من 

 32 الذكرى  بمناسبة  امللكي  ؛ واخلطاب   2005 نونرب   6 الرباط،  30 للمسرية اخلرضاء،  الذكرى  بمناسبة  السامي  امللكي  )163)  اخلطاب 
للمسرية اخلرضاء، الدار البيضاء، 6 نونرب 2007.

)164)  يراجع رسالة تقديم سفري املغرب لدى األمم املتحدة ملرشوع احلكم الذايت بالصحراء املغربية املقدمة يف 11 أبريل 2007.

)165)  اخلطاب امللكي السامي بمناسبة الذكرى 26 النطالق املسرية اخلرضاء، الرباط، 6 نونرب .2001

)166)  خطاب امللكي السامي بمناسبة الذكرى 28 للمسرية اخلرضاء، مكناس، 6 نونرب 2003.

)167)  نفس املرجع أعاله.

)168)  يعترب مبدأي حل املنازعات الدولية بالطرق السلمية واشاعة السلم والسالم يف العامل أهم املبادئ الواردة يف ميثاق األمم املتحدة، 
والذي تم تكريسه يف العديد من الصكوك الدولية، بام فيها صكوك حقوق اإلنسان وعىل رأسها اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الذي 
اعترب يف الفقرة األوىل من ديباجته أن االعرتاف بالكرامة املتأصلة يف مجيع أعضاء األرسة البرشية وبحقوقهم املتساوية الثابتة هو أساس 
املدنية والسياسية واالقتصادية  الدوليني اخلاصني باحلقوق  العهدين  تأكيد ذلك يف ديباجة  العامل، كام تم  احلرية والعدل والسالم يف 

واالجتامعية والثقافية.
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واخلالف  للرصاع  حد  لوضع  واحلوار  التفاوض  مبدأ  باعتامد  والسالم  السلم  لتعزيز  سانحة  فرص 
واجلمود.

الترشيعية  والسبل  للمداخل  العملية،  مقرتحاهتا  خالل  من  الذايت،  احلكم  مبادرة  ُتؤسس   .339

العامة  الشؤون  يف  املشاركة  وتوسيع  والسلطة،  احلكم  بتنظيم  يتصل  فيام  واإلجرائية،  واملؤسساتية 
املحلية، واحرتام حقوق ساكنة املنطقة واحلفاظ عىل مقوماهتا الثقافية وتنمية جماالهتا الرتابية واحلفاظ 

عىل روابطها السياسية والتارخيية والقانونية مع باقي مكونات الوطن.

للدولة،  والسيادة  الوطنية  الوحدة  إطار  يف  املشرتك  العيش  مقومات  ضمن  املبادرة  تندرج   .340

هي  وكام  الدويل،  القانون  اتفاقيات  من  والعديد  املتحدة  األمم  ميثاق  مقاصد  أقرته  ما  مع  انسجامًا 
قيمه،  بمقتىض  واملؤصلة،  الواردة يف دستورها  املغربية  لألمة  اجلامعة  الوطنية  الثوابت  حمددة ضمن 
من حيث االعتدال والتسامح واحلوار والتفاهم، املوثقة يف التاريخ السيايس والبارزة يف تراثها الثقايف 

ونسيجها االجتامعي.  

341. وهكذا، ُتَكرس مبادرة احلكم الذايت، مبدأ هاما يف القانون الدويل، هو البحث عن حل سيايس 

جملس  قرارات  وفق  األطراف،  كل  من  ومقبول  بشأنه  ومتوافق  حوله  متفاوض  للخالف،  وهنائي 
األمن،)169) السيام وأن املبادرة جاءت منفتحة وقابلة للنقاش واإلغناء، من خالل جعل نظام احلكم 

الذايت املقرتح موضوعا للمفاوضات واالستشارة الديمقراطية باالستفتاء احلر للسكان.)170)

342. َتَتامشى مبادرة احلكم الذايت، مع توجهات أساسية يف النامذج الدولية ألنظمة احلكم الذايت املعمول 

هبا يف الدول القريبة من املغرب جغرافيا وثقافيا،)171) وجُتسد إرادة املغرب القوية يف جعل املنطقة قاطرة 
القانون والتنمية  الديمقراطي واحرتام حقوق اإلنسان ودولة  البناء  املتعلق بتعزيز  يف املسار الوطني 
وتعزيز  املحلية،  والديمقراطية  املوسعة  اجلهوية  جتسيد  يف  ملهام  ونموذجا  واالجتامعية،  االقتصادية 
املشاركة الكاملة يف التدبري الرتايب واملؤسسايت اجلهوي، واإلسهام يف احلياة االقتصادية واالجتامعية 
املوضوعات،  للتنمية اجلهوية والرتابية.)172) وهذه  الطبيعية واملالية  املوارد  والثقافية، واالستفادة من 

)169)  بعد تكون لقناعة لدى األمم املتحدة بوصول املسار األممي إىل النفق املسدود واستحالة تنظيم االستفتاء أو فرض حل عىل األطراف، 
اختار جملس األمن، منذ 2004، هنجا جديدا يرتكز عىل دعوة األطراف ودول املنطقة إىل مواصلة تعاوهنا التام مع األمم املتحدة، لوضع 
خمرج للمأزق الراهن، وإلحراز تقدم نحو إجياد حل سيايس، وهو األمر الذي تم تكريسه بشكل هنائي بموجب قرار جملس األمن رقم 
1754 الصادر يف 30 أبريل 2007 الذي أعلن القطع مع املقاربات املطروحة وجتاوز مقرتح بيكر وخمطط التسوية واالستفتاء، ودعا إىل 

إجراء مفاوضات مبارشة بني أطراف النزاع بنية حسنة وبدون رشوط مسبقة.
املفاوضات، خيضع الستشارة استفتائية  املنبثق عن  الذايت،  "نظام احلكم  8 و9 و27 أن  الفقرات  الذايت يف  )170)  اعتربت مبادرة احلكم 
للسكان املعنيني، طبقا ملبدأ تقرير املصري وألحكام ميثاق األمم املتحدة"، ودعت يف الفقرتني 8 و9 إىل "اغتنام هذه الفرصة من أجل 
فتح صفحة جديدة يف تاريخ املنطقة، وأكدت عىل استعداد املغرب لالنخراط يف مفاوضات جدية وبناءة، واإلسهام يف خلق مناخ الثقة 

الرضورية إلنجاحها". وهي الفلسفة التي أكدهتا الفقرات 33 و34 و35 من هذه املبادرة.
)171)  الفقرة 11 من مبادرة احلكم الذايت. ويبقى االقرتاح املغريب أشبه بالنموذج اإلسباين وأقرب إىل النموذج األملاين.

)172)  يراجع الفقرة 3 و4 و5 من مبادرة احلكم الذايت واخلطب امللكية السامية بمناسبة ذكرى املسرية اخلرضاء منذ 2007. 
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وهي مناط مبادرة احلكم الذايت من صميم تالزم حقوق اإلنسان وإقرار الديمقراطية وسيادة القانون 
والتنمية اإلنسانية بمفهومها الشامل.

343. ويشكل كل ذلك، جتسيدا، ألهم االلتزامات ذات الصلة الواردة يف االتفاقيات الدولية حلقوق 

اإلنسان، وعىل رأسها العهدين الدوليني اخلاصني باحلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتامعية 
والثقافية.

344. تضمن بقوة نص مبادرة احلكم الذايت، فضال، عام ذكر، حاًل سلميًا واقعيًا قابل للتطبيق، يعتمد 

املسدود، وجتاوز وضعية  النفق  األممية من  التسوية  بإخراج مسلسل  مماثلة، كفيل  دولية  عىل جتارب 
اجلمود، وتفادي خماطر وحتديات استمرار حالة النزاع، من خالل التوفيق بني رضورات احلفاظ عىل 
وبني متطلبات التجاوب مع تطلعات  السالمة الداخلية والسيادة الرتابية والوحدة الوطنية للدولة، 
تعزيز الديمقراطية املحلية واحرتام اخلصوصيات االجتامعية والثقافية لساكنة أو أقلية أو منطقة معينة 

داخل دولة قائمة، وكفالة حريتها يف تدبري شؤوهنا املحلية وإقرار مؤسساهتا اجلهوية املستقلة.

345. وال شك أن هذه التوازنات الدقيقة، من صميم مقومات أي ديمقراطية عريقة، ولذلك، فعندما 

عرب  الوطنية،  التجارب  عديد  جممل  مع  تنسجم  املغربية،  املبادرة  خاصيات  فألن  هبا،  االعرتاف  تم 
العامل، التي، انبنت ضمن مقوماهتا، عىل احلكم الذايت كمحدد دستوري يف منظومتها الوطنية. 

346. يكرس توصيف جملس األمن الدويل، منذ 2007، وفيام يزيد عن 18 قرارًا، ملبادرة احلكم الذايت 

والواقعية  بالسلمية  املتسمة  املغربية،  للمبادرة  املميزة  اخلصائص  املصداقية،  وذات  باجلادة  املغربية، 
واالستدامة واملرونة.

ثانيا: المبادرة إسهام نوعي في تعزيز مسار المصالحة الوطنية 
وتقوية منسوب الثقة

تعد مبادرة احلكم الذايت، الصيغة املثىل ملعاجلة سياسية للنزاع اإلقليمي حول قضية الصحراء   .347

املغربية وتعزيز أجواء املصاحلة الوطنية، ومد جسور التعاون وتقوية الروابط ومنسوب الثقة الوطنية، 
ورفع مستوى االنخراط يف مسارات البناء الديمقراطي ومحاية حقوق اإلنسان وجهود التنمية.

اإلشكالية  والقضايا  االنتقالية  الفرتات  لتدبري  املناسبة  اآللية  الوجيهة،  مقرتحاهتا  وتشكل   .348

عن  املرتتبة  واملخاطر  تعقيداته،  عن  النامجة  والتحديات  النزاع  فرتة  طول  عن  النامجة  والضاغطة 
استمراره، وآثار كل ذلك عىل املستويات السياسية واالجتامعية واحلقوقية.

349. تبقى املبادرة يف هذا الصدد، موصولة، بالنفس احلقوقي االستباقي احلامل ألمل أفضل ومستقبل 

ساكنة  إخراج  وألمهية  واملنفى،  للتفرقة  حدا  يضع  الذي  الصحراء،  أبناء  للمغاربة  بالنسبة  واعد، 
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املخيامت من الوضعية املأساوية التي تعيشها، من خالل اإلجراءات الكفيلة بتدبري عودهتم إىل الوطن 
تعزيز  سياق  يف  تقرر،  كام  ممتلكاهتم.)173)  ومحاية  وسالمتهم  كرامتهم  عىل  احلفاظ  وكفالة  وإدماجهم 
مناخ املصاحلة، إصدار عفو شامل يستبعد أي متابعة أو توقيف أو اعتقال أو حبس أو أي شكل من 
أشكال الرتهيب، ينبني عىل وقائع مشمولة بالعفو، ونزع السالح والترسيح وإعادة إدماج العنارص 

املسلحة،)174) وكل ذلك يف إطار مقاربة مغربية أصيلة ومتميزة أساسها "إن الوطن غفور رحيم".

بضامنات  الذايت،  احلكم  نظام  املسار،  يف  والثقة  املصداقية  تعزيز  باب  ومن  املبادرة،  أحاطت   .350

املنظومة  داخل  به  الالئقة  اخلاصة  املكانة  يف  وإحالله  النظام  استقرار  عىل  باحلفاظ  كفيلة  دستورية 
القانونية الوطنية.)175) 

351. وهكذا استطاعت املبادرة "حتقيق حتول حاسم، حيث جتاوزت مرحلة اإلمجاع الوطني، والدعم 

تندوف")176)،  خميامت  قاطني  قلوب  يف  أمل  وشعلة  واسع،  جتاوب  حمط  لتصبح  والدويل،  األممي 
وأضحى هلا منارصون ُكثر من الفاعلني الرسميني)177) ويف أوساط منظامت املجتمع املدين يف املغرب 

وخارجه.)178)

ثالثا: المبادرة تجسيد فعلي للحق في تقرير المصير

القانون  يف  عليه  متعارف  هو  كام  املصري،  تقرير  ملبدأ  فعليًا  جتسيدًا  الذايت،  احلكم  مبادرة  تقدم   .352

واملادة  األوىل)179)  املادة  من  الثانية  الفقرة  والسيام  املتحدة،  األمم  ميثاق  يف  وباخلصوص  الدويل، 
تعبري حر وحكامة  للساكنة من  املبادرة،  تكفله  بام  اإلنسان،  الدولية حلقوق  االتفاقيات  73،)180) ويف 

)173)  الفقرتني 30 و32 من مبادرة احلكم الذايت.

)174)  الفقرتني 31 و32 من مبادرة احلكم الذايت.

)175)  الفقرة 29 من مبادرة احلكم الذايت.

)176)  اخلطاب امللكي السامي بمناسبة الذكرى 35 للمسرية اخلرضاء، ميدلت - 6 نونرب 2010.

)177)  باإلضافة إىل العدد الكبري للدول الداعمة للمبادرة وعىل رأسها الواليات املتحدة األمريكية، وكذا فرنسا، إسبانيا، أملانيا، هنغاريا، 
رصبيا، رومانيا وإيطاليا، ومبادرة ما يفوق 20 دولة مؤخرا لفتح قنصليات هلا باملنطقة دعام للمبادرة، تم تشكيل آليات دولية وتنظيم 
لقاءات دولية داعمة للمبادرة كام هو احلال بالنسبة للمؤمتر الوزاري لدعم مبادرة احلكم الذايت حتت السيادة املغربية املنظم بتاريخ 15 

يناير 2021 وشاركت فيه 40 دولة.
)178)  مثاله رابطة أنصار احلكم الذايت باألقاليم الصحراوية، ومجعية املدافعني عن احلكم الذايت والوحدة الوطنية والتنمية اجلهوية، ومجعية 

اجلهوية املتقدمة واحلكم الذايت بجهة الداخلة وادي الذهب.
)179)  حدد ميثاق األمم املتحدة يف الفقرة الثانية من املادة األوىل مقاصد املنظمة، ومن بينها: "إنامء العالقات الودية بني األمم عىل أساس 
احرتام املبدأ الذي يقيض بالتسوية يف احلقوق بني الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصريها، وكذلك اختاذ التدابري األخرى املالئمة 

لتعزيز السلم العام".
73 من ميثاق األمم املتحدة التزامات الدول التي تضطلع بتبعات عن إدارة أقاليم مل تنل شعوهبا قسطا من احلكم  )180)  حددت املادة 
الذايت يف "االلتزام بالعمل عىل تنمية رفاهية أهل هذه األقاليم إىل أقىص حد مستطاع يف نطاق السلم واألمن الدويل الذي رسمه هذا 

امليثاق. وهلذا الغرض:
1. يكفلون تقدم هذه الشعوب يف شؤون السياسة واالقتصاد واالجتامع والتعليم، كام يكفلون معاملتها بإنصاف ومحايتها من رضوب 

اإلساءة - كل ذلك مع مراعاة االحرتام الواجب لثقافة هذه الشعوب.
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ديمقراطية ومشاركة كاملة. "وملا تتيحه جلميع أهايل املنطقة من تدبري واسع لشؤوهنم املحلية، واحرتام 
للمسرية   37 الذكرى  بمناسبة  السامي  امللك يف خطابه  أكد ذلك جاللة  الثقافية"، كام  خلصوصياهتم 

اخلرضاء، بتاريخ 6 نونرب 2012.

353. وتشكل املبادرة، يف أهدافها ومقرتحاهتا، شكال من أشكال تقرير املصري، احلديثة، التي تستحرض 

روح وأهداف مقتضيات العهدين الدوليني اخلاصني باحلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتامعية 
والثقافية، املحددة يف املادة األوىل املشرتكة)181)، السيام ما يتعلق بالتزام الدول بكفالة حق شعوهبا يف أن 
تكون حرة "يف تقرير مركزها السيايس وحرة يف السعي لتحقيق نامئها االقتصادي واالجتامعي والثقايف"، 
"أن تترصف بثرواهتا ومواردها الطبيعية بحرية"، وحقها يف احلامية من احلرمان من أسباب  وحقها يف 
العيش اخلاصة"،)182) إضافة إىل التزام الدول التي تقع عىل عاتقها مسؤولية إدارة األقاليم غري املتمتعة 
باحلكم الذايت واألقاليم املشمولة بالوصاية، بأن تعمل عىل حتقيق حق تقرير املصري وأن حترتم هذا احلق 

وتتخذ إجراءات إجيابية لتسهيل ذلك، يف إطار ميثاق األمم املتحدة والقانون الدويل".)183) 

354. تعكس املبادرة وبذات الدرجة، التزاما بحامية حق كل مواطن يف أن يشارك يف إدارة احلياة العامة 

25 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق  املادة  العامة، وفق ما تنص عليه  واالنتخاب وتقلد الوظائف 
فردية.)184) وتكرس  بوصفها حقوقا  املصري  تقرير  باحلق يف  املتصلة  احلقوق  والسياسية، وهي  املدنية 
حقوق  جمال  يف  الدولية  املغرب  اللتزامات  وفقا  اإلنسان،  حقوق  احرتام  كفالة  بالنتيجة،  املبادرة، 

اإلنسان، كام هي منصوص عليها يف الدستور الوطني.

2. ينمون احلكم الذايت، ويقدرون األماين السياسية هلذه الشعوب قدرها، ويعاونوهنا عىل إنامء نظمها السياسية احلرة نموًا مطردًا، وفقا 
للظروف اخلاصة لكل إقليم وشعوبه، ومراحل تقدمها املختلفة.

3. يوطدون السلم واألمن الدويل.
واالقتصادية  االجتامعية  املقاصد  لتحقيق  بينهم  فيام  ويتعاونون  البحوث،  ويشجعون  والتقدم،  للرقي  اإلنسانية  التدابري  يعززون   .4
والعلمية املفّصلة يف هذه املادة حتقيقًا عمليًا، كام يتعاونون أيضًا هلذا الغرض مع اهليئات الدولية املتخصصة كلام تراءت هلم مالءمة 

ذلك. 
5. يرسلون إىل األمني العام بانتظام حييطونه علاًم بالبيانات اإلحصائية وغريها من البيانات الفنية املتعلقة بأمور االقتصاد واالجتامع 
والتعليم يف األقاليم التي يكونون مسؤولني عنها، عدا األقاليم التي تنطبق عليها أحكام الفصلني الثاين عرش والثالث عرش من هذا 

امليثاق. كل ذلك مع مراعاة القيود التي قد تستدعيها االعتبارات املتعلقة باألمن واالعتبارات الدستورية.
)181)  تنص املادة األوىل املشرتكة بني العهدين عىل:

1. جلميع الشعوب حق تقرير مصريها بنفسها، وهي بمقتىض هذا احلق حرة يف تقرير مركزها السيايس وحرة يف السعي لتحقيق نامئها 
االقتصادي واالجتامعي والثقايف.

عن  منبثقة  التزامات  بأية  إخالل  دونام  الطبيعية  ومواردها  بثرواهتا  احلر  الترصف  اخلاصة،  أهدافها  وراء  سعيا  الشعوب،  جلميع   .2
مقتضيات التعاون االقتصادي الدويل القائم عىل مبدأ املنفعة املتبادلة وعن القانون الدويل. وال جيوز يف أية حال حرمان أي شعب من 

أسباب عيشه اخلاصة.
3. عىل الدول األطراف يف هذا العهد، بام فيها الدول التي تقع عىل عاتقها مسئولية إدارة األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت واألقاليم 

املشمولة بالوصاية أن تعمل عىل حتقيق حق تقرير املصري وأن حترتم هذا احلق، وفقا ألحكام ميثاق األمم املتحدة. 
)182)  الفقرة 1 و2 من املادة 1 املشرتكة بني العهدين.

)183)  ملزيد من التفاصيل يراجع التعليق العام رقم 12 للجنة املعنية بحقوق اإلنسان لسنة 1984.

)184)  التعليق العام رقم 25 للجنة املعنية بحقوق اإلنسان لسنة 1997.
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355.  وعالوة عىل ذلك، تستحرض املبادرة، فلسفة وروح قرارات اجلمعية العامة لألمم املتحدة ذات 

الصلة باألقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت، والسيام قرارها رقم 1541 لسنة 1960،)185) بشأن املبادئ 
التي جيب أن تسرتشد هبا الدول األعضاء يف تقرير وجود أو عدم وجود االلتزام بإرسال املعلومات 
املنصوص عليها يف املادة 37 من ميثاق األمم املتحدة، والسيام احلق يف الدخول احلر يف رابطة مع دولة 
مستقلة أو باالندماج مع دولة مستقلة،)186) وقرارها رقم 2625 لسنة 1970،)187) بشأن مبادئ القانون 
الدويل املتعلقة بالعالقات الودية والتعاون بني الدول الذي يتيح هلذه األقاليم إمكانية االرتباط ارتباطا 
بنفسه  اكتسابه أي مركز سيايس آخر حيدده  أو  الدولة  أو االندماج احلر يف هذه  حرا بدولة مستقلة، 

بحرية.)188) 

حلق  وتطورا  حداثة  األكثر،  الشكل  املغربية،  املبادرة  يف  املقرتح  الذايت،  احلكم  ُيقدم  وهكذا،   .356

ينسجم  للدول، حيث  الداخلية  للنزاعات  واقعية  األكثر  املصري يف عرصنا احلارض)189) واحلل  تقرير 
واملعايري الدولية املقبولة عىل نطاق واسع ومع توجهات التجارب الدولية التي اعتمدت نظاما مشاهبا، 
ونجحت، بذلك، يف جتاوز حالة األزمات وتفادت احلروب والرصاعات املسلحة التي متس يف العمق 
استقرار الدول، وهتدد السلم الدويل، وتشكل خطرا كبريا عىل التمتع بحقوق اإلنسان، ومهدت، إما 

لعودة الديكتاتورية، أو دفعت بكيانات إىل حالة التفكك والفشل الدولتي. 

رابعا: المبادرة مقترح واقعي لتنظيم السلطة 

وحماية الحقوق والحريات

357. تعرض املبادرة، متكني جهة الصحراء احلكم الذايت، بتدبري كافة امليادين وممارسة كافة السلطات 

اجلهوية، من خالل هيئات ترشيعية وتنفيذية وقضائية، تتمتع باختصاصات حرصية.)190) وتقرتح عىل 
ميادين  يف  املركزية  السلطات  اختصاصات  حرص  املامثلة  والقانونية  الدستورية  األنظمة  عديد  غرار 

)185)  قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 1541 املعتمد بتاريخ 15 دجنرب 1960 خالل دورهتا 15.

)186)  يعترب املبدأ السادس منها أنه "جيوز القول بنيل إقليم غري متمتع باحلكم الذايت قسطا كامال منه بصريورته دولة مستقلة ذات سيادة 
أو بدخوله احلر يف رابطة مع دولة مستقلة أو باالندماج مع دولة مستقلة".

)187)  قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 2625 املعتمد بتاريخ 24 أكتوبر 1970 خالل دورهتا 25.

)188)  تعترب هذه املبادئ بالنسبة ملبدأ تساوي الشعوب يف حقوقها وحقها يف تقرير مصريها بنفسها أنه "يكون إنشاء شعب من الشعوب 
لدولة مستقلة ذات سيادة، أو ارتباطه ارتباطا حرا بدولة مستقلة، أو اندماجه احلر يف هذه الدولة أو اكتسابه أي مركز سيايس آخر حيدده 

بنفسه بحرية، إعامال من جانبه حلقه يف تقرير مصريه بنفسه." 
)189)  احلكم الذايت املطبق يف كثري من النامذج الدولية واملقرتح يف املبادرة املغربية يتامشى مع فلسفة وروح مبدأ تقرير املصري لكنه يتجاوز 
التطبيقات الكالسيكية للمفهوم املتجلية حرصا يف االستقالل أو االندماج واملسيطرة خالل عقود الستينيات والسبعينيات والثامنيات 
من القرن املايض، من خالل بروز صيغة جديدة توفيقية بني االندماج واالستقالل هي احلكم الذايت أو اجلهوية املوسعة التي نالت كثريا 

من االهتامم والرتحيب من املنتظم الدويل ووجدت هلا تطبيقات واسعة يف كثري من التجارب الدولية الناجحة.
)190)  الفقرتني 5 و6 و12 من املبادرة.
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الوطني والعملة  والنشيد  الوطني والعالقات اخلارجية)191) والعلم  الدفاع واألمن  السيادة، والسيام 
والوحدة الرتابية والنظام القضائي واالختصاصات الدستورية والدينية جلاللة امللك.)192)

358. يقدم هذا االختيار، حاًل، عقالنيا، لتقاسم السلطة وتنظيمها بني السلطات املركزية وسلطات 

احلكم الذايت، وأساسا متينا لتعزيز املشاركة السياسية للساكنة ومتكينها من مؤسسات خاصة هبا تسريها 
بكل حرية ومسؤولية عىل قاعدة التدبري الذايت للشؤون العامة اجلهوية. وبالنتيجة ستصبح الصحراء 
املغربية، كام أكد جاللة امللك "نموذجا للجهوية املوسعة، بام تنطوي عليه من انتخاب ديمقراطي هليآهتا 
ومن حتويل واسع للسلطات واإلمكانات من املركز إىل اجلهات، وكذا من آليات التضامن اجلهوي 

والوطني والتأهيل االجتامعي والتنمية البرشية")193).

من  الديمقراطية،  والقواعد  املبادئ  ووفق  ذلك،  ضوء  يف  الذايت،  احلكم  جهة  وستتمتع   .359

جهوي  برملان  من  تتكون  جهوية  مؤسسات  عرب  وقضائية،  وترشيعية  تنفيذية  اختصاصات  ممارسة 
وحكومة جهوية وحمكمة عليا وحماكم جهوية وجملس اقتصادي واجتامعي جهوي،)194) وتشمل هذه 

االختصاصات اإلدارة املحلية والرشطة املحلية وحماكم اجلهة.

360. ويناط بمؤسسات اجلهة، اختصاص التنمية االقتصادية والتخطيط اجلهوي وتشجيع االستثامرات 

والتجارة والصناعة والسياحة والفالحة، واختصاص تدبري ميزانية اجلهة ونظامها اجلبائي ومواردها 
والنقل،  العمومية  واألشغال  والكهربائية  املائية  واملنشآت  باملاء  املتعلقة  التحتية  البنى  وتدبري  املالية، 
وتدبري ميادين السكن والرتبية والصحة والتشغيل والرياضة والضامن االجتامعي والرعاية االجتامعية 

والتنمية الثقافية والبيئة.)195) 

361. كام يمكن للجهة ممارسة اختصاصات أخرى باالتفاق مع السلطات املركزية،)196) وللسكان احلق 

يف التمثيل يف الربملان ويف املؤسسات الوطنية واملشاركة يف كافة االنتخابات الوطنية.)197) ووعيا بأمهية 
متكني سكان اجلهة من ممارسة حقوقهم وحرياهتم كام هي متعارف عليها عامليا، كرست مبادرة احلكم 

الذايت كفالة الدستور املغريب للضامنات املتعلقة هبا.)198) 

362. ويف ما ييل نص املبادرة املغربية للتفاوض بشأن نظام للحكم الذايت جلهة الصحراء.

)191)  متنح املبادرة يف الفقرة 15 جلهة احلكم الذايت احلق يف أن يتم التشاور معها يف جمال العالقات اخلارجية بالنسبة لكل القضايا ذات 
الصلة املبارشة باختصاصات هذه اجلهة. كام جيوز للجهة، بتشاور مع احلكومة، إقامة عالقات تعاون مع جهات أجنبية هبدف تطوير 

احلوار والتعاون بني اجلهات.
)192)  الفقرة 14 من املبادرة.

)193)  اخلطاب امللكي السامي بمناسبة الذكرى 36 للمسرية اخلرضاء، الرباط، 6 نونرب 2011.

)194)  الفقرات من 19 إىل 24 و26 من املبادرة.

)195)  الفقرات 12 و13 من املبادرة.

)196)  الفقرة 17 من املبادرة.

)197)  الفقرة 18 من املبادرة.

)198)  الفقرة 25 من املبادرة.
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مبادرة مغربية للتفاوض بشأن نظام للحكم الذاتي لجهة الصحراء)199)

أوال - التـزام املغرب بالعمل عىل إجياد حل سيايس هنائي

1 - ما فتئ جملس األمن، منذ 2004، يدعو "األطراف ودول املنطقة إىل مواصلة تعاوهنا التام مع األمم 
املتحدة، لوضع حد للمأزق الراهن، وإلحراز تقدم نحو إجياد حل سيايس".

إجيابية  دينامية  يف  املغربية  اململكة  انخرطت  الدولية،  املجموعة  عن  الصادر  النداء  هلذا  وتلبية   -  2
سيادة  إطار  يف  الصحراء،  جلهة  الذايت  للحكم  نظام  بشأن  للتفاوض  مبادرة  بتقديم  ملتـزمة  وبنَّاءة، 

اململكة ووحدهتا الرتابية الوطنية.

القانون  دولة  مقومات  عىل  يرتكز  حداثي،  ديمقراطي  جمتمع  بناء  إطار  يف  املبادرة  هذه  تندرج   -  3
مستقبل  بانبثاق  واعدة  مبادرة  وهي  واالجتامعية.  االقتصادية  والتنمية  واجلامعية  الفردية  واحلريات 
أفضل لسكان اجلهة، فضال عن أنه من شأهنا أن تضع حدا للمعاناة من الفراق والنفي وتساعد عىل 

حتقيق املصاحلة.

4 - تكفل اململكة املغربية، من خالل هذه املبادرة، لكافة الصحراويني، سواء املوجودين يف الداخل أو 
يف اخلارج، مكانتهم الالئقة ودورهم الكامل يف خمتلف هيئات اجلهة ومؤسساهتا، بعيدا عن أي متييز 

أو إقصاء.

5 - ومن هذا املنطلق، سيتوىل سكان الصحراء، وبشكل ديمقراطي، تدبري شؤوهنم بأنفسهم مــن 
خـالل هيئــات ترشيعية وتنفيذيــة وقضائيــة، تتمتع باختصاصــات حرصية. كام ستوفر هلم املوارد 
املالية الرضورية لتنمية اجلهة يف كافة املجاالت، واإلسهام الفعال يف احلياة االقتصادية واالجتامعية 

والثقافية للمملكة.

6 - حتتفظ الدولة باختصاصاهتا يف ميادين السيادة، ال سيام الدفاع والعالقات اخلارجية واالختصاصات 
الدستورية والدينية جلاللة امللك، أمري املؤمنني.

مسلسل  يف  للرشوع  املواتية  الظروف  توفري  إىل  االنفتاح،  بروح  املفعمة  املغربية،  املبادرة  ترمي   -  7
للتفاوض واحلوار، كفيل بأن يفيض إىل حل سيايس مقبول من مجيع األطراف.

8 - خيضع نظام احلكم الذايت، املنبثق عن املفاوضات، الستشارة استفتائية للسكان املعنيني، طبقا ملبدأ 
تقرير املصري وألحكام ميثاق األمم املتحدة.

2007، منشورة كوثيقة  11 أبريل  )199)  مرفق رسالة املمثل الدائم للمغرب لدى األمم املتحدة املوجهة إىل رئيس جملس األمن بتاريخ 
.S/2007/206 ملجلس األمن بتاريخ 13 أبريل 2007 بالرمز
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9 - ومن هذا املنطلق، فإن املغرب يوجه نداء إىل باقي األطراف لكي تغتنم هذه الفرصة من أجل فتح 
صفحة جديدة يف تاريخ املنطقة. كام يعربِّ عن استعداده لالنخراط يف مفاوضات جدية وبنَّاءة، انطالقا 

من روح هذه املبادرة، وكذا عن اإلسهام يف خلق مناخ الثقة الرضورية إلنجاحها.

ومبعوثه  املتحدة  لألمم  العام  األمني  مع  التام  للتعاون  مستعدة  اململكة  تبقى  الغاية،  وهلذه   -  10

الشخيص.

ثانيا - العنارص األساسية للمقرتح املغريب

11 - املرشوع املغريب للحكم الذايت مستلهم من مقرتحات األمم املتحدة ذات الصلة، ومن األحكام 

الدستورية املعمول هبا يف الدول القريبة من املغرب جغرافيا وثقافيا. وهو مرشوع يقوم عىل ضوابط 
ومعايري معرتف هبا عامليا.

ألف - اختصاصات جهة احلكم الذايت للصحراء

12 - يامرس سكان جهة احلكم الذايت للصحراء، داخل احلدود الرتابية للجهة، ومن خالل هيئات 

يف  سيام  وال  اختصاصات،  عدة  الديمقراطية،  والقواعد  املبادئ  ووفق  وقضائية،  وترشيعية  تنفيذية 
امليادين التالية:

اإلدارة املحلية والرشطة املحلية وحماكم اجلهة؛ 	

عىل املستوى االقتصادي: التنمية االقتصادية والتخطيط اجلهوي وتشجيع االستثامرات والتجارة  	
والصناعة والسياحة والفالحة؛

ميزانية اجلهة ونظامها اجلبائي؛ 	

البنى التحتية: املاء واملنشآت املائية والكهرباء واألشغال العمومية والنقل؛ 	

االجتامعي  	 والضامن  والرياضة  والتشغيل  والصحة  والرتبية  السكن  االجتامعي:  املستوى  عىل 
والرعاية االجتامعية؛

التنمية الثقافية: بام يف ذلك النهوض بالرتاث الثقايف الصحراوي احلساين؛ 	

البيئة. 	

13 - تتوفر جهة احلكم الذايت للصحراء عىل املوارد املالية الرضورية لتحقيق تنميتها يف كافة املجاالت. 

وتتكون هذه املوارد باخلصوص مما ييل:

الرضائب والرسوم واملسامهات املحلية املقررة من لدن اهليئات املختصة للجهة؛ 	
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العائدات املتأتية من استغالل املوارد الطبيعية، املرصودة للجهة؛ 	

جزء من العائدات املحصلة من طرف الدولة واملتأتية من املوارد الطبيعية املوجودة داخل اجلهة؛ 	

املوارد الرضورية املخصصة يف إطار التضامن الوطني؛ 	

عائدات ممتلكات اجلهة. 	

14 - حتتفظ الدولة باختصاصات حرصية، خاصة منها ما ييل:

مقومات السيادة، ال سيام العَلم والنشيد الوطني والعملة؛ 	

والضامن  	 املؤمنني  أمري  بصفته  للملك،  والدينية  الدستورية  باالختصاصات  املرتبطة  املقومات 
حلرية ممارسة الشعائر الدينية وللحريات الفردية واجلامعية؛

األمن الوطني والدفاع اخلارجي والوحدة الرتابية؛ 	

العالقات اخلارجية؛ 	

النظام القضائي للمملكة. 	

15 - تبارش الدولة مسؤوليتها يف جمال العالقات اخلارجية بتشاور مع جهة احلكم الذايت للصحراء، 

وذلك بالنسبة لكل القضايا ذات الصلة املبارشة باختصاصات هذه اجلهة. وجيوز جلهة احلكم الذايت 
للصحراء، بتشاور مع احلكومة، إقامة عالقات تعاون مع جهات أجنبية هبدف تطوير احلوار والتعاون 

بني اجلهات.

16 - يزاول مندوب للحكومة اختصاصات الدولة يف جهة احلكم الذايت للصحراء، املنصوص عليها 

يف الفقرة 14 أعاله.

17 - من جهة أخرى، متارس االختصاصات، التي مل يتم التنصيص عىل ختويلها رصاحة، باتفاق بني 

الطرفني، وذلك عمال بمبدأ التفريع.

18 - متثل ساكنة جهة احلكم الذايت للصحراء يف الربملان وبباقي املؤسسات الوطنية، وتشارك يف كافة 

االنتخابات الوطنية.

باء - هيئات اجلهة

19 - يتكون برملان احلكم الذايت للصحراء من أعضاء منتخبني من طرف خمتلف القبائل الصحراويــة، 

وكــذا من أعضاء منتخبني باالقرتاع العام املبارش من طرف جمموع سكان اجلهــة. كام يتعيــن أن 
تتضمن تشكيلـة برملــان جهــة احلكم الذاتــي للصحراء نسبة مالئمة من النساء.
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20 - يامرس السلطة التنفيذية يف جهة احلكم الذايت للصحراء رئيس حكومة ينتخبه الربملان اجلهوي 

وينصبه امللك. رئيس احلكومة هو ممثل الدولة يف اجلهة.

املوظفني  ويعني  اجلهة،  حكومة  تشكيل  للصحراء  الذايت  احلكم  جهة  حكومة  رئيس  يتوىل   -  21

اإلداريني الرضوريني ملزاولة االختصاصات املوكولة إليه، بموجب نظام احلكم الذايت. ويكون رئيس 
حكومة اجلهة مسؤوال أمام برملان اجلهة.

الضوابط  تطبيق  الناشئة عن  املنازعات  البت يف  تتوىل  أن حيدث حماكم  اجلهوي  للربملان  22 - جيوز 

بكامل  أحكامها  املحاكم  هذه  وتصدر  للصحراء.  الذايت  احلكم  جلهة  املختصة  اهليئات  تضعها  التي 
االستقاللية، وباسم امللك.

23 - تتوىل املحكمة العليا اجلهوية، باعتبارها أعىل هيئة قضائية بجهة احلكم الذايت للصحراء، النظر 

الدستوري  واملجلس  األعىل  املجلس  باختصاصات  إخالل  دون  اجلهة،  قوانني  تأويل  يف  انتهائيا 
للمملكة.

جهة  هيئات  عن  الصادرة  القضائية  واألحكام  والتنظيمية  الترشيعية  القوانني  تكون  أن  جيب   -  24

احلكم الذايت للصحراء مطابقة لنظام احلكم الذايت يف اجلهة، وكذا لدستور اململكة.

25 - يتمتع سكان اجلهة بكافة الضامنات التي يكفلها الدستور املغريب يف جمال حقوق اإلنسان، كام هي 

متعارف عليها دوليا.

26 - تتوفر جهة احلكم الذايت للصحراء عىل جملس اقتصادي اجتامعي يتشكل من ممثيل القطاعات 

االقتصادية واالجتامعية واملهنية واجلمعوية، ومن شخصيات ذات كفاءات عالية.

ثالثا - مسار املوافقة عىل نظام احلكم الذايت وتفعيله

27 - يكون نظام احلكم الذايت للجهة موضوع تفاوض، ويطرح عىل السكان املعنيني بموجب استفتاء 

املتحدة  الدولية وميثاق األمم  حر، ضمن استشارة ديمقراطية. ويعد هذا االستفتاء، طبقا للرشعية 
وقرارات اجلمعية العامة وجملس األمن، بمثابة ممارسة حرة من لدن هؤالء السكان، حلقهم يف تقرير 

املصري.

احلل  هذا  تفعيل  أجل  من  نية،  وبحسن  سويا  بالعمل  األطراف  تلتـزم  الغرض،  هلذا  وحتقيقا   -  28

السيايس، وموافقة سكان الصحراء عليه.

النظام  هذا  الستقرار  ضامنا  فيه،  الذايت  احلكم  نظام  وإدراج  املغريب  الدستور  مراجعة  تتم  كام   -  29

وإحالله املكانة اخلاصة الالئقة به داخل املنظومة القانونية للمملكة.
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30 - تتخذ اململكة املغربية كافة اإلجراءات الالزمة من أجل إدماج األشخاص الذين تتم عودهتم إىل 

الوطن إدماجا تاما يف حظريته، وذلك يف ظل ظروف تكفل احلفاظ عىل كرامتهم وسالمتهم ومحاية 
ممتلكاهتم.

31 - وهلذه الغاية، تصدر اململكة باخلصوص عفوا شامال يستبعد أي متابعة أو توقيف أو اعتقال أو 

حبس أو أي شكل من أشكال الرتهيب، ينبني عىل وقائع مشمولة هبذا العفو.

ممثيل  من  مكون  انتقايل  جملس  يساهم  الذايت،  احلكم  نظام  مرشوع  عىل  األطراف  موافقة  بعد   -  32

األطراف، يف تدبري عودة سكان املخيامت إىل الوطن ونزع السالح والترسيح وإعادة إدماج العنارص 
املسلحة التي توجد خارج تراب اجلهة، وكذا يف أي مسعى هيدف إىل إقرار هذا النظام وتطبيقه، بام يف 

ذلك العمليات االنتخابية.

بأن حل اخلالف حول  الدولية،  املجموعة  باقي أعضاء  اليوم، مثل  املغربية مقتنعة  اململكة  إن   - 33

الصحراء لن يتأتى إال بالتفاوض. وبناء عىل هذا اخليار، فإن املقرتح الذي تطرحه عىل أنظار األمم 
التوصل إىل حل  انطالق مفاوضات هبدف  املتحدة، يشكل فرصة حقيقية من شأهنا أن تساعد عىل 
األهداف  مع  تنسجم  توافقية  إجراءات  أساس  وعىل  الدولية،  الرشعية  إطار  يف  اخلالف  هلذا  هنائي 

واملبادئ التي ينص عليها ميثاق األمم املتحدة.

34 - ويف هذا السياق، يتعهد املغرب بالتفاوض، بحسن نية وبروح بنَّاءة، منفتحة وصادقة، من أجل 

التوصل إىل حل سيايس هنائي ومقبول من مجيع األطراف، لتسوية هذا اخلالف، الذي تعانية املنطقة 
كفيل  الثقة،  من  مناخ  توفري  يف  الفعال  لإلسهام  استعداد  عىل  اململكة  فإن  ذلك،  أجل  ومن  برمتها. 

باملساعدة عىل إنجاح هذا املرشوع.

35 - تأمل اململكة املغربية أن تستوعب األطراف األخرى داللة هذا املقرتح بكل أبعاده، وأن تقدره 

وتسهم فيه إسهاما إجيابيا وبنَّاء، معتربة أن الدينامية التي أفرزهتا هذه املبادرة تتيح فرصة تارخيية حلل 
هذه القضية بصفة هنائية.
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والمكتسبات النوعية

363. أكدت اململكة املغربية، ويف العديد من املناسبات، عىل التزامها الدويل بنزع األلغام يف الصحراء 

املغربية، وعن تعاوهنا املتواصل مع إدارة اإلجراءات املتعلقة باأللغام التابعة لألمم املتحدة.

364. وقد برهنت اململكة املغربية عن انخراطها يف أعامل هذا االلتزام الدويل، من خالل التعاون مع 

بعثة األمم املتحدة تنفيذا لالتفاق العسكري املربم معها يف مارس 1999، والذي أتاح تبادل املعلومات 
بشأن مجيع األلغام والذخائر غري املتفجرة التي سبق حتديدها يف املناطق الواقعة غرب وشامل احلائط 
أي  بشأن  التعاون  وكذلك  املغريب،  امللكي  اجليش  جانب  من  التدرجيي  وتدمريها  الدفاعي،  الرميل 

أحداث هلا صلة باأللغام والذخرية غري املتفجرة.

365. ويف هذا اإلطار رحب األمني العام لألمم املتحدة، يف 22 مارس 1999، باتفاق حكومة املغرب 

وقائد قوة األمم املتحدة لالستفتاء يف الصحراء، يف ما خيص اجلوانب العسكرية لعمل البعثة، بشأن 
األلغام والذخائر غري املنفجرة.

366. راكمت اململكة املغربية، يف هذا الصدد، من خالل تدخالت وعمليات القوات املسلحة امللكية، 

عمال نوعيا يف جمال التطهري والتنظيف، مما جعل جمهوداهتا حتظى بإشادات متواترة من طرف األمني 
العام لألمم املتحدة، بمناسبة تقاريره املرفوعة إىل جملس األمن. 

باستمرار  املرتبطة  التعقيدات  املعرتف هبا دوليا، رغم  اململكة من مراكمة اجلهود  وقد متكنت   .367

النزاع حول الصحراء، وارتفاع درجة التحديات النامجة عن إشكالية االستقرار بالساحل والصحراء، 
وتنامي خطر اجلريمة املنظمة العابرة للقارات وازدياد نفوذ اجلامعات املتطرفة، املستفيدة من وضعية 
اهلشاشة والتفكك التي تعرفها بعض الدول يف اجلوار اإلقليمي، وما يرافق كل ذلك من تدفق مقلق 
عىل  قوي  تعبري  كهذا،  مناخ  يف  األلغام  نزع  مواصلة  أن  شك  وال  الفتاكة.  األسلحة  أنواع  ملختلف 

التوجهات الكربى الرامية إىل استتباب السلم واحرتام حقوق اإلنسان.
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368. وتزداد أمهية هذه اجلهود املبذولة، من طرف الدولة، بالنظر لصعوبات التضاريس الصحراوية 

وحمدودية  امللغمة،  باحلقول  اخلاصة  اخلرائط  وغياب  باأللغام،  امللوث  الرتايب  املجال  وشساعة 
اإلمكانيات البرشية والتقنية.

369. وقد توقف، عند ذلك األمني العام لألمم املتحدة، عندما أشاد يف تقريره الصادر يف أبريل 2008 

بالقول "وأنا أثني عىل جهود اجليش امللكي املغريب والسلطات املدنية التي تعمل بموارد ومعلومات 
حمدودة يف إقليم شاسع".)200)

ولقد متكنت القوات املسلحة امللكية، يف السنوات األخرية، رغم الصعوبات والتحديات من   .370

معاجلة مساحة شاسعة كام هو وارد يف بيانات التقارير الصادرة عن األمني العام لألمم املتحدة منذ 
.2007

حينام  األلغام،  إزالة  جمال  يف  املغريب  امللكي  اجليش  بتعاون  املتحدة،  لألمم  العام  األمني  ونوه   .371

وعمليات  البعثة  بني  وثيق  بشكل  املعلومات  وتبادل  للتعاون  رسوره  عن   2008 أبريل   14 يف  أعلن 
إزالة األلغام من قبل اجليش امللكي املغريب، كام أثنى عىل اجلهود التي بذهلا يف تدمري الذخائر املتفجرة 

اخلطرة يف ترصحيه يف الثالث عرش من أبريل .2009

372. وتتجىل اجلهود املبذولة، تبعا لإلشهاد الدويل، يف تعبئة إمكانيات وموارد ضخمة ملواجهة خطر 

األلغام، حيث عبأت الدولة املغربية، منذ 2007، إمكانيات برشية وتقنية ضخمة ملواجهتها، متثلت يف 
نرش القوات املسلحة امللكية ألزيد من 10000 جندي مكلفني باملشاركة يف عمليات املسح والتطهري 
األمني  ونوه  أثنى  ما  املتفجرة؛ وهو  والذخائر غري  والدبابات  لألفراد  املضادة  األلغام  وتدمري  ومجع 

العام لألمم املتحدة به يف تقريره الصادر يف شهر أبريل 2007.

373. ويف مستوى آخر راكمت القوات املسلحة امللكية عالقات تفاعلية نوعية مع اجلامعات املحلية 

وممثيل املجتمع املدين والغرف الفالحية والكسابة، مما وفر فرصا كبرية إلنجاح عمليات التطهري عرب 
مداخل حتسيس وتعبئة املواطنني باملنطقة، وهو ما حظي باالعتبار يف تقارير األمني العام.)201)

إزالة  جمال  يف  دولية  طبيعة  ذات  فنية  خربات  مراكمة  من  امللكية  املسلحة  القوات  متكنت  كام   .374

األلغام، يف إطار تعاوهنا الوثيق مع آليات األمم املتحدة يف هذا املجال. وال شك أن هذا العنرص اهلام 
التصدي  أداة داعمة وقيمة مضافة يف جمال  إذا تم تعزيزه بموارد مادية ولوجستيكية كافية َسُيشكل 

لأللغام.

)200)  األمني العام لألمم املتحدة، تقرير عن احلالة فيام يتعلق بالصحراء الغربية، )S/2008/251(، 14 أبريل 2008، الفقرة 29، ص 9.

)201)  نفس املرجع أعاله.
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375. وال شك أن جمموع هذه اجلهود يف كافة أبعادها البرشية واالجتامعية واإلنسانية واملادية، تظل 

األساس األمثل ملواصلة رفع خماطر األلغام، يف مناخ تتزايد فيه التحديات عىل صعيد اإلقليم واملنطقة.

376. وتقدم الفقرات املوالية، عىل سبيل املثال ال احلرص، من تقارير األمني العام لألمم املتحدة، نامذج 

دالة، عن املامرسات الفضىل يف جمال نزع األلغام، التي تقوم هبا بالدنا بفضل جهود القوات املسلحة 
امللكية، والتي حتظى بإشادة دولية متجددة.

أوال: الخطر الذي تشكله األلغام

377. "...  منذ عام 1991، تعرض املراقبون العسكريون  التابعون للبعثة لثالث حوادث بسبب األلغام 

وزاد الرشوع يف العمليات الليلية من خطر وقوع مزيد من  احلوادث.   وهذا األمر يثري مسائل جديدة 
باأللغام  املتعلقة  اإلجراءات  تنفيذ  خالل  من  البعثة  أن  تعاجلها  الرضوري  من  القوة  بحامية  متصلة 
وأنشطة التخلص من  الذخائر غري املنفجرة التي تعد أساسية لتوفري مستوى كاف من السالمة ملوظفي 
الغربية.  وتتعرض أيضا سالمة السكان املحليني خلطر  مستمر.  العاملني يف الصحراء   األمم املتحدة 
  ففي كل شهر يقتل مدنيون وماشيتهم أو يصابون بجروح يف حوادث بسبب  األلغام ومن املحتمل أن 
ترتفع أعداد الضحايا يف حالة بدء عودة الالجئني. ففي شهر كانون الثاين/يناير  2007 وحده، نجمت 
عن حوادث األلغام يف اإلقليم عدة وفيات، منها فتاة صغرية  وعضو يف املجلس االستشاري امللكي 
املغريب،  امللكي  اجليش  آذار/مارس،  قتل جنديان من   28 وبرملاين مغريب. ويف  الصحراوية  للشؤون 
وأصيب آخر إصابة بليغة، عندما ارتطمت  مركبتهم بلغم مضاد للدبابات قرب أم دريغة. وتربز هذه 

األحداث املأساوية قلة مناعة  مجيع أفراد املجتمع أمام خطر األلغام.")202)

378. "... وُيربز عدد القتىل واجلرحى املبلغ عنه ما تشكله األلغام واملتفجرات من خملفات احلرب من 
خطر مستمر عىل احلياة، وال سيام حياة السكان البدو الرحل، وعىل السالم واألمن داخل اإلقليم.")203)

ثانيا: عمل بعثة األمم المتحدة 

والية البعثة

379. "لتقليل املخاطر التي يسببها العدد الكبري للذخائر غري املنفجرة، اقرتحت البعثة مؤخرا أن يشعر 

الطرفان يف مرشوع نموذجي لتدمري مجيع الذخائر غري املنفجرة املعروفة والتي حتمل عالمات. ومن 
شأن ذلك أن يسهل أيضا املهام املقبلة إلزالة األلغام، ولكنه ينبغي أال يعترب بديال للنرش الالزم لوحدة 

)202)  األمني العام لألمم املتحدة، تقرير عن احلالة فيام يتعلق بالصحراء الغربية )S/2007/202(، 13 أبريل 2007، الفقرة 21، ص 7-6.

)203)  األمني العام لألمم املتحدة، تقرير عن احلالة فيام يتعلق بالصحراء الغربية )S/2010/175(، 6 أبريل 2010، الفقرة 41، ص 11.
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إزالة األلغام، يف الوقت املناسب، إلنجاز خمتلف املهام التي تقوم هبا البعثة يف جمال إزالة األلغام، بام 
يف ذلك املهام املتعلقة بربنامج اإلعادة إىل الوطن. ورشعت البعثة يف إجراء مشاورات مع الطرفني يف 

هذا الشأن.")204)

380. "وبينام ترتكز أنشطة البعثة يف جمال رصد وقف إطالق النار بصورة رئيسية عىل التحقق من عدم 

دخول األفراد العسكريني التابعني للطرفني إىل القطاع العازل البالغ عرضه مخسة كيلومرتات والواقع 
1 كيلومرت، يتوىل املراقبون العسكريون   800 البالغ طوله  بمحاذاة اجلانب الرشقي من اجلدار الرميل 
كلم   266  000 بنحو  تقدر مساحته  اإلقليم،  من  املراقبة يف جزء شاسع  أنشطة  وإجراء  الرصد  مهام 
مربع. ويضطلع املراقبون العسكريون عىل نحو خاص بدور أسايس يف تأكيد حالة قوات الطرفني يف 
جمموع أنحاء اإلقليم، والتحقق من االمتثال، ورصد املناورات العسكرية التي جيرهيا الطرفان، وتدمري 

األلغام والذخائر غري املنفجرة، عالوة عىل إثبات الوجود العام لألمم املتحدة.")205)

تأويل والية البعثة

381. "ظل اختالف تفسري الطرفني لوالية البعثة أكرب حتد أمام سري عمل البعثة. فاملغرب أكد أن والية 

البعثة تقترص أساسا عىل رصد وقف إطالق النار، ودعم عمليات إزالة األلغام، ومساعدة مفوضية 
انقطاعها  بعد  التدابري ستستأنف  كانت هذه  إذا  الثقة  بناء  تدابري  الالجئني يف  لشؤون  املتحدة  األمم 
التفسري، مثل رصد حقوق  2014. ومل يوافق املغرب عىل أي أنشطة للبعثة خارج نطاق هذا  يف عام 
املحاورين  فإن  ولذلك،  سياسية.  تقارير  إعداد  لغرض  املحليني  السكان  مع  التواصل  أو  اإلنسان 
الوحيدين الذين سمح هلم املغرب بالتحاور غرب اجلدار الرميل هم أعضاء يف مكتب التنسيق املغريب 
مع البعثة ويف اجليش امللكي املغريب. وما زال يتعني إعادة تأمني سبل الوصول إىل املحاورين اآلخرين 
)انظر S/2017/307، الفقرة 51(. ويؤكد املغرب أن مهام حفظ السالم املوحدة ال تنطبق عىل البعثة، 

إذ ينبغي أن تراعي والية البعثة وأنشطتها خصوصيات احلالة يف الصحراء الغربية.")206)

التعاون مع البعثة في التصدي لأللغام

املنفجرة  األلغام والذخائر غري  العالمات عىل  الطرفني لوضع  بذل جهود مع  البعثة  "بارشت   .382

يف منطقة البعثة وتدمريها. وأدى االجتامع التنسيقي بني البعثة واجليش امللكي املغريب، الذي عقد يف 
أغادير يومي 11 و12 آذار/مارس 1999، إىل التوقيع عىل اتفاق عسكري يتيح تبادل املعلومات بشأن 
مجيع األلغام والذخائر غري املنفجرة التي سبق حتديدها يف املناطق الواقعة غرب وشامل احلائط الرميل 

)204)  األمني العام لألمم املتحدة، تقرير عن احلالة املتعلقة بالصحراء الغربية )S/1999/88(، 28 يناير 1999، الفقرة 8، ص 3.

)205)  األمني العام لألمم املتحدة، تقرير عن احلالة فيام يتعلق بالصحراء الغربية )S/2005/49(، 27 يناير 2005، الفقرة 23، ص 6.

)206)  األمني العام لألمم املتحدة، تقرير عن احلالة فيام يتعلق بالصحراء الغربية )S/2018/277(، 29 مارس 2018، الفقرة 52، ص 10.



127

تقرير أساس
حول حقوق اإلنسان باألقاليم اجلنوبية للمملكة املغربية

الدفاعي "الربم" وتدمريها التدرجيي من جانب اجليش امللكي املغريب، وكذلك أي أحداث هلا صلة 
باأللغام والذخرية غري املنفجرة. ...")207)

قوة  وقائد  املغرب  حكومة  بقيام  أرحب  البعثة،  لعمل  العسكرية  باجلوانب  يتعلق  "وفيام   .383

والذخائر غري  األلغام  بشأن  اتفاق  بالتوقيع عىل  الغربية  الصحراء  املتحدة لالستفتاء يف  األمم  بعثة 
املنفجرة ...")208)

384. "أما فيام يتعلق باالتفاقني العسكريني رقم 2 ورقم 3، فام فتئ الطرفان يتعاونان بدرجة كبرية مع 
البعثة فيام يتعلق بوضع العالمات عىل األلغام والذخائر غري املنفجرة وتدمريها. ...")209)

385. "... نّظم الطرفان واملنظامت غري احلكومية والبعثة أيضا، بالتعاون مع دائرة اإلجراءات املتعلقة 

باأللغام التابعة لألمم املتحدة، أنشطة إلزالة األلغام والذخائر غري املنفجرة ورفع الوعي باملسألة بني 
السكان يف اإلقليم، حيث كثريا ما تؤدي األحوال اجلوية إىل تنقل األلغام وتغري مسارها مما يتسبب يف 

خطورة املناطق التي كانت آمنة يف السابق ...")210)

اإلقليم، فضال عن  املنفجرة من  األلغام والذخائر غري  إزالة  الطرفني عمليات  ببدء  "وأرحب   .386

الطرفني  التعاون بني  لزيادة  تتيح هذه األنشطة فرصة  البعثة يف هذا الصدد. ويمكن أن  تعاوهنام مع 
وبناء الثقة بينهام. ولذا، فإين أشجع الطرفني عىل العمل مع البعثة إلقامة عالقات تعاون واتصاالت 
مبارشة بينهام من خالل جلنة التحقق العسكرية املشرتكة وغريها من املحافل من أجل تيسري أعامهلام 

املتعلقة بإزالة األلغام وغريها من املسائل التي هتم الطرفني.")211)

التقدم املحرز يف جمال إدارة املعلومات مع  البعثة خالل تلك الفرتة االستفادة من  "وواصلت   .387

مركز جنيف الدويل إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية. وقدم نظام إدارة معلومات األعامل املتعلقة 
وهي   ،"Landmine Action" األرضية  األلغام  مكافحة  ومنظمة  املغريب  امللكي  اجليش  إىل  باأللغام 
منظمة دولية غري حكومية. وسيتيح هذا التطور مواصلة حتسني رسعة وكفاءة تسجيل البيانات بشأن 

املناطق اخلطرة وعمليات إزالة األلغام.")212) 

املشورة  األلغام  مكافحة  إجراءات  تنسيق  مركز  قدم  التقرير  هبذا  املشمولة  الفرتة  "وخالل   .388

واملساعدة إىل اجليش امللكي املغريب واملنظمة الدولية غري احلكومية التي تعاقدت معها األمم املتحدة، 

)207)  األمني العام لألمم املتحدة، تقرير عن احلالة املتعلقة بالصحراء الغربية )S/1999/307(، 22 مارس 1999، الفقرة 13، ص 4.

)208)  نفس املرجع أعاله، الفقرة 26، ص 6.

)209)  األمني العام لألمم املتحدة، تقرير عن احلالة فيام يتعلق بالصحراء الغربية )S/2005/254(، 19 أبريل 2005، الفقرة 9، ص 4.

)210)  األمني العام لألمم املتحدة، تقرير عن احلالة فيام يتعلق بالصحراء الغربية )S/2006/249(، 19 أبريل 2006، الفقرة 14، ص 6-5.

)211)  األمني العام لألمم املتحدة، تقرير عن احلالة فيام يتعلق بالصحراء الغربية )S/2007/202(، 13 أبريل 2007، الفقرة 49، ص 15.

)212)  األمني العام لألمم املتحدة، تقرير عن احلالة فيام يتعلق بالصحراء الغربية )S/2009/200(، 13 أبريل 2009، الفقرة 29، ص 9.
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املعلومات  إدارة  نظام  بشأن   ،)Landmine Action( األرضية  باأللغام  املتعلقة  األعامل  منظمة  وهي 
املساعدة  وتقديم  التنسيق  إمكانية  ذلك  وأتاح  األلغام.  مكافحة  إجراءات  بيانات  بقاعدة  اخلاص 
التقنية الستخالص وإدارة البيانات، مما سمح بتخطيط أفضل لعمليات إزالة األلغام أدى إىل حتسني 

اإلنتاجية وزيادة فعالية التكلفة." )213)

389. "ويف حماولة لتوسيع نطاق بناء الثقة والتعاون التقني، طلب مبعوثي الشخيص إىل املدير بالنيابة 

2011. وقد رحب  املنطقة يف متوز/يوليه  املتعلقة باأللغام أن يزور  املتحدة لإلجراءات  لدائرة األمم 
الطرفان هبذه البعثة التي تضمنت أنشطتها مناقشات بناءة بشأن تنفيذ املعايري الدولية إلزالة األلغام 
عىل جانبي اجلدار الرميل، واستخدام األعتدة امليكانيكية لتعجيل أعامل إزالة األلغام، وتدمري خمزون 
األلغام املضادة لألفراد رشق اجلدار الرميل، وإمكانية وضع عالمات عىل حاجز حقول األلغام الواقع 

بمحاذاته.")214)

390. "وتواصل التعاون الفعال أيضا بني مركز تنسيق اإلجراءات املتعلقة باأللغام التابع للبعثة وكل 

من اجليش امللكي املغريب وجبهة البوليساريو. فقد رشع املركز يف االجتامع مع الطرفني عىل أساس ربع 
سنوي ملناقشة تبادل املعلومات، ومنهجيات إزالة األلغام والتثقيف بشأن أخطار األلغام واملبادرات 

املتعلقة بمساعدة الضحايا.")215)

391. "... ويف أيلول/سبتمرب 2018، ُنقل معظم موظفي فريق دائرة األمم املتحدة لإلجراءات املتعلقة 

باأللغام التابع للبعثة إىل العيون، من أجل إدارة العمليات احلالية عىل أفضل وجه، مع االستمرار يف 
احلفاظ عىل وجود حمدود يف تندوف.")216)

ثالثا: تجليات تصدي المملكة المغربية لأللغام

التفاعل مع البعثة والتنويه بعمل الجيش الملكي المغربي

392. "... وجيري تبادل املعلومات املتعلقة بعمليات إزالة األلغام التي يضطلع هبا املغرب عىل أساس 

متواصل مع مركز تنسيق إجراءات مكافحة األلغام. ويرسين أن أبلغكم بام جيري من تعاون وتبادل 
فمراقبو  املغريب.  امللكي  للجيش  التابعة  األلغام  إزالة  البعثة وعمليات  للمعلومات بشكل وثيق بني 

)213)  األمني العام لألمم املتحدة، تقرير عن احلالة فيام يتعلق بالصحراء الغربية )S/2010/175(، 6 أبريل 2010، الفقرة 36، ص 10.

)214)  األمني العام لألمم املتحدة، تقرير عن احلالة فيام يتعلق بالصحراء الغربية )S/2012/197(، 5 أبريل 2012، الفقرة 50، ص 15.

)215)  األمني العام لألمم املتحدة، تقرير عن احلالة فيام يتعلق بالصحراء الغربية )S/2013/220(، 8 أبريل 2013، الفقرة 58، ص 15.

)216)  األمني العام لألمم املتحدة، تقرير عن احلالة فيام يتعلق بالصحراء الغربية )S/2019/282(، 1 أبريل 2019، الفقرة 44، ص 9.
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البعثة العسكريون يبلغون عن الذخائر غري املنفجرة التي يعثرون عليها خالل دورياهتم فيقوم تقنيو 
اجليش امللكي املغريب عندئذ بإزالتها.")217)

اخلطرة،  املتفجرة  الذخائر  تدمري  يف  بذهلا  التي  للجهود  املغريب  امللكي  اجليش  عىل  وأثني   ..."  .393

من  الكشف  ومعدات  امليكانيكية  كاملعدات  املوارد،  من  مزيد  عىل  احلصول  بشأن  طلبه  إىل  وأشري 
أجل ترسيع وترية عمله يف جمال إزالة األلغام وزيادة كفاءته. ... وأالحظ مع االرتياح تزايد التعاون 
وتقاسم املعلومات بني البعثة واجليش امللكي املغريب واألعامل التي جيري تنفيذها يف جمال اإلجراءات 

املتعلقة باأللغام يف املنطقة الواقعة رشق احلاجز الرتايب...")218)

394. "... وأنا أثني عىل جهود اجليش امللكي املغريب والسلطات املدنية التي تعمل بموارد ومعلومات 
حمدودة يف إقليم شاسع.")219)

395. " ورحبت جلنة حقوق الطفل يف أحدث مالحظاهتا اخلتامية بشأن املغرب التي صدرت يف هناية 

عام 2014 باجلهود التي تبذهلا احلكومة يف الصحراء الغربية، بام يف ذلك اجلهود الكبرية من أجل إزالة 
األلغام، وحثتها عىل احرتام ومحاية حقوق مجيع األطفال الذين يعيشون يف الصحراء الغربية ، وعىل 
CRC/C/ 4 و-CRC/C/MAR/CO/3( اختاذ كافة التدابري الالزمة للحيلولة دون انتهاك حقوقهم

(220(".)OPAC/MAR/CO/1

التعاون مع السلطات المدنية

396. "وتعمل السلطات املدنية بشكل وثيق مع السلطات العسكرية من أجل حتديد املناطق اخلطرة، 
وتنظم دورات توعية بمخاطر األلغام وتقدم املساعدة للضحايا يف اجلامعات املحلية. ...")221)

اإلفادة بوقوع حوادث

397. "... ومنذ عام 1975، سجلت السلطات املغربية 171 2 حادثا عىل األقل من احلوادث النامجة عن 
األلغام واملتفجرات من خملفات احلرب.")222)

398. "... أفاد اجليش امللكي املغريب بوقوع 25 حادثا عىل اجلانب الغريب من اجلدار الرميل أدت إىل 
مقتل ثالثة أشخاص وجرح 30 آخرين. ...")223)

)217)  األمني العام لألمم املتحدة، تقرير عن احلالة فيام يتعلق بالصحراء الغربية )S/2008/251(، 14 أبريل 2008، الفقرة 28، ص 9.

)218)  األمني العام لألمم املتحدة، تقرير عن احلالة فيام يتعلق بالصحراء الغربية )S/2009/200(، 13 أبريل 2009، الفقرة 63، ص 17-16.

)219)  األمني العام لألمم املتحدة، تقرير عن احلالة فيام يتعلق بالصحراء الغربية )S/2008/251(، 14 أبريل 2008، الفقرة 29، ص 9.

)220)  األمني العام لألمم املتحدة، تقرير عن احلالة فيام يتعلق بالصحراء الغربية )S/2015/246(، 10 أبريل 2015، الفقرة 61، ص 18.

)221)  األمني العام لألمم املتحدة، تقرير عن احلالة فيام يتعلق بالصحراء الغربية )S/2008/251(، 14 أبريل 2008، الفقرة 29، ص 9.

)222)  نفس املرجع أعاله، الفقرة 27، ص 9.

)223)  األمني العام لألمم املتحدة، تقرير عن احلالة فيام يتعلق بالصحراء الغربية )S/2013/220(، 8 أبريل 2013، الفقرة 54، ص 14.
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399. "وأفاد اجليش امللكي املغريب أن الفرتة من 1 نيسان/أبريل 2017 إىل 1 آذار/مارس 2018 شهدت 

وقوع أربع حوادث متصلة باأللغام األرضية أو املتفجرات من خملفات احلرب يف رشق اجلدار الرميل، 
ما أسفر عن إصابة أربعة مدنيني حمليني بجروح. ويف غرب اجلدار الرميل، قتل ثالثة أشخاص وأصيب 

15 آخرون نتيجة حوادث نامجة عن ألغام أرضية أو متفجرات من خملفات احلرب.")224)

400. "ومنذ نيسان/أبريل 2018، أفاد اجليش امللكي املغريب عن إصابة أحد األفراد العسكريني غرب 
اجلدار الرميل نتيجة حادث يتعلق باأللغام األرضية أو باملتفجرات من خملفات احلرب..." )225)

غرب  اثنني  مدنيَّنْي  وفاة  عن  املغريب  امللكي  اجليش  أفاد   ،2018 األول/أكتوبر  ترشين  "ومنذ   .401

اجلدار الرميل نتيجة حادث يتعلق باأللغام األرضية واملتفجرات من خملفات احلرب، فضال عن إصابة 
أحد األفراد العسكريني وأحد املدنيني..." )226)

402. "ومنذ 1 آذار/مارس، مل يبّلغ اجليش امللكي املغريب عن أي وفاة يف صفوف املدنيني غرب اجلدار 

الرميل نتيجة حوادث تتعلق باأللغام األرضية واملتفجرات من خملفات احلرب، ولكنه أفاد بوقوع 12 
حالة إصابة بجروح يف صفوف األفراد العسكريني وثالث حاالت مماثلة يف صفوف املدنيني. ..." )227)

403. "وعىل الرغم من هذه اجلهود، أبلغ اجليش امللكي املغريب يف الفرتة املمتدة من 1 أيلول/سبتمرب 

من  واملتفجرات  األرضية  األلغام  حوادث  من  حادثا   20 وقوع  عن   2021 متوز/يوليه   31 إىل   2020

خملفات احلرب تسببت يف إصابة 4 مدنيني و20 من األفراد العسكريني بجروح. ورشق اجلدار الرميل، 
واحد  صبي  إصابة  إىل  أدت  احلرب،  خملفات  من  املتفجرات  حوادث  من  واحدة  حادثة  ُسجلت 

بجروح. وقد ُسجلت هذه احلوادث يف نظام إدارة معلومات اإلجراءات املتعلقة باأللغام." )228)

التصدي لأللغام

15  كانون  املغريب، يف  امللكي  اجليش  األلغام[، رشع  التهديد ]هتديد  التصدي هلذا  إىل  "وسعيا   .404

الثاين/يناير 2007، بنرش موارد كبرية، يف عملية شاملة إلزالة األلغام يف  الصحراء الغربية من ساحل 
املحيط األطليس إىل اجلدار الرميل.")229)

2001، أكد املراقبون العسكريون التابعون للبعثة قيام  22 أيار/ مايو  7 إىل  "... ويف الفرتة من   .405

اجليش امللكي املغريب بتدمري قرابة 000 3 من األلغام املضادة للدبابات، و000 37 من األلغام املضادة 
)224)  األمني العام لألمم املتحدة، تقرير عن احلالة فيام يتعلق بالصحراء الغربية )S/2018/277(، 29 مارس 2018، الفقرة 41، ص 9.

)225)  األمني العام لألمم املتحدة، تقرير عن احلالة فيام يتعلق بالصحراء الغربية )S/2018/889(، 3 أكتوبر 2018، الفقرة 48، ص 10.

)226)  األمني العام لألمم املتحدة، تقرير عن احلالة فيام يتعلق بالصحراء الغربية )S/2019/282(، 1 أبريل 2019، الفقرة 48، ص 10.

)227)  األمني العام لألمم املتحدة، تقرير عن احلالة فيام يتعلق بالصحراء الغربية )S/2019/787(، 2 أكتوبر 2019، الفقرة 42، ص 10.

)228)  األمني العام لألمم املتحدة، تقرير عن احلالة فيام يتعلق بالصحراء الغربية )S/2021/843(، 1 أكتوبر 2021، الفقرة 45، ص 9.

)229)  األمني العام لألمم املتحدة، تقرير عن احلالة فيام يتعلق بالصحراء الغربية )S/2007/202(، 13 أبريل 2007، الفقرة 22، ص 7.
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لألفراد، و000 27 من أجهزة التفجري والذخائر يف منطقة عنكش الواقعة عىل بعد 20 كيلو مرتا من 
سامرة. ويف املجموع، دمر اجليش امللكي املغريب 7.5 أطنان من األلغام واملتفجرات خالل العملية التي 

راقبتها البعثة.")230)

تدمري  وتأكيد  بمراقبة   2001 األول/أكتوبر  ترشين   25 و  أيار/مايو   22 بني  البعثة  قامت   ..."  .406

اجليش امللكي املغريب 4 قذائف من طراز )تاو( ولغمني مضادين للدبابات و462 صاعقا وذخائر يف 
مناطق أنكش والعيون والداخلة يف ست عمليات تدمري.")231)

407. "... خالل الفرتة املشمولة بالتقرير، قام اجليش املغريب امللكي بـ 36 عملية ختلص من األلغام 
والذخائر غري املنفجرة ...")232)

408. " ...وخالل الفرتة املشمولة بالتقرير، ... راقبت ]البعثة[ 16 عملية خَتَلُّص قام هبا اجليش امللكي 
املغريب ...")233)

أيلول/  1 ويف   ... املغريب.  امللكي  اجليش  هبا  قام  منها  خَتَلُّص  عملية   31 راقبت ]البعثة[   ..."  .409

سبتمرب أيضا، أبلغ اجليش امللكي املغريب عن حادثة تسبب فيها لغم وأسفرت عن تدمري مركبة مدنية 
يف منطقة احلوزة.")234)

410. " ... خالل الشهور الثالثة األخرية، ... راقبت ]البعثة[ 257 عملية إلزالة األلغام والذخائر قام 
هبا اجليش امللكي املغريب. ...")235)

اجلدار  غرَب  تدمري  عملية  أربعني  رصد  جرى   ... باالستعراض،  املشمولة  الفرتة  أثناء   ...  "  .411
الرميل، وكلها متت عىل يد اجليش امللكي املغريب.")236)

املغريب  امللكي  اجليش  تدمري  أيضا  البعثة  رصدت   ... باالستعراض،  املشمولة  الفرتة  "...ويف   .412

عددا من هذه األجهزة ]ألغام وقطع عتاد غري منفجرة[ وصل يف جمموعه إىل 061 8 جهازا، بام يف ذلك 
الذخرية التي انتهت صالحيتها...")237)

)230)  األمني العام لألمم املتحدة، تقرير عن احلالة فيام يتعلق بالصحراء الغربية )S/2001/613(، 20 يونيو 2001، الفقرة 14، ص 3.

)231)  األمني العام لألمم املتحدة، تقرير مؤقت عن احلالة فيام يتعلق بالصحراء الغربية )S/2002/41(، 10 يناير 2002، الفقرة 19، ص 4.

)232)  األمني العام لألمم املتحدة، تقرير عن احلالة فيام يتعلق بالصحراء الغربية )S/2003/59(، 16 يناير 2003، الفقرة 10، ص 3.

)233)  األمني العام لألمم املتحدة، تقرير عن احلالة فيام يتعلق بالصحراء الغربية )S/2003/565(، 23 ماي 2003، الفقرة 8، ص 3.

)234)  األمني العام لألمم املتحدة، تقرير عن احلالة فيام يتعلق بالصحراء الغربية )S/2003/1016(، 16 أكتوبر 2003، الفقرة 8، ص 3.

)235)  األمني العام لألمم املتحدة، تقرير عن احلالة فيام يتعلق بالصحراء الغربية )S/2004/39(، 19 يناير 2004، الفقرة 10، ص 3.

)236)  األمني العام لألمم املتحدة، تقرير عن احلالة فيام يتعلق بالصحراء الغربية )S/2005/648(، 13 أكتوبر 2005، الفقرة 9، ص 3.

)237)  األمني العام لألمم املتحدة، تقرير عن احلالة فيام يتعلق بالصحراء الغربية )S/2006/817(، 16 أكتوبر 2006، الفقرة 27، ص 9.
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413. "... بدأ اجليش امللكي املغريب يف كانون الثاين/يناير 2007 عملية شاملة إلزالة األلغام يف الصحراء 

الغربية. وأعلن اجليش امللكي املغريب حتى اآلن عن نرش قوات قوامها 000 10 فرد يف إطار جهود إزالة 
امللكي  أن اجليش  التقارير  أفادت  التقرير،  املشمولة هبذا  الفرتة  الرميل. وخالل  األلغام غريب اجلدار 
املغريب متكن من تطهري مساحة 000 000 128 مرت مربع وتدمري 621 لغام من األلغام املضادة لألفراد و 

138 لغام من األلغام املضادة للدبابات و 473 قطعة من الذخائر الثقيلة غري املنفجرة. ..." )238)

414. وواصل اجليش امللكي املغريب اجلهود التي يبذهلا لتدمري األلغام والذخائر غري املنفجرة والذخرية 

التي انتهت صالحيتها، استجابة للطلبات املقدمة هبذا الشأن من األمم املتحدة والسكان املحليني، 
إضافة إىل جهوده املستمرة إلزالة األلغام ... وأفاد اجليش امللكي املغريب بأن وحدات إزالة األلغام 
2008 و28  أيار/مايو   1 أهنا خطرة بني  املشتبه يف  املناطق  كيلومرتا مربعا من   420 له عاجلت  التابعة 
شباط/فرباير 2009. ورصدت البعثة تدمري اجليش 70 لغام مضادا لألفراد و62 لغام مضادا للدبابات، 
10 قطعة   000 يقرب من  لغم وما   1500 املنفجرة، فضال عن  الثقيلة غري  الذخائر  و1644 قطعة من 

أخرى من خمزونات الذخائر املتفجرة.")239)

415. "... وأفاد اجليش امللكي املغريب بتدمري 026 9 لغاًم و461 من الذخائر غري املنفجرة خالل الفرتة 
املشمولة هبذا التقرير.")240)

416. " وأفاد اجليش امللكي املغريب، الذي ينفذ عمليات إزالة األلغام عىل اجلانب الغريب من اجلدار 

الرميل، بتطهري أراض زادت مساحتها عىل 199 كيلومرتا مربعا وتدمري 1901 قطعة متفجرة شملت 
الصغرية  األسلحة  وذخائر  ولألفراد،  للدبابات  املضادة  واأللغام  املتفجرة  العنقودية  الوحدات 

والذخائر غري املنفجرة. ...")241)

417. " وخالل الفرتة نفسها، أجرى اجليش امللكي املغريب عمليات إزالة األلغام املزروعة غريب اجلدار 

الرميل، وأفاد بتطهري أكثر من 000 140 259 مرت مربع من األرايض، وتدمري 542 1 قطعة منفجرة، من 
بينها ألغام مضادة للدبابات واألفراد وذخائر غري منفجرة.")242)

418. "... وقد أبلغ اجليش امللكي املغريب عن تطهري أكثر من 000 800 222 مرت مربع من األرايض 
غرب اجلدار الرميل.")243)

)238)  األمني العام لألمم املتحدة، تقرير عن احلالة فيام يتعلق بالصحراء الغربية )S/2008/251(، 14 أبريل 2008، الفقرة 28، ص 9.

)239)  األمني العام لألمم املتحدة، تقرير عن احلالة فيام يتعلق بالصحراء الغربية )S/2009/200(، 13 أبريل 2009، الفقرة 30، ص 9.

)240)  ألمني العام لألمم املتحدة، تقرير عن احلالة فيام يتعلق بالصحراء الغربية )S/2012/197(، 5 أبريل 2012، الفقرة 49، ص 15.

)241)  األمني العام لألمم املتحدة، تقرير عن احلالة فيام يتعلق بالصحراء الغربية )S/2013/220(، 8 أبريل 2013، الفقرة 56، ص 15.

)242)  األمني العام لألمم املتحدة، تقرير عن احلالة فيام يتعلق بالصحراء الغربية )S/2014/258(، 10 أبريل 2014، الفقرة 45، ص 15.

)243)  األمني العام لألمم املتحدة، تقرير عن احلالة فيام يتعلق بالصحراء الغربية )S/2015/246(، 10 أبريل 2015، الفقرة 31، ص 10.
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419. " وقد أبلغ اجليش امللكي املغريب عن تطهري أكثر من 000 360 220 مرت مربع من األرايض غرب 

اجلدار الرميل وعن تدمري 873 9 قطعة، شملت ألغامًا مضادة للدبابات ومضادة لألفراد، وذخائر غري 
منفجرة وذخائر لألسلحة الصغرية.")244)

420. " وقد أبلغ اجليش امللكي املغريب عن تطهري أكثر من 000 980 217 مرت مربع من األرايض غرب 
اجلدار الرميل وعن تدمري 949 قطعة.")245)

421. " وأفاد اجليش امللكي املغريب بتطهري أكثر من 144 770 000 مرت مربع من األرايض غرب اجلدار 

املنفجرة، إضافة إىل ٥٧ من  الذخائر غري  1 قطع من   008 1 صنفا، بام يف ذلك   121 الرميل، وتدمري 
األلغام املضادة للدبابات و 56 من األلغام املضادة لألفراد.")246)

84 مليون مرت مربع من األرايض غرب  أكثر من  املغريب عن تطهري  امللكي  "... وأبلغ اجليش   .422

اجلدار الرميل، وتدمري 344 صنفا، منها 268 قطعة من الذخائر غري املنفجرة و 74 من األلغام املضادة 
لألفراد و 2 من األلغام املضادة للمركبات.")247)

423. "... وأبلغ اجليش امللكي املغريب عن تطهري أكثر من 126 مليون مرت مربع من األرايض غرب 

اجلدار الرميل، وتدمري 679 صنفا، منها 614 قطعة من الذخائر غري املنفجرة و 53 من األلغام املضادة 
لألفراد و 12 من األلغام املضادة للمركبات. ")248)

424. "... وأبلغ اجليش امللكي املغريب عن إخالء وتطهري أكثر من 98 مليون مرت مربع من األرايض 

غرب اجلدار الرميل يف الفرتة من 1 آذار/مارس إىل 31 متوز/يوليه، وتدمري 441 من األصناف تتألف 
من 415 قطعة من الذخائر غري املنفجرة و 17 لغاًم مضادًا لألفراد وتسعة ألغام املضادة للمركبات أثناء 

الفرتة ذاهتا...")249)

األرايض  من  مربع  مرت  مليون   253٫5 من  أكثر  تطهري  عن  املغريب  امللكي  اجليش  وأبلغ   "  .425

املضادة  واأللغام  لألفراد  املضادة  األلغام  من   37 منها  قطعة،   796 وتدمري  الرميل،  اجلدار  غرب 
(250("... للدبابات. 

)244)  األمني العام لألمم املتحدة، تقرير عن احلالة فيام يتعلق بالصحراء الغربية )S/2016/355(، 19 أبريل 2016، الفقرة 41، ص 13.

)245)  األمني العام لألمم املتحدة، تقرير عن احلالة فيام يتعلق بالصحراء الغربية )S/2017/307(، 10 أبريل 2017، الفقرة 42، ص 10.

)246)  األمني العام لألمم املتحدة، تقرير عن احلالة فيام يتعلق بالصحراء الغربية )S/2018/277(، 29 مارس 2018، الفقرة 43، ص 9.

)247)  األمني العام لألمم املتحدة، تقرير عن احلالة فيام يتعلق بالصحراء الغربية )S/2018/889(، 3 أكتوبر 2018، الفقرة 48، ص 10.

)248)  األمني العام لألمم املتحدة، تقرير عن احلالة فيام يتعلق بالصحراء الغربية )S/2019/282(، 1 أبريل 2019، الفقرة 48، ص 10.

)249)  األمني العام لألمم املتحدة، تقرير عن احلالة فيام يتعلق بالصحراء الغربية )S/2019/787(، 2 أكتوبر 2019، الفقرة 42، ص 10.

)250)  األمني العام لألمم املتحدة، تقرير عن احلالة فيام يتعلق بالصحراء الغربية )S/2020/938(، 23 شتنرب 2020، الفقرة 42، ص 10.
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426. وأبلغ اجليش امللكي املغريب عن تطهري أكثر من 145 مليون مرت مربع من األرايض غرب اجلدار 

الرميل، وتدمري 014 1 قطعة من املتفجرات من خملفات احلرب، و 31 لغام من األلغام املضادة لألفراد 
واأللغام املضادة للدبابات. ...")251)

رابعا: أثر جائحة كوفيد19- واألحداث التي شهدتها المنطقة على 
عمليات التصدي لأللغام

427. " أثرت األحداث التي شهدها اإلقليم تأثريا كبريا عىل العمليات التي تقوم هبا البعثة يف جمال 

 ،2020 األول/أكتوبر  ترشين   3 ويف  بالتقرير.  املشمولة  الفرتة  خالل  باأللغام  املتعلقة  اإلجراءات 
استؤنفت األنشطة املتصلة باإلجراءات املتعلقة باأللغام رشق اجلدار الرميل بعد أن كانت قد توقفت 
يف وقت سابق عند بداية جائحة كوفيد-19 بسبب إغالق احلدود بني اجلزائر وإقليم الصحراء الغربية 
يف 20 آذار/مارس S/2020/938( 2020، الفقرة 37(. وبعد مخسة أسابيع فقط، توقفت مرة أخرى 
بسبب  الرميل  اجلدار  رشق  باأللغام  املتعلقة  اإلجراءات  إطار  يف  هبا  املضطلع  االعتيادية  األنشطة 

استئناف األعامل العدائية يف ترشين الثاين/نوفمرب 2020.")252)

428. "ومن دواعي القلق أن التطورات التي شهدها اإلقليم أدت إىل تعليق العمليات املعتادة بشأن 

األلغام رشق اجلدار الرميل باستثناء خدمات الطوارئ. وإنني أشجع عىل استئناف العمل، كام أدعو 
إزالة  بشأن  باأللغام  املتعلقة  لإلجراءات  املتحدة  األمم  دائرة  مع  أوثق  نحو  عىل  العمل  إىل  الطرفني 
األلغام األرضية واملتفجرات من خملفات احلرب يف مجيع أنحاء اإلقليم، وكفالة التقيد باملعايري الدولية 

ألعامل إزالة األلغام ألغراض إنسانية من أجل زيادة فعالية أنشطة إزالة األلغام.")253)

)251)  األمني العام لألمم املتحدة، تقرير عن احلالة فيام يتعلق بالصحراء الغربية )S/2021/843(، 1 أكتوبر 2021، الفقرة 46، ص 10.

)252)  نفس املرجع أعاله، الفقرة 40، ص 9.

)253)  نفس املرجع أعاله، الفقرة 90، ص 17.
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برنامج األمن وحقوق اإلنسان 
على صعيد األقاليم الجنوبية

يقدم هذا القسم، ألضخم برنامج تدريبي، يف جمال األمن وحقوق اإلنسان، األول من نوعه   .429

الذي شهدته األقاليم اجلنوبية للمملكة املغربية. 

أوال: خاصيات برنامج األمن وحقوق اإلنسان ومعايير تقييمه

430. ُأنجز برنامج األمن وحقوق اإلنسان، يف إطار الرشاكة والتعاون بني وزارة الداخلية واملديرية 

والتدريب  للدراسات  النخيل  ومركز  اإلنسان  حلقوق  الوطني  واملجلس  الوطني  لألمن  العامة 
والوساطة )254)وذلك يف مرحلة أوىل، قبل أن تنضاف إليه املندوبية الوزارية املكلفة بحقوق اإلنسان يف 

مرحلة ثانية.

ما  مع  منسجمة،  وهي  تقييمه،  معايري  بمثابة  التدريبي  الربنامج  خاصيات  اعتبار  يمكن   .431

أسالك  تشمل  والتي  اإلنسان،  حقوق  قضايا  حول  التدريب  جمال  يف  عامليا  عليه  متعارف  هو 
النساء  ومشاركة  والتدريب  اإلعداد  ومنهجية  الزمنية  واملدة  الرتايب  والنطاق  املستفيدين 

املعاجلة. ونوعية 

432. تتميز خاصيات الربنامج، من حيث كتلة املستفيدين، باستفادة 500 مشارك ومشاركة بجهات 

الصحراء، يمثلون نائب وايل األمن، ورؤساء املناطق األمنية، والعمداء املركزيون، ورؤساء املصالح، 
وضباط ومفتشني، ومقدمني وحرس أمن، كام تتميز من حيث املستويات املرفقية، بتغطية الربنامج، 
ملختلف املصالح، من استعالمات عامة، وحفظ النظام، والرشطة القضائية، وهيئات حرضية، وقوات 
التدخل الرسيع والبيئة وغريها. كام سجل الربنامج املشاركة النوعية لألطر النسائية الرشطية، حيث 

قاربت %90من العامالت يف القطاع. 

433. اشتمل الربنامج التدريبي، من حيث املوضوعات، فضال عن حتليل اإلرادة العليا للدولة يف جمال 

الوثيقة الدستورية ذات الصلة بحقوق اإلنسان، وعىل إعالنات  األمن وحقوق اإلنسان ومكونات 
حقوق اإلنسان، عامة وخاصة، ووثائق من النواة الصلبة للقانون الدويل حلقوق اإلنسان، وما يتصل 

)254)  أول مركز دراسات متخصص يف حقوق اإلنسان، كان مقره بالعيون.
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بنظام املساطر اخلاصة والعالقة مع منظومة األمم املتحدة، وما هيم الوثائق املرجعية الدولية والوطنية 
املتعلقة باألمن وحقوق اإلنسان، ووثائق أخرى. 

434. كام متيز الربنامج بشموله لكافة األقاليم اجلنوبية للمملكة، وهي عىل التوايل: السامرة، والعيون، 

وطنطان، وكلميم ومعها طاطا، ثم العودة إىل العيون فبوجدور ثم أخريا الداخلة، وذلك خالل الفرتة 
املمتدة من فاتح يناير إىل هناية أبريل 2015، وقد تم اإلعداد هلذا الربنامج، عىل مراحل:

435. امتدت املرحلة األوىل من بداية شهر مارس إىل هناية شهر يونيو 2014، وتم خالهلا اختبار فرضية 

للرشطة  امللكي  املعهد  صعيد  عىل  وذلك  اإلنسان،  وحقوق  األمن  حول  التدريبي  الربنامج  إطالق 
هيئة  من  وأطر  الوطني  لألمن  العامة  املديرية  صعيد  عىل  عليا  أطر  منه  استفادت  والذي  بالقنيطرة، 

التدريس باملعهد امللكي. 

436. وقد مكنت نتائج هذا التدريب من االنتقال إىل املرحلة الثانية، ابتداء من شهر يوليوز إىل شتنرب 

بناء عىل بحوث فردية  2014، حيث تم االنكباب عىل إعداد مرشوع مصوغة مرجعية وديداكتيكية 

أنجزت من طرف املشاركني واملشاركات خالل املرحلة األوىل.

437. وبعد إنجاز املصوغة، تم يف مرحلة ثالثة عرضها قصد االعتامد، عىل السيد املدير العام لألمن 

الوطني، ومن أجل إبداء الرأي من طرف السيد رئيس املجلس الوطني حلقوق اإلنسان، وتوج األمر 
2015، عىل  يناير  مرحلة إعدادية أخرية حاسمة غطت شهر  باملوافقة اإلجيابية، مما سهل االنتقال إىل 
مستوى مدينة العيون، وشارك فيها أعضاء القيادة األمنية بجهات الصحراء، أي الرؤساء املبارشون، 
وتوجت بإعدادهم لربنامج األمن املوجه ل 400 مستفيد ومستفيدة، وبذلك يكون الربنامج التدريبي 

املنجز هبذه اجلهات قد متيز بالتدرج يف اإلعداد والتطبيق بخصوص مضامينه ومنهجيته وأهدافه.

ضوء  يف  اإلنسان  حقوق  مرجعية  مع  بحيوية  التدريب،  يف  واملشاركات  املشاركون  تفاعل   .438

التي  التدريب  منهجية  ضوء  يف   ، ومتكنَّ متكنوا  وهكذا  للمملكة،  واالتفاقية  الدستورية  االلتزامات 
انصبت عىل حتليل الوثائق املرجعية، من حيث متلك مستويات وجماالت التفاعل واملالءمة بني ما هو 

دويل وما هو وطني.

439. تفاعل املشاركون واملشاركات، مع نظام املساطر اخلاصة، باالنكباب عىل طرق عملها والعالقة 

مع املنجز الوطني واملامرسات املهنية الفضىل يف هذا الصدد. مما مكنهم من تقديم أجوبة أولية هامة 
عىل مجلة من املواضيع املتعلقة بالتحديات املطروحة يف نطاق معادلة احلقوق واحلريات وحفظ النظام 
العام. وأولوا، بنفس الدرجة، عناية خاصة ملوضوع التظاهر السلمي. ويف هذا اإلطار قدموا جمموعة 
من املقرتحات الدقيقة التي ختص تنظيم احلق يف التظاهر السلمي وما يتصل بدور احلوار والوساطة مع 
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املجتمع املدين والتوثيق امليداين واستحضار القوة املعنوية يف عالقتها بالتبرص ورباطة اجلأش وحسن 
معاملة األطفال والنساء وتوفري سبل تدبري نجاح التظاهر السلمي.

املفوضية  عن  وفد  إطالع   ،2015 أبريل   15 يوم  بالعيون،  املنعقدة  التدريبية  الدورة  وشهدت   .440

مناسبة  كانت  حيث  التدريب،  هذا  وحمتويات  وخصائص  منهجية  عىل  اإلنسان،  حلقوق  السامية 
زيارهتم لألقاليم اجلنوبية فرصة لولوج قاعة التدريب ومناسبة للوقوف عىل استفسارات وتساؤالت 
املشاركني واملشاركات التي متيزت بالتنوع والعمق والرصاحة، وسلمت للوفد توضيحات وبيانات 

تتعلق بربنامج األمن وحقوق اإلنسان باللغات الثالث.

برنامج األمن وحقوق  املنتظمة، مع  املواكبة  بمنهجية  الوطني،  العامة لألمن  املديرية  تفاعلت   .441

بتقدير  واملشاركات،  املشاركون  تلقاها  التي  اهلامة  اإلجراءات  من  جمموعة  اختذت  حيث  اإلنسان. 
التي  الوطني  لألمن  العامة  املديرية  قواعد سلوك موظفي  مدونة  بإصدار  اإلرساع  ومتثلت يف  عال، 
الرشطة يف  اإلنسان وإصدار جملة  الدستورية يف جمال حقوق  اململكة  التزامات  مع  جاءت منسجمة 
ذات طبيعة  افتتاحياهتا وموادها موضوعات  2014، حيث تضمنت  ابتداء من غشت  صيغة جديدة 
اجتامعية وفنية وقانونية يف نطاق األمن وحقوق اإلنسان، كام أصدرت املديرية العامة دوريات ختص 
اإلجراءات الوقائية واحلامئية ضد التعذيب وما يتصل بظروف االستقبال واملعاملة واإلنصات بمراكز 

الرشطة.

حقوق  مستجدات  معرفة  إىل  العليا  األمنية  واألطر  للقيادات  الكبري  التطلع  التدريب،  أثبت   .442

اإلنسان، يف عالقتها بقضية الصحراء، حيث اتضح ذلك جليا بمناسبة احلصة التدريبية التي قدمت 
فيها التوضيحات بخصوص السامت السوسيو ثقافية واملؤمترات اجليو اسرتاتيجية عىل صعيد منطقة 
الساحل وشامل إفريقيا والرشق األوسط. وقد عرب العديد منهم عىل أمهية ذلك كله بوصفه من صميم 

القوة املعنوية للعقيدة األمنية.

443. مثلت احلصص املخصصة إلجراء التقييامت الكتابية اخلتامية للدورات التدريبية حلظات بالغة 

الدالالت، عرب فيها املشاركون واملشاركات عن قناعاهتم الراسخة بعمق اختيارات اململكة يف جمال 
األمن وحقوق اإلنسان، ووعيهم بالتحديات التي تواجههم يف املامرسة العملية، مثمنني أمهية تنظيم 
برنامج التدريب حول األمن وحقوق اإلنسان، كام كانت فرصة للتعبري عن تقديراهتم إزاء التطورات 
واإلحلاح  االستقرار،  وصيانة  العام  النظام  وحفظ  اإلنسان  حقوق  بني  التوزان  ملكتسبات  الداعمة 
باملناسبة، عىل أمهية مواصلة ذلك وتعميمه عىل نطاق واسع. وقد أثنت اإلطارات الرشطية النسائية 

بصفة خاصة، بمناسبة التدريب، عىل حسن االختيار القايض بإرشاكهن يف هذا التدريب.
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444. وتأكد يف سائر أطوار التدريب، أمهية احلضور الوازن لكل من املجلس الوطني حلقوق اإلنسان، 

اختصاصات  بتقديم  اخلاصة  التدريبية  اجللسات  اإلنسان خالل  بحقوق  املكلفة  الوزارية  واملندوبية 
مقدمني  املحاور،  نوعية  مع  املشاركون  تفاعل  حيث  اخلاصة،  املساطر  مع  والعالقة  املؤسسة  هذه 
جممل استفساراهتم وتساؤالهتم حول أسئلة حقوق اإلنسان والنظام العام، وتدبري التظاهر السلمي، 
ومالءمة القوانني، وحصانة نساء، ورجال الرشطة، ونظام الشكايات وإجراء األبحاث وباقي مساطر 
املجلس الوطني يف هذا الصدد. وباملناسبة عربوا بإشارات خمتلفة عام خيص مواصلة حتسني أوضاعهم 

املهنية والوظيفية.

بمختلف  واملشاركات  املشاركني  مع  التفاعل  وبمناسبة  التدريب،  أطوار  خمتلف  يف  وتأكدت   .445

األخرية  السنوات  يف  املتخذة  للتدابري  القصوى  األمهية  ونساء،  رجاال  ورتبهم،  ومناطقهم  أجياهلم 
تفعيال للقرارات امللكية السامية، بخصوص الرفع من األجور وتيسري مسطرة الرتقي وإدماج الشباب 
وتشجيعهم عىل مواصلة الدراسة. وبرز يف هذا اإلطار، أمهية إدماج األجيال اجلديدة الشابة احلاصلة 
عىل مستويات دراسية وجامعية، مما لذلك من انعكاس عىل مردودية اإلنتاج ومستوى الوعي املهني 

وتتبع التقدم املحرز يف البالد.

التطبيقية، وعند  العامة واألشغال  اجللسات  بمناسبة  املشاركني واملشاركات  العديد من  446. وعرب 

تقديم األجوبة، عن معنويات عالية تعكس ُبعد النظر واالستعداد للدفاع عن قيم البالد ومكتسباهتا 
املكتسبات  بأمهية  واملشاركات  املشاركني  اعتزاز  بوضوح  جتىل  وقد  التحديات.  ومواجهة  وثوابتها 
الوطنية يف جمال األمن، وكلام ُقدمت أمثلة حية، يف إطار املقارنة، عن املناطق امللتهبة من شامل إفريقيا 
والرشق األوسط، كانت ثقتهم واعتزازهم ببلدهم يزداد. وقد عربوا يف هذا الصدد، أكثر من مرة، عن 
بعد النظر واالختيارات االستباقية السليمة، التي أكدهتا اإلرادة امللكية السامية، بخصوص االختيار 
القيم املعنوية الكربى عامل يضاف إىل  الديمقراطي ومكتسبات حقوق اإلنسان. وال شك أن هذه 

أمهية اجلهود املبذولة ملواصلة النهوض باألوضاع املادية واخلدمات واملرافق االجتامعية.

عميق  متثل  عىل  الوقوف  من  التدريبي  الربنامج  بخصوص  إليها،  املتوصل  اخلالصات  متكن   .447

للمملكة  االتفاقية  االلتزامات  ضوء  يف  اإلنسان،  حقوق  ملوضوع  الوطني،  لألمن  العامة  لإلدارة 
املغربية والتحديات املطروحة حوله، عىل صعيد األقاليم اجلنوبية الصحراوية، وعي، يرتجم االنشغال 
العميق بإشكاالت حقوق اإلنسان وبأجوبة ومداخل تفعيلها يف السلوك واملامرسة املهنية، مما يؤرش 

عىل حصول تقدم نوعي حمرز عىل هذا املستوى.

448. وأكد الربنامج التدريبي، توفر قدرات بحثية ومعرفية لدى النخبة األمنية، قادرة عىل بناء اجلسور 

بني التزامات الدولة احلقوقية، ومتطلبات املناهج والثقافة "والعقيدة" األمنية يف نطاق حتديات دولة 
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األمن  التفكري االسرتاتيجي حول  فيام خيص  األمنية،  النخبة  لدى  وجود مقومات  أكد  القانون. كام 
وحقوق اإلنسان، وسبل تعميمه، يف نطاق التحديات املطروحة عىل البالد عامة، والصحراء عىل وجه 
اخلصوص، حتديات، تروم حتقيق التوازن، بني احلق والواجب، بني املعطى املرجعي واملسؤولية، بني 

متطلبات احلرية والنظام العام، بني صيانة املكتسبات وبناء أخرى جديدة.

الوطنية،  احلقوقية  املكتسبات  باعتباره من  ترصيد كل ذلك،  أمهية  التدريبي،  الربنامج  وطرح   .449

ومن مالمح التقدم املحرز لدى مرفق األمن، وبغاية تقديمه كتجربة مرجعية، وطنيا، وممارسة فضىل 
عىل صعيد الدبلوماسية احلقوقية ويف إطار نقل اخلربات والتجارب، بالنسبة للعديد من بلدان إفريقيا 
والرشق األوسط، كام جرى األمر بالنسبة لباقي مكتسبات األمة )احلقوق الثقافية واللغوية، مدونة 

األرسة، التنمية البرشية، العدالة االنتقالية...(.

ثانيا: شهادات حول تقييم البرنامج التدريبي

المجلس الوطني لحقوق اإلنسان

الصديقان،  عليه  أرشف  الذي  التدريبي  الربنامج  هذا  حققه  الذي  الباهر  بالنجاح  نشيد  "إننا   .450

للدراسات  النخيل  مركز  عىل  املسؤولني  بنيوب،  شوقي  أمحد  واألستاذ  بودرقة  امبارك  األستاذ 
العمل سينضاف إىل  السابقني هبيأة اإلنصاف واملصاحلة. إن هذا  والتدريب والوساطة، والعضوين 
الرتاكم اهلام الذي حققته بالدنا يف شتى جماالت محاية حقوق اإلنسان والنهوض هبا، والتي تقع يف 
قلبها عمليات ترشيد احلكامة وتعميم ثقافة حقوق اإلنسان وإشاعتها واستدماج مبادئها وضامناهتا، 

عىل مستوى الترشيع واملامرسة.

وال شك أن وراء نجاح هذا الربنامج، اإلرادة الكبرية والصادقة للمديرية العامة لألمن الوطني، يف 
إطار السعي من أجل تدبري رشيد للقضايا األمنية. وما يرتبط باالهتامم اخلاص الذي يوليه املجلس 
الوطني حلقوق اإلنسان للتكوين يف هذا املجال، يف إطار تظافر اجلهود مع سائر القطاعات واملرافق 
العمومية واملصالح واملؤسسات. وما لقاؤنا اليوم، إال دليل عىل ذلك. وستبقى نتائج الربنامج التدريبي 
عىل مستوى التكوين وخمرجاته املعرفية، رصيدا هاما للثقافة احلقوقية عموما وملوضوع األمن وحقوق 

اإلنسان عىل وجه خاص".)255)

المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق اإلنسان

451. "...وبشكل عام، وبكل موضوعية تعرف بالدنا تناميا لثقافة حقوق اإلنسان تساهم فيه العديد 

من األطراف املعنية، وتتخذ شكل برامج جمال الرتبية عىل حقوق اإلنسان. وأود هبذه املناسبة أن أشري 

)255)  من كلمة األستاذ حممد الصبار األمني العام للمجلس الوطني حلقوق اإلنسان يف اختتام الربنامج التدريبي حول األمن وحقوق 
اإلنسان. العيون 3 دجنرب 2016. املصدر، املصوغة املرجعية األمن وحقوق اإلنسان.



140

تقرير أساس
حول حقوق اإلنسان باألقاليم اجلنوبية للمملكة املغربية

إىل مبادرة رائدة تم التعريف هبا يف هناية األسبوع املايض بمدينة العيون. ويتعلق األمر بربنامج التكوين 
حول " األمن وحقوق اإلنسان" الذي استفاد منه ما يزيد عن 500 من موظفي األمن الوطني باألقاليم 
الداخلية  وزارة  بني  ما  رشاكة  إطار  يف  سنتني،  ملدة  األمن،  وأسالك  مستويات  خمتلف  من  اجلنوبية 
واملديرية العامة لألمن الوطني، واملجلس الوطني حلقوق اإلنسان واملندوبية الوزارية املكلفة بحقوق 
اإلنسان، و مركز النخيل للدراسات والتدريب والوساطة، ويستند هذا الربنامج، الذي أرشف عليه 
اخلبري يف جمال حقوق اإلنسان األستاذ أمحد شوقي بنيوب، عىل املعايري الدولية حلقوق اإلنسان، ومن 
أهدافه الرئيسية متكني املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني من متلك حقيقي وكاف ملبادئ وقيم حقوق 
اإلنسان، يف إطار ترشيد احلكامة األمنية، بام يؤمن توفيقا سلسا بني رضورات حفظ األمن والنظام 
العام، ومتطلبات محاية حقوق اإلنسان. ويعترب الربنامج رائدا يف مضامينه ومناهجه، وخاصة الطريقة 
البيداغوجية املعتمدة يف تنفيذه التي أدت، من خالل تفاعل بناء بني املكونني واملستفيدين، إىل صياغة 
مصوغة بيداغوجية للتكوين والتكوين املستمر يف هذا املجال، تعترب من أحسن املصوغات التي أعدت 
يف هذا املجال، وأعتقد من موقع جتربتي يف اجلامعة، أن هذه املصوغة ستفيد ليس فقط يف هذا السياق، 
بل يمكن استعامهلا يف سد العديد من اخلصاصات يف قطاعات أخرى بام فيها اجلامعية. كام من شأهنا 
أن تشكل دفعة قوية لألرضية املواطنة للنهوض بثقافة حقوق اإلنسان التي تم اعتامدها سنة 2007، 
وخاصة فيام يتعلق بالشق اخلاص بالتكوين والتكوين املستمر، بام يضمن متلك ترسيخ قيم ومبادئ 

حقوق اإلنسان لدى رشائع واسعة من املجتمع.")256)

ثالثا: التأويل المتطور للبعد الحقوقي في الثقافة األمنية: انبثاق 
ديناميات ثقافة حقوقية أمنية، في سياق البرنامج التدريبي

452. تقدم الفقرات املوالية نامذج دالة عن نوعية التفاعالت لإلطار األمني مع منظومة محاية حقوق 

اإلنسان، التي يعترب فاعال يف معادلتها، إذ ال يتصور محاية حقوق اإلنسان يف غياب حفظ النظام العام 
وصيانة األمن القومي واألخالق العامة، كام ال يتصور القيام هبذه األعامل واملهام األخرية، بمعزل عن 

األوىل. إن العالقة بني املكونني، عالقة ديناميكية، تفاعلية وذات تأثري قوي.

453. ُتبطن، الفقرات، كنامذج دالة نوعية، ثقافيا، االرتباطات احلاصلة لدى اإلطار األمني، يف ضوء 

اإلرادة العليا للدولة وتفاعله تبعا لذلك مع عدة مصادر وروافد موجهة ومؤطرة، حيث الدستور، 
األمنية  املذكرات  السلوك،  قواعد  مدونة  األمنية،  العقيدة  القانون،  اإلنسان،  حقوق  التزامات 

املرفقية....

)256)  من حديث شامل، لألستاذ املحجوب اهليبة املندوب الوزاري حلقوق اإلنسان سابقا، والعضو السابق هبيئة اإلنصاف واملصاحلة، 
مع جريدة آخر ساعة عدد 311 بتاريخ 14 دجنرب 2016
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التفاعل  الفقرات موضوع هذا املحور تفسريات مبلورة من طرف أطر أمنية بمناسبة  تتضمن   .454

الدقيق مع مرجعية حقوق اإلنسان، وهي تفسريات تم التفكري فيها وصياغتها خالل تنفيذ الربنامج 
التدريبي. وقد كانت أجوبة عميقة عىل أسئلة دقيقة ويمكن تلمسها، تبعا للمستويات)257) اآلتية:

نموذج أول: مميزات وسمات خطاب حقوق اإلنسان

السلبيات  باملقابل  باملكتسبات والرصيد احلقوقي يسائل  "خطاب منفتح عىل املستقبل يعرتف   .455

توجيهي/  توثيقي  دقيقة/  بلغة  التشخيص/ يتميز  إىل  يستند  موضوعي  اخلصاص/ نقدي  وأوجه 
يستند إىل سياسة حقوق اإلنسان/ يعتمد مرجعية قانونية دولية ووطنية/

يثمن املنجزات ويعرب عن القلق والتحفظات واالعرتاضات إزاء االنتهاكات وجوانب النقص يتأسس 
عىل التوصيات/ تفاعيل إجيايب ينظر إىل املخاطب كرشيك ال كخصم/ يستند إىل مرجعية كونية ويتوجه 
إىل األفراد واجلامعات والفئات التي تؤجر يف أوضاع صعبة أو هشة/ يصوغ االستنتاجات ويقف عىل 
االختالالت/ وصفي تقريري يشخص األوضاع والتحديات واجلهود املبذولة/ يتميز باحلرفية حيث 
موضوعاهتا  يف  اإلنسان  حلقوق  شمويل  تصور  عىل  واألمثلة/ يتأسس  األدلة  من  جمموعة  إىل  يستند 

وحقوقها وأصنافها/ ذو قوة أخالقية ومعنوية قوية".

نموذج ثان: مستنتجات في ضوء قراءة مقارنة للدستور مع العهد الدولي الخاص 
بالحقوق المدنية والسياسية

مع  باملقارنة  الدستوري  للنص  األمن،  مهنيي  طرف  من  املجراة  التقديمية،  القراءات  أفضت   .456

مقتضيات العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية إىل االستنتاجات التالية: 

"تقاطع النص الوطني مع النص الدويل يف مسألة عدم التمييز"/ مَتيُز تصدير الدستور املغريب باألخذ 
بكل املقتضيات التي جاءت هبا )املادة 2( من العهد الدويل، بل إن الدستور املغريب أدمج كل ما يتعلق 
اجلنس  يف  التمييز  عدم  مفهوم  حيرص  مل  وبذلك  حديثة،  واتفاقيات  معاهدات  يف  واردة  بمقتضيات 
واللغة واللون واملعتقد بل جتاوزه إىل اإلعاقة أو أي وضع شخيص مهام كان/ الصياغة القوية للنص 
الوطني بالتنصيص عىل مبدأ عدم التمييز من خالل عبارة "حظر"، مقارنة بالنص الدويل/ الوضوح 
تكريس  الوطني/  بالنص  مقارنة  الدويل  للنص  بالنسبة  التمييز  ومعايري  ملفردات  بالنسبة  والتفصيل 

لفائدة  اإلنسان،  األمن وحقوق  التدريبي  الربنامج  إطار  املوضوعاتية يف  الرتكيبية  التقارير  املستدل هبا، مستقاة من  األمثلة  )257)  مجيع 
رؤساء املناطق والعمداء املركزيون ورؤساء املصالح والدوائر. الواردة يف املصوغة املرجعية: األمن وحقوق اإلنسان، إطار معريف، 
املكلف  االنتقالية  والعدالة  اإلنسان  حقوق  جمال  يف  خبري  بنيوب  شوقي  أمحد  وتنسيق،  إعداد  وثائقية،  واسناد  ديداكتيكية  دعامات 
برنامج األمن وحقوق  بالتنسيق والتواصل مع  املكلف  إقليمي  برنامج األمن وحقوق اإلنسان/ أمحد بن دمحان عميد  بالتدريب يف 
اإلنسان. )األمثلة مأخوذة من القسم الثالث والقسم السادس والقسم السابع والقسم الثامن( إصدار. املديرية العامة لألمن الوطني 

.2019MO1988 الطبعة األوىل ماي 2019، اإليداع القانوين
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النص الوطني ملبدأ املساواة من حيث احلقوق املدنية والسياسية الواردة يف النص الدويل/ التزام النص 
العهود  عليه يف  والبيئية، كام هو منصوص  والثقافية  االقتصادية واالجتامعية  املساواة  بمبدأ  الوطني 
القوانني  عىل  باملساواة  املتعلقة  الدولية  االتفاقيات  سمو  تكريس  الصلة/  ذات  الدولية  واملواثيق 
الوطنية يف نطاق أحكام الدستور وثوابت اململكة وهويتها بعد املصادقة والنرش/ التنصيص عىل مبدأ 
املناصفة كمظهر للمساواة/ وضع آلية مؤسساتية حلامية املناصفة/ جتاوب النص الوطني مع النص 
التعارض مع ثوابت  الدويل بوضع اآلليات الكفيلة بتفعيل هذه املبادئ وجعلها قابلة للتطبيق دون 
األمة وقيمها"  /"اعتبار املكتسبات يف جمال حقوق اإلنسان من مقومات النظام الدستوري، وهبذه 

املاهية فتعد أقوى من لفظ سمو".

نموذج ثالث: قراءات تفسيرية لنظام المساطر الخاصة 

457. "منظومة من اإلجراءات والتدابري يبارشها خرباء أمميون بصفة ميدانية بغاية التوقف عىل مستوى 

احلقوق واحلريات موضوع التزامات الدولة الطرف يف نطاق القانون الدويل حلقوق اإلنسان/نظام 
للتفاعل بني الدولة الطرف واخلرباء األمميني وهي عملية جتري يف إطار التنسيق مع اإلطارات احلكومية 
واملؤسسات الوطنية املعنية بحقوق اإلنسان/ آلية معتمدة ملسايرة وتتبع مدى التزام وانخراط الدولة 
الدولية  االتفاقيات  يف  ورد  بام  والتقييد  االلتزام  مدى  ملراقبة  آلية  اإلنسان/  حقوق  محاية  خيص  فيام 
أو  جمال  عىل  تنصب  اإلجراءات  من  جمموعة  خمتصون/  دوليون  خرباء  ويبارشها  اإلنسان،  حلقوق 
اتفاقيات حقوق  التي جترى يف إطار  موضوع حمدد وهي مستوى متقدم والحق لعمليات االنضامم 
اإلنسان والربوتوكوالت امللحقة هبا. كام جتري بصفة ميدانية من خالل زيارات املراكز املعنية بحقوق 
ذات  اإلجراءات  من  منظومة  املعنية/  واجلهات  لألفراد  واالستامع  االتصال  خالل  ومن  اإلنسان 
الطابع الدوري تستهدف تتبع مدى التفاعل اإلجيايب مع منظومة حقوق اإلنسان وتتجىل من خالل 
ميدانية/  وزيارات  ولقاءات  اجتامعات  شكل  وتتخذ  املنتدبني  واخلرباء  اخلاصني  املبعوثني  زيارات 
جيري نظام املساطر اخلاصة يف إطار التنسيق والتعاون مع القطاعات احلكومية املعنية من قبل خرباء 
ومقررين خاصني منتدبني يف إطار االلتزامات االتفاقية لدولة طرف يف جمال حقوق اإلنسان/ يستند 
عمل املقررين اخلاصني واخلرباء، من حيث املرجعية، عىل االلتزامات الواردة يف جمال اتفاقية القانون 
الدويل حلقوق اإلنسان وعىل املبادئ التوجيهية املتعلقة بمساطر العمل امليداين/ تقدم الدولة الطرف، 
يف نطاق نظام املساطر اخلاصة، التسهيالت واملعلومات والبيانات املتعلقة بالتقدم املحرز والتحديات 

التي تواجهها يف جمال حقوق اإلنسان".



143

تقرير أساس
حول حقوق اإلنسان باألقاليم اجلنوبية للمملكة املغربية

نموذج رابع: خصائص المذكرات األمنية عالقة بحقوق اإلنسان. 

إطار  هامة، وقد جاء يف  ثقافية  األمنية، حلظة  املذكرات  املعمق، حول موضوع  التفكري  شكل   .458

التفسري: "املذكرات األمنية املصلحية أدوات عمل داخلية، وإن كانت ال ختص سوى املديرية العامة، 
عىل  وبثقافتها  األمنية  بالسياسة  املعنيني  واملهتمني  املتدخلني  كافة  تعني  السياسية  الناحية  من  فإهنا 
صعيد احلكومة واملجتمع واملؤسسات الدستورية واإلعالم. وهلذا الغرض، يتوىل إعدادها فريق يتتبع 
األحداث والوقائع وسري احلوار العمومي بشأن قضايا األمن وحقوق اإلنسان وسيادة القانون. وعىل 
هذا األساس تتوخى هذه املذكرات عملية اإلعداد الستخراج حلول للقضايا الطارئة بانسجام مع 

املرجعيات املعتمدة بغاية وضع قواعد وتوجيهات داعمة للعمل املهني.

459. وتتنوع املذكرات تبعا لدورية صدورها وللحقوق واملجاالت التي تتعاطى معها، ولذلك فإن 

مواضيعها متعددة ومتنوعة.

460. وعىل هذا األساس، تتلقى األوساط املشتغلة يف الدبلوماسية احلقوقية عىل وجه اخلصوص هذه 

املذكرات بإجيابية وتتفاعل معها. 

461. خيضع إعداد املذكرات األمنية املصلحية لعملية مشاورات من قبل املختصني، يف إطار حتليل 

احلوار  يف  املثارة  القضايا  مع  والتفاعل  املهنية  املامرسات  )ترصيد  بينها:  من  مستويات  عدة  يشمل 
بحسن  يتصل  ما  بلورة  الدرجة،  وبذات  التحضري،  االستباقي يف  البعد  يتجىل  هنا،  ومن  العمومي( 

إعامل وتفعيل القواعد والضوابط املتصلة بضامنات احلقوق واحلريات.

ومن هذه  وتتجىل قيمة املذكرات يف كوهنا أدوات تفسري للمقتضيات املنظمة لعمل الرشطي.   .462

الزاوية، فهي تكتيس طابع مادة تفسريية مكملة، يف ضوء اإلرادة العليا وأحكام الدستور ومقتضيات 
ومنسجام  واضحا  يكون  أن  املنهجية،  الناحية  من  التفسري طبعا  ويقتيض  احلكومة،  القانون وسياسة 
مع املادة التي يتوخاها. ومن هذا املنظور، فإهنا أقل من الترشيع العادي. وحترص املديرية العامة عىل 
أن تكون صياغتها واضحة ودقيقة وال لبس فيها".)258) وقد كانت األجوبة املبلورة من طرف األطر 

األمنية، وعىل سبيل املثال، كام ييل:

463. مثال أول/ "مذكرات تقييمية: وتأخذ بعني االعتبار الرتاكم الذي يتحقق عىل صعيد املؤسسة 

األمنية يف جمال احرتام حقوق اإلنسان واحلريات الفردية واجلامعية. فهي ال تنطلق من فراغ بل تستند 
طابع  ذات  اإلنسان.  حقوق  لثقافة  املؤسس  التكامل  من  نوعا  وجتسد  سابقة  مرجعية  مذكرات  إىل 

)258)  من املداخلة املقدمة من طرف السيد أمحد بن دمحان، العميد اإلقليمي، يف الدورة التدريبية بالعيون يف إطار برنامج األمن وحقوق 
أبريل   21-20-19-18 الثانية،العيون  املرحلة  التدريبية،  بالدورة  اخلاص  املوضوعايت  الرتكيبي  التقرير   /  2016 أبريل   21 اإلنسان، 

2016، ص 33 .
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تأسييس مطور للسلوك املهني املسؤول عن التدبري األمني للحريات من قبيل التظاهر وحرمة املسكن 
اسرتاتيجية  تنفيذ  يف  املعتمدة  والوسائل  األدوات  أحدث  اإلنسانية.  والكرامة  اجلسدية  والسالمة 
وتوعوي  طابع حتسييس  ذات  القانونية.  للنصوص  تفسريي  طابع  ذات  احلقوقي.  املجال  املديرية يف 
وبيداغوجي، بالنظر لقيمتها املعرفية ولدورها الوقائي الذي يستهدف سلوك موظفي األمن الوطني، 
فهي  بالتعميم:  تتسم  طابع  ذات  األمنية.  األوساط  يف  احلقوقية  الثقافة  إشاعة  يف  تساهم  وبذلك 
مذكرات ختاطب مجيع املصالح الرشطية، وتستهدف مجيع الرشطيني كيفام كانت مواقعهم ومهامهم 
واالختصاصات املسندة إليهم. تنهج يف تبليغ مضامينها طريق الرتاتبية اإلدارية، وفق فلسفة التواصل 
أوسع  عىل  مضامينها  لرشح  اإلخبارية  الدورية  االجتامعات  عقد  واألفقي،وعرب  العمودي  الداخيل 
نطاق وإعداد التقارير واملحارض ذات الصلة.  ذات طبيعة إلزامية: حيث إن املذكرات األمنية غالبا ما 
تأيت يف صيغة توجيهات أو تعليقات أو أوامر، جيب تنفيذها وفق الكيفيات والصيغ املأمور بتنفيذها. 
التأديبية الختاذ عقوبات يف  وتضع املوظفني املخالفني هلذه التوجهات واألوامر حتت طائلة املسطرة 

حقهم".)259)

القانوين  الشأن األمني بشقيه  املذكرات األمنية املصلحية مرجعية يف تدبري  "تشكل  ثان/  464. مثال 

واحلقوقي، وكذا ماخيص اجلانب امليداين واملهني واإلداري. وتعترب التزاما ضمنيا بنوعية موضوعاهتا، 
كام تتضمن مقتضيات آمرة وناهية يف نفس الوقت، مع توصيات ومالحظات توجيهية منبهة وآمرة، 
عىل  املذكرات  هذه  وترتكز  حمتوياهتا.  وتنفيذ  بمضامينها  والتقيد  باتباعها  اجلميع  تلزم  وتوجيهات 
مبادئ أساسية تنظم السري العادي للعمل داخل املنظومة األمنية للبالد. وانسجاما مع انخراط اململكة 
بشكل كبري يف جمال األمن وحقوق اإلنسان، فقد ظهر جيل جديد من املذكرات املصلحية املديرية التي 

تتعاطى بنربة حقوقية مع ضامنات احلريات الفردية واجلامعية. 

وامللفت للنظر يف التوجه اجلديد للمديرية العامة لألمن الوطني أهنا غريت طريقة وأسلوب مذكراهتا 
الداخلية، وأخذت مواضيع توجد عىل خط التامس مع حقوق وحريات األفراد متبنية خطا حتريريا 
حقوقيا يف صياغة هذه املذكرات، ويف املواضيع املعاجلة، خاصة تلك التي تنطوي عىل تقييدات قانونية 
الوطني  لألمن  العامة  املديرية  أن  جيل،  بشكل  يوضح  وهذا  واجلامعية.  الفردية  واحلقوق  للحريات 

قطعت أشواطا كبرية يف جمال التقنني اإلداري ملسألة محاية حقوق اإلنسان وحرياته األساسية".

465. مثال ثالث/ "املذكرات املصلحية وسيلة مثىل للتواصل بني املديرية العامة لألمن الوطني وباقي 

املوظفني التابعني هلا، بمختلف املصالح عرب ربوع اململكة. ويتبني من تسليط الضوء عىل كنه وجوهر 
هذه املذكرات من حيث الطبيعة واملكونات واخلصائص ما ييل:

)259)  مادة مأخوذة من التقارير الرتكيبية املوضوعاتية للربنامج التدريبي يف املرحلة الثانية، العيون/ كلميم/ الداخلة/ أبريل-ماي 2016/ 
املحور الثاين ومابعده. املصوغة املرجعية األمن وحقوق اإلنسان، ص125-126، مرجع سابق.
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من حيث الطبيعة: فهي مرجعية ومؤطرة ومصححة وموضحة وملزمة وشارحة وموحدة للمفاهيم 
رة ومنبهة وداعمة وحمفزة. ومفصلة ومنورة ومذكِّ

املكونات: ترسخ املذكرات ثقافة إلزامية حفظ احلقوق وتؤسس لعقيدة أمنية سليمة تعالج اإلشكاالت 
املطروحة وتوحد الرؤى واملواقف إزاء بعض اإلشكاالت لدى األجهزة األمنية، وتكون صادرة باسم 

املدير العام لألمن الوطني.

تتناول املذكرات مواضيع وإشكاالت تتعلق باألمن وحقوق اإلنسان/ تذكر بواجبات  اخلاصيات: 
والتزامات رجال األمن: )رؤساء أو مرؤوسني( إزاء اهليأة التي ينتمون إليها وإزاء املواطنني/ تدعو 
ن املعاملة مع  إىل حتسني وجتويد األداء األمني/ تؤنسن العالقة بني رجل األمن وباقي املواطنني/  حُتَسِّ
املرتفقني/  تؤسس للمامرسات الفضىل يف جمال األمن وحقوق اإلنسان/  تسترشف اآلفاق بالنسبة 
محاية  آليات  وتعزيز  ممارسة  تضمن  املحتملة/  اإلشكاالت  بعض  حلل  وتؤسس  األمنية  للتدخالت 
الوطني، وتعرب عن  العامة لألمن  للمديرية  الداخيل  الوجه  املذكرات  حقوق اإلنسان/ تعكس هذه 

توجهاهتا ومدى انخراطها يف ديناميكية محاية حقوق اإلنسان باملغرب".

للمملكة  واملبادئ األساسية  العليا  التوجهات  املصلحية لرتسيخ  املذكرة  "جاءت  رابع/  مثال   .466

ويف  األساسية.  واحلريات  احلقوق  جمال  يف  احلاصلة  املستجدات  وملواكبة  اإلنسان،  حقوق  جمال  يف 
هذا اإلطار، انخرطت املديرية العامة لألمن الوطني يف هذا الورش احلقوقي الكبري حيث حرصت 
عىل إعداد آليات وتدابري لتعزيز تكوين ممنهج ملوظفي املديرية العامة لألمن الوطني يف جمال احرتام 
حقوق اإلنسان.  تتضمن مقتضيات آمرة حتظر املساس باحلقوق واحلريات وتدعم ضامنات األفراد 
إليداع  املخصصة  األماكن  يف  اهليكلية  اإلصالحات  مبارشة  يف  اندراجها  عن  ناهيك  واجلامعات، 
أنسنة ظروف االحتفاظ  بغية  املراقبة، وذلك  النظرية أو حتت  األشخاص املوضوعني حتت احلراسة 
جتهيز  وكذا  اجلنائي،  البحث  تقنيات  وتطوير  حتديث  عىل  زيادة  املحاكمة،  قبل  ما  لفرتة  واالحتجاز 
دون  مرتكبيها  حق  يف  اجلريمة  إثبات  من  متكن  وآليات  بوسائل  والتقنية،  العلمية  الرشطة  خمتربات 

الوقوع يف انزالقات شخصية مفرتضة.

وصيانة  العامة  اخلدمة  بمفهوم  للسلطة  اجلديد  املفهوم  لربط  أتت  املصلحية  املذكرات  فإن  وعليه، 
احلقوق وحفظ املصالح والتزام احرتام احلريات والقواننّي."

نموذج خامس: من القراءات المجراة لمدونة قواعد السلوك

السلوك.  قواعد  ملدونة  تفسريية  قراءة  التدريبي،  الربنامج  يف  واملشاركات  للمشاركني  قدمت   .467

وقد جاء فيها: "صدرت وثيقة مدونة قواعد سلوك موظفي املديرية العامة لألمن الوطني، يف سياق 
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التحول واملسار الديمقراطي لبالدنا، تطبيقا للمفهوم اجلديد للسلطة، الذي أقره جاللة امللك وتفعيال 
لتوصية هامة من توصيات هيأة اإلنصاف واملصاحلة، بخصوص احلكامة األمنية اجليدة، وانسجاما 
مع الوثيقة الدولية حول سلوك موظفي إنفاذ القانون. ومن هذا املنظور، أتت مدونة قواعد سلوك 
تتوجه  فهي  املعنى،  وهبذا  األمنية،  احلكامة  ضوابط  مأسسة  يف  للمسامهة  العامة،  املديرية  موظفي 
للرشطي بوصفه املكلف بإنفاذ القانون، متعاطية بذلك، مع نطاق تدخله امليداين. وعىل هذا األساس، 
فهي وثيقة ذات قيمة أخالقية ومعنوية، مستمدة من القانون الوطني ومن روحه ومن القرار الدويل، 
وتتميز  لإلنسان.  اإلهلي  التكريم  من  األصل  املستمدة يف  اإلنسانية  الكرامة  احرتام  من  ذلك،  وقبل 
املدونة بتأطريها ملهام العمل األمني والرشطي، ومن ذلك ما هيم الرس املهني واستعامل القوة يف نطاق 
التناسبية والرضورة وبعد استنفاذ احللول السلمية. وتويل املدونة أمهية خاصة ملا يتعلق بمنع التعذيب، 
يف نطاق االتفاقية ذات الصلة التي صادقت عليها بالدنا، وانخرطت يف كافة تبعاهتا اإلجرائية، وصوال 
إىل استقبال مقرر خاص حول املوضوع. وتكرس مدونة قواعد سلوك موظفي املديرية العامة، أبعاد 
هلذه  األمنية،  األطر  قراءة  من  نامذج  املوالية  الفقرات  وتقدم   (260( املهني".  العمل  يف  اإلنسان  حقوق 

الوثيقة. 

468. مثال أول: خاصيات أساسية/ "وباستقراء أحكام هذه املدونة، يالحظ أهنا جاءت مطبوعة بالبعد 

اإلنساين وموسومة بالطابع احلقوقي، وحمصنة بالضامنات املقررة حلامية احلريات الفردية واجلامعية. إذ 
تم ختصيص الديباجة و)14 مادة(، أي ما يعادل نصف مواد املدونة، اللتزامات موظفي األمن الوطني 
يف جمال احرتام ومحاية حقوق اإلنسان". " ففي الديباجة، ثم التذكري بمرجعيات اعتامد قواعد السلوك 
املتمثلة يف اإلرادة امللكية السامية املعرب عنها يف الرسالة امللكية املوجهة للمسؤولني واألطر واملوظفني 

باملصالح األمنية واإلدارية الرتابية بتاريخ 2008-3-4.

"وبخصوص اهلدف من وضع مدونة نموذجية لقواعد سلوك خاصة بموظفي املديرية العامة لألمن 

الوطني، أوضحت )املادة 1(، أن ذلك يأيت يف إطار الرغبة امللحة لضامن فعالية املرفق األمني وترسيخ 
األخرى  املواد  باقي  تضمنت  بينام  اجليدة،  األمنية  احلكامة  مبادئ  وتدعيم  للسلطة  اجلديد  املفهوم 
مقتضيات رصحية وتوجيهات واضحة جتمع عىل وجوب احرتام حقوق اإلنسان وإشاعة ثقافتها يف 

الوظيفة الرشطية".

469. مثال ثان: األبعاد األمنية وحقوق اإلنسان/ "تعترب هذه الوثيقة أساسا من األسس اجليدة للعمل 

مع  انسجاما  تفعيلها  الوطني عىل  لألمن  العامة  املديرية  وقد حرصت، من خالهلا،  اهلادف.  األمني 
روح املواثيق الدولية حلقوق اإلنسان. وتتألف هذه املدونة زيادة عىل مقتضياهتا العامة، من جمموعة 

)260)  من املداخلة املقدمة من طرف السيد أمحد بن دمحان، مرجع سابق، ص .22
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الوطني،  لألمن  العامة  املديرية  موظفي  لسلوك  نموذجية  مدونة  منها  جتعل  األساسية،  املبادئ  من 
وذلك ضامنا لفعالية مرفق األمن وترسيخا للمفهوم اجلديد للسلطة وتدعيام ملبادئ احلكامة األمنية 
قانونيا  واملضمونة  الدستور  بمقتىض  املكفولة  واحلريات  احلقوق  املدونة  استحرضت  وقد  اجليدة. 
بطريقة تفيد مفرداهتا واملصطلحات التي استعملت يف اإلعداد هلا، عىل صيغة األمر واإللزام ملتلقيها 
من موظفي األمن الوطني، من قبيل استعامل كلامت " يمنع، ينبغي، جيب، ال جيوز". كام نجد يف مقابل 
ذلك تنصيص املدونة وتشديد فقراهتا املتعلقة عىل واجبات رجال األمن بخصوص احلامية اجلسدية 
لألشخاص وحظر ارتكاب أي عمل من أعامل التعسف وأي شكل من أشكال التعذيب، فضال عن 
عدم جواز توقيف األشخاص أو تقييد حريتهم إال وفق احلاالت وطبقا لإلجراءات التي ينص عليها 
القانون. كام حرصت املدونة عىل التذكري بدور القضاء، يف شأن كل إمهال أو تقصري أو إخالل لقاعدة 
من قواعدها التي تثري املسؤولية الشخصية ملرتكبها، وبغض النظر عن املسؤولية اجلنائية أو املدنية. 
ويف هذا الشأن، فإن مدونة قواعد السلوك تتقاطع بشكل واضح مع نظريهتا الدولية، اخلاصة بسلوك 

املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني.

470. مثال ثالث: يف املقارنة بني الدويل والوطني/ وتتقاطع مقتضيات مدونة قواعد سلوك موظفي 

قواعد سلوك  اإلنسان ومدونة  مع مرجعية حقوق  الوطنية(  )الوثيقة  الوطني  لألمن  العامة  املديرية 
املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني ) الوثيقة الدولية(، من حيث: وضع أسس وقواعد لسلوك املكلفني 
مبدأ  اعتامد  القصوى/  استثنائيا ويف حدود الرضورة  القوة، شكال  القانون/  جعل استخدام  بإنفاذ 
املهني/  الرس  احرتام  أقىص/  كتدبري  وجعله  األسلحة  استعامل  تقييد  القانون/  إنفاذ  يف  التناسبية 
استعامل  يف  الشطط  جتريم  ممكنة/  محاية  أكرب  إطار  يف  املواد  تفسري  القاسية/  واملعاملة  التعذيب  منع 
ُد  السلطة/ التضحية ونكران الذات والتحيل بقيم املواطنة/ وبذلك فإن مدونة السلوك الوطنية ُتَرصِّ
ألسس االلتزام باملحافظة عىل النظام ومحاية احلقوق واحلريات وترسيخ املفهوم اجلديد للسلطة وربط 

املسؤولية باملحاسبة".)261)

نموذج سادس: من القراءات المجراة لموضوع التظاهر السلمي

471. مثل التعاطي مع موضوع تدبري االحتجاجات السلمية، نقطة الذروة يف الربنامج التدريبي. وقد 

العامة والورشات، حلظة قوية، عىل مستوى  بمناسبة اجللسات  املجراة  التحليلية  القراءات  عكست 
الفقرات  وتقدم  اإلنسان.  األمنية ومتطلبات محاية حقوق  العقيدة  الفكري، بني موجبات  االشتباك 

املوالية، عىل سبيل املثال، نامذج دالة للتأويل املتطور للبعد احلقوقي يف الثقافة األمنية.

)261)  التقرير الرتكيبي املوضوعايت اخلاص بالدورة التدريبية/ لفائدة عمداء- ضباط- مقدمون- حراس أمن، كلميم، أيام )22-21-
23-24( فرباير )2015(، ص 25.
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472. مثال أول: قراءة يف ضوء قرار جملس حقوق اإلنسان/ "تلخص القراءة املتأنية ألبعاد قرار جملس 

حقوق اإلنسان حول محاية حقوق اإلنسان يف سياق التظاهر السلمي والصادر بتاريخ 18 أبريل 2012، 
النشغاالت املنظومة الدولية حلقوق اإلنسان وللحاجة إىل تفكري معمق يف اإلشكاليات التي تثريها 
مسألة تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها وعدم انتهاكها يف سياق التظاهر السلمي باعتبارها اختبار ميداين 

ملدى احرتام احلقوق الفردية واجلامعية. وتساعد عىل:

االحتجاجات  خالل  انتهاكها  ومنع  اإلنسان  حقوق  ومحاية  تعزيز  يف  الدولة  بمسؤولية  الوعي   -
السلمية".

- وجوب التوفيق بني حفظ النظام العام وعدم املساس باحلقوق الفردية أو اجلامعية للمحتجني.

- الوعي برضورة خلق آليات وطنية وتدابري مساعدة عىل ضامن التظاهر السلمي".

- "وجوب إرشاك مجيع املتدخلني يف املحافظة عىل املوازنة بني النظام العام واحرتام حقوق اإلنسان".

السلمي يف ترسيخ مبادئ حقوق اإلنسان واعتبارها من مظاهره وحقا مرشوعا،  التظاهر  "أمهية   -
وال تشكل بتاتا أي هتديد للمجتمع بل تعترب تكريسا للمطالب االجتامعية واالقتصادية والسياسية. 
لذا وجب محاية حقوق اإلنسان يف سياق هذه االحتجاجات السلمية العامة، مع جتاوز أشكال العنف 
والعنف املفرط من طرف جهاز إنفاذ القانون، والتعامل معها بشكل إجيايب وحضاري. ولذلك وجب 
التظاهر  مع  التعامل  عند  واملجدي  والشامل  الرصيح  احلوار  مواصلة  يف  املشاركة  الدول  مجيع  عىل 

السلمي وأسبابه".

- "وخيلص التقرير إىل اعتبار التظاهر السلمي شكال من أشكال ممارسة احلق يف التظاهر السلمي ألهنا 
تساهم يف املامرسة الكاملة للحقوق وجتعل الفرد قادرًا عىل التعبري عن مظامله.

تناقضها مع صكوك حقوق  قانونية، عىل أساس عدم  لتدابري  السلمي  التظاهر  احلق يف  "إخضاع   -
اإلنسان الدولية، مع اعتبار أن الدول جيب أن تبقى الراعي األسايس حلرية التظاهر وضامن ممارستها 
السلمية دون تعرض أفرادها ألي شكل من أشكال االنتهاكات أو حتريك املساطر القانونية بشكل 

سيئ.

- التشجيع عىل فتح احلوار مع املحتجني سلميا بوساطة املؤسسات الوطنية ومؤسسات املجتمع املدين 
املعنية بمجال حقوق اإلنسان وعدم اللجوء إىل استخدام القوة إال عند الرضورة.

- تأهيل أجهزة إنفاذ القانون يف جمال حقوق اإلنسان والقانون الدويل ذي الصلة".

تدبري  إشكالية  وكذا  السلمي،  التظاهر  حول  اإلنسان  حقوق  جملس  قرار  دراسة  خالل  من  "يتضح 
الرشاكة،  إطار  آليات، يف  الدول األطراف ملزمة بوضع  بأن  التعبري،  السلمي وحرية  التظاهر  حرية 



149

تقرير أساس
حول حقوق اإلنسان باألقاليم اجلنوبية للمملكة املغربية

ونظرا ألن  األساسية،  اإلنسان واحلريات  احرتام حقوق  لتعزيز  املدين  املجتمع  مع خمتلف مكونات 
ممارسة  أشكال  من  وشكال  الديمقراطية  الدول  يف  احلر  التعبري  آليات  من  السلمية  االحتجاجات 
تقييد  وجب  الغايات  هذه  ولبلوغ  والثقافية،  واالجتامعية  واالقتصادية  والسياسية  املدنية  احلقوق 

وتقنني التظاهر السلمي وفق التزامات الدول يف االتفاقيات والقوانني. ".

473. مثال ثان: قواعد أساسية مستخلصة من التجربة الوطنية عىل مستوى اإلعداد/ "يف االحتجاجات 

ولضامن  املتظاهرين  هؤالء  محاية  أجل  من  األمني  التدخل  يكون  اهليئات،  بعض  طرف  من  املنظمة 
عن  الصادرة  االستفزازية  املامرسات  لبعض  العمومية  القوات  جتاوز  أمهية  العام/  بالشارع  السري 
بعض فئات املحتجني خصوصا يف التجمهرات غري املهيكلة أو الفجائية/ التعامل اإلنساين واملهني 
التوتر/  العالية  التظاهرات  أفراح/ امتصاص غضب بعض  املعربة عن  التظاهرات  العايل مع بعض 
التعامل برزانة وبيقظة وجتنب العنف املادي أو اللفظي الذي يمس بالكرامة اإلنسانية/ احرتام بعض 
خصوصيات املنطقة من حيث العادات والتقاليد. عدم اعتبار املتظاهر خصام، بل مواطنا له أسباب 

معينة دفعته للتظاهر، وتفعيل آلية احلوار كوسيلة أوىل لتفريق التجمهرات بالشارع العام.

تعامل املرفق األمني مع حريات التعبري والتجمهر بذكاء وبطريقة جتعله ال خيرج عن اإلطار القانوين 
املسموح به ويمكن تفعيل ذلك من خالل ما ييل:

التجمهر مادام  املرفق األمني حياول فقط تنظيم ذلك  بأن  التظاهر  اقتناع لدى املشاركني يف  "تكوين 
أي  وراء  االنسياق  وعدم  الذات  ونكران  بالصرب  العمومية  القوات  حتيل  القانون/  مبادئ  حيرتم  أنه 
حينها  يف  املساعدة  وتقديم  الشخصية  احلسابات  عن  التجرد  املتجمهرين/  عن  يصدر  قد  استفزاز 
لكل شخص أثناء تدبري التجمهر يف حدود القانون/ عدم الترسع يف استعامل أي شكل من أشكال 
العنف أثناء تدبري أي جتمهر/ التعامل بضبط النفس بمناسبة تفريق االحتجاجات السلمية بالشارع 
العام/ التحيل باملهنية والعمل باحرتافية دون االنسياق الستفزازات املتجمهرين/ بذل اجلهود املضنية 
لضامن السالمة اجلسامنية والنفسية للمتجمهرين/ التضحية ونكران الذات لضامن خدمة أمنية مثىل 
لضامن احلق يف احلياة واألمن/جتنب استعامل القوة ما أمكن/ عدم اعتبار االحتجاجات هتديدا لألمن 

واستقرار البلد والتعامل معها بكل حرية."

وأيضا من خالل ما ييل: "احرتام لغة وهلجة اآلخر/ احرتام ثقافة اآلخر/ احرتام التقاليد واألعراف/ 
احرتام نمط العيش/ االبتعاد عن االستفزاز/ إرشاف ضابط رشطة قضائية ينتقل إىل عني املكان، 
النيابة العامة. باعتبارها ممارسة إدارية وعرفية، فهي  عىل القيام بتحرير تقرير يف املوضوع يرفع إىل 
حتتاج إىل ترسيخ بمقتىض القانون/ التطبيق التدرجيي للقانون من خالل توجيه اإلنذارات القانونية 
تدبري  أثناء  األمنية  املصالح  خمتلف  بني  التام  التنسيق  هلا/  املرخص  غري  التظاهرات  بخصوص 
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التدخل  عمليات  توثيق  به/  مرصحا  غري  أو  به  مرصحا  سلمي  غري  أو  سلميا  كان  سواء  التظاهر 
حصول  بخصوص  سليمة  غري  تكون  قد  إلدعاءات  حد  وضع  هبدف  التصوير  طريق  عن  امليداين 
استعامل مفرط للقوة/ استعامل تقنيات التفاوض مع متزعمي أو منظمي التظاهرات للخروج من 

الوضعيات املشوبة بعدم الرشعية".

"وإعامال  السلمي/  والتظاهر  التجمهر  حرية  يف  احلق  تدبري  حول  مستخلصات  ثالث:  مثال   .474

املصالح  طرف  من  السلمي  والتظاهر  التجمهر  حرية  يف  احلق  تدبري  يتم  اآلمرة،  والقواعد  للمبادئ 
املختصة التابعة للمديرية العامة لألمن الوطني وفق ممارسة حقوقية ومكتسبات فضىل يمكن رصد 

بعض متظهراهتا وجتلياهتا من خالل العنارص التالية:

- اختاذ اإلجراءات والتدابري املتعلقة بتأمني التظاهرات التي تم الترصيح هبا لدى السلطات اإلدارية 
وفق الكيفيات التي جتعل من التتبع واملواكبة واحلضور والتموقع والتوزيع امليداين للقوات العمومية 
ُتفهم  ال  حتى  وذلك  الدولية  املعايري  حيث  من  ومقبوال  التظاهرات  يف  املشاركني  لدى  مقبوال  أمر 
عىل  التضييق  يستهدف  أمني  إنزال  بمثابة  العام  النظام  عىل  احلفاظ  إىل  الرامية  األمنية  االحتياطات 

حريات التظاهر.

- رعاية التجمعات السلمية عن طريق اإلرشاك القبيل للمنظمني يف االجتامعات األمنية املتعلقة بتدبري 
ماي(،  )فاتح  األممي  الشغل  بعيد  االحتفالية  للتظاهرات  بالنسبة  الشأن  هو  كام  املتزامنة  التظاهرات 

وتعزيز ثقافة التعامل مع املنظمني أو اللجان التنظيمية من أجل حسن سري التجمع.

بالنسبة  الرشعية  بعدم  املشوبة  الوضعيات  للخروج من  الوساطة  أو  التفاوض  إىل  العريف  اللجوء   -
ملتزعمي املظاهرات غري املرصح هبا أو التجمهرات التي من شأهنا املساس باألمن والنظام العامني من 
خالل العمل عىل اإلشعار الفوري ملسؤويل السلطات اإلدارية املحلية ومسؤويل اإلدارات واملصالح 
املعنية بمطالب املشاركني للحضور إىل عني املكان قصد مبارشة حوار مع املتظاهرين أو املحتجني مما 

من شأنه أن يقي ويساعد عىل جتنب استخدام القوة باعتباره اختيار يتم اللجوء إليه عند الرضورة.

- يف احلاالت التي يكون فيها استعامل القوة رضوريا، جيري التقيد التام باألحكام القانونية خصوصا 
املقتضيات املتعلقة بحمل الشارة واألوامر بفض التجمهر واإلنذارات القانونية جتسيدا ملبدأ الرشعية 
مع احرتام مبدأ التناسبية يف استعامل القوة بام يتامشى وحتقيق اهلدف املرشوع املرجو حتقيقه مع جتهيز 
مصالح حفظ النظام وقوات التدخل الرسيع بالوسائل التقنية ووسائل التدخل بام فيها معدات الدفاع 
مبدأ  إعطاء  التي متكن من  املفتوحة  اليد  وتقنيات  الواقية  واملالبس  والدروع واخلوذات  النفس  عن 

التناسبية معناه احلقيقي والواقعي.

حتديد املسؤوليات عرب توجيه تقارير بشأن التدخالت األمنية لفض التجمهرات واملظاهرات إىل   -
النيابات العامة باملحاكم االبتدائية  بام يضمن رقابة قضائية عىل مثل هذه العمليات واالحتفاظ بكل ما 
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يوثق لقرارات التدخل أو اللجوء إىل القوة، خاصة املحارض القانونية والتسجيالت السمعية البرصية، 
باإلضافة إىل التقارير واإلشعارات والتباليغ  ومقررات املنع املكتوبة الصادرة عن السلطات املحلية 
يف حاالت املس بالنظام العام،  واملراسالت املتصلة هبذا الشأن، وذلك من أجل الرجوع إليها بمناسبة 
إجراء بحث أو حتقيق إداري أو قضائي من جهة، والتأسيس لثقافة إدارية تتجه تدرجييا نحو القطع 

النهائي مع التعليامت الشفوية من جهة أخرى .

الوطني  املجلس  اللجان اجلهوية حلقوق اإلنسان ومن خالهلا مع  التعاطي االجيايب مع تدخالت   -
حلقوق اإلنسان باعتباره مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان عند مبارشة التحريات بشأن املزاعم بحصول 

انتهاكات حلقوق اإلنسان أثناء التظاهرات والتجمهرات السلمية.

املدنية يف  امللكي والقوات املساعدة والوقاية  الداخلية والدرك  املسامهة إىل جانب مسؤويل وزارة   -
اخلالصات  واعتبار  اإلنسان،  حلقوق  الوطني  املجلس  عليها  يرشف  التي  املوضوعاتية  الورشات 
العمومية سبق أن  التجمعات  املرجعية ملذكرة حول  الورشات من بني اإلطارات  الصادرة عن هذه 

أعدها املجلس املذكور.

التكوين املمنهج لنساء ورجال األمن الوطني تكوينا أساسيا وختصصيا ومستمرا يستهدف متلك   -
املنظومة القانونية واملؤسساتية الدولية والوطنية حلقوق اإلنسان، واملواكبة املستمرة ملستجدات هذه 
املنظومة بطريقة جتعل حقوق اإلنسان مرتسخة يف عقول وأفئدة الرشطيني والرشطيات، سواء تعلق 

األمر يف حياهتم املهنية أو الشخصية".

وصون  العام  النظام  عىل  املحافظة  مسألة  "إن  األمنية/  لألجهزة  فضىل  مـامرسات  رابع:  مثال   .475

حقوق اإلنسان مكونان ال ينفصالن عن السياسات واألهداف األمنية املجتمعية لألجهزة األمنية، 
وذلك ألجل حتسني إنتاج عالقات جديدة بني السلطة واملواطنني تتالءم مع احرتام حقوق اإلنسان، 
مع الربط بني املسؤولية يف حفظ النظام العام وحتقيق األمن، فقد أبانت األجهزة األمنية منذ صدور 
بالشارع  التعامل مع مجيع األشكال االحتجاجية  2011 يف مهنيتها يف  الدستور اجلديد لفاتح يوليوز 
العام، إذ أن تدخلها يف غالب األحيان يكون من أجل محاية املتظاهرين ولضامن السري بالشارع العام، 
وعدم اعتبار املتظاهر خصام بل مواطنا له أسباب معينة دفعته للتظاهر، وتفعيل آلية احلوار كوسيلة 
أوىل لتفريق التجمهرات بالشارع العام، والتعامل برزانة وبيقظة وجتنب العنف املادي أو اللفظي الذي 
يمس الكرامة اإلنسانية، والتعامل اإلنساين واملهني والعايل مع بعض التظاهرات املعربة عن أفراح، 
فئات  بعض  عن  الصادرة  االستفزازية  املامرسات  لبعض  العمومية  القوات  جتاوز  إىل  باإلضافة  هذا 

املحتجني خصوصا يف التجمهرات غري املهيكلة أو الفجائية".
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األقاليم الجنوبية للمملكة المغربية

الفرع األول: أدوار المجلس الوطني لحقوق اإلنسان من خالل 
وثائق األمم المتحدة

476. أوىل املنتظم الدويل، عناية خاصة لوظائف وأدوار املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، واعتربها 

إىل  وسعى  هبا،  التمتع  وتعزيز  هبا  والنهوض  اإلنسان  حقوق  بحامية  املعنية  األساسية  األطراف  من 
وضعها يف صميم النظام الدويل حلقوق اإلنسان.)262) وأفىض االهتامم الدويل هبذه املؤسسات إىل قيام 
مؤسسة   113 حوايل   2021 سنة  عددها  جتاوز  والتي  مبكر،  وقت  منذ  بإحداثها،  الدول  من  العديد 
معتمدة ومنضوية ضمن حتالف عاملي)263). وقد كانت اململكة املغربية من الدول األوىل يف املنطقة التي 
اختارت، وضع مؤسسة من هذا النوع، من خالل املجلس االستشاري الذي أحدث يف ماي 1990 
2011 من خالل ظهري  آليات عمله سنة  اختصاصاته وتطوير  تعزيز  2001، وتم  تنظيمه سنة  وأعيد 
وإعادة   (264(،2011 سنة  املؤسسة  هذه  بدسرتة  القيام  قبل  اإلنسان،  حلقوق  الوطني  املجلس  إحداث 

تنظيمها، تبعا لذلك، سنة 2018.)265)

مجيع  يف  النظر  تتوىل  ومستقلة،  تعددية  وطنية  مؤسسة  اإلنسان،  حلقوق  الوطني  املجلس  يعد   .477

القضايا املتعلقة بالدفاع عن حقوق اإلنسان واحلريات ومحايتها وبضامن ممارستها الكاملة والنهوض 
هبا وبصيانة كرامة وحقوق وحريات املواطنات واملواطنني أفرادا ومجاعات، وذلك يف نطاق احلرص 
التام عىل احرتام املرجعيات الوطنية والكونية يف هذا املجال.)266) كام يسهم املجلس يف تعزيز منظومة 

)262)  من خالل دعوة املجلس االقتصادي واالجتامعي سنة 1946 للدول إنشاء جلان حملية حلقوق اإلنسان، وقيام جلنة حقوق اإلنسان 
سنة 1978 بإعداد مبادئ توجيهية من أجل هيكلة املؤسسات الوطنية وأداء أعامهلا والتي وافقت عليها اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
التي دعت إىل اختاذ خطوات مناسبة إلنشاء املؤسسات الوطنية وطلبت من األمني العام تقديم تقرير حول هذه املؤسسات، وأثمر هذا 

االهتامم سنة 1993 اعتامد اجلمعية العامة ملبادئ باريس الناظمة هلذه املؤسسات.
86 مؤسسة وطنية حلقوق  118 عضًوا، منه   ،2021 الوطنية حلقوق اإلنسان عام  العاملي للمؤسسات  التحالف  )263)  يبلغ عدد أعضاء 

اإلنسان معتَمدة بوضع "أ" و32 مؤسسة وطنية معتَمدة بوضع "ب، حسب إحصائيات التحالف املنشورة عىل موقعه يف الرابط:
https://ganhri.org/membership/ 

)264)  الفصل 161 من الدستور.

)265)  بموجب القانون رقم 76.15 املتعلق بإعادة تنظيم املجلس الوطني حلقوق اإلنسان.

)266)  املادة 161 من الدستور.
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حقوق اإلنسان ويعمل عىل محايتها والنهوض هبا وتطويرها، ويعمل عىل تشجيع إعامل مبادئ وقواعد 
القانون الدويل اإلنساين.)267)

478. وجتدر اإلشارة إىل أن املجلس أسهم، طيلة ثالثني سنة خلت، بحضور قوي ونشاط متواصل، 

يف الدفع بديناميات اإلصالح احلقوقي الوطني، يف العديد من املحطات التارخيية، وعىل رأسها أدواره 
وإسهامه  اإلنسان،  حلقوق  اجلسيمة  االنتهاكات  مايض  لتسوية  املناسبة  الظروف  هتيئة  يف  البارزة، 
النوعي يف محاية حقوق اإلنسان والنهوض هبا، عىل مستوى الرصد والتصدي لالنتهاكات وتقديم 
الرأي واملشورة واالقرتاحات الكفيلة بتعزيز حقوق اإلنسان يف الترشيع والواقع، فضال عن انخراطه 
امللحوظ يف دينامية اإلصالح احلقوقي والقانوين املنبثقة عن دستور 2011، بمقرتحاته الوجيهة وآرائه 

االستشارية وتوصياته املتميزة.

واالستقاللية  له،  املوكولة  والصالحيات  املجلس،  هبا  قام  التي  الطالئعية  األدوار  ومكنت   .479

الديناميكي عىل  وحضوره  الوطني،  املؤسسايت  املشهد  احتلها يف  التي  املتميزة  واملكانة  له،  املمنوحة 
املستوى الدويل، من حصوله، منذ 2002، وطيلة عقدين الزمن، عىل االعتامد يف الدرجة "أ" من لدن 

اآللية الدولية املختصة،)268) باعتباره مؤسسة مطابقة ملبادئ باريس الناظمة لعمل هذه املؤسسات. 

480. وقد أنيط باملجلس الوطني حلقوق اإلنسان، يف إطار إعادة تنظيمه سنة 2018، صالحيات هامة 

يف جمال محاية حقوق اإلنسان، تشمل رصد ومراقبة وتتبع أوضاع حقوق اإلنسان، وإجراء التحقيقات 
والتحريات الالزمة بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان، وإنجاز تقارير بشأهنا، والنظر يف مجيع حاالت 
انتهاك حقوق اإلنسان، وزيارة أماكن احلرمان من احلرية، والتدخل بكيفية عاجلة كلام تعلق األمر 
مساعي  كل  وببذل  اإلنسان  حقوق  من  حق  انتهاك  وقوع  إىل  تفيض  قد  التوتر  حاالت  من  بحالة 

الوساطة والصلح املناسبة.)269)

481. ولتعزيز األدوار احلامئية للمجلس أحدثت لديه ثالث آليات محائية بالغة األمهية، تندرج ضمن 

االلتزامات الدولية لبالدنا يف جمال حقوق اإلنسان، ويتعلق األمر باآللية الوطنية للوقاية من التعذيب، 
اخلاصة  الوطنية  واآللية  الطفل،  انتهاكات حقوق  باألطفال ضحايا  اخلاصة  للتظلم  الوطنية  واآللية 

بحامية حقوق األشخاص يف وضعية إعاقة.)270) 

482. ويتوىل املجلس الوطني، يف نطاق صالحياته املتعلقة بالنهوض بحقوق اإلنسان، دراسة مالءمة 

النصوص القانونية مع املعاهدات الدولية املتعلقة بحقوق اإلنسان التي تعد اململكة طرفا فيها، وإبداء 

)267)  املادة 2 من القانون رقم 76.15 املتعلق بإعادة تنظيم املجلس الوطني حلقوق اإلنسان.

)268)   جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية سابقا والتحالف الدويل للمؤسسات الوطنية حاليا.

)269)   املواد من 4 إىل 11 من القانون املنظم.

)270)   املواد من 12 إىل 23 من القانون املنظم.
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الرأي يف مشاريع ومقرتحات القوانني ذات الصلة بحقوق اإلنسان. كام يعمل عىل تشجيع االنخراط 
يف املعاهدات الدولية واإلقليمية املتعلقة بحقوق اإلنسان. ويمكن له اإلسهام يف إعداد التقارير املقدمة 
إىل أجهزة املعاهدات واملؤسسات الدولية واإلقليمية األخرى املختصة. كام يعمل عىل التشجيع عىل 
تنفيذ املالحظات والتوصيات الصادرة عن اآلليات األممية حلقوق اإلنسان. كام يؤهل للقيام باملالحظة 
ثقافة  ونرش  الدوليني  الفاعلني  مع  والرشاكة  التعاون  صالحيات  عن  فضال  لالنتخابات،  املستقلة 
حقوق اإلنسان وتقديم الدعم الالزم للمؤسسات األخرى املعنية، ودعم الرشاكة مع املجتمع املدين. 
)271) ويرفع املجلس إىل نظر جاللة امللك تقريرا سنويا عن حالة حقوق اإلنسان باململكة، كام يرفع إليه، 

عند االقتضاء، تقارير خاصة وموضوعاتية يف كل ما يسهم يف محاية حقوق اإلنسان والدفاع عنها عىل 
نحو أفضل، توجه نسخ منها إىل رئيس احلكومة ورئييس جمليس الربملان، ويقدم املجلس تقريرا عن 

أعامله يكون موضوع مناقشة بالربملان. )272)

لدى  أحدثت  اجلهوي،  والتوجه  الرتايب  للبعد  وتعزيزا  املؤسسايت،  القرب  سياسة  مع  ومتاشيا   .483

املجلس جلان جهوية حلقوق اإلنسان،)273) متارس صالحيات املجلس عىل مستوى النفوذ الرتايب لكل 
باإلخبار  والقيام  اجلهة  صعيد  عىل  وتتبعها  اإلنسان  حقوق  أوضاع  رصد  الغاية،  هلذه  وتتوىل  جهة. 
حقوق  قضايا  حول  موضوعاتية  تقارير  وإعداد  املركزي،  الصعيد  عىل  املجلس  ألجهزة  الفوري 
اإلنسان باجلهة، والسهر عىل تنفيذ برامج املجلس ومشاريعه عىل املستوى اجلهوي، ورفع تقارير إىل 

املجلس حول التدابري املتخذة بشأن معاجلة الشكايات عىل الصعيد اجلهوي. 

484. ويتوفر املجلس حاليا عىل 12 جلنة جهوية، من ضمنها ثالث جلان جهوية باألقاليم اجلنوبية، تقوم 

بأدوار هامة حلامية حقوق اإلنسان والنهوض هبا، من خالل العمل النوعي الذي تقوم به عىل مستوى 
احلامية والرصد واملواكبة، وأنشطتها املرتبطة برتسيخ ثقافة حقوق اإلنسان والعمل عىل نرشها، ومما 
جعلها تشكل فضاء عموميا للنقاش والتواصل وتعد مالذا مؤسساتيا لالنتصاف والتظلم يلتجأ إليه 

املواطنون بشكل يومي، لطرح انشغاالهتم وتقديم شكاياهتم وعرض مشاكلهم.

اجلهوية  اآلليات  حظيت  املذكورة،  واألدوار  للغايات  واعتبارا  املؤسساتية  املكانة  تلك  ووفق   .485

حلقوق اإلنسان باألقاليم اجلنوبية، باهتامم وترحيب من األمني العام لألمم املتحدة منذ إحداث أول 
مكتب إداري جهوي سنة 2007، وهو االهتامم الذي تعزز مع إحداث اللجان اجلهوية حلقوق اإلنسان 
التي استطاعت بأدوارها احليوية وأنشطتها املتميزة أن تنال اإلشادة والتقدير املستمر من قبل خمتلف 
املنطقة،  فيها  تزور  مناسبة  فتئت تؤكد، يف كل  ما  التي  اآلليات احلقوقية  منها  اآلليات األممية، سواء 

)271)  املواد من 24 إىل 34 من القانون املنظم.

)272)  املادة 35 من القانون املنظم.

)273)  املادة 44 من القانون املنظم.
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عىل تنوهيها وتشجيعها وترحيبها هبذه اآلليات أو اآلليات السياسية وباخلصوص األمني العام لألمم 
املتحدة وجملس األمن اللذين ال ختلو تقارير األول وقرارات الثاين من ترحيب وتقدير هلذه املؤسسة 
وإشادة بأدوارها باعتبارها خطوة إجيابية تتيح االطالع عن كثب عىل أوضاع حقوق اإلنسان باملنطقة، 
حقوق  بأوضاع  للنهوض  حقيقية  ديناميات  وخلق  فعيل،  بشكل  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  ورصد 
اإلنسان يف الواقع، وتقدم الفقرات املوالية، عىل سبيل املثال، نامذج دالة من االعتبار الدويل يف حق دور 

املجلس الوطني حلقوق اإلنسان.

أوال: دور المجلس الوطني لحقوق اإلنسان من خالل الرسائل الموجهة إلى 
اآلليات األممية من المغرب

تدابير جريئة وملموسة

الوطنية  اململكة، من عمل اآلليات  باقي مناطق  "...تستفيد منطقة الصحراء أيضا، عىل غرار   .486

املعنية بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها. ويف هذا اإلطار، فتح ديوان املظامل املغريب فرعا يف املنطقة، يف 
حني قام املجلس االستشاري حلقوق اإلنسان مؤخرا بفتح مكتب إداري إقليمي يف العيون؛")274)

487. "... ومتشيًا مع أحكام قرار جملس األمن 1920 )2010(، اختذ املغرب تدابري جريئة وملموسة 

هتدف إىل تعزيز اإلطار املؤسيس والقانوين الوطني املكلف بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها ورصدها، 
ال سيام يف منطقة الصحراء.

املظامل وتعزيزها،  الوطني حلقوق اإلنسان، وتنشيط مؤسسة أمني  إنشاء املجلس  التدابري،  ومن هذه 
وكذلك إنشاء مندوبية مشرتكة بني الوزارات مكلفة بحقوق اإلنسان.

الدولية  املعايري  بالتعددية وتوافقها مع  الذي ستتسم تشكيلته  الوطني،  املجلس  إنشاء  والغرض من 
هذا  بوسع  وسيكون  ومحايتها.  اإلنسان  حقوق  تعزيز  زيادة  هو  باريس،  مبادئ  أي  الصلة،  ذات 
مراكز  وزيارة  ميدانية  حتقيقات  بإجراء  ذاته  تلقاء  من  يقوم  أن  املبكر،  لإلنذار  آليته  بفضل  املجلس، 

االحتجاز والبت يف االدعاءات املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان." )275)

2008، منشورة كوثيقة ملجلس األمن  أبريل   3 بتاريخ  العام  املتحدة موجهة إىل األمني  الدائم للمغرب لدى األمم  املمثل  )274)  رسالة 
بتاريخ 4 أبريل 2008 بالرمز S/2008/221، ص 2.

)275)  رسالة املمثل الدائم للمغرب لدى األمم املتحدة موجهة إىل رئاسة جملس األمن بتاريخ 28 مارس 2011، منشورة كوثيقة ملجلس 
األمن بتاريخ 30 مارس 2011 بالرمز S/2011/207، ص 3.
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تعزيز حقوق اإلنسان فعليًا

488. "ويتعلق التدبري الثاين بتحويل مؤسسة ديوان املظامل إىل "مؤسسة وسيط" حقيقية. وستتوىل هذه 

املؤسسة دور الوساطة بني املواطنني أو جمموعات من املواطنني واإلدارات أو أي جهاز حكومي، مما 
سيكفل التزامها بحكم القانون واإلنصاف. 

وللمؤسستني املذكورتني آلياٌت إقليمية يف منطقة الصحراء، مما سيساعدها من ناحية عىل تعزيز حقوق 
اإلنسان فعليًا ورصدها عن كثب عىل أرض الواقع، ويساعدها من ناحية أخرى عىل أن تنسجم بشكل 

مة يف املغرب.")276) تام مع إطار عملية اجلهوية املتقدِّ

489. "رّحب جملس األمن يف قراره 2099 )2013( باخلطوات التي اختذها املغرب من أجل تعزيز دور 

املجلس الوطني حلقوق اإلنسان وباستمرار املغرب يف التفاعل مع اإلجراءات اخلاصة ملجلس حقوق 
اإلنسان.")277)

تعزيز دور المجلس الوطني لحقوق اإلنسان وفعاليته 

أعلنت  وفعاليته،  اإلنسان  حلقوق  الوطني  املجلس  دور  تعزيز  عىل  الدائم  احلرص  إطار  "ويف   .490

احلكومة املغربية يف 13 آذار/مارس 2014، عن قرارها الرد عىل مجيع الشكاوى املقدمة من املجلس 
الوطني حلقوق اإلنسان، وال سيام تلك الصادرة عن جلنتيه يف العيون والداخلة، وذلك يف موعد أقصاه 
ثالثة أشهر. وسيتم كذلك حتديد جهات تنسيق يف اإلدارات الوزارية املعنية حتى يتسنى تيسري التفاعل 

مع املجلس الوطني حلقوق اإلنسان وترسيع النظر يف الشكاوى.")278)

491. "وهذه اجلهود املتواصلة الرامية إىل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها يف مجيع أرجاء الرتاب الوطني 
تندرج يف إطار هنج يقوده جاللة امللك ويرعاه." )279)

ثانيا: دور المجلس الوطني لحقوق اإلنسان من خالل تقارير األمين العام

التقدم المحرز في مجال حقوق اإلنسان والحريات العامة

اإلنسان  حلقوق  االستشاري  املجلس  عقد   ،2008 األول/أكتوبر  ترشين  و30   29 يومي  "ويف   .492

املنظامت  من  وعدد  الصحراء  لشؤون  امللكي  االستشاري  املجلس  مع  العيون  يف  عاما،  اجتامعا   ...

)276)  نفس املرجع أعاله.

)277)  رسالة املمثل الدائم للمغرب لدى األمم املتحدة موجهة إىل رئاسة جملس األمن بتاريخ 28 مارس 2014، منشورة كوثيقة ملجلس 
األمن بتاريخ 03 أبريل 2014 بالرمز S/2014/235، ص 2.

)278)  نفس املرجع أعاله، ص 3.

)279)  نفس املرجع أعاله.
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املغربية واملنظامت املحلية غري احلكومية لبحث حالة حقوق اإلنسان يف الصحراء الغربية. واستعرض 
االجتامع، كجزء من استنتاجاته، التقدم املحرز يف جمال حقوق اإلنسان واحلريات العامة وسلط الضوء 
عىل احلاجة إىل تعزيز اجلهود الرامية إىل ضامن محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها بشكل أفضل، مع منح 

ضامنات خاصة للحريات النقابية والسياسية.")280)

493. "ويف ما يتعلق باملؤسسات الوطنية املغربية، شكل العمل الذي يؤديه يف اإلقليم، املجلس الوطني 

املغريب حلقوق اإلنسان خطوة إجيابية أتاحت له االطالع عن كثب عىل أوضاع ضحايا حقوق اإلنسان 
من أبناء الصحراء الغربية وعىل قضايا حقوق اإلنسان اخلاصة باإلقليم. وقد اعرتف املقرر اخلاص 
املعني بمسألة التعذيب هبذا التطور اإلجيايب، وشجع عليه، رغم إبدائه مالحظة مفادها رضورة عدم 
اعتبار املجلس بديال عن وجود نظام فعال ملعاجلة الشكاوى املتعلقة بمزاعم التعذيب وسوء املعاملة. 
وتضطلع املكاتب التابعة للمجلس يف اإلقليم بتنفيذ جمموعة من األنشطة تشمل مراقبة املحاكامت، 
وزيارة السجون، والتدريب عىل حقوق اإلنسان. ويف عدة مناسبات، أبلغت هذه املؤسسات البعثة 
حرض  مناسبتني،  ويف  تواجهها.  التي  التحديات  وعن  اإلنسان  حقوق  تعزيز  جمال  يف  أنشطتها  عن 
موظفو الشؤون السياسية يف البعثة حلقات دراسية عقدت يف العيون عن حقوق اإلنسان، بناء عىل 

دعوة من املجلس الوطني املغريب حلقوق اإلنسان وبصفة مراقبني.")281)

494. "ولتعزيز دور املجلس الوطني املغريب حلقوق اإلنسان واملكاتب اإلقليمية التابعة له يف العيون 

والداخلة، وفعالية العمل الذي تضطلع به، أعلنت احلكومة املغربية يف 13 آذار/ مارس 2014 أهنا، من 
ذلك الوقت فصاعدا، سوف تستجيب للشكاوى املقدمة من مجيع هذه اهليئات يف غضون فرتة ثالثة 
أشهر. ويف الوقت نفسه، سوف يتم حتديد مراكز تنسيق داخل الوزارات املعنية من أجل تيسري التفاعل 

بينها وبني املجلس الوطني حلقوق اإلنسان والتعجيل بدراسة الشكاوى.")282)

المجلس الوطني لحقوق اإلنسان يُطلع مفوضية األمم المتحدة

495. "وقد ظل املجلس الوطني حلقوق اإلنسان ُيطلع مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان 

بانتظام عىل األنشطة التي تضطلع هبا املكاتب اإلقليمية يف الصحراء الغربية. ففي عام 2013، تلقت 
املكاتب اإلقليمية 551 شكوى ضد انتهاكات مزعومة حلقوق اإلنسان، ونفذت ست بعثات لتقيص 
احلقائق يف هذه املسائل. وقامت أيضا برصد املظاهرات وبمجموعة من األنشطة األخرى، بام يف ذلك 
مراقبة املحاكامت، والقيام بزيارات للسجون، وبمبادرات لبناء القدرات للعديد من اجلهات املعنية. 

)280)  األمني العام لألمم املتحدة، تقرير عن احلالة فيام يتعلق بالصحراء الغربية )S/2009/200(، 13 أبريل 2009، الفقرة 52، ص 14.

)281)  األمني العام لألمم املتحدة، تقرير عن احلالة فيام يتعلق بالصحراء الغربية )S/2013/220(، 08 أبريل 2013، الفقرة 94، ص 24-23.

)282)  األمني العام لألمم املتحدة، تقرير عن احلالة فيام يتعلق بالصحراء الغربية )S/2014/258(، 10 أبريل 2014، الفقرة 71، ص 22.
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تدريبية يف  الدورات  اإلقليمية جمموعة من  املكاتب  الداخلية، نظمت  أبرم مع وزارة  باتفاق  وعمال 
جمال حقوق اإلنسان لقوات الرشطة يف العيون والداخلة.")283)

االضطالع بطائفة من األنشطة

بطائفة من  العيون والداخلة االضطالع  الوطني حلقوق اإلنسان يف  املجلس  "وواصلت جلنتا   .496

األنشطة، بام يف ذلك رصد املظاهرات وزيارة السجون واملراكز الطبية وتنظيم أنشطة بناء القدرات 
جلهات خمتلفة من أصحاب املصلحة. وواصل املجلس رصد تنفيذ توصيات هيئة اإلنصاف واملصاحلة 
 415 2014، تلقت جلنتا املجلس  فيام يتعلق بالضحايا السابقني النتهاكات حقوق اإلنسان. ويف عام 
الصحراء  يف  واالجتامعية  واالقتصادية  والسياسية  املدنية  احلقوق  بانتهاك  ادعاءات  بشأن  شكوى 
تلك  من  بعض  متابعة  سبيل  عىل  احلقائق  لتقيص  بعثة   20 عدده  بام  اللجنتان  واضطلعت  الغربية، 

الشكاوى. ")284)

من  طائفة  إجراء  والداخلة  العيون  يف  اإلنسان  حلقوق  الوطني  املجلس  مكتبا  "وواصل   .497

واملرافق  االحتجاز  أماكن  وزيارة  القدرات،  بناء  أنشطة  وتنظيم  املظاهرات،  رصد  منها  األنشطة، 
التوصيات بشأهنا إىل  التقارير عن بعض قضايا حقوق اإلنسان وتقديم  الطبية. واستمرا يف إعداد 

السلطات املختصة. ...")285)

ثالثا: دور المجلس الوطني لحقوق اإلنسان من خالل قرارات مجلس األمن

يتعلق  فيام  املقرتح  وبالعنرص  املغرب  يف  اإلنسان  حلقوق  وطني  جملس  بإنشاء  يرحب  "وإذ   .498
بالصحراء الغربية، ...")286)

499. و"ببدء عمل جلنتي املجلس الوطني حلقوق اإلنسان يف الداخلة والعيون ..." )287)

500. و"يعرتف ويرحب، يف هذا الصدد، باخلطوات التي اختذها املغرب من أجل تعزيز جلنتي املجلس 
الوطني حلقوق اإلنسان العاملتني يف الداخلة والعيون، ...")288)

)283)  نفس املرجع، الفقرة 72، ص 22.

)284)  األمني العام لألمم املتحدة، تقرير عن احلالة فيام يتعلق بالصحراء الغربية )S/2015/246(، 10 أبريل 2015، الفقرة 52، ص 16.

)285)  األمني العام لألمم املتحدة، تقرير عن احلالة فيام يتعلق بالصحراء الغربية )S/2016/355(، 19 أبريل 2016 الفقرة 74، ص 24.

)286)  قرار جملس األمن رقم 1979، بتاريخ 27 أبريل 2011، ص 2.

)287)  قرار جملس األمن رقم 2044، بتاريخ 24 أبريل 2012، ص 2.

)288)  جملس األمن، القرار 2099، بتاريخ يف 25 أبريل 2013، ص 2 ؛ والقرار 2152، بتاريخ 29 أبريل 2014، ص 2 ؛ والقرار 2218، 
بتاريخ 28 أبريل 2015، ص 2.
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501. و"يرحب بالدور الذي تؤديه جلنتا املجلس الوطني حلقوق اإلنسان اللتان تعمالن يف الداخلة 
والعيون،...")289)

الفرع الثاني: الوساطة اإلدارية وحماية حقوق اإلنسان

املغربية، سواء  اململكة  تاريخ  امتداد  العريقة، عىل  املؤسساتية  املهام  الوساطة اإلدارية من  تعد   .502

من خالل النظر يف املظامل، الذي كان اختصاصا أصيال للسلطان، يامرسه بنفسه أو يفوض فيه للصدر 
األعظـم، أو عن طريق وزارة الشكايات، ثم مكتب األبحاث واإلرشادات، بعد االستقالل، الذي 
كان يعمل حتت إمرة جاللة امللك وإرشافه، قبل حتديثه يف تنظيم جديد حتت اسم "ديوان املظامل")290) 
سنة 2001، كمؤسسة لتقوية دعائم دولة احلق والقانون. وقد شكلت سنة 2011 منعطفا مهام يف تاريخ 
إصالح هذه املؤسسة، من خالل تطويرها لتصبح مؤسسة الوسيط بعد دسرتهتا،)291) وإعادة تنظيمها 

يف سياق ذلك، باعتبارها مؤسسة وطنية متخصصة يف جمال حقوق اإلنسان. 

عن  الدفاع  يف  الوساطة  ملؤسسات  اإلجيايب  املفعول  الدولية)292)  واملرجعيات  التجارب  تبني   .503

احلقوق واحلريات وإسناد العمل القضائي وتذليل الصعوبات والتحديات املرتبطة به، يف سياق حتقيق 
املوازنة بينها وبني أعامل اإلدارة، وتكريس مبادئ احلكامة اجليدة، وحتسني النسق القانوين والتنظيمي 
داخل الدولة، من خالل السعي إىل التسوية الودية غري القضائية، يف نطاق أرحب للعدل واإلنصاف، 
وضامن إعامل احلق يف إدارة جيدة اعتامدا عىل الوساطة واستنادا إىل سيادة مبادئ القانون واالجتهاد 

املنصف.

504. وال حتيد مؤسسة الوسيط باملغرب، عن هذا التوجه، إذ شكلت، منذ إحداثها، جرسا مؤسساتيا 

بني املرتفق واإلدارة، ساعية لضامن حـد أدنى من التوازن يف العالقة بني الطرفني. وتتمتع هذه املؤسسة 
واإلنصاف،  العدل  مبادئ  وإشاعة  القانون،  سيادة  ترسيخ  يف  واإلسهام  احلقوق،  عن  الدفاع  بمهام 
النظر  أنيط باملؤسسة صالحيات  املرافق العمومية. وملبارشة هذه املهام،  التخليق والشفافية يف  وقيم 
ي التظلامت ومعاجلتها  يف ترصفات اإلدارة املخالفة للقانون أو املنافية ملبادئ العدل واإلنصاف، وَتلقِّ

)289)  رحب جملس األمن، منذ 2016، بأدوار اللجان اجلهوية حلقوق اإلنسان باألقاليم اجلنوبية بالصيغة القارة أعاله والوردة يف قراره 
رقم 2285، بتاريخ 29 أبريل 2016، ص 3 ؛ والقرار 2351، بتاريخ 28 أبريل 2017، ص 2 ؛ والقرار 2414، بتاريخ 28 أبريل 2018، 
ص 2 ؛ والقرار 2440، بتاريخ 31 أكتوبر 2018، ص 3 ؛ والقرار 2468، بتاريخ 30 أبريل 2019، ص 3 ؛ والقرار 2494، بتاريخ 30 

أكتوبر 2019، ص 3 ؛ والقرار 2548، بتاريخ 30 أكتوبر 2020، ص 3 ؛ والقرار 2602، بتاريخ 29 أكتوبر 2021، ص 3.
)290)  ظهري رشيف رقم 298-01-1 صادر يف 23 رمضان 1422 )9 دجنرب 2001( بإحداث مؤسسة ديوان املظامل، اجلريدة الرسمية عدد 

4963 بتاريخ 24 دجنرب 2001.

)291)  الفصل 162 من الدستور.

)292)  قرار للجمعية العامة بتاريخ 18 دجنرب 2008 املتعلق بــ"دور مؤسسات أمناء املظامل والوسطاء يف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها 
واحلكم الرشيد وسيادة القانون".
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وإجراء األبحاث والتحريات بشأهنا، والوساطة والتوفيق والتواصل بني اإلدارة واملرتفق. إضافة إىل 
إسهامها يف تطوير عمل اإلدارة، عرب اقرتاح حتسني األداء والرفع من جودة اخلدمات، ومواكبة عمل 

السلطات اإلدارية.)293)

اإلجراءات  بمرونة  عملها  واتسام  الدستورية،  الوطنية  اآللية  هلذه  املؤسسايت  الوزن  ولعل   .505

ورسعة التدخل وقلة التكاليف، قد جعلها تراكم مكتسبات حقوقية، متكنت معها، كام توضح ذلك 
تقاريرها السنوية، من التأثري املؤسسايت واملعنوي يف نشاط اإلدارة، من خالل حثها عىل الترصف وفقا 
للقانون واإلنصاف وإزالة مسببات النزاع املمكنة مع املرتفق والتوفيق بني اآلراء املتناقضة، وتوضيح 
األوضـاع القانونية الغامضة، والكشف عـن جوانـب القصور والغموض يف القانون املطبق، ودفع 
اإلدارة إىل تفادي النزاعات واخلالفات مع املرتفقني، مِمَّا جعل املؤسسة تقوم بوظائف وقائية من صميم 
العمل احلامئي حلقوق اإلنسان، السيام وأن تدخالهتا، عرب إصدار التوصيات وتقديم االقرتاحات، قد 

سامهت وما تزال يف تقويم ممارسات تعد مصدرا أساسيا لتوتر العالقة بني املرتفق واإلدارة.

كمؤسسة  موقعها  من  الوسيط،  مؤسسة  انخرطت  الرتايب،  امتدادها  السرتاتيجية  وتفعيال   .506

املتقدمة  للجهوية  املؤسساتية  وللمقومات  القرب  لسياسة  التأسيس  مسار  يف  مستقلة،  حقوقية 
باألقاليم اجلنوبية للمملكة، حيث حظيت مدينة العيون بإحداث أول مندوبية جهوية للمؤسسة يف 
يناير 2008، شملت دائرة اختصاصها الرتايب تغطية ثالث جهات )العيون بوجدور الساقية احلمراء، 
وادي الذهب لكويرة، كلميم السامرة(، وما فتئت حتقق نتائج عمل دالة بتمكنها من تسوية العديد من 
ملفات القضايا والتظلامت املعروضة عليها، بفضل اختيار القرب املؤسسايت ملعاجلة مشاكل املواطن 
مع اإلدارة واإلنصات إليه واالحتكاك الدائم به، وبحكم ربطها لعالقات مؤسساتية مبارشة وميدانية 
مع شبكة مهمة من اإلدارات الالممركزة التي جتسد متثيلية ترابية واسعة لإلدارات املركزية، مما قاد إىل 
حل عدد كبري من اخلالفات والنزاعات واحليلولة دون جلوء املعنيني هبا إىل القضاء، وساهم يف خدمة 

سيادة القانون ونرش ثقافة املساواة يف االستفادة من احلقوق والولوج إىل اخلدمات العمومية.

507. وقد استطاعت املندوبية اجلهوية ملؤسسة الوسيط بالعيون عىل امتداد 13 سنة من تأسيسها، أن 

للمملكة، سواء من خالل مواكبة  اجلنوبية  باألقاليم  اإلدارية  للوساطة  ترايب نوعي  تؤسس حلضور 
وحث اإلدارة، بمناسبة معاجلة امللفات، عىل تصحيح أو تقويم أو وضع حد لبعض االنحرافات أو 
الترصفات التي تطبع عملها، أو من خالل خدمة املساعدة والتوجيه واإلرشاد القانونني واإلداريني 
املقدمة للمشتكي، أو من خالل املشاركة يف أشغال اللجان اجلهوية الثالث حلقوق اإلنسان، وهو ما 
تؤرش عليه املعطيات املنبثقة عن دراسة الشكايات والتظلامت املعروضة عليها، كام تضمنتها التقارير 

)293)  القانون رقم 14.16 املنظم ملؤسسة وسيط اململكة، منشور باجلريدة الرسمية عدد 6765 بتاريخ فاتح أبريل 2019.
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السنوية للمؤسسة إىل غاية 2020، والتي تعكس املكانة التي تبوأهتا هذه املندوبية اجلهوية يف اخلريطة 
الرتابية ملؤسسة الوسيط ويف املشهد املؤسسايت اجلهوي.

املؤسساتية  اآلليات  يف  الثقة  تعزيز  يف  اجلنوبية  باألقاليم  اجلهوية  املندوبية  هذه  نجحت  وقد   .508

للوساطة اإلدارية، من خالل تسجيل تعدد وتنوع امللفات التي تعاجلها التي تشمل خمتلف القضايا، 
منها اإلدارية والعقارية واملالية واالجتامعية ومنها ما يرتبط بحقوق اإلنسان وبتنفيذ األحكام القضائية، 
ومن خالل قدرة املندوبية اجلهوية عىل تغطية عملها ملختلف العامالت واألقاليم واتساع نطاق تدخلها 

ليمتد إىل خمتلف اجلامعات الرتابية. 

509. ويالحظ، من خالل نتائج عمل املندوبية اجلهوية، أن هناك تطورا ملحوظا عىل مستوى االهتامم 

اخلاص الذي أصبحت توليه ساكنة املنطقة وكذا خمتلف املؤسسات واملصالح الرتابية لتدخالت آلية 
عىل  املواطنني،  وشكايات  تظلامت  مع  التفاعل  اسرتاتيجية  تعزيز  نطاق  يف  حترص،  التي  الوساطة 
عىل  والعمل  الرتابيني،  الفاعلني  خمتلف  مع  الدائم  تواصلها  وتقوية  اشتغاهلا  وطرق  وسائل  تطوير 
املندرجة ضمن االختصاص  بالقضايا  املقررات اخلاصة  معاجلة الشكايات املعروضة عليها بإصدار 
للقضايا  بالنسبة  املساعدة  بتقديم  واالهتامم  مآهلا،  تتبع  عىل  واحلرص  القانونية  للرشوط  واملستوفية 
املعنيني هبا، مع تعزيز خدمات  املواطنني  العمل عىل ارشاد وتوجيه  خارج االختصاص، من خالل 
الوساطة املؤسساتية املوجهة للمواطنني، والسيام فيام يتعلق باالستقبال واالنصات واملواكبة، فضال 

عن اإلسهام يف تقديم حلول ومقرتحات كفيلة بتسوية اخلالفات وحل النزاعات اإلدارية. 

510. وتقدم الفقرات املوالية، نامذج دالة، من أعامل الوساطة اإلدارية ومحاية حقوق اإلنسان، كام وردت 

يف التقارير السنوية ملؤسسة وسيط اململكة.

أوال: إحداث المندوبيات الجهوية: تكريس إلدارة القرب

511. "إن مؤسسة وسيط اململكة، وهي تتمسك بام يفرضه القانون يف صياغة تقريرها السنوي، واصلت 

التشبت بام تم اعتامده يف السنة املاضية، من مقاربة ومنهجية حتليلية، ترصد ما تأتى هلا تسجيله ومعاجلته 
من شكايات وتظلامت، بمؤرشات رقمية ونسبية وزمنية مضبوطة، وتستنبط عالقاهتا وتأثريها عىل 
خمتلف املجاالت املحيطة هبا، باالستناد إىل معايري ومؤرشات خمتلفة تزاوج بني التشكي يف عموميته 
والتظلم يف خصوصيته من جهة، وبني املستويني الوطني العام وانعكاسه اجلهوي اخلاص، باالستناد 

إىل جهات اململكة كوحدات ترابية قابلة للمقارنة.")294)

)294)  التقرير السنوي ملؤسسة وسيط اململكة برسم سنة 2020، تم نرشه باجلريدة الرسمية عدد 7050 مكرر بتاريخ 23 دجنرب 2021، ص 
.10768
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512. "يف إطار التطبيق التدرجيي لربنامج عمل املؤسسة اخلاص بتقريب خدماهتا إىل املواطنني بسائر 

أرجاء وأقاليم اململكة؛ تم خالل السنتني املاضيتني إحداث مندوبيتني جهويتني لتمثيل املؤسسة عىل 
صعيد بعض اجلهات، كام تم استكامل إقامة هياكلها وافتتاحها. ويتعلق األمر باملندوبيتني التاليتني:

- املندوبية اجلهوية جلهة العيون-بوجدور-الساقية احلمراء )تاريخ االفتتاح 31 يناير 2008(.

- املندوبية اجلهوية جلهة مكناس-تافياللت )تاريخ االفتتاح 9 يناير 2009(.

وقد أسهم إحداث هاتني املندوبيتني يف متكني عدد كبري من املشتكني، من تقديم شكاياهتم، لدى إدارة 
املؤسسة بالعاملة أو اإلقليم الذي يوجد يف دائرة نفوذه مقر سكنهم.

وعالوة عىل النتائج اإلجيابية التي حققها إحداث هاتني املندوبيتني يف جمال معاجلة شكايات املواطنني، 
يف  متميزا  كان  دورمها  فإن  مبارشة؛  بصفة  هبا  االتصال  يتم  التي  املحلية  باإلدارات  املتعلقة  سيام  ال 
تقدماهنا يف هذه  التي  اخلدمات  القانونية واإلدارية من خالل  واملساعدة  والتوجيه  اإلرشاد  جماالت 

املجاالت للمواطنني الذين يتوافدون عليها.

ومن أجل االستمرار يف تقريب خدمات املؤسسة من مواطنيها، فقد تم برجمة إحداث ثالث مندوبيات 
أخرى بكل من طنجة، وفاس، والدار البيضاء خالل السنتني القادمتني.")295)

ثانيا: دور مندوبية جهة العيون-بوجدور-الساقية الحمراء

513. "واكبت مؤسسة الوسيط اجلهود املبذولة من طرف الدولة، عناية باملناطق اجلنوبية، لتغطية هذه 

املناطق بكل اهليئات الوطنية ذات الصلة باحلكامة والنهوض بحقوق اإلنسان ومحايتها.

ويف هذا السياق أحدثت هذه املندوبية بتاريخ 31 يناير 2008. ويشمل اختصاصها الرتايب حاليا، من 
الناحية العملية، ثالث جهات إدارية، وهي: جهة العيون-بوجدور –الساقية احلمراء، وجهة كلميم-

السامرة، وجهة وادي الذهب-لكويرة.

وقد ُبذل جمهود كبري للتعريف باالختصاص النوعي ملؤسسة الوسيط، فيام له عالقة بتواصل املرتفقني 
مع اإلدارة، مما نتج عنه انخفاض يف عدد الشكايات التي توصلت هبا املندوبية. ...")296)

)295)  تقرير وايل املظامل برسم سنتي 2008 و2009، نرش باجلريدة الرسمية عدد 5899 بتاريخ 13 دجنرب 2010، ص 76.

)296)  تقرير مؤسسة الوسيط برسم سنة 2011، تم نرشه باجلريدة الرسمية عدد 6081 بتاريخ 10 شتنرب 2012، ص 49.
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اتساع رقعة الخريطة اإلدارية بالمناطق الجنوبية

514. "واجلدير باملالحظة، أن اتساع رقعة اخلريطة اإلدارية باملناطق اجلنوبية، وما يفرضه التنسيق بني 

املصالح اإلدارية اجلهوية واإلدارة املركزية، واقع له جتلياته عىل وترية إجياد احللول بالنسبة للطلبات 
املرشوعة لألفراد واجلامعات." )297)

515. "...حترص مؤسسة الوسيط عىل املزيد من دعم املندوبية املذكورة باإلمكانيات املادية والبرشية 

من أجل مساعدة كل من يلجأ إىل خدماهتا عىل حل ما يتقدم به من مطالب، والسيام ما يرفعه من 
املعنية، وبام يتطلبه املوقف من رسعة وحزم،  شكايات مرشوعة، وذلك بتعاون وتنسيق مع اإلدارة 
خصوصا فيام له عالقة باملعاشات، والوضعيات الفردية، وتنفيذ األحكام الصادرة يف مواجهة اإلدارة، 
للمواطنني،  العناية لإلنصات  إيالء كل  املادي، مع  امللكية واالعتداء  نزع  يتفرع عن  ما  وتسوية كل 

فضال عن توجيههم وإرشادهم إىل ما يتعني فعله.")298)

516. "واجلدير باإلشارة، أن هذه املندوبية، إىل جانب انكباهبا عىل تشكيات األفراد واجلامعات، هلا 

حضور وإسهام يف عمل اللجنة اجلهوية باملجلس الوطني حلقوق اإلنسان.

واعتبارا التساع رقعة املناطق اجلنوبية للمملكة، فإن مندوب وسيط اململكة بجهة العيون-بوجدور-
طانطان- جلنة  وهي:  اإلنسان،  حلقوق  الثالث  اجلهوية  اللجان  أشغال  يف  يشارك  احلمراء  الساقية 

كلميم؛ جلنة العيون-السامرة؛ جلنة الداخلة-أورسد." )299)

517. "يشمل االختصاص الرتايب هلذه املندوبية، وبصفة استثنائية، جمموع األقاليم اجلنوبية للمملكة، 

والداخلة-وادي  نون،  كلميم-واد  جهتي  ليضم  احلمراء،  العيون-الساقية  جهة  إىل  إضافة  ويمتد 
الذهب. ...")300)

ثالثا: عمل مندوبية جهة العيون-بوجدور-الساقية الحمراء

645 مشتكيا، يمكن تقسيم مطالبهم وتوزيعها بني ما تم  2011، تم استقبال  فخالل سنة   ..."  .518

عرضه شفاهيا عىل املندوبية اجلهوية ألول مرة، وما تعلق بتتبع مآل الشكايات التي سبق تقديمها إىل 
املندوبية أو إىل املصالح املركزية للمؤسسة.

وقد بلغ عدد الشكايات الواردة عىل املندوبية، والتي تدخل ضمن اختصاصها 97 شكاية، منها 30 

)297)  نفس املرجع أعاله، ص 50.

)298)  نفس املرجع أعاله، ص 51.

)299)  تقرير مؤسسة وسيط اململكة برسم سنة 2013، نرش باجلريدة الرسمية عدد 6294 بتاريخ 25 شتنرب 2014، ص 27.

)300)  التقرير السنوي ملؤسسة وسيط اململكة برسم سنة 2016، تم نرشه باجلريدة الرسمية عدد 6608 بتاريخ 28 شتنرب 2017، ص 48.
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الرتايب  االختصاص  ضمن  الندراجها  للمؤسسة  املركزية  املصالح  طرف  من  إحالتها  متت  شكاية 
للمندوبية، وتبودلت بشأهنا املراسالت مع املخاطبني الدائمني.

كام أن %72 من الشكايات الواردة عىل املندوبية هتم ساكنة مدينة العيون، يف حني أن %13 منها صادرة 
عن ساكنة كلميم، و%5 من لدن ساكنة الداخلة، و%4 من ساكنة السامرة، لتأيت بعدها ساكنة طانطان 
بنسبة %3، وما تبقى من الشكايات، التي متثل هي األخرى %3، وارد عىل املندوبية من مناطق خارجة 

عن حدود اختصاصها الرتايب.

الشكايات  املعنية هبذه  قائمة اإلدارات  العيون  الشفاهية، فقد تصدرت عاملة  الشكايات  وعىل غرار 
ب 20 شكاية، تليها عاملة كلميم ب 10 شكايات، ثم املندوبية اجلهوية للصندوق املغريب للتقاعد ب 
5 شكايات، ثم املديرية اجلهوية للمجمع الرشيف  8 شكايات، تليها املندوبية اجلهوية للمقاومة ب 
من  الباقي  العدد  ليتوزع  شكايات،   3 ب  للفالحة  اجلهوية  واملديرية  شكايات،   4 ب  للفوسفاط 

الشكايات عىل 20 قطاعا آخر.")301)

الدخول في حوار قانوني مع اإلدارات المحلية

العيون-بوجدور-الساقية  بجهة  املؤسسة  مندوبية   ،)2012( السنة  هذه  خالل  "حرصت،   .519

يتم  ريثام  وذلك  اجلنوبية،  باملناطق  الثالث  اجلهات  عمليًا  الرتايب  اختصاصها  يشمل  التي  احلمراء، 
إحداث مندوبيات أخرى هناك، عىل معاجلة الشكايات املتوصل هبا، باحرتافية أكسبتها إياها، مخس 
سنوات من املامرسة الفعلية باملنطقة، وهو ما حذا هبا إىل الدخول يف حوار قانوين مع اإلدارات املحلية 

املمثلة عىل صعيد اجلهات اجلنوبية للمملكة.

257 تظلام،  ولقد توصلت املندوبية بعدد من الشكايات اتضح بعد دراستها وفرزها أن، ما جمموعه 
تم الترصيح هبا شفويا. وقد اتضح بعد دراستها، أهنا ال تندرج ضمن اختصاصات املندوبية، وهي 
صلة  ذات  وأخرى  واملالية،  والعقارية،  واالجتامعية،  والقضائية،  اإلدارية،  املجاالت  بكل  تتعلق 
باختصاصات املجلس الوطني حلقوق اإلنسان، إضافة إىل طلبات خمتلفة. وقد عملت املندوبية عىل 

إرشاد املعنيني هبا إىل ما يتعني القيام به.

وإىل جانب ما تقدم، بلغ عدد ما توصلت به املندوبية من الشكايات كتابة ما جمموعه 110، حيث تأكد 
بعد دراستها أهنا تندرج ضمن اختصاصها، ومتت مبارشهتا مع اإلدارات املعنية هبا.")302)

)301)  تقرير مؤسسة الوسيط برسم سنة 2011، مرجع سابق، ص 52و53.

)302)  تقرير مؤسسة وسيط اململكة برسم سنة 2012، نرش باجلريدة الرسمية عدد 6192 بتاريخ 03 أكتوبر 2013، ص 48و49.
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520. "وفيام يتعلق بالتوزيع اجلغرايف هلذه الشكايات، نجد أن جهة العيون بوجدور الساقية احلمراء 

الشكايات  جمموع  من   58% نسبة  السنة،  هذه  برسم  بلغت،  حيث  منها،  األكرب  بالنصيب  استأثرت 
املسجلة، تليها جهة كلميم-السامرة بنسبة %32، ثم جهة وادي الذهب-الكويرة بمعدل %10 تقريبا.

وقد عقدت املندوبية 03 جلسات عمل مع بعض اإلدارات املعنية يف شأن شكايات كانت عالقة لدهيا.

هذا، وإهنا متكنت خالل هذه السنة من تسوية 17 شكاية، كام أهنا عىل أهبة تسوية 10 شكايات أخرى، 
يف حني أن شكايتني رفعت عنهام املندوبية يدها ألهنام معروضتان عىل القضاء، و5 شكايات تم إرشاد 
املعنيني من طرف اإلدارة إىل ما ينبغي فعله إلهناء املوضوع، و17 مازالت يف طور الدراسة والتحري، 

والباقي تعذر إجياد حل توافقي بشأنه ويتوقف عىل الفصل النهائي." )303)

توفير الخدمات في مجال الوساطة المؤسساتية

2013، عىل توفري اخلدمات يف جمال الوساطة املؤسساتية، مع  املندوبية، خالل سنة  "حرصت هذه   .521

تطوير أساليب عملها، سواء مع اإلدارات اجلهوية املعنية أو األشخاص الذين يلجؤون إليها. وهكذا، تم 
خالل سنة 2013، استقبال 444 حالة، موزعة بني 274 شكاية شفوية اتضح أهنا ال تندرج ضمن صالحيات 
املؤسسة. أما 170 شكاية املتبقية، فقد تم فتح ملفات اختصاص بشأهنا، علام بأن 25 منها متت إحالتها من 

قبل املصالح املركزية للمؤسسة العتبارها تدخل ضمن االختصاص الرتايب هلذه املندوبية." )304)

االختصاص الترابي للمندوبية

522. "وقد عملت املندوبية عىل توجيه املشتكني لإلدارات املعنية متى كان تظلمهم ال يدخل ضمن 

لتتبع  إرشادهم  عىل  أو  اإلدارات،  تلك  إىل  اللجوء  وسبل  كيفية  توضيح  مع  املؤسسة،  اختصاص 
املسطرة الواجب سلوكها".)305)

اجلهات  686 شكاية، وردت عليها من  ما جمموعه   2014 املندوبية خالل سنة  "تلقت هذه   .523

العيون-بوجدور- جهة  جانب  إىل  يضّم  الذي  الرتايب،  اختصاصها  شملها  التي  الثالث 
الشكايات  هذه  وتتوزع  الذهب-لكويرة.  ووادي  السامرة،   – كلميم  جهتي  احلمراء،  الساقية 
به  التوصل  تم  ما  إىل  انضاف  وقد  اختصاص،  ملف   245 بشأهنا  فتح  واملكتوب،  الشفوي  بني 
االختصاص  ضمن  الندراجها  للمؤسسة،  املركزية  املصالح  لدن  من  إحالتها  متت  شكاية   22

للمندوبية. الرتايب 

)303)  نفس املرجع أعاله، ص 50و51.

)304)  تقرير مؤسسة وسيط اململكة برسم سنة 2013، مرجع سابق، ص 26و27.

)305)  نفس املرجع أعاله.
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العيون-بوجدور- جهة  تصدرت  فقد  املكتوبة،  الشكايات  ملصدر  اجلغرايف  التوزيع  وبخصوص 
الساقية احلمراء ترتيب اجلهات الثالث املكونة لألقاليم اجلنوبية للمملكة، حيث تّم فتح 182 ملفا، 
أي بنسبة 74 % من جمموع ما توصلت به املندوبية، مسجلة بذلك زيادة بلغت أكثر من 56 %، مقارنة 
مع عدد امللفات املسجلة بذات اجلهة خالل سنة 2013. وقد تلتها جهة كلميم-السامرة، إذ تم تسجيل 

46 شكاية وردت منها.

أما جهة وادي الذهب-لكويرة، فقد كانت مصدر 16 شكاية، يف حني وردت عىل هذه املندوبية واحدة 
من خارج الدائرة الرتابية للمندوبية.

 199 بني:  إليها  املوكول  االختصاص  إطار  يف  املندوبية  هذه  عاجلتها  التي  الشكايات  طبيعة  وتتوزع 
شكاية، ذات طبيعة إدارية بنسبة 81.22 %، 17 شكاية، ذات طبيعة عقارية بنسبة 6.74 %، 14 شكاية، 
بتنفيذ  عالقة  هلا  شكايات،   6 مالية،  طبيعة  ذات  شكايات،   9 اإلنسان،  حقوق  بقضايا  صلة  ذات 

األحكام.")306)

االختصاص النوعي للمؤسسة

524. "توصلت هذه املندوبية خالل سنة 2015 بام جمموعه 537 شكاية، 225 منها فقط تندرج ضمن 

اختصاص املؤسسة، وهي موزعة بني 205 شكايات تم تسجيلها مبارشة باملندوبية، و20 شكاية متت 
إحالتها من لدن املصالح املركزية للمؤسسة، لتعلقها بإدارات توجد ضمن االختصاص الرتايب هلذه 

املندوبية. 

أما العدد املتبقى، واملتمثل يف 294 شكاية، فهو ال يندرج ضمن االختصاص النوعي للمؤسسة، حيث 
عملت املندوبية عىل توجيه وإرشاد املشتكني إىل ما جيب القيام به، سواء كتابيا أو شفويا." )307)

طبيعة الشكايات

حيث  املندوبية،  عاجلتها  التي  االختصاص  بملفات  املتعلقة  الشكايات  تنوع  "يالحظ   .525

تليها  املسجلة،  امللفات  جمموع  من   81% بنسبة  الصدارة  اإلدارية  الطبيعة  ذات  الشكايات  احتلت 
والقضايا  املالية  الطبيعة  ذات  بالقضايا  متبوعة   ،7% بنسبة  العقارية  الطبيعة  ذات  الشكايات 
القضائية  األحكام  تنفيذ  قضايا  مثلت  كام  منهام،  لكل   5% بنسبة  اإلنسان  حقوق  بمجال  املرتبطة 

.2% يف مواجهة اإلدارة نسبة 

)306)  تقرير مؤسسة وسيط اململكة برسم سنة 2014 نرش باجلريدة الرسمية عدد 6400 بتاريخ 1 أكتوبر 2015، ص 40-38.

)307)  تقرير مؤسسة وسيط اململكة برسم سنة 2015، نرش باجلريدة الرسمية عدد 6494 بتاريخ 25 غشت 2016، ص 53.
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التوزيع اجلغرايف

526. فيام يرجع إىل التوزيع اجلغرايف ملصدر الشكايات املكتوبة، نجد أن والية جهة العيون-الساقية 

احلمراء ما زالت يف مقدمة ترتيب اجلهات الثالث املكونة لألقاليم اجلنوبية للمملكة، بام جمموعه 158 
شكاية، أي ما يعادل نسبة %77 من جمموع ما توصلت به املندوبية.

الداخلة-وادي  جهة  والية  وكانت  شكاية،   37 منها  وردت  فقد  نون،  كلميم-واد  جهة  والية  أما 
الذهب، مصدر 9 شكايات، يف حني أن ما تبقى من الشكايات فقد ورد من جهات خمتلفة أخرى." )308)

نتائج الدراسة

527. "لقد كان من نتائج ما تم اختاذه بشأن الشكايات الرائجة يف هذه املندوبية، أن أصدرت ما جمموعه 

 73 3 مقررات، بعدم القبول،  17 مقررا، بعدم االختصاص،  197 مقررا، موزعة عىل الشكل التايل: 

مقررا،   36 باإلحاطة،  واحد،  مقرر  بالتوجيه،  مقررا،   18 باحلفظ،  مقررا،   49 الطلب،  برد  مقررا، 
بالتسوية." )309)

528. "... توصلت ]هذه املندوبية[ خالل سنة 2016 بام جمموعه 462 شكاية، 183 منها فقط تندرج 

ضمن الصالحيات املوكولة للمؤسسة، وهي موزعة بني 163 شكاية تم تسجيلها مبارشة باملندوبية، 
بإدارات توجد ضمن  لتعلقها  للمؤسسة،  املركزية  املصالح  و20 شكاية متت إحالتها عليها من لدن 
279 شكاية، فهو ال يندرج ضمن  املتبقي، واملتمثل يف  العدد  أما  املندوبية.  الرتايب هلذه  االختصاص 
االختصاص النوعي للمؤسسة، ولذلك عملت املندوبية عىل توجيه وإرشاد املعنيني هبا إىل ما جيب 

القيام به.")310)

طبيعة الشكايات:

احتلت  حيث  املندوبية،  عاجلتها  التي  االختصاص  بملفات  املتعلقة  الشكايات  تنوع  "يالحظ   .529

الشكايات ذات الطبيعة اإلدارية الصدارة بنسبة %72.40 من جمموع امللفات املسجلة، تليها الشكايات 
والقضايا   ،)6.74%( املالية  الطبيعة  ذات  بالقضايا  متبوعة   ،11.04% بنسبة  العقارية  الطبيعة  ذات 
%5.25، كام مثلت قضايا تنفيذ األحكام القضائية يف مواجهة  املرتبطة بمجال حقوق اإلنسان بنسبة 

اإلدارة نسبة 4.30%.")311)

)308)  نفس املرجع أعاله، ص 54و55.

)309)  نفس املرجع أعاله، ص 55.

)310)  التقرير السنوي ملؤسسة وسيط اململكة برسم سنة 2016، مرجع سابق، ص 48.

)311)  نفس املرجع أعاله، ص 49.
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التوزيع اجلغرايف:

530. "فيام يرجع إىل التوزيع اجلغرايف ملصدر الشكايات املكتوبة، نجد أن والية جهة العيون – الساقية 

احلمراء ال تزال يف مقدمة ترتيب اجلهات الثالث املكونة لألقاليم اجلنوبية للمملكة، بام جمموعه 114 
شكاية، أي ما يعادل نسبة %69.94 من جمموع ما توصلت به املندوبية. أما والية جهة كلميم-واد نون، 
فقد وردت منها 38 شكاية، وكانت والية جهة الداخلة – وادي الذهب، مصدر ل 10 شكايات. هذا 

وإن ما تبقى من الشكايات فقد ورد من جهات خمتلفة أخرى.")312)

حصيلة المقررات ذات الصلة

نتائج الدراسة:

ما   2016 املندوبية خالل سنة  املسجلة لدى  بالشكايات  الصلة  املقررات ذات  "بلغت حصيلة   .531

جمموعه 296 مقررا، موزعة كام ييل: 67 مقررا بالتسوية، 91 مقررا برد الطلب، 49 مقررا بالتوجيه، 8 
مقررات بعدم االختصاص، 72 مقررا باحلفظ، 9 مقررات بعدم القبول.")313)

532. "توصلت هذه املندوبية خالل سنة 2017 بام جمموعه 558 شكاية، ويتوزع هذا العدد بني شكايات 

اختصاص  ضمن  تندرج  منها   193 أن  اتضح  وقد  حمارض.  يف  تضمينها  تم  شفوية  وأخرى  مكتوبة، 
هو  عاجلته  ما  جمموع  ليكون  املركزية،  اإلدارة  من  عليها  أحيلت  شكاية   32 إليها  تنضاف  املؤسسة، 
ملفات  عدد  كان  حيث  املاضية،  السنة  مع  مقارنة   18،6% بنسبة  ارتفاعا  بذلك  مسجلة  ملفا،   225

االختصاص 183 ملفا.

أما باقي الشكايات وعددها 333، فقد اتضح أهنا ال تدخل ضمن صالحيات هذه املؤسسة، وبذلك 
اكتفت املندوبية بإرشاد أصحاهبا وتوجيههم إىل ما يتعني فعله.

طبيعة الشكايات:

533. يالحظ خالل سنة 2017 بخصوص ملفات االختصاص التي تلقتها هذه املندوبية، أن الشكايات 

ذات الطبيعة اإلدارية ال زالت حتتل الصدارة بام جمموعه 179 ملفا، تليها القضايا ذات الطبيعة العقارية 
5 قضايا  15 ملفا، كام تّم تسجيل  21 ملفا. أما القضايا ذات الطبيعة املالية فقد بلغ عددها  بمجموع 
5 قضايا، واملتعلقة بمجال  متعلقة بعدم تنفيذ األحكام القضائية يف مواجهة اإلدارة. أما بخصوص 

حقوق اإلنسان فقد متت إحالتها عىل اللجنة اجلهوية للمجلس الوطني حلقوق اإلنسان.

)312)  نفس املرجع أعاله.

)313)  نفس املرجع أعاله، ص 50.
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التوزيع اجلغرايف:

فيام يرجع إىل التوزيع اجلغرايف ملصدر الشكايات املكتوبة، كانت والية جهة العيون-الساقية    .534

155 شكاية، تليها  احلمراء يف مقدمة اجلهات الثالث املكونة لألقاليم اجلنوبية للمملكة، بام جمموعه 
والية جهة كلميم-واد نون بمجموع 53 شكاية، أما والية جهة الداخلة – وادي الذهب فلم تعرف 
سوى 11 شكاية. كام تّم تسجيل 5 شكايات واردة من خارج النفوذ الرتايب للمندوبية، وشكاية واحدة 

من خارج الوطن.")314)

نتائج الدراسة:

ما   2017 املندوبية خالل سنة  املسجلة لدى  بالشكايات  الصلة  املقررات ذات  "بلغت حصيلة   .535

جمموعه 131 مقررا، موزعا كام ييل: 43 مقررا برد الطلب؛ و36 مقررا بالتسوية؛ و33 مقررا باحلفظ؛ و9 
مقررات بالتوجيه؛ و7 مقررات بعدم االختصاص؛ و3 مقررات بعدم القبول، وذلك علام بأن الوسيط 

قد أصدر توصيات يف العديد من القضايا التي سجلت هبذه املندوبية." )315)

536. "بلغ عدد الشكايات والتظلامت املتوصل هبا )سنة 2018( ما جمموعه 279 شكاية، 14 منها ال 

تندرج يف اختصاص املؤسسة، يف حني بلغ عدد الشكايات التي تدخل يف اختصاصها 265 شكاية، 
مسجلة بذلك ارتفاعا ملحوظا، مقارنة مع السنة الفارطة، إذ انتقل من 193 شكاية املسجلة برسم سنة 

2017، إىل 265 شكاية خالل سنة 2018، أي بزيادة بلغت 37.31 %.")316)

طبيعة الشكايات:

537. "...القضايا ذات الطابع اإلداري، شكلت غالبية الشكايات التي تدخل يف االختصاص، حيث 

التي عرفت  املاضية  السنة  %19.55، مقارنة مع  بلغت  214 شكاية، مسجلة بذلك زيادة  بلغ عددها 
تسجيل 179 شكاية. وقد متحورت غالبية مواضيع هذه الشكايات، حول الشكايات املتعلقة بتسوية 
من  التظلم  إىل  باإلضافة  االجتامعية،  اخلدمات  من  االستفادة  وبعدم  والعسكرية،  املدنية  املعاشات 

القرارات اإلدارية، وطلبات تسوية وضعيات إدارية ومالية بالنسبة ملوظفي القطاع العمومي.

الشكايات  21 شكاية وهو نفس عدد  بـ  الثانية،  املرتبة  العقارية  الطبيعة  الشكايات ذات  كام احتلت 
املزدوجة  باالستفادة  املتعلقة  الشكايات  الفئة،  أبرز قضايا هذه  املاضية. وكان من  السنة  املسجلة يف 
من البقع األرضية، ثم التظلامت بشأن األمالك اخلاصة للدولة، خصوصا تلك املرتبطة بعدم تفويت 

)314)  التقرير السنوي ملؤسسة وسيط اململكة برسم سنة 2017، يونيو 2018، ص 43 و44.

)315)  نفس املرجع أعاله، ص 44 و45.

)316)  التقرير السنوي ملؤسسة وسيط اململكة برسم سنة 2018، نرش باجلريدة الرسمية عدد 6840 بتاريخ 19 دجنرب 2019، ص 68.
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ملك لشاغله، أو عدم إمتام إجراءات البيع، باإلضافة إىل القضايا املتعلقة باالعتداء املادي، أو عدم 
التعويض عن نزع امللكية العقارية.

وجاءت الشكايات ذات الطبيعة املالية يف املرتبة الثالثة، والتي عرفت هذه السنة ارتفاعا، حيث انتقلت 
من 15 شكاية إىل 20 شكاية. وتعلقت أغلبها بتظلامت مقاوالت بشأن عدم التوصل بمستحقات مالية 
مستحقات  اسرتجاع  بعدم  املتعلقة  الشكايات  إىل  باإلضافة  عمومية،  صفقات  إنجاز  عن  هلا  مرتتبة 

مصاريف ملفات طبية.

ويف املرتبة الرابعة، حلت القضايا املرتبطة بعدم تنفيذ األحكام القضائية الصادرة يف مواجهة اإلدارة، 
بـ 6 شكايات.

 4 سوى  تسجل  مل  بحيث  انخفاضا،  عرفت  فقد  اإلنسان،  حقوق  بمجال  املتعلقة  الشكايات  أما 
شكايات، متت إحالتها عىل اللجنة اجلهوية حلقوق اإلنسان العيون – السامرة لالختصاص." )317)

التوزيع اجلغرايف:

538. "لقد سجلت جهة العيون – الساقية احلمراء أكرب عدد من الشكايات مقارنة مع اجلهتني املكونتني 

ملناطق اختصاص هذه التمثيلية اجلهوية باألقاليم اجلنوبية.

الساقية   – العيون  جهة  مهت  شكاية،   192 جمموعه  ما   ،2018 سنة  برسم  املندوبية  سجلت  وهكذا، 
احلمراء لوحدها، متبوعة بـ 45 شكاية مهت جهة كلميم – واد نون، ثم جهة الداخلة – وادي الذهب 

التي كانت معنية بـ 11 شكاية.

هذا إىل جانب توصل املندوبية خالل الفرتة املعنية هبذا التقرير، بشكاية من خارج اجلهات اجلنوبية 
للمملكة، بلغ عددها هذه السنة 16 شكاية، وشكاية واحدة خصت مغاربة اخلارج." )318)

نتائج دراسة الشكايات:

539. "بعد الدراسة األولية هلذه الشكايات، اختذت املندوبية عدة إجراءات، يمكن إمجاهلا يف مراسلة 

خمتلف اإلدارات املعنية بشأهنا، أو مراسلة أصحاب هذه الشكايات قصد اإلدالء بوثائق ومستندات 
الستكامل رشوط قبول ملفاهتم، أو إحالتها لالختصاص بعدما فتحت هلا ملفات وتبني أهنا ال تندرج 

يف اختصاص املؤسسة، أو تم حفظها لعدم استكامل أصحاهبا العنارص التي متكن من البت فيها، ...

كام أصدرت املؤسسة، خالل هذه السنة، 195 مقررا بخصوص ملفات رائجة باملندوبية، تتوزع كالتايل:

)317)  نفس املرجع أعاله، ص 69 و70.

)318)  نفس املرجع أعاله، ص 70.
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10 مقررات  24 مقررا بالتوجيه،  46 مقررا بتسوية النزاع،  47 مقررا برد الطلب،  58 مقررا باحلفظ، 

املؤسسة  أصدرت  فقد  التوصيات،  بخصوص  أما  القبول.  بعدم  مقررات   10 االختصاص،  بعدم 
خالل السنة 07 توصيات، تتعلق بملفات رائجة باملندوبية." )319)

التظلمات التي تهم أشخاصا قاطنين بجهة العيون – الساقية الحمراء 

540. "لقد سجلت املؤسسة )سنة 2019( ما جمموعه 208 تظلام، مهت أشخاصا كلهم مغاربة مقيمني 

بجهة العيون-الساقية احلمراء خالل هذه السنة، أي ما نسبته %6.23 من جمموع امللفات التي تندرج 
يف اختصاصها.")320) 

التظلامت املرتبطة بحقوق اإلنسان:

541. "مهت هذه التظلامت باألساس مواضيع تتعلق بتنفيذ توصيات هيئة اإلنصاف واملصاحلة بـ 05 

تظلامت وبنسبة %2.40 من جمموع ملفات التظلم التي ختص اجلهة، وأخرى مرتبطة بمزاعم التعرض 
للعنف من طرف القوة العمومية بتظلمني وبنسبة %0.96 وتلك املرتبطة بمزاعم االعتقال التعسفي 

بتظلم واحد، وكلها أحيلت عىل اجلهات املختصة.

...العدد األكرب من التظلامت، يعود إىل صنف القضايا ذات الطبيعة اإلدارية، متبوعا بصنف القضايا 
ذات الطبيعة املالية، اللذان يستحوذان معا، عىل حصة تزيد عىل %85 من جمموع التظلامت التي تتعلق 

باجلهة." )321)

التظلمات التي تهم أشخاص قاطنين بجهة كلميم-واد نون 

542. "بلغ عدد التظلامت التي هتم أشخاصا مقيمني بجهة كلميم-واد نون خالل هذه السنة ما جمموعه 

68 أي ما نسبته %2.04 من جمموع املسجل العام الذي يندرج يف اختصاص املؤسسة، وكلها تظلامت 
هتم مواطنني حيملون اجلنسية املغربية")322)

التظلامت املرتبطة بحقوق اإلنسان:

بتنفيذ توصيات هيئة اإلنصاف واملصاحلة وبنسبة  يرد من اجلهة سوى تظلم واحد مرتبط  "مل   .543

%1.47 من جمموع التظلامت التي ختص اجلهة أي بنسبة %0.03 من جمموع ملفات التظلم، وقد أحيل 
عىل اجلهة املختصة.

)319)  نفس املرجع أعاله، ص 71.

)320)  التقرير السنوي ملؤسسة وسيط اململكة برسم سنة 2019، نرش باجلرية الرسمية عدد 6943 مكرر بتاريخ 14 دجنرب 2020، ص 140.

)321)  نفس املرجع أعاله، ص 143.

)322)  نفس املرجع أعاله، ص 161.
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...العدد األكرب من التظلامت، يعود إىل صنف القضايا ذات الطبيعة اإلدارية، متبوعا بصنف القضايا 
ذات الطبيعة املالية، اللذان يستحوذان معا، عىل حصة تزيد عىل %80 من جمموع التظلامت التي تتعلق 

باجلهة." )323)

التظلمات التي تهم أشخاص قاطنين بجهة الداخلة-وادي الذهب 

"بلغ عدد التظلامت التي تدخل ضمن اختصاص املؤسسة والتي هتم أشخاص مقيمني بجهة   .544

الداخلة-وادي الذهب خالل هذه السنة ما جمموعه 11 تظلام أي ما نسبته %0.33 من جمموع املسجل 
العام من ملفات التظلم مشكال بدلك أقل عدد من التظلامت الواردة عىل املؤسسة مقارنة مع باقي 
جهات اململكة، وكلها تظلامت وردت من أشخاص حيملون اجلنسية املغربية، علام أن هذه اجلهة مل 

تسجل يف موضوع الفئات االجتامعية سوى تظلم واحد، خيص فئة األرامل." )324)

545. "...العدد األكرب من التظلامت التي مهت اجلهة، يعود إىل صنف القضايا ذات الطبيعة اإلدارية، 

متبوعا بصنف القضايا ذات الطبيعة العقارية، اللذان يستحوذان، معا، عىل جمموع التظلامت بحصة 
تزيد عىل %63 من التظلامت." )325)

رابعا: عمل مؤسسة وسيط المملكة باألقاليم الجنوبية خالل ظرفية األزمة 
الصحية

546. "وعالقة بالظرفية اخلاصة التي رفتها اململكة، كام باقي دول املعمور، جراء انتشار جائحة وباء 

كورونا )كوفيد-19(، وبالنظر ملا كان له وللتدابري الصحية املتخذة من آثار عىل جمموعة من احلقوق 
االرتفاقية، مما جعل املؤسسة تتلقى هذه السنة، ما جمموعه 588 تظلام ذا عالقة باملوضوع، أي ما يشكل 

نسبة %17.88 من جمموع التظلامت املتوصل هبا، ..." )326)

547. وتقدم الفقرات املوالية، املستخرجة من تقرير مؤسسة وسيط اململكة برسم سنة 2020، املعطيات 

الواردة عن األقاليم اجلنوبية يف املوضوع.

)323) نفس املرجع أعاله، ص 164.

)324) نفس املرجع أعاله، ص 166.

)325) نفس املرجع أعاله، ص 167.

)326)  التقرير السنوي ملؤسسة وسيط اململكة برسم سنة 2020، تم نرشه باجلريدة الرسمية عدد 7050 مكرر بتاريخ 23 دجنرب 2021، ص 
.10770
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العيون-الساقية  جهة  من  الواردة  الصحية  الطوارئ  بحالة  الخاصة  التظلمات 
الحمراء:

548. "بالنظر للظرفية اخلاصة التي مرت منها اجلهة، كام باقي اململكة، سجلت جهة العيون-الساقية-

احلمراء تظلامت ارتبطت ارتباطا وثيقا بمرحلة تدبري األزمة الصحية وما خلفته من آثار، حمتلة بذلك 
املرتبة اخلامسة يف تصنيف التظلامت التي توصلت هبا املؤسسة، متخلفة عن ترتيب التظلامت التقليدية 
التظلامت  النوع من  اإلدارية واملالية والعقارية، وهكذا سجل هذا  الطبيعة  التظلامت ذات  وبخاصة 
داخل جهة العيون-الساقية احلمراء ما جمموعه 07 تظلامت، وهو ما يشكل %3.98 من جمموع التظلامت 

الواردة من اجلهة.

تلك  تصدرهتا  فرعية،  تصنيفات  إطار  يف  التظلامت  من  جمموعة  القضايا  من  النوع  هذا  هم  لقد 
جمموع  من   03.41% بنسبة  أي  تظلامت،   6 بـ  عينية،  أو  مادية  مساعدات  طلب  أو  بتوزيع  املتعلقة 
بتظلم واحد،  املغرب  بالتنقل داخل  املرتبطة  فالتظلامت  الواردة من اجلهة،  املسجلة  التظلم  ملفات 

(327(".0.57% بنسبة 

التظلمات المرتبطة بحقوق اإلنسان الواردة من جهة العيون-الساقية الحمراء:

دم هذا النوع من التظلامت إىل الرتبة الرابعة، خالل هذه السنة بـ 11 تظلام ومهت باألساس  549. "َتقَّ

%4.55 من جمموع  08 تظلامت، وبنسبة  مواضيع تتعلق بتنفيذ توصيات هيئة اإلنصاف واملصاحلة بـ 
ملفات التظلم التي ختص اجلهة، وبتظلم واحد، لكل من تظلامت مرتبطة بمزاعم االعتقال التعسفي، 
بنتائج هيئة التحكيم اخلاصة، وكلها  وتظلامت مرتبطة بمزاعم االختفاء القرسي، وتظلامت مرتبطة 

أحيلت عىل اجلهات املختصة.")328)

التظلمات الخاصة بحالة الطوارئ الصحية الواردة من جهة كلميم-واد نون

550. "بالنظر للظرفية اخلاصة التي مرت منها اجلهة، كام باقي جهات اململكة، سجلت جهة كلميم-

الثالثة  املرتبة  بذلك  حمتلة  آثار،  من  خلفته  وما  الصحية  األزمة  تدبري  مرحلة  مهت  تظلامت  نون  واد 
يف تصنيف باقي التظلامت التي توصلت هبا املؤسسة، وهكذا سجل هذا النوع من التظلامت داخل 
اجلهة ما جمموعه 10 تظلامت، أي ما يشكل %15.15 من جمموع التظلامت الواردة من اجلهة، وقد هم 
املتعلقة  تلك  التظلامت، تصدرهتام  فقط من  فرعية صنفني  إطار تصنيفات  القضايا يف  النوع من  هذا 
بتوزيع أو طلب مساعدات مادية أو عينية، بتسع تظلامت، أي بنسبة %13.64 من جمموع ملفات التظلم 

)327)  نفس املرجع أعاله، ص 11335-11334.

)328)  نفس املرجع أعاله، ص 11336.
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الواردة من اجلهة، باإلضافة إىل تظلم واحد متعلق بظروف وطريقة تدبري العمل داخل مقر العمل، 
بنسبة %1.52؛ ...")329)

التظلمات الخاصة بحالة الطوارئ الصحية الواردة من لبداخلة – واد الذهب

"... بالرغم من الظروف العامة التي خلفتها جائحة فريوس كورونا )كوفيد-19( وما ترتب   .551
عنها من تدابري وقائية، مل تسجل اجلهة أي تظلم يف املوضوع...")330)

)329)  نفس املرجع أعاله، ص 11365.

)330)  نفس املرجع أعاله، ص 11377.
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552. يعكس النموذج التنموي لألقاليم اجلنوبية، حتت قيادة جاللة امللك حممد السادس حفظه اهلل، 

املندجمة  اجلهوية  للتنمية  نموذجا  املغربية،  للمملكة  اجلنوبية  األقاليم  جعل  تتوخى  استرشافية  رؤية 
واملستدامة، ودعامة لرتسيخ إدماجها يف الوطن الواحد، وتعزيز مكانتها وإشعاعها كمركز اقتصادي 
دويل حضاري وإقليمي، وذلك وفق مقاربة تنموية شاملة ترتكز عىل حقوق اإلنسان وبأبعاد متعددة 

تشمل اجلوانب االقتصادية واالجتامعية والثقافية والبيئية.

إطار عام 

 1010463 ساكنتها  وتبلغ  املساحة،  حيث  من  الوطني  الرتاب  من   59% اجلنوبية  األقاليم  متثل   .553

نسمة، مما يمثل %2,8 من جمموع سكان اململكة املغربية)331).

554. واكبت هاته األقاليم التحوالت الديمغرافية التي عرفتها باقي جهات اململكة، مع متيز ملحوظ 

يف رسعة وثرية التمدن التي انتقلت من %70 يف سنة 2004 إىل %80,8 سنة 2019، متجاوزة بذلك نسبة 
%62,9. وتعد جهة العيون الساقية احلمراء األكثر متدنا  التمدن عىل الصعيد الوطني التي ال تتعدى 

باألقاليم اجلنوبية بنسبة متدن تصل إىل 95,2%.)332) 

النسبة من ساكنة عدد السكاناجلهة
نسبة السكان احلرضينياملغرب

جهة العيون الساقية 
%95,2%3946581,1احلمراء)333)

%68,2%4440251,24جهة كلميم واد نون)334)

%79,2%1717800,48جهة الداخلة واد الدهب)335)

%80,8%10104632,8املجموع

)331)  حسب املعطيات الواردة يف النرشة اإلحصائية السنوية للمغرب لسنة 2020

)332)  نفس املرجع أعاله.

)333)  نفس املرجع أعاله.

)334)  نفس املرجع أعاله.

)335)  نفس املرجع أعاله.
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عىل  التأثري  دون  التمدن  وثرية  من  الرفع  يف  اجلهات  هباته  املضطرد  االقتصادي  النمو  ساهم   .555

اخلاصة  كتلك  املؤرشات  بعض  يف  املسجل  االرتفاع  يف  يتجىل  ما  وهو  هبا)336)،  الديمغرافية  الثقافة 
بالنمو السكاين واخلصوبة والسن عند الزواج األول لدى النساء، فاملؤرش الرتكيبي للخصوبة)337) يعد 
األعىل عىل الصعيد الوطني بجهة الداخلة واد نون، إذ بلغ 2،9، مقابل املؤرش الوطني الذي بلغ2,2 
منذ  األقاليم  هلاته  اخلاص  التنموي  املسار  اجلنوبية  باألقاليم  الديمغرافية  الديناميكية  وتعكس   (338(.

اسرتجاعها سنة 1975.

556. توقف تقرير املجلس االقتصادي واالجتامعي والبيئي، سنة 2013 حول سؤال النموذج التنموي 

باألقاليم اجلنوبية بالنظر للدور املحوري الذي تضطلع به الدولة باعتبارها املستثمر واملشغل األول 
الفقر.  وحماربة  األساسية،  اخلدمات  إىل  للمواطنني  الفعيل  والولوج  التحتية  البنيات  وضع  ويف  هبا، 
ويفيض تشخيص املجلس لواقع وآفاق التنمية وحتدياهتا والتمتع باحلقوق هبذه األقاليم، إىل التطور 
اإلجيايب امللحوظ للمؤرشات املتعلقة بالرتبية والصحة وتراجع الفقر، مؤكدا أهنا أصبحت أعىل من 

نظريهتا عىل املستوى الوطني.

اإلسباين،  االستعامر  من  للمملكة  اجلنوبية  األقاليم  حترير  منذ  ميدانية،  بصفة  الدولة،  بارشت   .557

التضامن  لعب  وقد  التنمية.  بركب  اللحاق  من  متكينها  أجل  من  املنطقة  لتنمية  جهودها  مضاعفة 
الوطني، عىل سبيل املثال البليغ، دورا رئيسيا يف متكني هاته اجلهات من البنيات األساسية االقتصادية 
بكامل  املغريب  الشعب  له  تعبأ  استثنائي  جمهود  وهو  حتريرها،  من  األوىل  السنوات  يف  واالجتامعية 
فئاته.)339) ويف إطار التضامن، يمكن مقارنة ما يستخلص من رضائب وجبايات بالنسبة للناتج اإلمجايل 
عىل الصعيد الوطني، وما يستخلص منها بالنسبة للناتج اإلمجايل هلذه اجلهات. فعىل الصعيد الوطني 

وصلت هذه النسبة إىل %21,8 يف سنة 2013، فيام مل تتعد %1,1 هبذه اجلهات.)340)

الثالثة واألربعني للمسرية اخلرضاء)341) اإلطار  يضع اخلطاب امللكي السامي بمناسبة الذكرى   .558

االسرتاتيجي للنموذج التنموي اجلديد من خالل التأكيد عىل: 

النمو االقتصادي والتنمية البرشية باجلهات  "40 سنة بعد املسرية اخلرضاء  املندوبية السامية للتخطيط  )336)  معطيات واردة يف مذكرة 
اجلنوبية للمغرب" 

)337)  املؤرش الرتكيبي للخصوبة: يمثل متوسط عدد األطفال املزدادين أحياء الذين تضعهم امرأة إذا كانت ظروف خصوبتها احلالية قد 
بقيت عىل ما كانت عليه من قبل.

)338)  مؤرش اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 كام ورد يف النرشة اإلحصائية السنوية للمغرب لسنة 2020.

)339)  مذكرة املندوبية السامية للتخطيط، مرجع سابق.

)340)  نفس املرجع أعاله.

)341)  اخلطاب امللكي السامي، بتاريخ 6 نونرب 2018.
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"كام ال ندخر أي جهد يف سبيل النهوض بتنمية أقاليمنا اجلنوبية، يف إطار النموذج التنموي اجلديد، 

اجلغرايف  وعمقه  املغرب  بني  رائدة  وصل  كصلة  التارخيي،  دورها  املغربية  الصحراء  تستعيد  حتى 
والتارخيي اإلفريقي.

وبموازاة ذلك، فإن تنزيل اجلهوية املتقدمة يساهم يف انبثاق نخبة سياسية حقيقية متثل ديمقراطيا وفعليا، 
املندجمة، يف  التنمية  املحلية، وحتقيق  الذايت لشؤوهنم  التدبري  الصحراء، ومتكنهم من حقهم يف  سكان 

مناخ من احلرية واالستقرار".

559. يستمد هذا النموذج التنموي اجلديد لألقاليم اجلنوبية قوته من مقاربة اإلرشاك العميق ملختلف 

التنمية  الشباب والنساء، ومن تشخيصه وتقييمه ملسار وواقع  املحليني واملواطنني، خاصة  الفاعلني 
الدولة مسار محاية  مواصلة  يرتكز عىل  مما مكن من وضع تصور جديد،   ،1975 منذ سنة  وحتدياهتا 

احلقوق والنهوض بالتنمية وفق األبعاد الثالثة الناظمة اللتزاماهتا يف هذا املجال.

560. هتم أبعاد هذه االلتزامات واجب مراعاة حقوق املواطنني وتقوية الضامنات واآلليات الكفيلة 

باحرتام هاته احلقوق، وواجب احلامية بمنع أي تدخل قد يعيق أو حيول دون التمتع هبا، بام يف ذلك 
ما  اعتامد  يقتيض  مما  باحلق،  الوفاء  أو  اإلعامل  وواجب  التمييز،  من  واحلامية  االنتصاف  سبل  ضامن 
يلزم من تدابري مالئمة لإلعامل الكامل للحقوق. ويشمل واجب اإلعامل التزام الدولة باختاذ تدابري 
إجيابية أو خاصة لضامن اإلعامل املتساوي للحقوق، وهو ما سلكته اململكة املغربية منذ اسرتجاع هاته 
األقاليم، سواء من خالل املجهود التضامني لتنميتها أو من خالل ختصيصها بربنامج تنموي خاص 

يعزز إعامل احلقوق والنهوض بالتنمية هبا.

561. تشكل املبادئ األربعة التالية التي ارتكز عليها النموذج التنموي اجلديد لألقاليم اجلنوبية أساسا 

راسخا إلعامل احلق يف التنمية هباته املناطق واالرتقاء هبا لتكون قطبا اقتصاديا وتنمويا عىل الصعيدين 
اجلهوي والقاري:

1. تقوية دعائم التنمية البرشية اإلدماجية واملستدامة. 

2. تأمني مشاركة الفاعلني ذوي الصفة التمثيلية والساكنة املحلية يف كل مراحل إعداد وتفعيل الربامج 
التنموية باجلهة.

5. احرتام فعلية احلقوق اإلنسانية للمواطنني.

8. دعم مكانة الدولة كمنظم وضامن لتطبيق القانون.



180

تقرير أساس
حول حقوق اإلنسان باألقاليم اجلنوبية للمملكة املغربية

أوال: تطبيقات وتجليات للنموذج التنموي

562.   متكنت بالدنا بفضل قيادة جاللة امللك حممد السادس حفظه اهلل، من مبارشة تفعيل النموذج 

85 مليار درهم وإبرام عقود برامج  اجلديد لتنمية األقاليم اجلنوبية بتخصيص غالف مايل هام يبلغ 
700 مرشوعا،)342) تغطي كافة املجاالت االقتصادية واالجتامعية والثقافية والبيئية.  إلنجاز ما يفوق 
ومن بني هاته املشاريع، أوراش كربى مهيكلة ستساهم يف االرتقاء بمكانة األقاليم اجلنوبية كقطب 
للتنمية االقتصادية، يلعب أدورا أساسية يف التنمية وطنيا وإقليميا وقاريا، من بني أمهها الطريق الرسيع 
الذي يربط بني مدينتي تزنيت  والداخلة عىل مسافة 1055 كلم بغالف مايل يقدر ب 10 مليار درهم و 
إنجاز الربنامج الصناعي فوسبوكراع بالعيون بغالف مايل يقدر ب 17,8 مليار درهم، و إنجاز مواقع 
الطاقة الرحيية والطاقة الشمسية يف العيون وطرفاية وبوجدور بطاقة إمجالية تقدر ب 600 ميغاواط، 
بغالف مايل يقدر ب 8,7 مليار درهم وإنجاز ميناء الداخلة األطليس بغالف مايل يقدر ب 10 مليار 

درهم، فضال عن برامج التأهيل احلرضي بغالف مايل يقدر ب 3,4 مليار درهم.

هبا  بربامج خاصة  اجلنوبية  األقاليم  املادية وختصيص  الوسائل  تعبئة  من  الدولة  مكنت جهود   .563

وإرشاك الساكنة يف مسار التنمية، من االرتقاء بتمتع الساكنة باحلقوق االقتصادية واالجتامعية وتدارك 
اخلصاص الذي كانت تعرفه إبان فرتة االستعامر. ويف هذا الباب، تشري أغلب املؤرشات األساسية 
اخلاصة بالتمتع باحلقوق االقتصادية واالجتامعية إىل تسجيل األقاليم اجلنوبية معدالت تتجاوز تلك 

املسجلة عىل الصعيد الوطني.

564. تظهر املعطيات املتعلقة باجلهة لسنة 2019 بخصوص مستوى املعيشة باألقاليم اجلنوبية للمملكة، 

أن نفقات االستهالك النهائي حسب الفرد بجهتي العيون-الساقية احلمراء والداخلة-وادي الذهب، 
تتجاوز املعدل الوطني البالغ 18381 درمها، إذ تصل تباعا إىل 19652 درمها و26554 درمها.)343)

565. تشري معطيات املندوبية السامية للتخطيط،)344) إىل التحسن امللحوظ ملستوى العيش وإىل تقلص 

الفوارق االجتامعية هباته اجلهات، حيث أن نفقات االستهالك النهائي لألرس لكل فرد قد ارتفعت ب 
%6 ما بني 2004 و2013، مقابل %5,6 عىل الصعيد الوطني.

566. وتؤكد املعطيات املذكورة سلفا تراجع الفقر املتعدد األبعاد)345) وفق نفس املنحى، من %18,4 سنة 

2001 إىل %4,3 سنة 2014 مقابل %27 و%8,1 عىل التوايل عىل الصعيد الوطني.  وتم تسجيل تراجع 

باألقاليم  التنموية  "الربامج  املحوري  السؤال  العثامين عىل  الدين  الدكتور سعد  رئيس احلكومة  السيد  واردة يف جواب  )342)  معطيات 
اجلنوبية" خالل اجللسة الشهرية املتعلقة بالسياسة العامة )املادة 100 من الدستور( بمجلس النواب يوم اإلثنني 30 نونرب 2020.

)343)  املعطيات واردة يف إصدار املندوبية السامية للتخطيط "احلسابات اجلهوية - الناتج الداخيل اإلمجايل اجلهوي ونفقات االستهالك 
النهائي لألرس 2019"، الصادر سنة 2020.

)344)  مذكرة املندوبية السامية للتخطيط، مرجع سابق.

التقدم االجتامعي ومعيشة وظروف سكن األرس والتمدرس والصحة، حسب املقاربة  املتعدد األبعاد خمتلف أبعاد  الفقر  )345)  يشمل 
املسامة أكسفورد املعتمدة من طرف برنامج األمم املتحدة للتنمية.
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و2014،   2001 بني  ما  تقلص  الذي   ،)GINI( جيني  بمؤرش  املحتسبة  االجتامعية،  الفوارق  مستوى 
بنسبة %10,5 مقابل %4,7 عىل املستوى الوطني.

 ،2019 سنة  برسم  والبطالة)346)  الشغل  وضعية  بخصوص  اجلنوبية  األقاليم  سجلت   .567

معدل  ويصل   .%45,8 البالغ  الوطني  املعدل  تقريبا  يوازي  ما  وهو   ،46% يبلغ  نشاط)347)  معدل 
أمام  الكبري  التحدي  فإن  %9,2. وعليه،  يبلغ  الذي  الوطني  املعدل  16,3%، متجاوزة  البطالة)348) 
النشاط  معدل  من  والرفع  البطالة  معدل  تقليص  يبقى  األقاليم،  هبذه  اجلديد  التنموي  النموذج 

املرأة. لدى  خاصة 

568. تتوفر األقاليم اجلنوبية للمملكة املغربية عىل صعيد البنية التحتية الصحية)349) عىل 48 مستوصفا 

قرويا)350) و55 مركزا صحيا قرويا)351) و49 مركزا صحيا حرضيا)352) و10 مستشفيات)353) بسعة رسيرية 
بمركز  التحتية  البنية  هذه  وستتعزز  الوطنية.  الرسيرية  الطاقة  من   3.7% يمثل  مما  رسيرا،   954 تبلغ 
1.600 مليون درهم  بــ  تقدر  مالية  بكلفة  البناء،  قيد  الذي يوجد  العيون  بمدينة  استشفائي جامعي 
وبطاقة رسيرية تبلغ 500 رسيرا، إىل جانب إحداث كلية للطب والصيدلة بنفس املدينة بكلفة مالية 

تقدر ب 350 مليون درهم.)354)

569. شملت جهود الدولة املتعلقة بتعزيز احلقوق االقتصادية واالجتامعية توفري البنية التحتية الثقافية 

 24 جمموعه  ما   2019 سنة  خالل  الشباب  لقطاع  التابعة  السنوية  األندية  عدد  بلغ  حيث  والرتفيهية، 
مؤسسة، يف حني بلغ عدد رياض األطفال 24 مؤسسة تابعة لقطاع الشباب و62 روضا لألطفال تابعا 

للتعاون الوطني، أما دور الشباب فبلغ عددها 51 مؤسسة.)355)

)346)  حسب املعطيات الواردة يف النرشة اإلحصائية السنوية للمغرب لسنة .2020

)347) ويقيس نسبة السكان الذين يسامهون بشكل فعيل، أو يعملون عىل املسامهة يف إنتاج السلع واخلدمات، من جمموع السكان   

)348)  يبني معدل البطالة درجة عدم التوازن احلاصل بني العرض والطلب عىل مستوى سوق الشغل، وهو حيدد نسبة السكان الذين 
يبحثون عن عمل من بني جمموع السكان النشيطني.

)349)  حسب املعطيات الواردة يف النرشة اإلحصائية السنوية للمغرب لسنة .2020

)350)  املستوصف القروي مؤسسة صحية توفر اإلسعافات األولية لكن بدون طبيب يرشف عليها.   

)351)  املركز الصحي القروي مؤسسة صحية حتت إرشاف طبيب، تتواجد بمقر اجلامعة القروية وتقوم إضافة إىل العالجات األساسية 
بأنشطة محاية صحة األم والطفل والفحوصات الطبية وتأطري املستوصفات التابعة هلا.   

)352)  املركز الصحي احلرضي هو املؤسسة الصحية األوىل التي يتم اللجوء إليها بالوسط احلرضي، تقوم بالفحوصات العالجية أساسية، 
األطفال  وأمراض  العام  الطب  يف  طبية  وفحوصات  املعدية  وغري  املعدية  األمراض  ومكافحة  والطفل  األم  صحة  محاية  كأنشطة 

وأمراض النساء.
)353)  املستشفى هو مؤسسة صحية بإمكاهنا استقبال املرىض واجلرحى أو النساء اللوايت يف فرتة الوضع مع متكينهم من االستفادة من 

عمليات التشخيص والفحص والعالجات املستعجلة التي تتطلبها حالتهم الصحية.
)354)  حسب ما ورد يف مذكرة حول التوزيع اجلهوي لالستثامر لوزارة االقتصاد واملالية )مرشوع قانون املالية لسنة 2022(.

)355)  حسب املعطيات الواردة يف النرشة اإلحصائية السنوية للمغرب لسنة 2020 
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سنة  اخلاصة  املعطيات  فحسب  الشباب  قطاع  يوفرها  التي  الرياضية  التجهيزات  وبخصوص   .570

جمهزة  مالعب  و6  للقرب  رياضيا  سوسيو  مركزا   47 عىل  للمملكة  اجلنوبية  األقاليم  تتوفر   ،2016
بالعشب االصطناعي وثالث مسابح مغطاة و11 قاعات للرياضة.)356)

بالفئات  للرعاية االجتامعية والتكفل  بنية حتتية  املغربية عىل  للمملكة  اجلنوبية  األقاليم  وتتوفر   .571

يعمل  االجتامعية  للرعاية  مؤسسة   57 وجود  إىل   2019 سنة  برسم  املعطيات  تشري  حيث  اهلشة)357)، 
هبا 494 مؤطرا. وحتظى فئة األشخاص يف وضعية إعاقة بالتكفل والرعاية من طرف 12 مركزا تابعا 

للتعاون الوطني. كام خصصت هذه املؤسسة العمومية 59 فضاء ملحو األمية.

األقاليم  أن  إىل  الصحة،  يف  احلق  هيم  فيام  االجتامعية،  واحلامية  الصحة  وزارة  معطيات  تشري   .572

اجلنوبية للمملكة املغربية تعرف نسبة تأطري صحي أحسن من املعدالت الوطنية، فاملعطيات اخلاصة 
بسنة 2021 تفيد أن عدد الساكنة لكل طبيب هباته األقاليم هو 2502 مقابل 4418 نسمة لكل طبيب 
لكل  اجلنوبية  باألقاليم  الساكنة  عدد  أن  إىل  كذلك  املذكورة  املعطيات  وتشري  الوطني.  الصعيد  عىل 

ممرض هو 471، مقابل 1270 نسمة لكل ممرض عىل الصعيد الوطني.

%88,5 من النساء احلوامل  كام تشري كذلك معطيات وزارة الصحة واحلامية االجتامعية إىل أن   .573

باململكة املغربية خضعن ملراقبة احلمل من طرف املؤسسات الصحية خالل سنة 2018، مقابل 96,1% 
بجهة العيون الساقية احلمراء و%94,3 بجهة الداخلة واد الدهب و%97,3 بجهة كلميم واد نون.

574. وبخصوص احلق يف التعليم، مكنت اجلهود املبذولة لتعميم التعليم من الرفع من املعدل اخلام 

للتمدرس لدى الفئة العمرية ما بني 6 و22 سنة، من %67,4 سنة 2004 إىل %81,8 سنة 2014، يف حني 
أن  ويالحظ    .74,9% إىل   56,1% من  الفرتة،  نفس  وخالل  الوطني  املستوى  عىل  املعدل،  هذا  تطور 
التي سجلت  – سطات  البيضاء  الدار  بجهات  نظريه  من  بكثري  أعىل  اجلهات  التمدرس هبذه  معدل 

%79,3 وجهة الرباط – سال-القنيطرة التي سجلت )358)78,8%. 

ارتفاع  إىل  سلفا،  املذكور  املنحى  نفس  وفق  البرشي،  الرأسامل  قياس  مؤرشات  جل  وتشري   .575

غرار  عىل  الوطني،  الصعيد  عىل  املسجلة  املعدالت  مع  مقارنة  اجلنوبية  باألقاليم  وحتسنها  نسبتها 
25 سنة أو أكثر، الذين يعادل أو يفوق مستواهم التعليمي سلك الثانوي  نسبة األشخاص البالغني 
اإلعدادي. حيث سجلت ارتفاعا من 23,8% سنة 2004 إىل %33,3 سنة 2014، مقابل %23 و30,4% 

عىل التوايل عىل الصعيد الوطني)359).

)356)  نفس املرجع أعاله.

)357)  نفس املرجع أعاله.

)358)  مذكرة املندوبية السامية للتخطيط، مرجع سابق.

)359)  نفس املرجع أعاله.
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معيشة  ومستوى  والتعليم  الصحة  مؤرشات  غرار  عىل  التنموية،  املؤرشات  أغلبية  تسجل   .576

السكان، حتسنا ملحوظا بفضل املجهود االستثامري للدولة يف البنيات التحتية واملوارد البرشية، وهي 
باألقاليم  الصالح للرشب  باملاء  التزود  فنسبة  الوطنية.  املعدالت  تفوق يف أغلب األحيان  مؤرشات 
اجلنوبية للمملكة املغربية تبلغ %93,7 مقابل %72,9 عىل الصعيد الوطني ونسبة الولوج إىل الكهرباء 
تبلغ %93,8 مقابل %91,9 عىل الصعيد الوطني. كام أن نسبة الساكنة احلرضية املتوفرة عىل سكن فيال 

او شقة أو دار مغربية انتقل من %72,2 إىل 92%.)360)

ثانيا: دور المكتب الشريف للفوسفاط كنموذج )361)

توفري  بالدولة يف  املنوطة  باألدوار  اجلنوبية  باألقاليم  العمومية  املقاوالت واملؤسسات  تضطلع   .577

البنية التحتية والتنمية بشكل عام، وفق منظور املسؤولية االجتامعية، جتسيدا لإلرادة العليا للدولة. 

الصناعي  للفرع  املجتمعي  االلتزام  تنفيذ  عىل  اإلطار  هذا  يف  فوسبوكراع،)362)  مؤسسة  تسهر   .578

التنمية  يف  املسامهة  خالل  من  اجلنوبية،  األقاليم  يف  للفوسفاط  الرشيف  للمكتب  التابع  فوسبوكراع 
االجتامعية واالقتصادية ملختلف فئات أبناء هذه األقاليم، من نساء وطلبة ومستثمرين شبابا وفالحني، 
وحتسني  للجميع  التعليم  توفري  هتم  املؤسسة،  هذه  لعمل  اسرتاتيجية  أهداف  أربعة  وضع  تم  حيث 
وتروجيه،  وتثمينه  والثقايف  الطبيعي  الرتاث  عىل  واحلفاظ  املحلية،  الساكنة  عيش  وجودة  مستوى 

وحتسني اجلاذبية االقتصادية هلاته األقاليم.

579. تنفذ مؤسسة فوسبوكراع اسرتاتيجيتها من خالل مخسة برامج رئيسية، تشمل، التنمية االجتامعية، 

ريادة األعامل، التنمية الفالحية واحلفاظ عىل البيئة، الثقافة والرياضة، التنمية احلرضية.

580. هيم الربنامج اخلاص بالتنمية االجتامعية ملؤسسة فوسبوكراع جماالت حيوية، تصب يف صلب 

متكني الساكنة وحتقيق احلق يف التنمية، كالتكوين وتأهيل العنرصي البرشي والصحة، خاصة للنساء 
الفشل  الذي يعاين من  الشباب  الفئات اهلشة، كإعادة إدماج  الربنامج استهداف  والشباب. ويعتمد 
التفوق  لتشجيع  التميز"  "منح  ختصيص  خالل  من  الدرايس  التميز  تشجيع  عن  فضال  الدرايس، 
احلاصلني عىل  اجلنوبية  األقاليم  منحة ألبناء   157 الربنامج من ختصيص  هذا  الدرايس، حيث مكن 
%75 منهم مسجلون باملدارس  الباكالوريا بامتياز ملتابعة دراستهم العليا يف جماالت اهلندسة.  شهادة 
املهارات  وحتسني  الذايت  التطوير  جمال  يف  املواكبة  املنح  هذه  تشمل  فتيات.  منهم  و60%  الكربى، 

الشخصية، إىل جانب الدعم املايل.

)360)  جواب السيد رئيس احلكومة الدكتور سعد الدين العثامين عىل السؤال املحوري "الربامج التنموية باألقاليم اجلنوبية"، مرجع سابق.

)361)  املعطيات املدىل هبا يف هذا اجلزء وردت يف تقريري أنشطة مؤسسة فوسبوكراع لسنتي 2018 و2019. 

)362)  تم تأسيسها سنة 2014.
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581. مكن الربنامج اخلاص بالتنمية االجتامعية كذلك من مساعدة الشباب الذين يواجهون صعوبة يف 

التعليم، حيث تم، برسم السنوات 2015-2018، مواكبة 280 تلميذا كانوا يعانون صعوبات دراسية، 
وذلك برشاكة مع قطاع الرتبية الوطنية. وبلغت بنسبة نجاح هذه العملية %70.

582. تشمل تدخالت الربنامج اخلاص بالتنمية االجتامعية جماالت متكينية أخرى كاإلدماج الرقمي، 

وهو برنامج خاص لتمكني الشباب من شهادات التخصص يف تكنولوجيات املعلوميات والربجمة. 
وهيم هذا الربنامج اخلاص كذلك تكوين املؤطرين. منذ انطالقه سنة 2016، مكن هذا الربنامج 1514 
شابا من احلصول احلاصلني عىل شهادة التخصص تكنولوجيات املعلوميات والربجمة. وبلغت نسبة 

الشابات املستفيدات يف إطاره %63 من جمموع املستفيدين برسم سنة 2019.

مع  برشاكة  الطبية،  القوافل  تنظيم  فوسبوكراع  مؤسسة  تدخالت  تشمل  الصحي،  املجال  يف   .583

مؤسسة حممد اخلامس للتضامن، وذلك منذ سنة 2014. وقد مكنت القافلة املنظمة خالل سنة 2019 
من القيام ب 68000 تدخال يف خمتلف املجاالت الطبية.

قدراهتم  تطوير  خالل  من  الشباب،  اخلرجيني  لدى  األعامل  ريادة  فوسبوكراع  مؤسسة  تدعم   .584

تأهيل  مراكز  املؤسسة  أحدثت  الغاية،  وهلذه  واملهني.  اقتصادي  السوسيو  االندماج  يف  ومواكبتهم 
الكفاءات يف العيون والداخلة وبوجدور، وتم إطالق "برنامج إبراز الكفاءات" هبذه املراكز، الذي 
يقدم تدريبات للشباب يف املهارات احلياتية، والتنمية الذاتية، واللغات والتواصل، وإعداد املشاريع، 
فضال عن املبادرات املدنية التي تعزز مشاركتهم يف احلياة العامة. وقد استفاد 1048 شابا من تكوينات 

مركزي العيون والداخلة و112 شابا تم تكوينهم بمركز بوجدور الذي تم إنشاؤه حديثا.

585. ويف هذا الباب، يمكن اإلشارة إىل أن مركز الداخلة لتأهيل الكفاءات واكب 52 مرشوعا خالل 

سنة 2018، من بينها ثالثة مشاريع فازت بجائزة منحتها هلم جلنة حتكيم مكونة من خرباء يف مبادرات 
ريادة األعامل.

586. هتم باقي حماور برامج ريادة األعامل مبادرات أخرى للمؤسسة من قبيل مبادرة "برنامج اإلدماج 

عرب األنشطة االقتصادية"، الذي هيم مرافقة الشباب يف تطوير كفاءاهتم من خالل تكوينات قبل إنشاء 
 ،2018 يوليوز  املشاريع. عند إطالقه يف  الربنامج يف متويل  يساهم هذا  اإلنشاء. كام  مقاولتهم وبعد 

استفاد من هذا الربنامج عند إطالقه يف يوليوز 2018، 160 شابا من حاميل املشاريع.

جماالت  فوسبوكراع،  مؤسسة  وبرامج  مبادرات  تشمل  الذكر،  السالفة  املبادرات  عن  وفضال   .587

هذه  جمهودات  سامهت  وقد  احلرضية.  والتنمية  والرياضة،  والثقافة  البيئة،  عىل  واحلفاظ  الزراعة 
املؤسسة يف النهوض باملسؤولية االجتامعية وبالتنمية املستدامة يف األقاليم اجلنوبية، يف حصول جمموعة 
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املكتب الرشيف للفوسفاط عىل تقديرين من قبل وكالتي التصنيف الدوليتني فيجيوإيرس وسوستان 
أناليتيس )Sustainalytics( ،)Vigeo Eiris( املتخصصتني يف تقييم أداء االستدامة وحتديد مستويات 

املخاطر البيئية واالجتامعية، واحلكامة للرشكات العاملية)363)، وذلك برسم سنة 2020.

206 رشكة يف  إمجايل  من  عامليا  الثالث  الصف  للفوسفاط،  الرشيف  املكتب  واحتلت جمموعة   .588

الناشئة  البلدان  يف  املامثلة  الرشكات  بني  األوىل  الرتبة  احتلت  فيام  املعادن،  وصناعة  التعدين  قطاع 
بحسب تصنيف فيجيوإيرس. كام ارتفع تقييم األداء العام ملجموعة املكتب الرشيف للفوسفاط ب 27 
نقطة، مقارنة بعام 2019، نتيجة تقدم املجموعة يف القضايا املتعلقة بمجاالت البيئة، واملوارد البرشية، 

وحقوق اإلنسان، واملشاركة املجتمعية، والسلوك املرتبط باألعامل التجارية، وكذلك احلكامة.

ثالثا: النموذج التنموي لألقاليم الجنوبية والحق في الثقافة

589. تعرف مقاربة النموذج التنموي لألقاليم اجلنوبية يف جمال الثقافة، تطورًا هاما، يف ضوء جهود 

الدولة التي أولت عناية خاصة ملحور الثقافة باعتبارها حقا أصيال من حقوق اإلنسان ورافعة أساسية 
للتنمية يف براجمها اخلاصة بتفعيل النموذج التنموي اخلاص باألقاليم اجلنوبية.

إعداد  إطار  يف  اإلنسان  بحقوق  املكلفة  الوزارية  املندوبية  عمل  من  املستقاة  املعطيات  وتفيد   .590

التقرير الوطني برسم االستعراض الدوري الشامل، الذي سيقدم، خالل خريف السنة اجلارية، يف 
نطاق التزامات بالدنا ذات الصلة، وضع وتنفيذ عدد هام من الربامج ضمن حمور متكامل األركان 
واستثامره  واستعامله  به،  والتعريف  واحلساين  الصحراوي  الرتاث  عىل  احلفاظ  آليات  "تعزيز  حول 

ملصلحة اإلنسان وبوصفه رافعة للتنمية". وهتم املجاالت التالية:

برنامج جهة الداخلة وادي الذهب

591.  يتم إنجازه يف إطار اتفاقية للرشاكة بني السلطة احلكومية املكلفة بالثقافة وجهة الداخلة وادي 

الذهب وهيم املحاور التالية: جرد الرتاث احلساين غري املادي بوادي الذهب - تأهيل وتثمني املوسيقى 
احلسانية - إحداث مركز توثيق الرتاث الثقايف بالسامرة - محاية موقع النقوش الصخرية أدرار أستوف 
بأورسد - تسجيل مواقع للنقوش الصخرية بإقليم وادي الذهب )مواقع لكالط ومعطى اهلل والشياف 
بأورسد( - تنفيذ برامج التنشيط الثقايف والفني وإعادة االعتبار للثقافة احلسانية بجهة الداخلة وادي 

الذهب.

)363) حسب بالغ وكالة املغرب العريب لألنباء ل 21 دجنرب 2020 املنشور بموقعها الرسمي:

   | MAP )mapnews.ma( جمموعة املكتب الرشيف للفوسفاط حتصل عىل تقدير جيد من لدن وكاالت تصنيف دولية
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برنامج جهة العيون الساقية الحمراء

592. يتم إنجازه يف إطار اتفاقية للرشاكة بني السلطة احلكومية املكلفة بالثقافة وجهة العيون الساقية 

احلمراء، وهيم املحاور التالية: جرد الرتاث احلساين غري املادي - تأهيل وتثمني املوسيقى احلسانية - 
تسجيل مواقع للنقوش الصخرية )مواقع سيدي احلاريت/الفارسية/جرفة الدمريي/ربيب حلواش/
العيون  للثقافة احلسانية بجهة  الثقايف والفني وإعادة االعتبار  التنشيط  تنفيذ برامج  المة العصيل( - 

الساقية احلمراء. 

برنامج جهة كلميم وادي نون

بالثقافة وجهة كلميم وادي  اتفاقية للرشاكة بني السلطة احلكومية املكلفة  يتم إنجازه يف إطار   .593

للتنشيط  مراكز  إحداث   - إفني  بطانطان/بسيدي  ثقايف  مركز  إحداث  التالية:  املحاور  وهيم  نون، 
الثقايف )بالوطية/بلخصاص/بمري اللفت/بالزاك( - بناء معهد للموسيقى والكوريغرافيا بكلميم - 
جرد الرتاث احلساين غري املادي - تأهيل وتثمني املوسيقى احلسانية - دعم ومواكبة املوسيقى احلسانية 
بإقليم جهة كلميم واد نون عرب برنامج " أمايس ثقافية" لتشجيع الفنانني الشباب يف إطار مباراة اجلهات 
اجلنوبية لنيل 3 جوائز وتسجيل أغانيهم وتروجيها - تسجيل مواقع للنقوش الصخرية )مواقع زرزم/
العلمي  البحث  تشجيع   - بطانطان(  أزكر  وملسيد  إفني  بسيدي  وبوتروش  بآسا  وأكال  أداي/أزرو 

حول التاريخ والرتاث احلساين باملعهد الوطني لعلوم اآلثار والرتاث.

594. يتعني التذكري، أيضا، عالقة مع ما ذكر، أنه تم االنتهاء من اجلرد الكيل للموروث الثقايف الشفهي 

احلساين يف األقاليم اجلنوبية الثالث. كام تم تنفيذ %80 من برنامج تأهيل وتثمني املوسيقى احلسانية، 
يف عملية هي األوىل من نوعها يف جمال جرد وتسجيل وحفظ مجيع مكونات الرتاث الثقايف الالمادي 
للتعريف  مركز  وإحداث  الوطني،  الرتاث  الئحة  يف  أثريا  موقعا   14 تسجيل  عن  فضال  احلساين، 

بالنقوش الصخرية وتثمينها. 

595. من جهة ثانية، مكنت املشاريع املربجمة من تعزيز شبكة البنيات التحتية الثقافية لألقاليم اجلنوبية، 

ويتعلق األمر بإحداث مركزين ثقافني بكل من طانطان وسيدي إفني وإحداث أربع مراكز للتنشيط 
الثقايف بكل من الزاك ومري اللفت واألخصاص والوطية وإحداث معهد موسيقي بالداخلة وإحداث 
وجتهيز سبع نقاط للقراءة بجهتي العيون وكلميم. كام تم تقييد موقع صخرة أم الرواكن بإقليم أورسد 

يف عداد اآلثار،)364) إضافة إىل موقعي "اتروك" و"لغريد" الطبيعيني بإقليم وادي الذهب.

596. وتم تسجيل "املهارات املرتبطة بالنخلة" عىل القائمة التمثيلية للرتاث الثقايف غري املادي لإلنسانية 

ملنظمة اليونسكو سنة 2019، مع إنجاز ملفات يف أفق تسجيلها ضمن القائمة التمثيلية للرتاث الثقايف 

)364)  قرار وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم احلكومة رقم 660.20، صادر باجلريدة الرسمية عدد 6861 بتاريخ 2 
مارس2020  .
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"باألقاليم الصحراوية و"ملقى الصاحلني": املوسم السنوي  "الكدرة  غري املادي لإلنسانية حول فن 
لزاوية أسا وشعر "الترباع" أي الشعر النسائي واملسامهة يف إعداد الورشة الوطنية حول مرشوع ملف 
تسجيل "واد نون" تراثا عامليا برشاكة مع أكاديمية اململكة املغربية سنة 2019 وكذا تقديم ملف "موسم 

طانطان" للتسجيل ضمن قائمة الرتاث يف العامل اإلسالمي )اإليسيسكو( سنة 2020.

رابعا: التمثيلية في المؤسسات الدستورية والمشاركة في تدبير 
الشؤون المحلية

التي  االنتخابات  بمختلف  للمغرب  اجلنوبية  األقاليم  لسكان  والواسعة  املكثفة  املشاركة  تعد   .597

جتري يف اململكة عىل الصعيد الوطني واجلهوي واملحيل، دليال سياسيا ساطعا وحجة قانونية مؤكدة 
عىل تشبثهم بالوحدة الرتابية للمملكة، وهي أيضا دليل مادي قوي عىل االنخراط الفعيل للساكنة يف 
مسارات البناء الديمقراطي الوطني، من خالل املشاركة يف بناء مؤسسات دستورية قوية، واإلسهام 
يف الدفاع عن النموذج الديمقراطي لبلدهم، ويف تعزيز محاية حقوق اإلنسان واالنخراط يف النهوض 
القابل  غري  الدستوري  حقهم  ملامرسة  الطوعي  اختيارهم  تؤكد  كوهنا  عن  فضال  التنمية،  بمتطلبات 

للترصف يف التدبري الديمقراطي لشؤوهنم املحلية، يف إطار سيادة املغرب ووحدته الرتابية. 

السياسية  العمليات  خمتلف  يف  الصحراء  أبناء  اندماج  عن  قويا  تعبريا  املشاركة  هذه  تعد  كام   .598

احلقيقية  التمثيلية  بشأن  ومبارشا  وديمقراطيا  حرا  وجوابا  الوطني،  واإلصالح  البناء  ومسارات 
باعتبارها  وتنافسية وشفافة ودورية،  انتخابات حرة  عن طريق  اجلنوبية،  األقاليم  لسكان  والرشعية 
السياسية  والتمثيلية  الديمقراطي  واالختيار  واالنتامء  املواطنة  عن  احلر  للتعبري  وسيلة  أفضل 
واملؤسساتية، وأحد أهم تطبيقات تقرير املصري، والسيام يف أشكاله احلديثة املرتبطة باجلهوية املتقدمة 

يف أفق تطبيق مقرتح احلكم الذايت.

599. وقد شكلت األقاليم اجلنوبية نموذجا خاصا عىل مستوى املشاركة السياسية بام يربز االهتامم الكبري 

الساكنة يف  مثلت مشاركة  واملحلية، حيث  الوطنية واجلهوية  االنتخابية  بالعمليات  للساكنة  والكثيف 
انتخابية رئيسية،  8 استحقاقات  يزيد عن  االستحقاقات االنتخابية يف خمتلف املحطات وعىل مدار ما 
نسبا مرتفعة، ميزت املشهد السيايس الوطني وطبعت خاصياته االنتخابية، من حيث كثافة املشاركة يف 
الربملان  بانتخاب أعضاء جمليس  املتعلقة  االنتخابية  بالدستور ويف االستحقاقات  املتعلقة  االستفتاءات 
وأعضاء املجالس الرتابية، إضافة إىل قدرة هذه املنطقة عىل إفراز نخب سياسية متثيلية ألبناء الصحراء 
املغربية عىل صعيد املؤسسات الدستورية الوطنية املنتخبة وعىل صعيد املجالس اجلامعية الرتابية اجلهوية 

واإلقليمية واملحلية، فضال عن مشاركتها الوازنة عىل صعيد األحزاب السياسية وأنشطتها السياسية.
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600. ويف هذا اإلطار، تؤكد املعطيات املتعلقة باالنتخابات املنظمة بعد اعتامد دستور 2011 متيز املشاركة 

السياسية لألقاليم اجلنوبية، حيث شهدت االنتخابات اجلامعية واجلهوية لشتنرب 2015 نسبة مشاركة 
مرتفعة باألقاليم اجلنوبية، بلغت حوايل %79 مقابل نسبة %753, عىل املستوى الوطني. وأفرزت هذه 
االنتخابات انبثاق مجاعات ترابية هبذه األقاليم، تتشكل جمالسها من منتخبني ينتمون للمنطقة بمجموع 
1340 مستشارا حمليا عىل مستوى 86 مجاعة، و116 عضوا بمجالس العامالت واألقاليم، و111 عضوا 

بمجالس اجلهات، مما يعزز انخراطا كامال ألبناء الصحراء يف القيام بتدبري شؤوهنم الذاتية بأنفسهم، 
بشكل يتامشى مع متطلبات تقرير املصري، كام هي حمددة يف املواثيق الدولية.

601. كام شهدت األقاليم اجلنوبية تسجيل أعىل نسبة مشاركة يف االنتخابات الترشيعية ألكتوبر 2016 

مقارنة مع النسبة املسجلة عىل الصعيد الوطني التي بلغت 43 يف املائة، حيث سجل إقليم أورسد أعىل 
املائة،  66.07 يف  بــ  الزاك  املائة، ثم أسا  75.94 يف  املائة، تليه طرفاية ب  76.71 يف  نسبة مشاركة ب 
فبوجدور ب 64.30 يف املائة، فالسامرة ب 62 يف املائة، فالعيون ب 57.21 يف املائة، ثم سيدي إفني ب 

51.24 يف املائة، فطانطان ب 49 يف املائة، وأخريا كلميم ب 43.57 يف املائة.

602. وقد أفرزت هذه االنتخابات انتخاب 37 برملاين صحراوي من األقاليم الثالث )21 نائبا بمجلس 

النواب و12 بمجلس املستشارين باإلضافة إىل 4 ممثلني عن الغرف املهنية واملأجورين( يمثلون جهات 
العيون-الساقية احلمراء والداخلة-واد الذهب وكلميم-واد نون.

603. وبلغت نسب املشاركة يف اقرتاع ثامن شتنرب 2021، وفق األرقام الرسمية املعلنة،)365) 66,94 يف 

بالداخلة-واد  املائة  يف  و58,30  نون،  بكلميم-واد  املائة  يف  و63,76  احلمراء،  بالعيون-الساقية  املائة 
الذهب، وجتاوزت هذه اجلهات الثالث باألقاليم اجلنوبية للمملكة، بشكل كبري، نسبة 50,18 يف املائة 

املسجلة عىل الصعيد الوطني. 

"يف  وكانت معدالت املشاركة عىل املستوى اإلقليمي بالصحراء املغربية، أكثر أمهية، ذلك أنه   .604

جهة الداخلة - واد الذهب، كانت النسبة 79,64 يف املائة يف إقليم أورسد، و54,40 يف املائة يف إقليم 
وادي الذهب، أما يف جهة العيون - الساقية احلمراء، فقد بلغت هذه املعدالت 85,20 يف املائة يف إقليم 
طرفاية، و67,37 يف املائة يف إقليم السامرة، و68,65 يف املائة يف إقليم العيون، و64,10 يف املائة يف إقليم 

بوجدور.

605. وحصل املرشحون بأقاليم اجلهات الثالث اجلنوبية، من بني 395 مقعدا برملانيا بمجلس النواب، 

14 مقعدا جلهة العيون الساقية احلمراء و7 مقاعد خمصصة جلهة الداخلة وادي  34 مقعدا، منها  عىل 

)365)  أرقام معلن عنها من قبل وزارة الداخلية.
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بمجلس  األقاليم  هذه  من  مستشارا   17 انتخاب  تم  كام  نون.  واد  كلميم  جلهة  مقعدا  و13  الذهب 
املستشارين بني 120 مستشارا. كام حصل 111 مستشارا من هذه املناطق عىل عضوية جمالس اجلهات 
الثالث بالصحراء املغربية، موزعة بني 39 مقعدا جلهة العيون الساقية احلمراء، و93 مقعدا جلهة كلميم 

واد نون، و33 مقعدا جلهة الداخلة وادي الذهب.
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نموذج حول تفاعل االتحاد األوروبي

املتعلقة  املوضوعات  استثامرها، من حيث  وأثر  الطبيعية  الثروات  امللحق،)366) ملوضوع  يقدم هذا   .1

1 و4 التفاق الرشاكة بني االحتاد  املعدلة للربوتوكولني  بــ: االتفاقية بني االحتاد األورويب واملغرب 
األورويب واملغرب ، أساسها القانوين ومبادئها وآثارها، تقرير مفوضية االحتاد األورويب لسنة 2021 
حول منافع التفضيالت اجلمركية، مصادره واهلدف منه ونطاقه، زيارة ممثيل االحتاد األورويب لألقاليم 
السكان  اإلنسان،  حقوق  منظامت  مع  التشاور  املغربية،  السلطات  دور  املغربية،  للمملكة  اجلنوبية 
واالقتصاد، اإلطار العام واحلقوق األساسية، اإلطار السيايس والتعاون، وكذا الوضع احلايل. وتقدم 
الفقرات املوالية عىل سبيل املثال لنامذج من التقرير املذكور ملفوضية االحتاد األورويب، تبعا لألوصاف 

الواردة فيه.  

االتفاقية: أساسها القانوني ومبادئها

2. »دخلت االتفاقية بني االحتاد األورويب واململكة املغربية، املعدلة للربوتوكولني 1 و4 التفاق الرشاكة 

بني االحتاد األورويب واملغرب، حيز التنفيذ يف 19 يوليوز 2019، وهي االتفاقية التي توسع التفضيالت 
اجلمركية املنصوص عليها يف اتفاق الرشاكة لتشمل املنتجات الناشئة يف الصحراء الغربية.

3. كانت االتفاقية نتيجة ملفاوضات مكثفة بدأت يف 29 ماي 2017، عند تفويض جملس االحتاد األورويب 

إىل  ملراسالت،  تبادل  شكل  عىل  دولية  اتفاقية  أجل  من  األورويب  االحتاد  عن  نيابة  التفاوض  عملية 
يوليوز   16 تعديالت. ويف  من  الرشاكة  اتفاق  يقتضيه  ما  إلدراج  وذلك  األورويب،  االحتاد  مفوضية 
2018، اقرتحت املفوضية قراًرا للمجلس بشأن إبرام االتفاقية، والذي تم اعتامده يف 28 يناير 2019، 

وذلك بعد أن اعتمد الربملان األورويب قراًرا غري ترشيعي يمنح موافقته عىل هذه االتفاقية يف 16 يناير 
(367( ".2019

)366) وثيقة مرتمجة من اإلنجليزية يف إطار العمل الداخيل للمندوبية الوزارية املكلفة بحقوق اإلنسان.

)367)  مفوضية االحتاد األورويب، تقرير سنة 2021 حول منافع توسيع التفضيالت اجلمركية لتشمل املنتجات الناشئة يف الصحراء الغربية 
عىل سكان هذه املنطقة، 22 دجنرب 2021، ص 2.
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بتعديل  القانوين الذي سمح  التجارية املشرتكة، فإن األساس  بالسياسة  يتعلق  "نظًرا لكون األمر   .4

األورويب  االحتاد  عمل  معاهدة  من   207 املادة  هو  املغربية  واململكة  األورويب  االحتاد  بني  االتفاق 
218 )8(. ويف هذا  "i" والفقرة الفرعية األوىل من املادة   )a( )6( 218 )TFEU(، باالقرتان مع املادة 
الصدد، جتدر اإلشارة إىل أن املادة TFEU 207 )1(، يف اخلتام، تنص عىل أنه " جيب أن تتم السياسة 
املبادئ  هذه  تتضمن  حيث  لالحتاد"،  اخلارجي  العمل  وأهداف  مبادئ  سياق  يف  املشرتكة  التجارية 
واألهداف احرتام وتعزيز كونية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية وعدم قابليتها للتجزئة، واحرتام 
املنصوص  وتلك  الدويل  القانون  املبادئ  احرتام  وكذا  والتضامن،  املساواة  ومبادئ  اإلنسان،  كرامة 

عليها يف ميثاق األمم املتحدة." )368)

التقرير مصادره والهدف منه ونطاقه

5. "يستجيب هذا التقرير لدعوات الربملان األورويب للمفوضية والدائرة األوروبية للشؤون اخلارجية 

)EEAS( ملراقبة عن كثب تنفيذ االتفاقية وتأثريها وتقديم تقارير عن النتائج املتوصل إليها إىل الربملان. 
... وكام هو منصوص عليه يف االتفاقية، هيدف التقرير، باخلصوص، إىل تقييم تأثري االتفاقية، ال سيام 
الطبيعية  املوارد  واستغالل  املعنيني  السكان  عىل  تعود  التي  باملزايا  يتعلق  وفيام  املستدامة  التنمية  عىل 

لألرايض املعنية.")369)

6. "يتناول التقرير النشاط االقتصادي يف جهتي العيون-الساقية احلمراء والداخلة-وادي الذهب من 

أجل تقييم األثر االقتصادي لالتفاقية. ... مل يتم التطرق جلهة كلميم-واد نون يف هذا التقرير نظرا 
لعدم تواجد أي إنتاج للبضائع ذات الصلة املصدرة إىل االحتاد األورويب من منطقة الصحراء الغربية 

يف هذه اجلهة." )370)

الزيارة التقنية

7. "... تم استخدام معلومات من مصادر متاحة أخرى، والتي تم جتميعها خالل الزيارة التقنية التي 

متت يف شتنرب 2021 إىل جهة الداخلة - وادي الذهب يف الصحراء الغربية، وكذلك املعلومات الواردة 
من خمتلف ممثيل السكان املعنيني.

8. متت الزيارة التقنية إىل هذه اجلهة من 20 إىل 23 شتنرب 2021، حيث شارك فيها وفد من ممثيل املفوضية 

لتأثري  املبارش  التقييم  منها  الرئييس  الغرض  وكان   ،)EEAS( اخلارجية  للشؤون  األوروبية  والدائرة 

)368)  نفس املرجع أعاله، ص 6.

)369)  نفس املرجع أعاله، ص 2.

)370)  نفس املرجع أعاله، ص 8-7.
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االتفاقية وتقديم أساس حتلييل يقوم عليه التقرير. وقد متت استشارة العديد من أصحاب املصلحة، يف 
سياق هذه البعثة، بام يف ذلك السلطات والرشكات وممثلني آخرين يف الداخلة. 

9. كام تضمنت البعثة مخس زيارات ميدانية للمزارع واملؤسسات التي ُتصّدر إىل االحتاد األورويب، وكذا 

لقاءات مع ممثلني عن قطاعات الصيد والفالحة والصناعة التقليدية والتعاونيات ومركٍز للتدريب. 
وقد أبانت الزيارة أن اجلهة شهدت تطورا رسيعا يف أنشطتها الفالحية والصيد البحري خالل 15 سنة 
املاضية، وهو التطور الذي عززته االستثامرات العامة للحكومة املغربية. كام يبدو أن املوارد الطبيعية، 

خاصة املياه اجلوفية يف الفالحة، تستخدم بطريقة عقالنية. 

الوصول إىل سوق  أن  الزيارات واالجتامعات عىل  املحلية خالل هذه  أكد ممثلو الرشكات  وقد   .10

االحتاد األورويب كان عاماًل حاساًم ملعظم استثامرات القطاع اخلاص يف اجلهة، كام أعربوا عن دعمهم 
الواسع التفاقيات الفالحة وصيد البحري مع االحتاد األورويب واعتامدهم عليها.")371)

"...أكدت الزيارة النتائج املحصل عليها مسبقا، والتي تشري إىل األثر اإلجيايب للغاية لالتفاقية   .11

االحتاد  إىل  الصادرات  عىل  كبري  حد  إىل  تعتمد  والتي  الغربية،  للصحراء  االقتصادية  التنمية  عىل 
األورويب وال سيام يف قطاعي الصيد البحري والفالحة. وقد أظهرت الزيارة أن اقتصاد الصحراء 
يعتمد  وتنافيس  متطور  اقتصاد  إىل  والرعي  الرحل  اقتصاد  من  رسيعة  انتقالية  بمرحلة  يمر  الغربية 
مستوى  من  القطاعات  هذه  معظم  تطورت  وقد  متزايد:  نحو  عىل  البحري  والصيد  الفالحة  عىل 
الكرزية  والطامطم  األسامك  جتهيز  قطاعات  )مثل  سنة،   15 تقرب  فرتة  يف  للغاية  منخفض  نشاط 

وتربية األحياء املائية(." )372)

12. "كانت الزيارة أيًضا فرصة ملالحظة اجلهود التي تبذهلا السلطات العامة يف املنطقة لتوفري التدريب 

والدعم ألصحاب املشاريع والفالحني الشباب املحليني وكذلك يف جمال األعامل الزراعية التجارية، 
وزيارة بعض التعاونيات يف القطاعات األخرى، ال سيام يف جمال املنتجات الزراعية املجهزة والصناعة 

التقليدية حيث تسود مشاركة املرأة." )373)

التقنيني املتخصصني يف الفالحة بالداخلة‹ الذي تم إنشاؤه حديًثا. وهو  "... متت زيارة ›معهد   .13

مركز للتدريب خمصص يرحب بـ 100 طالب مقيم )%80 إناث( لدورة تدريبية بعد البكالوريوس، يف 
جمال البستنة والفواكه واخلرضوات، مدهتا عامني. هدفه هو تدريب 3700 شاب بحلول عام 2030. 
وتقع أقرب جامعة للدراسات الزراعية يف أكادير، وتم إبالغ مفوضية االحتاد األورويب خالل الزيارة 

)371)  نفس املرجع أعاله، ص 3.

)372)  نفس املرجع أعاله، ص 9.

)373)  نفس املرجع أعاله، ص 11.
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أن عمل مركز التدريب مهم الستيعاب النمو يف القطاع الزراعي يف جهة الداخلة-وادي الذهب. كام 
أفاد ممثلو املركز أن الداخلة ستصبح مركًزا لتصدير املنتجات الزراعية، كام هو احلال اليوم يف أكادير، 
وذلك من خالل إنشاء ميناء الداخلة األطلنطي وإنشاء 5000 هكتار من األرايض الفالحية اجلديدة، 

مما سيسمح للصادرات بالشحن مبارشة من اجلهة دون احلاجة إىل املرور عرب أكادير." )374)

آثار االتفاقية

صعيد  عىل  املتوقعة  اإلجيابية  اآلثار   2020 سنة  وتنفيذها  التنفيذ  حيز  االتفاقية  دخول  أكد   ..."  .14
اإلنتاج )وبالتايل من حيث التوظيف واالستثامر(، ومن حيث الصادرات." )375)

15. "... تم اعتامد مبادرات ملساعدة الشباب، من قبيل توفري التدريب ومساحات ملزارع تربية األحياء 

املائية، واملساعدة يف جتميع وترتيب امللفات اإلدارية، والدعم يف احلصول عىل قروض بنكية، إلخ. كام 
حتظى النساء بتقدير كبري يف الصناعات السمكية، حيث يشكلن غالبية القوة العاملة." )376)

16. "ويؤكد التقرير أن االتفاقية تعود بالنفع عىل الصحراء الغربية وسكاهنا من حيث الصادرات 

الطبيعية يتوافق  املياه واملوارد  التقرير إىل أن استخدام  والنشاط االقتصادي والتوظيف. كام يشري 
هناك  أن  وإىل  املنطقة،  سكان  عدد  احتياجات  لتلبية  للموارد  عادًيا  استخداًما  يعترب  ما  مع 
إنشاء  طريق  عن  اجلوفية  املياه  عىل  االعتامد  وتقليل  املتجددة  الطاقة  إنتاج  يف  كبرية  استثامرات 

(377( املياه."  لتحلية  حمطة 

دور السلطات المغربية

17. "ولقد لعبت خطط التنمية واالستثامرات املغربية دوًرا مهاًم يف تنمية الصحراء الغربية. حيث أن 

هناك مشاريع مهمة من املتوقع أن تعزز من هذا النمو، وال سيام ميناء جديد يف الداخلة وجممع للطاقة 
الرحيية وحمطة لتحلية املياه، وهي املشاريع التي يمكن أن تعطي دفعة مهمة لتطوير املنطقة. وتشكل 
صغري  نشاط  وجود  رغم  اآلخران،  الرئيسيان  االقتصاديان  النشاطان  التقليدية  والصناعة  السياحة 

للرعي يعتمد عىل رعي اجلامل. كام أن هناك مشاركة كبرية للمرأة يف مجيع هذه القطاعات.

18. أما بالنسبة لقطاع مصائد األسامك، فقد تم اإلبالغ عن خطط ملواصلة تطوير صناعة صيد األسامك 

يف الصحراء الغربية من خالل تسهيل الوصول إىل األرايض وتراخيص صيد إضافية ملزيد من املشغلني. 

)374)  نفس املرجع أعاله، ص 19-18.

)375)  نفس املرجع أعاله، ص 5.

)376)  نفس املرجع أعاله، ص 5.

)377)  نفس املرجع أعاله، ص 6-5.
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كام يتم إيالء اهتامم خاص للشباب )التدريب، توفري مساحة ملزارع تربية األحياء املائية، املساعدة يف 
جتميع وترتيب امللفات اإلدارية، املساعدة يف احلصول عىل قروض بنكية، إلخ(." )378)

19. "إحدى النقاط التي أثارهتا غرفة الفالحية تتعلق بوجود وتطبيق حد أدنى لألجور جلميع العامل يف 

اجلهة )حمدد بمبلغ 2800 درهم/شهر و90 درهم/يوم( والتغطية العامة اإللزامية )من قبل الصندوق 
الوطني للضامن االجتامعي CNSS( للحامية االجتامعية، واحلوادث، والبطالة، واحلامية الصحية، التي 
تطورت بمرور الوقت. كام متت اإلشارة إىل أن مجيع العامل خيضعون هلذه احلامية االجتامعية، بام يف 
ذلك مجيع العامل األجانب والعامل املؤقتون/املوسميون، وهي احلامية التي تكون العقود ملدة ال تقل 
عن 6 أشهر إلزامية، وإىل أن وقت العمل العادي ينحرص يف 8 ساعات يف اليوم، مع إمكانية احلصول 

عىل ساعات إضافية مدفوعة األجر. ..." )379)

20. "...كام أشارت ]السلطات[ إىل وجود فائض مايل مهم للصحراء الغربية، حيث أن ما حتصل عليه 

امليزانية  الغربية يف  املغرب أعىل بسبعة أضعاف من مسامهة الصحراء  من استثامرات وحتويالت من 
العامة للمغرب." )380)

التشاور مع منظمات حقوق اإلنسان

21. "يف 4 نونرب 2021، ُعقد اجتامع تشاوري بني املفوضية ودائرة الشؤون اخلارجية وثالث منظامت 

التامس آرائهم حول تأثري االتفاقية عىل سكان الصحراء  الغربية، هبدف  حقوقية نشطة يف الصحراء 
طرف  من  )ممثل  اإلنسان  حلقوق  الوطني  املجلس  وهم  الطبيعية.  املوارد  االستخدام  وعىل  الغربية 
رؤساء املجالس اإلقليمية الثالثة املعنية يف منطقة الصحراء الغربية(، رئيسة مرصد الصحراء للسلم 
/AFRICA اإلنسان  حلقوق  املستقلة  اهليئة  ورئيس   ،)OSPDH( اإلنسان  وحقوق  والديمقراطية 

 Frontlineو Euromeds Rights CIDH. متت دعوة ثالث مجعيات أخرى، إىل هذا االجتامع، وهي 

التي  املنظامت  ممثيل  مجيع  أعرب  وقد  حضورها.  تسجل  مل  لكنها  البوليساريو،  وجبهة   Defenders

حرضت االجتامع عن دعمهم لتمديد التعريفات اجلمركية التفضيلية إىل الصحراء الغربية. كام أفادوا 
أن سكان الصحراء الغربية يستفيدون بشكل مبارش وغري مبارش من االتفاقية، لكوهنا أتاحت تنمية 
اقتصادية كبرية، وهو ما يمكن مالحظته من خالل نسبة الصادرات إىل االحتاد األورويب. كام اعتربه 

املمثلون حق من حقوق اإلنسان للسكان املحليني يف الصحراء الغربية.

)378)  نفس املرجع أعاله، ص 9.

)379)  نفس املرجع أعاله، ص 11-10.

)380)  نفس املرجع أعاله، ص 11.
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22. وقد أشارت هذه املنظامت إىل أن، من خالل جتربتها، أبدى سكان اإلقليم دعام قويا لالتفاقية. 

التمييز  يعني  التفضيلية  اجلمركية  التعريفات  من  الغربية  الصحراء  سكان  حرمان  أن  إىل  وأشاروا 
مجركية  تعريفات  من  تستفيد  التي  املجاورة،  والبلدان  األقاليم  يف  واملصدرين  املنتجني  وبني  بينهم 
تفضيلية مماثلة.كام أشاروا إىل استثامرات مهمة يف التعليم والصحة والبنية التحتية يف األقاليم املعنية 
يف  الرضيبية(  اإلعفاءات  ذلك  يف  )بام  تفضييل  رضيبي  نظام  ووجود  املغربية،  احلكومة  طرف  من 
الصحراء الغربية مقارنة باملطبق يف املغرب، مما يؤدي إىل توازن مايل إجيايب للغاية للصحراء الغربية 

مقارنة مع املغرب." )381)
23. "وقد أوضحت هذه املنظامت أنه ال يوجد إحصاء أو سجالت للسكان عىل أسس عرقية، ..." )382)

24. "واعرتف أحد املمثلني بأنه يف نفس الوقت هناك حتديات تتعلق بقضايا الشفافية والبريوقراطية 

يف املغرب. إال أنه، وحسب رأيه، ال ينبغي أن يطمس ذلك حقيقة وجود تغيري إجيايب رسيع نسبيا عىل 
مجيع املستويات يف الصحراء الغربية. وقد أبلغ عن تطورات إجيابية فيام يتعلق بحالة حقوق اإلنسان يف 
الصحراء الغربية، مع تأكيد البعض عىل احلاجة إىل التمييز بني املدافعني عن حقوق اإلنسان واجلهات 
املتحيزة ذات الدوافع السياسية. وأشار إىل أن النشطاء الصحراويني املعروفني يتمتعون عموًما بنسبة 
كبرية من حرية التعبري عن آرائهم يف خمتلف القضايا، كأفراد ومجعيات. ومع ذلك، تم اإلعراب عن 
النشطاء  من  العظمى  الغالبية  تقدم  مل  حيث  اإلقليم،  يف  السيايس  التنظيم  بآليات  يتعلق  فيام  خماوف 
طلبات للحصول عىل اعرتاف رسمي. وبالتايل، كان هناك نداء العتامد بروتوكوالت حمددة لتنظيم 

املظاهرات السياسية يف الصحراء الغربية.")383)

السكان واالقتصاد

نمًوا مهاًم يف  الذهب أن هذه اجلهة شهدت  الداخلة-وادي  املتوفرة عن جهة  املعلومات  "ُتظهر   .25

باملناطق  مقارنة  منخفضة  نسبة  وهي   ،7% البطالة  معدل  يبلغ  املثال،  سبيل  عىل  األخرية.  السنوات 
النشاط  ويعتمد  املجاورة.  املناطق  يف  عليه  هي  مما  أعىل  االستثامر  معدالت  أن  ورد  كام  املجاورة. 
والسياحة(  البحري  والصيد  )الفالحة  رئيسية  قطاعات  ثالثة  عىل  الغربية  الصحراء  يف  االقتصادي 
كام  األخرض(.  واهليدروجني  الشمسية،  والطاقة  )الرياح،  املتجددة  للطاقات  واعدة  آفاق  وهناك 
لوحظت توجهات مماثلة يف جهة العيون-الساقية احلمراء، حيث يشهد سكان الصحراء الغربية ككل 
حتسنًا كبرًيا يف مستويات املعيشة. وقد تم اإلبالغ عن اندماج السكان املحليني بشكل جيد يف سوق 

)381)  نفس املرجع أعاله، ص 12-11.

)382)  نفس املرجع أعاله.

)383)  نفس املرجع أعاله.
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العمل والنشاط االقتصادي، واالستفادة من خدمات أفضل بشكل متزايد، عىل سبيل املثال يف جمايل 
الصحة والتعليم، مع إنشاء مرافق جديدة بانتظام )عىل سبيل املثال، هناك مستشفى عسكري واحد 
ومستشفى مدين واحد يف الداخلة، مع 14 رسيًرا للعناية املركزة تم تقديمها بانتظام خالل أسوأ فرتات 

(384( ".)COVID-19 جائحة

26. "من حيث نمو الدخل، ُتظهر احلسابات اإلقليمية لعام 2019 معدالت نمو الناتج املحيل اإلمجايل 

بنسبة %7.1 لكلميم-واد نون، و%7 للعيون-الساقية احلمراء، و%4 للداخلة-وادي الذهب. وذلك 
مقارنة مع معدل نمو أقل يف املغرب بنسبة ٪2.6.

2018، بلغ نصيب  املندوبية السامية للتخطيط )HCP(، يف عام  وفًقا لإلحصاءات الصادرة عن   .27

و49,275  الذهب  الداخلة-وادي  يف  يورو(   8139( درمًها   85,669 اإلمجايل  املحيل  الناتج  من  الفرد 
درمًها )4681 يورو( يف العيون-الساقية احلمراء. وعىل سبيل املقارنة، كان هذا أكثر من ضعف املعدل 
باملغرب، حيث بلغ نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلمجايل 31,473 درهم )2990 يورو( يف 2018." )385)

اإلطار العام والحقوق األساسية

اإلطار السيايس والتعاون

28. "ال تزال املصادر الدولية الرسمية حول وضع حقوق اإلنسان يف الصحراء الغربية حمدودة ويمكن 

العثور عليها بشكل أسايس يف أحدث تقارير األمم املتحدة املتاحة.

29. يعترب املغرب الصحراء الغربية جزًءا ال يتجزأ من أراضيه، حيث تنطبق سياسته الوطنية بخصوص 

بخصوص  األورويب  االحتاد  بموقف  املساس  ودون  لذلك،  ونتيجة  القدر.  بنفس  اإلنسان  حقوق 
الغربية  يتبع االحتاد األورويب حالة حقوق اإلنسان يف الصحراء  العادة أن  الغربية، جرت  الصحراء 

وفًقا لإلطار املؤسسايت الذي حيكم العالقات الثنائية بني االحتاد األورويب واملغرب." )386)

30. "متت مناقشة حالة حقوق اإلنسان رسمًيا يف إطار عمل اللجنة الفرعية حلقوق اإلنسان لالحتاد 

األورويب واملغرب يف 25 مارس 2021. باإلضافة إىل املناقشة الرسمية يف اللجنة الفرعية، يتم التداول 
بشكل منتظم بشأن حقوق اإلنسان بني االحتاد األورويب واملغرب.

31. ... يمكن االستدالل عىل أن املسامهة اإلمجالية لالتفاقية املذكورة يف التنمية االجتامعية واالقتصادية 

للصحراء الغربية كان هلا تأثري إجيايب غري مبارش عىل محاية حقوق اإلنسان. وقد أكد أصحاب املصلحة 

)384)  نفس املرجع أعاله، ص 13-12.

)385)  نفس املرجع أعاله.

)386)  نفس املرجع أعاله، ص 26.
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دخول  منذ  واالقتصادية  االجتامعية  احلقوق  حيث  من  اإلجيابية  اآلثار  هذه  خاص  بشكل  املحليون 
االتفاقية حيز النفاذ.

32. وتتامشى سياسة مشاركة وتعاون االحتاد األورويب املستمرة هذه إىل حد كبري مع روح التوصيات 

الواردة يف التقرير األخري لألمني العام لألمم املتحدة حول احلالة املتعلقة بالصحراء الغربية )1 أكتوبر 
2021( والقرار األخري ملجلس األمن التابع لألمم املتحدة )2602( بشأن الصحراء الغربية )29 أكتوبر 

2021(. يف الوقت نفسه، ظل االحتاد األورويب ملتزًما بتقديم املساعدة اإلنسانية لالجئني الصحراويني 

يف املخيامت ورفع من نسبة مشاركته يف األنشطة القائمة عىل الصمود مع دعم طلب النظر يف تسجيل 
الالجئني يف خميامت تندوف لالجئني الوارد يف قرار جملس األمن رقم 2602." )387)

الوضع احلايل

33. "بعد ثالث سنوات من اجلمود، أعيد إطالق العالقات السياسية بني االحتاد األورويب واملغرب 

ذلك  يف  بام  املشرتكة،  القيم  حدد  مشرتك،  إعالن  واعتامد  الرشاكة  جملس  بعقد   2019 عام  يف  رسمًيا 
حقوق اإلنسان واحلكامة اجليدة، باعتبارها من املجاالت الرئيسية للتعاون يف املستقبل. وقد كانت 
2021 يف إطار اتفاق الرشاكة، فرصة لتبادل  اللجنة الفرعية حلقوق اإلنسان، التي عقدت يف مارس 
اآلراء حول محاية وتعزيز حقوق اإلنسان. واتفق الطرفان عىل تكثيف التبادالت بينهام وزيادة تطوير 

التعاون يف عدد من املجاالت، بام يف ذلك العدالة ومكافحة الفساد وتعزيز حقوق املرأة. ...

34. بالنسبة لعام 2020، أشار التقييم الشامل حلالة حقوق اإلنسان، كام ورد يف التقرير السنوي لالحتاد 

األورويب حول حقوق اإلنسان والديمقراطية يف العامل، إىل أنه تم بذل جهود مهمة فيام يتعلق بتعزيز 
قائم عىل  بتعزيز هنج  العامة  النيابة  التزام  اإلنسان واحلريات األساسية. وشمل ذلك  ومحاية حقوق 
احلقوق يتامشى مع املعايري الدولية، وتطوير نظام مراقبة هلذا الغرض، ال سيام فيام يتعلق باحلامية من 
العنف القائم عىل النوع االجتامعي واملعاقبة عليه. ومع تفيش وباء COVID-19، أدى تطوير منصة 
عام،  بشكل  متفاوتة  النتائج  كانت  وقد  العدالة.  إىل  الضحايا  وصول  ضامن  إىل  اإلنرتنت  عرب  دعم 
مع تسجيل تقدم ملحوظ يف العديد من املجاالت املهمة، مثل حتسني نظام الضامن االجتامعي ومحلة 
تطعيم ناجحة نسبًيا ضد COVID-19، وكذا التحديات الطويلة األجل املتبقية التي ال تزال بحاجة 

إىل معاجلة يف بعض املجاالت األخرى." )388)

35. »واصلت ›خطة عمل االحتاد األورويب-املغرب لتنفيذ الوضع املتقدم‹ للفرتة 2013-2018، والتي 

تم متديدها ملدة عامني يف 2019، تشكيل أساس أنشطة االحتاد األورويب بشأن حالة حقوق اإلنسان يف 

)387)  نفس املرجع أعاله، ص 27.

)388)  نفس املرجع أعاله.
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تقرير أساس
حول حقوق اإلنسان باألقاليم اجلنوبية للمملكة املغربية

الصحراء الغربية. وتشمل جماالت الرتكيز للحوار والتعاون ما ييل: تعزيز العمليات واملؤسسات التي 
تضمن الديمقراطية وسيادة القانون، ال سيام املجلس الوطني حلقوق اإلنسان، الالمركزية واجلهوية، 
إصالح نظام العدالة، تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، حرية التعبري ومهنية وسائط 
وحقوق  اجلنسني،  بني  واملساواة  املرأة  حقوق  وتعزيز  والتجمع،  اجلمعيات  تكوين  وحرية  اإلعالم 

األطفال وحقوق املستضعفني، التعاون مع جملس أوروبا، وحماربة الفساد." )389)

اآللية  ›دعم  مرشوع  أوروبا  جملس  مع  باشرتاك  األورويب  االحتاد  أطلق   ،2021 يناير  ويف   ..."  .36

الوطنية للوقاية من التعذيب يف املغرب‹، والذي سيدعم جهود املجلس الوطني حلقوق اإلنسان إىل 
حدود سنة 2023. ..." )390)

37. "أعرب االحتاد األورويب مراًرا عن قلقه بشأن طول مدة النزاع وآثاره عىل األمن وحقوق اإلنسان 

اإلنسان  لتعزيز حقوق  باستمرار عىل مواصلة جهودمها  الطرفني  اإلقليمي. كام شجع  املستوى  عىل 
ومحايتها يف الصحراء الغربية مع الرتحيب بتعزيز عمل املجلس الوطني حلقوق اإلنسان يف الداخلة 

والعيون." )391)

)389)  نفس املرجع أعاله، ص 28.

)390)  نفس املرجع أعاله.

)391)  نفس املرجع أعاله، ص 29.








