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احتجاجات جرادة ،مثال لإلشكاليات المتعلقة بإعمال الحقوق
االقتصادية واالجتماعية والبيئية
أثارت االحتجاجات التي شهدتها مدينة جرادة ،بشكل متقطع بني سنتي  2017و ،2019بامتياز ،اإلشكاليات
املرتبطة بإعامل الحقوق االقتصادية واالجتامعية والبيئية يف فضاء تعاين فيه الساكنة من صعوبات الولوج
للعمل والصحة واملستوى املعييش الكايف .وقد متيزت هذه االحتجاجات بتصاعدها أحيانا وتواترها بأشكال
مختلفة أحيانا أخرى ،باإلضافة إىل استقطابها لعدد من الفئات العمرية واالجتامعية للتعبري عن مطالب اقتصادية
واجتامعية وخدماتية.
وكانت مدينة جرادة قد شهدت منذ بداية نونرب  2017عددا من االحتجاجات بشكل متقطع عىل «رهن عقاري»
سجلته وزارة املالية (قباضة الرباط) عىل مجموعة من املساكن التي تم الحصول عليها عن طريق عقود بيع لعدد
من العامل السابقني يف «رشكة مفاحم املغرب» .وقد تصاعدت تلك االحتجاجات بعد امتناع املواطنني عن أداء
فواتري للكهرباء اعتربوها باهظة .ثم ازدادت حدتها إثر وفاة الشقيقني «حسن وجدوان» يف برئ عشوايئ الستخراج
الفحم .بتاريخ  14مارس  ،2018تحولت االحتجاجات إىل طابع غري سلمي ،بعد تسجيل مواجهات بني القوات
العمومية واملتظاهرين نتجت عنها إصابات يف صفوف القوات العمومية ويف صفوف املتظاهرين (مبا فيهم طفل
أوضحت عائلته أنه تعرض للدهس) ،كام تم تسجيل إحراق عدد من سيارات القوات العمومية واعتقال عدد من
املحتجني الذين أحيلوا فيام بعد عىل املحكمة االبتدائية وعىل محكمة االستئناف بوجدة.
تساءل [احتجاجات جرادة] السلطات العمومية من حيث إعامل التأويل
الحقوقي للحق يف التظاهر السلمي بغض النظر عن الترصيح أو اإلشعار
وضامن حق التظاهر كمكسب من مكاسب املسار املغريب يف اختياراته
الدميقراطية»
آمنة بوعياش ،رئيسة املجلس الوطني لحقوق اإلنسان
تج ّددت احتجاجات جرادة بعد ذلك التاريخ وتواصلت بشكل متقطع وبأشكال تعبريية مختلفة ،من أبرزها:
االعتصام بعد مسرية للميش عىل األقدام نحو مدينة العيون الرشقية ،إفطار جامعي بنقط االحتجاج ببعض أحياء
املدينة ،إطفاء أضواء البيوت ،إرضابات عامة غالبا ما كان يتجاوب معها املواطنون بشكل كان يسبب شلال شبه
تام تجىل يف إغالق املحالت التجارية واملقاهي والصيدليات واألسواق وتوقف وسائل النقل ،...مسريات سلمية
جابت شوارع املدينة مطالبة بالعدالة االجتامعية واملجالية وبإيجاد بدائل اقتصادية وفتح تحقيق يف الوفيات
التي وقعت يف اآلبار العشوائية الستخراج الفحم ،طقطقة األواين املنزلية ببعض األحياء ومن عىل أسطح ورشفات
املنازل ،استجابة لدعوات كان يتم تعميمها عىل مواقع التواصل االجتامعي (الفيسبوك والواتساب) ،توقيع
العرائض ،الخ.
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تقرير موضوعاتي يساءل أداء مختلف المتدخلين في إعداد
وتنفيذ السياسة العمومية والقطاعية بمدينة جرادة
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إعامال للصالحيات واملهام املسندة إىل املجلس الوطني لحقوق اإلنسان طبقا للامدتني  4و 5من القانون رقم
 15-76الصادر بإعادة تنظيم املجلس ،السيام يف مجال رصد ومراقبة وتتبع أوضاع حقوق اإلنسان عىل الصعيدين
الوطني والجهوي ،قرر املجلس رصد االحتجاجات وإعداد تقرير موضوعايت بشأنها ،بعد أن تابع عن قرب،
وبشكل منتظم ،عرب لجنته الجهوية لحقوق اإلنسان بجهة الرشق ،االحتجاجات ووضعية املعتقلني عىل خلفيتها.
وقد متت صياغة هذا التقرير املوضوعايت حول احتجاجات جرادة ما بني بني شهري دجنرب  2019وفرباير،2020
بهدف ( )1رصد وتوثيق االحتجاجات التي عرفتها املدينة وتحديد أهم عواملها وأسبابها وتجميع املعطيات حولها
والوقوف عىل املامرسات املتعارضة مع مبادئ الدميقراطية وحقوق اإلنسان ،التي متكن املجلس من تسجيلها
سواء من طرف السلطات أو املواطنني و( )2تقديم مقرتحات مبنية عىل مقاربة حقوقية من شأنها املساهمة
يف معالجة القضايا املتصلة مبطالب احتجاجات جرادة من جهة ،واستخالص النتائج للحيلولة دون تكرارها يف
سياقات مشابهة من جهة أخرى.
يقدم التقرير ،الذي كانت الجمعية العامة للمجلس قد صادقت عليه يف دورتها الثانية يف مارس املايض ،وساهمت
فيه بشكل كبري اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بجهة الرشق ،كل املعطيات التي توفرت لدى املجلس ،سواء يف ما
يتعلق مبالحظة املحاكامت وأعامل الرصد والتتبع والتفاعل مع السلطات املعنية واملجتمع املدين والفئات املترضرة.
كام يساءل التقرير أداء مختلف املتدخلني يف إعداد وتنفيذ السياسة العمومية والقطاعية مبدينة جرادة وإقليمها،
وذلك يف أفق تعزيز الحقوق االقتصادية واالجتامعية وحاميتها والنهوض بها والتمتع بها ،باعتبارها مدخال ورشطا
أساسيا لبناء النموذج التنموي املتوازن القائم عىل العدالة املجالية وفعلية الحقوق .كام يعالج التقرير كذلك آثار
إغالق «رشكة مفاحم املغرب» والتعرث يف إعامل التزامات السلطات العمومية بخصوص توفري ولوج الساكنة إىل
حقوقها االقتصادية واالجتامعية واإلنسانية.
احتجاجات جرادة تعد أحد متظهرات إشكالية االنتقال من مرحلة استغالل املناجم يف املدن
التي تعتمد عىل النشاط املنجمي إىل ما بعد استنفاذها ،حيث كان ينبغي أن تشكل فرصة
للتفكري يف بناء اسرتاتيجية وطنية استباقية لتدبري التحوالت االقتصادية واالجتامعية والبيئية
مبدينة جرادة واملناطق املشابهة لها والتي تجعل االنتقال إىل ما بعد استغالل املناجم مسألة
حتمية ،باعتبار أن لها مدة زمنية افرتاضية لتتوقف عن اإلنتاج»
آمنة بوعياش ،رئيسة املجلس الوطني لحقوق اإلنسان
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 28خالصة رئيسية و 31توصية عامة من أجل تعزيز فعلية
الحقوق وحماية الحريات
بعد عملية الرصد املبارش ألشكال التظاهر واالحتجاج مبدينة جرادة ،وفق املنهجية التي اعتمدها التقرير،1
وتتبع مآالتها ومطالب الساكنة (تضمن امللف املطلبي للمحتجني  28مطلبا ذي طبيعة اقتصادية واجتامعية،
ميكن تقسيمها إىل عدة مجاالت :الحق يف الصحة ،الحق يف التعليم ،الحق يف العمل وحقوق العامل ،الحق يف
بيئة سليمة ،ومطالب تتعلق بالبنية التحتية وأخرى ذات طابع عام) ،خلص تقرير املجلس املوضوعايت حول
احتجاجات جرادة إىل  28استنتاجا يتعلق جزء منها باالحتجاجات وانعكاساتها والجزء اآلخر مبالحظة محاكامت
املتابعني عىل خلفية االحتجاجات.
لقد امتدت احتجاجات جرادة ،التي اعتمد املتظاهرون خاللها عىل أشكال احتجاجية جديدة واستعامل شبكات
التواصل االجتامعي للتعبئة ونرش أطوار التظاهر ،عىل مدى سنتني ،بشكل متقطع وغري متواتر ،رفعت خالها
مطالب كانت يف األصل موضوع برمجة أو التزامات سابقة ،مبا فيها ذات الصلة باالتفاقيات الجامعية بني مفاحم
جرادة والسلطات والنقابات .وكان أيضا من بني عوامل وسياقات اندالع االحتجاجات عدم إعامل مقتضيات
االتفاقيات الجامعية بعد قرار إغالق مناجم الفحم وتعرث تنفيذ املشاريع التنموية يف اإلقليم والحكامة يف تدبريها.
وقد متيزت هذه االحتجاجات ،منذ انطالقها ،بالسلمية إىل أن تغري طابعها إىل طابع غري سلمي خالل أحداث
العنف التي حصلت يوم  14مارس  ،2018حيث سجلت أعامل عنف واستعامل القوة لتفريق االحتجاجات
وإرضام للنار ،ترتب عنها إصابات ومس بالحق يف التظاهر السلمي ،كحق أسايس .تجدر اإلشارة يف هذا السياق إىل
أن منع السلطات العمومية لبعض االحتجاجات غري املرصح بها ،أو التي مل يتم اإلشعار بها من أي جهة منظمة،
ميس بالحق يف التظاهر السلمي ،وهذه واحدة من بني االستنتاجات البتي يقدمها التقرير.
عىل إثر اندالع أعامل العنف بني القوات العمومية واملتظاهرين ،جرى إيقاف ومحاكمة حوايل  93شخصا ،من
بينهم مثانية أطفال قارصين ،توبع  80%منهم يف حالة اعتقال و 20%يف حالة رساح .وقد قام املجلس الوطني
لحقوق اإلنسان مبالحظة محاكامتهم وبزيارات متعددة للمعتقلني منهم ،وهي زيارات مل تسجل لجنة املجلس
بجهة الرشق خاللها أي ترصيح بخصوص ادعاءات فعل التعذيب ،إال أنها سجلت ترصيحات بخصوص التعرض
ملامرسات مهينة وحاطة بالكرامة.
 1تقوم منهجية التقرير عىل الرصد املبارش لالحتجاجات وعقد سلسلة لقاءات مع الفاعلني ،واستحضار امللف املطلبي للمتظاهرين وتتبع مجريات الحوار مع مختلف
السلطات العمومية املركزية والجهوية واإلقليمية ،وتقييم أويل للمنجز من مختلف برامج التنمية املحلية بإقليم جرادة ،التي وضعتها الحكومة ،وجمع املعطيات واملعلومات
وتقاطعاتها املتعلقة باحتجاجات مدينة جرادة من مصادر متنوعة ،والقيام بزيارات عديدة للسجن املحيل بوجدة وملركز حامية الطفولة ،لتتبع أوضاع األشخاص املتابعني عىل
خلفية احتجاجات جرادة املودعني باملؤسسات السجنية ،ومالحظة محاكامت املتابعني يف ملف هذه االحتجاجات أمام املحكمتني االبتدائية واالستئنافية بوجدة
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أما يف ما يخص املحاكامت ،فقد قامت اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بجهة الرشق مبالحظتها عىل امتداد 20
جلسة محاكمة ،ما بني  12مارس  2018و 28ماي  ،2019سواء أمام املحكمة االبتدائية أو أمام محكمة االستئناف
بوجدة ،وذلك من أجل التحقق من مدى احرتامها ملعايري املحاكمة العادلة ،استنادا عىل املرجعيات الدولية
والوطنية .ويف هذا اإلطار سجل تقرير املجلس يف استنتاجاته املتعلقة مبالحظة املحاكمة توفر رشط العلنية
يف جميع الجلسات التي متكن فريق املالحظة من متابعتها (الحق يف العلنية) ،باإلضافة إىل الحق يف اإلخبار
بأسباب االعتقال والحق يف التواصل مع العامل الخارجي والحق يف املثول أمام قايض التحقيق والحق يف الطعن
يف مرشوعية االعتقال والحق يف املحاكمة أمام محكمة مستقلة محايدة مختصة ومنشأة مبوجب القانون والحق
يف اإلخبار الفوري بالتهم والحق يف حضور املحاكمة (الحق يف الدفاع ،الحق يف مناقشة القضية علنا ،احرتام مبدأ
قرينة الرباءة ،االستامع للمتهمني ،مناقشة أدلو االدعاء من طرف املعتقلني ،)...والحق يف املحاكمة دون تأخري
مربر والحق يف أن يكون الحكم علنيا ومربرا والحق يف االستئناف ...تجدر اإلشارة ،يف هذا السياق ،إىل أن فريق
املالحظة التابع للجنة الجهوية لحقوق اإلنسان مل يتمكن من مراقبة إجراءات محاكمة األحداث ،كام مل يتمكن
من حضور جلسات التحقيق اإلعدادي ،نظرا ألنها مشمولة بإجراءات الرسية طبقا لقانون املسطرة الجنائية.
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يؤكد املجلس عىل أن النموذج التنموي الجديد ينبغي أن يرتكز عىل مقاربة مبنية عىل حقوق
اإلنسان وأن يصب يف اتجاه تحقيق أهداف التنمية املستدامة .كام يؤكد عىل الحاجة إىل حوار
وطني حول املقاولة وحقوق اإلنسان واإلرساع باعتامد خطة وطنية يف املجال ،إعامال ملقتضيات
الخطة الوطنية يف مجال الدميقراطية وحقوق اإلنسان ،ووفقا للمقتضيات الدستورية ذات
الصلة واملبادئ التوجيهية لألمم املتحدة بشأن األعامل التجارية وحقوق اإلنسان».
آمنة بوعياش ،رئيسة املجلس الوطني لحقوق اإلنسان
بناء عىل رصد املجلس لالحتجاجات ومالحظته للمحاكامت وعىل الخالصات واالستنتاجات الرئيسية التي توصل
إليها ،يقدم تقرير املجلس املوضوعايت عددا من التوصيات التي ترتكز يف بنائها عىل املقاربة املبنية عىل حقوق
اإلنسان ،من بينها توصيات عامة (مثل ضامن حق التظاهر السلمي ،وتنفيذ مقتضيات االتفاقية الجامعية التي
أبرمت بني «رشكة مفاحم املغرب» وعدد من النقابات املمثلة للعاملني ،مواصلة الحوار مع جميع املكونات
واملتدخلني لتنفيذ االلتزامات التي تم االتفاق عليها ،اإلرساع يف إعداد وتنفيذ برامج اقتصادية واجتامعية كفيلة
بتحقيق منوذج تنموي مندمج ومتوازن يرتكز عىل املقاربة الحقوقية ،ويستجيب ملطالب وحاجيات اإلقليم
وساكنته ،السيام ما يتعلق مبكافحة الفقر والهشاشة واإلقصاء االجتامعي والعمل عىل التقليص من التفاوت
املجايل )...وتوصيات موجهة للسلطات العمومية املختصة وأخرى للمؤسسة الترشيعية وتوصيات لجنة الرشق
وتوصيات تتعلق مبالحظة املحاكامت.
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وكانت الجمعية العامة للمجلس قد مثنت العفو املليك عىل املعتقلني السبعة واألربعون ( )47عىل خلفية
احتجاجات جرادة وصادقت عىل توصية املجلس للنهوض بتعزيز قدراتهم لالندماج يف الحياة املهنية واالجتامعية.
ويتضمن منث التقرير ،الذي يقع يف  41صفحة ،مثانية محاور رئيسية ،تتطرق إىل ( )1االعتبارات املرجعية للتقرير،
( )2أهداف ومنهجية التقرير )3( ،سياق االحتجاجات )4( ،كرونولوجيا احتجاجات جرادة )5( ،مطالب املحتجني،
( )6التدابري املتخذة من قبل السلطات العمومية )7( ،تدخل املجلس الوطني لحقوق اإلنسان ولجنته الجهوية
بالرشق (خاصة ما يتعلق بزيارة املعتقلني املتابعني عىل خلفية االحتجاجات ومالحظة املحاكامت) ،باإلضافة إىل
( )8محور خاص باستنتاجات املجلس الرئيسية وتوصياته.
أنظر بعده ملحق مفصل حول كرونولوجيا احتجاجات جرادة ،وملحق الستنتاجات تقرير املجلس وملحق خاص
بتوصياته العامة

كرونولوجيا االحتجاجات (المحطات الكبرى)
28نونرب  :2017محاولة تنظيم اعتصام قرب عاملة إقليم جرادة ومسرية نحو مقر والية جهة الرشق بوجدة،
احتجاجا عىل غالء فواتري الكهرباء للشهور األخرية من سنة  ،2017حيث توصل سكان املدينة بفواتري اعتربوها
مرتفعة وامتنعوا عن أدائها.
 20دجنرب  :2017تجمهر عدد كبري من املواطنني ب»حي املسرية بجرادة» للتضامن مع أحد املواطنني ،احتجاجا عىل
نزع عداد من منزله من طرف مستخدم من املكتب الوطني للامء والكهرباء وتعرض أربعة ( )4شبان يف اليوم املوايل
لالعتقال من منازل عائالتهم بسبب مشاركتهم يف هذا التجمهر وإطالق رساحهم بعد ساعات من ذلك.
 22دجنرب  :2017تنظيم مسرية احتجاجية نحو عاملة إقليم جرادة بعد انتشال جثتي الشقيقان (حسن وجدوان)
ووفاتهام أثناء استخراجها للفحم من برئ عشوايئ ،واالعتصام أمام مستودع األموات ومطالبة عائلتهام بجرب الرضر
العاجل واملنصف.
 25دجنرب  :2017تنظيم مسرية احتجاجية ،بعد مراسيم دفن الشقيقني ،من املقربة اتجاه عاملة اإلقليم واإلعالن
عن تشكيل لجنة لتأطري االحتجاجات.
 29دجنرب  :2017خوض إرضاب عام وتنظيم وقفة احتجاجية بجرادة استجابة للبيان الذي تم تعميمه بوسائط
التواصل االجتامعي والصادر عن التمثيليات النقابية باملدينة (مرجع) (CDT , UMT , UGTM, FDT,
 ،)UNTوقد شارك يف هذه الوقفة االحتجاجية مواطنون قدموا من جامعات وقرى اإلقليم (تكافايت ،عني بني
مطهر ،املريجة ،تويسيت ،كنفودة) .وتم رفع شعارات إليجاد بدائل اقتصادية مبدينة جرادة وإقليمها ،ومحاسبة
املسؤولني الذين شاركوا وأرشفوا عىل تصفية ممتلكات «رشكة مفاحم املغرب».
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 01يناير :2018تنظيم احتجاج ملواطنني ببعض األحياء الشعبية باملدينة ،بعد صالة العشاء ،ولجوئهم إىل قرع
األواين ،ومكوث بعضهم داخل البيوت وقيامهم بالطنطنة من أسطح ومشارف املنازل بعد إطفاء أضوائها ،وذلك
من أجل تذكري املسؤولني برضورة تحقيق مطالبهم ،ويف مقدمتها خلق بديل اقتصادي لجرادة .وقد تم تعميم
الدعوة إىل هذا الشكل االحتجاجي الجديد عىل مواقع التواصل االجتامعي.
 19يناير :2018خوض إرضاب عام وتنظيم مسرية سلمية احتجاجا عىل استمرار الوفيات ب»الساندريات»
واملطالبة بالبديل االقتصادي ملدينة جرادة ومبحاسبة املسؤولني عن تهميشها وعدم تنفيذ املشاريع التي تم
إقرارها بالربنامج االقتصادي الذي صاحب إغالق «رشكة مفاحم املغرب».
 06فرباير :2018تنظيم مسرية رفع فيها املحتجون»البطائق الصفراء» احتجاجا عىل استمرار الوفيات داخل آبار
الفحم العشوائية.
 07فرباير :2018تنظيم مسرية بالشموع ابتداء من السابعة مساء والدعوة إىل إطفاء أضواء املنازل ،للتعبري عن
رفض املقرتحات التي تقدم بها كل من وزير الطاقة واملعادن ووزير الفالحة والصيد البحري...
 17فرباير :2018الدعوة إىل فرتة من «الهدنة وتعليق األشكال االحتجاجية» لدراسة مقرتحات الحكومة ومنح
السلطات العمومية الوقت الكايف لتنفيذ االلتزامات والوعود التي قدمتها السلطات املختصة.
 03مارس  :2018خوض إرضاب عام وتنظيم مسرية سلمية جابت شوارع املدينة،احتجاجا عىل وفاة أحد املواطنني
(ف .ق) الذي تعرض لصعقة كهرباء مبنجم عشوايئ الستخراج الرصاص بجامعة تويسيت التابعة ترابيا إلقليم
جرادة .وقد تجمهر املحتجون الذي وفدوا من مختلف أحياء املدينة وجامعات اإلقليم بالساحة املحادية لعاملة
اإلقليم ،وهم يضعون «شارات حمراء عىل أياديهم» ،تعبريا عن رفضهم للحلول التي اقرتحتها الحكومة واعتبارها
غري كافية لتلبية مطالبهم.
 08مارس  :2018تنظيم بعض نساء مدينة جرادة ملسرية سلمية مبناسبة اليوم العاملي للمرأة ،جابت خاللها
شوارع املدينة يف اتجاه «ساحة الشهداء» .وقد رفعت فيها شعارات تستنكر الوضع املرتدي الذي تعيشه النساء
يف املدينة وتطالب بصون كرامتهن ومتكينهن من حقوقهن باعتبارهن مواطنات متساويات مع الرجال.
 09مارس  :2018محاولة منع اعتقال (م.د) أثناء تواجده رفقة عدد من نشطاء آخرين ،وسط تجمع يف سوق أسبوعي
مبدينة جرادة ،لتعبئة املواطنني للخروج إىل الشارع واملشاركة يف مسرية احتجاجية مقررة يوم  11مارس .2018
 10مارس  :2018أوضح بيان صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة االستئناف بوجدة أن سبب اعتقال
(م.د) ليس له عالقة باالحتجاجات التي تعرفها مدينة جرادة ،وأن « األخبار الرائجة تبقى عارية من الصحة وال
متت إىل الحقيقية بصلة؛ ذلك أنه بعد التحريات الجارية يف املوضوع من طرف الضابطة القضائية تبني أن األمر
يتعلق بحادثة سري ،ارتكبت من طرف املعني باألمر بتاريخ  8مارس الجاري عىل الساعة الواحدة صباحا ،وأن
األبحاث ما زالت جارية يف املوضوع».2
 - 2جريدة هسربيس اإللكرتونية بتاريخ  10مارس  :2018إيقاف ناشط يؤجج االحتجاجات يف جرادة والنيابة العامة تربر تدخلهاhttps://www.hespress.com/ :
societe/384106.html
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 تسلق أربعة ( )4متظاهرين من شباب املدينة عمودا لالتصاالت وهددوا باالنتحار يف حال مل يتم إطالق رساحثالث ( )3أشخاص تم اعتقالهم ،ويتعلق األمر ب( :م.د) و(أ.ل) و(ب.ع).
 11مارس  :2018تنظيم مسرية سلمية انطلقت من «ساحة املنار « ومرت عىل أحياء «املسرية» و»والد أعمر»
و»حايس بالل» ،لتتجه نحو مدينة العيون الرشقية التي تبعد عن جرادة بحوايل خمسني ( )50كلم .وقد رفعت
فيها شعارات تطالب بخلق بديل اقتصادي للمدينة ومبحاسبة املسؤولني عن الوضع القائم باملدينة وإيجاد حل
ملشكل املاء والكهرباء باإلضافة إىل إطالق رساح املعتقلني الثالث .وقد حظي هذا الشكل االحتجاجي بتفاعل
رواد مواقع التواصل االجتامعي الذين عربوا عن دعمهم ملطالب املحتجني .وقد قىض املحتجون ليلتهم معتصمني
بالشارع العام مبدينة العيون الرشقية.
 12مارس  :2018خوض إرضاب عام مبناسبة ،ما أطلق عليه املحتجون« ،أربعينية عبد الرحامن شهيد الغريان» الذي
تويف يف فاتح فرباير  2018داخل إحدى اآلبار العشوائية الستخراج الفحم ب»حايس بالل» قرب مدينة جرادة.
 13مارس  :2018صدور بالغ لوزارة الداخلية مينع املظاهرات غري املرخص لها يف الطرق العمومية ،حيث أوضح:
منع التظاهر غري القانوين بالشارع العام والتعامل بكل حزم مع الترصفات والسلوكات غري املسؤولة ،حفاظا عىل
استتباب األمن وضامنا للسري العادي للحياة العامة وحامية ملصالح املواطنات واملواطنني « .حيث قرر عدد من
املتظاهرين – ومنهم عامل مناجم الفحم–تنظيم اعتصام مفتوح داخل أحد «آبار استخراج الفحم املتواجد بغابة
قرب املنطقة املعروفة بF4 :بطريق «سيدي أحمد بن الشيخ».
 14مارس  :2018انتشار خرب ارمتاء أربعة عامل داخل البرئ املذكور عرب مواقع التواصل االجتامعي والواتساب،
ومقاطع فيديو تظهر لحظة ارمتاء املعنيني يف البرئ ،وتعايل رصاخهم وصياحهم وطلبهم النجدة؛
تدخل رجال الوقاية املدنية عىل وجه الرسعة محاولني إنقاذ املعنيني .وباملوازاة مع ذلك ،تدخلت القوات
العمومية لفك االعتصام وتفريق املحتجني الذين قاموا مقابل ذلك برشق تلك القوات بالحجارة ،لتندلع بذلك
املواجهات بني الطرفني نتجت عنها إصابات يف صفوف القوات العمومية وبعض املتظاهرين وإحراق عدد من
سيارات القوات العمومية واعتقال عدد من املحتجني وإحالتهم فيام بعد عىل املحكمة االبتدائية وعىل محكمة
االستئناف بوجدة.
وعرفت هذه االحتجاجات عنفا ما بني القوات العمومية واملتظاهرين نتجت عنه إصابات يف صفوف القوات
العمومية واملتظاهرين  -مبا فيهم الطفل (ز .ع) ،الذي أوضحت عائلته أنه تعرض للدهس .وتم تسجيل إحراق
عدد من سيارات القوات العمومية واعتقال عدد من املحتجني.
 15مارس  :2018صدور بالغ لوزارة الداخلية تعلن فيه أنه تم إبالغ السلطات القضائية املختصة بفتح تحقيق
حول ترويج صور ملصابني بجروح يف وقائع جرت بالرشق األوسط واالدعاء أنها ألعامل عنف مارستها القوات
العمومية مبدينة جرادة.
 08أبريل  :2018الدعوة إىل املكوث داخل املنازل وإخالء الشوارع وتعليق الفتات عىل املنازل مكتوب عليها
«غي عتاقلنا كاملني» يف إشارة إىل التضامن مع املعتقلني.
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 09أبريل  :2018خوض إرضاب عام مبدينة جرادة ،باملوازاة مع تقديم عدد من املتابعني أمام املحكمة االبتدائية
بوجدة.
 19أبريل  :2018الدعوة إىل صيام وإفطار جامعي يف نقاط تجمع املتظاهرين ،وتنظيم مسريات انطالقا من
األحياء الشعبية يف اتجاه املحطة الطرقية وحمل الحقائب للتلويح مبغادرة املدينة.
 10ماي  :2018تنظيم حملة توقيع املواطنني بجرادة عىل عرائض تنفي قيام املتابعني بتحريضهم عىل االحتجاج
(عاينت اللجنة إدالء دفاع املتابعني بنسخ من هذه العرائض إىل رئيس الهيئة خالل جلسة للمحكمة االبتدائية).
 13ماي  :2018تنظيم مسرية وسط مدينة جرادة ووقفات احتجاجية يف عدة أحياء باملدينة ،تضامنا مع املعتقلني
واملطالبة بإطالق رساحهم.
 13يناير  :2019تنظيم وقفة احتجاجية أمام باب السجن املحيل بوجدة تضامنا مع معتقيل احتجاجات جرادة.
وذلك بعد خوض عدد من املعتقلني إرضابات عن الطعام ومنع البعض منهم من اجتياز امتحانات نهاية األسدس
األول برسم السنة الجامعية  2018ـ .2019 -وقد رفعت خالل هذه الوقفة شعارات تطالب بوضع حد للمضايقات
التي يتعرض لها املعتقلون املعنيون واإلفراج الفوري عنهم.
 12أبريل  :2019إعالن رئيسة املجلس الوطني لحقوق اإلنسان ،مبناسبة تنظيم لقاء تواصيل حول إحداث
اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب ،استعداد املجلس لالستامع والتفاعل مع عائالت معتقيل احتجاجات جرادة
والحسيمة.
 05يونيو :2019استفادة  47من معتقيل احتجاجات جرادة الذين كانوا يقضون عقوباتهم من العفو املليك
مبناسبة عيد الفطر.
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استنتاجات عامة
بخصوص االحتجاجات وانعكاساتها
 .1امتداد االحتجاجات عىل سنتني بشكل متقطع وغري متواتر؛
 .2مطالب االحتجاجات كانت موضوع برمجة أو التزامات سابقة ،مبا فيها تلك ذات الصلة باالتفاقيات الجامعية
بني مفاحم جرادة والسلطات والنقابات؛
 .3عدم إعامل مقتضيات االتفاقيات الجامعية بعد قرار إغالق مناجم الفحم؛
 .4تعرث تنفيذ املشاريع التنموية يف اإلقليم والحكامة يف تدبريها وتعرث الوساطة قبل وأثناء وبعد االحتجاجات...؛
 .5تسجيل املبادرات ذات الصلة بالحكومة والسلطة الترشيعية والسلطات املحلية واملنتخبة يف تفاعلها مع
مطالب املحتجني؛
 .6متحور الشعارات التي رفعت أثناء مختلف االحتجاجات حول مطالب ذات طبيعة اقتصادية واجتامعية
وتنموية محلية؛ وعىل وضع برامج بديلة للتنمية،
 .7اعتامد املتظاهرين عىل أشكال احتجاجية جديدة واستعامل شبكات التواصل االجتامعي للتعبئة ونرش أطوار
التظاهر؛
 .8تسجيل سلمية االحتجاجات منذ انطالقها ،إىل أن تغري طابعها إىل غري السلمي خالل أحداث العنف التي
حصلت يوم  14مارس  ،2018واستعامل القوة لتفريق االحتجاجات؛
 .9تسجيل أعامل عنف وإرضام نار ترتب عنه إصابات ومس بالحق يف التظاهر السلمي ،كحق أسايس،
 .10اعتبار منع السلطات العمومية بعض االحتجاجات غري املرصح بها ،أو التي مل يتم اإلشعار بها من أي جهة
منظمة ،ميس بالحق يف التظاهر السلمي؛
 .11تناوب وجوه مختلفة من املشاركني يف هذه االحتجاجات عىل املهام التنظيمية والكلامت التوجيهية
والنقاشات التي كانت تعرفها مختلف األحياء الشعبية للمدينة؛
 .12غياب متثيلية ثابتة للمتظاهرين يف لجنة الحوار مع السلطات العمومية ،حيث كان يشارك كل مرة أشخاص
مختلفون يف االجتامعات املتعاقبة؛
 .13مشاركة النساء والشباب يف النقاشات التي كانت تعرفها مختلف األحياء ويف تأطري املتظاهرين؛
 .14تفعيل اآلليات الحكومية والترشيعية ذات الصلة وااللتزام بتنفيذ عدد من االقرتاحات ذات الصلة مبطالب
االحتجاجات؛
 .15مل يسجل فريق اللجنة الجهوية الذي قام بزيارات متعددة للمعتقلني عىل خلفية احتجاجات جرادة أي
ترصيح بخصوص ادعاءات فعل التعذيب ،إال أنه سجل ترصيحات بخصوص املامرسات املهينة والحاطة بالكرامة؛
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 .16تداول معلومات وصور غري واقعية عىل شبكات التواصل االجتامعي ،ويدعو املجلس يف هذا الصدد إىل نرش
نتائج التحقيق الذي تم اإلعالن عنه يف هذا الصدد؛
 .17يسجل املجلس بعض الصعوبات التي اعرتضت لجنته الجهوية بالرشق يف القيام مبهامها قبيل وبعد أحداث
العنف التي عرفتها مدينة جرادة ،السيام مهام رصد انتهاكات حقوق اإلنسان بسائر املنطقة والتدخل بكيفية
عاجلة كلام تعلق األمر بحالة من حاالت التوتر التي قد تفيض إىل وقوع انتهاك حق من حقوق اإلنسان بصفة
فردية أو جامعية ،وذلك ببذل كل مساعي الوساطة والصلح التي يراها مناسبة بتنسيق مع السلطات العمومية.
استنتاجات متعلقة مبالحظة محاكامت املتابعني عىل خلفية احتجاجات جرادة:

16

 .18متت متابعة عدد من املعتقلني بقضايا جنح عرضوا من أجلها أمام أنظار املحكمة االبتدائية ،وبقضايا جنايات
وجنح مرتبطة بها عرضت عىل أنظار غرفة الجنايات مبحكمة االستئناف بوجدة؛
 .19تم الفصل يف التهم املنسوبة إىل املعتقلني من طرف محكمة مختصة بالنظر إىل مكان وقوع األحداث،
مستقلة حيادية ،منشأة بحكم القانون ،ومل يرث دفاع املعتقلني أي دفع يتعلق باستقاللية املحكمة أو حيادها أو
اختصاصها ما عدا ما يتعلق فقط بطلب إعادة تكييف األفعال املنسوبة لبعض املعتقلني باعتبارها مجرد جنح
تدخل يف اختصاص املحكمة االبتدائية وليس جنايات تدخل ضمن اختصاص غرفة الجنايات مبحكمة االستئناف؛
 .20متيزت الجلسات بالعلنية حيث سمح للصحافة ولحقوقيني ولجمهور واسع مبتابعة أطوارها ،كام تم النطق
باألحكام بشكل علني ،باستثناء قضايا األحداث التي تعترب رسية طبقا للمعايري الدولية ذات الصلة ولقانون
املسطرة الجنائية والتي مل يتمكن املجلس من متابعة املحاكامت بشأنها؛
 .21حرصت املحكمة طوال إجراءات املحاكامت عىل التأكيد عىل احرتامها لقرينة الرباءة ،وتوبع عدد من
املعتقلني يف حالة رساح ،بينام توبع آخرون يف حالة اعتقال ،وقد عللت النيابة العامة وقضاء التحقيق قرار املتابعة
يف حالة اعتقال ،بخطورة األفعال وانعدام ضامنات الحضور؛
 .22تم متتيع املعتقلني يف ملف احتجاجات جرادة بالضامنات التالية:
إعالم كل متهم رسيعا وبالتفصيل ،وبلغة يفهمها ،بطبيعة التهمة املوجهة إليه وأسبابها؛
إعطاء كل متهم الوقت والتسهيالت الكافية إلعداد دفاعه ولالتصال مبحام يختاره بنفسه ،وقد استجابت
املحكمة للمهل التي طلبت إلعداد الدفاع ،عىل األقل مرة واحدة؛
محاكمة املعتقلني دون تأخري وداخل أجل معقول بالنظر إىل عدد املعتقلني ،وعدد الضحايا املفرتضني ودرجة
تعقيد القضية واملهل التي طلبها األطراف؛
محاكمة املعتقلني حضوريا ،وسمحت املحكمة لكل متهم بأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من
اختياره؛
سمحت املحكمة لكل متهم ولدفاعه مبناقشة شهود االتهام وهم أساسا الضحايا املفرتضون يف امللف من أفراد
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القوات العمومية .يف املقابل رفضت استدعاء شهود النفي ،نظرا لوجود اعرتافات يف محارض الرشطة وصور
وفيديوهات تؤكد عدم جدوى االستامع إىل شهود النفي؛
مل يتم إكراه أي متهم عىل الشهادة ضد نفسه أو عىل االعرتاف بذنب ،ومل يرث أي متهم أي ادعاء بخصوص
تعرضه للتعذيب خالل مرحلة البحث التمهيدي ،سواء عند عرضه عىل النيابة العامة ،أو أثناء االستنطاق أمام
قايض التحقيق ،ورصح كل املعتقلني أن ظروف االستامع إليهم من طرف الرشطة القضائية كانت جيدة ،ودونت
ترصيحاتهم دون إكراه أو ضغط؛
أفاد بعض املعتقلني أنهم وقعوا عىل محارض الرشطة القضائية دون قراءة محتواها ،ونازع بعض املعتقلني يف
اعرتافاتهم الواردة يف محارض الدرك املليك ،نظرا لكونهم مل يوقعوا عىل املحارض التي قدمت إىل املحكمة ،وإمنا
وقعوا فقط عىل ترصيحات دونت يف دفرت الترصيحات؛
استجابت النيابة العامة لطلب إحضار دفرت الترصيحات ،ووضعته رهن إشارة املحكمة ودفاع املعتقلني ،وتم
التأكد من مطابقة الترصيحات الواردة يف املحارض املقدمة إىل املحكمة للترصيحات املدونة يف دفرت الترصيحات.
 .23اعتمدت املحكمة يف بناء قناعتها بدرجة كبرية عىل محارض الرشطة القضائية ،وما تضمنته من اعرتافات
للمتهمني ،ومحارض معاينة أنجزتها الرشطة القضائية تفيد تواجد املعتقلني يف أماكن وقوع االحتجاجات
ومشاركتهم يف االحتجاجات رغم قرار املنع من طرف السلطات ،وتفريغات الصور والفيديوهات املوثقة
لالحتجاجات ،وترصيحات عدد من الضحايا؛ فضال عن الشواهد الطبية التي أدىل بها الضحايا؛
 .24استمعت املحكمة االبتدائية للضحايا وجلهم من القوات العمومية ،الذين وصفوا األرضار الجسدية واملادية
التي أصيبوا بها نتيجة احتجاجات جرادة ،وأعامل العنف التي تخللتها ،وأكد دفاعهم االقتصار يف طلب التعويض
عىل درهم رمزي نظرا للظروف االجتامعية واملزرية للمتهمني ،وعدم قدرتهم عىل دفع أي مبلغ تعويض ،مؤكدين
عىل أن املحاكمة العادلة تقتيض األخذ بعني االعتبار حق الضحايا يف االنتصاف؛
 .25خول لكل متهم ،أدين بالتهم املنسوبة إليه ،الحق يف اللجوء إىل محكمة أعىل درجة إلعادة النظر يف قرار
إدانته وىف العقاب الذي حكم به عليه طبقا لقانون املسطرة الجنائية الذي يكفل الحق يف التقايض عىل درجتني؛
 .26تم النطق يف جلسة علنية باألحكام والقرارات القضائية الصادرة يف حق الرشداء املعتقلني يف ملف احتجاجات
جرادة ،ووضعت األحكام والقرارات رهن إشارة األطراف داخل أجل معقول ،وكانت معللة ،ومل تكن جميعها
مرقونة ،خاصة القرارات الصادرة عن غرفة الجنايات االبتدائية حيث تم تحرير الجزء املتعلق بالتعليل بخط اليد؛
 .27تم إصدار األحكام يف حق املتابعني إما برباءتهم من بعض التهم املوجهة إليهم ،أو بتخفيف أو تأكيد األحكام
التي تم البت فيها يف املرحلة االبتدائية؛
 .28استفاد  47سجينا من معتقيل احتجاجات جرادة من العفو املليك بتاريخ  05يونيو  2019مبناسبة عيد الفطر.

17

التقرير الموضوعاتي حول احتجاجات جرادة
ملخص تنفيذي

توصيات عامة
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وإذ يرحب املجلس الوطني لحقوق اإلنسان بالعفو املليك السامي عىل معتقيل احتجاجات جرادة 3؛ فإنه يتقدم
بالتوصيات التالية (أنظر تأطري التوصيات وحيثياتها يف التقرير):
 .1احرتام حق التظاهر السلمي وإعامل التأويل الحقوقي بغض النظر عن الترصيح أو اإلشعار والعمل عىل
تطوير املبادئ التوجيهية الوطنية التي تؤطر تدخل القوات العمومية؛
 .2مواصلة كافة السلطات العمومية التنفيذية والترشيعية واملجالس املنتخبة للتفاعل اإليجايب مع املطالب
االستعجالية ذات الطابع االقتصادي واالجتامعي والتنموي لساكنة مدينة جرادة وإقليمها؛
 .3تقييم التقدم املحرز وأثر «خطة العمل املستعجلة» التي أطلقتها السلطات الجهوية ،يف  14فرباير ،2018
استجابة ملطالب املتظاهرين يف جرادة؛ وكذا املشاريع التي تم تنفيذها حتى اآلن كجزء من تفاعل السلطات
العمومية مع مطالب املتظاهرين؛
 .4ضامن حق التظاهر السلمي ،وإن مل يتقيد بالرشوط القانونية املنصوص عليها؛
 .5االحرتام الصارم لكرامة املوقوفني عىل خلفية االحتجاجات وااللتزام بالقواعد ذات الصلة؛
 .6تنفيذ مقتضيات االتفاقية الجامعية التي أبرمت بني «رشكة مفاحم املغرب» وعدد من النقابات املمثلة
للعاملني ،مبا فيها تيسري ولوج عامل املناجم إىل العالج؛
 .7مساءلة «رشكة مفاحم املغرب» من حيث احرتامها ملسؤوليتها االجتامعية اتجاه العاملني وإعاملها للمبادئ
ذات الصلة باملقاولة وحقوق اإلنسان؛
 .8مواصلة الحوار مع جميع املكونات واملتدخلني لتنفيذ االلتزامات التي تم االتفاق عليها خالل زيارة رئيس
الحكومة والوزراء؛
 .9اإلرساع يف إعداد وتنفيذ برامج اقتصادية واجتامعية كفيلة بتحقيق منوذج تنموي مندمج ومتوازن يرتكز عىل
املقاربة الحقوقية ،ويستجيب ملطالب وحاجيات اإلقليم وساكنته ،السيام ما يتعلق مبكافحة الفقر والهشاشة
واإلقصاء االجتامعي والعمل عىل التقليص من التفاوت املجايل؛
 .10عتامد املقاربة القامئة عىل النوع االجتامعي واملقاربة التشاركية لالستامع والتشاور مع ممثيل الساكنة
املحلية وإدماجهام يف إعداد مختلف مشاريع وبرامج التنمية االقتصادية واالجتامعية والثقافية ملدينة جرادة
وإقليمها؛
 .11تحسني حكامة تدبري شؤون املدينة باعتبارها جزء ال يتجزأ من التنمية وفتح املجال أمام شباب ،نساء ورجال
اإلقليم من أجل النهوض باملشاركة بالشأن العام.
ويدعو املجلس السلطات العمومية املختصة إىل:
 .12مواصلة عملية إغالق اآلبار املهجورة التي يتم استغاللها بطريقة عشوائية لضامن حامية حياة وأمن وسالمة
 -Tweet- 3بالغ
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املواطنني؛
 .13تحديد املناطق التي سيتم استغاللها الستخراج الفحم لتجنب ولوج األشخاص إىل املناطق املحفوفة بالخطر؛
 .14تطهري املدينة من الحطام املعدين وأنقاض الفحم ودراسة إمكانيات إعادة تدوير مخلفات املناجم من
املدينة مع خلق مساحات خرضاء ومرافق ترفيهية للسكان؛
 .15اإلرساع يف تنفيذ مرشوع إنشاء املتحف املنجمي يف جرادة وتأهيل وحامية موقع املنجم لجعله مرشو ًعا
ثقافيًا مندمجا ،قادرا عىل اسرتجاع نشاط املدينة ،وذلك حفاظا عىل الذاكرة املنجمية وتطوير األنشطة الثقافية
واالقتصادية التي تندرج يف إطار التنمية املستدامة؛
 .16إطالق مبادرات مدنية ومؤسساتية لتثمني «فحم جرادة» عرب توظيف تكنولوجيا استخدامه كخزان للطاقة،
والذي قد ميثل أحد مكونات البديل االقتصادي للمدينة؛
 .17يدعو كافة السلطات العمومية الجهوية واإلقليمية واملحلية إىل التفاعل اإليجايب مع مبادرات لجنته الجهوية
وتيسري قيامها بجميع املهام املنوطة بها ،طبقا للقانون ،يف مجاالت الحامية والوقاية والنهوض بحقوق اإلنسان.
كام يدعو املجلس الوطني لحقوق اإلنسان الربملان إىل:
 .18مراجعة القانون رقم  22.80بشأن حفظ املعامل واملواقع التاريخية والنقوش واألعامل الفنية والقطع األثرية
لتشمل خصوصيات الرتاث املنجمي؛
 .19تجديد الرتخيص للجنة الداخلية والجامعات الرتابية والتعمري وسياسة املدينة من أجل مواصلة مهمتها
االستطالعية التي قامت بها ملناجم جرادة وتويسيت مبوجب ترخيص  29يونيو  2015وإعداد تقرير حول تلك
املهمة.
ويطالب املجلس الوطني جهة الرشق ب:
 .20تعزيز وتوسيع مشاركة املواطنني يف إقليم جرادة واملجتمع املدين املحيل يف إعداد ومتابعة وتنفيذ برامج
التنمية املحلية باإلقليم؛
 .21إعامل قواعد الحكامة مبا يجعل الجهة فضاء لتعزيز الدميقراطية التشاركية واحرتام حقوق اإلنسان وفقا
ملبادئ ومقتضيات القانون التنظيمي رقم  111.14املتعلق بالجهات؛
 .22تعزيز قدرات املمثلني املنتخبني بالجهة واإلقليم من أجل إدماج مقاربة التنمية بشكل أفقي يف كافة مشاريع
وبرامج الجامعات الرتابية الواقعة بإقليم جرادة (مقاربة حقوق اإلنسان ،مقاربة النوع ،واملقاربة البيئية)...؛
 .23تنظيم ندوة حول التأهيل االقتصادي للمدن املنجمية :مدينة جرادة منوذجا.
التوصيات املتعلقة مبالحظة محاكامت املتابعني عىل خلفية احتجاجات جرادة:
 .24يجدد املجلس دعوته إىل رضورة مراجعة قانون املسطرة الجنائية والنصوص ذات الصلة بها ،ملالءمتها مع
االلتزامات الدولية ،خاصة عىل مستوى:
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 .25تقوية دور الدفاع خالل مرحلة ما قبل املحاكمة ،بحضوره أثناء مرحلة البحث لتمهيدي؛
 .26ادماج الحق يف الطعن يف كافة القرارات املتعلقة بسلب الحرية ،خاصة قرار الوضع يف الحراسة النظرية؛
 .27كام يجدد املجلس دعوته إىل مراجعة القانون الجنايئ ملالءمته مع املعايري الدولية لحقوق اإلنسان خاصة
فيام يتعلق مبراعاة مبدأ الرشعية والرضورة والتناسب ،ويف هذا السياق يدعو املجلس إىل:
تغيري صياغة الفصول  263وما يليها ،و 300وما يليها ،و 308من القانون الجنايئ يف اتجاه تدقيق العنارص
التكوينية لجرائم إهانة موظف عمومي واالعتداء عليه 4والعصيان ومقاومة أشغال أمرت بها السلطات العامة،5
احرتاما ملبدأ الرشعية الجنائية وما يستوجبه من وضوح للنص الجنايئ وتفسريه الضيق.6
إضافة مقتىض جديد يتعلق بالعنف يف الفضاء العمومي والتحريض عليه يف سياق التظاهر.
7
يدعو املجلس إىل مواصلة تعميم ورش رقمنة املحاكم خاصة عىل مستوى رقن األحكام القضائية مبا يضمن
تحديث آليات االشتغال وتحقيق النجاعة القضائية.
 .28السامح ملالحظي املحاكامت املنتدبني من طرف املجلس الوطني لحقوق اإلنسان بحضور الجلسات الرسية ،
مبا فيها جلسات التحقيق اإلعدادي وجلسات قضايا األحداث والجلسات التي تقرر املحكمة جعلها رسية؛
 .29إرساء استعامل وسائل التسجيل السمعية البرصية أثناء تحرير محارض الضابطة القضائية؛
8
 .30الدعوة إىل توحيد املساطر القانونية املنظمة لألبحاث والتحريات التي تقوم بها الرشطة القضائية  ،وتحيني
القانون املنظم للدرك املليك 9مع مقتضيات قانون املسطرة الجنائية ،ال سيام يف الشق املتعلق بتوقيع األشخاص
املوضوعني رهن الحراسة النظرية يف املحارض عوض دفرت الترصيحات ،10ويف باقي املقتضيات األخرى التي أصبحت
متجاوزة بالنظر إىل املستجدات الدستورية والقانونية.؛
 .31يجدد املجلس دعوته إىل مراجعة املقتضيات القانونية املتعلقة بالتجمعات العمومية والتظاهر السلمي
ملالءمتها مع املقتضيات الدستورية واملعايري الدولية لحقوق اإلنسان ،مبا يكفل توسيع استعامل الفضاء املدين
وضامن بيئة مواتية لعمل املدافعني عن حقوق اإلنسان ،وفق ما جاء بتفصيل يف مذكرته بشأن الظهري املنظم
للتجمعات العمومية ،11ومن بينها:
استبدال العقوبات السالبة للحرية واإلبقاء عىل الغرامات املنصوص عليها يف الفصلني  09و 14من ظهري
التجمعات العمومية؛
 - 4الفرع األول من الباب الرابع من الكتاب الثالث من القانون الجنايئ.
 - 5وهو ما خلصت إليه أيضا الدراسة التي أعدها للمجلس الدكتور محمد اإلدرييس العلمي املشيشيى حول مالءمة القانون الجنايئ مع املبادئ والقواعد املعتمدة يف منظومة
حقوق اإلنسان.
- 6توصيات مذكرة املجلس بخصوص تعديل القانون الجنايئ :من أجل قانون جنايئ يحمي الحريات ويستويف مبادئ الرشعية والرضورة والتناسب.2019 ،
- 7رغم أن قانون املسطرة الجنائية واملدنية ال يتضمن أي مقتىض يلزم القضاة برقن األحكام القضائية ،فإن القدرة عىل «استعامل الوسائل التكنولوجية الحديثة» تعترب من بني
املعايري التي يعتمدها املجلس األعىل للسلطة القضائية يف ترقية القضاة ،طبقا للامدة  75من قانون املجلس.
 - 8الفصل  128من الدستور.
 - 9ظهري رشيف رقم  1.57.280بشأن مصلحة الدرك املليك املغريب ،منشور بالجريدة الرسمية ،عدد  ،2366بتاريخ  28فرباير .1958
 - 10الفصل  73من ظهري رشيف رقم  1.57.280بشأن مصلحة الدرك املليك املغريب.
- 11مذكرة املجلس الوطني لحقوق اإلنسان حول «التجمعات العمومية ضامن حرية االجتامع والتجمهر والتظاهر السلمي» ،وجهت إىل رئيس الحكومة يف نونرب .2015

التقرير الموضوعاتي حول احتجاجات جرادة
ملخص تنفيذي

إدراج مقتىض جديد يتيح ملسؤول القوات العمومية أو أي شخص مؤهل من لدنه بالقيام مبحاولة تفاوض-
وساطة قبل القيام بأي إنذار؛
إدراج مقتىض جديد يكرس رصاحة مبدأين ينبغي أن يحكام اللجوء إىل القوة وهام الرضورة والتناسب ،مع
تحديد األشكال العملياتية املتعلقة باللجوء إىل القوة عىل قاعدة هذين املبدأين مبقتىض نصوص تنظيمية؛
التنصيص عىل أن كل عملية الستعامل القوة ينبغي أن تتم تحت مراقبة وكيل امللك باملحكمة االبتدائية.
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