
 

 
 

 

حول احتجاجات احلس مية   الوطين حلقوق الإنسان   تقرير اجمللس    

: قدميت   

قرير اجمللس الوطين حلقوق الإنساحنول احتجاجات احلس مية، اذلي طال انتظاره،واذليمتت املصادقة عليه تيشلك 

خالل مجعيته العامة الثانية، مثرة أ شهر طويةل ومضنية من الاش تغال، سواء عىل مس توى التحرايت أ و عىل مس توى 

فيديو، والاجامتعات وجلسات الاس امتع، التحقق من املعلومات وتقاطعها. وذكل من خالل الواثئق، وأ رشطة ال 

والشهادات، والتقيص، والزايرات املتعددة اليت قام هبا فريق اجمللس، لك هذا من أ جل تقدمي تقرير شامل وحمايد 

 .الزتاما بدوره كضمري دلوةل احلق والقانون وموثق، 

ىل تق، 2020ومارس  2019، اذلي متت صياغته ما بني نونربهيدف هذا التقرير دمي قراءة حقوقية ملا جرى خالل اإ

طار مقاربة مفتوحة وشفافة، عىل املامرسات  قلمي احلس مية. ويركز، يف اإ الثىن عرش شهًرا من الاحتجاجات اليت عرفها اإ

حصاهئا، سواء من طرف السلطات أ و من  املتعارضة مع مبادئ ادلميقراطية وحقوق الإنسان اليت متكن اجمللس من اإ

 جانب املواطنني.

يتجىل يف يكون من ابب املبالغة أ و اخلطأ  القول أ ن احتجاجات احلس مية، واليت جاءت يف س ياق فريد،  لن

تشكيل احلكومة، قد مثلت حداًث اس تثنائًيا يف احلياة الس ياس ية والاقتصادية والثقافية  الصعوابت اليت واهجهتا معلية 

ا. لكنيعترب اجمللس ان احتجاجات احلس مية، متزيت قبل للمغرب احلديث؛ سواء من خالل مدهتا أ و جحمها أ و انعاكساهت

 .لك يشء، مبحتوى تعبرياهتا البارزة

ىل ادعاءات التعذيب وسوء املعامالت املتعددة، اليت أ ثريت فهيذا  يتطرقاجمللس يف هذا التقرير وبطريقة مفصةل، اإ

الكشف عىل مجموع املعلومات اليت يتوفر  امللف،اذلي شهد العديد من التحولت والاهزتازات. وقد حرص اجمللس عىل 

 .علهيا هبذا اخلصوص

لهيا من قبل، واليت تشملتحليل ال خبار  هذا، ويعاجل هذا التقرير العديد من القضااي اليت مل يس بق التطرق اإ

 .ولكن أ يضا، خطاب الكراهية والعنف اذلي ظهرعىل هامش الاحتجاجات « fakenews»املضلةل أ و الزائفة 

ىل ضافة اإ  ذكل، مكّنت مبادرة الاس تقبال والإنصات والتفاعل، اليت اعمتدها اجمللس، مع أ رس وأ قارب املعتقلني اإ

ىل متكل أ فضل ل شاكل وسري الاحتجاجات والاعتقالت اليت تلهتا من هجة، وتعزيز فهم أ ساليب ومسارات  اإ



 

 
 

 

قلني بشلك مس متر وحسب خصوصية لك الاحتجاجات والاعتقالت اليت جنمت عهنا من هجة اثنية، ودمععائالت املعت

 حاةل، من هجة أ خرى.

وابملوازاة مع ذكل، مكنت شهادات عنارص من القوات العمومية، اذلين أ صيبوا جبروح أ و عانوا من أ اثرها، من 

لقاء الضوء عىل زاوية ظلت، حلد ال ن، غري معروفة أ و مت جتاهلها من قبل املواطنني.  اإ

طار مقاربة  أ ما الباعث عىل هذه املبادرة فيتجىل يف رضورة تقيمي وقياس لك الوقائع والادعاءات والهتامات يف اإ

أ و الرأ ي أ و املعتقدات. لك ذكل من أ جل تسليط القناعةأ و مبنظور يتساوى فيه امجليع بغض النظر عن الوضعيةموضوعية، 

 غري مس بوق يف س ياقات الضوء، بشلك حرصي وخملصعىل مجمل املمزيات اليت جعلت من احتجاجات احلس مية حداثً 

 ملغرب.ابحقوق الإنسان 

دماج العديد من ال جزاء الرتكيبية خبصوص الاجهتادات القضائية  عالوة عىل ذكل، اعترب اجمللس أ ن من احلصافة اإ

طار صالحيات اجمللس خبصوص حامية  ن هذا اجلهد، اذلي يدخل يف اإ ادلولية يف جمال حقوق الإنسان يف هذا التقرير. اإ

ز ثقافة حقوق الإنسان والتوعية ابملواضيع املتعلقة هبا وابدلميقراطية بشلك عام، يعترب رضوراًي، ليس فقط ل غراض وتعزي

ديداكتيكية، بل أ يًضا لإعطاء املواطنات واملواطنني نظرة عامة حول معايري ومهنجية معل اجمللس،حيثتظل املعرفة أ فضل 

 ن لبناء جممتع دميقراطي.سالح يف بناء دوةل احلق والقانون وأ فضل ضام

ن  اليت مزيت، يف جزء ل يس هتان به، مطالب الاحتجاجات تسائل  ،مطالب اذلاكرة والهويةحضور وختاما، اإ

بعاد غري املس بوقة  اجمللس بقوة، نظرا ملهمته املتعلقة مبتابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف واملصاحلة، ولكن أ يضا نظرا لل 

 ملا وقع ابحلس مية ونواحهيا.

ذن، من خالل هذا التقرير تقدمي ما يكفي من امل علومات والتوضيحات والتأ مالتلمتكني القارئ من يأ مل اجمللس، اإ

قلمي احلس مية، واليت طبعت اترخي احلراكت الاحتجاجية يف بدلان  صياغة رأ يه اخلاص بشأ ن ال حداث ال لمية اليت شهدها اإ

 بطابع خاص.

 رئيسة اجمللس الوطين حلقوق الإنسان

 أ منة بوعياش 

 


