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هيئة الصنصاف والمصالحة

عرض السيد رئيس هيئة الصنصاف والمصالحة
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تقديم
تم تنصيب رئيس وأعضاء هيئة الصنصاف والمصالحة من طرف صاحب الجللللة الملللك محمللد
السادس حفظه الل بمدينلة أكلادير بتاريلخ  07ينلاير  ،2004بعلد أن تفضلل جللتله بالموافقلة
والمصادقة على التوصللية المرفوعللة إلللى صنظللره السللديد مللن قبللل المجلللس التستشللاري لحقللوق
الصنسان وفق المادة السابعة من الظهير الشريف  1.00.350الصادر في  10أبريل  2001و
المتعلق بإعادة تنظيم المجلس والقاضللية بإحللداث هيئللة للصنصلاف والمصلالحة للنظلر فلي ملللف
اصنتهاكات حقوق الصنسان المرتكبة في الفترة الماضية و قد شكل الخطاب الملكي السامي بمناتسللبة
تنصيب رئيس وأعضاء الهيئة ،تسندا مرجعيا موجها لعمالها وأتساتسا مؤصللل لمقاربتهللا ،حيللث
حللدد جللتلله التختصللاص العللام للهيئللة و غايتهللا باعتبارهللا لجنللة وطنيللة للحقيقللة والصنصللاف
والمصالحة.
وبهده الصفة فلان عملل الهيئلة ينلدرج ضلمن المسلار المغربلي للتحللول الللديمقراطي ،باعتبلاره
مشروعا وطنيا وعمل حضاريا لبناء المستقبل ولرفع التحديات الداتخليللة والخارجيللة للبلد ،مللن
لدن شعب ل يتهرب من ماضيه ول يظل تسجين تسلبياته بل يعمل على تحللويله إلللى مصللدر قللوة
ودينامية لتشللييد مجتمللع ديمقراطللي ،يمللارس فيلله كللل المواطنللات والمللواطنين حقللوقهم بحريللة
وينهضون بواجباتهم بكل وعي والتزام ،في إطار دولة الحق والقاصنون.
لقد اصنكبت الهيئة ،تخلل المرحلة التحضيرية المنتهية ،على إعداد صنظامها التساتسي وتخطة
عملها ،وآليات اشتغالها الداتخلية ،وتجهيز المقر الموضوع رهن إشارتها بما يلزم من التجهيزات
والمكاتب و تمكنت ،بفضل العمل الدؤوب لجميع أعضائها و طاقمها الداري من الصنتقال إلى
.تنفيذ برامجها ذات الولوية

إعداد النظام التساتسي وخطة العمل
عقدت الهيئة تخلل المرحلة العدادية تسعة اجتماعات دورية ،و اجتماعات فرعية لفرق عملها،
بمعدل  12اجتماعا لكل فريق.
تخصصت تلك الجتماعات لعداد مشروع النظام التساتسي و تخطة عمل الهيئللة ،ووضللع آليللات
اشتغالها الداتخلية على صعيد الدارة.
وبالموازاة مع ذلك ،عقدت الهيئة لقاءات مع ممثلي لجللان وطنيللة للحقيقللة عللبر العللالم ،وصنظمللت
اجتماعات اتستشارية مع تخللبراء دولييللن فللي هللذا المجللال ،وأتساتسللا مللن المركللز الللدولي للعدالللة
الصنتقالية الذي يوجد مقره بنيويورك بالوليات المتحدة المريكية.
و تلقت الهيئة عشرات المذكرات الواردة عليها من منظمات حقوقية ،وجمعية هيئات المحامين
بالمغرب ،وعائلت لضحايا ماضي الصنتهاكات الجسيمة ،وأقدمت على تنظيم زيارات ميداصنية
.إلى  18قرية ومدينة عبر التراب الوطني
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وقد تخلصت اجتماعات الهيئة الدورية وتسلسلة اللقاءات والتستشارات التي صنظمتها إلى إعداد
مشروع النظام التساتسي الذي حظي بالموافقة المولوية عبر ظهير المصادقة والنشر بالجريدة
.الرتسمية بتاريخ  12أبريل  2004و الذي حدد مهام واتختصاصات وهيكلة الهيئة

تدقيق مهام الهيئة
تباشر هيئة الصنصاف والمصالحة ،في صنطاق اتختصاصاتها ،المهام التالية:
الكشف عن الحقيقة
 إثبات صنوعية ومدى جسامة الصنتهاكات الماضية لحقوق الصنسان؛
 إجللراء التحريللات ،وتلقللي الفللادات ،والطلع علللى الرشلليفات الرتسللمية ،واتسللتقاء
المعلومات والمعطيات التي توفرها أية جهة ،لفائدة الكشف عن الحقيقة؛
 مواصلة البحث بشأن حالت التختفاء القسري التي لم يعرف مصيرها بعد؛
 بذل كل الجهود للتحري بشأن الوقائع التي لم يتم اتستجلؤها؛
 الكشف عن مصير المختفين ،مع إيجاد الحلول الملئمة بالنسبة لمن ثبتت وفاتهم؛
 الوقللوف علللى مسللؤوليات أجهللزة الدولللة أو غيرهللا فللي الصنتهاكللات والوقللائع موضللوع
التحريات؛
 تضللمين التقريللر النهللائي تخلصللات البحللاث والتحريللات والتحاليللل المجللراة بشللأن
الصنتهاكات وتسياقاتها،
جبر الضر و إعادة العتبار
 جبر الضلرار مللن حيللث التعلويض الملادي ،إعلادة التأهيلل و الدملاج ،التسللترداد ،رد
العتبار ،وكل أشكال جبر الضرر الملئمة حسب التحريات والبحاث في صنطاق الكشف
عن الحقيقة؛
التوصيات و ضماصنات الوقاية و عدم التكرار:
 تضمين التقرير النهائي ،كوثيقللة رتسللمية للهيئللة ،التوصلليات والمقترحللات الكفيلللة بحفللظ
الذاكرة وبضمان عدم تكرار ما جرى ومحو آثار الصنتهاكللات واتسللترجاع الثقللة وتقويتهللا
في حكم القاصنون واحترام حقوق الصنسان؛

المصالحة
 المساهمة في تنميللة وإثللراء ثقافللة و تسلللوك الحللوار وإرتسللاء مقومللات المصللالحة ،دعمللا
للتحللول الللديمقراطي لبلدصنللا وبنللاء دولللة الحللق والقللاصنون وإشللاعة قيللم وثقافللة المواطنللة
وحقوق الصنسان.

هيكلة و برامج عمل الهيئة
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لجرأة هده التختصاصات ،وضعت الهيئة برامج عمل متنوعة من ضمنها ما يتعلق بالتحريات
و الدراتسات و جبر الضرر و العلقات مع الضحايا و المجتمع و التعاون مع المنظمات الوطنية
و الدولية و العلم و التوثيق.
و ينتظم أعضاء الهيئة ،لمتابعة إصنجاز هده المهام ،ضمن فرق العمل التالية:
 6فريق العمل المكلف بالتحريات؛ 7فريق العمل المكلف بجبر الضرار؛ 8فريق العمل المكلف بالبحاث والدراتسات.مهام فريق العمل المكلف بالتحريات:
 9البحث في شأن الشخاص ضحايا التختفاء القسري مجهولي المصير ،الحياء منهموالمتوفين؛
 10جمع كل المعلومات والوثائق ،وتلقي الفادات ذات الصلة بأحداث ووقائع ماضيالصنتهاكات بمختلف أصنافها.
مهام فريق العمل المكلف بجبر الضرار:
 11مواصلة العمللل التحكيمللي فيمللا يخللص التعللويض عللن الضللرار الماديللة والمعنويللةللضحايا وذوي الحقوق ممن تعرضوا للتختفاء القسري والعتقال التعسللفي ،اعتمللادا
على قواعد العدل والصنصاف؛
 12العمل على جللبر بللاقي الضللرار الللتي لحقللت بضللحايا التختفللاء القسللري والعتقللالالتعسفي.
مهام فريق العمل المكلف بالبحاث والدراتسات:
 13إعداد البحاث والدراتسات اللزمة لصنجاز مهام الهيئة؛ 14جمع وتحليل المعطيات والمعلومات والخلصات المتوصل إليها من طرف باقيفرق العمل ،في أفق إصنجاز الهيئة للتقرير النهائي.

موجز المحاور العامة لخطة العمل
المحور التستراتيجي الول :الكشف عن الحقيقة
الصنشطة
 التحقق من كون الفعال المرتكبة تشكل صنمطا منتظما أم ل من الصنتهاكات الجسيمة لحقوق
الصنسان
 التحقق من طبيعة وأتسباب ومدى جسامة الصنتهاكات من تخلل البحث في الظروف
والعوامل والسياق والدوافع والمسوغات  /التبريرات التي أدت إلى ارتكابها
 تحديد مسؤولية الجهزة والسلطات أو المؤتسسات والتنظيمات المشتبه في تورطها في
ارتكاب تلك الصنتهاكات
 التحقق من ما إذا كاصنت هذه الصنتهاكات صنتيجة تخطيط مقصود من جاصنب الدولة أو أي من
أجهزتها أو أي تنظيم تسياتسي أو أية مجموعة أتخرى وذلك بهدف تسياتسي
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 المبادرة بتنسيق وتسهيل جمع المعلومات وتلقي الدلة ،بشكل مباشر أو من تخلل جلسات
اتستماع مع الشخاص المعنيين )ضحايا أو ممثلين عن الضحايا( وذلك لتحديد هوياتهم
ومصائرهم وطبيعة ومدى الذى الذي لحق بهم.
:طرق التدخل
البحث الوثائقي  :تحليل التقارير والدراتسات الموجودة ،والرشيفات الرتسمية )محاضر
الضابطة القضائية ،الحكام الصادرة(...
التحري الميداصني  :التستماع للضحايا والعائلت ،والمكلفين بتنفيذ القواصنين ،التقصي في حالت
وأمكنة عرفت اصنتهاكات
تحليل النماذج المعروفة :والتي ل تتطلب تحريا ميداصنيا بقدر ما تتطلب بحثا في المعلومات
المتوفرة
التشاور  :بشأن الحالت التي تبثت وفاتها والقيام بالجراءات الدارية قصد تحديد المدافن
وطريقة التعامل مع ذوي الحقوق والعائلت وبشأن مجهولي المصير قصد تحديد مصيرهم
التقرير  :تضمين التقرير النهائي تخلصات البحاث والتحريات والتحاليل المجراة بشأن
الصنتهاكات وتسياقاتها

المحور التستراتيجي الثاصني :جبر الضرر وإعادة العتبار
:الصنشطة
 البت في الطلبات المقدمة من قبل الضحايا أو عائلتهم أو أصحاب الحقوق إلى غاية 13
فبراير 2004
 إجراء جلسات اتستماع للضحايا والشهود ذوو الصلة بالحالت المعروضة
 إعداد الملفات والمقررات التي تستقدم للهيئة للبت النهائي فيها فيما يتعلق بالتعويض
المادي
 إعداد التحاليل والاقتراحات المرتبطة بإعادة التأهيل وإدماج الضحايا
 إعداد المساطر والجراءات المرتبطة بتنفيذ القرارات والتدابير المرافقة لمسلسل
الدماج وإعادة التأهيل
:طرق التدخل
التعويض المادي :مقترحات فيما يتعلق بطبيعة التعويض والتقديرات المالية
إعععادة التأهيععل والتسععترداد :مقترحللات وتللدابير إجرائيللة فللي العلقللة مللع التأهيللل الصللحي،
الجتماعي والمهني
مقترحات بخصوص طرق إعادة التأهيل واتسترجاع الممتلكات
علقة مستمرة مع الضععحايا والعععائلت :متابعة العلقللة التواصلللية وإجللراءات تنفيللذ القللرارات
الصادرة عن الهيئة
مقترحات وتوصيات :فيما يتعلق بإعادة العتبار على النطاق الجماعي والفردي

المحور التستراتيجي الثالث :التوصيات وضماصنات الوقاية وعدم التكرار
:الصنشطة
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 إعداد البحاث والدراتسات
 جمع وتحليل المعطيات والمعلومات و الخلصات المتوصل إليها من طرف باقي فرق
العمل
 تنظيم صندوات عمومية اتستشارية حول المواضيع ذات الصلة بمهام الهيئة
 إصنجاز تقارير حول السياق التاريخي للحداث
 إعداد دراتسات موضوعاتية حول الحداث المرتكبة
 المساهمة في إعداد التقرير النهائي
:طرق التدخل
البحث والدراتسة :الطلع على الكتابات والدراتسات المنجزة من قبل الشخاص والجامعات
والمنظمات غير الحكومية
التحليل :جمع وتحليل المعطيات حول السياقات التاريخية والسياتسية والجتماعية و القاصنوصنية
التقرير والقتراح :إعداد تخطة التقرير النهائي واقتراح البدائل المعيارية والتنظيمية التي من
شأصنها النهوض بالمصالحة وتقوية دولة الحق والقاصنون ودعم الديمقراطية.

المحور التستراتيجي الرابع :المصالحة
:الصنشطة
 تشجيع النقاش والحوار حول مقومات المصالحة عبر تنظيم الندوات العمومية
والزيارات الميداصنية للمناطق
 تنظيم جلسات اتستماع للضحايا ومع الشخصيات العمومية
 تقديم مقترحات لعادة العتبار على النطاق الجماعي
 جمع رصيد وثائقي مكتوب وتسمعي بصري في أفق تخلق مركز /مراكز لحفظ الذاكرة
 المساهمة في تشجيع اصنفتاح الجامعة ومؤتسسات البحث والبداع على الحداث المرتبطة
بماضي اصنتهاكات حقوق الصنسان
:طرق التدخل
التواصل المستمر :مع الرأي العام من تخلل النشرات التخبارية ،الوصلللت الشللهارية ،إعللداد
الدعائم التواصلية المختلفة
المرافقععة والمسععاعدة :إعللداد برامللج لمسللاعدة الضللحايا وعللائلتهم مللع المنظمللات الحقوقيللة
والمؤتسسات المعنية.
التستماع :للضحايا والعائلت وتلقي الشهادات قصد إتسماع صوت الضحايا والتعريف بمعاصناتهم

التنظيم والبناء الداري
من أجل مساعدة الهيئة على القيام بهده المهام وقصد تنفيذ الصنشطة المرتبطة بالمحاور
التستراتيجية السالفة الذكر ،تم إعداد هيكلة إدارية مرصنة وقابلة للتطوير حسب تقدم مراحل
العمل العام للهيئة.
:ومن هدا المنطلق تمت هيكلة إدارة الهيئة وفق النموذج التالي
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الوحدات التدبيرية المرتبطة مباشرة بفرق العمل :حيث عملت الهيئة على توظيف أطر إدارية
متخصصة تتمثل مهمتها في السهر على تتبع وتنفيد برامج عمل كل فريق على حدة ،بالضافة
إلى وضع مساعدين ومساعدات من مختلف التخصصات رهن إشارة فرق العمل حسب
.حاجيات كل فريق والمهام المبرمج إصنجازها
:القسام التقنية :منها ما هو قائم ومنها ما هو قيد الصنجاز ،وتشمل هده القسام المجالت التالية
 العلم والتواصل والنشر
 التحرير والمعالجة المعلوماتية للمعطيات والبياصنات
 التوثيق والرشفة وتدبير الملفات
 اتستقبال وتوجيه وإرشاد الضحايا و دوي الحقوق
 مكتب الضبط
 كتابة تخاصة بالهيئة ورئاتستها
وتجدر الشارة إلى أصنه تم العتماد تخلل هده المرحلة أيضا على فريق من الطر ،كلف
بالتحليل القبلي للطلبات المقدمة للهيئة ،حيث تمثلت مهمته في فرز وإحصاء وتحليل أولي
لمضامين الطلبات مما مكن الهيئة من تكوين صورة أولية عن صنوع المطالب وتصنيف أولي
لطبيعة الصنتهاكات حسب منطوق الطالبين.
كما تمت التستعاصنة بأطر إدارية لمتابعة عملية إعداد قاعدة البياصنات العامة للهيئة ،كآلية
أتساتسية لضبط وتيسير النفاد إلى المعلومات المتعلقة بالضحايا وتسهيل مهمة تدبير الملفات.

موجز الصنشطة المنجزة
اعتبارا من هيئة الصنصاف والمصالحة أن تسوية ملف ماضي الصنتهاكات مشروع يهم المجتمع
والدولة ،في الحاضر والمستقبل ،مع اتستخلص دروس الماضي ،حرصت الهيئة على تبني
مقاربة تشاركية مع كل أطراف المجتمع والدولة وهو اتختيار تعزز بمقتضى النظام التساتسي.
وقد اصنكبت الهيئة تخلل الفترة التحضيرية الممتدة مند تنصيبها رتسميا إلى غاية صدور ظهير
المصادقة على النظام التساتسي وصنشره في الجريدة الرتسمية على اتستهداف وإصنجاز مجموعة من
.الصنشطة ذات الولوية
و هكذا عملت الهيئة على:
 مراجعة وتدقيق وتحيين لوائح ضحايا التختفاء القسري مجهولي المصير تدقيق وتحيين لوائح ضحايا التختفاء القسري المتوفين. إعداد دراتسات وأبحاث حول تحديد السياق التاريخي والسياتسي للحداث الرئيسية مند 1956إلى غاية  1999والتي يفترض أصنها تشكل اصنتهاكات جسيمة لحقوق الصنسان
 إعداد برصنامج أ,لي للصنشطة التحسيسية والتستشارية في شكل صندوات وورشات عمل حولالقضايا الكبرى المرتبطة بتجارب لجان الحقيقة على الصعيد الدولي.
 الصنكباب على معالجة حالت التستعجال الصحي لضحاي الصنتهاكات الماضية لحقوقالصنسان.
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:العلقة مع الضحايا وعائلتهم ودوي الحقوق
اصنتقلت الهيئة في هده المرحلة إلى ما يزيد عن  15جهة عبر البلد التقت من تخللها الهيئة مع
 25عائلة لضحايا التختفاء القسري المتوفين ودلك في إطار التشاور واتستمزاج رأي عائلت
الضحايا في مواضيع مرافقة الضحايا وعائلتهم للمسار الذي دشنته الهيئة وجبر الضرار
والحلول الملئمة التي يرتضيها دوي حقوق الشخاص المختفين لمسألة المقابر والمراتسم
المتعلقة بالمدافن ورد العتبار .كما اتستقبلت لجنة تنسيق عائلت المختفين مجهولي المصير
المتكوصنة من  18عائلة للمختفين مجهولي المصير ،بالضافة إلى لقاءات اصنفرادية مع عائلت
كل من  :عبد الحق الرويسي و الحسين الماصنوزي والمهدي بنبركة و عمر بنجلون ومحمد
.إتسلمي
العلقة مع المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية
تميزت الصنشطة التي قامت بها الهيئة في العلقة مع المنظمات الدولية بتبادل الخبرات
والمعلومات حول الملفات والمواضيع المتعلقة بمهام الهيئة وصنذكر منها على الخصوص
اللقاءات والجلسات التستشارية المنظمة مع المركز الدولي للعدالة الصنتقالية ومنظمة مراقبة
حقوق الصنسان وتخلق قنوات التواصل مع منظمة العفو الدولية والشبكة الورومتوتسطية لحقوق
.الصنسان والمركز الكندي ديمقراطية وحقوق
أما على الصعيد الوطني ،فقد صنظمت الهيئة العديد من اللقاءات مع المنظمات الحقوقية
والحزاب السياتسية والمنظمات الشبابية وعملت على مراتسلة كل مكوصنات الحركة الحقوقية
المغربية ،صناهيك عن دراتسة وتحليل والتستفادة من كافة المذكرات المرفوعة إليها من قبل هده
التنظيمات والجمعيات بما فيها الجمعيات الحقوقية المغربية العاملة في الخارج وعلى
.الخصوص بأوروبا
وقد تناولت اللقاءات بالضافة إلى تقديم الهيئة ،تسبل تفعيل التعاون مرافقة ومساعدة الضحايا
والبرامج التحسيسية وتبادل المعلومات والتستفادة من الرشيفيات لفائدة الكشف عن الحقيقة.
العلقة مع السلطات العمومية ووتسائل العلم
راتسلت الهيئة تخلل هده الفترة كل من وزارة حقوق الصنسان ،وزارة الخارجية ووزارة الداتخلية
والوزارة الولى بشأن الملفات المرتبطة بالتختفاء القسري وملفات الدماج المهني لضحايا
الصنتهاكات الماضية من معتقلين تسياتسيين وصنقابيين .كما عقدت أربع لقاءات مع وزارة الصحة
.للتداول حول تسبل حل المشاكل الصحية المستعجلة للضحايا
وفي العلقة مع وتسائل العلم ،عملت الهيئة على تعميم بياصنين يتعلق الول بفتح أجل اتستقبال
طلبات الضحايا والثاصني حول تنصيب الهيئة ومغزى الخطاب الملكي السامي بهده المناتسبة
بالضافة إلى شرح مقاربتها وتقديم الولويات المطروحة عليها والتزامها باتستنهاض كافة
قدراتها وإمكاصنياتها الذاتية من أجل القيام بمهامها .وبمناتسبة صدور ظهير المصادقة على النظام
التساتسي والنشر بالجريدة الرتسمية ،عقدت الهيئة لقاء صحفيا لتقديم مضامين النظام التساتسي
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ومحاور تخطة العمل .وتجدر الشارة كذلك إلى أن الهيئة بصدد إعداد موقع أصنترصنيت تخاص بها
.تسيتم إطلقه قريبا
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