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رئيس الهيئة
بمناسبة اصنتهاء أشغالها

أنهت هيئئئة النصئئاف والمصئئالحة أشئئغالها ،بإنجازهئئا للمهئئام الموكولئئة إليهئئا طبقئئا لنظامهئئا
الساسي ،وستعمل على رفع تقريرها الختامي لصاحب الجللة الملك محمئئد السئئادس حفظئئه
الئئ ،والئئذي يتضئئمن نتائئئج وخلاصئئات أعمالهئئا بالنسئئبة لمختلئئف المهئئام الئئتي كلفئئت بهئئا،
والتواصئئيات والمقترحئئات الئئتي تقئئدمت بهئئا مئئن أجئئل الاصئئلحات التشئئريعية والمؤسسئئاتية
والتربوية الضرورية لعدم تكرار ما جرى.
لقد عملت الهيئة ،تدريجيا أثناء إنجازها لمهامها ،على العل ن عن مجموعة من النتائج الئئتي
تواصئئلت إليهئئا بخصئئوص مجهئئولي المصئئير المتئئوفين فئئي مراكئئز احتجئئاز أو فئئي أحئئداث
اجتماعية أو ظروف أليمة أخرى .وسيتم العل ن عن باقي نتائج تحرياتها في اليام القادمة.
وقد اتخذت الهيئة قرارات التعويض المناسبة فيما يخئئص الضئئحايا ،أو ذوي حقئئوقهم ،وعنئئد
القتضاء لجبر باقي أضرارهم عن طريق تواصيات فردية ،والتي سئئيتم الخبئئار بشئئأنها عئئن
طريق مراسلة المعنيين بها .كما سيتم العل ن لحقئئا عئئن طئئرق تتبئئع تفعيئئل تلئئك القئئرارات
والتواصيات ،مع البيا ن أ ن الهيئة وضعت أيضئئا التواصئئيات والمقترحئئات المتعلقئئة بالبرنامئئج
الصحي للضحايا ،وبجبر الضرار الجماعية.
وأود ،أاصئئالة عئئن نفسئئي وباسئئم سئئائر أعضئئاء الهيئئئة ،أ ن أعئئرب عئئن خئئالص الشئئكر لكئئل
الضحايا وعائلتهم على تعاونهم البناء مع الهيئة طيلة إنجازها لمهامها .وأنوه بإسهامات كئئل
الحركئئة الحقوقيئئة وفعاليئئات المجتمئئع المئئدني ،والهيئئئات السياسئئية والنقابيئئة ،وبتجاوبهئئا
ومواكبتها لشغال الهيئة.
كما أشكر السلطات العمومية وأجهزة الدولة على ما وجدته الهيئة لديها من تعاو ن ،وكذا كئئل
وسائل العلم ،المكتوبة والسمعية البصئئرية ،الوطنيئئة والجنبيئئة ،لمواكبتهئئا وتعريفهئئا بكئئل
مراحل أنشطة الهيئة ،والجمهور الواسع الذي تابع أنشطتنا وآزر المجهودات التي قئئامت بهئئا
الهيئة.
وأعرب عن خالص شكري وتقديري لجميع أعضاء الطاقم الداري والتقني على التضئئحيات
الجسيمة التي بذلوها من أجل تيسير قيام الهيئة بمهامها.
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ول يفوتني أ ن أعبر كذلك عن شكري وتقديري لكل الباحثين والخبراء ،المغاربئئة والجئئانب،
الذين ساهموا ،كل من موقعه و تخصصه واهتماماته ،في هذا المسار.
وفي نهاية أشغالنا ،من الواجب أ ن نستحضر كل الخطئئوات الئئتي قطعتهئئا بلدنئئا ،منئئذ مطلئئع
التسعينات ،في مسلسل تسوية ماضي النتهاكات الجسيمة لحقوق النسئئا ن ،معئئتزين بئئالطفرة
النوعية التي عرفها هذا الملف الشائك ،بفضل الرادة السامية لصاحب الجللئئة الملئئك محمئئد
السادس حفظه ال ،ومتمنين أ ن تأخذ كافة النتائج التي تمخضت عن أشغال الهيئة كل أبعادهئئا
التاريخية بالنسبة لوطننا ،باعتبارها لبنة أساسية من لبنات بناء دولة الحق والقانو ن.
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