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ملخص التقرير
لقد أدى إخالء اجليش امللكي املغريب يف  13نوفمرب
 2020ملخي ٍم ضم  20.000صح راوايً كانوا يغلقون معرب
ِ
الكرك رات احلدودي إىل إعالن جبهة البوليساريو أهنا يف ح ٍل
من اتفاق وقف إطالق النار لسنة  1991وهو ما كان ابلفعل
إعالانً لبدء األعمال العدائية ضد اململكة املغربية.

ومنذ ذلك احلني ،شهدان تصاعداً للتوتر يف اإلقليم
احملكوم ذاتي اً إنتقام اً من اخلطوة السابقة ما جعل املواطنني
ٍ
ٍ
منتقاة من
هلجمات
املدنيني والنشطاء الصح راويني أهداف اً
طرف قوات األمن.

تصاعد القمع هذا أدى إىل تعقيد احلياة اليومية
ابملناطق احملتلة وزاد من القلق املتنامي حيال انتهاكات حقوق
اإلنسان وهو ما يؤثر وبشكل خاص على احلقوق املدنية
والسياسية وهي االنتهاكات اليت أوردهتا منظمات دولية
ومقررون أمميون طوال هذه السنة.
هذا التقرير الذي تنسقه فيد رالية اجلمعيات
الكطالنية ألصدقاء الشعب الصح راوي ومعهد نوفاكت
وبدع ٍم من جمموعة جنيف لرتقية ومحاية حقوق اإلنسان
ابلصح راء الغربية جيرد مئة وستني  160حالة انتهاك
للحقوق املدنية والسياسية ويتطرق هلا يف سياقاهتا -وتقع
هذه االنتهاكات مبعدل انتهاك واحد كل يومني طوال هذا
العام ،ومع الرتكيز بشكل خاص على تلك االنتهاكات اليت
تؤثر على حقوق امل رأة واألطفال القصر الذين يتمتعون حبماية
قانونية خاصة طبق اً للقانون الدويل اإلنساين.
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وهي احلاالت والشهادات اليت متكنا من احلصول
عليها عن طريق عشرين مدافع اً ومدافع ةً عن حقوق اإلنسان،
واملتضمنة بتقارير دورية ملنظمات حملية ودولية مثل مجعية
أولياء املعتقلني واملفقودين الصح راويني ،واهليئة الصح راوية
ملناهضة االحتالل املغريب ،وجتمع املدافعني الصح راويني عن
حقوق اإلنسان.
ومن بني االنتهاكات األكثر شيوع اً هذا العام تربز
القيود على احلرية يف احلركة والتنقل ،اإلقامة اجلربية
ابملنازل ،والرتهيب ،والتنمر ،والتهديد ابلقتل ،والتجرمي،
واالعتداء اجلسدي واجلنسي ،والتهديد ابالغتصاب ،وسوء
املعاملة ،والسجن واملراقبة الدائمة عينيا وابستخدام
التكنولوجيا واليت تقع يف إطار تنام نوعي وكمي خطري
آلليات مثل االعتقال التعسفي.
حتدث هذه اهلجمات يف سياق يتسم ابلقيود املفروضة
سلف اً على احلرايت مستغلني يف ذلك القيود واإلج راءات اليت
فرضها تفشي جائحة كوروان كوفيد  ،19وهي اإلج راءات اليت
ساعدت يف التخلص من النشطاء الصح راويني ومن مطالبهم
ابألماكن العامة.
ومن بني كل تلك احلاالت تربز حالة الشقيقتني
سلطانة والواعرة خية املدافعتني عن حقوق اإلنسان وعن
حقوق امل رأة واللتني ختضعان لإلقامة اجلربية مبنزهلما ألكثر من
سنة وقد عانتا من عش رات اهلجمات من طرف قوات األمن
املغربية مبا يف ذلك االعتداءات اجلسدية واجلنسية واغتصاهبما.

وبناءً على االنتهاكات املوثقة ،يقدم التقرير اخلالصات
التالية:
لقد مت استغالل وضعية العمل العدائي املسلح من أجل فرض
املزيد من اإلج راءات األمنية على احلياة اليومية للمواطنني
الصح راويني ،خاصة على السكان البدو ابلصحاري وهناك
شكوك حتوم حول وقوع أعمال تعترب انتهاكا ت خطرية
للقانون الدويل اإلنساين مثل القصف اجلوي للمواطنني
املدنيني ،والرتحيل القسري للسكان ،والقضاء عل سبل
عيشهم من خالل القضاء على املواشي وقطعان اإلبل.
ظهور أمناط جديدة من االحتجاج على نطاق واسع ومحالت
تتناسب مع القيود اليت فرضتها جائحة كوروان كوفيد 19
مثل محلة رفع العلم الصح راوي على املنازل وهو ما تسبب
يف انتهاك وقمع وفق ذات السياق وبتأثري خاص على األماكن
اخلاصة مثل االنتهاك الناجم عن فرض اإلقامة اجلربية داخل
املنازل دون إذن قضائي ،والتدخالت غري القانونية على
املنازل ،واالعتداءات اجلسدية يف األماكن اخلاصة مبا يف ذلك
التنمر واالعتداء اجلنسي.
تسجيل حالة من التوازن بني اجلنسني فيما يتعلق ابنتهاكات
حقوق اإلنسان حيث يشكل الرجال نسبة  %16.3من
األشخاص الذين تعرضوا هلاته التأث ريات ،فيما يشكل النساء
 %83.7ينضاف لذلك تسجيل  20حالة فتاة قاصرة من بني
النساء واللوايت يتمتعن حبماية إضافية طبقا لالتفاقية الدولية
حلماية حقوق الطفل.
ومتت مالحظة أتثري معترب النتهاكات مرتبطة بشكل واسع
بقمع احلق يف التجمع والتظاهر السلميني ،وقمع حرية التعبري
مثل فض الوقفات االحتجاجية من خالل االعتداء اجلسدي
واالعتقاالت التعسفية وهذا ما يشكل ثلثي  3/2االنتهاكات
املوثقة.
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وقد مت مجع حوايل عشرين شكوى ابلتعذيب ،ابإلضافة لرواايت
عديدة عن االنتهاكات املهينة وغري اإلنسانية ،مثل تبين
رمي النشطاء مبناطق بعيدة بعد إخضاعهم للعنف اجلسدي
والنفسي كممارسة .هذه الشكاوى ابالنتهاكات اخلطرية
للعهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية الميكن ربطها
هبيئات خمتلفة عنه حينما يستمر مرتكبوها يف اإلفالت
من العقاب .حيدث كل هذا ابلرغم من وضع اآللية الوطنية
اجلديدة للوقاية من التعذيب اليت أنشأها املغرب سنة 2018
ميول اجمللس األورويب  %95من عملية تنفيذها.
واليت ّ

ففي العام األخري  ،حدثت العديد من الوقائع اخلطرية خاصة
االستخدام املقلق للعنف اجلنسي كسالح قمع من طرف
موظفي اململكة املغربية ضد النساء والرجال على حد سواء
وحيدث ذلك يف سياقات التدخل على املنازل ويف أثناء
االعتقال والسجن .وحدث ذلك ابلفعل يف شكل هتديدات
ابالغتصاب يف حالة الرجال ،والتنمر واالعتداء واالعتداء
اجلنسي يف حالة النساء .هذه األفعال تشكل خرق اً خط رياً
حلقوق امل رأة املنصوص عليها يف اتفاقية حقوق امل رأة يف
توصيتها العامة رقم  30واليت تطبق على سياقات الص راعات
واالحتالل .ويعد اغتصاب سلطانة والواعرة خية يف ماي
ونوفمرب  2021خرق اً كذلك .وهذه االنتهاكات قد ترقى جل رائم
حرب حتت محاية اتفاقية جنيف ال رابعة.

يسعى التقرير احلايل للمسامهة يف حتريك اجملتمع املدين
للدفاع عن حقوق الشعب الصح راوي ابملناطق احملتلة الواقعة
حتت السيطرة املغربية ،ومن أجل كذلك زايدة الضغط على
املؤسسات الوطنية واإلقليمية والدولية املسؤولة عن محاية هذا
الشعب.

