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تقديم

عرف املغرب، خالل ت�سعينيات القرن املا�سي والعقد الأول من القرن احلايل، اإ�سالحات هامة يف 

جمال البناء الدميقراطي وتعزيز حق�ق الإن�سان، همت العرتاف الد�ست�ري بحق�ق الن�سان كما هي 

متعارف عليها عامليا، وتعزيز النخراط يف التفاقيات الدولية حلق�ق الإن�سان، واإحداث م�ؤ�س�سات 

وطنية معنية بحق�ق الإن�سان، وت�فري حماية قان�نية حلق�ق الإن�سان مبا يتالءم مع التزامات اململكة 

الدولية، ف�سال عن معاجلة ما�سي النتهاكات اجل�سيمة حلق�ق الإن�سان، واإطالق ا�سرتاتيجيات وطنية 

يف العديد من املجالت ذات ال�سلة بحق�ق الإن�سان، اإ�سافة اإىل تنظيم ح�ارات وطنية همت ق�سايا 

الأ�رسة واجله�ية وغريها. وقد كان لهذه الإ�سالحات اأثر اإيجابي على ت�طيد حق�ق الإن�سان وتعزيز 

البناء الدمي�قراطي. 

وقد اأدت الدينامية ال�طنية الناجتة عن هذه الإ�سالحات وتالقي الإرادة العليا للدولة مع مطالب 

الإ�سالح ال�سيا�سي املعرب عنها من قبل خمتلف الفاعلني املعنيني اإىل القيام باإ�سالح د�ست�ري هام 

�سنة 2011 من خالل اعتماد د�ست�ر جديد اعترب مبثابة ميثاق حقيقي للحق�ق واحلريات الأ�سا�سية، 

مبا ت�سمنه من اعرتاف باللتزام بحق�ق الإن�سان كما هي متعارف عليها عامليا، وجترمي لالنتهاكات 

بها،  والنه��س  الإن�سان  حلماية حق�ق  وطنية  هيئات  واإحداث  ود�سرتة  الإن�سان،  اجل�سيمة حلق�ق 

ومكافحة جميع  املنا�سفة  وهيئة  ال��سيط،  وم�ؤ�س�سة  الإن�سان،  ال�طني حلق�ق  املجل�س  وخ�س��سا 

الب�رسي،  ال�سمعي  لالإت�سال  العليا  والهيئة  والطف�لة،  لالأ�رسة  الأعلى  واملجل�س  التمييز،  اأ�سكال 

والهيئة ال�طنية للنزاهة وال�قاية من الر�س�ة وحماربتها، واملجل�س ال�طني للغات والثقافة املغربية، 

ف�سال عن اإحداث عدد اآخر من امل�ؤ�س�سات املعنية بحق�ق الإن�سان والتنمية واحلكامة، وتعزيز احلماية 

الد�ست�رية للحق�ق املدنية وال�سيا�سية واحلق�ق القت�سادية والجتماعية واحلق�ق الفئ�ية، وتعزيز 

ا�ستقالل ال�سلط والف�سل بينها، وتعزيز اآليات النت�ساف والتظلم والإ�رساك والت�ساور، وغريها. 

اإ�سالحية هامة ات�سمت مقاربة تدبريها  اأورا�س  اإطالق  اأجل تنفيذ مقت�سيات الد�ست�ر مت  ومن 

اأول�ية كالإ�سالح  ذات  تنظيم ح�ارات وطنية هامة عاجلت ق�سايا  وت�ساوري عرب  ت�ساركي  بنهج 

وق�سية  املدين  للمجتمع  اجلديدة  الد�ست�رية  بالأدوار  والنه��س  العدالة  ملنظ�مة  والعميق  ال�سامل 

الإجها�س. 
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الت�رسيعية وامل�ؤ�س�ساتية ذات ال�سلة بحق�ق  وقد مكنت هذه الأورا�س من تعزيز الإ�سالحات 

التنظيمية اخلا�سة بكل من املجل�س القت�سادي والجتماعي  الق�انني  اعتماد  الإن�سان، من خالل 

والبيئي والأحزاب ال�سيا�سية واملجل�س الأعلى لل�سلطة الق�سائية والنظام الأ�سا�سي للق�ساة وممار�سة 

احلق يف تقدمي العرائ�س وامللتم�سات يف جمال الت�رسيع والدفع بعدم د�ست�رية. اإ�سافة اإىل تعديل 

القان�ن املتعلق بالق�ساء الع�سكري واإ�سدار الق�انني املتعلقة باملجل�س ال�ست�ساري لالأ�رسة والطف�لة 

الب�رسي  ال�سمعي  لالت�سال  العليا  والهيئة  العلمي  والبحث  والتك�ين  للرتبية  الأعلى  واملجل�س 

اإغفال  دون  هذا  والنت�ساف.  والتظلم  احلماية  واآلياته يف جمال  الإن�سان  ال�طني حلق�ق  واملجل�س 

اإ�سدار الق�انني املتعلقة بال�سحافة والن�رس واحل�س�ل على املعل�مة، والأ�سخا�س يف و�سعية اإعاقة، 

ومكافحة الجتار بالب�رس، وحماربة العنف �سد الن�ساء وغريها. وه� ما يعد مبثابة بنيات حتتية اأ�سا�سية 

للنه��س بحق�ق الإن�سان وحمايتها، وال�سمان الدائم لحرتامها.

وحق�ق  الدميقراطية  جمال  يف  ال�طنية  العمل  خطة  باعتماد  الإ�سالحي  امل�سار  هذا  ت�ج  وقد 

بالعناية  2017 كاختيار وطني ا�سرتاتيجي حظي  21 دجنرب  الإن�سان من قبل جمل�س احلك�مة يف 

امللكية الكرمية من خالل »اهتمام جاللة امللك بهذه اخلطة واإ�سدار ت�جيهاته ال�سامية ق�سد ا�ستكمال 

ترجمتها اإىل خمطط تنفيذي، ينخرط فيه اجلميع، واإعداد كافة الن�س��س القان�نية والتدابري العملية 

املرتبطة بها، ورفع نتائج ذلك اإىل النظر ال�سديد جلاللة امللك حفظه الله«.

واإ�سهاما من وزارة الدولة املكلفة بحق�ق الإن�سان يف التعريف بهذه الإ�سالحات الهامة ون�رس 

ثقافة حق�ق الإن�سان وكذا ال�ق�ف عند بع�س اخل�سا�سات والتحديات التي ينبغي جتاوزها ورفعها، 

ارتاأت اإعداد جمم�عة من ال�ثائق املرجعية ت�سمل تقارير خا�سة ودلئل ا�سرت�سادية واأوراق مرجعية 

يف جمال حق�ق الإن�سان.

ويف هذا الإطار �رسعت هذه ال�زارة يف ن�رس بع�س الأوراق املرجعية، كما اأعدت هذا التقرير 

الذي يعد الأول من ن�عه، والذي ير�سد التط�رات الت�رسيعية وامل�ؤ�س�ساتية يف جمال حق�ق الإن�سان 

يف �س�ء د�ست�ر 2011، والذي ناأمل اأن ي�سكل مرجعا اإ�سافيا يغني الر�سيد ال�ثائقي ال�طني وي�سهم 

يف ن�رس ثقافة حق�ق الإن�سان لدى خمتلف الفاعلني املعنيني والباحثني واملهتمني وعم�م امل�اطنني.

وقد اقت�سى النظر تكليف اخلبري احلق�قي الأ�ستاذ اأحمد �س�قي بني�ب، قبل اأن يتف�سل جاللة 

امللك بتعيينه مندوبا وزاريا مكلفا بحق�ق الإن�سان، باإجناز هذه ال�ثيقة ملا مييزه من اإملام وا�سع مبرجعيات 
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القان�ن الدويل حلق�ق الإن�سان وبالقان�ن عم�ما، ونظرا ملا راكمه من خربة ميدانية داخل املغرب 

وخارجه.

لذلك اأت�جه اإليه بال�سكر اجلزيل على ما بذله من جمه�د حمم�د لإجناز هذا العمل الذي نتمنى اأن 

يروق القارئ املغربي عم�ما والباحث يف التط�ر امل�ؤ�س�ساتي والت�رسيعي خ�س��سا.

والله ويل الت�فيق.

وزير الدولة املكلف بحقوق الإن�سان

الأ�ستاذ امل�سطفى الرميد



1011

مدخل: طبيعة التقرير ومنهجية اإعداده

ياأتي اإعداد هذا التقرير، يف اإطار التفاعل مع التط�رات الكمية والن�عية التي ي�سهدها الإطار 

القان�ين وامل�ؤ�س�ساتي يف جمال حق�ق الإن�سان يف �س�ء د�ست�ر 2011، وم�اكبة للديناميات املت�قعة 

اعتبارات  املدخل  يب�سط  واإذ  الإن�سان.  الدميقراطية وحق�ق  ال�طنية يف جمال  اعتماد اخلطة  عقب 

اإ�سدار التقرير وطبيعته وم��س�عاته ومنهجية اإعداده واملراجع املعتمدة.

اأول: اعتبارات اإ�سدار التقرير واأغرا�سه

تتمثل العتبارات من اإ�سدار تقرير ح�ل الإطار الت�رسيعي وامل�ؤ�س�ساتي حلق�ق الإن�سان، فيما يلي:

- بروز احلاجة اإىل مادة ت�ثق للم�ست�ى الراهن، من املنظ�مة املرجعية ال�طنية حلق�ق الإن�سان، 

يف تن�عها وتكاملها وم�ست�يات اإعمال ما يندرج يف اإطارها، يف �س�ء الد�ست�ر والتزامات 

الدولة ذات ال�سلة، ت�رسيعيا وم�ؤ�س�ساتيا.

- توفري وثيقة، متكن الأطر والعاملني يف امل�ؤ�س�سات والهياآت الر�سمية حلق�ق الإن�سان واملجتمع 

املدين من مرجع، ي�ساعد اأعمال الت�ثيق والر�سد والتحليل وال�ستنتاج والتكييف املرجعي، 

اأو  باحلماية  الأمر  تعلق  الإن�سان،  املطل�بة يف جمال حق�ق  املنهجية  العمليات  من  وغريها 

بالنه��س.

- متكني الأطر والأفراد املكلفني بالتدريب والتك�ين يف جمال حق�ق الإن�سان، من مادة مرجعية، 

ت�ساعد على ال�ستعمال الأمثل ملنظ�مة حق�ق الإن�سان، وتي�رس، من الناحية املعرفية، اإعداد 

الأدوات الديداكتيكية والبيداغ�جية.

- متكني الدبل�ما�سية احلق�قية من اأدوات معرفية، ُتَي�رسرِّ الت�ا�سل وح�سن تقدمي الت�سعبات التي 

باتت تطبع م�ست�يات اإعمال التزامات الدولة يف جمال حق�ق الإن�سان.

- و�سع رهن اإ�سارة الباحثني يف الأ�سالك اجلامعية، على م�ست�ى القان�ن العام، مادة م�ساعدة 

على تتبع التط�ر الت�رسيعي وامل�ؤ�س�ساتي يف جمال حق�ق الإن�سان

وي�سعى هذا التقرير، عالقة بالعتبارات ال�سالفة الذكر، اإىل امل�ساهمة يف نقل العالقة مع منظ�مة 

التعاطي والتفاعل، مع  القادرة على  اإىل م�ست�ى املقاربة املعرفية  العام  حق�ق الإن�سان من الإطار 

م�ست�يات اإعمال التزامات الدولة، انطالقا من الد�ست�ر، فالت�رسيع، مرورا باأعمال ال�سلط وامل�ؤ�س�سات 
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العم�مية  وال�سيا�سات  ال�سرتاتيجيات  مع  الأمثل  التفاعل  اأ�س�س  من  اأ�سا�سا  ي�فر  مما  الد�ست�رية، 

واملخططات القطاعية والربامج، التي باتت اخلطة ال�طنية يف جمال الدميقراطية وحق�ق الإن�سان متثل 

املجال احلي�ي لإعمال التن�سيق واللتقائية. 

كما ي�سعى التقرير اإىل تعزيز الر�سيد العلمي يف جمال املعرفة الوطنية حلق�ق الإن�سان. وقد 

التي  اجلامعية  اللقاءات  مبنا�سبة  خا�سة،  وب�سفة  الإن�سان،  بحق�ق  املكلفة  الدولة  وزارة  لحظت 

با�رستها عند تقدمي اخلطة ال�طنية يف جمال الدميقراطية وحق�ق الإن�سان يف غ�س�ن ال�سنة اجلارية، 

حاجة الطالب والباحثني اإىل م�اد تي�رس متثل الثقافة احلق�قية.

ثانيا: طبيعة التقرير ومو�سوعاته ومنهجية اإعداده

حر�ست منهجية اإعداد التقرير، على ر�سم �سمات التط�ر وت�ثيق املقت�سيات القان�نية احلا�سنة 

يجمع  احلايل  التقرير  فاإن  دوريا.وبذلك،  م��س�عاتيا  تقريرا  ي�سبح  اأن  اأفق  يف  الإن�سان،  حلق�ق 

الت�رسيعي  الإطار  ومميزات  �سمات  اأول،  م�ست�ى  يف  يعر�س  حيث  والن�عي،  الكمي  البعدين  بني 

الن�س  م�ست�ى  م�سامينه، على  لن�عية  ثان،  م�ست�ى  الإن�سان، ويف  وامل�ؤ�س�ساتي يف جمال حق�ق 

القان�ين. ولهذه الغاية، ت�سمل مو�سوعاته: 

- احلماية الد�ست�رية حلق�ق الإن�سان.

- اإ�سالح العدالة وحماية حق�ق الإن�سان.

- الق�انني احلا�سنة حلق�ق الإن�سان.

- اخلطة ال�طنية يف جمال الدميقراطية وحق�ق الإن�سان.

ومب�جب ملحق، مت تقدمي، على �سبيل املثال، لتجارب ف�سلى جت�سدها اأعمال م�ؤ�س�سات حماية 

اأن  املاأم�ل،  ومن  ال��سيط.  وم�ؤ�س�سة  الإن�سان  حلق�ق  ال�طني  املجل�س  من خالل  الإن�سان،  حق�ق 

ي�سمل التقرير م�ستقبال، باقي امل�ؤ�س�سات الد�ست�رية العاملة يف جمال حق�ق الإن�سان.

اعتمد التقرير، من حيث الت�س�ر، املنهجية الآتية:

التي  والتن�ع،  والتكامل  الن�سجام  وامل�سم�ن،  ال�سكل  حيث  من  تراعي  للتقرير،  هيكلة   -

متيز املنظ�مة املرجعية القان�نية والتط�رات امل�ؤ�س�ساتية، يف جمال حق�ق الإن�سان، يف �س�ء 

الد�ست�ر.

- ر�سد �سمات واجتاهات التط�ر الد�ست�ري الت�رسيعي وامل�ؤ�س�ساتي يف �س�ء د�ست�ر 2011.

- ر�سد اعتبارات واجتاهات اإ�سالح منظ�مة العدالة وو�سع اخلطة ال�طنية يف جمال الدميقراطية 

وحق�ق الإن�سان.
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وا�ستند التقرير من حيث اإعداده، اإىل التقنيات الآتية:

تتعلق بحق�ق  )املجل�س الد�ست�ري �سابقا(،  - تقدمي مناذج من قرارات املحكمة الد�ستورية 

الإن�سان.

والخت�سا�سات  والتعاريف  املفاهيم  يخ�س  فيما  القانونية،  الن�سو�س  منطوق  تقدمي   -

وال�سالحيات والآليات املتعلقة بحق�ق الإن�سان. 

- تاأطري الفقرات املقدمة للن�سو�س القانونية، بالتب�يب والعناوين الرئي�سية والثان�ية، التي 

تي�رس تفاعل املتلقي مع التقرير.

ممثلي  من طرف  الربملان،  اأمام جمل�سي  امل�ساريع  عر�س  اعتبارات  من  دالة  مناذج  تقدمي   -

ال�سلطة التنفيذية. وب�سفة خا�سة، مبنا�سبة عر�س اعتبارات اإ�سالح منظ�مة العدالة، واإحداث 

املحكمة الد�ست�رية.

- اإرفاق ملحق بالتقرير، ي�سري اإىل ممار�سات ف�سلى يف عمل امل�ؤ�س�سات الد�ست�رية، من خالل 

املجل�س ال�طني حلق�ق الإن�سان وم�ؤ�س�سة ال��سيط.

ثالثا: املراجع املعتمدة يف اإعداد التقرير

نظرا لأن م�سم�لت التقرير م�ستقاة من ن�س��س قان�نية، وتقارير وم�اد وطنية يف جمال حق�ق 

الإن�سان، فاإن املراجع املعتمدة يف اإعداده هي الآتية:

- الد�ست�ر.

- ن�س��س الق�انني املعتمدة.

- قرارات للمحكمة الد�ست�رية.

- وثيقة املندوبية ال�زارية املكلفة بحق�ق الإن�سان، يف �ساأن دليل ح�ل ال�سمانات الد�ست�رية 

والآليات امل�ؤ�س�ساتية حلماية حق�ق الإن�سان والنه��س بها.

- مداخالت مقدمة من طرف ممثلي ال�سلطة التنفيذية اأمام الربملان مبنا�سبة العملية الت�رسيعية.

وثائق ون�س��س مرجعية وطنية: ميثاق اإ�سالح العدالة، اخلطة ال�طنية ح�ل الدميقراطية وحق�ق 

الإن�سان.

- منجز املجل�س ال�طني حلق�ق الإن�سان 2011-2017.

- تف�سريات مقدمة يف �سكل ح�ارات مع كبار م�س�ؤويل م�ؤ�س�سات د�ست�رية، ك��سيط اململكة 

ورئي�س النيابة العامة...
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الق�سم الأول

احلماية الد�ستورية حلقوق الإن�سان
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يتكون الق�سم الأول من التقرير من جزءين. الأول ويعر�س ل�سمات احلماية الد�ست�رية حلق�ق 

الإن�سان، من خالل ثالثة حماور: 

العهد الدويل اخلا�س باحلق�ق  اأول، من حيث مقارنة مقت�سيات د�ست�رية مع مثيالتها يف   -

املدنية وال�سيا�سية.

- ثانيا، األفاظ ومعاين الد�ست�ر.

- ثالثا، معامل اأ�سا�سية للق�ساء الد�ست�ري.

وي�ستمل اجلزء الثاين على مدخلني، الأول ويعر�س ملرتكزات اأ�سا�سية حلق�ق الإن�سان، يف نظام 

الدولة وه�يتها، والثاين، ويقدم لأدوار ال�سلط وامل�ؤ�س�سات املعنية بحماية حق�ق الإن�سان.

اجلزء الأول

�سمات احلماية الد�ستورية حلقوق الإن�سان

يكت�سي الد�ست�ر، كقان�ن اأ�سمى للدولة واملجتمع يف جمال حق�ق الإن�سان، طابع وثيقة مرجعية، 

ووظائف  واأدوار  والت�رسيع  والثقافة  الفكر  من حيث  بق�ساياها،  يت�سل  ما  لكل  وم�جهة  م�ؤ�س�سة 

ال�سلط وامل�ؤ�س�سات و�سائر املعنيني ويف مقدمتهم املجتمع املدين.

و�سيبقى تف�سري ال�ثيقة الد�ست�رية يف جمال حق�ق الإن�سان، من خالل ال�ق�ف عند اأحكامها 

ومقا�سدها وغاياتها، عملية متجددة، مثلما �ستظل، بحكم غناها وثرائها، ملهمة ملختلف زوايا النظر 

القان�ن  اإىل  الرج�ع  عند  ثراء،  اأكرث  تف�سريها  و�سيك�ن  ومقا�سدها،  م�سامينها  اإعمال  وملقاربات 

الدويل والجتهاد الق�سائي ال�طني واأعمال الفقه.

املحور الأول: مقارنة مقت�سيات د�ستورية مع مثيالتها يف العهد الدويل اخلا�سة باحلقوق 

املدنية وال�سيا�سية

على  املغربية  اململكة  للتزامات  الد�ست�ر  اإعمال  م�ست�يات  عند  ال�ق�ف  املح�ر  هذا  يت�خى 

ن�عي.  نح�ر  على  د�سرتها  متت  حيث  وال�سيا�سية،  املدنية  باحلق�ق  اخلا�س  الدويل  العهد  م�ست�ى 

.
وبيان ذلك من خالل امل��س�عات والق�سايا الآتية1

1 - خ�سع ت�سل�سل عر�س م��س�عات املقارنة، اإىل ترقيم ترتيبها يف العهد الدويل اخلا�س باحلق�ق املدنية وال�سيا�سية.
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بخ�سو�س عدم التمييز

مبداإ  درجة  اإىل  الدويل،  العهد  من  الثانية  املادة  يف  ال�ارد  التمييز،  عدم  مببداأ  الد�ست�ر  ارتقى 

د�ست�ري، ومت ت�سمينه يف ت�سدير الد�ست�ر على وجه املنع واملكافحة واإدانة كل اأ�سكال التمييز. 

وي�سجل هنا اأن التزام الدولة مل يكن على �سبيل التعهد فقط، كما اأن هذا املبداأ وارد يف ال�ثيقة 

الدولية، بل مت حت�سينه يف ال�ثيقة الد�ست�رية من كل املمار�سات اأو النتهاكات اأو الأفعال ال�سارة 

التي تقع خرقا له، مما يجعل اللتزام ال�طني على هذا امل�ست�ى اأق�ى من الدرجة املثار بها امل��س�ع 

دوليا. اإن الفرق �سا�سع بني تعهد الدولة باحرتام احلق�ق وبكفالتها دون متييز، وبني حظر ومكافحة 

التمييز.

ا�ستعماله تعبري  بال�سم�لية والإطالق، عند  ثانية،  املبداأ يف مرحلة  بهذا  الد�ست�ر  التزام  ويتميز 

بها  املعرتف  باحلق�ق  بالإقرار  تكتفي  اأن  الد�ست�رية،  ال�ثيقة  باإمكان  كان  اإذ  التمييز،  اأ�سكال  كل 

م�سف�عة بعدم متييزها، واحلال اأن التزامها ميتد لي�سمل كل الأ�سكال املعروفة ال�اردة يف املادة الثانية 

من العهد الدويل. كما خ�س الد�ست�ر احلالت التي ميكن اأن تك�ن م��س�عا للتمييز يف املجتمع، 

ب�سبب ثقل اأو تاأثري العتبارات اأو القي�د ال�س��سي�ثقافية. فف�سال عن �سم�لها ملا ه� متعارف عليه 

عامليا، بالتن�سي�س ال�رسيح على التمييز ب�سبب اجلن�س اأو الل�ن، وما يدخل يف عداده، مت الت�قف 

عند اأو�ساف مل تذكرها الوثيقة الدولية، كالثقافة والإعاقة، اأو باإعادة التكيف، من حيث ال��سف، 

فيما يخ�س النتماء الجتماعي واجله�ي واملعتقد. 

الدويل  لاللتزام  الت�سدير  اأ�ساف  الد�ست�رية،  ح�سانته  واإك�سابه  التمييز  عدم  مبداإ  ول�سيانة 

اأو  �سكله  كان  كيفما  متييز،  لكل  مانعا  �رسطا  وجعله  الذكر،  ال�سالف  التاأويل  ج�از  عدم  م��س�ع 

حمدد  ه�  وكما  كان،  مهما  �سخ�سي  و�سع  اأي  على  �رساحة،  بالتن�سي�س  باعثه،  اأو  م�سدره 

د�ست�ريا، فالت�سدير جزء ل يتجزاأ من الد�ست�ر. ويف �س�ء ما ذكر، يتاأكد اأن املقت�سى الد�ست�ري 

الذي اأعمل التزام اململكة املغربية الدويل بهذا اخل�س��س، كان مبدئيا، ن�عيا ومط�را.

بخ�سو�س امل�ساواة بني الرجال والن�ساء

املادة  يف  ورد  ما  على  والن�ساء  الرجال  بني  امل�ساواة  م��س�ع  بخ�س��س  الد�ست�ر  يقت�رس  مل 

الثالثة من العهد الدويل، من حيث كفالة الت�ساوي، بل مت َمدُّ �رسيان املبداأ، ليقرتن، بالنظرة للحق�ق 

واحلريات، لي�سمل كافة جمالتها، املدنية وال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية والثقافية والبيئية، 

ويف �سائر وثائق القان�ن الدويل حلق�ق الإن�سان التي �سادق عليها املغرب اأو ان�سم اإليها.
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واقرتن �سقف ومن�س�ب اإعمال اللتزام ب�ج�ب املالءمة، يف نطاق اأحكام الد�ست�ر وث�ابت اململكة 

وق�انينها. وكما ه� حمدد يف الد�ست�ر كقان�ن اأ�سمى، فاإن من ث�ابت اململكة اختيارها الدميقراطي، 

ومكت�سباتها يف جمال احلريات واحلق�ق الأ�سا�سية، تبعا للف�سل 175 منه.

ومل يقت�رس اللتزام الد�ست�ري، مبقت�سى الف�سل التا�سع ع�رس منه، على حدود العرتاف مببداإ 

ت�رسيعات  من  وم�ست�ياتها،  الإعمال  جمالت  لكل  م�جها  د�ست�ريا  مبداأ  منه  ُجعل  بل  امل�ساواة، 

املنا�سفة  تاأمني  تت�ىل  د�ست�رية،  اآلية  ب��سع  الفعلي  اإعماله  تقييد  ومت  عم�مية وغريها،  و�سيا�سات 

والت�سدي لكل اأ�سكال التمييز. وعلى هذا امل�ست�ى الثاين، ياأتي اللتزام الد�ست�ري، تفعيال مل�سادقة 

را. اململكة املغربية على امل�اثيق الدولية ذات ال�سلة، ن�عيا وُمط�رِّ

بخ�سو�س احرتام حقوق الإن�سان يف حالت الطوارئ

ا�س�س الد�ست�ر مب�جب ثالثة اأحكام لكل ما يت�سل بحماية حق�ق الإن�سان، يف حالت الط�ارئ 

احلريات  �سمان  على  الإبقاء  ويف  ملهامه،  ممار�سته  يف  الربملان  ا�ستمرار  على  بتاأكيده  ال�ستثنائية، 

واحلق�ق الأ�سا�سية املن�س��س عليها، ويف رفع حالة ال�ستثناء مبجرد انتفاء اأ�سبابها. وبذلك يك�ن 

هذا امل�ست�ى الثالث، من حيث تفعيل التزام اململكة الدويل، مبقت�سى ما ورد يف املادة الرابعة من 

را ملكت�سباتها الدميقراطية، من خالل الف�سل التا�سع واخلم�سني. العهد الدويل، ُمَط�رِّ

بخ�سو�س التاأويل وما يتعلق بامل�س باحلقوق واحلريات 

تاأويل حق�ق الإن�سان املعرتف بها عامليا، ان�سغال املنتظم الدويل منذ  اأثار م��س�ع عدم ج�از 

ذات  الدولية  امل�اثيق  ف�سائر  الدوليني،  بالعهدين  ومرورا  الإن�سان،  العاملي حلق�ق  الإعالن  اعتماد 

ال�سلة، وا�ستقر التفكري الدويل، على �رشط عدم امل�س باحلق�ق واحلريات.

تاأويل  ، مل��س�ع عدم ج�از   175 الت�سدير والف�سل  الد�ست�رية، من خالل  ال�ثيقة  واأ�س�ست   

العهد، على نح� احلق�ق واحلريات، وذلك كم اأوجه متن�عة من مدخل نظامي اآمر، ومن زوايا اأخرى. 

فمن حيث املدخل النظامي الآمر، اأ�سحت حق�ق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية والختيار الدميقراطي 

من ث�ابت الأمة التي ل تقبل املراجعة، كما ه� ال�ساأن بالن�سبة لنظامها الد�ست�ري والدين الإ�سالمي، 

وقد و�سفت املحكمة الد�ست�رية املبادئ ب »الث�ابت اجلامعة«، التي ت�ستند عليها الأمة يف حياتها 

العامة. 

ويزداد حت�سني امل��س�ع بتاأكيد د�ست�ري �سيا�سي �رسيح على التزام اململكة بع�س�يتها يف املنتظم 

الدويل، والتن�سي�س ال�رسيح على م�سم�لت حق�ق الإن�سان، من حيث املبادئ واحلق�ق واحلريات.
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 بخ�سو�س احلق يف احلياة

اأعاد الد�ست�ر التاأكيد على التزام اململكة مبقت�سى املادة ال�ساد�سة من العهد الدويل واملتعلقة باحلق 

يف احلياة، واأعاد و�سفه وتكييفه بك�نه اأول احلق�ق لكل اإن�سان، من خالل الف�سل الع�رسين منه. 

بخ�سو�س جترمي التعذيب

العهد  يف  ال�ارد  العام  ال��سف  على  والع�رسين،  الثاين  الف�سل  مبقت�سى  الد�ست�ر  يقت�رس  مل 

الدويل، على م�ست�ى املادة ال�سابعة منه، بخ�س��س جترمي التعذيب، بل قيده ب�رسوط قان�نية وعملية 

امل�س  ج�از  عدم  على  اأول  م�ست�ى  يف  اأكد  حيث  النتقالية،  العدالة  اأ�سداء  تعك�سها  و�سيا�سية، 

بال�سالمة اجل�سدية اأو املعن�ية لأي �سخ�س، يف اأي ظرف، ومن قبل اأي جهة كانت، خا�سة اأو عامة، 

وهذه الأو�ساف غري مذك�رة يف املقت�سى الدويل. 

ودقق الد�ست�ر يف م�ست�ى ثان على نح� قاطع، وبالأو�ساف الالزمة، من حيث املعاقبة القا�سية 

اأو الالاإن�سانية اأو املهينة اأو احلاطة بالكرامة، وعزز كل ذلك يف م�ست�ى ثالث، باعتبار ممار�سته وبكافة 

اأ�سكاله، واأيا كان م�سدرها، جرمية يعاقب عليها القان�ن.

بخ�سو�س حظر الرق والجتار بالرقيق

اأعاد الد�ست�ر، مبقت�سى ت�سديره، و�سف التزام الدولة ال�ارد يف املادة الثامنة من العهد الدويل، 

من خالل التاأكيد على اإر�ساء املجتمع املت�سامن، الذي يتمتع فيه اجلميع بالأمن واحلرية والكرامة 

اأن هذه القيم واملق�مات، تتاأ�س�س يف قطيعة مع م�سم�لت مادة العهد الدويل  وامل�ساواة، ول �سك 

املتعلقة بالعب�دية وال�سخرة والعمل الإلزامي.

جراء  والتعوي�س  الرباءة  وقرينة  التع�سفي  والعتقال  والأمن  احلرية  يف  احلق  بخ�سو�س 

التوقيف غري القانوين

اأعاد الف�سل الثالث والع�رسين من الد�ست�ر ترتيب التزامات الدولة ال�اردة يف املادة التا�سعة 

من العهد الدويل، وذلك بت�سمني »اأ�سداء« العدالة النتقالية، من خالل التن�سي�س يف اأ�سمى وثيقة 

التي  اجلرائم،  اأخطر  من  الق�رسي،  الختفاء  اأو  ال�رسي  اأو  التع�سفي  العتقال  اعتبار  على  لالأمة، 

َو اأن هذا املقت�سى الذي يكت�سي طابع حكم م�ؤ�س�س، 
ْ
تعر�س مقرتفيها لأق�سى العق�بات.  ول َغر

ينعك�س بالنتيجة على ما يتل�ه من اأم�ر اأخرى تت�سل به. ومن هنا، مت التاأكيد على عدم ج�از اإلقاء 

القب�س اإل مبقت�سى القان�ن.



19

ومت تعزيز �سمانات الإيقاف والعتقال، باإخبار ال�سخ�س ف�ر اعتقاله، وبكيفية يفهمها، بدواعي 

اعتقاله وبحق�قه، ومن �سمنها احلق يف التزام ال�سمت، وه� اأمر غري مذك�ر يف العهد، وبالتن�سي�س 

على م�جبات امل�ساعدة القان�نية.

الرباءة  قرينة  ب�سمان احرتام  املحكمة،  اأمام  املث�ل  ي�سمل  ما  بكل  الد�ست�رية  ال�ثيقة  وارتقت 

على  احل�س�ل  يف  باحلق  املتعلق  الدويل،  ال��سف  اإعمال  يف  ودققت  العادلة.  املحاكمة  يف  واحلق 

تع�ي�س، جراء ت�قيف اأو اعتقال غري قان�ين، بالتن�سي�س على اخلطاأ الق�سائي التي تتحمل الدولة 

التع�ي�س عنه، يف نطاق م�س�ؤوليتها.

بخ�سو�س حقوق م�سلوبي احلرية 

مب�جب  العهد  يف  ال�اردة  احلق�ق  منه،  والع�رسين  الثالث  الف�سل  مبقت�سى  الد�ست�ر،  ي�سمن 

املادة العا�رسة منه، كمق�مات اأ�سا�سية ُيعرتف مب�جبها بتمتع كل �سخ�س معتقل، بحق�قه الأ�سا�سية 

وبظروف اعتقاله الإن�سانية، ومن ا�ستفادته من برامج للتك�ين واإعادة الإدماج. 

بخ�سو�س حرية التنقل واملغادرة والعودة

يعيد الد�ست�ر طبقا للف�سل الرابع والع�رسين منه ويف �سيغة �ساملة، ت�سمني احلق�ق ال�اردة يف 

املادة الثانية ع�رس من العهد، بخ�س��س حرية التنقل عرب الرتاب ال�طني وال�ستقرار فيه، واخلروج 

منه والع�دة اإليه وبك�نها حق�قا م�سم�نة للجميع.

بخ�سو�س حماية حقوق الأجانب

يت�سمن الف�سل الثالث�ن من الد�ست�ر، وعلى نح� اأ�سمل، ما يت�سل بحق�ق حماية الأجانب، مما 

يحعله مط�را بذلك التزام اململكة الدويل، املن�س��س عليه يف املادة الثالثة ع�رس من العهد، واملتعلق 

بتمكني الأجانب من احلريات الأ�سا�سية املعرتف بها للم�اطنني وامل�اطنات، ومن امل�ساركة بالن�سبة 

للمقيمني منهم، يف النتخابات اجلماعية. 

اأو املدانني، حمددة مبقت�سى  ويقر الد�ست�ر يف نف�س الإطار �رسوط ت�سليم الأ�سخا�س املتابعني 

القان�ن. 

بخ�سو�س احلق يف املحاكمة العادلة 

ن الد�ست�ر وبطريقة مف�سلة، ما ورد يف املادتني 14 و 15 من العهد الدويل، بخ�س��س احلق  مرِّ ُي�سَ

يف املحاكمة العادلة، ومقت�سى ف�س�ل متعددة، اأ�س�س ملق�ماتها و�سماناتها. ومرة اأخرى، جتد العدالة 
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النتقالية اآثارها على م�ست�ى التفعيل الد�ست�ري، مبقت�سى الف�س�ل 117، 118، 119، 120، 121، 

122، 123، 124، 125، 126 و 127. 

وهكذا، وعلى الت�ايل، مت اإقرار دور الق�ساء يف حماية حق�ق الأ�سخا�س واجلماعات وحرياتهم 

واأمنهم الق�سائي ويف تطبيق القان�ن ويف اإقرار حق التقا�سي امل�سم�ن لكل �سخ�س للدفاع عن 

الإداري، ويف  الق�ساء  اأمام  الطعن  اإقرار حق  القان�ن، ويف  حق�قه وعن م�ساحله املحمية مبقت�سى 

تكري�س قرينة الرباءة ويف التاأكيد على املحاكمة ب��سفها ال�سامل، ويف جعل التقا�سي جمانيا ملن 

ل يت�فر على م�ارد كافية، واحلق يف التع�ي�س جراء اخلطاأ الق�سائي، ويف علنية اجلل�سات، و�سدور 

الأحكام املعللة، ويف ك�ن الأحكام النهائية ملزمة للجميع، واإحداث املحاكم العادية واملتخ�س�سة 

وعدم ج�از اإحداث حماكم ا�ستثنائية. وبذلك، ترتقي ال�ثيقة الد�ست�رية، باحلق يف املحاكمة العادلة 

و�سماناتها، ال�اردة يف العهد الدويل، كحق�ق قان�نية اإىل م�ست�ى احلق�ق القان�نية املدعمة بحق�ق 

الإن�سان كحق�ق اأ�سيلة وبال�سمانات امل�ؤ�س�ساتية الكفيلة بتحقيقها.

بخ�سو�س العرتاف بال�سخ�سية القانونية 

يحيل الف�سل ال�احد وال�سبعني من الد�ست�ر على اخت�سا�سات الربملان يف جمال الت�رسيع، فيما 

يخ�س نظام الأ�رسة واحلالة املدنية واجلن�سية، تفعيال للمادة 16 من العهد الدويل.

بخ�سو�س حماية احلياة اخلا�سة والأ�رشية

يقر الد�ست�ر، ومب�جب �سمانات احلماية، يف الف�سلني 21 و 24، على الت�ايل، حق الفرد يف �سالمة 

يف  ال�سخ�س  بحق  املخت�سة،  ال�سلطات  م�س�ؤولية  نطاق  ويف  ممتلكاته،  وحماية  واأقربائه  �سخ�سه 

حماية حياته اخلا�سة وعدم انتهاك حرمة املنازل وعدم القيام بتفتي�س اإل وفق ال�رسوط والإجراءات 

املحددة طبقا للقان�ن، وعدم انتهاك �رسية الت�سالت ال�سخ�سية كيفما كان �سكلها، اأو الرتخي�س 

بالطالع على م�سم�نها اأو ن�رسها جزئيا اأو كليا، اإل باأمر ق�سائي، وميثل كل ذلك تف�سيال، من حيث 

ال�سمانات القان�نية والق�سائية، وما ورد يف �ساأنها من م�سم�لت حماية احلياة اخلا�سة والأ�رسية 

يف املادة 17 من العهد الدويل.

بخ�سو�س حرية الفكر والوجدان والدين 

يقر الف�سل اخلام�س والع�رسين من الد�ست�ر، ب�سفة �رسيحة، م�سم�لته من حيث حرية الفكر 

والراأي والتعبري، بك�نها مكف�لة بكل اأ�سكالها.
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وين�س يف نف�س املجال وامل�ست�ى على اأن ما يتعلق بحرية الإبداع والن�رس والعر�س، يف جمالت 

مقرونة  غري  احلريات،  هذه  اأن  املالحظة  وجتدر  م�سم�نة.  والتقني،  العلمي  والبحث  والفن  الأدب 

بالأوىل ال�سالفة الذكر، يف العهد الدويل، يف مادته الثامنة ع�رس. 

بخ�سو�س حرية ال�سحافة واحل�سول على املعلومات

على  احل�س�ل  وامل�اطنني يف  امل�اطنات  والع�رسين، حق  ال�سابعة  املادة  مبقت�سى  الد�ست�ر،  يقر 

املعل�مات، واأن يك�ن تقييدها مبقت�سى القان�ن، وعلى ال�قاية، من امل�س باحلريات واحلق�ق املن�س��س 

عليها، وحماية م�سادر املعل�مات وجمالتها.

وير�سخ الد�ست�ر، ا�ستنادا اإىل الف�سل 28 منه، مل�سم�لت حرية ال�سحافة، يف عالقتها باحلق يف 

التعبري ون�رس الأخبار والآراء، وتنظيم قطاع ال�سحافة، وكذا ق�اعد تنظيم و�سائل الإعالم العم�مية، 

وبتخ�يل الهياأة العليا لل�سمعي الب�رسي مهمة احرتام التعددية.

ول �سك اأن هذه املقت�سيات وبعدما مت حت�سينها باإطارات قان�نية وم�ؤ�س�ساتية، من خالل قان�ن 

العهد  من   19 املادة  اإعمال  مت  قد  املعل�مات،  على  باحل�س�ل  املتعلق  والقان�ن  والن�رس،  ال�سحافة 

الدويل على نح� اأمثل.

بخ�سو�س حظر الدعاية جلرائم احلرب والدعوة اإىل الكراهية

العنف،  اأو  الكراهية  اأو  العن�رسية  منه، كل حتري�س على   23 الف�سل  مبقت�سى  الد�ست�ر،  يجرم 

وين�س على معاقبة القان�ن على جرمية الإبادة وغريها من اجلرائم �سد الإن�سانية، وجرائم احلرب. 

اأخرى،  مرة  معه،  ما جتد  الإن�سان، يف  اجل�سيمة حلق�ق  النتهاكات  كافة  على  ال�سياق،  نف�س  ويف 

20 من  باملادة  ما ورد  الد�ست�رية. وبذلك مت ت�سمني  ال�ثيقة  اآثارها على �سعيد  النتقالية،  العدالة 

العهد الدويل يف الد�ست�ر.

 بخ�سو�س احلق يف التجمع ال�سلمي وحق وحرية تكوين اجلمعيات والنتماء النقابي

يقر الد�ست�ر، مبقت�سى الف�سل 29، مكت�سبات حرية التجمع ويعززها، على وجه التتميم بحريات 

الجتماع والتظاهر ال�سلمي، كما يكر�س حرية تاأ�سي�س اجلمعيات ويف نف�س امل�ست�ى يكر�س حق�ق 

يف  ورد  ملا  تر�سيخا  يعد  مما  ممار�ستها،  يف  للقان�ن  م�ك�لة  ويجعلها  وال�سيا�سي،  النقابي  النتماء 

املادتني 21 و 22 من العهد الدويل.



2223

بخ�سو�س تكوين وحماية الأ�رشة وحماية هوية الطفل

اخللية  هي  ال�رسعي،  الزواج  عالقة  على  القائمة  الأ�رسة   ،32 الف�سل  مبقت�سى  الد�ست�ر  يعترب 

مبقت�سى  والجتماعية،  القت�سادية  حق�قها  �سمان  على  الدولة  تعمل  التي  للمجتمع،  الأ�سا�سية 

القان�ن، مبا ي�سمن وحدتها وا�ستقرارها واحلفاظ عليها.

وبنف�س املقت�سى، ت�سعى الدولة لت�فري احلماية القان�نية والعتبار الجتماعي واملعن�ي جلميع 

الأطفال، بكيفية مت�ساوية ب�رسف النظر عن حالتهم العائلية، ويف ك�ن التعليم حق للطفل وواجب 

على الأ�رسة والدولة.

وميثل اإحداث املجل�س ال�ست�ساري لالأ�رسة والطف�لة، املحدث تفعيال ملقت�سى الد�ست�ر، الإطار 

الأمثل لتفعيل كافة حق�ق الطفل، مما ميثل جتاوبا مع ما ورد يف املادتني 23 و 24 من العهد الدويل.

بخ�سو�س امل�ساركة يف ال�ساأن العام واإجراء انتخابات حرة ونزيهة

الرت�سيح  ويف  الت�س�يت  يف  احلق  وم�اطنة،  م�اطن  لكل  اأن  الد�ست�ر،  من   30 الف�سل  يقر 

لالنتخابات العامة ويف التمتع باحلق�ق املدنية وال�سيا�سية، كما ين�س على �سن مقت�سيات لت�سجيع 

مع  من�سجما  تفعيال  ميثل  مما  النتخابية،  ال�ظائف  ول�ج  يف  والرجال  الن�ساء  بني  الفر�س  تكاف�ؤ 

مقت�سيات املادة 25 من العهد الدويل. 

بخ�سو�س امل�ساواة اأمام القانون والتمتع بحمايته بدون متييز

ير�سخ الف�سل ال�ساد�س من الد�ست�ر، اأن القان�ن ه� اأ�سمى تعبري عن اإرادة الأمة، واأن اجلميع، 

اأفرادا و�سلطات، مت�ساوون اأمامه وملتزم�ن بالمتثال له.

كما ير�سخ على نف�س امل�ست�ى م�س�ؤولية ال�سلطات العم�مية يف ت�فري الظروف التي متكن من 

احلياة  يف  م�ساركتهم  وعلى  بينهم  وامل�ساواة  وامل�اطنني  امل�اطنات  حلريات  الفعلي  الطابع  تعميم 

ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية، مما ميثل اإعمال ملا ورد يف املادة 26 من العهد الدويل.

بخ�سو�س كفالة حقوق الأقليات الدينية

يعيد الد�ست�ر، من خالل الف�سل 3، التاأكيد على اأن الإ�سالم دين الدولة التي ت�سمن لكل واحد 

حرية ممار�سة �س�ؤونه الدينية، فيما يعد تف�سريا للتزام الدولة، باملادة 29 من العهد الدويل.اأعااأعااأعا
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املحور الثاين: األفاظ الد�ستور لي�ست ك�سائر الألفاظ

الأ�ستاذ حمـمد  قدمه  الد�ست�ر«،  »األفاظ  هام ح�ل  مبرجع  الباب  هذا  ال�ستدلل يف  املفيد  من 

اأ�رسكي، رئي�س املجل�س الد�ست�ري �سابقا، والذي تتاأتى قيمته من ق�ة بيانه وبليغ ق�له، يف عالقته 

بحق�ق الإن�سان، التي عرفت حت�ل ن�عيا بعد اعتماد د�ست�ر 2011.

: »كلما ات�سعت الروؤيا 
2
اإن قيا�س وقع هذا التحول، تربز قيمته، عندما يتم تقديره مبيزان الفقه

الد�ستور  »األفاظ  النفري(  احل�سن  بن  اجلبار  بن عبد  الكبري مـحمد  )ال�سويف  العبارة  �ساقت 

لي�ست ك�سائر الألفاظ. األفاظ الد�ست�ر، امل�سح�نة باملعاين احلق�قية املحملة بالدللت القان�نية-

ال�سيا�سية، هي األفاظ كلما زدناها نظرا زادتنا حديثا اأو �س�ؤال.

األفاظ الد�ست�ر، التي حتكمنا ونحتكم اإليها، مل تعد جمال حمف�ظا لرجال القان�ن ورجال ال�سيا�سة 

يلتق�ن عندها وقد يفرتق�ن، فقد خرجت اإىل املنابر الإعالمية وغذت النقا�سات العم�مية، واأخذت 

بذلك مكانها الطبيعي �سمن امللك العم�مي الثقايف، وه� اأمر يدع� اإىل البتهاج والرتياح.

2011، �سهد املعجم الد�ست�ري املغربي ثراء متميزا وتن�عا متفردا،  29 ي�لي�ز  ب�سدور د�ست�ر 

لي�س فح�سب بحكم عدوله البني، عن ال�سياغة القان�نية املقت�سبة التي ات�سمت بها الد�ساتري ال�سابقة 

ل�سالح �سياغة لغ�ية اأكرث �سخاء، بل باخل�س��س بف�سل ات�ساع وخ�س�بة الإ�سالح الذي حمله هذا 

ت��سيع  من  ت�سمنه  وما  �سامية،  قان�نية  ومبادئ  رفيعة  اإن�سانية  قيم  من  عليه  انط�ى  مبا  الد�ست�ر، 

للحق�ق واحلريات العامة باأجيالها الثالثة، ومن اإدخال ملفاهيم ومبادئ وغايات واإعالنات د�ست�رية 

جديدة، ف�سال عن اإعادة �سياغة ال�سلطات وامل�ؤ�س�سات الد�ست�رية و�سالحياتها واآليات ا�ستغالها 

والعالقات فيما بينها.

هذا التح�ل الن�عي واجل�هري رافقه اأي�سا حت�ل لغ�ي وا�سطالحي، فانطالقا من الت�سدير وعبـر 

ف�س�لـه ال 180 يخاطبنا الد�ست�ر اأحيانا باألفاظ ماأل�فة واأحيانا اأخرى مبفردات م�ستجدة: اأمازيغية، 

قان�ن دويل...  بيئة، ح�سارة، ه�ية،  اأجانب،  اأجيال، م�اطنة،  �سباب،  امراأة، طفل،  ح�سانية، عربية، 

3
مفردات لي�ست اإل غي�سا من الفي�س اللغ�ي وال�سطالحي الغزير للد�ست�ر اجلديد للمملكة.«

وتبقى قيمة هذا الن�س، ف�سال، عما ذكر، دع�ة للتفكري العلمي لبناء مرجعية حلق�ق الإن�سان، 

متحررة من القراءات الن�سية والأروت�دك�سية.

8 و8.  الد�ست�ري، �س  املجل�س  من�س�رات  اأ�رسكي،  الأ�ستاذ حممد  تقدمي  الد�ست�ر،  لألفاظ  املفهر�س  املعجم   -  2
2013/ مطبعة الأمنية الرباط.

3 - د حمـمد اأ�رسكي. رئي�س املجل�س الد�ست�ري، الرباط يف ي�م اجلمعة 9 �سفر 1435 امل�افق 13 دجنرب 2013.
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�سوء  يف  الإن�سان  حقوق  جمال  يف  الد�ستوري  للق�ساء  اأ�سا�سية  معامل   : الثالث  املحور 

د�ستور 2011

�رسع الق�ساء الد�ست�ري، يف �س�ء د�ست�ر 2011، يف ر�سم معامل عمل جديد م�ست�حى من روحه 

واأحكامه ومقت�سياته، وتربزه ن�عية التف�سريات والتاأويالت املقدمة، مبنا�سبة القرارات ال�سادرة عن 

املحكمة الد�ست�رية )املجل�س الد�ست�ري �سابقا(، يف جمال حق�ق الإن�سان. 

َو، 
ْ
 من ق�سايا م�ؤ�س�سة تهم هذا املجال. ول َغر

4
ويف هذا ال�سدد، ميكن ال�ق�ف عند بع�س م�اقفه

اأن هذا العمل، املبل�ر، مع اأبحاث الفقه الد�ست�ري �سي�ؤ�س�س و�سي�ساعد على ا�ستيعاب اأمثل ومتثل 

اأف�سل ملكانة حق�ق الإن�سان يف املرجعيات ال�طنية.

يعر�س املحور ملا يت�سل ب:

- �سم� الد�ست�ر.

- ت�سديره وتكامل مق�مات هند�سته.

- الث�ابت اجلامعة.

- املبادئ والأو�ساف الد�ست�رية.

- قرينة الرباءة.

- الأهداف والغايات واملقا�سد الد�ست�رية.

- مبداأ امل�ساواة بني الرجل واملراأة، امل�س�ؤولية.

- الدميقراطية امل�اطنة.

- احرتام املبادئ و�سيانة احلريات واحلق�ق.

ممار�سة تقدمي العرائ�س، التكاف�ؤ بني �سلطتي التهام والدفاع.  -

الهياآت  وا�ستقالل  الذاتي  تنظيمها  يف  وحريتها  وال�سيا�سية  الفكرية  الأحزاب  حرية   -

وامل�ؤ�س�سات الد�ست�رية.

4 - مت العتماد يف هذا املح�ر، على املرجع ال�سابق )املعجم املفهر�س(، اأن جميع الفقرات املاأخ�ذة منه م��س�عة بني 
معق�فتني » ....«
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بخ�سو�س الثوابت اجلامعة

»... ين�س الد�ستور على اأن الأمة ت�ستند يف حياتها العامة على ث�ابت جامعة، تتمثل يف الدين 

الدميقراطي،  والختيار  الد�ست�رية،  وامللكية  الروافد،  متعددة  ال�طنية  وال�حدة  ال�سمح،  الإ�سالمي 

ويعترب اأن النتخابات احلرة والنزيهة اأ�سا�س م�رسوعية التمثيل الدميقراطي، ويحظر كل ما من �ساأنه 

التاأثري على الناخبني يف التعبري احلر عن اإرادتهم واختياراتهم« )قرار املجل�س الد�ست�ري رقم 856 

بتاريخ 13 ي�ني� 2012(.

بخ�سو�س �سمو الد�ستور

 .
5
» ...اإن الد�ستور ... له ال�سم� على كل ما عداه، ويتعني على جميع امل�اطنات امل�اطنني احرتامه«

)قرار املجل�س الد�ست�ري رقم 819 بتاريخ 16 ن�نرب 2011(

»... احرتام مبداأ �سم� الد�ست�ر يعد، مب�جب ف�سله ال�ساد�س، من املبادئ امللزمة.« )قرار املجل�س 

الد�ست�ري رقم 937 بتاريخ 29 ماي� 2014(.

بخ�سو�س ت�سدير الد�ستور وتكامل مقومات هند�سته

اأ�سا�س م�رسوعية  اأن »النتخابات احلرة والنزيهة وال�سفافة هي  بتاأكيده على  الد�ستور  اإن   ...«

اإرادة  عن  التعبري  ل�سيما يف  دورا حم�ريا  ال�سيا�سية  لالأحزاب  وباإ�سناده   ... الدميقراطي«  التمثيل 

الناخبني... اإمنا يرمي بذلك اإىل »ت�طيد وتق�ية م�ؤ�س�سات دولة حديثة« كما ورد يف ت�سدير الد�ست�ر« 

)قرار املجل�س الد�ست�ري رقم 819 بتاريخ 19 ن�نرب 2011(.

»... اإن توطيد وتق�ية م�ؤ�س�سات دولة حديثة يعد غاية د�ست�رية، كما ي�سري اإىل ذلك الد�ست�ر يف 

ت�سديره« )قرار املجل�س الد�ست�ري رقم 924 بتاريخ 22 غ�ست 2013(.

ت�رسيح  بعد  اأحكامها  وتغدو  له  ومكملة  الد�ست�ر  عن  منبثقة  تعد  التنظيمية  القوانني  اإن   ...«

املجل�س الد�ست�ري مبطابقتها للد�ست�ر امتدادا له« )قرار املجل�س الد�ست�ري رقم 786 بتاريخ 02 

مار�س 2010(.

بخ�سو�س املبادئ الأ�سا�سية الثابتة والقيم الد�ستورية

التي  الثابتة  الأ�سا�سية  املبادئ  ا�ستح�سار  يتعني  الد�ست�ر  يف  املقررة  الأهداف  لتحقيق   ...«

يرتكز عليها الد�ست�ر يف جمال ممار�سة احلق�ق ال�سيا�سية، واملتمثلة باخل�س��س يف امل�اطنة وحرية 

5 - انظر قرار املجل�س الد�ست�ري رقم 854 بتاريخ 03 ي�ني� 2012.
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)قرار  التمييز«.  اأ�سكال  كل  ومكافحة  وحظر  الفر�س،  وتكاف�ؤ  وامل�ساواة،  والرت�سيح...  النتخاب 

املجل�س الد�ست�ر رقم 817 بتاريخ 13 اأكت�بر 2011(

».... تقدمي �سبعة ع�رس ع�س�ا مبجل�س امل�ست�سارين ا�ستقالتهم قبل انتهاء مدة النتداب القان�ين 

الذي انتخب�ا من اأجله يعد.... �سل�كا يتنافى مع القيم واملبادئ الد�ست�رية الرامية اإىل تعزيز امل�ؤ�س�سات 

الد�ست�رية، من خالل تكري�س مبادئ النزاهة وامل�س�ؤولية والتالزم بني احلق�ق وال�اجبات.... وبناء 

)قرار  الد�ست�ري....«  للمجل�س  املخ�لة  ال�سالحية  فاإن  الكربى،  الد�ستورية  املبادئ  هذه  على 

املجل�س الد�ست�ري رقم 819 بتاريخ 16 ن�نرب 2011(.

... من املبادئ اجل�هرية التي يق�م عليها  »... اإن التوازن بني ال�سلطتني الت�رسيعية والتنفيذية ُيَعدُّ

النظام الد�ست�ري للمملكة.« )قرار املجل�س الد�ست�ري رقم 924 بتاريخ 22 غ�ست 2013(

»... �سمان احرتام مبداأ �سم� الد�ست�ر يعد، مب�جب ف�سله ال�ساد�س، من املبادئ امللزمة« )قرار 

املجل�س الد�ست�ري رقم 937 بتاريخ 29 ماي� 2014(

بخ�سو�س ا�ستقالل الهيئات واملوؤ�س�سات الد�ستورية

»... اإن توطيد وتقوية م�ؤ�س�سات دولة حديثة يعد غاية د�ست�رية، كما ي�سري اإىل ذلك الد�ست�ر 

لها  ي�سمح  با�ستقالل  الد�ست�ر  ال�اردة يف  والهيئات  امل�ؤ�س�سات  تتمتع  اأن  ي�ستدعي  ت�سديره،  يف 

بالنه��س، على اأف�سل وجه، باملهام وال�سالحيات التي حددها لها الد�ست�ر نف�سه، وه� ا�ستقالل 

يع�د للم�رسع حتديد مداه و�رسوطه، مع مراعاة اأحكام الد�ست�ر ل�سيما بالن�سبة للم�ؤ�س�سات التي 

اعتربها �رساحة هيئات م�ستقلة‹. )قرار املجل�س الد�ست�ري رقم 924 بتاريخ 22 غ�ست 2013(.

بخ�سو�س قرينة الرباءة6

».... لئن كانت الأهلية من النظام العام، وتعد �رسطا ج�هريا للرت�سح لالنتخابات وال�ستمرار يف 

متثيل الأمة... فاإن اإعمال مبداأ قرينة الرباءة الذي ه� مبداأ ذو قيمة د�ست�رية، ي�جب اأن يك�ن احلكم 

اجلنحي الذي يرتتب عنه فقدان الأهلية لالنتخابات حكما نهائيا« )قرار املجل�س الد�ست�ري رقم 

7820 بتاريخ 18 ي�لي�ز 2009(.

بخ�سو�س الأهداف، الغايات واملقا�سد الد�ستورية

»... بتخ�سي�س امل�رشع �ستني مقعدا للن�ساء )�سمن الدائرة ال�طنية( دون اإخ�ساعهن حلد ال�سن، 

يك�ن بذلك قد �سن مقت�سيات قان�نية ترمي... اإىل متتيع املرت�سحات الإناث باأحكام خا�سة من �ساأنها 

6  . انظر اأي�سا قرارات املجل�س الد�ست�ري رقم 449 بتاريخ 18 اأبريل 2001، ورقم 780 بتاريخ 18 ي�لي�ز 2009 
ورقم 813 بتاريخ 15 دجنرب 2010.
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حتقيق غاية د�ست�رية تتمثل يف اإتاحة فر�س حقيقية لهن لت�يل ال�ظائف النتخابية.« )قرار املجل�س 

الد�ست�ري رقم 817 بتاريخ 13 اأكت�بر 2011(

» ... اإن ما يقره امل�رشع بخ�س��س جمال�س اجلهات من تخ�سي�س اإحدى الدائرتني املحدثتني 

على �سعيد كل عمالة اأو اإقليم اأو عمالة مقاطعات للن�ساء... جاء تطبيقا ملبادئ اأخرى اأقرها الد�ست�ر 

نف�سه واملتمثلة يف دع�ة امل�رسع اإىل و�سع مقت�سيات من �ساأنها ت�سجيع تكاف�ؤ الفر�س بني الن�ساء 

اإىل  الدولة  ت�سعى  هدفا  باعتباره  املنا�سفة  حتقيق  اأفق  النتخابية يف  ال�ظائف  ول�ج  والرجال يف 

بل�غه«. )قرار املجل�س الد�ست�ري رقم 821 بتاريخ 19 ن�نرب 2011(.

الد�ست�رية«.  باملبادئ  اأن يتم دون الإخالل  الد�ست�ر يجب  ال�اردة يف  الأهداف  اإن حتقيق   ...«

)قرار املجل�س الد�ست�ري رقم 943 بتاريخ 25 ي�لي�ز 2014(.

اأن  الذي ي�ستدعي  اإن توطيد وتقوية م�ؤ�س�سات دولة حديثة يعد غاية د�ست�رية... الأمر   ...  «

تتمتع امل�ؤ�س�سات والهيئات ال�اردة يف الد�ست�ر با�ستقالل ي�سمح لها بالنه��س باملهام وال�سالحيات 

التي حددها لها الد�ست�ر نف�سه.« )قرار املجل�س الد�ست�ري رقم 924 بتاريخ 22 غ�ست 2013(.

ابتغاها  التي  املقا�سد  ا�ستح�سار  وج�هرا-ت�ستلزم  –�سكال  الق�انني  د�ستورية  مراقبة  اإن   ...«

الد�ست�ر« )قرار املجل�س الد�ست�ري رقم 937 بتاريخ 29 ماي� 2014(

»... اإن الد�ستور متكامل يف مبادئه واأهدافه« )قرار املجل�س الد�ست�ري رقم 817 بتاريخ 13 

اأكت�بر 2011(.

بخ�سو�س جتنب التمييز والإخالل مببداأ امل�ساواة

»... اإن مبداأ املنا�سفة بني الرجال والن�ساء، الذي ت�سعى الدولة اإىل حتقيقه، طبقا للف�سل 19 من 

اإذا كان يجيز اتخاذ تدابري حتفيزية خا�سة من �ساأنها تي�سري ال�ل�ج الفعلي للن�ساء اإىل  الد�ست�ر، 

منا�سب امل�س�ؤولية، داخل هياكل جمل�س الن�اب، فاإن ذلك يجب األ يتم من خالل مقت�سيات متييزية 

من �ساأنها الإخالل مببداأ امل�ساواة بني الرجل واملراأة املقرر يف الفقرة الأوىل من نف�س الف�سل 19 

املذك�ر.« )قرار املجل�س الد�ست�ري رقم 924 بتاريخ 22 غ�ست 2013(.

».... اإن مبداأ املنا�سفة بني الرجال والن�ساء، الذي ت�سعى الدولة اإىل حتقيقه، طبقا للفقرة الثانية 

من الف�سل 19 من الد�ست�ر، اإذا كان يقت�سي اتخاذ تدابري حتفيزية خا�سة من �ساأنها تي�سري ال�ل�ج 

الفعلي للن�ساء اإىل منا�سب امل�س�ؤولية داخل هياكل املجل�س القت�سادي والجتماعي والبيئي، فاإن 

واملراأة  الرجل  بني  امل�ساواة  مببداأ  الإخالل  مقت�سيات ل يرتتب عنها  يتم من خالل  اأن  ذلك يجب 
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املن�س��س عليه يف الفقرة الأوىل من نف�س الف�سل 19 املذك�ر، ومببداأ حظر ومكافحة كل اأ�سكال 

املجل�س  املعتمدة من طرف  ال�سيغة  اإن  الد�ست�ر. وحيث  ت�سدير  املقرر يف  اجلن�س  ب�سبب  التمييز 

بل�غ  اإىل  لل�سعي  الداخلي،  نظامه  من  و46   29 املادتني  والبيئي، مب�جب  والجتماعي  القت�سادي 

هدف املنا�سفة بني الرجال والن�ساء يف ال�ل�ج اإىل منا�سب امل�س�ؤولية يف هياكل املجل�س، تق�م على 

التخ�سي�س امل�سبق لعدد من املقاعد للن�ساء، بدل من اإلزام الفئات املمثلة داخل املجل�س برت�سيح 

الن�ساء والرجال معا لهذه املنا�سب، ان�سجاما مع ما تقت�سيه الفقرة الرابعة من املادة 11 من القان�ن 

التنظيمي للمجل�س من �رسورة مراعاة حتقيق مبداأ املنا�سفة بني الرجال والن�ساء يف تعيني اأع�ساء 

اأربعة من الفئات اخلم�س التي يتاألف منها املجل�س... وبناء على ما �سبق بيانه، فاإن ال�سيغة املن�س��س 

عليها يف املادتني 29 و46 املذك�رتني اأعاله، مل تتقيد باأحكام الف�سل 19 من الد�ست�ر تقيدا كامال، مما 

يجعلها غري مطابقة للد�ست�ر.« )قرار املجل�س الد�ست�ري رقم 954 بتاريخ 2 مار�س 2015(.

بخ�سو�س الدميقراطية، امل�سوؤولية الـُمواطنة7

ت�سمن  الد�ست�ر،  مبقت�سى  املكف�لة  والنقابي،  ال�سيا�سي  النتماء  حرية  ممار�سة  كانت  لئن   ...«

احلق لأي منتخب يف اأن يتخلى اإراديا عن النتماء للهيئة ال�سيا�سية اأو النقابية التي تر�سح با�سمها 

الهيئة  بحق�ق  ثقتهم وكذا  فيه  الذين و�سع�ا  الناخبني  بحق�ق  مقيدا  يبقى  ذلك  فاإن  لالنتخابات، 

التي ر�سحته للمهمة النتدابية التي ت�لها يف نطاق تعاقدي معن�ي بني الطرفني، وذلك انطالقا من 

مبداأ ال�فاء ال�سيا�سي والنقابي يف اإطار الدميقراطية امل�اطنة التي جعلها الد�ست�ر، اإىل جانب ربط 

امل�س�ؤولية باملحا�سبة، من مق�مات النظام الد�ست�ري للمملكة يف تالزم ثابت بني احلق�ق وال�اجبات، 

واعتبارا كذلك للدور املخ�ل للهيئات ال�سيا�سية والنقابية يف احلياة ال�طنية وفقا لأحكام الف�سلني 

« )قرار املجل�س الد�ست�ري رقم 820 بتاريخ 18 ن�نرب 2011(
8
ال�سابع والثامن من الد�ست�ر

»...لئن كان من حق امل�اطنني، يف نطاق ممار�ستهم حلق�قهم ال�سيا�سية املكف�لة د�ست�ريا، تغيري 

انتماءاتهم احلزبية اأو التخلي عنها يف اأي وقت �ساءوا، فاإن مبادئ �سفافية النتخابات وامل�س�ؤولية 

هذا  يتم  اأن  ت�ست�جب  الد�ست�ر،  من  و37   11 الف�سلني  يف  الت�ايل  على  املقررة  امللتزمة  امل�اطنة 

التغيري اأو التخلي ب�س�رة �رسيحة وفق مقت�سيات املادة 22 من القان�ن التنظيمي املتعلق بالأحزاب 

ال�سيا�سية ل�سيما حني يتعلق الأمر بالرغبة يف الرت�سيح لالنتخابات.« )قرار املجل�س الد�ست�ري رقم 

867 بتاريخ 6 غ�ست 2012(.

7 - انظر اأي�سا قرار املجل�س الد�ست�ري رقم 870 بتاريخ 11 غ�ست 2012
8 - ين�س الف�سل ال�سابع من د�ست�ر �سنة 2011 على اأنه »تعمل الأحزاب ال�سيا�سية على تاأطري امل�اطنات وامل�اطنني 
اإرادة  التعبري عن  العام، وت�ساهم يف  ال�ساأن  ال�طنية، ويف تدبري  احلياة  انخراطهم يف  ال�سيا�سي، وتعزيز  وتك�ينهم 

الناخبني، وامل�ساركة يف ممار�سة ال�سلطة ...«
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بخ�سو�س احرتام املبادئ و�سيانة احلريات واحلقوق

»... لئن كان يحق للم�رسع، ل�سيما من اأجل حماية اأمن وحرية امل�اطنات وامل�اطنني و�سمان 

�سالمة ال�سكان و�سالمة الرتاب ال�طني و�سيانة املال العام، كما ه� وارد على الت�ايل يف ت�سدير 

الد�ست�ر ويف ف�سليه 21 و36، اأن ي�سن، يف املجال الق�سائي، ق�اعد واإجراءات خا�سة ا�ستثنائية من 

الإجراءات العامة، من بينها حق قا�سي التحقيق يف اأن ياأمر، تلقائيا اأو بناء على ملتم�سات النيابة 

اإىل  جزئيا  اأو  كليا  امللف  وثائق  وباقي  الق�سائية  ال�رسطة  من حم�رس  ن�سخة  ت�سليم  بعدم  العامة، 

حمامي املتهم وحمامي الطرف املدين، وذلك من اأجل ت�فري �رسوط ح�سن �سري التحقيق يف جرائم 

الر�س�ة  جرائم  وكذا  اجلنائية  امل�سطرة  قان�ن  من   108 املادة  يف  عليها  من�س��س  ومعقدة  خطرية 

دائما  املقيد  امل�رسع،  فاإن  الأم�ال،  غ�سل  اأو  الغدر  اأو  التبديد  اأو  الختال�س  اأو  النف�ذ  وا�ستغالل 

ب�رسورة احرتام املبادئ الرامية اإىل �سيانة احلريات واحلق�ق الأ�سا�سية املكف�لة للجميع... تعني عليه 

الد�ست�ري رقم  )قرار املجل�س  ال�سمانات«.  باأكرب قدر من  اأعاله  اإليها  امل�سار  اإحاطة ال�ستثناءات 

921 بتاريخ 13 غ�ست 2013(.

بخ�سو�س �سمانات ممار�سة تقدمي العرائ�س

تنظيمي  بقان�ن  اأنه حتدد  على   146 ف�سله  من  الثالث  البند  ين�س يف  الد�ستور  لئن كان   ...«

 يف بندها الأخري، 
9
�رسوط تقدمي العرائ�س اإىل جمل�س اجلهة من قبل امل�اطنات وامل�اطنني باجلهات

دون مربر مقب�ل، من وج�ب اأن تك�ن اجلمعية التي تتقدم بعري�سة مت�فرة على فروع قان�نية يف 

ل للجمعيات، مب�جب الف�سل 139 من  كل اأقاليم اجلهة، من �ساأنه احلد من ممار�سة حق د�ست�ري خم�َّ

الد�ست�ر، ق�سد تقدمي عرائ�س اإىل جمل�س اجلهة ملطالبته باإدراج نقطة تدخل يف اخت�سا�سه �سمن 

جدول اأعماله، الأمر الذي يك�ن معه البند الأخري من املادة 121 من هذا القان�ن التنظيمي خمالفا 

للد�ست�ر« )قرار املجل�س الد�ست�ري رقم 966 بتاريخ 30 ي�ني� 2015(.

بخ�سو�س التكافوؤ بني �سلطتي التهام والدفاع

»... اإن حق الدفاع ينط�ي على حق�ق اأخرى تتفرع عنه، من �سمنها حق الطالع واحل�س�ل 

على ال�ثائق املدرجة يف ملف التهام املت�فرة لدى النيابة العامة، مراعاة ملبداأ التكاف�ؤ بني �سلطتي 

التهام والدفاع« )قرار املجل�س الد�ست�ري رقم 921 بتاريخ 13 غ�ست 2013(.

9 - ال�سادر بتاريخ 23 ي�لي�ز 2015 )اجلريدة الر�سمية عدد 6380(.
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بخ�سو�س حرية الأحزاب الفكرية وال�سيا�سية وحريتها يف تنظيمها الذاتي

بالأحزاب  املتعلق   99.11 رقم  التنظيمي  القان�ن  )من   29 اإىل   24 من  امل�اد  اأحكام  اإن   ...«

( تهدف اإىل جعل الأحزاب ال�سيا�سية تتقيد، يف اأ�س�سها واأهدافها ويف تنظيمها وتدبري 
10

ال�سيا�سية

�س�ؤونها وممار�سة اأن�سطتها، مبا يت�سمنه الد�ست�ر من ث�ابت جامعة وما ين�س عليه يف ف�سله ال�سابع 

من اأنه ل يج�ز اأن يك�ن هدف الأحزاب ال�سيا�سية »امل�سا�س بالدين الإ�سالمي، اأو بالنظام امللكي، اأو 

املبادئ الد�ست�رية، اأو الأ�س�س الدميقراطية، اأو ال�حدة ال�طنية اأو الرتابية للمملكة«، ومن اأنه »يجب 

اأن يك�ن تنظيم الأحزاب ال�سيا�سية وت�سيريها مطابقا للمبادئ الدميقراطية«، وما ي�سري اإليه ف�سله 

19 من �سعي الدولة اإىل حتقيق مبداأ املنا�سفة بني الرجال والن�ساء، وما يرومه ف�سله 33 من ت��سيع 

وتعميم م�ساركة ال�سباب يف التنمية ال�سيا�سية للبالد، وما ين�س عليه ف�سله 11 من اأن )النتخابات 

الأ�س�س  هذه  على  وبناء   .... الدميقراطي(  التمثيل  م�رسوعية  اأ�سا�س  هي  وال�سفافة  والنزيهة  احلرة 

الد�ست�رية، فاإن ما تفر�سه م�اد هذا الباب من واجبات والتزامات على عاتق الأحزاب ال�سيا�سية، 

باعتبار دورها الد�ست�ري، لي�س فيها ما يحد من مبداأ احلرية الفكرية وال�سيا�سية لالأحزاب ال�سيا�سية 

)قرار  الد�ست�ر«  ما يخالف  فيها  لي�س  فاإنه  لذلك،  الذاتي، وتبعا  تنظيمها  مبداأ حريتها يف  ول من 

املجل�س الد�ست�ري رقم 818 بتاريخ 20 اأكت�بر 2011(.

10 - ال�سادر بتاريخ 24 اأكت�بر 2011 )اجلريدة الر�سمية عدد 5989(.



31

اجلزء الثاين

مرتكزات د�ستورية حقوق الإن�سان واأدوار ال�سلط واملوؤ�س�سات املعنية بها

د�ست�رية  ملرتكزات  وي�ستعر�س  الأول  حم�رين.  على  الأول  الق�سم  من  الثاين  اجلزء  ي�ستمل 

املعنية  وامل�ؤ�س�سات  ال�سلط  لأدوار  والثاين،  وه�يتها،  الدولة  نظام  يف   
11

الإن�سان حلق�ق  اأ�سا�سية 

بحق�ق الإن�سان.

املحور الأول: مرتكزات د�ستورية حلقوق الإن�سان 

من حيث هوية الدولة والختيار الدميقراطي

�سيادة كاملة مت�سبثة  اإ�سالمية ذات  املغربية كدولة  اململكة  الد�ست�ر يف ت�سديره لكيان  ير�سخ 

ب�حدتها ال�طنية والرتابية، يتب�اأ فيها الدين الإ�سالمي مكانة ال�سدارة على اأ�سا�س تن�ع وتالحم 

والأمازيغية  الإ�سالمية  العربية  مك�ناتها  بان�سهار كل  امل�حدة  ال�طنية  لله�ية  التعددية  املق�مات 

وال�سحراوية احل�سانية. وكذا بروافدها الغنية، الإفريقية والأندل�سية والعربية واملت��سطية.

ويقر الد�ست�ر اأن اختيار املغرب ه� بناء دولة دميقراطية ي�س�دها احلق والقان�ن وتق�ية م�ؤ�س�سات 

دولة حديثة ترتكز على امل�ساركة والتعددية واحلكامة اجليدة. 

وتنبني املرتكزات عرب اإر�ساء دعائم جمتمع مت�سامن يتمتع فيه اجلميع، ويف التالزم بني حق�ق 

الجتماعية  والعدالة  الفر�س  وتكاف�ؤ  وامل�ساركة  والكرامة  واحلرية  بالأمن  امل�اطنة،  وواجبات 

ومق�مات العي�س الكرمي.

من حيث مدلول التزام الدولة بحقوق الإن�سان

ي�ؤكد ت�سدير الد�ست�ر اأن اململكة املغربية، الع�س� العامل الن�سيط يف املنظمات الدولية، يتعهد 

بالتزام ما تقت�سيه م�اثيقها من مبادئ وحق�ق وحريات وت�ؤكد ت�سبثها بحق�ق الإن�سان، كما هي 

متعارف عليها عامليا وعزمها على م�ا�سلة العمل للمحافظة على ال�سالم والأمن يف العامل. 

11 - ا�ستند اجلزء الثاين من الق�سم الأول يف اإعداده على دليل ح�ل ال�سمانات الد�ست�رية والآليات امل�ؤ�س�ساتية 
حلماية حق�ق الإن�سان والنه��س بها ـ من�س�رات املندوبية ال�زارية املكلفة بحق�ق الإن�سان، 2012، ال�سفحة 7 وما 

بعدها.
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مرجعية  وباإحالة  م�جها،  مبداأ ج�هريا  باعتباره  م�ؤ�س�سة  مكانة  التمييز،  لعدم  الت�سدير  وي�ىل 

د�ست�رية �رسيحة، ي�ؤكد على حظر ومكافحة اأ�سكال التمييز ب�سبب اجلن�س اأو الل�ن اأو املعتقد اأو 

الثقافة اأو النتماء الجتماعي اأو اجله�ي اأو اللغة اأو الإعاقة اأو اأي و�سع �سخ�سي مهما كان.

وتقر ال�ثيقة انخراط املغرب يف حماية منظ�متي، القان�ن الدويل حلق�ق الإن�سان والقان�ن الدويل 

 وعلى النه��س بهما، والإ�سهام يف تط�يرها مبا يراعي الطابع الك�ين لتلك احلق�ق وعدم 
12

الإن�ساين

قابليتها للتجزئة، كما تقر، مبداأ �سم� التفاقيات الدولية حلق�ق الإن�سان على الت�رسيعات ال�طنية 

، وذلك بعد م�سادقة املغرب عليها ويف نطاق اأحكام الد�ست�ر وق�انني 
13

ف�ر ن�رسها باجلريدة الر�سمية

الت�رسيعات  مع  الدولية  التفاقيات  مالءمة  لقاعدة  الد�ست�ر  ويتاأ�س�س  الرا�سخة.  وه�يتها  اململكة 

ال�طنية. فاإن هذه الأخرية ت�سبح من اأول�يات العمل الربملاين مما �سيي�رس عمل الق�ساء يف اإعمال 

التزمات البالد بحق�ق الإن�سان على نح� اأف�سل.

من حيث مقومات ومرتكزات اأخرى داعمة

تتعزز ه�ية الدولة واختيارها الدميقراطي والتزاماتها يف جمال حق�ق الإن�سان بدعائم ت�سندها 

حلق�ق  الإيجابية  القطائع  م�سارات  تق�ي،  ح�سانات،  تداخلهما  يف  ت�سكالن  حت�سنها،  ومق�مات 

الإن�سان يف ظل ا�ستمرارية النظام ال�سيا�سي والد�ست�ري ال�طني، وهي ح�سانات من �سميم فكر 

اأ�رسكي ب »خ�س�بة  د. حمـمد  الد�ست�ري  الفقيه  الذكر  �سلف  الإن�سان. وقد و�سفها، كما  حق�ق 

الإ�سالح الذي حمله هذا الد�ست�ر، مبا انط�ى عليه من قيم اإن�سانية رفيعة ومبادئ قان�نية �سامية، 

وما ت�سمنه من ت��سيع للحق�ق واحلريات...« وميكن ر�سدها يف امل�ست�يات الآتية:

برملانية  دميقراطية،  د�ست�رية،  ملكية  نظام  ه�  احلكم  فنظام   ،
املغربي14 الد�ستوري  النظام 

واجتماعية، يق�م على اأ�سا�س ف�سل ال�سلط وت�ازنها وتعاونها وعلى الدميقراطية امل�اطنة والت�ساركية 

 فيعتربه الد�ست�ر اأ�سمى تعبري عن اإرادة 
ومبادئ احلكامة اجليدة وربط امل�س�ؤولية باملحا�سبة. القانون15

الأمة واأن اجلميع، اأ�سخا�سا ذاتيني اأو اعتباريني مبا فيهم ال�سلطات العم�مية مت�ساوون اأمامه، وملزم�ن 

بالمتثال له.

الأ�سخا�س  احلرب وحماية  اأ�رسى  معاملة  ب�ساأن  اتفاقيات جنيف  من  ي�سمله  وما  الإن�ساين  الدويل  القان�ن   -  12
املدنيني والربوت�ك�لت امللحقة بها، وما يتعلق فيها من تقاطعات مع مبادئ حق�ق الإن�سان اأثناء النزاعات امل�سلحة.

13 - ت�سدير الد�ست�ر.
14 - الف�سل 1 من الد�ست�ر.
15 - الف�سل 6 من الد�ست�ر
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ب�سكل حر ونزيه  اإجراء النتخابات  الد�ست�ر مبقت�سيات ت�سمن  يقر   ،
احلر والنزيه16 القرتاع 

ت�سمن  التي  الق�اعد  حتديد  للقان�ن  ويبقى  الدميقراطي  التمثيل  مل�رسوعية  كاأ�سا�س  و�سفاف، 

ال�ستفادة، على نح� من�سف، من و�سائل الإعالم العم�مية، واملمار�سة الكاملة للحريات واحلق�ق 

الأ�سا�سية. وتعزيز لذلك ين�س الد�ست�ر على املالحظة امل�ستقلة واملحايدة لالنتخابات طبقا للمعايري 

املتعارف عليها دوليا. 

، يف الت�جه اإىل ال�سلطتني الت�رسيعية 
ويقر الد�ست�ر، ولأول مرة، بحق املواطنات واملواطنني17

والتنفيذية، لتقدمي ملتم�سات يف جمال الت�رسيع وعرائ�س اإىل ال�سلطات العم�مية تبعا لخت�سا�س 

كل �سلطة، وقد اأوكل الد�ست�رللقان�ن التنظيمي حتديد �رسوط وكيفيات ممار�سة ذلك.

 التي 
18

وي�ؤ�س�س الد�ست�ر ولأول مرة، لأدوار جمعيات املجتمع املدين واملنظمات غري احلك�مية

اأو ت�قيفها من لدن  اأن�سطتها يف نطاقه ومب�جب القان�ن ولتح�سني وظائفها، اأ�سبح حلها  متار�س 

ال�سلطات العم�مية مت�قفا على �سدور مقرر ق�سائي. 

العام واملنظمات غري احلك�مية يف  ال�ساأن  بق�سايا  املهتمة  الد�ست�رية اجلمعيات  ال�ثيقة  ومتكن 

امل�ؤ�س�سات  اإىل   – احلالة  ح�سب   – ت�جه  م�ساريع  يف  امل�ساهمة  من  الت�ساركية،  الدميقراطية  اإطار 

املنتخبة وال�سلطات العم�مية. 

ويوؤ�س�س الد�ستور، وعلى نطاق وا�سع ويف م�ست�يات عدة، ملقاربة النوع الجتماعي. وحتيل 

الأو�ساف الد�ست�رية، على املفاهيم واملقا�سد، من خالل التاأكيد امل�ستمر على »م�اطنني وم�اطنات« 

املدنية وال�سيا�سية والقت�سادية  باحلق�ق واحلريات  امل�ساواة،  الرجل واملراأة، على قدم  و»على متتع 

املنا�سفة  مبداأ  »حتقيق  اإىل  ال�سعي  يف  الدولة  م�س�ؤولية  وعلى   ،
19

والبيئية« والثقافية  والجتماعية 

، وعلى »معاجلة 
21

، واإحداث »هيئة للمنا�سفة ومكافحة كل اأ�سكال التمييز«
20

بني الرجال والن�ساء«

22
الأو�ساع اله�سة لفئات من الن�ساء والأمهات والأطفال والأ�سخا�س امل�سنني.«

ي�ؤ�سل عالوة على ذلك ت�سدير الد�ست�ر، يف م�ست�يات عدة، ملفه�م التنمية الب�رسية، كما مت تط�يره 

بامل�ساركة  الت�سدير،  يف  ربطه،  مت  وهكذا  ذاته،  الإن�سان  حلق�ق  الدويل  القان�ن  تط�ر  مع  بالعالقة  عامليا، 

والتعددية والكرامة وامل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�س والعدالة الجتماعية ومق�مات العي�س الكرمي واحلكامة اجليدة.

16 - الف�سل 11 من الد�ست�ر
17 - الف�سالن 14 و15 من الد�ست�ر

18 - الف�سل 12 من الد�ست�ر.

19 - الف�سل 19 من الد�ست�ر.
20 - نف�س الف�سل.
21 - نف�س الف�سل.

22 - الف�سل 34 من الد�ست�ر.
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املحور الثاين: اأدوار ال�سلط واملوؤ�س�سات املعنية بحماية حقوق الإن�سان

اأول: دور ال�سلطة الت�رشيعية

71 جمال الت�رسيع الذي ي�سمل كل ما يتعلق بحق�ق الإن�سان يف  يحدد الد�ست�ر يف الف�سل 

خالل  من  بها  والنه��س  الإن�سان  حق�ق  حماية  يف  امل�ساهمة  الربملان  �سيخ�ل  مما  اأبعادها،  كافة 

ممار�سته ل�ظيفيته الت�رسيعية، التي تطال جممل احلق�ق املدنية وال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية 

والثقافية والبيئية والتنم�ية تبعا ملجالتها كما حددتها ال�ثيقة الد�ست�رية.

- احلق�ق واحلريات الأ�سا�سية املن�س��س عليها يف ت�سدير الد�ست�ر، ويف ف�س�ل اأخرى منه.

- نظام الأ�رسة واحلالة املدنية.

- مبادئ وق�اعد املنظ�مة ال�سحية.

- نظام ال��سائل ال�سمعية الب�رسية وال�سحافة مبختلف اأ�سكالها.

- العف� العام.

- اجلن�سية وو�سعية الأجانب.

- اجلرائم والعق�بات اجلارية عليها.

- التنظيم الق�سائي واإحداث اأ�سناف جديدة من املحاكم.

- قان�ن امل�سطرة املدنية.

- قان�ن امل�سطرة اجلنائية.

- نظام ال�سج�ن.

- النظام الأ�سا�سي العام لل�ظيفة العم�مية.

- نظام م�سالح وق�ات حفظ الأمن.

- نظام اجلماعات الرتابية ومبادئ حتديد دوائرها الرتابية.

- النظام النتخابي للجماعات الرتابية ومبادئ تقطيع الدوائر النتخابية.

- نظام اللتزامات املدنية والتجارية وقان�ن ال�رسكات والتعاونيات.

- احلق�ق العينية واأنظمة امللكية العقارية العم�مية واخلا�سة واجلماعية.

- عالقات ال�سعل وال�سمان الجتماعي وح�ادث ال�سغل والأمرا�س املهنية.
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- نظام تكن�ل�جيات املعل�مات والت�سالت.

 - التعمري واإعداد الرتاب.

- الق�اعد املتعلقة بتدبري البيئة وحماية امل�ارد الطبيعية والتنمية امل�ستدامة.

- نظام املياه والغابات وال�سيد.

- الت�جهات والتنظيم العام مليادين التعليم والبحث العلمي والتك�ين املهني.

ثانيا: دور ال�سلطة التنفيذية 

تخ�س حماية  وهي جمالت حي�ية  التنفيذية لخت�سا�ساتها،  ال�سلطة  ممار�سة  الد�ست�ر  ينظم 

حق�ق الإن�سان والنه��س بها، وت�سمل:

م�سوؤولية احلكومة عـن و�سـع الربنامج املت�سمن للخط�ط الرئي�سية للعمل الذي تن�ي القيام 

به يف خمتلف جمالت الن�ساط ال�طني، وبالأخـ�س يف ميادين ال�سيا�سة القت�سادية والجتماعية 

والبيئية والثقافية واخلارجية، وم�س�ؤوليتها عن تنفيذه )الف�سل 88(.

واملقاولت  امل�ؤ�س�سات  على  وال��ساية  والإ�رساف  الق�انني،  تنفيذ  عن  احلكومة  م�سوؤولية 

العم�مية، وو�سع الإدارة حتت ت�رسفها )الف�سل 89(.

م�سوؤولية احلكومة عن الق�سايا والن�س��س الت�رسيعية والتنظيمية املتعلقة بال�سيا�سات العم�مية 

)الف�سل 92(.

م�سوؤولية احلكومة اإزاء الق�سايا والن�س��س املتعلقة باملعاهدات والتفاقيات الدولية )الف�سل 92(.

ثالثا: دور ال�سلطة الق�سائية 

يعزز الد�ست�ر ا�ستقالل ال�سلطة الق�سائية ودورها يف حماية حق�ق الإن�سان من خالل ق�اعد 

و�سمانات ومقت�سيات وجمالت متن�عة، تطال التالية:

- ا�ستقالل ال�سلطة الق�سائية عن ال�سلطة الت�رسيعية وعن ال�سلطة التنفيذية )الف�سل 107(.

- منع كل تدخل يف الق�سايا املعرو�سة على الق�ساء، و�سمان عدم تلقي الق�ساة اأية اأوامر اأو 

)الف�سالن  القان�ن  اأو نقلهم مبقت�سى  الق�سائية وكفالة عدم عزلهم  ب�ساأن مهامهم  تعليمات 

108 و109(.
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�سمان حرية التعبري للق�ساة مبا يتالءم مع واجب التحفظ والأخالقيات الق�سائية واحلق يف   -

النخراط يف جمعيات اأو اإن�ساء جمعيات مهنية. )الف�سل 111(.

للق�ساة،  املمن�حة  ال�سمانات  تطبيق  يف  الق�سائية  لل�سلطة  الأعلى  املجل�س  م�س�ؤولية   -

وم�س�ؤوليته اإزاء و�سعية الق�ساء ومنظ�مة العدالة )الف�سل 113(.

- اإ�سدار املجل�س الأعلى لل�سلطة الق�سائية اآراء ح�ل كل م�ساألة تتعلق بالعدالة )الف�سل 113(.

- دور الق�ساء يف مراقبة تطبيق القان�ن وحماية حق�ق الأ�سخا�س وحرياتهم واأمنهم الق�سائي 

)الف�سل 117(.

- �سمان حق�ق الأ�سخا�س يف التقا�سي ويف الدفاع عن م�ساحلهم التي يحميها القان�ن، وحق 

كل م�ستبه فيه اأو متهم بارتكاب جرمية يف اأن يعترب بريئا، اإىل اأن تثبت اإدانته مبقرر ق�سائي 

مكت�سب لق�ة ال�سيء املق�سي به )الف�سل 11(.

- �سمان حق الطعن يف كل قرار اتخذ يف املجال الإداري، �س�اء كان تنظيميا اأو فرديا اأمام 

الهيئة الق�سائية الإدارية املخت�سة )الف�سل 118(.

وكفالة  معق�ل  اأجل  داخل  ي�سدر  عادلة، ويف حكم  �سخ�س يف حماكمة  كل  �سمان حق   -

حق�ق الدفاع اأمام جميع املحاكم )الف�سل 120(.

كافية  م�ارد  على  يت�فر  ل  ملن  قان�نا  عليها  املن�س��س  احلالت  يف  جمانا  التقا�سي  حق   -

للتقا�سي )الف�سل 121(.

)الف�سل  الدولة  تتحمله  تع�ي�س  احل�س�ل على  ق�سائي يف  املت�رسر من خطاأ  - �سمان حق 

.)122

- احلق يف اأحكام معللة، و�سادرة يف جل�سة علنية وملزمة للجميع )الف�س�ل 123 و125 و126(.

- اإحداث املحاكم العادية واملتخ�س�سة مبقت�سى القان�ن )الف�سل 127(.

- منع اإحداث حماكم ا�ستثنائية )الف�سل 127(.

واأحدث الد�ست�ر، مب�جب الباب الثامن )الف�س�ل 134-129(، املحكمة الد�ست�رية التي تخت�س 

اأحد  دفع  اإذا  وذلك  ق�سية،  النظر يف  اأثناء  اأثري  قان�ن،  د�ست�رية  بعدم  متعلق  دفع  »بالنظر يف كل 

الأطراف باأن القان�ن، الذي �سيطبق يف النزاع باحلق�ق واحلريات التي ي�سمنها الد�ست�ر«. 
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رابعا: دور الهيئات واملوؤ�س�سات الوطنية الداعمة حلقوق الإن�سان

اأحدث الد�ست�ر اإىل جانب ال�سلط الت�رسيعية والق�سائية والتنفيذية، م�ؤ�س�سات وهيئات وطنية 

جديدة كما د�سرتاأخرى قائمة. وقد خ�ل لها اخت�سا�سات ومهام امل�ساعدة على دعم حق�ق الإن�سان 

والدفاع عنها والنه��س بها.

يعترب املجل�س القت�سادي والجتماعي والبيئي، جهة ا�ست�سارية للحك�مة والربملان يف »جميع 

الق�سايا، التي لها طابع اقت�سادي واجتماعي وبيئي« كما »يديل املجل�س براأيه يف الت�جهات العامة 

23
لالقت�ساد ال�طني والتنمية امل�ستدامة«.

ويتوىل جمل�س اجلالية املغربية باخلارج وفقا للمقت�سيات الد�ست�رية ذات ال�سلة، اإبداء الآراء 

ح�ل ت�جهات ال�سيا�سات العم�مية التي متكن املغاربة املقيمني باخلارج من تاأمني احلفاظ على عالقات 

24
متينة مع ه�يتهم املغربية، وكذا امل�ساهمة يف التنمية الب�رسية وامل�ستدامة ل�طنهم املغرب وتقدمه.

ويخ�ل الد�ست�ر للهيئة املكلفة باملنا�سفة وحماربة جميع اأ�سكال التمييز، ال�سهر ب�سفة خا�سة 

على �سمان متتع الرجل واملراأة على قدم امل�ساواة باحلق�ق واحلريات املدنية وال�سيا�سية والقت�سادية 

25
والجتماعية والثقافية والبيئية وال�سعي اإىل حتقيق مبداأ املنا�سفة بني الرجال والن�ساء.

وتت�ىل الهيئة العليا لالت�سال ال�سمعي الب�رشي مبقت�سى الد�ست�ر ال�سهر على احرتام التعبري 

26
التعددي لتيارات الراأي والفكر واحلق يف املعل�مة يف امليدان ال�سمعي الب�رسي.

ويعترب جمل�س املناف�سة ح�سب الد�ست�ر، هيئة م�ستقلة، مكلفة بتنظيم املناف�سة احلرة وامل�رسوعة 

و�سبط  حتليل  خالل  من  خا�سة  القت�سادية،  العالقات  يف  والإن�ساف  ال�سفافية  ب�سمان  الكفيلة 

غري  التجارية  واملمار�سات  للمناف�سة  املنافية  املمار�سات  ومراقبة  الأ�س�اق،  يف  املناف�سة  و�سعية 

27
امل�رسوعة وعمليات الرتكيز القت�سادي والحتكار.

وتت�ىل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الر�سوة وحماربتها، املبادرة والتن�سيق والإ�رساف 

و�سمان تتبع تنفيذ �سيا�سة حماربة الف�ساد، وتلقي ون�رس املعل�مات يف هذا املجال، وامل�ساهمة يف 

23 - الف�س�ل -151 -152 153 من الد�ست�ر
24 - الف�سل 163 من الد�ست�ر.
25 - الف�سل 164 من الد�ست�ر.

26 - الف�سالن 19 و165 من الد�ست�ر.
27 - الف�سل 166
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امل�اطن  العام، وقيم  العامة، كما تت�ىل تر�سيخ مبادئ احلكامة اجليدة، وثقافة املرفق  تخليق احلياة 

28
امل�س�ؤولة.

ويق�م املجل�س الأعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي، باإبداء الراأي بخ�س��س ال�سيا�سات 

العم�مية، والق�سايا ال�طنية التي تهم الرتبية والتك�ين والبحث العلمي، واأهداف املرافق العم�مية 

هذا  يف  العم�مية  والربامج  ال�سيا�سات  تقييم  يف  امل�ساهمة  وكذا  و�سريها،  امليادين  بهذه  املكلفة 

29
املجال.

يخت�س املجل�س ال�ست�ساري لالأ�رشة والطفولة، مبهمة تتبع و�سعية الأ�رسة والطف�لة، واإبداء 

الآراء ح�ل املخططات ال�طنية املتعلقة بها، وبتن�سيط النقا�س العم�مي ح�ل ال�سيا�سة العم�مية يف 

والهياكل  القطاعات  قبل خمتلف  املقدمة من  ال�طنية  الربامج  واإجناز  تتبع  الأ�رسة، و�سمان  جمال 

30
والهيئات املخت�سة.

ميادين حماية  اخت�سا�سات يف  اجلمعوي،  والعمل  لل�سباب  ال�ست�ساري  باملجل�س  واأنيطت 

وتقدمي  تهمها،  التي  امل�سائل  وتتبع  درا�سة  خالل  من  اجلمع�ية  احلياة  بتط�ير  والنه��س  ال�سباب 

اقرتاحات ح�ل كل م��س�ع اقت�سادي واجتماعي وثقايف، يهم مبا�رسة النه��س باأو�ساع ال�سباب 

بروح  ال�طنية،  احلياة  يف  النخراط  على  وحتفيزهم  الإبداعية،  طاقاتهم  وتنمية  اجلمع�ي  والعمل 

31
امل�اطنة امل�س�ؤولة.

وين�س الد�ست�ر على اإحداث املجل�س الوطني للغات والثقافة املغربية الذي اأنيطت به مهمة 

32
حماية وتنمية اللغتني العربية والأمازيغية، وخمتلف التعبريات الثقافية املغربية.

2011 ارتقى مب�ؤ�س�ستي املجل�س ال�طني حلق�ق الإن�سان وال��سيط  اأن د�ست�ر  ويجدر التذكري، 

على م�ست�ى ال�ظيفة والأدوار. و�سيتعر�س الق�سم الثالث من التقرير لل�سمات واملقت�سيات احلا�سنة 

حلق�ق الإن�سان على م�ست�ى امل�ؤ�س�سات التي �سدرت ب�ساأنها الق�انني والق�انني التنظيمية املتعلقة 

بها.

28 - الف�سل 167.

29 - الف�سل 168.
30 - الف�سالن 32 والف�سل 169.

31 - الف�سالن 19 و 170.
32 - املحدث مب�جب الفقرة الأخرية من الف�سل 5.
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الق�سم الثاين

اإ�سالح العدالة وحماية حقوق الإن�سان
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ان�سغل، الراأي العام، القان�ين واحلق�قي، مبختلف اجتاهاته ولأزيد من ن�سف قرن، بق�سايا اإ�سالح 

العدالة وال�سلطة الق�سائية، من حيث احرتام حق�ق الإن�سان وبناء دولة القان�ن وامل�ؤ�س�سات. وظلت 

مطالب الإ�سالح قائمة اإىل حني اعتماد د�ست�ر 2011، الذي اأر�سى اأ�س�سها ومق�ماتها.

يت�قف الق�سم الثاين عند ثالث دوائر كربى بخ�س��س اإ�سالح العدالة، تفاعل احل�ار العم�مي، 

وح�سل التقابل يف الآراء وامل�اقف، بغاية البحث عن اأف�سل ال�سيغ القان�نية وال�سيا�سية التي تبل�ر 

اجتاهات الدولة واملجتمع، ح�ل ق�سايا ا�سرتاتيجية، يف مرحلة تاريخية مهمة من تط�ر البالد.

�سهدت البالد، يف �س�ء د�ست�ر 2011، ح�ارا وطنيا معمقا ب�ساأن اإ�سالح العدالة. وقد متيز بعمقه 

اإ�سالح  »ميثاق  و�سع  عن  اأ�سفر  مما  والجتاهات،  املدار�س  م�ست�ى  على  الراأي  وتعددية  ور�سانته 

منظ�مة العدالة« ك�ثيقة ا�سرتاتيجية م�جهة ملختلف جمالت وفروع الإ�سالح.

وميكن ال�ق�ف عند خال�سات اأ�سا�سية ملا يهم اإ�سالح العدالة وحماية حق�ق الإن�سان، من خالل 

املحاور الآتية:

- املحور الأول: القيمة املرجعية مليثاق اإ�سالح منظ�مة العدالة.

- املحور الثاين: فل�سفة القان�ن التنظيمي املتعلق باملجل�س الأعلى لل�سلطة الق�سائية. 

- املحور الثالث: رئا�سة النيابة العامة وت�جهات ال�سيا�سة اجلنائية املت�سلة بحق�ق الإن�سان.

- املحور الرابع: ت�جهات ب�ساأن مراجعة املنظ�مة اجلنائية يف جمال حق�ق الإن�سان.

املحور الأول: القيمة املرجعية مليثاق اإ�سالح منظومة العدالة

يكت�سي ميثاق اإ�سالح منظ�مة العدالة، من منظور حق�ق الإن�سان، طابع وثيقة وطنية مرجعية، 

لعتبارات متعددة، �سيا�سية، مدنية، قان�نية، حق�قية وثقافية.

يف  اخل�س��س،  وجه  على  واحلق�قي  عم�ما،  املغربي  ال�سيا�سي  التفكري  امليثاق  فكرة  األهمت 

القان�ن  التي تعرت�س م�سرية دولة  ال�سعاب الكربى  القادر على تذليل  البحث عن امل�سرتك  اإطار 

اأخالقية  والتزامات  عه�د  مبثابة  تك�ن  م�اثيق  و�سع  اأجل  من  اأجيال  �سعت  ولقد  وامل�ؤ�س�سات. 

و�سيا�سية ومعن�ية.
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اعتبار  م�ست�ى  اإىل  ارتقت  التي  التطلعات،  مناذج هذه  العدالة، من  منظ�مة  اإ�سالح  ميثاق  ميثل 

الد�ستورية  املبادئ  هذه  ترجمة  على  حر�سنا  »وقد  امللك  جاللة  اعترب  بها.  واإقرارها  الدولة 

الت�رشيعية  الإ�سالحات  من  جمموعة  يت�سمن  العدالة،  منظومة  لإ�سالح  وطني  ميثاق  يف 

الق�ساة  من  نخبة  اإىل  مو�سعة،  ت�ساركية  مقاربة  وفق  باإعداده  عهدنا  والعملية،  والتنظيمية 

.
33

واملحامني واخلرباء واحلقوقيني ومهنيي العدالة«

وتزداد قيمة ميثاق اإ�سالح منظ�مة العدالة، ك�ثيقة مرجعية، يف جمال حق�ق الإن�سان، لأنه متكن 

من اإنهاء مرحلة ط�يلة من التفكري القرتاحي والت��سيات ومنا�سدات اإ�سالح العدالة التي ا�ستمرت 

منذ بداية ال�ستينيات، ومن التاأ�سي�س ملق�مات الإ�سالح، على قاعدة التناظر والتقابل والبحث عن 

�سبل امل�سرتك القادر على اإر�ساء مداخل وم�سالك التقدم.

العدالة  مك�نات  خمتلف  بني  الت�ساركية  باملقاربة  اإعدادها،  منهجية  حيث  من  الوثيقة  وتتميز 

العم�مي  احل�ار  امتداد  حيث  ومن  الرتابي،  واملجال  اجلامعة  م�ست�ى  على  وحميطها  وم�ساعديها 

ب�سم�له ملئات امل�ساركني فيه، املعنيني ب�سيادة القان�ن واحرتام حق�ق الإن�سان، فئ�يا، ن�عيا وجماليا.

ومتيز احل�ار العم�مي يف تقابله وتناظره باجلراأة والتفكري احلر، اأو كما ورد �سمن تقدمي وزير العدل 

واحلريات مل�رسوع ميثاق اإ�سالح منظ�مة العدالة، بخ�س��س منهجية اإعداده، »لقد جرت خمتلف 

اإل  اأطوار احلوار الوطني حول اإ�سالح منظومة العدالة يف جو من احلرية التي ل �سقف لها 

�سقف الد�ستور. وقد خل�ست الهيئة العليا اإىل �سياغة م�رشوع تو�سيات لإ�سالح منظومة 

العدالة، رفعت اإىل النظر ال�سديد جلاللة امللك الذي �سجل، يف خطاب العر�س بتاريخ 30 ي�لي�ز 

2013.« ارتياحه بالت��سل اإىل ميثاق لإ�سالح املنظ�مة الق�سائية ت�افرت له كل الظروف املالئمة.

والذي  واملنهجي  املعريف  الر�سيد  ملختلف  وجمددة  ملهمة  كوثيقة  امليثاق  قيمة  و�ستبقى 

راكمته التجربة ال�طنية لأزيد من ن�سف قرن، على م�ست�ى الإرادة العليا للدولة والعمل الق�سائي، 

واملحاماة، و�سائر الن�سغالت احلق�قية ور�سيد العدالة النتقالية، ف�سال عما قدم للح�ار ال�طني 

ح�ل امل��س�ع، من كتلة هامة من القرتاحات والت��سيات. 

، تبعا للمجالت وامل�ست�يات الآتية: 
34

وتتجلى باإيجاز امل�سامني املرجعية مليثاق اإ�سالح منظ�مة العدالة

امللك حممد ال�ساد�س اإىل امل�ساركني يف امل�ؤمتر الدويل الأول  التي وجهها جاللة  ال�سامية  الر�سالة  33 - من ن�س 
�سري  ق�اعد  واحرتام  املتقا�سني  حق�ق  �سمان  بني  الق�سائية  ال�سلطة  »ا�ستقاللية  م��س�ع  ح�ل  مبراك�س،  للعدالة 

العدالة«، الإثنني 2 اأبريل 2018.

34 - م�سامني هذا املح�ر وحمت�ياته ماأخ�ذة من وثيقة ميثاق اإ�سالح منظ�مة العدالة.
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اأول: من حيث الت�سخي�س الراهن ملنظومة العدالة

1. على م�ستوى عنا�رش القوة

متكنت وثيقة ميثاق اإ�سالح منظ�مة العدالة، من ر�سد مواطن القوة يف منظ�مة العدالة، على 

مدار اخلم�سني �سنة املا�سية، حيث ثمنت الر�سيد ال�طني من حيث: 

- �سدور ت�رسيعات متقدمة يف �ستى املناحي.

- وج�د ق�ساة ذوي كفاءة عالية.

- تراكم اجتهادات ق�سائية ثرية.

- ت�فر خربات متميزة يف اإدارة مرفق الق�ساء. 

2. على م�ستوى اأوجه اخللل وال�سعف واخل�سا�س

ال�طنية  املكت�سبات  على  تغطي  تكاد  التي  واخل�سا�س  وال�سعف  اخللل  اأوجه  امليثاق  ير�سد 

اأواجل�انب املنرية فيها )ح�سب نعت امليثاق نف�سه(.

متطلبات  مع  تتالءم  »ل  و�سعيته  ك�ن  الق�ساء، عن  ا�ستقالل  بخ�س��س  الت�سخي�س  يت�قف 

قيام �سلطة ق�سائية م�ستقلة كما يكر�سها الد�ستور، وتبعية النيابة العامة والتفتي�س الق�سائي 

الأ�سا�سي  والنظام  للق�ساء  الأعلى  املجل�س  من  لكل  احلالية  الو�سعية  واأن  العدل،  بوزارة 

للق�ساة ل ت�ساير اأحكام الد�ستور ».

واأن منظ�مة العدالة تعاين »بكل مك�ناتها، من نق�س يف ال�سفافية و�سعف يف اآليات املراقبة 

باقي  عند  امليثاق  يت�قف  »كما  واأعرافها.  املهنية  املمار�سة  اأخالقيات  يف  وتراجع  وامل�ساءلة 

واأ�ساليب  العدالة  امل�ؤ�س�سية ملنظ�مة  الق�ساء والقدرات  الختاللت، »على م�ست�ى فعالية وجناعة 

تدبري مرفق الق�ساء.« 

ثانيا: من حيث ت�سخي�س امليثاق حلماية الق�ساء للحقوق واحلريات

انتهى ميثاق اإ�سالح منظومة العدالة اإىل نتائج بالغة الأهمية، بخ�سو�س حماية الق�ساء 

للحقوق واحلريات، وتتمثل يف: 

باقي  وبني  بينها  التن�سيق  �سعف  يف  تظهر  نقائ�س  عدة  ت�س�بها  اجلنائية  ال�سيا�سة  »ك�ن   -

ال�سيا�سات العم�مية.

- نق�س يف الهتمام مبقاربة الن�ع الجتماعي و�سحايا الأفعال الإجرامية.

- �سعف اإ�ساعة ثقافة حق�ق الإن�سان مبا تنط�ي عليه اأي�سا من واجبات.
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- حمدودية اآليات البحث اجلنائي.

- غياب اإطار قان�ين حديث خا�س بالطب ال�رسعي وبن�ك املعطيات اجلينية.

- غياب مر�سد وطني لدرا�سة وتتبع ظاهرة الإجرام.

- ت�سخم يف ن�س��س التجرمي والعقاب كاآلية اأ�سا�سية ملحاربة اجلرمية. 

- عدم تر�سيد العتقال الحتياطي.

- عدم تدقيق ال�س�ابط القان�نية املربرة لل��سع رهن احلرا�سة النظرية.

- عدم التفعيل الأمثل ملبداإ مالءمة املتابعة، ولالآليات البديلة لالعتقال، وكذا ل�سمانات املحاكمة 

العادلة.

- وج�د ه�ام�س وا�سعة على م�ست�ى نظام العق�بة، بني حديها الأدنى والأق�سى.

- عدم فعالية العق�بات الق�سرية املدة يف تق�مي املحك�م عليهم.

- عدم ت�فر اآليات ناجعة لتتبع حالة الع�د اجلنائي وتنفيذ املقررات الق�سائية الزجرية، ل�سيما 

ما يتعلق بالعق�بات املالية.

- املاآخذ امل�سجلة بخ�س��س نظام امل�ؤ�س�سات ال�سجنية وظروف تنفيذ العق�بة.« 

ول �سك اأن هذه النتائج الدقيقة املت��سل اإليها يف �س�ء الت�سخي�س الوطني املجرى لدور العدالة 

ولدور الق�ساء يف حماية احلق�ق واحلريات، ي�سفي على امليثاق �سبغة ال�ثيقة املرجعية احلق�قية 

وت��سياتها  املغربية  النتقالية  العدالة  جتربة  لعمل  ال�سرتاتيجي  التفكري  تر�سيد  من  متكنت  التي 

ال�جيهة املبل�رة عام 2006 واملد�سرتة �سنة 2011، كما تن�سجم اأعمال امليثاق مع الت�جهات التي 

حددتها اخلطة ال�طنية يف جمال الدميقراطية وحق�ق الإن�سان.

ثالثا: من حيث الروؤية العامة لإ�سالح منظومة العدالة والتوجهات اجلوهرية

على  قيمته  وتتميز  ج�هرية.  وت�جهات  قيم  على  تتاأ�س�س  عامة  روؤية  و�سع  من  امليثاق  متكن 

امل�ست�ى يف اإبراز فكرة القيم اجلوهرية واإعطائها املكانة التي ت�ستحقها يف الإ�سالح، وحتديدها 

من حيث طبيعتها الثقافية وال�سيا�سية، بح�رسها يف ال�ستقالل وامل�س�ؤولية والنزاهة والكفاءة والثقة، 

ومرة اأخرى، تتاأكد ف�سيلة احل�ار العم�مي التعددي، امل�ساعد على التعاقد. 

اأربعة ع�رش جمال،  على  يربو  فيما  وح�رشها  اجل�هرية  الت�جهات  من حتديد  امليثاق  ومتكن 

العامة  النيابة  وف�سل  الق�سائية  ال�سلطة  ل�ستقالل  د�ست�ريا،  املقررة  ال�سمانات  اإعمال  يخ�س 
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واإحداث مفت�سية باملجل�س الأعلى لل�سلطة الق�سائية و�سالحيات الرئي�س املنتدب واإر�ساء التنظيم 

املهن  يف  النظر  واإعادة  الرقمية  املحكمة  اأ�س�س  وو�سع  والتخ�س�س  ال�حدة  مبداأ  على  الق�سائي 

الق�سائية وو�سع املجل�س الأعلى لل�سلطة الق�سائية وم�ا�سلة اإ�سالح الإدارة الق�سائية.

وت�سمنت الت�جهات اجل�هرية التي تعد مبثابة خارطة الطريق، توجهات اأخرى اأ�سا�سية يف 

جمال حقوق الإن�سان، تتمثل فيما يلي:

ذات  الدولية  التفاقيات  ومع  اململكة  د�ست�ر  مع  ال�طنية  الت�رسيعات  مالءمة  على  »العمل   -

ال�سلة مبكافحة اجلرمية وبحق�ق الإن�سان امل�سادق عليها واملن�س�رة.

- اإعادة النظر يف نظام احلرا�سة النظرية ونظام العتقال الحتياطي يف اجتاه تر�سيدهما.

- اإعادة النظر يف اآليات و�رسوط ا�ستغال ال�سابطة الق�سائية، مع مزيد من تفعيل مراقبتها من 

طرف النيابة العامة.

والقان�نية  الق�سائية  املهن  خمتلف  هياآت  وكذا  الق�سائية  لل�سلطة  الأعلى  املجل�س  و�سع   -

ملدونات �سل�ك، تت�سمن الق�اعد الأخالقية واملهنية التي يتعني على املعنيني بها اللتزام بها 

حتت طائلة امل�ساءلة.«

رابعا: من حيث الأهداف ال�سرتاتيجية الكربى لإ�سالح ميثاق العدالة

انتهى للميثاق، يف �س�ء عمليات الر�سد والت�سخي�س والتفكري ال�سرتاتيجي، من اأن ينتهي اإىل 

 تتمثل يف:
اأن بل�غ غايات الإ�سالح مرهون ب�ستة اأهداف ا�سرتاتيجية رئي�سية35

- »ت�طيد ا�ستقالل ال�سلطة الق�سائية.

- تخليق منظ�مة العدالة.

- تعزيز حماية الق�ساء للحق�ق واحلريات.

- الرتقاء بفعالية وجناعة الق�ساء.

- اإمناء القدرات امل�ؤ�س�سية ملنظ�مة العدالة.

- حتديث الإدارة الق�سائية وتعزيز حكامتها.« 

35 -  ينبثق عن هذه الأهداف الرئي�سية ال�ستة، 36 هدفا فرعيا، ي�ستلزم تنفيذها الفعلي 200 اآلية تنفيذ، علما باأن 
املخطط الإجرائي املرافق مل�رسوع هذه الت��سيات، يت�سمن بدوره 353 اإجراء تطبيقيا.«
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املحور الثاين: فل�سفة القانون التنظيمي املتعلق باملجل�س الأعلى لل�سلطة الق�سائية

ال�سناعة  حيث  من  الق�سائية،  لل�سلطة  الأعلى  باملجل�س  املتعلق  التنظيمي  القان�ن  يتميز 

الت�رسيعية، بك�نه قان�ن ذي طبيعة فنية تنظيمية خال�سة، لأنه ح�سب الف�سل 113 من الد�ست�ر، 

ُيْعَنى بـ »انتخاب وتنظيم و�سري املجل�س الأعلى لل�سلطة الق�سائية، واملعايري املتعلقة بتدبري ال��سعية 

واجلماعات  الإن�سان  حقوق  حماية  القا�سي  »يتوىل  حيث  التاأديب«،  وم�سطرة  للق�ساة  املهنية 

وحرياتهم واأمنهم الق�سائي وتطبيق القانون«، طبقا للف�سل 117 من الد�ست�ر. 

وكان من ال�رسوري يف �س�ء هذا املنظ�ر البحث عن �سيغة مالئمة لتقدمي دور املجل�س الأعلى 

البحث يف  فكرة  جاءت  هنا،  ومن  التقرير،  هذا  يف  الإن�سان  الق�سائية يف جمال حق�ق  لل�سلطة 

فل�سفته، عندما عر�س مبنا�سبة الأعمال التمهيدية اأمام الربملان.

يق�سد بالفل�سفة، ما يدخل يف باب بيان ال�سياق والأ�سباب واملقا�سد من و�سع القان�ن املتعلق 

والختيارات  العتبارات  من حيث  فل�سفته،  اآخر،  مبعنى  اأو  الق�سائية،  لل�سلطة  الأعلى  باملجل�س 

فاإنه  الد�ست�ري،  املركز  اأ�سا�س هذا  القان�ن. وعلى  بناء دولة  ديناميكي يف  ال�سرتاتيجية، كقان�ن 

ت�رسيع، يهم يف املقام الأول والأخري، اأو�ساع الأ�سخا�س، امل�ك�ل اإليهم يف اإطار ال�سلطة الق�سائية 

حماية حقوق الإن�سان.

وي�سمن هذا القان�ن املق�مات املطل�بة يف املنت�سبني لل�سلطة الق�سائية حلماية حق�ق الإن�سان، 

وهي امل�ستقاة من املعايري املحددة يف تدبري ال��سعية املهنية للق�ساة، وتتمثل يف:

- »القدرات وامل�ؤهالت املهنية للقا�سي.

- ال�سل�ك املهني واللتزام بالقيم الق�سائية.

- الكفاءة العلمية والفكرية للقا�سي.

- ال�ستقرار العائلي للقا�سي وظروفه الجتماعية.« 
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حماية  ب�ساأن  املت�سلة  اجلنائية  ال�سيا�سة  وتوجهات  العامة  النيابة  رئا�سة  الثالث:  املحور 

حقوق الإن�سان

يتعر�س هذا املح�ر للمكانة اخلا�سة لرئا�سة النيابة العامة، من حيث اأحكامها واخت�سا�ساتها 

ِته، كم�ؤ�س�سة،  والت�جهات الأ�سا�سية لها يف جمال يف ال�سيا�سة اجلنائية. ونظرا حلداثة امل��س�ع َوِجدَّ

مت ال�ستناد يف التقدمي اإىل ما عرب عنه ال�سيد رئي�س النيابة العامة، مبنا�سبة الت�ا�سل العم�مي ح�ل 

امل��س�ع. 

بحماية  يتعلق  فيما  تتخذه  اإجراء  اأخطر  العامة  النيابة  طرف  من  املبا�رس  العتقال  يك�ن  يكاد 

اآثار ثان�ية، كالتفتي�س وحجز ج�از  اأن باقي الإجراءات ذات  اأن يعني ذلك  حق�ق الإن�سان، دون 

ال�سفر، ومتديد احلرا�سة النظرية والرقابة على اأعمال ال�رسطة الق�سائية، وغريها من الأفعال املت�سلة 

ات�سال وثيقا بتدابري حماية حق�ق الإن�سان، عند ح�س�ل فر�سية النزاع مع القان�ن.

ي��سف العتقال باأنه اأخطر اإجراء لأنه تدبري ا�ستثنائي، حمدود يف الزمان واملكان، يف انتظار 

دخ�ل الرقابة الق�سائية، باعتبارها ال�سامن الأ�سلي للحق�ق واحلريات.

اجلنائية، يف  لل�سيا�سة  اأ�سا�سية  معامل  العامة،  النيابة  رئا�سة  املعلنة من طرف  الت�جهات  تت�سمن 

جمال حماية حق�ق الإن�سان، وت�ؤ�رس اإىل مرحلة جديدة، على م�ست�ى التحديات املطروحة، يف جمال 

اإعمال الد�ست�ر. وتعك�س يف كثري من ج�انبها الن�سغالت احلق�قية التي انتهت اإليها العدالة النتقالية. 

وميثل التفاعل العم�مي لرئا�سة النيابة العامة، ح�ل اخت�سا�ساتها واأدوارها، جتليا من التح�لت 

اجلارية ح�ل امل��س�ع. 

النيابة  رئا�سة  عن  ال�سادرة  د�ست�ريا،  املكف�لة  الإن�سان  بحق�ق  املتعلقة  احلماية  تدابري  اإن 

العامة، تن�سجم من حيث ن�سقها وروحها مع ما انتهى اإليه ميثاق اإ�سالح منظ�مة العدالة وفل�سفة 

القان�ن التنظيمي للمجل�س الأعلى لل�سلطة الق�سائية، والتدابري ال�اردة يف اخلطة ال�طنية من اأجل 

الدميقراطية وحق�ق الإن�سان.

وتربز الفقرات املوالية36 توجهات ال�سيا�سة اجلنائية املت�سلة بحماية حقوق الإن�سان، كما 

اأعلنها ال�سيد رئي�س النيابة العامة:

على م�ستوى ال�ستقبال والتوا�سل 

- »الهتمام ب�سكايات امل�اطنني وحت�سني ظروف ا�ستقبالهم والتعجيل بالبت يف تظلماتهم والبت 

فيها يف اأجل معق�ل.

36 - الفقرات، ماأخ�ذة من كلمة ال�سيد ال�كيل العام للملك، رئي�س النيابة العامة مبنا�سبة افتتاح ال�سنة الق�سائية 
ي�م 25 يناير 2018.
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- الت�ا�سل مع املتقا�سني لإخبارهم مباآل ق�ساياهم. 

- الت�ا�سل مع الراأي العام فيما ي�سغل باله ويثري اهتمامه من ق�سايا تك�ن النيابة العامة م�س�ؤولة 

عن البحث فيها اأو تدبري م��س�عها.« 

على م�ستوى احلق يف احلياة وال�سالمة والأمان 

- »حماية احلق�ق و�س�ن احلريات الأ�سا�سية املكف�لة مبقت�سى الد�ست�ر لالأفراد واجلماعات.

- اللتزام بتحقيق التالزم والت�ازن بني احلق�ق وال�اجبات. 

- تر�سيد ا�ستعمال الإجراءات الق�سائية املا�سة باحلريات وعدم اللج�ء اإىل ا�ستعمالها اإل يف 

احلالت القان�نية التي تقت�سي فيها ال�رسورة ذلك، ول �سيما اإلقاء القب�س والعتقال واإغالق 

احلدود و�سحب ج�ازات ال�سفر والإجراءات الأخرى املا�سة باحلياة اخلا�سة لالأفراد وحرمة 

املنازل واملرا�سالت.

- الت�سدي لنتهاكات حق�ق الإن�سان. 

- تفعيل الإجراءات ال�قائية والزجرية مل�اجهة هذه النتهاكات بحزم و�رسامة.

- الت�سدي بق�ة للتعذيب والعتقال التع�سفي والختفاء الق�رسي.

- تفعيل اإجراءات مراقبة اأماكن العتقال والتحري عن �رسعيته و�سالمة اإجراءات تطبيقه.« 

على م�ستوى امل�ساهمة يف تاأمني �سمانات املحاكمة العادلة

- »�سمان حق�ق الدفاع ومتكني املحامني من القيام ب�اجبهم بكل حرية ويف اإطار القان�ن.

- احرتام �سمانات املحاكمة العادلة، والأجل املعق�ل للبت يف الق�سايا.

- تر�سيد ا�ستعمال طرق الطعن.

- تر�سيد العتقال الحتياطي وتفعيل بدائله.

- احلر�س على جتهيز ملفات املعتقلني الحتياطيني.« 

على م�ستوى تخليق احلياة العامة وحماية املال العام

- »التم�سك مببادئ النزاهة وال�سفافية. 

- احلياد من طرف القائمني على اإنفاذ الق�انني اأنف�سهم، وانخراطهم يف مكافحة الف�ساد املايل 

والإداري.
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املعنية  املالية والهيئات  الأعلى للح�سابات واملحاكم  تقارير املجل�س  الإيجابي مع  التعاطي   -

مبكافحة هذه اجلرائم.

- حماية ال�سحايا واملبلغني واخلرباء وت�سجيعهم على التبليغ بهذه النحرافات.« 

على م�ستوى حماية الأمن والنظام العام

- »حماية الأمن والنظام العام من اجلرائم التي تثري الرعب والفزع بني النا�س ومن الظ�اهر 

التي تعترب م�ؤ�رسا على النفالت الأمني.

-  حماية القائمني على اإنفاذ القان�ن من العتداءات التي يتعر�س�ن اإليها خالل اأو مبنا�سبة اأداء 

واجباتهم املهنية.« 

على م�ستوى حماية ال�سحايا يف و�سعية �سعبة

- »حماية الفئات اله�سة اجتماعيا اأو ب�سبب اأو�ساعها العقلية اأو النف�سية كال�سحايا والأ�سخا�س 

يف و�سعية اإعاقة.

- حماية الن�ساء والأطفال من العتداءات املختلفة التي تهددهم، ول �سيما العتداءات اجل�سدية 

واجلن�سية.

- الهتمام بال�سحايا، املهاجرين والالجئني و�سحايا الجتار يف الب�رس.«

على م�ستوى حماية حقوق ال�سجناء

�رسوط  لتح�سني  منا�سبة  وجعلها  ال�سجناء،  بتفقد  املتعلقة  القان�نية  املقت�سيات  »تفعيل   -

العتقال واأن�سنة ظروفه.« 

على م�ستوى حماية احلقوق املدنية 

غري  ال�ستيالء  اإىل  ت�ؤدي  جرائم  من  امللكية  ي�ستهدف  ما  كل  من  العقاري  الأمن  »حتقيق   -

امل�رسوع على عقارات الغري.

العام، وجعل  بالنظام  ال�سلة  ذات  والأ�رسية  والتجارية  املدنية والجتماعية  الق�سايا  تدبري   -

تدخلها يف تلك الق�سايا اأمام املحاكم. 

- دعم احلفاظ على الأمن املايل والقت�سادي وا�ستمرار املقاولة واحلفاظ على منا�سب ال�سغل.

- امل�ساهمة يف متا�سك الأ�رس وحماية الطف�لة.« 
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املحور الرابع: توجهات مراجعة املنظومة اجلنائية يف جمال حماية حقوق الإن�سان 

حماية  جمال  يف  اجلنائية،  املنظ�مة  مراجعة  ب�ساأن  لت�جهات  التقرير  من  املح�ر  هذا  يقدم 

النتقالية  العدالة  الد�ست�ر ور�سيد  مع  تن�سجم، من حيث م�سامينها ومقا�سدها  الإن�سان،  حق�ق 

وم�ستخل�سات ميثاق اإ�سالح منظ�مة العدالة وفل�سفة القان�ن التنظيمي للمجل�س الأعلى لل�سلطة 

وحق�ق  الدميقراطية  جمال  يف  ال�طنية  اخلطة  وتدابري  العامة.  النيابة  رئا�سة  وت�جهات  الق�سائية 

الإن�سان.

خالل  وردت الت�جهات ب�ساأن مراجعة املنظ�مة اجلنائية يف جمال حماية حق�ق الإن�سان، من 

مراجعة قان�ن امل�سطرة اجلنائية والقان�ن اجلنائي. وتربز العناوين امل�الية مظاهر هذه الت�جهات.  

م�سودة م�رشوع قانون امل�سطرة اجلنائية

تعزيز وتقوية �سمانات املحاكمة العادلة، على م�ستوى:

- »ال��سع حتت احلرا�سة النظرية.

- عقلنة العتقال الحتياطي.

- اآليات ال�قاية من التعذيب.

- املراقبة الق�سائية على عمل ال�رسطة الق�سائية.

- حق�ق الدفاع.« 

�سمان جناعة اآليات العدالة اجلنائية وحتديثها، على م�ستوى:

- »ال�سلح الزجري.

- ال�سند التنفيذي الإداري.

- اإقرار اآلية التجنيح الق�سائي.

- التحقيق.

- اعتماد ال��سائل العلمية والتقنية يف الإجراءات.

- اإعادة النظر يف بع�س ق�اعد الخت�سا�س.« 
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تعزيز التدابري الرامية اإىل حماية الأحداث، على م�ستوى:

- »امل�سلحة الف�سلى للحدث وتقدير التدبري املالئم.

- �سن الإيداع يف امل�ؤ�س�سات.

- اإجراء الأبحاث الجتماعية.

- بدائل التدابري.

- احلماية املكف�لة لالأطفال يف و�سعية �سعبة.« 

تنفيذ العقوبات، على م�ستوى:

- »ت��سيع �سالحيات قا�سي تطبيق العق�بات.

- اإمكانية التخفي�س التلقائي للعق�بة.

- تنظيم بدائل العق�بة ال�سالبة للحرية.

- مراجعة م�سطرة رد العتبار.

- تقلي�س الأحكام املتعلقة بعق�بة الإعدام.« 

م�رشوع القانون اجلنائي

يتميز م�رسوع القان�ن اجلنائي، ب�سم�له للم��س�عات املندرجة يف �سميم حماية حق�ق الإن�سان. 

ويتعلق الأمـــــر ب:

- اإدراج جرائم جديدة.

- جرائم متت مراجعة اأركانها.

- جرائم مت تغيري م�قعها يف جمم�عة القان�ن اجلنائي.

- جتنيح بع�س اجلرائم التي كانت تعترب جنايات )10 جرائم(.

- العق�بات البديلة للعق�بات ال�سالبة للحريات.





الق�سم الثالث

�سمات ومقت�سيات القوانني احلا�سنة حلقوق الإن�سان
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معامل منظومة مرجعية وطنية يف جمال حقوق الإن�سان

تت�سكل يف �س�ء د�ست�ر 2011، معامل منظ�مة مرجعية وطنية يف جمال حق�ق الإن�سان، تنهل 

من ال�ثيقة الأ�سمى للدولة، على م�ست�ى املبادئ والقيم والت�جهات، وت�ستمد من ن�سقها، ال�سند 

التاأ�سي�سي املتعلق بالخت�سا�سات امل�ك�لة للق�انني املندرجة فيها. 

تتطور تدريجيا املنظ�مة املرجعية ال�طنية املتك�نة من الق�انني التنظيمية والق�انني، احلا�سنة 

اجل�هرية  واملقت�سيات  وامل�ساطر  والآليات  والخت�سا�سات  لالأحكام  اجلامعة  الإن�سان،  حلق�ق 

والإجرائية، على م�ست�ى احلماية والنه��س. 

ال�طنية بجدعها امل�سرتك، على م�ست�ى املرتكزات واملفاهيم وثقافة  تتميز املنظ�مة املرجعية   

حق�ق الإن�سان وما ي�ؤ�س�س لإعمالها وتفعيلها، على م�ست�ى ال�سرتاتيجيات واخلطط وال�سيا�سات 

العم�مية والربامج. 

ت�ؤثر ال�ثيقة الد�ست�رية على معامل مك�نات املرجعية ال�طنية يف جمال حق�ق الإن�سان، حيث 

تربز جليا املرتكزات امل�جهة لق�انينها، من حيث ا�ستنادها اإىل مبادئ حق�ق الإن�سان، فعلى م�ست�ى 

مبداأ عدم التمييز، يكاد يك�ن حا�رسا يف معظمها، ب�سيغة، »عدم التمييز« اأو ب�سيغة »نبذ كل �سكل 

من اأ�سكال التمييز…«. وينطبق الأمر نف�سه على ما يت�سل بامل�ساواة واحرتام التعددية.

وت�سرتك الق�انني، فيما يتعلق مبفاهيم حق�ق الإن�سان، التي تخرتقها بطريقة عر�سانية، وهكذا، 

ميكن ال�ق�ف عند املفاهيم املتعلقة ب»الدميقراطية«، »امل�ساركة«، »احلكامة«، »النه��س«، »احلماية«، 

»ال�سليمة«،  »املمار�سة«،  »الأمن«،  »ال�سالمة«،  العم�مية«،  »ال�سيا�سات  يف«،  »احلق  »احلق�ق«، 

ال�طنية حلق�ق  املرجعية  املنظ�مة  التي تخرتق  املفاهيم  من  »ال�قاية«... وغريها كثري  »املكافحة«، 

الإن�سان.

وتنفرد الق�انني احلا�سنة حلق�ق الإن�سان، بت�رشبها لقيم حقوق الإن�سان وما يرتتب عنها من 

الف�سلى«،  »املمار�سات  القيم«،  »اإ�ساعة  قبيل  من  متنوعة،  بتعبريات  والتي جندها  اإيجابية،  اأم�ر 

»ثقافة الإن�ساف«، »التخليق«، »النزاهة«، »الكرامة«، »امل�س�ؤولية«.... 

الإن�سان،  حلق�ق  املرجعية  املنظ�مة  ج�هر  ب��سفها  الإن�سان،  حلق�ق  احلا�سنة  الق�انني  وتتميز 

بان�سجام ن�سقها وبنيتها، ففي طبيعة الق�انني واأهدافها ومقا�سدها تكمن حماية حق�ق الإن�سان اأو 

النه��س بها، بالعالقة مع القان�ن، والختيار الدميقراطي.
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كما تتميز الق�انني يف مرحلة ثانية، عند ا�ستعرا�سها لالخت�سا�سات العامة اأو اخلا�سة، بت�قفها 

عند مفاهيم وم�سامني حق�ق الإن�سان على م�ست�ى املهام وال�سالحيات املندرجة فيها، يف ال�قاية 

اأو الر�سد اأوالتحري، اأو اإجراء الدرا�سات والأبحاث، اأو بل�رة الت��سيات والقرتاحات.

وت�سرتك الق�انني احلا�سنة حلق�ق الإن�سان، يف ن�عية البنيات التي ت�فرها على م�ست�ى الت�سيري 

امل�ؤ�س�ساتي اأو التنظيمي، ك�عاء لتفعيل وتقدمي امل�سامني ال�اردة يف الخت�سا�سات.

وتقارب القوانني احلا�سنة، جمم�ع كتلة احلق�ق العامة واخلا�سة، امل��س�عاتية والفئ�ية، املعرتف 

بها د�ست�ريا، يف خمتلف جمالتها واأبعادها، على م�ست�ى املبادئ والقيم وال�سمانات واللتزامات.

وت�سكل الق�انني، يف تكاملها، مادة متنا�سقة، بحكم ان�سياب حق�ق الإن�سان يف �رسايينها وفيما 

بينها. ول �سك اأن هذه اخلا�سية متثل الأ�سا�س املتني لأ�سكال التعاون والعمل، التي ميكن اأن جتري يف 

ما بني امل�ؤ�س�سات املنبثقة عنها، يف اإطار التن�سيق واللتقائية، دعما حلق�ق الإن�سان، حماية ونه��سا.

وت�سرتك الق�انني احلا�سنة حلق�ق الإن�سان، يف اآلية اإعداد التقارير الدورية اأو اخلا�سة التي حتال 

اأوكل  التي  الن�رس  بخا�سية  وتتميز  والربملان.  احلك�مة  رئا�ستي  وعلى  البالد  �سلطة يف  اأعلى  على 

القان�ن اإىل امل�ؤ�س�سات املعنية بها، ذلك، مما مينحها م�سداقية م�ؤكدة.

وجند األفاظ اللتزام والتعهد والتكفل وغريها من املفاهيم ال�اردة يف القان�ن الدويل حلق�ق 

الإن�سان، واملتعلقة بالتزامات الدولة الطرف فيه، حا�رسة يف املرجعية ال�طنية، من قبيل »تقدمي«، 

»اإعداد«، »امل�ساهمة«، »ر�سد«، »ممار�سة«، »ت�سجيع«، »اإقامة«، »تط�ير«، »تق�ية«، »�سمان«، »النظر«، 

القان�ن  ن�س��س  واأدبيات  املفاهيمي  املعجم  على  التي حتيل  املفاهيم  من  وغريها  على«...  »العمل 

والقان�نية  والفل�سفية  الفكرية  واملذاهب  واحل�سارات  الديانات  ملتقى  ع�سارة  هو  مبا  الدويل، 

والجتماعية...

وتوفر جمم�ع الق�انني احلا�سنة حلق�ق الإن�سان، الرتبة اخل�سبة لنغرا�س وتط�ير مبادئ وقيم 

حق�ق الإن�سان، كالتزام �سيا�سي للدولة وك�سناعة ت�رسيعية للربملان، وكاأعمال ووظائف للم�ؤ�س�سات 

وحق�ق  الدميقراطية  جمال  يف  ال�طنية  اخلطة  وتعد  التنفيذية،  لل�سلطة  وكتعهدات  الد�ست�رية، 

الإن�سان منوذجا دال يف هذا ال�سدد.

وت�سكل جمم�ع الق�انني احلا�سنة حلق�ق الإن�سان، �سندا مرجعيا واإطارا للتفكري ال�سرتاتيجيي، 

وحقال للعمليات البيداغ�جية والتحليليىة والبحثية والفقهية، على م�ست�ى اأعمال اجلامعة والبحث 

العلمي الر�سني.
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الفكري  الثقايف  والأ�سا�س  القان�ين  ال�سند  الإن�سان،  حلق�ق  ال�طنية  املرجعية  املنظ�مة  ومتثل 

وامل�جه، ملنظمات املجتمع املدين، مبنا�سبة ممار�ستها ل�ظائفها، يف اإطار الدميقراطية الت�ساركية، اأو يف 

نطاق مهامها الأ�سلية، على م�ست�ى الر�سد والتحليل والقرتاح والدفاع والرتافع. 

وطنية،  مرجعية  كمنظ�مة  ت�سكل  الإن�سان،  حلق�ق  احلا�سنة  الق�انني  اأن  اإجمال  الق�ل  وميكن 

قرن  ربع  من  اأزيد  الإن�سان  حق�ق  م�سرية  �سهدتها  التي  والن�عية  الكمية  للتح�لت  تر�سيدا 

ولديناميات مطالب الإ�سالح التي تع�د ملا يف�ق اخلم�سني عاما. وهي بالإ�سافة اإىل ذلك، عالمة دالة 

على اأفق م�ا�سلة التحديث وبناء دولة القان�ن.

و�ستظل التحديات الكربى، التي ت�اجه املرجعية ال�طنية حلق�ق الإن�سان، مطروحة ومتجددة، 

على م�ست�ى تاأ�سيلها، من خالل الق�ساء الد�ست�ري وق�ساء خمتلف املحاكم واجتهادات اأبرز الفقهاء 

الد�ست�رية،  وامل�ؤ�س�سات  ال�سلط  قبل  من  تقدميها  ن�عية  م�ست�ى  وعلى  واخلرباء.  الباحثني  وكبار 

كمنت�ج وطني.

وتقدم اأجزاء هذا الق�سم، كل على حدة، �سمات التط�ر واملقت�سيات احلا�سنة حلق�ق الإن�سان. يف 

م�ستوى اأول معامل التقدم املحرز على م�ست�ى التفكري القان�ين و�سمات القان�ن من حيث حق�ق 

الإن�سان، ويف م�ستوى ثان عر�س الفقرات من الق�انني، التي ت�ستوطن مبادئ وقيم واخت�سا�سات 

واآليات حق�ق الإن�سان.

الإطار  ي�فره  ما  اإليها،  املتو�سل  وامل�ستنتجات  اخلال�سات  جمموع  اأي  ال�سمات  وتربز 

القان�ين وامل�ؤ�س�ساتي املتعلق بحق�ق الإن�سان، على م�ست�ى العتبارات واملبادئ والقيم وال�سمانات 

والخت�سا�سات واآليات الإعمال. وهي الق�سايا اجل�هرية والإجرائية التي ان�سغل بها هذا التقرير.

كما تربز ال�سمات، فر�س واإمكانات وجمالت تط�ير حق�ق الإن�سان، حماية ونه��سا، ومبا يدعم 

مناخ انت�سارها وتق�ية م�سالك متثلها وا�ستيعابها، على نح� اأمثل، كثقافة، �سمن التط�ر املجتمعي 

للبالد، ف�سال عن ك�ن ال�سمات، تف�سح عما ميكن اأن تق�م به مناهج القراءة والتحليل وال�ستنتاج، 

37
مل�سمولت املنظ�مة املرجعية ال�طنية حلق�ق الإن�سان.

37 - روعي يف ترتيب الق�انني م��س�ع الق�سم الثالث تاريخ �سدورها باجلريدة الر�سمية
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اجلزء الأول :

القانون التنظيمي املتعلق بالأحزاب ال�سيا�سية38

املحور الأول: �سمات

مبادئ  على   ،
39

ال�سيا�سية بالأحزاب  املتعلق  التنظيمي  القان�ن  مقت�سيات  من  العديد  ت�ستند 

ومرتكزات اأ�س�سها واأقرها القان�ن الدويل حلق�ق الإن�سان، ويف مقدمتها:

- الإقرار باحلق يف تاأ�سي�س الأحزاب ال�سيا�سية والعرتاف لها باأدوارها يف بناء الدميقراطية.

- تاأمني حق امل�اطنات وامل�اطنني يف الختيار والنتماء حلزب �سيا�سي.

- الإقرار بالتعددية ال�سيا�سية، ونبذ اأي �سكل من التمييز.

العمليات  ملختلف  ومر�سحيه  مر�سحاته  اختيار  يف  �سيا�سي،  حزب  كل  يلتزم  اأن  ا�سرتاط   -

النتخابية، مببادئ الدميقراطية وال�سفافية.

لبعد  بت�سمينها  ال�سيا�سي،  احلزب  واأدوار  لطبيعة  املنظمة  القان�نية  املرجعية  املنظ�مة  وتتميز 

حقوق الإن�سان ب�سفة �رسيحة، من خالل مبداأ عدم التمييز، حيث يعترب باطال تاأ�سي�س كل حزب، 

ارتكز على اأ�سا�س ديني اأو لغ�ي اأو عرقي اأو جه�ي، اأو ب�سفة خا�سة على اأي اأ�سا�س من التمييز اأو 

املخالفة حلق�ق الإن�سان. وميثل هذا التحديد �سدى ق�يا، لأحكام الد�ست�ر وملقت�سياته.

وينتظم �سمن مق�مات الت�سيري الدميقراطي لأي حزب، اإدماج عديد مقت�سيات القان�ن الدويل 

ا�ستندت  وهكذا،  الإن�سانية،  بالتنمية  امل��س�ع  عالقة  يف  عامليا،  تط�رت  التي  الإن�سان  حلق�ق 

املقت�سيات اإىل مفاهيم حقوقية باتت م�جهة لعمل امل�ؤ�س�سات، كاحلكامة اجليدة وم�ساركة ال�سباب 

مرجعية  من  تنهل  م�ا�سفات  الدميقراطي،  الت�سيري  معايري  ت�سمني  وكذا  املنا�سفة  وتاأمني  والن�ساء 

حق�ق الإن�سان.

وميكن الق�ل باأن القان�ن التنظيمي املتعلق بالأحزاب ال�سيا�سية، املراجع يف �س�ء الد�ست�ر، وقع 

تطعيمه باأفكار ومعاين واألفاظ، ن�ساأت وتط�رت يف ف�ساء ثقافة حق�ق الإن�سان التي نهلت بدورها 

من م�سادر �ستى، فل�سفية وقان�نية و�سيا�سية وغريها.

38 - ظهري �رسيف رقم 1.11.166 �سادر يف 24 من ذي القعدة 1432 )22 اأكت�بر 2011( بتنفيذ القان�ن التنظيمي 
رقم 29.11 املتعلق بالأحزاب ال�سيا�سية.

39 - ج.ر عدد 5989 بتاريخ 26 من ذي القعدة 1432 )24 اأكت�بر 2011(
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املحور الثاين: مقت�سيات حا�سنة حلقوق الإن�سان

من حيث الطبيعة والأدوار

طبقا  ي�ؤ�س�س،  العتبارية،  بال�سخ�سية  يتمتع  دائم،  �سيا�سي  تنظيم  ه�  ال�سيا�سي  »احلزب   -

للقان�ن، مبقت�سى اتفاق بني اأ�سخا�س ذاتيني، يتمتع�ن بحق�قهم املدنية وال�سيا�سية، يتقا�سم�ن 

املبادئ، وي�سع�ن اإىل حتقيق نف�س الأهداف.

- يعمل احلزب ال�سيا�سي، طبقا لأحكام الف�سل 7 من الد�ست�ر، على تاأطري امل�اطنات وامل�اطنني 

وتك�ينهم ال�سيا�سي وتعزيز انخراطهم يف احلياة ال�طنية ويف تدبري ال�ساأن العام.

- كما ي�ساهم يف التعبري عن اإرادة الناخبني وي�سارك يف ممار�سة ال�سلطة، على اأ�سا�س التعددية 

40
والتناوب، بال��سائل الدميقراطية، ويف نطاق امل�ؤ�س�سات الد�ست�رية.« 

اأو  عرقي  اأو  لغ�ي  اأو  ديني  اأ�سا�س  على  يرتكز  �سيا�سي  حلزب  تاأ�سي�س  كل  باطال  »يعترب   -

41
جه�ي، اأو ب�سفة عامة على اأي اأ�سا�س من التمييز اأو املخالفة حلق�ق الإن�سان.« 

من حيث الت�سيري الدميقراطي

من  ع�س�  لأي  ت�سمح  دميقراطية،  مبادئ  وفق  وي�سري  �سيا�سي  حزب  كل  ينظم  اأن  »يجب   -

اأع�سائه بامل�ساركة الفعلية يف اإدارة وت�سيري خمتلف اأجهزته، كما يتعني مراعاة مبادئ احلكامة 

42
اجليدة يف تدبري �س�ؤونه، ول �سيما مبادئ ال�سفافية وامل�س�ؤولية واملحا�سبة.« 

- » يعمل كل حزب �سيا�سي على ت��سيع وتعميم م�ساركة الن�ساء وال�سباب يف التنمية ال�سيا�سية 

للبالد.

اأجهزته  داخل  الن�ساء  لفائدة  الثلث  ن�سبة  لبل�غ  �سيا�سي  حزب  كل  ي�سعى  الغاية،  ولهذه   -

امل�سرية وطنيا وجه�يا، يف اأفق التحقيق التدريجي ملبداأ املنا�سفة بني الن�ساء والرجال.

ال�اجب  ال�سباب  ن�سبة  الأ�سا�سي  نظامه  يف  يحدد  اأن  �سيا�سي  حزب  كل  على  يتعني  كما   -

43
اإ�رساكهم يف الأجهزة امل�سرية للحزب.« 

40 - املادة .2
41 - املادة 4

42 - املادة 25
43 - املادة 26
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- »يجب على كل حزب �سيا�سي اأن يت�فر على هياكل تنظيمية وطنية وجه�ية. كما ميكن لكل 

44
حزب اأن يت�فر على فروع على �سعيد اجلماعات الرتابية الأخرى.« 

ملختلف  ومر�سحيه  مر�سحاته  اختيار  يف  يلي  مبا  يلتزم  اأن  �سيا�سي  حزب  كل  على  »يجب   -

العمليات النتخابية:

� اعتماد مبادئ الدميقراطية وال�سفافية يف طريقة وم�سطرة اختيار مر�سحيه.

� تقدمي مر�سحني نزهاء واأكفاء واأمناء، قادرين على القيام مبهامهم التمثيلية.
45

� مراعاة �رسوط اأهلية الرت�سيح املن�س��س عليها يف الق�انني النتخابية.« 

اجلزء الثاين

القانون املنظم ل�سالحيات املجل�س الأعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي

املحور الأول: �سمات

الأعلى  املجل�س  ل�سالحيات  املنظم  القان�ن  الد�ست�ر،  من   171 الف�سل  لأحكام  تطبيقا  �سدر 

ت�فري  و�سالحياتها،  ملهامها  بالنظر  امل�ؤ�س�سة،  هذه  و�ستمثل   .
46

العلمي والبحث  والتك�ين  للرتبية 

مناخ داعم واإيجاد بيئة حا�سنة حلق�ق الإن�سان، على م�ست�ى التفكري والبحث والتاأ�سيل وتقييم 

بناء جمتمع  للم�ساهمة يف  اأر�سية خ�سبة  �ستمثل   والتك�ين، كما  للرتبية  ال�طنية  املنظ�مة  ج�دة 

بداية  منذ  خا�سة  العاملية،  الإن�سان  حق�ق  منظ�مة  على  طرحت  التي  التحديات  اأن  ذلك  املعرفة، 

الألفية اجلديدة، كانت من�سغلة ب�سبل اإعداد الأجيال النا�سئة، يف اإطار النه�سة الإن�سانية امل�ستدامة، 

املعرفة،  ملجتمع  النا�سئة  الأجيال  باإعداد  املتعلقة  والتعليمية  الرتب�ية  النظريات  تط�ير  اإطار  ويف 

بغاية  واملجتمعية،  وال�سيا�سية  القت�سادية  الأو�ساع  مع  بالعالقة  املطروحة  لالإ�سكالت  والت�سدي 

واملق�مات  العنا�رس  ي�فر  بناء جمتمع  امل�ساركة، يف  فر�س  والرفع من  النا�سئة  اإعداد  رهان  ك�سب 

التمكينية، املحفزة والداعمة، وي�سمن احلريات مبفه�مها الأو�سع ل�سيانة املنظ�مة القيمية واملحافظة 

عليها، ومبا يط�ر مهارات النا�سئة، يف ال�ستثمار الأمثل يف عمليات بناء جمتمع املعرفة. ومن هذا 

44 - املادة 27
45 - املادة 28

46 - ظهري �رسيف رقم 1.14.00 �سادر يف 16 من رجب 1435. )16 ماي 2014( بتنفيذ القان�ن رقم 105.12 
املتعلق باملجل�س الأعلى للرتبية والتك�ين والبحث العلمي
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املنظ�ر، فاإن التحديات املطروحة على املجل�س الأعلى للرتبية والتك�ين والبحث العلمي، �ستتعاظم 

بالنظر لالإجماع احلا�سل ح�ل ح�سائل تدبري امل��س�ع، ملا يرب� عن ن�سف قرن من ا�ستقالل البالد.

الرتبية والتك�ين  بق�سايا  النه��س  ب�ابات  ا�سرتاتيجية من  ب�ابة  املجل�س،  ومتثل اخت�سا�سات 

العامة  والت�جهات  الكربى  ال�طنية  الختيارات  يف  الراأي  اإبداء  م�ست�ى  على  العلمي،  والبحث 

والربامج وامل�ساريع ذات الأهمية اخلا�سة، وكذا وظيفته القرتاحية، يف كل ما يتعلق بالإ�سهام يف 

حت�سني ج�دة املنظ�مة ال�طنية للرتبية والتك�ين وتط�ير بنية البحث العلمي، وحتفيز الباحثني على 

الإبداع والبتكار. وهي جمم�ع العمليات التي ت�سكل ج�هر ومناط احت�سان حق�ق الإن�سان.

املحور الثاين: مقت�سيات حا�سنة حلقوق الإن�سان

من حيث مهام املجل�س و�سالحياته

اإبداء  ا�ست�سارية، مهام  الد�ست�ر، يت�ىل املجل�س، ب�سفته هيئة  168 من  »طبقا لأحكام الف�سل 

الراأي يف كل ال�سيا�سات العم�مية، والق�سايا ذات الطابع ال�طني، التي تهم ميادين الرتبية والتك�ين 

والبحث العلمي، وكذا ب�ساأن اأهداف املرافق العم�مية املكلفة بهذه امليادين، و�سريها وامل�ساهمة يف 

تقييم ال�سيا�سات والربامج العم�مية املرتبطة بها.

ولهذه الغاية، ميار�س املجل�س ال�سالحيات التالية:

- اإبداء الراأي يف كل ق�سية من الق�سايا املتعلقة باملنظ�مة ال�طنية للرتبية والتك�ين والبحث 

العلمي، التي يعر�سها عليها امللك من اأجل ذلك.

الكربى،  ال�طنية  بالختيارات  ال�سلة  ذات  الق�سايا  من  احلك�مة  حتيله  فيما  الراأي  اإبداء   -

الرتبية  بقطاعات  املتعلقة  اخلا�سة  الأهمية  ذات  وامل�ساريع  والربامج  العامة،  والت�جهات 

والتك�ين والبحث العلمي.

- اإبداء الراأي لفائدة احلك�مة والربملان، ب�ساأن م�ساريع ومقرتحات الق�انني والق�انني التنظيمية 

اأو رئي�س جمل�س  والن�س��س التنظيمية، التي يعر�سها عليه من اأجل ذلك رئي�س احلك�مة 

الن�اب اأو رئي�س جمل�س امل�ست�سارين ح�سب كل حالة، ل�سيما م�ساريع ومقرتحات الق�انني 

التي ت�سع اإطارا لالأهداف الأ�سا�سية للدولة يف ميادين الرتبية والتك�ين والبحث العلمي.

ب�ساأن كل م�ساألة تهم  بناء على طلب من احلك�مة،  اأو  اإعداد درا�سات واأبحاث مببادرة منه،   -

الرتبية والتك�ين والبحث العلمي اأو تتعلق بت�سيري املرافق العم�مية املكلفة بها.
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- اإجناز تقييمات �سم�لية اأو قطاعية اأو م��س�عاتية لل�سيا�سات والربامج العم�مية يف جمالت 

الرتبية والتك�ين والبحث العلمي ون�رس نتائجها.

- تقدمي كل مقرتح للحك�مة من �ساأنه:

• الإ�سهام يف حت�سني ج�دة املنظ�مة ال�طنية للرتبية والتك�ين، و�سمان اإ�سالحها، والرفع من 
مردوديتها، وتط�ير اأدائها.

• ت�سجيع �سيا�سات تط�ير بنيات البحث العلمي، ودعمها، وحتفيز الباحثني العاملني بها، على 
الإبداع والبتكار.

ال�طني  ال�سعيدين  والهيئات على  وامل�ؤ�س�سات  القطاعات  مع  وتعاون  اإقامة عالقة �رساكة   •
47

والدويل يف جمال اخت�سا�سه.« 

»يجب اأن يديل املجل�س براأيه يف الق�سايا وامل�ساريع واملقرتحات والربامج املحالة اإليه مب�جب 

املادة الثانية من هذا القان�ن، خالل ل يتجاوز �سهرين ي�رسي ابتداء من تاريخ ت��سله بها.

اإذا دعت ال�رسورة اإىل ذلك، واأثريت حالة ال�ستعجال يف ر�سالة  وتقل�س هذه املدة اإىل �سهر 

الإحالة امل�جة على املجل�س من قبل رئي�س احلك�مة اأو رئي�س اأحد جمل�سي الربملان.

بيان  مع  يحددها  ملدة  املذك�رين،  الأجلني  متديد  يطلب  اأن  ا�ستثنائية،  ب�سفة  للمجل�س،  ويكن 

الأ�سباب امل�جبة لذلك، اإذا تعذر عليه الإدلء بالراأي املطل�ب خاللهما.

ويف حالة عدم متكنه من الإدلء بالراأي املطل�ب خالل الآجال املذك�رة، وجب عليه اإحاطة اجلهة 

48
التي طلب راأيه علما بذلك، مع بيان الأ�سباب.« 

جمال  تهم  التي  الق�سايا  ب�ساأن  ومقرتحاته،  باآرائه  يديل  اأن  منه،  مببادرة  للمجل�س،  ميكن   «

اأو ب�سفة م�سرتكة،  بتن�سيق  املذك�رة،  الق�سايا  �ساأن  اآرائه وتقاريره يف  اإ�سدار  اخت�سا�سه، وميكنه 

مع واحد اأو اأكرث من املجال�س اأو امل�ؤ�س�سات املن�س��س عليها يف الد�ست�ر، اإذا اقت�سى الأمر ذلك، 

49
�رسيطة مراعاة حدود اخت�سا�س املجال�س وامل�ؤ�س�سات املذك�رة.« 

» تطبيقا لأحكام املادة 160 من الد�ست�ر، يقدم املجل�س تقرير عن ح�سيلة واآفاق عمله كل �سنة 

على الأقل.

47 - املادة 2
48 - املادة 3
49 - املادة 4
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جمل�س  ورئي�س  احلك�مة  رئي�س  اإىل  وي�جهه  امللك،  اإىل  التقرير  هذا  املجل�س  رئي�س  يرفع 

املجل�س  »يتعاون 
50

الربملان.«  اأمام  مناق�سة  م��س�ع  ويك�ن  امل�ست�سارين،  ورئي�س جمل�س  الن�اب 

مع ال�سلطات احلك�مية والهيئات وامل�ؤ�س�سات املعنية بق�سايا الرتبية والتك�ين والبحث العلمي، يف 

ت�فري ال��سائل وحتديد م�ؤ�رسات الأداء الكفيلة بقيا�س ماآل الآراء التي اأدىل بها املجل�س، ونتائج 

اأعمال التقييم التي ينجزها، وتقدم ال�سلطات والهيئات وامل�ؤ�س�سات املذك�رة للمجل�س الت�سهيالت 

51
وامل�ساعدات الالزمة يف هذا ال�ساأن.« 

اجلزء الثالث

القانون التنظيمي املتعلق باملجل�س القت�سادي والجتماعي والبيئي

املحور الأول: �سمات

 ،
52

�سدر، تفعيال للف�سل 153 من الد�ست�ر، القان�ن التنظيمي للمجل�س القت�سادي والجتماعي

الذي يعد اإطارا ت�رشيعيا، حا�سنا للتفكري ال�سرتاتيجي حول �سبل اإعمال وتقييم ال�سيا�سات 

بالختيارات  املرتبطة  بامل�ساريع  ات�سالها  يف  والبيئية،  والجتماعية  القت�سادية  باحلق�ق  املتعلقة 

اخلا�سة  احلق�ل  يف  للدولة  العامة  بال�سيا�سة  املتعلقة  ال�سرتاتيجيات  وم�ساريع  للتنمية  الكربى 

باحلق�ق ال�سالفة الذكر.

اإعمال  �سبل  ال�سرتاتيجي يف  للتفكري  الأمثل  الف�ساء  والجتماعي  القت�سادي  املجل�س  ميثل 

الر�سد  م�ست�ى  على  اأدواره  خالل  من  والثقافية،  والبيئية  والجتماعية  القت�سادية  احلق�ق 

ال�سيا�سات، وعلى م�ست�ى  الظرفية وتتبع  التي تربز ب�سفة خا�سة، من خالل حتليل  والت�سخي�س 

امل�ستدامة، وعلى م�ست�ى  والتنمية  ال�طني  العامى لالقت�ساد  بالت�جهات  يتعلق  فيما  الراأي،  اإبداء 

الق�ة القرتاحية، يف خمتلف امليادين املت�سلة باخت�سا�ساته.

اإجناز  من خالل  بتعزيزها  املا�سية،  ال�سن�ات  طيلة  با�رسها  وقد  تلك،  باأدواره  املجل�س  وي�ساهم 

الدرا�سات والأبحاث، مما ميثل م�سدرا اأ�سا�سيا من م�سادر املعرفة الثقافية احلق�قية ال�طنية، ول �سك 

اأن نتائج حتليالته املت�سمة بالت�اتر والتقعيد املعياري من �ساأنها اأن تن�ساف اإىل املق�مات املرجعية 

التي تعزز تلك الثقافة.

50 - املادة 5.
51 - املادة 6

52 - ظهري �رسيف رقم 1.14.124 �سادر يف 3 �س�ال 1435 )31 ي�لي�ز 2014( بتنفيذ القان�ن التنظيمي رقم 
128.12 املتعلق باملجل�س القت�سادي والجتماعي والبيئي. ج.ر عدد 6282 بتاريخ 17 �س�ال 1435 )14 اأغ�سط�س 

)2014
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وي�ساهم املجل�س بدوره القرتاحي فيما يخ�س م�ساريع ومقرتحات الق�انني، يف تطعيم الر�سيد 

الإن�سان،  بحقوق  بالنهو�س  يتعلق  فيما  �سيما،  ول  الإن�سان.  ال�طني، يف جمال حق�ق  القان�ين 

ودعم التط�ر املجتمعي املتعلق بها. 

اإليه، تي�سري  ويرجع للمجل�س القت�سادي والجتماعي والبيئي، مبقت�سى الخت�سا�س امل�ك�ل 

ودعم الت�ساور والتعاون، بني الفرقاء القت�ساديني والجتماعيني وامل�ساهمة يف بل�رة ميثاق اجتماعي. 

باتت مرجعية  التي  واللتقائية  التن�سيق  واإ�ساعة  تق�ية  ي�ساهم يف  اأن هذا الخت�سا�س،  �سك  ول 

حق�ق الإن�سان، تعتربها دعامة من دعامات تط�رها. وهذا الدور طبعا، يكت�سي طبيعة ا�ست�سارية. 

اأ�سا�سيا، مبنا�سبة اطالعه  الد�ست�رية حاليا(، تف�سريا  )املحكمة  الد�ست�ري  ب�ساأنه املجل�س  وقد قدم 

التنظيمي املتعلق به، عند البت يف مطابقته للد�ست�ر. ومن بني ما ورد يف تف�سريات  القان�ن  على 

:
53

املجل�س

بخ�س��س »تي�سري وتدعيم الت�ساور والتعاون بني الفرقاء القت�ساديني والجتماعيني وامل�ساهمة 

يف بل�رة ميثاق اجتماعي«، وهي �سالحية واإن كانت تندرج يف �سياق مهامه وان�سغالته القت�سادية 

اأ�ساليب واأمناط الت�ساور والتعاون بني جميع الفرقاء  والجتماعية كاإطار لبل�رة ت�س�رات واقرتاح 

األ يتجاوز املجل�س يف ممار�سته لها نطاق مهمته  اأن ذلك ي�ستلزم  اإل  القت�ساديني والجتماعيني، 

ال�ست�سارية.

املحور الثاين: مقت�سيات حا�سنة حلقوق الإن�سان من حيث الخت�سا�سات 

»طبقا لأحكام الف�سل مائة واثنني وخم�سني من الد�ست�ر، ي�سطلع املجل�س مبهام ا�ست�سارية لدى 

احلك�مة وجمل�س الن�اب وجمل�س امل�ست�سارية.

ولهذا الغر�س، يعهد اإليه القيام، وفق ال�رسوط الكفيلة املن�س��س عليها يف اأحكام هذا القان�ن 

التنظيمي، مبا يلي:

- الإدلء براأيه يف الت�جهات العامة لالقت�ساد ال�طني والتنمية امل�ستدامة ويف جميع الق�سايا 

الأخرى ذات الطابع القت�سادي والجتماعي والبيئي املتعلقة باجله�ية املتقدمة.

والدولية  واجله�ية  ال�طنية  والجتماعية  القت�سادية  ال�سيا�سات  وتتبع  الظرفية  حتليل   -

وانعكا�ساتها.

- تقدمي اقرتاحات يف خمتلف امليادين القت�سادية والجتماعية والبيئية.

53 - قرار رقم 932-14 م.د �سادر يف 28 من ربيع الأول 1435 )30 يناير 2014(. ج.ر عدد 6229 بتاريخ 10 
ربيع الآخر 1435 )10 فرباير 2014(.
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- تي�سري وتدعيم الت�ساور والتعاون بني الفرقاء القت�ساديني والجتماعيني وامل�ساهمة يف بل�رة 

ميثاق اجتماعي.

54
- اإجناز الدرا�سات والأبحاث يف امليادين املرتبطة مبمار�سة �سالحياته.« 

فيما  كل  امل�ست�سارين،  وملجل�س  الن�اب  وملجل�س  للحك�مة  املالية،  ق�انني  م�ساريع  »با�ستثناء 

يخ�سه، اأن ي�ست�سري املجل�س ح�ل:

امليادين  يف  للدولة  الأ�سا�سية  لالأهداف  اإطارا  ت�سع  التي  الق�انني  ومقرتحات  م�ساريع   -

القت�سادية والجتماعية والبيئية.

- امل�ساريع املرتبطة بالختيارات الكربى للتنمية وم�ساريع ال�سرتاتيجيات املتعلق بال�سيا�سات 

55
العامة للدولة يف امليادين القت�سادية والجتماعية والبيئية.« 

من حيث التن�سيق واللتقائية

بخ�س��س  اأي�سا  املجل�س  ا�ست�سارة  امل�ست�سارين  وملجل�س  الن�اب  وملجل�س  للحك�مة  »ميكن 

م�ساريع ومقرتحات الق�انني ذات الطابع القت�سادي والجتماعي والبيئي، ول �سيما الرامية منها 

له  ما  للتغطية الجتماعية، وكذا كل  اأنظمة  �سن  واإىل  وامل�سغلني  الأجراء  بني  العالقات  تنظيم  اإىل 

56
عالقة ب�سيا�سة عم�مية ذات طابع اقت�سادي اأو اجتماعي اأو بيئي.« 

اجلزء الرابع

الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الر�سوة وحماربتها

املحور الأول: �سمات

من  وال�قاية  للنزاهة  ال�طنية  بالهيئة  املتعلق  القان�ن  الد�ست�ر  من   167 للف�سل  تطبيقا  �سدر 

، فيما يعترب تفعيال لأحكام الد�ست�ر ومقا�سده، بخ�س��س تر�سيد مبادئ احلكامة 
57

الر�س�ة وحماربتها

اجليدة وثقافة املرفق العام وقيم امل�اطنة وامل�س�ؤولية، وياأتي اإحداثه، تت�يجا ملجم�ع الديناميات التي 

54 - املادة 2
55 - املادة 3
56 -املادة 4

57 -  ظهري �رسيف رقم 1.15.65 �سادر يف 21 �سعبان 1436 )9 ي�ني� 2015( بتنفيذ القان�ن رقم 113.12 املتعلق 
بالهيئة ال�طنية للنزاهة وال�قاية من الر�س�ة وحماربتها، ج ر، عدد 6374، 2 ي�لي�ز 2015.
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�سهدتها البالد، ع�سية الألفية اجلديدة، حيث اأعلن جاللة امللك حمـمد ال�ساد�س يف ن�نرب 1999، عن 

املفه�م اجلديد لل�سلطة. 

الإن�سان  وحق�ق  والتنمية  ال�سيا�سة  يف  عمليات  عدة  التاريخ،  ذلك  منذ  البالد  �سهدت  وقد 

والتط�ر املجتمعي وتهيئة املجال، عمليات ا�ستهدف غر�س بذور جديدة يف جمال التخليق والنزاهة. 

وقد عالج، على نح� مف�سل، كل يف جماله، كل من تقريري هيئة الإن�ساف وامل�ساحلة واخلم�سينية، 

لأوجه اخللل واخل�سا�س.

اأ�س�س د�ست�ر 2011، على نح� غري م�سب�ق، من حيث املبادئ والأفق ال�سرتاتيجي، ملا يت�سل 

بالنزاهة وحماربة الر�س�ة والف�ساد، وقد ح�سل بع�س التقدم املحرز على م�ست�ى الأفكار والت�جهات 

وبع�س التدابري امل�ؤ�س�ساتية، ول يزال الكثري مطروحا وقائما يف هذا ال�سدد. ومن هنا، يكت�سي هذا 

القان�ن قيمته من حيث ال�سياق ومن حيث حتديات بناء دولة القان�ن وامل�ؤ�س�سات.

الدرا�سة،  ال�قاية،  الر�سد،  حيث  من  املتن�عة  باأبعاده  ال�طنية،  للهيئة  املحدث  القان�ن  يتميز 

البحث والقرتاح، وهي عمليات من �سميم مناهج واآليات ا�ستغال جمال حق�ق الإن�سان، و�ست�ساعد 

والتحديث  البناء  م�ست�ى  الفاعلني احلك�ميني على  اأدوار  ب�ساأن  اإليها  الت��سل  التي ميكن  بالنتائج 

والتط�ير، كما �ست�سكل املعطيات املت�سمة بالن�عية وامل�سداقية، اأ�سا�سا متينا لتدخل النيابة العامة.

يتبواأ مركز  الذي  الإجرائي  بطابعه  وبنيته كن�س،  ن�سقه،  املحدث، من حيث  القان�ن  ويتميز 

والتحري، وي�فر  البحث  باإجراءات  والقيام  وال�سكايات  التبليغات  تلقي  الثقل فيه، على م�ست�ى 

تلقي  يخ�س  فيما  واجلماعات،  وال�سلطات  اجلهات  مع  الت�ا�سل  �سبل  ذلك،  مع  بالعالقة  القان�ن 

املعل�مات واحلجج والقرائن، الكفيلة بامل�ساعدة على اإثبات حالة الف�ساد.

ملاآل  م�سطريا،  امتدادا  يجد  اأن  من  امل�رسع  متكن  فقد  للقان�ن،  الإجرائي  الطابع  مع  وان�سجاما 

اأو الق�سائية  اإليها، بخ�س��س املتابعة التاأديبية  الأبحاث والدرا�سات املنجزة والتحريات املت��سل 

ح�سب احلالة، واأورد القان�ن، ب�سيغة ال�ج�ب، ما يتعلق بالتعاون ال�ثيق مع الهيئة وتقدمي امل�ساعدة 

لها، من كل �سخ�س من اأ�سخا�س القان�ن العام اأو اأ�سخا�س القان�ن اخلا�س.

وميثل هذا القان�ن، ب�سفة اإجمالية من منظ�ر حق�ق الإن�سان، ث�رة يف املرجعية ال�طنية احلق�قية، 

ول�سيا�سة حق�ق الإن�سان، وذلك لتطعيمه منظ�مة القان�ن اخلا�س، ب�ساأن الت�سدي للف�ساد والر�س�ة، 

مببادئ وم�سامني واأبعاد الثقافة احلق�قية.

ويربز املح�ر الفرعي الثاين على وجه اخل�س��س، مقت�سيات من قان�ن الهيئة احلا�سنة حلق�ق 

الإن�سان، على م�ست�ى مهام الهيئة و�سالحياتها.
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املحور الثاين: مقت�سيات حا�سنة حلقوق الإن�سان

من حيث مفهوم الف�ساد

»يق�سد بالف�ساد يف مفه�م هذا القان�ن، اإحدى جرائم الر�س�ة اأو ا�ستغالل النف�د اأو الختال�س 

اأو الغدر املن�س��س عليها يف القان�ن اجلاري به العمل، وكل جرمية الف�ساد الأخرى املن�س��س عليها 

58
يف ت�رسيعات خا�سة.« 

من حيث مهام الهيئة

»طبقا ملقت�سيات الف�سل 167 من الد�ست�ر، تت�ىل الهيئة على اخل�س��س مهام املبادرة والتن�سيق 

الف�ساد، وتلقي ون�رس املعل�مات يف هذا املجال،  والإ�رساف و�سمان تتبع وتنفيذ �سيا�سات حماربة 

وامل�ساهمة يف تخليق احلياة العامة، وتر�سيخ مبادئ احلكامة اجليدة، وثقافة املرفق العام، وقيم امل�اطنة 

وامل�س�ؤولية.«

على م�ستوى نظام التظلم واإجراء الأبحاث والتحريات

من  والتاأكد  ودرا�ستها،  الف�ساد  بحالت  املتعلقة  واملعل�مات  وال�سكايات  التبليغات  »تلقي   -

حقيقة الأفعال وال�قائع التي تت�سمنها وفق امل�سطرة املن�س��س عليها يف الباب الرابع من 

هذا القان�ن، واإحالتها عند القت�ساء، اإىل اجلهات املخت�سة.

وفق  الهيئة،  علم  اإىل  ت�سل  التي  الف�ساد  حالت  عن  والتحري  البحث  بعمليات  القيام   -

الإجراءات املن�س��س عليها يف هذا القان�ن، �رسيطة مراعاة الخت�سا�سات امل�كلة مبقت�سى 

الن�س��س الت�رسيعية اجلاري بها العمل اإىل �سلطات وهيئات اأخرى.«

على م�ستوى الوقاية والتح�سي�س

على  وال�سهر  العامة،  احلياة  تخليق  والإ�سهام يف  الف�ساد  لل�قاية من جرائم  برامج  »اإعداد   -

تنفيذها بتن�سيق مع جميع ال�سلطات والهيئات املعنية.

- و�سع برامج للت�ا�سل والت�عية والتح�سي�س ون�رس قيم النزاهة وال�سهر على تنفيذها.

- العمل على ن�رس ق�اعد احلكامة اجليدة والتعريف بها، طبقا مليثاق املرافق العم�مية املن�س��س 

عليه يف الف�سل 157 من الد�ست�ر.« 

58 -  املادة 4
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على م�ستوى اإبداء الراأي وتقدمي املقرتحات والتو�سيات

- »اإبداء الراأي بطلب من احلك�مة، بخ�س��س كل برنامج اأو تدبري اأو م�رسوع اأو مبادرة ترمي 

اإىل ال�قاية من الف�ساد اأو مكافحته.«

الق�انني  ومقرتحات  م�ساريع  الربملان يف  اأحد جمل�سي  اأو  احلك�مة  من  بطلب  الراأي  اإبداء   -

فيما  ومكافحته، كل  الف�ساد  من  ال�قاية  مبجال  ال�سلة  ذات  التنظيمية  الن�س��س  وم�ساريع 

يخ�سه.

- تقدمي كل اقرتاح اأو ت��سية اإىل احلك�مة اأو اإىل جمل�سي الربملان، تهدف اإىل ن�رس وتعزيز قيم 

النزاهة وال�سفافية وتر�سيخ مبادئ احلكامة اجليدة وثقافة املرفق العام وقيم امل�اطنة امل�س�ؤولة.

- تقدمي كل مقرتح اأو ت��سية اإىل احلك�مة ب�ساأن تب�سيط امل�ساطر والإجراءات الإدارية الرامية 

اإىل ال�قاية من الف�ساد ومكافحته.

على م�ستوى الدرا�سات والتقارير

- »درا�سة التقارير ال�سادرة عن املنظمات الدولية والإقليمية وال�طنية املتعلقة ب��سع املغرب 

يف جمال الف�ساد، واقرتاح الإجراءات املنا�سبة وتتبعها.«

- اإجناز درا�سات وتقارير م��س�عاتية ح�ل مظاهر الف�ساد و�سبل ال�قاية منه ومكافحته ون�رسها.

- اإعداد تقرير �سن�ي ح�ل ح�سيلة اأن�سطة الهيئة يقدم اإىل الربملان للمناق�سة، طبقا لأحكام 

الف�سل 160 من الد�ست�ر.«

على م�ستوى التعاون 

اإقامة عالقات التعاون مع الهيئات العم�مية واملنظمات غري احلك�مية واجلامعات ومراكز البح�ث 

ال�طنية والدولية ذات الأهداف املماثلة يف جمال ال�قاية من الف�ساد ومكافحته وتبادل اخلربات يف 

59 
هذا املجال.«

59 - املادة 3
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اجلزء اخلام�س

القانون املتعلق باملجل�س ال�ست�ساري لالأ�رشة والطفولة

املحور الأول: �سمات

�سدر، تطبيقا، لأحكام الف�سل 171 من الد�ست�ر، القان�ن املتعلق باملجل�س ال�ست�ساري لالأ�رسة 

الأ�رسة  وم��س�عات  ق�سايا  والن�سغالت، ح�ل  احل�ارات  من  م�سرية  بذلك  مت�جا   ،  
60

والطف�لة.

والطف�لة، التي واكبها الراأي العام ال�طني باأبعادها املجتمعية واحلق�قية. 

ير�سد القان�ن املكت�سبات ال�طنية، فيما يخ�س تدبري ق�سايا الأ�رسة والطف�لة، تكري�س العتبار 

امتدادا  بها،  املتعلقة  والقان�نية  الت�رسيعية  الق�سايا  مع  للتعاطي  حي�ي  كف�ساء  للربملان،  ال�اجب 

ف�سائها  يف  الطف�لة  ب��سع  يتعلق  ما  بتاأ�سيل  القان�ن،  يتميز  كما  الأ�رسة.  مدونة  و�سع  ملنهجية 

ال�سليم، على م�ست�ى البيئة الأ�رسية. 

الراأي يف  لإبداء  اأهمية خا�سة  والطف�لة  لالأ�رسة  ال�ست�ساري  باملجل�س  املتعلق  القان�ن  وي�يل 

م�ساريع ومقرتحات الن�س��س القان�نية وم�ساريع الن�س��س التنظيمية املتعلقة باخت�سا�سه، ولكل 

ما يتعلق بال�سيا�سات العم�مية واملمار�سات اخلا�سة ب��سعية الأ�رسة والطف�لة.

�ستعزز يف هذا النطاق الدور املعن�ي ال�ازن للمجتمع املدين، على م�ست�ى وظائفه، يف الر�سد 

والقرتاح، و�ستدعم اأعمال اجلامعة يف مايت�سل بدور الت�رسيع، حتليال، تتبعا وتعقيبا، ح�ل اأو�ساع 

الأ�رسة والطف�لة.

و�ستبقى اأعمال املجل�س ال�ست�ساري لالأ�رسة والطف�لة، دعامات اإ�سافية لدولة القان�ن وملجتمع 

حق�ق الإن�سان على م�ست�ى مالءمة الق�انني ال�طنية، وتقييم ال�سيا�سات العم�مية ور�سد التط�ر 

املجتمعي لالأ�رسة والطف�لة وم�ا�سلة بناء الثقافة القان�نية احلق�قية. 

املحور الثاين: مقت�سيات حا�سنة حلقوق الإن�سان

من حيث املهام وال�سالحيات

»ميار�س املجل�س، مع مراعاة الخت�سا�سات امل�ك�لة لل�سلطات العم�مية والهيئات وامل�ؤ�س�سات 

الأخرى مب�جب الن�س��س الت�رسيعية والتنظيمية اجلاري بها العمل، ال�سالحيات التالية:

بتنفيذ القان�ن 78.14   )2016 ي�لي�ز   20(  1437 15 من �س�ال  1.16.102 �سادر يف  60 - ظهري �رسيف رقم 
املتعلق باملجل�س ال�ست�ساري لالأ�رسة والطف�لة
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- ر�سد وتتبع و�سعية الأ�رسة والطف�لة يف املجالت احلق�قية والجتماعية والقت�سادية.

- تتبع مدى مالءمة الت�رسيعات والربامج ال�طنية التي تهم الأ�رسة والطف�لة للتزامات املغرب 

الدولية كما �سادق عليها.

- اإبداء الراأي يف كل الق�سايا املحالة اإليه من طرف جاللة امللك.

- اإبداء الراأي بطلب من احلك�مة اأو اأحد جمل�سي الربملان، ح�سب احلالة، يف م�ساريع ومقرتحات 

الن�س��س الت�رسيعية وم�ساريع الن�س��س التنظيمية، وكذا التفاقيات وامل�اثيق الدولية ذات 

ال�سلة مبجال اخت�سا�سه.

الأ�رسة  ب��سعية  النه��س  بهدف  الربملان،  جمل�سي  اأحد  اأو  احلك�مة  اإىل  اقرتاحات  تقدمي   -

والطف�لة.

والجتماعية  القان�نية  احلماية  �سمان  بهدف  العم�مية،  ال�سلطات  اإىل  ت��سيات  اإ�سدار   -

والقت�سادية لالأ�رسة، وكذا ت�فري حماية قان�نية مت�ساوية واعتبار اجتماعي ومعن�ي مت�ساو 

جلميع الأطفال ب�رسف النظر عن و�سعيتهم العائلية.

- امل�ساهمة يف تقييم ال�سيا�سات العم�مية واملمار�سات ذات ال�سلة ب��سعية الأ�رسة والطف�لة.

- اإعداد الدرا�سات والأبحاث ذات ال�سلة مبجال اخت�سا�سه.

- التن�سيط وامل�ساهمة يف النقا�س العم�مي ح�ل ال�سيا�سة العم�مية يف جمال الأ�رسة والطف�لة.

الأهداف  ذات  والدولية  ال�طنية  واملنظمات  الهيئات  مع  وال�رساكة  التعاون  عالقات  اإقامة   -

املماثلة يف جمال الأ�رسة والطف�لة، وكذا تبادل اخلربات يف هذا املجال.

61
- امل�ساهمة يف تنمية قدرات امل�سالح العم�مية واجلمعيات املعنية يف جمال الأ�رسة والطف�لة.«

- »يبدي املجل�س راأيه يف امل�ساريع واملقرتحات املحالة عليه، من لدن احلك�مة اأو اأحد جمل�سي 

الربملان، خالل مدة ل تتجاوز �سهرين، ت�رسي ابتداء من تاريخ ت��سله بها.

ميكن للمجل�س طلب متديد الأجل املذك�ر، عند القت�ساء، ملدة ل تتجاوز �سهرا.

ويف حالة عدم الإدلء براأيه يف الآجال امل�سار اإليها اأعاله، تعترب امل�ساريع واملقرتحات املحالة 

62
عليه غري مثرية لأي مالحظات لديه.« 

61 - املادة 2
62 - املادة 3
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اجلزء ال�ساد�س

القانون التنظيمي املتعلق بتحديد �رشوط وكيفيات

ممار�سة احلق يف تقدمي العرائ�س اإىل ال�سلطات العمومية63

املحور الأول: �سمات

تعزز الإطار الت�رسيعي وامل�ؤ�س�ساتي حلق�ق الإن�سان، مبقت�سيات القان�ن التنظيمي املتعلق ب�رسوط 

وكيفيات ممار�سة احلق يف تقدمي عرائ�س اإىل ال�سلطات العم�مية، اإعمال للف�سل اخلام�س ع�رش من 

الد�ست�ر.

يت�سمن هذا القان�ن مقت�سيات حا�سنة حلق�ق الإن�سان، على م�ست�ى املفاهيم التي ت�سري اإىل 

الأطراف املعنية بالعرائ�س من حيث تقدميها، ومن جهة ا�ستقبالها من طرف اجلهات املعنية.

حتيل مفاهيم القان�ن التنظيمي اإىل عناوين الرتبية على امل�اطنة وحق�ق الإن�سان التي ت�سعى 

اإىل بردود الأفعال التي قد تك�ن م��س�مة بال�ستنكار والحتجاج، اإىل م�ست�ى التاأثري على قرارات 

ال�سلطة التنفيذية، من حيث التفاعل مع العري�سة، باإدراجها يف جدول اأعمال ال�سلطة الت�رسيعية.

ومبادئ حق�ق  لقيم  العرائ�س �رسوطا حاملة  قب�ل  بحالت عدم  املتعلقة  املقت�سيات  تت�سمن 

الإن�سان، من خالل رد احلالت التي تت�سمن م�سا مببداإ امل�ساواة اأو طابعا متييزيا اأو ت�سهريا اأو ت�سليال 

اأو اإ�ساءة للم�ؤ�س�سات.

م�ست�ى  على  املعللة،  العرائ�س  مباآل  يتعلق  ما  العري�سة،  باإحالة  املت�سلة  املقت�سيات  وت�سمل 

جمالها  كان  اأيا  الإن�سان،  حق�ق  ق�سايا  عن  والرتافع  للدفاع  جديدا  جمال  ي�سكل  مما  الربملان، 

والفئات املتعلقة بها.

املحور الثاين: مقت�سيات حا�سنة حلقوق الإن�سان

من حيث املفاهيم 

»يراد يف مدل�ل هذا القان�ن التنظيمي:

م�اطنات  ي�جهه  وت��سيات،  مقرتحات  اأو  مطالب  يت�سمن  مكت�ب  طلب  كل  العري�سة:   -

تراه  ما  اتخاذ  املعنية، ق�سد  العم�مية  ال�سلطات  اإىل  اأو خارجه  باملغرب  قاطن�ن  وم�اطن�ن 

63 - ظهري �رسيف رقم 1.16.107 �سادر يف 23 من �س�ال 1437 )28 ي�لي�ز 2016( بتنفيذ القان�ن التنظيمي رقم 
44.14 بتحديد �رسوط وكيفيات ممار�سة احلق يف تقدمي العرائ�س اإىل ال�سلطات العم�مية
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منا�سبا يف �ساأنه من اإجراءات يف اإطار احرتام اأحكام الد�ست�ر والقان�ن وطبقا لالإجراءات 

املن�س��س عليها يف هذا القان�ن التنظيمي.

- ال�سلطات العمومية: رئي�س احلك�مة اأو رئي�س جمل�س الن�اب اأو رئي�س جمل�س امل�ست�سارين.

- اأ�سحاب العري�سة: امل�اطنات وامل�اطن�ن املقيم�ن باملغرب اأو خارجه الذين اتخذوا املبادرة 

وال�سيا�سية  املدنية  بحق�قهم  متمتعني  يك�ن�ا  اأن  �رسيطة  عليها،  ووقع�ا  العري�سة  لإعداد 

ومقيدين يف الل�ائح النتخابية العامة.

ب�ا�سطة  للعري�سة  دعمهم  عن  يعربون  الذين  وامل�اطن�ن  امل�اطنات  العري�سة:  مدعمو   -

ت�قيعاتهم امل�سمنة يف لئحة ت�سمى »لئحة دعم العري�سة« والذين تت�افر فيهم ال�رسوط 

املن�س��س عليها يف البند الثالث من هذه ملادة.

- لئحة دعم العري�سة: الالئحة تت�سمن ت�قيعات مدعمي العري�سة، واأ�سمائهم ال�سخ�سية 

والعائلية، واأرقام بطائقهم ال�طنية للتعريف، وعناوين اإقامتهم.

- جلنة تقدمي العري�سة: جلنة مك�نة من ت�سعة اأع�ساء على الأقل يختارهم اأ�سحاب املبادرة يف 

64
تقدمي العري�سة من بينهم.«

من حيث حالت عدم القبول

» تعترب العرائ�س غري مقب�لة اإذا كانت تت�سمن مطالب اأو مقرتحات اأو ت��سيات:

- مت�س بالث�ابت اجلامعة لالأمة، واملتعلقة بالدين الإ�سالمي اأو بال�حدة ال�طنية اأو بالنظام امللكي 

للدولة اأو بالختيار الدميقراطي اأو باملكت�سبات التي مت حتقيقها يف جمال احلريات واحلق�ق 

الأ�سا�سية كما ه� من�س��س عليها يف الد�ست�ر.

- تهم ق�سايا تتعلق بالأمن الداخلي اأو بالدفاع ال�طني اأو بالأمن اخلارجي للدولة.

- تك�ن م��س�ع ق�سايا معرو�سة اأمام الق�ساء اأو �سدر حكم يف �ساأنها.

65
- تتعلق ب�قائع تك�ن م��س�ع تق�س من قبل اللجان النيابية لتق�سي احلقائق. »  

من حيث حالت عدم القبول، بعد الدرا�سة

»وتعترب العرائ�س غري مقب�لة اأي�سا، بعد درا�ستها، اإذا كانت:

- تخل مببداأ ا�ستمرارية املرافق العم�مية ومببداأ امل�ساواة بني امل�اطنات وامل�طنني يف ال�ل�ج اإىل 

املرافق العم�مية.

64 - املادة 2
65 - املادة 4
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- تكت�سي طابعا نقابيا اأو حزبيا �سيقا.

- تكت�سي طابعا متييزيا.

66
- تت�سمن �سبا اأو قذفا اأو ت�سهريا اأو ت�سليال اأو اإ�ساءة للم�ؤ�س�سات اأو الأ�سخا�س.« 

من حيث اإحالة العري�سة

»اإذا تبني، بعد درا�سة العري�سة، اأن م��س�عها يت�سمن تظلمات اأو �سكاوى يك�ن النظر فيها من 

اخت�سا�س م�ؤ�س�سات د�ست�رية اأخرى، اأحال رئي�س احلك�مة اأو رئي�س اأحد جمل�سي الربملان، ح�سب 

تقدمي  وكيل جلنة  ويخرب  لالخت�سا�س.  املعنية  الد�ست�رية  امل�ؤ�س�سة  اإىل  املذك�رة  العري�سة  احلالة، 

67
العري�سة بذلك، داخل اأجل ع�رسة )10( اأيام ابتداء من تاريخ الإحالة.« 

املحور الثالث: مر�سوم حتديد تاأليق جلنة العرائ�س واخت�سا�ساتها وكيفيات �سريها

وتقدم   .
68

�سريها وكيفيات  واخت�سا�ساتا  العرائ�س  جلنة  تاأليف  بتحديد  املتعلق  املر�س�م  �سدر 

الفقرات امل�الية ما يتعلق بهذه املقت�سيات، من حيث التك�ين والخت�سا�سات وطرق عملها.

اأول تاأليف اللجنة

»تتاألف اللجنة، التي يراأ�سها رئي�س احلك�مة اأو ال�سلطة احلك�مية املكلفة من لدنه لهذا الغر�س، 

من الأع�ساء التايل بيانهم:

اأ( ممثل عن رئي�س احلك�مة.

ب( ممثل عن ال�سلطة احلك�مية املكلفة بحق�ق الإن�سان.

ج( ممثل عن ال�سلطة احلك�مية املكلفة بالداخلية.

د( ممثل عن ال�سلطة احلك�مية املكلفة بال�س�ؤون اخلارجية.

هـ( ممثل عن ال�سلطة احلك�مية املكلفة بالعدل.

66 - املادة 4
67 - املادة 4

68 - مر�سم رقم 2.16.773، بتحديد تاأليف جلنة العرائ�س واخت�سا�ساتها وكيفيات �سريها، اجلريدة الر�سمية عدد 
-6574 6 رم�سان 1438، فاحت ي�ني� 2017. )ن�س��س عامة( �س 3409.
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ز( ممثل عن ال�سلطة احلك�مية املكلفة باملالية.

ح( ممثل عن ال�سلطة احلك�مية املكلفة بالعالقات مع املجتمع املدين

يعني رئي�س احلك�مة، باقرتاح من ال�سلطات احلك�مية املعنية، الأع�ساء امل�سار اإليهم يف البن�د 

من )ب اإىل ح( اأعاله ومن ين�ب عنهم، اإذا غاب ع�س� من ه�ؤلء الأع�ساء اأو عاقه عائق، ناب عنه 

نائبه« املادة 2

ثانيا: اخت�سا�سات اللجنة

- »طبقا لأحكام الفقرة الأوىل من املادة 9 من القان�ن التنظيمي ال�سالف الذكر رقم 44.14، 

متار�س اللجنة الخت�سا�سات التالية:

- التحقق من ا�ستيفاء العرائ�س لل�رسوط املن�س��س عليها يف القان�ن التنظيمي ال�سالف الذكر 

رقم 44.14.

اأو  املقرتحات  اأو  املطالب  �ساأن  يف  منا�سبة  تراها  التي  الإجراءات  واقرتاح  الراأي  اإبداء   -

الت��سيات التي تت�سمنها العرائ�س املقب�لة.« املادة 3.

- »طبقا لأحكام الفقرة الثانية من املادة 9 من القان�ن التنظيمي ال�سالف الذكر رقم 44.14، 

ت�جه اللجنة راأيها واقرتاحاتها اإىل رئي�س احلك�مة داخل اأجل ثالثني ي�ما ابتداء من تاريخ 

اإحالة العري�سة اإليها.« املادة 4

- » لتطبيق اأحكام املادة 17 من القان�ن التنظيمي ال�سالف الذكر رقم 44.14، ميكن للجنة تقدمي 

كل اقرتاح اإىل رئي�س احلك�مة من �ساأنه تي�سري ممار�سة امل�اطنات وامل�اطنني حلقهم يف تقدمي 

العرائ�س.« املادة 5

- » تعد اللجنة تقريرا �سن�يا ح�ل ح�سيلة اأعمالها ترفعه اإىل رئي�س احلك�مة.

- يرفق هذا التقرير، عند القت�ساء، بالقرتاحات الرامية اإىل حت�سني اأداء اللجنة وتط�ير اأ�سل�ب 

عملها.« املادة 6

- »ميكن للجنة اأن تطلب من اإدارات الدولة وامل�ؤ�س�سات العم�مية م�افاتها بال�ثائق واملعطيات 

والبيانات واملعل�مات التي تراها �رسورية ملمار�سة الخت�سا�سات امل�سندة اإليها.

- كما ميكن لها، عند القت�ساء، اأن تطلب من وكيل جلنة تقدمي العري�سة املن�س��س عليه يف 

ح�ل  اإ�سافية  ت��سيحات  تقدمي   44.14 رقم  الذكر  ال�سالف  التنظيمي  القان�ن  من   5 املادة 

م��س�ع العري�سة املحالة اإليها. املادة 7
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ثالثا: كيفيات �سري اللجنة

- »جتتمع اللجنة بدع�ة من رئي�سها، كلما دعت ال�رسورة اإىل ذلك، وفق الكيفيات املحددة يف 

النظام الداخلي امل�سار اإليها يف املادة 13 من هذا املر�س�م.

- يحدد الرئي�س جدول اأعمال اللجنة.« املادة 8

- » تك�ن كل عري�سة م��س�ع تقرير يعده مقرر يعينه الرئي�س من بني اأع�ساء اللجنة.

- يت�سمن هذا التقرير، ح�سب احلالة، ما يلي:

- ن�س العري�سة كما اأحيلت اإىل اللجنة.

- بيان عن الأ�سباب الداعية اإىل تقدمي العري�سة والأهداف املت�خاة منها.

- بيان عن اأ�سباب عدم قب�ل العري�سة.

- الإجراءات املقرتح اتخاذها من اأجل ال�ستجابة اإىل املطالب اأو املقرتحات اأو الت��سيات التي 

تت�سمنها العري�سة املقب�لة.

- يجب على املقرر اأن يحيل تقريره اإىل اللجنة داخل اأجل اأق�ساه ع�رسون )20( ي�ما ابتداء من 

تاريخ تكليفه باإعداده.« املادة 9

- »تتخذ اللجنة قراراتها وفق �رسوط الن�ساب القان�ين والأغلبية املن�س��س عليها يف النظام 

الداخلي.« املادة 10

- »يدع� الرئي�س ال�سلطات احلك�مية املعنية مب��س�ع العري�سة للم�ساركة ب�سفة ا�ست�سارية، يف 

اجتماعات اللجنة.«املادة 11

- »تت�ىل ال�سلطة احلك�مية املكلفة بالعالقات مع املجتمع املدين مهام كتابة اللجنة.

- ولهذا الغر�س، ت�سطلع، على وجه اخل�س��س، مبا يلي:

- ت�سجيل العرا�س املحالة على اللجنة.

- حت�سري وتنظيم اجتماعات اللجنة واإعداد حما�رسها.

- م�سك و�سبط وحفظبيانات اللجنة وملفاتها وتقاريرها وم�ستنداتها وحمف�ظاتها. املادة 12
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رابعا: �سدور قرار تعيني اأع�ساء اللجنة

، بناء على 
69

�سدر بتاريخ 31 ي�لي�ز 2017، قرار رئي�س احلك�مة بتعيني اأع�ساء جلنة العرائ�س

القان�ن التنظيمي رقم 44.14 بتحديد �رسوط وكيفيات ممار�سة احلق يف تقدمي العرائ�س اإىل ال�سلطات 

 ،)2016 ي�لي�ز   28(  1437 �س�ال   23 بتاريخ   1.16.107 رقم  الظهري  بتنفيذه  ال�سادر  العم�مية، 

ول�سيما املادة 9 منه. وعلى املر�س�م رقم 2.16.773 بتحديد تاأليف جلنة العرائ�س واخت�سا�ساتها 

وكيفيات �سريها، ال�سادر يف 28 من �سعبان 1438 )25 ماي 2017(، ول�سيما املادة 2 منه. وباقرتاح 

من ال�سلطات احلك�مية املعنية.

تتاألف جلنة العرائ�س من الأع�ساء الذين ميثل�ن، رئي�س احلك�مة، وزارة الدولة املكلفة بحق�ق 

الإن�سان، وزارة الداخلية،وزارة ال�س�ؤون اخلارجية والتعاون الدويل، وزارة العدل، وزارة القت�ساد 

واملالية، ال�زارة املنتدبة لدى رئي�س احلك�مة املكلفة بالعالقات مع الربملان واملجتمع املدين.  

  

اجلزء ال�سابع

القانون التنظيمي املتعلق بتقدمي امللتم�سات يف جمال الت�رشيع70

املحور الأول: �سمات

تدعم الإطار الت�رسيعي وامل�ؤ�س�ساتي حلق�ق الإن�سان، بالقانون التنظيمي املتعلق بتفعيل الف�سل 

الرابع ع�رس من الد�ست�ر، املتعلق باحلق يف تقدمي ملتم�سات يف جمال الت�رسيع.

حتيل عديد اأو�ساف القان�ن التنظيمي على مرجعية حق�ق الإن�سان، من قبيل »املكت�سبات التي مت 

حتقيقها يف جمال احلريات واحلق�ق الأ�سا�سية« وما »يت�سل بامل�اثيق واملعاهدات والتفاقيات التي 

�سادقت عليها اململكة اأو ان�سمت اإليها«.

ت�ساعد �رسوط قب�ل امللتم�سات، اإىل عنا�رس �ست�ساعد يف تط�ير الق�ة القرتاحية لدى الفاعل 

املعني بامللتم�س، وب�سفة خا�سة الفاعل املدين، من خالل تاأكيدها على اأن يت�سمن امللتم�س الأ�سباب 

ال�اقعية وملخ�س الختيارات، واأن يتم بيان القرتاحات والت��سيات املراد تقدميها.

تعزز اجل�انب الإجرائية املتعلقة بتقدمي امللتم�سات، قيم الرتبية على الدميقراطية وامل�اطنة ثقافة 

امل�ساركة، يف اجل�انب املتعلقة باحل�ار والتفاو�س والرتافع.

69 - اجلريدة الر�سمية عدد 6626، 11 ربيع الأول 1439، 30 ن�نرب 2017.
70 - ظهري �رسيف رقم 1.16.108 �سادر يف 23 من �س�ال 1437 )28 ي�لي�ز 2016( بتنفيذ القان�ن التنظيمي رقم 

64.14 بتحديد �رسوط وكيفيات ممار�سة احلق يف تقدمي امللتم�سات يف جمال الت�رسيع
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املحور الثاين: مقت�سيات حا�سنة حلقوق الإن�سان

من حيث مفاهيم القانون

»يراد يف مدل�ل هذا القان�ن التنظيمي، مبا يلي:

هذا  اأحكام  وفق  وم�اطن�ن  م�اطنات  بها  يتقدم  مبادرة  كل  الت�رسيع:  جمال  يف  امللتم�س   -

القان�ن التنظيمي بهدف امل�ساهمة يف املبادرة الت�رسيعية، وي�سار اإليها با�سم »امللتم�س«.

- اأ�سحاب امللتم�س: امل�اطنات وامل�اطن�ن املقيم�ن باملغرب اأو خارجه الذين اتخذوا املبادرة 

وال�سيا�سية  املدنية  بحق�قهم  متمتعني  يك�ن�ا  اأن  �رسيطة  عليه،  ووقع�ا  امللتم�س  لإعداد 

ومقيدين يف الل�ائح النتخابية العامة.

ب�ا�سطة  للملتم�س  دعمهم  عن  يعربون  الذين  وامل�اطن�ن  امل�اطنات  امللتم�س:  مدعمو   -

ت�قيعاتهم امل�سمنة يف لئحة ت�سمى »لئحة دعم امللتم�س«، والذين تت�افر فيهم ال�رسوط 

املن�س��س عليها يف البند الثاين من هذه املادة.

- لئحة دعم امللتم�س: الالئحة التي تت�سمن ت�قيعات مدعمي امللتم�س، واأ�سمائهم ال�سخ�سية 

والعائلية، واأرقام بطائقهم ال�طنية للتعريف، وعناوين اإقامتهم.

- جلنة تقدمي امللتم�س: جلنة مك�ن من ت�سعة اأع�ساء على الأقل يختارهم اأ�سحاب املبادرة يف 

71
تقدمي امللتم�س من بينهم، �رسيطة اأن يتن�سب�ا اإىل ثلث عدد جهات اململكة على الأقل.«

من حيث حالت عدم القبول

»يعترب امللتم�س غري مقب�ل اإذا كان يت�سمن اقرتاحات اأو ت��سيات:

- مت�س بالث�ابت اجلامعة لالأمة، واملتعلقة بالدين الإ�سالمي اأو بال�حدة ال�طنية اأو بالنظام امللكي 

للدولة اأو بالختيار الدميقراطي اأو باملكت�سبات التي مت حتقيقها يف جمال احلريات واحلق�ق 

الأ�سا�سية كما ه� من�س��س عليها يف الد�ست�ر.

املتعلقة  الن�س��س  اأو  العام  العف�  قان�ن  اأو  التنظيمية  الق�انني  اأو  الد�ست�ر  مبراجعة  تتعلق   -

باملجال الع�سكري، اأو تخ�س الأمن الداخلي اأو الدفاع ال�طني اأو الأمن اخلارجي للدولة.

72
- تتعار�س مع امل�اثيق واملعاهدات والتفاقيات التي �سادقت عليها اململكة اأو ان�سمت اإليها.«

71 - املادة 2
72 - املادة 4
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اجلزء الثامن

قانون ال�سحافة والن�رش

املحور الأول: �سمات

لقد كان حتيني الت�رسيع ال�طني املتعلق بال�سحافة والن�رس مطلبا ملحا من املهنيني وال�سيا�سيني 

ومنظمات املجتمع املدين، من اأجل مالءمته مع اللتزامات الدولية للمملكة املغربية ومع التح�لت 

ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية والتكن�ل�جية. ويف هذا الإطار وتنفيذا ملقت�سات د�ست�ر 2011 

 
ذات ال�سلة، ول�سيما الف�سلني 25 و28 منه، �سدر القان�ن رقم 88.13 املتعلق بال�سحافة والن�رس

، التي ت�ج م�سرية من الديناميات والنتظارات واملطالب، يف تاريخ املغرب امل�ستقل، من حيث 
73

را  حرية التعبري واحلق يف املعل�مة وال��س�ل اإليها واحرتام حق�ق الإن�سان. وقد جاء �سدوره م�ؤطَّ

بتاأ�سيل د�ست�ري ملرجعيته من حيث القان�ن الدويل حلق�ق الإن�سان، وباإحالة �رسيحة على الف�سل 

والتعبري.... وكذا على  والراأي  الفكر  الدولة، بخ�س��س حرية  كاأ�سمى وثيقة يف  الد�ست�ر  25 من 

الف�سل 27، بخ�س��س احلق يف احل�س�ل على املعل�مات، وعلى الف�سل 28 ب�ساأن حرية ال�سحافة، 

املحددة د�ست�ريا بك�نها »م�سم�نة ول ميكن تقييدها باأي �سكل من اأ�سكال الرقابة القبلية«. وكذا 

على الإحالة على اأنه »للجميع احلق يف التعبري، ون�رس الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن 

غري قيد، عدا ما ين�س عليه القان�ن �رساحة«.

ال�سحفيات  وحق�ق  املهنية  باملمار�سة  يتعلق  ما  لكل  ب�سم�له  والن�رس  ال�سحافة  قان�ن  يتميز 

وال�سحفيني وامل�ؤ�س�سات ال�سحفية و�سمانات ممار�ستها، ول �سيما مبداأي احلرية والتعددية، اللذين 

يكفلهما الد�ست�ر. ينظم القان�ن ما يتعلق بالق�اعد املتعلقة باأن�سطة الطباعة والت�زيع والإ�سهار وكذا 

اأمامها والق�اعد  احلماية اخلا�سة لبع�س احلق�ق، وما يت�سل باخت�سا�س املحاكم وامل�ساطر املتبعة 

املتعلقة باأخالقيات املهنة. ويف هذا الباب، اأدمج القان�ن مطالب املهنيني املت�اترة على مدار �سن�ات 

ط�ال.

كما اأدمج القان�ن مفاهيم ال�سحافة واملطب�ع، وامل�ستجد من حيث ال�سحافة الإلكرتونية، وكذا 

ما يتعلق بحرية ال�سحافة و�رسية م�سادر اخلرب واجلزاءات ال�اردة على خمالفتها، ونظم ما يهم اإدارة 

الن�رس والبيانات الإجبارية والإيداعات.

73 - ظهري �رسيف رقم 1.16.122 �سادر يف 6 ذي القعدة 1437 )10 غ�ست 2016(، بتنفيذ القان�ن رقم 88.13 
املتعلق بال�سحافة والن�رس.
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وخ�س�س القان�ن مقت�سيات مف�سلة، ت�اكب خدمات ال�سحافة الإلكرتونية. وعالج ما يتعلق 

باحلماية اخلا�سة لبع�س احلق�ق على م�ست�ى النظام العام وح�سانة املحاكم وحماية الأطفال وحماية 

ال�رسف واحلياة اخلا�سة واحلق يف ال�س�رة. 

وامل�ساطر  بالخت�سا�س  املتعلقة  الإجرائية،  والق�اعد  وال�سمانات  املبادئ  يف  القان�ن  وف�سل 

الق�سائية، واملقت�سيات اخلا�سة املطبقة يف ادعاءات القذف اأو ال�سب، ويف دع�ى التع�ي�س املدين 

وت�سحيح الرد.

اإىل مدونة  اأقرب  مادة،  مائة و�ستة وع�رسين  ال�اقع يف  والن�رس،  ال�سحافة  قان�ن  وبذلك يك�ن 

والرد  الن�رس  يف  ال�سكل  وق�اعد  واملفاهيم  الد�ست�رية  باملبادئ  يت�سل  ملا  ل�سم�له  لل�سحافة، 

والت��سيح واملتابعة، وق�اعد اجل�هر فيما يخ�س ممار�سة املهنة واأخالقياتها.

كما �سدر القان�ن رقم 90.13 القا�سي باإحداث املجل�س ال�طني لل�سحافة الذي اأناط به �سيانة 

ال�سحفية  وامل�ؤ�س�سات  املهنيني  ال�سحفيني  وتقيد  ال�سحافة  مهنة  �رسف  عليها  يق�م  التي  املبادئ 

مبيثاق اأخالقيات املهنة والق�انني والأنظمة املتعلقة مبزاولتها، من خالل �سمان حق امل�اطن يف اإعالم 

وتط�ير حرية  الن�رس،  اأو  التعليق  اأو  العالم  لكل �سحفي يف  احلق  متعدد وحر و�سادق، و�سمان 

م�ستقلة وعلى  بكيفية  والن�رس  الذاتية،  القطاع وتط�ير حكامته  بهذا  والرتقاء  والن�رس،  ال�سحافة 

اأ�س�س دميقراطية.

وتعد هذه الق�انني دعامة ق�ية للق�سايا الكربى التي اأثريت من طرف املهنيني واملهتمني مبنا�سبة 

املنازعات الق�سائية، خالل العق�د امل�الية ل�ستقالل البالد، مما يجعل منها اإطار اإجرائيا ومو�سوعيا 

القانونية  واملمار�سة  التفكري  من  طويلة  مل�سرية  مر�سدا  والن�رش،  ال�سحافة  مهنة  للمار�سة 

واحلقوقية باملغرب.

املحور الثاين: مقت�سيات حا�سنة حلقوق الإن�سان

من حيث املفاهيم والتعريفات

ال�سحافة »مهنة جمع الأخبار اأو املعل�مات اأو ال�قائع اأو التحري اأو ال�ستق�ساء عنها بطريقة 

مهنية ق�سد كتابة اأو اإجناز مادة اإعالمية مكت�بة اأو م�سم�عة اأو �سمعية ب�رسية اأو م�س�رة اأو مر�س�مة 

74
اأو باأية و�سيلة اأخرى كيفما كانت الدعامة امل�ستعملة لن�رسها اأو بثها للعم�م«.

74 - الفقرة الأوىل من املادة 2.
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ال�سحفية الإلكرتونية »كل اإ�سدار يخ�سع ملقت�سيات هذا القان�ن، يجري حتيينه بانتظام ويتم 

با�سم نطاق خا�س بال�سحفية الإلكرتونية ونظام لإدارة املحت�ى م�جه للعم�م عرب �سبكة الأنرتنت 

اأو  ذاتي  �سخ�س  خالله  من  ين�رس  لها،  امتدادا  ت�سكل  التي  احلديثة  التكن�ل�جيات  اآليات  وعرب 

اعتباري خدمة طبقا للتعريف ال�ارد يف البند 1 اأعاله، ت�سمى بعده بخدمة ال�سحافة الإلكرتونية، 

75
ويدير هذا ال�سخ�س اخلط التحري لل�سحيفة الإلكرتونية وفق معاجلة مهنية ذات طبيعة �سحفية.«

القذف، »ادعاء واقعة اأو ن�سبتها اإىل �سخ�س اأو هيئة، اإذا كانت هذه ال�اقعة مت�س �رسف اأو اعتبار 

ال�سخ�س اأو الهيئة التي ن�سبت اإليه اأو اإليها.

ال�سب، كل تعبري �سائن اأو م�سني اأو عبارة حتقري حاطة من الكرامة اأو قدح ل تت�سمن ن�سبة اأية 

76
واقعة معينة.«

من حيث الولوج اإىل م�سادر اخلرب واحل�سول على املعلومات

»�رشية م�سادر اخلري م�سمنة ول ميكن الك�سف عنها اإل مبقرر ق�سائي ويف احلالت التالية:

- الق�سايا املتعلقة بالدفاع ال�طني واأمن الدولة الداخلي واخلارجي.

77
- احلياة اخلا�سة لالأفراد ما مل تكن لها عالقة مبا�رسة باحلياة العامة.« 

اإىل م�سادر اخلرب  - »يحق لل�سحافيات وال�سحافيني ولهيئات وم�ؤ�س�سات ال�سحافة ال�ل�ج 

واحل�س�ل على املعل�مات من خمتلف امل�سادر، با�ستثناء املعل�مات التي تكت�سي طابع ال�رسية 

وتلك التي مت تقييد احلق يف احل�س�ل عليها طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الف�سل 27 من 

الد�ست�ر.« 

بتمكني  العام  املرفق  مبهام  املكلفة  والهيئات  املنتخبة  وامل�ؤ�س�سات  العم�مية  الإدارة  تلتزم   -

تطبيق  طائلـتة  حتت  قان�نا  املقررة  الآجال  وفق  املعل�مات  على  احل�س�ل  من  ال�سحايف 

78
اجلزاءات املن�س��س عليها يف الت�رسيع اجلاري به العمل.« 

على  وتعمل  الإعالم  وتعددية  الدميقراطية  وتر�سيخ  ال�سحافة  حرية  ب�سمان  الدولة  »تلتزم   -

اللتزام بها.

ال�سحافيات  حلماية  وامل�ؤ�س�ساتية  القان�نية  ال�سمانات  بت�فري  العم�مية  ال�سلطات  تلتزم   -

وال�سحافيني من العتداء اأو التهديد اأثناء مزاولتهم ملهنتهم.

75 - الفقرة الثالثة من املادة 2.
76 -  الفقرتني الأوىل والثانية من املادة 83.

77 - املادة 5
78 - املادة 6
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- حترتم قرينة الرباءة وكافة �سمانات املحاكمة العادلة يف ق�سايا ال�سحافة والن�رس وفقا لأحكام 

79
الد�ست�ر والق�انني اجلاري بها العمل.«

من حيث حرية اخلدمات وحقوق املوؤ�س�سة

- »حرية خدمات ال�سحافة الإلكرتونية مكف�لة وم�سم�نة«.

بحماية  املتعلق   09.08 رقم  القان�ن  يف  ال�اردة  باملقت�سيات  الإلكرتونية  ال�سحف  »تلتزم   -

الظهري  بتنفيذه  ال�سادر  ال�سخ�سي  الطابع  ذات  املعطيات  معاجلة  جتاه  الذاتيني  الأ�سخا�س 

80
ال�رسيف رقم 1.09.15 بتاريخ 22 من �سفر 1430 )18 فرباير 2009(«. 

من حيث احلماية الق�سائية للبت الإلكرتوين

- » ل يج�ز حجب م�قع ال�سحيفة الإلكرتونية اإل مبقرر ق�سائي ويف احلالت املن�س��س عليها 

يف هذا القان�ن، على األ تتجاوز مدة احلجب �سهرا واحدا.

- ل يج�ز ال�سحب النهائي للمادة ال�سحفية من م�قع ال�سحيفة الإلكرتونية اإل مبقرر ق�سائي 

يف حالة اجلرائم املن�س��س عليها يف امل�اد 73 و 75 و 76 و 81 من هذا القان�ن.

- ميكن لرئي�س املحكمة البتدائية املخت�سة باأمر ا�ستعجايل �سادر عنه وبناء على ملتم�س من 

النيابة العامة قبل البت يف امل��س�ع اأن ياأمر بال�سحب امل�ؤقت لهذه املادة ال�سحفية وتعطيل 

ال�ل�ج اإليها اإذا تعلق الأمر بامل�اد 73 و75 و 76 و81 من هذا القان�ن وبـ:

اجل�سدية  احلرمة  على  العتداء  اأو  بالقتل  املتعلقة  اجلرائم  ارتكاب  على  املبا�رس  التحري�س   -

لالإن�سان اأو الإرهاب اأو ال�رسقة اأو التخريب.

بجرائم  اأو  اجلماعية  الإبادة  جرائم  اأو  الإن�سانية  �سد  باجلرائم  اأو  احلرب  بجرائم  الإ�سادة   -

الإرهاب.

الإ�رسار  على  التحري�س  اأو  العن�رسي  التمييز  اأو  الكراهية  على  املبا�رس  التحري�س   -

81
بالقا�رسين.« 

79 -  فقرات من املادة 7.
80 - فقرات من املادة 33

81 - املادة 37
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من حيث حقوق املوؤلف واحلقوق املجاورة

- »يتعني على مدير ن�رس ال�سحيفة الإلكرتونية ف�ر ت��سله من �ساحب حق حممي مبا يفيد 

وج�د خرق حلق�ق امل�ؤلف واحلق�ق املجاورة، املبادرة اإىل �سحب املادة املعنية اأو تعطيل ال�ل�ج 

اإليها وتقدمي العتذار، عند ت�فر ال�رسوط القان�نية ال�اردة يف الت�رسيع املتعلق بحق�ق امل�ؤلف 

82
واحلق�ق املجاورة.« 

دون  اأ�سلية  اإلكرتونية  اإعالمية  مل�اد  اجلزئي  اأو  الكلي  بال�ستن�ساخ  قام  من  كل  »يتعر�س   -

ترخي�س م�سبق من �ساحب احلق، للجزاءات املن�س��س عليها يف الت�رسيع املتعلق بحق�ق 

امل�ؤلف واحلق�ق املجاورة.

 من حيث حماية النظام العام وم�سمولته

- »تطبق اأحكام املادتني 104 و106 اأدناه اإذا ت�سمنت اإحدى املطب�عات اأو املطب�عات الدورية 

�سد  حتري�سا  اأو  امللكي  النظام  اأو  الإ�سالمي  للدين  اإ�ساءة  الإلكرتونية  ال�سحف  اإحدى  اأو 

ال�حدة الرتابية للمملكة، اأو قذفا اأو �سبا اأو م�سا باحلياة اخلا�سة ل�سخ�س امللك اأو ل�سخ�س 

ويل العهد اأو لأع�ساء الأ�رسة امللكية، اأو اإخالل ب�اجب الت�قري والحرتام ل�سخ�س امللك.

اأو  الدورية  املطب�عات  اأو  املطب�عات  اإحدى  ت�سمنت  اإذا  املادتني  هاتني  اأحكام  تطبق  كما   -

اإحدى ال�سحف الإلكرتونية حتري�سا مبا�رسا على ارتكاب جناية اأو جنحة، اأو حتري�سا على 

83
التمييز اأو على الكراهية بني الأ�سخا�س.« 

من حيث حماية ح�سانة املحاكم

قبل  الق�سائية،  امل�ساطر  مبا�رسة  اأثناء  الرباءة  بقرينة  وامل�س  التحقيق  �رسية  انتهاك  »مينع   -

مناق�ستها يف جل�سة عم�مية.

- مينع ن�رس بيان عما يدور داخل احلاكم ح�ل ق�سايا القذف اأو ال�سب وكذا املرافعات املتعلقة 

بدعاوى الأح�ال ال�سخ�سية ول �سيما ما يتعلق منها باإثبات الأب�ة والطالق، دون اإذن املحكمة 

املعنية. ول يطبق هذا املنع على الأحكام اجلائزة لق�ة ال�سيء املق�سي به حيث ي�س�غ ن�رسها 

دائما.

82 -  املادة 41
83 - فقرات من املادة 71
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- مينع ن�رس املرافعات اخلا�سة بق�سايا الأطفال اأو الق�سايا التي يت�رط فيها اأحداث وكذا تلك 

املتعلق بالأ�سخا�س الرا�سدين، كيفما كانت طبيعتها، والتي ت�سمح بالتعرف على الأطفال.

اأو ر�س�م لأ�سخا�س تك�ن الغاية منها الت�سهري  - مينع الن�رس بجميع ال��سائل ل�س�ر �سم�سية 

عن طريق الت�سخي�س الكلي اأو اجلزئي لظروف جناية اأو جنحة من قتل اأو اغتيال اأو قتل 

لالأ�س�ل اأو الفروع اأو ت�سميم اأو تهديدات اأو �رسب وجرح اأو م�س بالأخالق والآداب العامة 

84
اأو احتجاز ق�رسي.« 

وعدم  الرباءة  قرينة  احرتام  �رسيطة  للمحاكم  العلنية  اجلل�سات  يف  يجري  ما  ن�رس  »يحق   -

85
خمالفة احلقيقة. مع التقيد بال�س�ابط القان�نية اجلاري بها العمل.« 

 من حيث حماية الأطفال

»يعاقب بغرامة من 100.000 اإىل 5000.000 درهم كل من:

- عر�س اأو قدم اأو باع لالأطفال دون الثامنة ع�رس من عمرهم الن�رسات، اأيا كان ن�عها، املعدة 

للبغاء اأو الدعارة اأو الإجرام اأو ا�ستهالك اأو ترويج املخدرات وامل�ؤثرات العقلية اأو الكح�ل 

اأو ال�سجائر.

قام  اأو  اأو داخلها  املتاجر  اأو خارج  العم�مية  الطرق  اأو يف  اإلكرتونيا  الن�رسات  - عر�س هذه 

86
بالدعاية لها يف نف�س الأماكن اأو باأية و�سيلة ن�رس اأو بث اأخرى يف متناول العم�م.« 

من حيث امل�س بال�رشف والعتبار ال�سخ�سي

»ميكن لأي �سخ�س يعترب نف�سه �سحية لن�رس قذف اأو �سب اأو م�س باحلياة اخلا�سة اأو م�س باحلق 

اأو عن طريق النقل مبجرد متكنه من التعرف عليه من خالل العبارات  يف ال�س�رة بطريقة مبا�رسة 

امل�ستعملة يف املطب�ع املعني اأو ال�سحيفة الإلكرتونية املعنية مبا فيها امل�اد ال�سمعية واملرئية وحلق 

به  الت�رسيع اجلاري  املن�س��س عليها يف  ال�رسوط وال�سكليات  التع�ي�س وفق  اأن يطلب  به �رسر 

87
العمل.«

84 - املادة 75
85 - املادة 77
86 - املادة 79
87 - املادة 87
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من حيث حماية احلياة اخلا�سة واحلق يف ال�سورة

وذلك عن طريق  عليه  التعرف  ميكن  ل�سخ�س  تعر�س  اخلا�سة كل  احلياة  تدخال يف  يعد   «  -

اختالق ادعاءات اأو اإف�ساء وقائع اأو �س�ر ف�ت�غرافية اأو اأفالم حميمية لأ�سخا�س اأو تتعلق 

88
بحياتهم اخلا�سة ما مل تكن لها عالقة باحلياة العامة اأو تاأثري على تدبري ال�ساأن العام.« 

- ي�سرتط يف الأخذ بح�سن النية يف تقدير التع�ي�س مدة قيام ال�سحفي بالتحري وال�ستق�ساء 

براأي  الأخذ  وكذا  الن�رس  وراء  العامة  امل�سلحة  ال�سخ�سي ووج�د  الق�سد  وغياب  والبحث 

89
املعني بالقذف وال�سب وامل�س باحلياة اخلا�سة وامل�س باحلق يف ال�س�رة.« 

املثبت  الأداء  عن  العجز  حالة  يف  والن�رس  ال�سحافة  ق�سايا  يف  البدين  الإكراه  يطبق  »ل   -

90
بال��سائل الـمقررة قان�نـا.« 

اجلزء التا�سع

الهيئة العليا لالت�سال ال�سمعي الب�رشي

املحور الأول: �سمات

تت�ىل  التي   ،
91

الب�رسي ال�سمعي  لالت�سال  العليا  الهيئة  تنظيم  باإعادة  املتعلق  القان�ن  �سدر 

الإن�سان، من  اأ�سا�سية يف منظ�مة حق�ق  ال�سهر على �سمان حق�ق وحريات  كم�ؤ�س�سة د�ست�رية 

الناحيتني القيمية واملعيارية.

كمبداإ  الب�رسي،  ال�سمعي  الت�سال  ممار�سة  حرية  �سمان  على  بال�سهر  العليا  الهيئة  تخت�س 

اأ�سا�سي واحرتام ما يت�سل بالتعددية اللغ�ية والثقافية وال�سيا�سية للمجتمع املغربي والتعبري التعددي 

الأحكام  قيدت  وبذلك،  الب�رسي.  ال�سمعي  امليدان  املعل�مة يف  واحلق يف  والراأي،  الفكر  لتيارات 

العامة �سالحيتها يف مبا�رسة تلك املهام، يف اإطار يكفا احرتام القيم احل�سارية الأ�سا�سية وق�انني 

اململكة كما هي حمددة يف الد�ست�ر.

88 - فقرة من املادة 89
89 - املادة 91.
90 - املادة 92

91 - ظهري �رسيف رقم 1.16.123 �سادر يف 21 من ذي القعدة 1437 )25 اأغ�سط�س 2016( بتنفيذ القان�ن رقم 
11.15 املتعلق باإعادة تنظيم الهيئة العليا لالت�سال ال�سمعي الب�رسي ج ر، عدد 6502 بتاريخ 20 ذو احلجة 1437 

)22 �ستنرب 2016(.
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العليا،  الهيئة  من  يجعل  مهام،  عدة  فيه  تندرج  الذي  الن�عي  الخت�سا�س  هذا  اأن  �سك  ول 

امل�ؤ�س�سة الد�ست�رية الأوىل، امل�ك�ل اإليها على م�ست�ى الت�سال ال�سمعي، تتبع مدى احرتام �سيادة 

القان�ن وحق�ق الإن�سان وتعزيز القيم الدميقراطية، ويف املقدمة ما يتعلق بالقيم احل�سارية الأ�سا�سية 

للمملكة، وامل�ساهمة يف النه��س بثقافة امل�ساواة واملنا�سفة، ويف حماربة التمييز وال�س�ر النمطية، 

وال�سهر على حماية حق�ق الأطفال واجلمه�ر النا�سئ، وعلى متكني الأ�سخا�س يف و�سعية اإعاقة.

وتنظيمي  اإجرائي  نح�  على  اخت�سا�ساتها،  اإطار  يف  املندرجة  مهامها  العليا  الهيئة  تبا�رس 

دقيق، ين�سب على طلبات الرتاخي�س والأذون والت�ساريح واملعايري ذات الطابع القان�ين والتقني 

واخلدمات ودفاتر التحمالت... وتتاألف من املجل�س الأعلى لالت�سال ال�سمعي الب�رسي ومن املديرية 

املجل�س  يتعاطى معها  التى  املجالت  امل�الية،  الفقرات  الب�رسي. وتقدم  ال�سمعي  العامة لالت�سال 

الأعلى، فيما يخ�س احرتام �سيادة القان�ن، وتعزيز الدميقراطية وحق�ق الإن�سان.

املحور الثاين: مقت�سيات حا�سنة حلقوق الإن�سان من مهام املجل�س الأعلى

من حيث دعم مبادئ الدميقراطية وحقوق الإن�سان

- »ال�سهر على احرتام حرية الت�سال ال�سمعي الب�رسي وكذا حرية التعبري وحمايتها، يف اإطار 

احرتام القيم احل�سارية الأ�سا�سية للمملكة، والنظام العام، ودعم مبادئ الدميقراطية وحق�ق 

الإن�سان طبقا لأحكام الد�ست�ر يف جمال الت�سال ال�سمعي الب�رسي.

- ال�سهر على �سمان احرتام حق امل�اطنني وامل�اطنات يف الإعالم ال�سمعي الب�رسي.

- ال�سهر على �سمان احلق يف اخلرب يف امليدان ال�سمعي الب�رسي وفق الت�رسيعات اجلاري بها 

العمل ودفاتر التحمالت.

- ال�سهر على اإر�ساء م�سهد �سمعي ب�رسي متن�ع وتعددي ومت�ازن ومتكامل يكر�س اجل�دة 

وال�ستقاللية ويحرتم مفه�م اخلدمة العم�مية واملرفق العام ويحرتم قيم الكرامة الإن�سانية 

مقاولته  وتناف�سية  ال�طني  الإنتاج  دعم  وي�سمن  والعنف  التمييز  اأ�سكال  كافة  ويناه�س 

اخلا�سة املت��سطة وال�سغرية وال�سغرية جدا.

ال�سهر على �سمان حيادية ال�رسكات ال�طنية لالت�سال ال�سمعي الب�رسي يف ممار�سة مهامها   -

بكل حرية كخدمة عم�مية.
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- ال�سهر والعمل من اأجل حماية وتنمية اللغتني الر�سميتني للمملكة و�سمان �سالمة ا�ستعمالهما 

و�سالمة ا�ستعمال التعبريات ال�سف�ية املغربية وحماية الثقافة واحل�سارة املغربيتني يف قطاع 

92
الت�سال ال�سمعي الب�رسي بتن�سيق مع املجل�س ال�طني للغات والثقافة املغربية.«

من حيث النهو�س بثقافة امل�ساواة وحماية احلقوق الفئوية

التمييز  واملراأة، ويف حماربة  الرجل  بني  واملنا�سفة  امل�ساواة  بثقافة  النه��س  »امل�ساهمة يف   -

وال�س�ر النمطية امل�سيئة التي حتط من كرامة املراأة.

- ال�سهر على حماية حق�ق الأطفال واجلمه�ر النا�سئ واحلفاظ على �سالمته اجل�سدية والذهنية 

والنف�سية من املخاطر التي قد يتعر�س لها اإعالميا، وت�سجيع الرتبية الإعالمية، وال�سهر على 

احرتام اأخالقيات املهنة ونزاهة الربامج وامل�اد املبث�ثة.

- ال�سهر على متكني الأ�سخا�س يف و�سعية اإعاقة، الذين يعان�ن من اإعاقة �سمعية اأو ب�رسية من 

93
متابعة الربامج التلفزية.«

من حيث مراقبة مدى احرتام قواعد التعبري التعددي 

اأو  ال�سيا�سية  منها  �س�اء  والراأي  الفكر  تيارات  عن  التعددي  التعبري  ق�اعد  احرتام  »مراقبة 

احرتام  اإطار  يف  الب�رسي  ال�سمعي  الت�سال  و�سائل  يف  الثقافية،  اأو  القت�سادية  اأو  الجتماعية 

والنقابي  احلزبي  امل�ست�ى  على  الحتكار  وعدم  والتن�ع  والتمثيلية  والت�ازن  الرتابي  الإن�ساف 

94
واجلمعيات املهتمة بال�ساأن العام.«

92 -  فقرات من املادة الثالثة
93 - املادة 3

94 - الفقرة ال�ساد�سة من املادة الرابعة
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اجلزء العا�رس

قانون هيئة املنا�سفة ومكافحة كل اأ�سكال التمييز

املحور الأول: �سمات

 تطبيقا لأحكام الف�سلني 164 و171 من الد�ست�ر القان�ن املتعلق بهيئة املنا�سفة ومكافحة 
95

�سدر

  الذي �رسح 
96

التمييز. وقد اأ�سار ظهري الن�رس املقدم له، اإىل الطالع على قرار املحكمة الد�ست�رية

»باأن اأحكام امل�اد 1 و2 و3 و4 من القان�ن رقم 79.14، لي�س فيها ما يخالف الد�ست�ر«. ول�سك اأن 

هذا التاأكيد يف ظهري الن�رس له اأكرث من دللة، فه� تعبري عن الإرادة العليا للدولة، يف �ساأن ق�سية 

دولة  وبناء  والتحديث  املجتمعي  التط�ر  عليها  يت�قف  التي  الق�سايا  �سميم  من  تزال،  ول  كانت 

القان�ن.

يعد قان�ن هيئة املنا�سفة ومكافحة كل اأ�سكال التمييز، من الق�انني امل�ؤ�س�سة للمنظ�مة املرجعية 

ال�طنية حلق�ق الإن�سان، امل�سن�دة باملبادئ الد�ست�رية، على م�ست�ى امل�ساواة وعدم التمييز، وبذلك، 

ياأتي نطاق هذا القان�ن، �سامال لأكرث من جمال وقطاع، وميتد، بطابعه العر�ساين، متفاعال مع  ثقافة 

املجتمع وقيمه.

و�سمت  التي  والقرتاحية  واملطلبية  الثقافية  للتط�رات  برت�سيده  املنا�سفة  هيئة  قان�ن  يتميز 

والعدالة  املقدمة،  الن�سائية يف  واحلركة  املدين،  املجتمع  دينامية  م�ست�ى  الف�سلى على  املمار�سات 

داخل  الذي جرى  العم�مي  للح�ار  تر�سيده  يتميز  كما  اجلامعية،  البحثية  والن�سغالت  النتقالية 

الربملان وخارجه، بخ�س��س البحث عن اأف�سل ال�سبل وال�سيغ القان�نية والتنظيمية، لإعمال مبداأي 

ال�سرتاتيجيات  �سعيد  على  بذلت  التي  اجله�د  جمم�ع  الدرجة،  وبذات  التمييز،  وعدم  امل�ساواة 

واخلطط والربامج احلك�مية، منذ بداية الألفية اجلديدة، يف مكافحة التمييز. 

اأ�سكال التمييز ب�سالحياته ال�ا�سعة، التي ت�سمل  �سي�ساعد قان�ن هيئة املنا�سفة ومكافحة كل 

الر�سد وال�ست�رساف، يف تعزيز ثقافة امل�ساواة وتق�ية دوائرها، قان�نيا وترب�يا، والرقي بال�سيا�سات 

العم�مية وم�ا�سلة اإثراء احل�ار العم�مي، ح�ل ق�ساياها وحتدياتها.

95 - ظهري �رسيف رقم 1.17.47 �سادر يف 30 من ذي احلجة 1438 )21 �ستنرب 2017( بتنفيذ قان�ن رقم 79.14 
املتعلق بهيئة املنا�سفة ومكافحة كل اأ�سكال التمييز

96 - قرار املحكمة الد�ست�رية، رقم 40/17 ال�سادر يف 29 من ذي احلجة 1438 )20 �ستنرب 2017(
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املحور الثاين: مقت�سيات حا�سنة حلقوق الإن�سان

من حيث مهام و�سالحيات الهيئة

على م�ستوى اإبداء الراأي وتقدمي القرتاحات والتو�سيات

- »اإبداء الراأي مببادرة منها اأو بطلب من امللك اأو بطلب من احلك�مة اأو اأحد جمل�سي الربملان، 

ح�سب احلالة، ب�ساأن م�ساريع ومقرتحات الق�انني وم�ساريع الن�س��س التنظيمية.

قيم  تعزيز  بهدف  الربملان،  اأحد جمل�سي  اإىل  اأو  احلك�مة  اإىل  ت��سية  اأو  اقرتاح  كل  تقدمي   -

امل�ساواة واملنا�سفة وعدم التمييز وتكري�سها واإ�ساعتها.

- تقدمي كل ت��سية تراها منا�سبة اإىل احلك�مة من اأجل مالءمة املنظ�مة القان�نية ال�طنية مع 

لدن  الهيئة، وامل�سادق عليها من  ال�سلة مبجال اخت�سا�س  الدولية ذات  التفاقيات  اأحكام 

اململكة املغربية.«

على م�ستوى  ر�سد وتتبع اأ�سكال التمييز

الن�ساء، واإ�سدار ت��سية تراها منا�سبة واقرتاح كل  التي تعرت�س  التمييز  اأ�سكال  »ر�سد وتتبع 

تدبري ناجع من اأجل ت�سحيح الأو�ساع الناجتة عن كل �سل�ك اأو ممار�سة اأو عرف يت�سم بطابع متييزي 

اأو يت�سمن اإخالل مببداأ امل�ساواة بني الرجل واملراأة مبا ل يتعار�س مع ث�ابت الأمة.«

على م�ستوى تلقي ال�سكايات وتقدمي امل�ساعدة

نف�سه  يعترب  �سخ�س  كل  الهيئة  اإىل  يرفعها  التي  التمييز  حالت  ب�ساأن  ال�سكايات  »تلقي   -

املعنية.  اجلهات  اإىل  ب�ساأنها  ت��سيات  واإ�سدار  فيها  والنظر  احلالت،  هذه  من  �سحية حالة 

والعمل على تتبع ماآلها بتن�سيق مع اجلهات املذك�رة.

يف  الفاعلني  وخمتلف  العم�مية  لل�سلطات  الالزمة  التقنية  امل�ساعدة  اأ�سكال  خمتلف  تقدمي   -

القطاعني العام واخلا�س، من اأجل التحقيق الفعلي ملبداأي امل�ساواة واملنا�سفة ومكافحة كل 

اأ�سكال التمييز.«

على م�ستوى امل�ساهمة يف تر�سيخ واإعمال مبادئ امل�ساواة واملنا�سفة

مناحي  التمييز يف خمتلف  وعدم  واملنا�سفة  امل�ساواة  مبادئ  اإعمال  على  واحلث  »الت�سجيع   -

احلياة العامة، والعمل على ر�سد كل اإخالل بها، واقرتاح جميع التدابري التي تراها منا�سبة 

لل�سهر على احرتامها.
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- امل�ساهمة يف اإدماج وتر�سيخ ثقافة امل�ساواة واملنا�سفة وعدم التمييز يف برامج الرتبية والتك�ين 

والتعليم والربامج الإعالمية والثقافية، وذلك بتن�سيق مع ال�سلطات والهيئات املعنية.

- العمل على ن�رس واإ�ساعة القيم واملمار�سات الف�سلى املرتبطة بامل�ساواة واملنا�سفة يف جمال 

اله�ية  مك�نات  احرتام  اإطار  يف  بها  العمل  على  والت�سجيع  التمييز،  اأ�سكال  كل  مكافحة 

ال�طنية.

على م�ستوى تنمية القدرات واإقامة عالقات التعاون وال�رشاكة

امل�ساهمة يف تنمية قدرات خمتلف الفاعلني امل�ؤ�س�ساتيني واملدنيني يف القطاعني العام واخلا�س 

من اأجل ت�سجيعهم على اإعمال اآليات حتقيق امل�ساواة واملنا�سفة وعدم التمييز، ول �سيما من خالل:

- تنظيم دورات تك�ينية وحت�سي�سية لفائدتهم.

- اإعداد دلئل ا�سرت�سادية ت��سع رهن اإ�سارة العم�م.

- تنظيم اأيام درا�سية وندوات من اأجل التعريف بالآليات املذك�رة.

- اإثراء النقا�س العم�مي عرب خمتلف و�سائل الإعالم والت�ا�سل املتاحة من اأجل التح�سي�س 

مببادئ امل�ساواة واملنا�سفة وعدم التمييز.

الهيئات  مع  والدويل،  والإقليمي  ال�طني  امل�ست�ى  على  وال�رساكة،  التعاون  عالقات  اإقامة   -

واملنظمات ذات الأهداف املماثلة.«

على م�ستوى التتبع والتقييم 

- »جمع ومعاجلة املعطيات الن�عية والكمية ح�ل امل�ساواة واملنا�سفة ومكافحة التمييز، واإعداد 

مببادئ  اللتزام  درجة  وقيا�س  اخت�سا�سها،  مبجال  ال�سلة  ذات  والأبحاث  الدرا�سات  ون�رس 

امل�ساواة واملنا�سفة وعدم التمييز يف خمتلف جمالت احلياة العامة والعمل على ن�رس نتائجها.

- تقييم ال�سيا�سات العم�مية واملجه�دات التي تعتمدها الدولة وخمتلف الهيئات وامل�ؤ�س�سات 

97 
بالقطاعني العام واخلا�س يف جمال حتقيق مبادئ امل�ساواة واملنا�سفة وعدم التمييز.«

97 - املادة الثانية
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اجلزء احلادي ع�رس

القانون املتعلق باملجل�س ال�ست�ساري لل�سباب والعمل اجلمعوي

املحور الأول: �سمات

�سدر تطبيقا لأحكام الف�سلني 170 و171 من الد�ست�ر، القانون املتعلق باملجل�س ال�ست�ساري 

، الذي يعد مبثابة تر�سيد للجه�د التي متت على مدار العق�د ال�سابقة، 
98

لل�سباب والعمل اجلمع�ي

بني ال�سلطة احلك�مية املعنية بق�سايا ال�سباب واجلمعيات ومنظمات املجتمع املدين التي ا�ستغلت ول 

تزال ح�ل الق�سايا ذات ال�سلة، والتي ات�سمت تاريخها بفرتات مد وجزر، على م�ست�ى التن�سيق 

والتعاون والتفاعل.

كما متيزت هذه امل�سرية برتاكم خربات وجتارب منظمات املجتمع املدين، وطنيا، جه�يا اأو حمليا، 

د�ست�ر  مع  ان�سجاما  الدولة،  تتدخل  اأن  املجتمعي،  التط�ر  �سياق  ذلك يف  اأمام  الطبيعي  من  وكان 

2011، يف اإيالء هذا امل��س�ع، مكانته التي ي�ستحقها، على م�ست�ى التط�ر الدميقراطي والبحث يف 

�سبل تط�ير م�ساركة ال�سباب، من خالل الإطار القان�ين الذي يعد، مدخال هاما على هذا ال�سعيد.

م�ساريع  ت�سمل  حيث  اخت�سا�ساته،  اأق�ى  من  واحدة  املجل�س  قبل  من  الراأي  اإبداء  ميثل 

والعمل  بال�سباب  املتعلقة  والربامج  والتنظيمية  الت�رسيعية  الن�س��س  وم�ساريع  ال�سرتاتيجيات 

اجلمع�ي، مما �سيدعم املجال احلي�ي، لإعمال احلق�ق املدنية وال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية 

والثقافية والبيئية، فيه على نح� اأف�سل.

اجلمع�ي،  العمل  و�سعية  تخ�س  التي  والأبحاث  الدرا�سات  باإجناز  املتعلق  الخت�سا�س  وميثل 

ال�طني  بعديها  يف  واملدنية،  احلق�قية  الثقافة  �سيعزز  ثانيا  مدخال  بها،  املتعلقة  امل�ؤ�رسات  واإعداد 

واجله�ي.

املدنية  للثقافة  دعامة  اجلمع�ي،  العمل  لأخالقيات  ميثاق  اإعداد  يف  املجل�س  اإ�سهام  وي�سكل 

وتعزيزا لثقافة امل�ساركة وم�ساهمة يف النه��س بالرتبية على امل�اطنة، ف�سال عن امل�ساهمة يف غر�س 

قيم احلكامة والق�اعد املتعلقة بال�سفافية.

98 - ظهري �رسيف رقم 1.17.112 بتاريخ 2 يناير 2018، بتنفيذ القان�ن رقم 89.15 املتعلق باملجل�س ال�ست�ساري 
لل�سباب والعمل اجلمع�ي. ج.ر عدد 6640 – 18 يناير 2018
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وي�سمن القان�ن قيام املجل�س بتنظيم باآلية احل�ار العم�مي ح�ل ال�سيا�سات العم�مية يف ميادين 

ال�سباب والعمل اجلمع�ي، التي �ستنقل النقا�س ح�لها، من امل�ست�ى العام اإىل املهنية والحرتافية 

القادرة على التاأثري يف الختيارات والت�جهات.

باأدواره ال�سرتاتيجية، يف  لل�سباب والعمل اجلمع�ي،  املجل�س ال�ست�ساري  واإجمال، �سي�ساهم 

اإ�ساعة ثقافة حق�ق  العم�مية، و�سيق�ي من فر�س  مد اجل�س�ر بني الأجيال، وال�سباب وال�سلطات 

الإن�سان، يف اأبعادها املدنية، و�سي�ساعد الدولة واملجتمع على تدليل �سعاب اإنتاج النخب.

املحور الثاين: مقت�سيات حا�سنة حلقوق الإن�سان

من خالل �سالحيات ومهام املجل�س

اإىل  امل�ك�لة  الخت�سا�سات  مراعاة  مع  ا�ست�سارية،  د�ست�رية  هيئة  ب�سفته  املجل�س  »ميار�س 

ال�سلطات العم�مية والهيئات وامل�ؤ�س�سات الأخرى مب�جب الن�س��س الت�رسيعية والتنظيمية اجلاري 

بها العمل، ال�سالحيات التالية:

- اإبداء الراأي يف كل الق�سايا املحالة اإليه من لدن جاللة امللك يف جمال اخت�سا�ساته.

- تقدمي كل اقرتاح اإىل ال�سلطات العم�مية ق�سد اتخاذ التدابري التي تراها مالئمة من اأجل 

حتقيق الأهداف املن�س��س عليها يف الف�سل 33 من الد�ست�ر.

- اإبداء الراأي بطلب من احلك�مة يف م�ساريع ال�سرتاتيجيات التي تعدها يف جمال النه��س 

لأحكام  امل�سادقة  م�سطرة  على  لعر�سها  متهيدا  اجلمع�ي  العمل  وتط�ير  ال�سباب  باأو�ساع 

الف�سل 49 من الد�ست�ر.

- اإبداء الراأي، بطلب من احلك�مة، يف جميع الق�سايا وم�ساريع الن�س��س الت�رسيعية والتنظيمية 

والربامج املتعلقة بال�سباب والعمل اجلمع�ي.

اإبداء الراأي، بطلب من اأحد جمل�سي الربملان، يف م�ساريع ومقرتحات الق�انني ذات ال�سلة   -

مبجال اخت�سا�ساته.

- اإجناز الدرا�سات اأو الأبحاث التي تهم ميادين ال�سباب والق�سايا املت�سلة بها، واقرتاح �سبل 

يف  النخراط  على  وحتفيزهم  الإبداعية،  طاقاتهم  وتنمية  باأو�ساعهم،  والنه��س  حمايتهم 

احلياة العامة، وكذا اإجناز الدرا�سات اأو الأبحاث التي تهم ت�سخي�س و�سعية العمل اجلمع�ي، 

واإعداد امل�ؤ�رسات املتعلقة بهذه ال��سعية، واقرتاح ال��سائل الكفيلة بالنه��س باحلياة اجلمع�ية 

وتط�يرها، وذلك مببادرة منه اأو بطلب من احلك�مة.
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- الإ�سهام يف و�سع منظ�مة مرجعية متكاملة حلكامة العمل اجلمع�ي، وحت�سني اأدائه، وتق�ية 

قدرات العاملني به.

- اإعداد ميثاق لأخالقيات العمل اجلمع�ي، مبا يف ذلك املبادئ والق�اعد املتعلقة ب�سفافية مت�يله 

وتدبريه. والعمل على ن�رس هذا امليثاق والتعريف مب�سامينه، وذلك بالت�ساور مع اجلهات املعنية.

- اإ�سدار كل ت��سية اإىل اجلهات املخت�سة من اأجل النه��س باأو�ساع ال�سباب والعمل اجلمع�ي 

على ال�سعيد ال�طني اأو اجله�ي اأو املحلي.

- امل�ساهمة يف اإثراء النقا�س العم�مي ح�ل ال�سيا�سات العم�مية يف ميادين ال�سباب والعمل 

اجلمع�ي.

اأجل ت��سيع م�ساركة  الهيئات ال�ست�سارية املحدثة لدى جمال�س اجلهات من  التن�سيق مع   -

ال�سباب وفعاليات املجتمع املدين يف التنمية الجتماعية والقت�سادية والثقافية وال�سيا�سية 

للبالد.

الأهداف  ذات  والدولية  ال�طنية  واملنظمات  الهيئات  مع  وال�رساكة  التعاون  عالقات  اإقامة   -

99
املماثلة.« 

من خالل اإبداء الراأي يف امل�ساريع واملقرتحات

- »يبدي املجل�س راأيه ح�ل م�ساريع ومقرتحات الق�انني والق�سايا والربامج التي تعر�س عليه، 

من لدن احلك�مة اأو اأحد جمل�سي الربملان، خالل مدة ل تتجاوز �سهرين، ت�رسي ابتداء من 

تاريخ ت��سله بها.

غري اأن الأجل املبني اأعاله ميكن اأن يخف�س يف حالة ال�ستعجال اإىل ع�رسين )20( ي�ما، بطلب 

من احلك�مة اأو اأحد جمل�سي الربملان.

- وميكن للمجل�س اأن يطلب متديد الأجل املبني يف الفقرة الأوىل اأعاله، عند القت�ساء، ملدة ل 

تزيد عن �سهر واحد.

واملقرتحات  امل�ساريع  تعترب  اأعاله،  اإليها  امل�سار  الآجال  يف  براأيه  الإدلء  عدم  حالة  ويف   -

100
املعرو�سة عليه ل تثري اأي مالحظات لديه.« 

99 - املادة 2
100 - املادة 3
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اجلزء الثاين ع�رس

القانون املتعلق مبحاربة العنف �سد الن�ساء

املحور الأول: �سمات

 .
101

�سدر، دعما للمطالبات وجه�د احلماية اخلا�سة، القان�ن املتعلق مبحاربة العنف �سد الن�ساء

وقد ت�قفت مذكرة تقدميية للم�رسوع، اأعدتها وزارة الت�سامن واملراأة والأ�رسة والتنمية الجتماعية، 

عند اعتبارات اأ�سا�سية من و�سعه، حيث تقدم تف�سريات هامة لغاياته وم�سم�لته. وقد ا�ستندت 

بخ�س��س  الد�ست�رية  ال�ثيقة  وم�سامني  الن�ساء  �سد  العنف  ظاهرة  بر�سد  يتعلق  ما  اإىل  ذلك  يف 

امل��س�ع. 

وت�قفت املذكرة االتف�سريية، عند م�سم�لت القان�ن، بخ�س��س مفاهيمه واآليات التكفل التي 

التنفيذية  ال�سلطة  واجتاه  اإرادة  امل�الية  الفقرات  وتربز  القان�ين.  الن�س  يف  ج�هرية  مكانة  تتب�اأ 

من التدخل الت�رسيعي، ب�ساأن م��س�ع اإ�سكايل �سغل ول يزال، الراأي العام احلق�قي، كق�سية من 

اأول�يات حماية حق�ق الإن�سان، عامة، والن�ساء على وجه اخل�س��س. 

من حيث تفاقم الظاهرة

التدابري والإجراءات يف  اأظهر حمدودية هذه  ال�سيا�سات والربامج، قد  اأثر هذه  اإن تقييم   «  -

حماية الن�ساء من �سلبيات هذه الظاهرة املقلقة التي تكت�سح مزيدا من الق�سايا واملجالت، 

والتي يزداد عدد �سحاياها ا�سطرادا ي�ما بعد ي�م.«

من  يطرح جمم�عة  متظهراتها،  وتعدد  انت�سارها  وتزايد  الن�ساء  �سد  العنف  ظاهرة  »ت��سيع   -

ولعلها  للدولة.  الدميقراطي  البناء  وم�سل�سل  ال�ساملة  التنمية  بق�سايا  املرتبطة  الإ�سكاليات 

املعطيات وال�سياقات التي جتعل من اأمر اإ�سدار قان�ن حلماية الن�ساء من العنف والنت�ساف 

�رشورة ملحة  ال�سبل الكفيلة ب�س�ن كرامتهن،  بتاأمني  اأو  لهن، يجرب ال�رسر الالحق بهن 

ومطلبا وجمتمعيا م�ستعجال ل�ستدراك ق�س�ر املنظ�مة القان�نية الراهنة على تاأمني احلماية 

الالزمة لن�ساء املغرب.«

101 - ظهري �رسيف رقم 1.18.19، �سادر يف 5 جمادى الآخرة )22 فرباير 2018( بتنفيذ القان�ن 103.13، املتعلق 
مبحاربة العنف �سد الن�ساء )ج.ر – ال�سنة 107 عدد 6655(
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من حيث امل�سامني املوؤطرة يف �سوء الد�ستور

»امل�سامني احلق�قية اجلديدة التي حملها د�ست�ر 2011، والذي ا�ستهل ديباجته بالتن�سي�س على 

اأ�سكال التمييز«. وهي امل�سامني التي جدد التاأكيد عليها يف ف�سله 19  مبداأ »حظر ومكافحة كل 

باحلق�ق واحلريات  امل�ساواة،  »الرجل واملراأة، على قدم  متتع كل من  حني ن�س على �رسورة �س�ن 

املدنية وال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية والثقافية والبيئية..«، اأو بتاأكيد ف�سله 22 على وج�ب 

�سمان ال�سالمة اجل�سدية واملعن�ية لالأفراد، حيث »ل يج�ز امل�س بال�سالمة اجل�سدية اأو املعن�ية لأي 

�سخ�س، يف اأي ظرف، ومن قبل اأي جهة كانت، خا�سة اأو عامة، كما »ل يج�ز لأحد اأن يعامل الغري، 

حتت اأي ذريعة، معاملة قا�سية اأو ل اإن�سانية اأو مهينة اأو حاطة بالكرامة الإن�سانية...«

من حيث اخلطة احلكومية للم�ساواة

مت جتديد اللتزامات ال�اردة يف اخلطة احلك�مية للم�ساواة »اإكرام« يف اأفق املنا�سفة 2012/2016، 

التي �سادق عليها جمل�س احلك�مة بتاريخ 6 ي�ني� 2013، التي اأفردت مقت�سيات خا�سة ملناه�سة 

جميع اأ�سكال التمييز والعنف �سد الن�ساء.

من حيث احلاجة اإىل ن�س قانوين معياري

»متكني املغرب من ن�س قان�ين معياري متما�سك وفعال كفيل ب�سمان �رسوط و�س�ابط احلماية 

القان�نية املطل�بة للن�ساء �سحايا العنف، وذلك بخلق اآليات م�ؤ�س�ساتية ومندجمة للتكفل بهن، تعمل 

وفق ق�اعد حمددة من �ساأنها �سمان امل�اكبة الالزمة والت�جيه ال�سليم لهن، مع متكينهن من حق 

ال�ستفادة من اخلدمات التي تي�رس جتاوزهن لآثار العنف املمار�س عليهن. ومبا يتطلبه ذلك من حر�س 

على �سمان جناعة و�رسعة تدخالت خمتلف اجلهات املعنية بتطبيق واإعمال هذا القان�ن.«

املحور الثاين: م�سمولت القانون

الأفعال  وح�رس  لتمييز  املتدخلني  م�ساعدة  �ساأنه  من  ودقيق  حمدد  مفاهيمي  اإطار  »حتديد   -

مبختلف  العنف  مفه�م  قبيل حتديد  من  الن�ساء،  �سد  العنف  نطاق  املندرجة يف  وال�سل�كات 

اأ�سكاله.

- اإحداث اآليات للتكفل بالن�ساء �سحايا العنف.

- اعتماد منهجيات واأطر م�ؤ�س�ساتية للتن�سيق بني خمتلف املتدخلني يف جمال مناه�سة العنف 

�سد الن�ساء وحمايتهن )ال�سلطة الق�سائية، الأمن ال�طني، الدرك امللكي القطاعات احلك�مية 

املعنية ... اإلخ(.
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الزوجة  اإرجاع  عن  )كالمتناع  باملراأة  �رسرا  يلحق  عنفا  باعتبارها  الأفعال  بع�س  جترمي   -

املطرودة من بيت الزوجية، الإكراه على الزواج، امل�سا�س بحرمة ج�سد املراأة، تبديد اأو تف�يت 

اأم�ال الأ�رسة ب�س�ء نية ... اإلخ(.

- جترمي بع�س الأفعال باعتبارها �س�را من �س�ر التحر�س اجلن�سي، مع ت�سديد العق�بات عليها 

اأو  الأ�س�ل  )اأحد  اأ�سخا�س حمددين  ومن طرف  معينة  الفعل يف ظروف  ارتكاب  يف حالة 

املحارم، زميل يف العمل، �سخ�س مكلف بحفظ النظام، ...، اإلخ(.

ت�سديد العق�بات على بع�س الأفعال امل�جهة �سد »ن�ساء يف و�سعيات خا�سة« كالعنف �سد 

امراأة حامل اأو �سد الزوجة اأو الطليقة بح�س�ر الأبناء اأو ال�الدين.

املعتدي،  الزوج  اإبعاد  امل�سطرية )من قبيل:  التدابري  اإطار  - اعتماد تدابري حمائية جديدة يف 

اإنذار املعتدي، يف حالة التهديد بارتكاب العنف مع تعهده بعدم العتداء، اإرجاع املح�س�ن 

مع حا�سنته اإىل ال�سكن، منع القرتاب من ال�سحية اأو من �سكنها اأو الأبناء، اإ�سعار املعتدي 

مبنعه من الت�رسف يف الأم�ال امل�سرتكة للزوجني ... اإلخ(.

- التن�سي�س على عن�رش الفورية يف اتخاذ التدابري احلمائية، مع تقرير عق�بات على خرقها.«

املحور الثالث: مقت�سيات حا�سنة حلقوق الإن�سان

من حيث املفاهيم الواردة يف القانون

»من اأجل تطبيق اأحكام هذا القان�ن يراد مبا يلي:

- العنف �سد املراأة: كل فعل مادي اأو معن�ي اأو امتناع اأ�سا�سه التمييز ب�سبب اجلن�س، يرتتب 

عليه �رسر ج�سدي اأو نف�سي اأو جن�سي اأو اقت�سادي للمراأة.

- العنف اجل�سدي: كل فعل اأو امتناع مي�س، اأو من �ساأنه امل�سا�س، بال�سالمة اجل�سدية للمراأة، اأيا 

كان مرتكبه اأو و�سيلته اأو مكان ارتكابه.

- العنف اجلن�سي: كل ق�ل اأو فعل اأو ا�ستغالل من �ساأنه امل�سا�س بحرمة املراأة لأغرا�س جن�سية 

اأو جتارية، اأيا كانت ال��سيلة امل�ستعملة يف ذلك.

- العنف النف�سي: كل اعتداء لفظي اأو اإكراه اأو تهديد اأو اإهمال اأو حرمان، �س�اء كان بغر�س 

امل�س بكرامة املراأة وحريتها وطماأنينتها، اأو بغر�س تخ�يفها اأو ترهيبها.
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- العنف القت�سادي: كل فعل اأو امتناع عن فعل ذي طبيعة اقت�سادية اأو مايل ي�رس، اأو من 

املادة  التعريف،  الأول:  الباب  للمراأة.«  القت�سادية  اأو  الجتماعية  باحلق�ق  ي�رس،  اأن  �ساأنه 

الأوىل.

من حيث مهام الآليات املن�سو�س عليها يف القانون خاليا التكفل

»تت�ىل هذه اخلاليا مهام ال�ستقبال وال�ستماع والدعم والت�جيه واملرافقة، لفائدة الن�ساء �سحايا 

.
102

العنف«

اللجنة الوطنية

»تناط باللجنة ال�طنية املهام التالية:

- �سمان الت�ا�سل والتن�سيق وطنيا بني تدخالت القطاعات احلك�مية والإدارات املركزية املعنية 

مب��س�ع العنف �سد الن�ساء.

- اإبداء الراأي يف خمططات عمل اللجن اجله�ية واملحلية، امل�سار اإليها يف امل�اد 13 و15 بعده، 

وتتبع تنفيذها.

- ر�سد واقرتاح اإمكانات تط�ير عمل اللجن املحلية واجله�ية.

- امل�ساهمة يف و�سع اآليات لتح�سني تدبري عمل اخلاليا امل�سار اإليها يف املادة 10 اأعاله، واللجن 

اجله�ية واملحلية وم�اكبة عملها مركزيا.

- تق�ية وتفعيل اآليات ال�رساكة والتعاون بني اللجن اجله�ية واللجن املحلية وجمعيات املجتمع 

املدين وباقي املتدخلني.

103
- اإ�سدار تقرير �سن�ي عن ح�سيلة العمل.« 

اللجان اجلهوية

»تناط باللجان اجله�ية للتكفل بالن�ساء �سحايا العنف املهام التالية:

- اإعداد خطط عمل جه�ية يف اإطار الخت�سا�سات امل�ك�لة لها.

- �سمان الت�ا�سل والتن�سيق بني ال�سلطة الق�سائية وباقي القطاعات والإدارات املعنية بق�سايا 

التكفل بالن�ساء �سحايا العنف على امل�ست�ى اجله�ي.

102 - املادة 10
103 - املادة 12
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- الت�ا�سل والتن�سيق مع جمعيات املجتمع املدين العاملة يف هذا املجال.

- العمل على ت�حيد كيفيات ا�ستغال اخلاليا واللجن املحلية، مبا يكفل جتان�س وتكامل اخلدمات 

على م�ست�ى الدوائر الق�سائية التابعة لنف�ذ حمكمة ال�ستئناف وباقي القطاعات والإدارات 

املعنية.

التي تقت�سي  العنف  بالن�ساء �سحايا  التكفل  - ر�سد الإكراهات واملعيقات املرتبطة بعمليات 

تدخال على ال�سعيد املركزي.

- تر�سيد خمتلف اخلربات والتجارب الناجحة وتعميمها على خمتلف الآليات املحلية.

- اإعداد تقارير دورية وتقرير �سن�ي ح�ل �سري وح�سيلة عملها وعمل اللجان املحلية وكذا 

104
خاليا التكفل بالن�ساء �سحايا العنف.« 

اللجان املحلية

»تناط باللجان املحلية للتكفل بالن�ساء �سحايا العنف املهام التالية:

- اإعداد خطط عمل حملية يف اإطار الخت�سا�سات امل�ك�لة لها.

- �سمان الت�ا�سل والتن�سيق بني ال�سلطة الق�سائية وباقي القطاعات والإدارات املعنية بق�سايا 

التكفل بالن�ساء �سحايا العنف وجمعيات املجتمع العاملة يف املجال.

التي تقت�سي تدخال  العنف  التكفل ب�سحايا  بعمليات  املرتبطة  - ر�سد الإكراهات واملعيقات 

على ال�سعيد اجله�ي اأو املركزي.

105
- اإعداد تقارير دورية.« 

من حيث التدابري واملبادرات للوقاية من العنف

» تتخذ ال�سلطات املحلية كل التدابري والإجراءات الالزمة لل�قاية من العنف �سد الن�ساء، ومن 

التح�سي�س  اإىل  تهدف  وبرامج  �سيا�سات  وتنفيذ  اإعداد  على  العم�مية  ال�سلطات  ت�سهر  ذلك  اأجل 

106
مبخاطر العنف �سد املراأة وت�سحيح �س�رتها يف املجتمع، والعمل على اإذكاء ال�عي بحق�قها.« 

104 - املادة 14
105 - املادة 16
106 - املادة 17
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اجلزء الثالث ع�رس

 القانون املتعلق باحلق يف احل�سول على املعلومات 

املحور الأول: �سمات

، اإعمال للف�سل 
107

تعزز الإطار الت�رسيعي وامل�ؤ�س�ساتي، بقان�ن احلق يف احل�س�ل على املعل�مات

يف  القان�ن  هذا  مقت�سيات  ت�ساهم  وبذلك،  وامل�اطنني.  للم�اطنات  يكفله  الذي  الد�ست�ر  من   27
�سد فراغ عمر ط�يال، ويف ال�ستجابة لتطلعات قان�نية وحق�قية، �سيما بعدما متت د�سرتة احلق يف 

احل�س�ل على املعل�مة.

يعزز هذا القان�ن املنظ�مة املرجعية ال�طنية احلق�قية م�ست�ى �سيا�سة حق�ق الإن�سان والرتبية 

على امل�اطنة. وي�ساهم يف تعزيز الثقة بني امل�اطن وامل�ؤ�س�سات والهيئات املعنية باملعل�مة.

وتعر�س الفقرات امل�الية ما يت�سل بحق�ق الإن�سان يف هذا القان�ن. 

املحور الثاين: مقت�سيات حا�سنة حلقوق الإن�سان

مفهوم املعلومات

اأو �س�ر  اأو ر�س�م  اأحرف  اأو  اأرقام  املعرب عنها يف �سكل  املعطيات والإح�سائيات  »املعلومات 

اأو ت�سجيل �سمعي اأو ب�رسي اأو اأي �سكل اآخر، وامل�سمنة يف وثائق وم�ستندات وتقارير ودرا�سات 

وقرارات ودوريات ومنا�سري ومذكرات وق�اعد البيانات وغريها من ال�ثائق ذات الطابع العام، التي 

تنتجها اأو تت��سل بها امل�ؤ�س�سات اأو الهيئات املعنية يف اإطار مهام املرفق العام، كيفما كانت الدعامة 

108 
امل�ج�دة فيها، ورقية اأو اإلكرتونية اأو غريها.«

نطاق املعلومة واملجانية

احل�س�ل  يك�ن  العمل،  بها  اجلاري  التنظيمية  للن�س��س  طبقا  عنها  امل�ؤدى  اخلدمات  »ا�ستثناء 

التي  التكاليف  نفقته،  يتحمل على  املعل�مات  احل�س�ل على  اأن طالب  املعل�مات جمانا. غري  على 

109
ي�ستلزمها، عند القت�ساء، ن�سخ اأو معاجلة املعل�مات املطل�بة وتكلفة اإر�سالها اإليه.« 

107 - ظهري �رسيف رقم 18.15 �سادر يف 5 جمادى الآخرة 1439 )22 فرباير 2018( بتنفيذ القان�ن رقم 31.13 
املتعلق باحل�سل على املعل�مة )ج.ر، ال�سنة 107، عدد 6655(.

108 - من املادة 2
109 - املادة 5
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»للم�اطنات وامل�اطنني احلق يف احل�س�ل على املعل�مات امل�سار اإليها يف املادة 2 اأعاله، مع مراعاة 

110
ال�ستثناءات املن�س��س عليها يف هذا القان�ن.« 

اإدراج احلياة اخلا�سة �سمن الأمور امل�سمولة بح�سانة متينة

»بهدف حماية امل�سالح العليا لل�طن، وطبقا لأحكام الفقرة الثانية من الف�سل 27 من الد�ست�ر، 

ومع مراعاة الآجال املحددة يف املادتني 16 و17 من القان�ن 69.99 املتعلق بالأر�سيف، ت�ستثنى من 

الداخلي  الدولة  وباأمن  ال�طني  بالدفاع  املتعلقة  املعل�مات  املعل�مات، كل  احلق يف احل�س�ل على 

واخلارجي، وتلك املتعلقة باحلياة اخلا�سة لالأفراد اأو التي تكت�سي طابع معطيات �سخ�سية، واملعل�مات 

الد�ست�ر،  يف  عليها  املن�س��س  الأ�سا�سية  واحلق�ق  باحلريات  امل�س  عنها  الك�سف  �ساأن  من  التي 

111
وحماية م�سادر املعل�مات.« 

تعليل رف�س تقدمي املعلومة

»تلزم امل�ؤ�س�سات اأو الهيئات املعنية تعليل ردها القا�سي برف�س تقدمي املعل�مات املطل�بة كتابة، 

112 
كليا اأو جزئيا...«

التظلم

» يحق لطالب املعل�مات عند عدم الرد على طلبه اأو عدم ال�ستجابة له، تقدمي �سكاية اإىل رئي�س 

113 
امل�ؤ�س�سة اأو الهيئة املعنية...«

110 - املادة 3
111 - من املادة 7

112 - بداية املادة 18
113 - بداية املادة 19
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اجلزء الرابع ع�رس

القانون املتعلق باإعادة تنظيم املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان

املحور الأول: �سمات

، بعد مرور �سبع �سن�ات 
114

�سدر القانون املتعلق باإعادة تنظيم املجل�س ال�طني حلق�ق الإن�سان

من اإعادة جتديده، كم�ؤ�س�سة وطنية ا�ست�سارية، ود�ست�ريا هي �سمن امل�ؤ�س�سات والهياآت املخت�سة 

الب�رسية وامل�ستدامة  يف حماية حق�ق الإن�سان والنه��س بها واحلريات واحلكامة اجليدة والتنمية 

والدميقراطية الت�ساركية. 

عززت عملية اإعادة تنظيم املجل�س ال�طني حلق�ق الإن�سان، ما يت�سل بحماية حق�ق الإن�سان 

امل��س�عية  ق�اعدها  عديد  يف  وف�سلت  والتحقيقات،  التحريات  اإجراء  ملهام  بتكري�سها  وذلك 

والإجرائية.

حافظ القان�ن املتعلق باإعادة تنظيم املجل�س ال�طني حلق�ق الإن�سان على نظام معاجلة ال�سكايات، 

بق�اعده واإجراءاته اخلا�سة به، على م�ست�ى ال�ستقبال وال�ستماع والت�سدي.

بحالة من  الأمر  تعلق  كلما  ال�ستباقي،  والتدخل  بال��ساطة  يتعلق  ما  القان�ن على  كما حافظ 

العتقال  اأماكن  تفقد  بخ�س��س  ال�طنية  امل�ؤ�س�سة  دور  الدرجة،  بنف�س  وكر�س  الت�تر.  حالت 

وامل�ؤ�س�سات ال�سجنية. 

و�سن لأول مرة، هذا القان�ن الآليات ال�طنية املحدثة لدى املجل�س، وهي ثالثة: الآلية ال�طنية 

لل�قاية من التعذيب، التي تخت�س بدرا�سة و�سعية وواقع معاملة الأ�سخا�س املحرومني من حريتهم، 

والآلية ال�طنية للتظلم اخلا�سة بالأطفال �سحايا انتهاكات حق�ق الطفل، والآلية ال�طنية اخلا�سة 

بحماية حق�ق الأ�سخا�س يف و�سعية اإعاقة.

ميثل عمل هذه الآليات حت�ل ن�عيا يف جمال التدخل احلمائي اخلا�س للمجل�س ال�طني، وقيمة 

م�سافة ملنظ�مة اإجراءاتها وم�ساطرها، يف املجال. 

ال�طنية  للمنظ�مة  وطنيا  مكت�سبا  ميثل  مما  ال�طنية،  امل�ؤ�س�سة  اخت�سا�س  اَجعة 
َ
الـُمر كر�ست 

املرجعية يف جمال حق�ق الإن�سان، بالنظر لالأدوار ال�ستباقية وال�قائية القادرة على تدبري ق�سايا 

حق�ق الإن�سان، مبنا�سبة الت�تر، وببذل كل م�ساعي ال��ساطة وال�سلح املنا�سبة. 

114 - �سدر بتاريخ 22 فرباير 2018 الظهري ال�رسيف رقم 18.17 بتنفيذ القان�ن رقم 76.15 املتعلق باإعادة تنظيم 
املجل�س ال�طني حلق�ق الإن�سان، كما وافق عليه جمل�س الن�اب وجمل�س امل�ست�سارين. وقد ن�رس باجلريدة الر�سمية 

عدد 6652 ال�سنة ال�سابعة بعد املائة – فاحت مار�س 2018.
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تت�ىل  اآلية وطنية،  ل�ج�د  احلاجة  التعبري عن  احلمائية،  لل�ظيفة  القان�ين  التعزيز  ميثل  اإجمال، 

اأو  انتهاك  ح�س�ل  اإىل  امل�ؤدية  املمار�سات  من  احلد  يف  وامل�ساهمة  الأو�ساع  تدبري  يف  الت��سط 

اَجُع املق�مات 
َ
العمل على تط�يقه عند وق�عه يف جمال حق�ق الإن�سان.  وبذلك، يحمل القان�ن املُر

وامل�ؤهالت الكفيلة بال��س�ل لتلك الغايات واملقا�سد مما يك�ن معه من مناذج الق�انني املتقدمة لعمل 

امل�ؤ�س�سات ال�طنية عرب العامل.

ال�طنية  امل�ؤ�س�سة  اخت�سا�س  تدقيق  اإىل  ال�طني،  املجل�س  تنظيم  اإعادة  مبنا�سبة  امل�رسع،  واجته 

يف  الت�رسيعية،  الن�س��س  مالءمة  خا�سة،  ب�سفة  لت�سمل  الإن�سان،  بحق�ق  النه��س  جمال  يف 

�س�ء التزامات اململكة الدولية، واإبداء الراأي يف م�ساريع ومقرتحات الق�انني يف نطاق املالءمة مع 

املعاهدات واإبداء الراأي يف جمال تقييم ال�سيا�سات العم�مية.

ون�س القان�ن املنظم على �سالحية املجل�س يف جمال النه��س بحق�ق الإن�سان، على م�ست�ى 

تن�سيط �سبكة اخلرباء ودعم قدرات الفاعلني املعنيني وتقدمي الدعم الالزم مل�ؤ�س�سات الرتبية والتك�ين 

والبحث العلمي، يف جمال اإعداد الربامج املتعلقة بتدري�س حق�ق الإن�سان.

اأهمية خا�سة،  الإن�سان،  ال�طني حلق�ق  للمجل�س  املنظم  القان�ن  مراجعة  اإعادة  تكت�سي عملية 

لك�نها حافظت على اأدوار املجل�س ال�طني، ودعمتها اإجرائيا وج�هريا، وعززتها بالآليات ال�طنية، 

وحافظت على ما يت�سل باأدواره العامة واخلا�سة يف جمال النه��س بحق�ق الإن�سان. وتقدم الفقرات 

امل�الية امل�اطن احلا�سنة حلق�ق الإن�سان يف هذا القان�ن يف ال�سق اخلا�س باحلماية.

حلقوق  الوطني  املجل�س  �سالحيات  الإن�سان  حلقوق  حا�سنة  مقت�سيات  الثاين:  املحور 

الإن�سان

من حيث الر�سد واملراقبة

واحرتام  بحماية  املت�سلة  الق�سايا،  ا�ستقاللية، يف جميع  بكل  �سالحياته  املجل�س  »ميار�س   -

حق�ق الإن�سان واحلريات.

على  الإن�سان  حق�ق  اأو�ساع  وتتبع  ومراقبة  ر�سد  على  ذلك،  اأجل  من  املجل�س  ي�سهر   -

ال�سعيدين ال�طني واجله�ي.

115
كما يبدي راأيه يف كل ق�سية يعر�سها عليه جاللة امللك يف جمال اخت�سا�ساته.« 

115 - املادة 4
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من حيث التحريات والتحقيقات والت�سدي

جهات  ب�سائر  الإن�سان  حق�ق  انتهاكات  بر�سد  احلمائية،  مهامه  اإطار  يف  املجل�س،  »يق�م   -

اململكة.

- يج�ز للمجل�س اإجراء التحقيقات والتحريات الالزمة ب�ساأن انتهاكات حق�ق الإن�سان واإجناز 

املخت�سة،  اجلهات  اإىل  التقارير  هذه  ت�جيه  ويت�ىل  به،  قام  ما  خال�سات  تت�سمن  تقارير 

م�سف�عة بت��سياته.

- كما يخرب الأطراف املعنية بالنتهاك م��س�ع التحقيق اأو التحري، ويقدم لها الت��سيحات 

الالزمة ب�ساأن ذلك.

اأو  ال�طني  بالدفاع  الأمر  يتعلق  عندما  املهني  بال�رس  تتم�سك  اأن  العم�مية  لل�سلطات  ميكن   -

بالأمن العام اأو لدواع خطرية ودالَّة، واأن تعرت�س، على اإجراء حتريات وحتقيقات املجل�س، 

وذلك بقرار مكت�ب.« 

من حيث تعاون ال�سلطات

من  والتحري،  التحقيق  باأعمال  قيامه  عند  عليها  اعرتا�س  اأو  املجل�س  ملهام  عرقلة  كل  تك�ن 

اآخر يف خدمة الإدارة، دون مراعاة للمقت�سيات الت�رسيعية  اأو اأي �سخ�س  اأو م�ظف  قبل م�س�ؤول 

اتخاذ  ق�سد  املعنية  ال�سلطات  اإىل  يحال  للمجل�س  تقرير  م��س�ع  العمل،  بها  اجلاري  والتنظيمية 

.
116

التدابري الالزمة واإحاطة املجل�س علما بذلك.« 

ممن  �سكاية  على  بناء  اأو  تلقائيا  اإما  الإن�سان،  انتهاك حق�ق  املجل�س يف جميع حالت  »ينظر 

117
يعنيهم الأمر اأو بت�كيل منهم«.

من حيث الو�ساطة والتدخل ال�ستباقي

من  بحالة  الأمر  تعلق  كلما  عاجلة  بكيفية  التدخل  مهامه،  ممار�سة  اإطار  للمجل�س، يف  ميكن   «

حالت الت�تر قد تف�سي اإىل وق�ع انتهاك حق من حق�ق الإن�سان ب�سفة فردية اأو جماعية، وذلك 

118
ببذل كل م�ساعي ال��ساطة وال�سلح التي يراها منا�سبة بتن�سيق مع ال�سلطات العم�مية املعنية.« 

116 - املادة 5
117 - فقرة من املادة 6

118 - املادة 10
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من حيث تفقد اأماكن العتقال واملوؤ�س�سات ال�سجنية

»يق�م املجل�س، يف اإطار ممار�سة مهامه يف جمال حماية حق�ق الإن�سان بزيارة اأماكن العتقال 

واإعادة  الطف�لة  حماية  مراكز  وكذا  ومعاملتهم،  ال�سجناء  اأح�ال  ومراقبة  ال�سجنية،  وامل�ؤ�س�سات 

الأمرا�س  مبعاجلة  اخلا�سة  ال�ست�سفائية  وامل�ؤ�س�سات  الجتماعية،  الرعاية  وم�ؤ�س�سات  الإدماج، 

119
العقلية والنف�سية، واأماكن الحتفاظ بالأجانب يف و�سعية غري قان�نية.« 

الآليات الوطنية املحدثة

الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب

»تخت�س الآلية ال�طنية لل�قاية من التعذيب بدرا�سة و�سعية وواقع معاملة الأ�سخا�س املحرومني 

من حريتهم من خالل:

- القيام بزيارات منتظمة، وكلما طلب املجل�س ذلك، ملختلف الأماكن التي ي�جد فيها اأ�سخا�س 

حمروم�ن اأو ميكن اأن يك�ن�ن حمرومني من حريتهم، بهدف تعزيز حمايتهم من التعذيب ومن 

�رسوب املعاملة اأو العق�بة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة.

من  املحرومني  الأ�سخا�س  واأو�ساع  معاملة  حت�سني  بها  العمل  �ساأن  من  ت��سية  كل  اإعداد   -

حريتهم وال�قاية من التعذيب.

- تقدمي كل مقرتح اأو مالحظة ب�ساأن الت�رسيعات اجلاري بها العمل اأو ب�ساأن م�ساريع اأو مقرتحات 

120
الق�انني ذات ال�سلة بال�قاية من التعذيب.« 

الآلية الوطنية للتظلم اخلا�سة بالأطفال �سحايا انتهاكات حقوق الطفل

»تق�م الآلية ال�طنية للتظلم اخلا�سة بالأطفال �سحايا انتهاكات حق�ق الطفل باملهام التالية:

- تلقي ال�سكايات املقدمة اإما مبا�رسة من قبل الأطفال �سحايا النتهاك اأو نائبهم ال�رسعي، اأو 

من قبل الغري.

- القيام بجميع التحريات املتعلقة بال�سكايات املت��سل بها ودرا�ستها ومعاجلتها والبت فيها.

119 - الفقرة الأوىل من املادة 11
120 - الفقرة الأوىل من املادة 13
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- تنظيم جل�سات ا�ستماع ودع�ة الأطراف املعنية مب��س�ع النتهاك اأو ال�سكاية وكذا ال�سه�د 

121
واخلرباء وكل �سخ�س ترى فائدة يف ال�ستماع اإليه. » 

الآلية الوطنية اخلا�سة بحماية حقوق الأ�سخا�س يف و�سعية اإعاقة

»مع مراعاة الخت�سا�سات املخ�لة لل�سلطات املعنية تق�م الآلية ال�طنية اخلا�سة بحماية حق�ق 

الأ�سخا�س يف و�سعية اإعاقة باملهام التالية:

- تلقي ال�سكايات املقدمة مبا�رسة من قبل الأ�سخا�س يف و�سعية اإعاقة �سحايا النتهاك اأو من 

لدن من ين�ب عنهم، اأو من قبل الغري، عند انتهاك حق من حق�قهم.

- القيام بجميع التحريات املتعلقة بال�سكايات املت��سل بها ودرا�ستها ومعاجلتها والبت فيها.

- تنظيم جل�سات ا�ستماع ودع�ة الأطراف املعنية مب��س�ع النتهاك اأو ال�سكاية وكذا ال�سه�د 

122
واخلرباء وكل �سخ�س ترى فائدة يف ال�ستماع اإليه.«

اجلزء اخلام�س ع�رس

قانون تنظيمي متعلق بالدفع بعدم د�ستورية قانون

يعد القان�ن التنظيمي املتعلق بالدفع بعدم د�ست�رية قان�ن، جَتَلٍّ من جتليات دولة القان�ن، ومن 

املقت�سيات امل�ؤ�س�سة وال�سامنة حلق�ق الإن�سان، كثقافة وك�سيا�سة، ف�سال عن اأنه ظل مطلبا للنخب 

احلق�قية والد�ست�رية وللعدالة النتقالية املغربية.

مت اإعداد القان�ن التنظيمي املتعلق بتحديد �رسوط واإجراءات الدفع بعدم د�ست�رية قان�ن، تطبيقا 

باملجل�س  م�رسوعه  يف  التداول  جرى  وقد  الد�ست�ر،  من   133 الف�سل  من  الثانية  الفقرة  لأحكام 

اإيداعه، يف  الد�ست�ر، ومت  49 من  الف�سل  2016، طبقا لأحكام  ي�ني�   23 بتاريخ  املنعقد  ال�زاري 

التداول وامل�افقة عليه، تداول فيه، يف مرحلة  الن�اب، وبعد  بالأ�سبقية لدى جمل�س  اأوىل،  مرحلة 

ثانية، جمل�س امل�ست�سارين، حيث اأدخل تعديالت على بع�س م�اده، وبعد ذلك �سادق عليه جمل�س 

الن�اب يف قراءة ثانية.

وملا عر�س امل�رسوع على املحكمة الد�ست�رية لتبت يف مطابقته للد�ست�ر، اأ�سدرت قرارها بتاريخ 

6 مار�س 2018، الذي كان على م�ستويات، حيث �رسحت ب�ج�د مواد مطابقة للد�ست�ر، ويف 

121 - الفقرة الأوىل من املادة 18
122 - الفقرة الأوىل من املادة 19
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اأخرى، اتخذت موقفا تف�سرييا، ويف حالت اأخرى قررت عدم الد�ست�رية بالن�سبة لبع�س امل�اد. 

وحيث اأن القان�ن ولغاية مطلع دجنرب من �سنة 2018 يف انتظار مالءمته مع قرار املحكمة الد�ست�رية. 

عندما  القان�ن،  هذا  خلفية  تخ�س 
123 واأغرا�س  واعتبارات  اأوجه  املوالية  الفقرات  تعر�س 

العملية  نطاق  يف  التمهيدية  الأعمال  من  ب��سفها  الربملان،  اأمام  التنفيذية  ال�سلطة  طرف  من  قدم 

الت�رسيعية، تهم الثقافة احلق�قية الد�ست�رية. ومن بني ما ورد فيها:

من حيث العتبارات

 066.13 التنظيمي رقم  القان�ن  28 من  للمادة  ياأتي تطبيقا  الد�ست�ر  133 من  الف�سل  »تنزيل 

قان�ن تنظيمي لحق لتحديد �رسوط واإجراءات  اأحالت على  الد�ست�رية، والتي  باملحكمة  املتعلق 

ممار�سة املحكمة الد�ست�رية لخت�سا�ساتها يف جمال النظر يف كل دفع بعدم د�ست�رية القان�ن.

اأقر د�ست�ر 2011، من خالل الف�سل 133، حقا د�ست�ريا مفاده اأن لكل طرف يف ق�سية اأن يثري، 

التي  اأنه مي�س باحلق�ق واحلريات  الدفع بعدم د�ست�رية قان�ن �سيطبق فيها، يرى  النظر فيها،  اأثناء 

ي�سمنها له الد�ست�ر، وه� حق د�ست�ري غري م�سب�ق.

يعترب مبداأ الدفع بعدم د�ست�رية الق�انني، قان�نا وق�ساء، اآلية جديدة للرقابة البعدية على الق�انني 

التي كانت تعرف فراغا د�ست�ريا يف تنظيم هذه الرقابة، فهذه الآلية، وهذا الن�ع من الخت�سا�س 

ث�رة حق�قية يف  يعترب  اأنه  الد�ست�ر، كما  ق�انني تخالف  اإ�سدار  اأ�سل�با وقائيا يح�ل دون  ي�سكل 

النظام الد�ست�ري املغربي، اإذ �سي�سبح باإمكان كل من له ال�سفة الدفع باأن القان�ن، الذي �سيطبق 

عليه اأمام املحاكم، مي�س باحلق�ق واحلريات التي ي�سمنها له الد�ست�ر.«

من حيث الأهداف

»�سم� الد�ست�ر بجعل القاعدة الأدنى تطابق القاعدة الأعلى درجة، وتي�سري ال�ل�ج اإىل الق�ساء 

الد�ست�ري يف ظل الرتقاء باملجل�س الد�ست�ري اإىل حمكمة د�ست�رية باخت�سا�سات وا�سعة )منها 

منحها اإمكانية النظر يف د�ست�رية اللتزامات الدولية للمملكة(، ومتكني امل�اطنني من امل�ساهمة يف 

تنقيح املنظ�مة الت�رسيعية وتطهري الرت�سانة القان�نية ال�سارية النفاذ مما قد ي�س�بها من مقت�سيات 

غري د�ست�رية، وجل�ء امل�اطن اإىل الق�ساء الد�ست�ري عن طريق تقنية الدفع، ي�سكل بحق نقلة ن�عية 

ن حق�قهم وحرياتهم، مبا يرتتب  لتحقيق عدال د�ست�رية م�اطنة، مما يجعلهم يف قلب معادلة حُتَ�سرِّ

عن ذلك اإ�ساعة ثقافة جمتمعية تتفاعل مع الق�ساء الد�ست�ري.

123 - كلمة وزير العدل، مبنا�سبة تقدمي م�رسوع قان�ن تنظيمي رقم 86.15 يتعلق بتحديد �رسوط واإجراءات تطبيق 
الف�سل 133 من الد�ست�ر، جلنة العدل والت�رسيع وحق�ق الإن�سان مبجل�س الن�اب – 7 ي�ني� 2017.
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ا�ستح�رشت العتبارات الجتاهات الد�ستورية يف هذا املجال، ومن بينها: اأن هذه التجارب 

املقارنة تتفق يف جمموعها على:

- الغاية من اآلية الدفع بعدم الد�ست�رية، واملتمثلة يف »تطهري« النظام القان�ين من الن�س��س 

امل�س�بة بعيب عدم الد�ست�رية يف اإطار متكامل والن�سجام مع باقي اآليات الرقابة القبلية.

- �رسوط قب�ل الدع�ى، والتي تن�رسف اأ�سا�سا اإىل التحقق من م�ساألة »جدية الطعن«، وغياب 

»�سابقة البت« يف ذات امل��س�ع من قبل املحكمة اأو املجل�س الد�ست�ري املعني.

- كفالة �سمانات املحاكمة العادلة، مع ما تقت�سيه من متكني ال�ل�ج، والبت داخل اآجال معق�لة، 

وم�ؤازرة املحامي، و�سمان امل�سطرة الت�اجهية وتعليل القرارات ال�سادرة.

وجود تباين بني التجارب يف جمموعة من العنا�رش، من بينها:

- حتديد طبيعة ونطاق احلق�ق واحلريات التي وقع امل�سا�س بها والتي يجب حمايتها، هل هي 

تلك املن�س��س عليها فقط يف الد�ست�ر، اأم اأنها ت�سمل اأي�سا تلك املتعارف عليها دوليا وفقا 

للمبادئ العامة وامل�اثيق والتفاقيات الدولية امل�سادق عليها.

مفه�م  حتديد  وكذا  الدفع،  لتقدمي  ت�فرها  ال�اجب  وال�رسوط  والآجال  الإجراءات  حتديد   -

الطرف يف النزاع الذي تنعقد له ال�سفة وامل�سلحة يف اإثارة الدفع وكذا و�سع الت�جه الأن�سب 

بخ�س��س جمانية امل�سطرة، واإجبارية املحامي، وعلنية اأو �رسية اجلل�سات.

ل�سمان  احرتازية  اآليات  و�سع  يف  والتفكري  الدفع،  جدية  لتقدير  املعتمدة  العنا�رس  �سبط   -

التحقق من هذه اجلدية، وحتديد اجلهة التي لها احلق يف رقابة اجلدية.

- حتديد جهة الق�ساء التي ميكن اإثارة الدفع اأمامها )ق�ساء امل��س�ع، ق�ساء ال�ستعجال، ق�ساء 

التحقيق، هيئات التحكيم وال��ساطة، م�ؤ�س�سات احلكامة، اللجان الإدارية والتاأديبية ... اإخ(، 

ومرحلة التقا�سي، واآجال البت.

- التعامل مع الدفع بعدم الد�ست�رية من خالل اإقرار اأو عدم اإقرار نظام للت�سفية، وحتديد درجة 

التقا�سي التي �ستتم فيها اإحالة الق�سية اإىل املحكمة الد�ست�رية.

املحاكم  عن  ال�سادرة  القرارات  عن  الناجمة  رجعي  باأثر  اأو  الف�رية  الآثار  طبيعة  حتديد   -

احلق�ق  وعلى  والق�سائي  القان�ين  الأمن  مبداأ  على  وانعكا�ساتها  الد�ست�رية،  املجال�س  اأو 

املكت�سبة.«
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الق�سم الرابع

 حتيني اخلطة الوطنية يف جمال الدميقراطية

وحقوق الإن�سان يف �سوء د�ستور 2011
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الديناميات  وجمم�ع  واحلريات  للحق�ق  ك�ثيقة  املرجعية،  وقيمته   2011 د�ست�ر  من�س�ب  اأثر 

احلا�سلة يف نطاقه، على عملية حتيني اخلطة الوطنية يف جمال الدميقراطية وحق�ق الإن�سان التي 

مت اإعدادها نهاية 2010.

�سملت عملية حتيني اخلطة الوطنية، وبفعل ما جرى منذ د�ست�ر 2011 ويف �س�ئه، ما يتعلق 

باعتباراتها وتدقيق اأهدافها وحماورها وعديد م�سامينها.

اإبراز ال�سمات واخلا�سيات، على مقارنة بني اخلطة يف �سيغتها الأوىل )-2011 ت�ستند منهجية 

2016( وال�سيغة احلالية املحينة التي مت اعتمادها ر�سميا �سنة 2017.

تن�سب قراءة املقارنة على املحاور الآتية:

- املحور الأول: تقدمي اخلطة من حيث العمق املرجعي والبعد ال�سرتاتيجي. 

- املحور الثاين: النتقال من العام اإىل اخلا�س، على م�ست�ى الأهداف والتدابري.

- املحور الثالث: اإ�سافة حماور فرعية جديدة على نح� ين�سجم مع الد�ست�ر وتط�راته.

- املحور الرابع: تدعيم احلق�ق الفئ�ية، الطف�لة من�ذجا.

- املحور اخلام�س: احلق�ق الثقافية من منظ�ر حق�ق الإن�سان.

- املحور ال�ساد�س: �سمات وخا�سيات.

املحور الأول: تقدمي اخلطة 

اأول: النتقال من الرتكيبي اإىل ال�سرتاتيجي

تاأ�س�س م�رسوع خطة العمل ال�طنية يف جمال الدميقراطية وحق�ق الإن�سان املعدة �سنة 2010، 

املحرز  التقدم  جه�د  حل�سيلة  تركيب  عن  عبارة  وكان  ال�سرتاتيجي،  باملدخل  ُعْنِ�َن  تقدمي،  على 

لبالدنا، يف جمال حق�ق الإن�سان، خالل الفرتة التاريخية املمتدة من 1991 اإىل 2010، يف جمال 

مكا�سب  ت�سمل  ال�سبعة،  م��س�عاته  وكانت  العام  ال�سياق  منظ�ر  من  يَغ  �سِ وقد  الإن�سان.  حق�ق 

الإن�سان،  حق�ق  حلماية  امل�ؤ�س�ساتي  والتدعيم  ال�سيا�سية  التمثيلية  وتط�ير  احلريات  بخ�س��س 

وو�سع املمار�سة التفاقية وم�سار ومنهجية اإعداد اخلطة وفل�سفتها ومرجعيتها واأهدافها ثم املحاور 

ال�سرتاتيجية للخطة.
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ولقد كانت هذه امل��س�عات، يف تلك املرحلة )قبل 2011( ت�سكل مادة جيدة، للرتافع يف �ساأن 

واأوجه  باخللل  مطب�ع  م�ؤ�س�ساتي  مناخ  الإن�سان، يف  حق�ق  مكت�سبات  بخ�س��س  املحرز،  التقدم 

ال�سعف. وكان تقدمي اخلطة وقتئذ، ي�ستجمع عنا�رس ق�اه، من جمم�ع التط�رات احلا�سلة منذ �سنة 

1991، وكانت ال�ثيقة املرجحة على نح� كبري، يف تلك املرحلة، هي ت��سيات العدالة النتقالية.

 ،2011 د�ست�ر  �س�ء  يف  حتيينها،  مبنا�سبة  اخلطة،  تقدمي  يف  النظر  يعاد  اأن  الطبيعي،  من  فكان 

الأ�سمى لالأمة، مبن�س�بها اجلديد يف جمال  ال�ثيقة  اإيقاعه  اإعداد مدخل جديد، فر�ست  وهكذا، مت 

حق�ق الإن�سان، وهكذا انتقل التقدمي، من �سيغته الرتكيبية، التقريرية، ال��سفية، وال�رسدية ال�سابقة، 

اإىل تقدمي بتفكري ا�سرتاتيجي، هاج�سه الكبري ه� متثل ما ح�سل من تط�رات ن�عية يف امل�سهد 

القان�ين وامل�ؤ�س�ساتي، يف �س�ء د�ست�ر 2011. وفق منظ�ر ا�سرتاتيجي ينتظم ح�ل »تر�سيخ م�سل�سل 

الإ�سالح وماأ�س�سة حق�ق الإن�سان وتعزيز دينامية ال�عي احلق�قي وتدعيم املبادرات امل�ساهمة يف 

انبثاق دميقراطية ت�ساركية«.

ثانيا: تدقيق م�سادر مرجعية اخلطة الوطنية

مك�ناتها  مبختلف  الك�نية  املرجعية  على   ،2010124
لعام  �سيغتها  يف  اخلطة  مرجعية  ا�ستندت 

التي كانت   ،1996 1992 املعدل �سنة  الناحية الد�ست�رية، ديباجة د�ست�ر  املعيارية الأ�سا�سية، من 

الإن�ساف  هيئة  وتقرير  عامليا،  عليها  متعارف  هي  كما  الإن�سان  بحق�ق  املغرب  مت�سك  على  ت�ؤكد 

وامل�ساحلة وتقرير اخلم�سينية. واأ�سارت �سمن ذلك، اإىل ك�ن اخلطة »ت�سرت�سد مبرجعية وطنية تعتمد 

ما راكمه املغرب من قيم اإن�سانية نبيلة عرب الع�س�ر«. 

متيزت عملية حتيني اخلطة، يف �سوء د�ستور 2011، بقراءة حتليلية ن�عية يف مقاربتها للمرجعية، 

اخلطة  مرجعية  »تتميز  على،  بتاأكيدها  القيم،  ملنظ�مة  تف�سريها  اأول  م�ستوى  وهكذا، عك�ست يف 

النبيلة  الإن�سانية  والقيم  ال�سمحة  الإ�سالمية  القيم  على  املبنية  الأ�سا�سية  مرتكزاتها  وتعدد  بتن�ع 

متام  من�سجمة  كانت  ذلك،  ويف  الدميقراطي«.  املجتمع  وقيم  امل�سرتك  املغربي  احل�ساري  وامل�روث 

الن�سجام مع الد�ست�ر.

وح�سمت اخلطة يف م�ستوى ثان يف مرجعيتها ال�طنية، بت�رسيحها القاطع، »واعتمدت اخلطة يف 

مرجعيتها على د�ست�ر اململكة والتزاماتها الدولية يف جمال حق�ق الإن�سان وعلى نتائج وت��سيات 

هيئة الإن�ساف وامل�ساحلة وت��سيات تقرير اخلم�سينية. اإ�سافة اإىل جمم�ع الر�سيد ال�طني يف جمال 

اعداد واعتماد اخلطط وال�سرتاتيجيات والربامج ذات ال�سلة بق�سايا حق�ق الإن�سان، ف�سال عن 

مراعاة م�سامني الربنامج احلك�مي«.

124 - ال�سفحة 21 من خطة العمل ال�طنية يف جمال الدميقراطية وحق�ق الإن�سان )2011-2016(
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وف�سلت اخلطة يف م�ستوى ثالث يف م�سمولت املرجعية الدولية، بق�لها، »وتتمثل اللتزامات 

العاملي حلق�ق الإن�سان ومعاهدات حق�ق الإن�سان والربوت�ك�لت  الدولية الأ�سا�سية يف الإعالن 

امللحقة بها التي �سادق عليها املغرب طبقا لد�ست�ره وممار�سته التفاقية يف جمال حق�ق الإن�سان، ول 

�سيما العهد الدويل اخلا�س باحلق�ق املدنية وال�سيا�سية، والعهد الدويل اخلا�س باحلق�ق القت�سادية 

والجتماعية والثقافية، واتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز العن�رسي، واتفاقية الق�ساء على 

جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة، واتفاقية مناه�سة التعذيب وغريه من �رسوب املعاملة اأو العق�بة 

القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة، واتفاقية حق�ق الطفل، واتفاقية حق�ق العمال املهاجرين واأفراد 

اأ�رسهم، واتفاقية حق�ق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة، واتفاقية حماية جميع الأ�سخا�س من الختفاء 

الق�رسي، اإ�سافة اإىل القان�ن الدويل الإن�ساين واتفاقيات منظمة العمل الدولية وغريها«.

وعززت اخلطة مرجعيتها يف م�ستوى رابع، بتاأكيدها على التفاعالت احلا�سلة يف املمار�سة 

التفاقية الدولية، بق�لها، »وبالإ�سافة اإىل مراعاة املالحظات اخلتامية والت��سيات ال�سادرة مبنا�سبة 

خمتلف  ا�ستح�سار  مت  املذك�رة،  التفاقيات  مب�جب  املن�ساأة  املعاهدات  هيئات  مع  املغرب  تفاعل 

الإجراءات  واآليات  ال�سامل  الدوري  ال�ستعرا�س  اآلية  مع  التفاعل  مبنا�سبة  ال�سادرة  الت��سيات 

اخلا�سة التابعة ملجل�س حق�ق الإن�سان بالأمم املتحدة«.

بق�لها،  مرجعيتها،  تعزيز  يف  الت�ساركية  الدميقراطية  خام�س،  م�ستوى  يف  اخلطة  واأدجمت 

»ويتق�ى الأ�سا�س املرجعي للخطة بقناعة كل اأطراف ال�رساكة والتعاون ب�رسورة الرتقاء بالتجربة 

املغربية يف جمال حماية حق�ق الن�سان والنه��س بها، وذلك من خالل العمل على تعزيز املكت�سبات 

وتط�يرها لرت�سيخ �رسوط القطع النهائي مع املمار�سات التي �سادت يف املا�سي، وتعزيز الدميقراطية 

م�ؤ�س�ساتيا وت�رسيعا وممار�سة، وتكري�س حق�ق الإن�سان كاأ�سا�س لدولة القان�ن، وكثقافة مرت�سخة 

ينتظم  للخطة  ال�سرتاتيجي  املنظ�ر  فاإن  مت  ومن  العام.  لل�ساأن  الأمثل  للتدبري  واآلية  املجتمع،  يف 

ح�ل تر�سيخ م�سل�سل الإ�سالح ال�سيا�سي وماأ�س�سة حق�ق الإن�سان وتعزيز دينامية ال�عي احلق�قي 

وتدعيم املبادرات امل�ساهمة يف انبثاق دميقراطية ت�ساركية«.

حق�ق  مكا�سب  ومنجز  بر�سيد  تتعزز  مرجعيتها  اأن  �ساد�س،  م�ستوى  يف  اخلطة  واعتربت 

الإن�سان، بق�لها، »وت�ستهدف اخلطة، يف املح�سلة النهائية، حتقيق املزيد من املكت�سبات يف جمالت 

احرتام حق�ق الإن�سان و�سيادة القان�ن وامل�ساواة والإن�ساف وعدم التمييز وتكاف�ؤ الفر�س واإعمال 

مقاربة الن�ع واإ�ساعة ثقافة حق�ق الإن�سان ون�رس قيمها وتعزيز املنجزات ال�طنية يف جمال احلق�ق 

القت�سادية والجتماعية والثقافية والبيئية والت�سامنية«.
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قيم  قاعدة  على  دقيقة،  املحني،  الن�س  يف  املرجعية  تتب�اأها  التي  املكانة  اخلطة،  تربز  وهكذا، 

املجتمع الدميقراطي، و�سائر مك�ناتها وم�سامينها املرجعية، الدولية وال�طنية، وما يعزز كل ذلك من 

مكت�سبات وممار�سات ف�سلى يف جمال احرتام حق�ق الإن�سان و�سيادة القان�ن.

املحور الثاين: النتقال من العام اإىل اخلا�س، على م�ستوى الأهداف والتدابري

تطلعات  �سقف  وكان   ،1996 بد�ست�ر  اأي  بزمانها،  حمك�مة   ،2010 �سيغة  يف  اخلطة  كانت 

وامل�ساحلة  الإن�ساف  هيئة  وت��سيات  للدولة  العليا  الإرادة  ه�  الأول،  الن�س  وا�سعي  وان�سغالت 

والق�ة القرتاحية املتنامية، ذات الطبيعة املطلبية جلمعيات وملنظمات املجتمع املدين.

ويف هذا الإطار، كان ن�سق وبنية اخلطة يف تلك ال�سيغة حمك�مني باملالمح الآتية:

- انتظام جمم�ع فقراتها ومك�ناتها يف اأربعة حماور.

- ا�ستنادها اإىل مفه�م: »الفاعل�ن املعني�ن«.

- القت�سار على مفه�م »الأهداف«.

- التمييز بني التدابري والت��سيات.

- تقدميات املحاور الأربعة للخطة.

وكان هذا الت��سيف، ابن زمانه، كنتاج لبيئة ما قبل د�ست�ر 2011، و�سينعك�س ما جرى بعده، على 

عملية حتيني اخلطة. من جتلياتها:

اأول: حتويل مو�سوعات املحاور الأربعة اإىل حماور فرعية

تتاأطر خطة 2010، كما ه� ال�ساأن بالن�سبة لل�سيغة املحينة ل�سنة 2017، باأربعة حماور رئي�سية 

الن�س  مب�جب  فتم حت�يلها  التدابري.  ت�ؤطر  م��س�عات  على  يحت�ي  كان  ال�سابق،  فالن�س  كربى. 

احلايل اإىل حماور فرعية ل�سمان الن�سجام مع مفهوم املح�ر وما يدخل يف اإطاره من م�سم�لت 

تتفرع عنه، اأي من �سلبه، ومبا ين�سجم اأي�سا مع اإدماج امل�ستجدات الد�ست�رية على م�ست�ى حق�ق 

الإن�سان يف نطاق املحاور الأربعة للخطة. 

وهكذا، وعلى �سبيل املثال، اأ�سبح املح�ر الأول املعن�ن: الدميقراطية واحلكامة، ي�سكل كل ما 

يدخل يف هذا الباب، فبالإ�سافة اإىل ما ورد يف �سيغة 2010 بخ�س��س امل�ساركة ال�سيا�سية، امل�ساواة 
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واملنا�سفة وتكاف�ؤ الفر�س واحلكامة الرتابية، مت اإدماج اأربعة حماور جديدة من�سجمة ومن �سلب 

الدميقراطية واحلكامة، ويتعلق الأمر، اأول: باحلكامة الإدارية والنزاهة وال�سفافية ومكافحة الف�ساد، 

اجلمعيات،  وتاأ�سي�س  ال�سلمي  والتظاهر  والتجمع  الجتماع  حريات  ثالثا:  الأمنية،  احلكامة  ثانيا: 

رابعا: مكافحة الإفالت من العقاب )�سيعر�س املح�ر الثالث لهذا اجلانب(.

وقد �سهل الن�سجام احلا�سل على م�ست�ى حماور اخلطة، عملية هند�سة املخطط التنفيذي الذي 

ينتظر النتهاء منه يف دجنرب 2018.

ثانيا تدقيق الأهداف

اإىل  وا�ستنادا  وهكذا،  الأهداف،  مل��س�ع  دقيقة  مراجعة  اإجراء  من  اخلطة  حتيني  عملية  متكنت 

تقنيات التخطيط ال�سرتاتيجي، مت تدقيق طبيعة الأهداف والتمييز داخلها بني العام واخلا�س، وبناء 

على ذلك، مت حت�يل جميع اأهداف ن�س خطة 2010، وبعد اإعادة ت�سنيفها، اإىل اأهداف عامة واأهداف 

الأربعة،  ل�سن�اتها  م�جه  عام  هدف  احلالية،  اخلطة  حماور  من  حم�ر  لكل  اأ�سبح  وبذلك،  خا�سة. 

وتنتظم داخله الأهداف اخلا�سة. واقت�ست عملية التحيني من هذه الناحية، تدقيقا من حيث ال�سياغة 

وال��سف والرتتيب. �سيري اإعداد املخطط التنفيذي.

ثالثا: حتويل التو�سيات اخلا�سة اإىل تدابري

ت�سمن ن�س 2010، ما عرف بالت��سيات العامة والت��سيات اخلا�سة، �سملت الأوىل املح�ر الأول 

والثاين والثالث، والثانية، املح�ر الرابع. وقد مت حت�يلها برمتها اإىل تدابري، يف نطاق املحاور املتعلقة 

بها. 

ان�سبت عملية حت�يل ت��سيات اإىل تدابري املح�ر الرابع على تط�يرها وتدقيق جمالها يف عالقتها 

بالإطار الت�رسيعي وامل�ؤ�س�ساتي احلا�سن لها، يف �س�ء د�ست�ر 2011، واأ�سبحت م��س�عا للق�انني 

والق�انني التنظيمية املطل�بة يف نطاقه. 

رابعا: اأطراف ال�رشاكة والتعاون

اعتمد ن�س 2010، مفه�م »الفاعل�ن املعني�ن«، وكان يق�سد به يف وقته، الأطراف املعنية باخلطة. 

وقد اعتربت منهجية التحيني اأن ذلك غري كاف، اإذ اأن اخلطة تتاأ�س�س يف اإعدادها وتنفيذها وتتبعها 

»اأطراف  باعتبارهم  بها،  املعنيني  اأعادت و�سف  التن�سيق واللتقائية، ولذلك،  وتقييمها، على قاعدة 

اأدوار كل  التنفيذ، مما �سيحدد  2011، من�سجما مع متطلبات  ال�رساكة والتعاون«، وبذلك جاء ن�س 



114115

التنفيذ،  اأو ال�رسكاء يف عملية  اأول: امل�س�ؤول املبا�رس عن الإجناز، ثانيا: ال�رسيك  طرف على حدة، 

ثالثا: الطرف املتعاون.

خام�سا: التكييف املرجعي

اأ�سفرت عملية حتيني اخلطة على اإعادة تدقيق ما يت�سل بال��سف واإعادة التحديد، �سملت على 

هذا امل�ست�ى عناوين وم�سميات م��س�عات رئي�سية يف اخلطة. وتقدم الأمثلة امل�الية ما يت�سل بهذا 

امل��س�ع.

يف م�رسوع اخلطة لعام 2010، كان عن�ان املح�ر الأول ه� »احلكامة والدميقراطية«، ويف �سيغة 

2018، اأ�سبح »الدميقراطية واحلكامة«، وبذلك، مت اإرجاع الأم�ر اإىل ن�سابها، حيث اأن الأ�سل ه� 

الدميقراطية، واحلكامة كقاعدة ونهج وثقافة، فرع منها. وقد كان مفهوما يف ن�س 2010، اأن تك�ن 

احلكامة مقدمة، لأنها كانت مطلبا ملهما، لق�سايا اإدارة ال�ساأن العام.

 ،2010 ن�س  ال�ارد يف  الأمنية«  احلكامة  »تر�سيد  و�سف  يخ�س  ما  على  الأمر  نف�س  وينطبق 

حيث اأ�سبح، مبقت�سى عملية التحيني، »احلكامة الأمنية«، حيث كان يف الفرتة الأوىل، مطلبا ين�سده 

دعاة حقوق الإن�سان، واأرجع مبقت�سى �سيغة 2017، اإىل دائرته الأ�سلية، الذي تندرج فيه ع�رسات 

العمليات، من بينها الرت�سيد.

بدور  والنه��س  ال�سيا�سية  امل�ساركة  »تعزيز  مب��س�ع  يتعلق  ما  على  الأمر  نف�س  وين�سحب 

و�سف  يحمل   ،2017 �سنة  فاأ�سبح   ،2010 ن�س  يف  م�ساغا  كان  كما   ،
125

املنتخبة« امل�ؤ�س�سات 

تندرج �سمنه عملية  الذي  ال�سامل،  وميدانه  اأ�سله  اإىل  الأمر  اأرجع  وبذلك  ال�سيا�سية«،  »امل�ساركة 

التعزيز والنه��س، وغريها من العمليات املماثلة اأو الداعمة.

وي�رسي نف�س الأمر، على مفه�م تعزيز »احلماية القان�نية حلق�ق الن�ساء«، املعرب عنها يف �سيغة 

القان�نية  »احلماية   2017 �سنة  املعتمدة  ال�سيغة  يف  التحيني  عملية  مبقت�سى  اأ�سبح،  حيث   ،2010

وامل�ؤ�س�ساتية حلق�ق املراأة«، ويعك�س هذا ال��سف بدوره اأ�سداء ال�ثيقة الد�ست�رية.

وهكذا يالحظ، ب�سفة عامة، اأن اأو�ساف وتعابري �سياغة م�رسوع اخلطة لعام 2010، غلبت عليها، 

املتعلقة  اجل�انب  يف  و«التكري�س«  »التعزيز«  ه�اج�س  الد�ست�رية،  ال�سمانات  �سعف  اأمام  �سابقا، 

بامل�ساواة باحلماية واحلكامة والرت�سيد... وكان الختيار اآنذاك �سليما وابن زمانه.

125 - ال�سفحة 30 من خطة العمل ال�طنية يف جمال الدميقراطية وحق�ق الإن�سان )2011-2016(.
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�ساد�سا: اإعادة �سياغة مداخل تقدميات املحاور الأربعة للخطة

ات�سمت تقدميات املحاور الأربعة يف ن�س 2010، بتجميعها ملا يتعلق باملبادئ والأهداف العامة 

وفل�سفة التدابري والأول�يات يف املدخل ال�سرتاتيجي، وكان ذلك اأمرا طبيعيا ب�سبب حر�س وا�سعيها 

وقتئذ، على عدم �سياع تلك املك�نات. 

وبذلك،  كرافعة.  للخطة  ال�سرتاتيجية  والأهداف  باملرجعية  ربطها  التحيني على  وعملت عملية 

حتقق �رسط النتقال، من التفكري العام الرتكيبي اإىل التفكري ال�سرتاتيجي. ومت التاأ�سي�س لذلك على 

التدابري  اإعداد تقدمي لكل حم� من املحاور الأربعة، يربز مرتكزات  م�ست�ى مدخل اخلطة. كما مت 

واملجالت التي ت�ستهدفها.

املحور الثالث: اإ�سافة حماور فرعية 

متيزت عملية حتيني اخلطة باإ�سافة حماور فرعية جديدة، ان�سجاما مع من�س�ب ال�ثيقة الد�ست�رية 

وقيمتها املرجعية، وميكن متثل ذلك، من خالل الأمثلة الآتية:

اأول: احلكامة الإدارية والنزاهة وال�سفافية ومكافحة الف�ساد

ال�طنية  ال�سرتاتيجية  بتفعيل  العام  هدفه  واأطر  املح�ر،  هذا   ،2018 لعام  اخلطة  ن�س  اأحدث 

والآليات  ال�سمانات  تق�ية  املح�ر، من حيث،  بهذا  اخلا�سة  الأهداف  تدقيق  ومت  الف�ساد،  ملكافحة 

الكفيلة بتعزيز احلكامة الإدارية والنزاهة وال�سفافية واإعمال مبداأ ربط امل�س�ؤولية باملحا�سبة واإ�رساك 

وت�سخي�س  وال�سفافية  والنزاهة  الإدارية  احلكامة  لتعزيز  ال�طنية  اجله�د  يف  الفاعلني  خمتلف 

اختاللت وحتديات مكافحة الف�ساد ون�رس قيم التخليق وال�سفافية والنزاهة. 

وترتب عن هذه الأهداف اخلا�سة حتديد ثمانية ع�رس تدبريا على امل�ست�يني الت�رسيعي وامل�ؤ�س�ساتي، 

ومل يكن هذا التفكري ال�سرتاتيجي مبل�را بهذا ال��س�ح، ل�ل ق�ة ال�ثيقة الد�ست�رية والديناميات 

احلا�سلة يف �س�ئها. 

وتتميز التدابري الثمانية ع�رس بت�جهاتها الدقيقة على م�ست�ى املداخل الت�رسيعية وامل�ؤ�س�ساتية 

التدابري  جمم�عة  ومتثل  اأمثل.  نح�  على  الف�ساد  ملكافحة  ال�طنية  ال�سرتاتيجية  بتفعيل  الكفيلة 

اخلا�سة منظ�مة متكاملة.
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ثانيا: حريات الجتماع والتجمع والتظاهر ال�سلمي وتاأ�سي�س اجلمعيات

املتعلقة  الد�ست�رية  املقت�سيات  لتفعيل  الالزمة  بالتدابري  يتعلق  ما   2018 لعام  اخلطة  ن�س  اأقر 

 ،2010 ن�س  كانت يف  بعدما  اجلمعيات،  وتاأ�سي�س  ال�سلمي  والتظاهر  والتجمع  الجتماع  بحريات 

تدابري ت�رسيعية  والتظاهر« ويف حدود ثالثة  التجمع  »تعزيز وحماية احلق يف  اأطروحة  يف حدود 

وم�ؤ�س�ساتية وت��سية فريدة.

هة بالهدف العام، حلماية  و�سعت عملية التحيني ثمانية تدابري م�ؤ�س�سة مبنظ�متها الإجرائية امل�جَّ

تعزيز  وهي،  الثالث،  اخلا�سة  بالأهداف  واملدققة  ال�سلمي،  والتظاهر  والتجمع  الجتماع  حريات 

وحماية احلق يف التجمع والتظاهر والتجمهر وتاأ�سي�س اجلمعيات، و�سمان التوازن ما بني كفالة 

احلق يف التظاهر والتجمع وحماية حق�ق الآخرين طبقا لقيم امل�اطنة واحرتام القان�ن وتعزيز اأدوار 

الآليات املوؤ�س�ساتية، وطنيا وجه�يا وحمليا، فيما يتعلق مب�اكبة احلركات املطلبية والجتماعية.

الت�رسيعية،  العملية  ي�ساعد  لأن  قابال  مدخال  الإيجابي،  العقالين،  بطابعها  التدابري  هذه  ومتثل 

حيث متهد الطريق حلل امل�سالك اجل�هرية والإجرائية املطروحة مبقت�سى الإ�سكالت الراهنة ملمار�سة 

الق�اعد  تدقيق  املثال،  �سبيل  وعلى  بينها  ومن  ال�سلميني.  والتجمهر  بالتظاهر  اخلا�سة  احلريات 

التظاهر، وحتديد  ف�ساء  وتي�سري  التظاهر،  واأ�سناف  اأ�سكال  املتعلقة مبختلف  القان�نية،  والإجراءات 

واملدين،  امل�ؤ�س�ساتي  ال�ستباقي،  والتدخل  والت�فيق  ال��ساطة  اآليات  وتعزيز  املخ�س�سة  الأماكن 

لتفادي حالت الت�تر واحليل�لة دون وق�ع انتهاكات.

ثالثا: مكافحة الإفالت من العقاب

دقق ن�س اخلطة يف طبيعة الهدف العام من خالل »مناه�سة الإفالت من العقاب«، الذي تندرج 

يف نطاقه الأهداف الأربعة اخلا�سة املتعلقة بدعم �سيادة القانون واحرتام حق�ق الإن�سان، تر�سيخ 

وعادل  من�سف  نح�  على  امل�ساءلة  اإعمال  ال�سحايا،  واإن�ساف  احلريات  حماية  يف  الق�ساء  دور 

و�سمان حقوق ال�سحايا. 

مت تعزيز الأهداف اخلا�سة بت�سعة تدابري على امل�ست�يني الت�رسيعي وامل�ؤ�س�ساتي، ت�سكل بدورها 

منظ�مة داعمة يف جمال ال�سيا�سة اجلنائية، ول�سائر التدابري العم�مية ذات ال�سلة، ومن بينها على 

�سبيل املثال، تعزيز املقت�سيات املتعلقة بجرب ال�رسر وحماية امل�ستكني واملبلغني وال�سه�د واملدافعني 

عن حق�ق الإن�سان، وو�سع اإطار ت�رسيعي وتنظيمي م�ستقل ملاأ�س�سة الطب ال�رسعي واإحالة نتائج 

حتريات الآلية ال�طنية لل�قاية من التعذيب على الق�ساء.
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رابعا: احلكامة الأمنية

ح�سل حت�ل  ن�عي يف مقاربة م��س�ع احلكامة الأمنية مبقت�سى ن�س 2018، عاك�سا بذلك د�ست�ر 

2011 والتحديات التي طرحتها املمار�سة العملية ح�ل امل��س�ع،  واحل�ار العم�مي النا�سئ ب�سددها. 

وهكذا، متت �سياغة الهدف العام، على نحو بالغ الدقة، »�سمان الت�ازن بني متطلبات حفظ الأمن 

والنظام العام واحرتام حق�ق الإن�سان«، واندرجت يف �س�ء هذا املنظ�ر والختيار، الأهداف اخلا�سة 

اأفرادا وجماعات  وامل�اطنني  امل�اطنات  وامل�ؤ�س�ساتية حلماية  القانونية  ال�سمانات  بتعزيز  املتعلقة 

و�سالمة املمتلكات، وبتح�سني ج�دة اخلدمات الأمنية كما ون�عا وتق�ية ثقة امل�اطنات وامل�اطنني يف 

الأمن يف اإطار ال�عي باحلق�ق وامل�س�ؤوليات.

ومتيز هذا  املح�ر على وجه اخل�س��س باأحد ع�رس تدبريا على امل�ست�يني الت�رسيعي وامل�ؤ�س�ساتي، 

ت�سكل يف جمم�عها منظ�مة قائمة الذات يف جمال ال�سيا�سة اجلنائية، تت�سل بتق�ية ال��سع حتت 

احلرا�سة النظرية فنيا، اإن�سانيا وجماليا وتعزيز ال�قاية من التعذيب، وما يت�سل بالتحقيق من ه�ية 

الأ�سخا�س ب�ا�سطة الب�سمات اجلينية واإحاطة حفظ النظام العام يف عالقته باحرتام حق�ق الإن�سان، 

مبقت�سيات وتدابري من �سميم املعايري الع�رسية على م�ست�ى الت�ثيق ال�سمعي الب�رسي، ويف اإطار 

الدعامات الل�ج�ستيكية واإقرار م�ست�ى املقت�سيات امل�جهة، ما ي�جب مراعاة ال�رسورة والتنا�سب 

التدابري  العم�مية والتجمهرات والتظاهرات وغريها من  التجمعات  الق�ة يف ف�س  ا�ستعمال  اأثناء 

الكفيلة بتفعيل املح�ر الفرعي اخلام�س من املح�ر الأول اخلا�س بالدميقراطية واحلكامة.

املحور الرابع: تدعيم احلقوق الفئوية، الطفولة منوذجا

املقت�سيات  تق�ية  يف  له،  الالحقة  والتط�رات  الد�ست�ر  �س�ء  يف  اخلطة  حتيني  عملية  �ساهمت 

اجل�هرية والإجرائية ال�سامنة للحق�ق الفئ�ية، على نح� متقدم. وميكن ال�ستناد اإىل حق�ق الطفل 

2010، متت مقاربة حق�ق الطفل من منظ�ر احلق�ق القان�نية املتعلقة باله�ية  كنم�ذج. ففي ن�س 

و�سن الزواج، مع انفتاحها جزئيا على حق�ق احلماية، من مدخل مبدئي، يخ�س الت�سغيل وال�ستغالل 

اجلن�سي. وكان كل ذلك يف حدود 11 تو�سية.

»مب�ا�سلة جه�د حماية  يتعلق  عام  الطف�لة، على هدف  اخلطة يف جمال  تاأ�س�ست عملية حتيني 

حق�ق الطفل والنه��س بها«، واأهداف خا�سة ت�سمل »تعزيز وتق�ية اإعمال مبداأ امل�سلحة الف�سلى 

الأطفال من كل  برامج حماية  الطف�لة، وتعزيز  املندجمة حلماية  العم�مية  ال�سيا�سة  تعزيز  للطفل، 

اإىل �ستة  ومت حتويل الإحدى ع�رش ت��سية  املعاملة وال�ستغالل والعنف«.  اأ�سكال الإهمال و�س�ء 
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مق�مات  وان�سجامها،  تداخلها  يف  ت�سكل  وامل�ؤ�س�ساتي،  الت�رسيعي  املجالني  يف  تدبريا  وثالثني 

�سيا�سة عم�مية يف جمال الطف�لة، وتتميز ب�سم�لها لكافة جمالت حق�ق الطفل، من حيث البقاء 

الذات  قائمة  منظ�مة  الطف�لة  بخ�س��س  املقدمة  املقت�سيات  وتعك�س  وامل�ساركة.  احلماية  والنم�، 

على م�ست�ى الختيارات والت�جهات والتدابري العملية.

املحور اخلام�س: احلقوق الثقافية من منظور حقوق الإن�سان

متثل مقاربة اخلطة للحق�ق الثقافية مبنا�سبة حتيينها، نقطة حت�ل ن�عية يف التعاطي مع امل��س�ع 

التاأ�سيل  »تفعيل  ب�سيغة  املبل�ر  العام  الهدف  بدقة  عنها  عرب  وقد  الإن�سان،  حقوق  منظور  من 

والنه��س  احل�سارية  ومق�ماتها  القيمي  وم�روثها  روافدها  تن�ع  يف  املغربية  للثقافة  الد�ست�ري 

التن�ع  وتط�ير  »�سيانة  ب  املتعلقة  اخلا�سة  الأهداف  اإطاره  يف  تندرج  الذي  الثقافية«،  باحلق�ق 

الثقايف واللغ�ي مبك�ناته الإ�سالمية والعربية والأمازيغية وال�سحراوية احل�سانية وبروافده الإفريقية 

والأندل�سية والعربية واملت��سطية،« مناه�سة كافة اأ�سكال التمييز �سد التن�ع الثقايف �سمانا للعي�س 

امل�سرتك والتط�ر املجتمعي وتر�سيخا لل�سلم املدين وا�ستثمار القيم والتقاليد الف�سلى امل�ستمدة من 

كل مك�نات الثقافة املغربية يف التط�ر املجتمعي«.

وامل�ؤ�س�ساتي،  الت�رسيعي  املجالني  يف  اخلطة،  يف  املحددة  والع�رسين  الثمانية  التدابري  وت�سكل 

دعامات اأ�سا�سية ل��سع ا�سرتاتيجية ثقافية وطنية، تنهل من ثقافة حق�ق الإن�سان وقيمها.

ومتثل التدابري يف تكامل م��س�عاتها، بداية ت�جه جديد يخ�س منظومة ثقافة وفكر حقوق 

الدويل ذي  العهد  الثقافية«، رغم ورودها يف  التي كثريا ما غيبت »احلق�ق  الإن�سان و�سيا�ستها، 

ال�سلة ويف وثائق اأخرى ذات �ساأن.

غابت النظرة للحق�ق الثقافية، اأمام هيمنة مقاربة »احلق�ق ال�سيا�سية واملدنية والفئ�ية«. اجلديد 

مع اخلطة ال�طنية يف جمال الدميقراطية وحق�ق الإن�سان، ك�نها م�سن�دة بروافع د�ستورية متينة. 

وميكن قراءة تدابري اخلطة بخ�س��س احلق�ق الثقافية  تبعا للم�ست�يات الآتية:

- م�ستوى و�سع ا�سرتاتيجية ثقافية وطنية ب��سفها الإطار الت�جيهي الناظم ملجم�ع تدابري 

اخلطة، و�سع ميثاق وطني يف جمال التن�ع الثقايف.

- م�ستوى الدعامات القان�نية املح�سنة ملناخ التفكري يف تط�ير التمتع باحلق�ق الثقافية ويف 

مقدمتها، اإ�سدار القان�ن التنظيمي املتعلق باملجل�س ال�طني للغات والثقافة املغربية.
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- م�ستوى الوعي باأهمية تط�ير الأ�سكال والآليات وال��سائل الكفيلة باحلفاظ على التن�ع 

الثقايف يف ال�سيا�سات العم�مية وال�سرتاتيجيات واملخططات والربامج ال�طنية.

اإ�سدار  اإحداث نقلة ن�عية بخ�س��س اللغة الأمازيغية، من حيث  - م�ستوى الوعي باأهمية 

والق�سائية  والإدارية  الثقافية  املجالت  مكانتها يف  وتعزيز  ال�سلة،  ذي  التنظيمي  القان�ن 

ومناحي احلياة العامة والإدماج العر�ساين يف برامج الرتبية والتك�ين يف ال��سطني املدر�سي 

واجلامعي.

- م�ستوى ت�سجيع البحث العلمي على م�ا�سلة اجله�د ح�ل تاريخ املغرب املتعدد ويف جمال 

التاأ�سيل للتن�ع الثقايف واحلفاظ على الذاكرة.

- م�ستوى النهو�س بالبنيات التحتية جه�يا وحمليا.

املحور ال�ساد�س: �سمات وخا�سيات

ي�سكل قرار اعتماد اخلطة ال�طنية يف جمال الدميقراطية وحق�ق الإن�سان، يف جمل�س احلك�مة 

املنعقد بتاريخ 21 دجنرب 2017، حدثا بالغ الأهمية، يف م�سار حق�ق الإن�سان، حيث يت�ج م�سرية 

ربع قرن من اجله�د املت�ا�سلة، على امل�ست�ى امل�ؤ�س�ساتي واملدين واجلامعي، مما ي�سفي على اخلطة 

طابع وثيقة وطنية.

وحق�ق  الدميقراطية  جمال  يف  ال�طنية  العمل  خطة  تكت�سي   «  ،
126

احلك�مة رئي�س  ال�سيد  اأكد 

ال�سادق  املعيار  اأ�سحيا  قد  الإن�سان  وحق�ق  الدميقراطية  م��س�عي  لك�ن  بالغة،  اأهمية  الإن�سان 

للتقدم والتط�ر احل�ساري للمجتمعات املعا�رسة.وف�سال عن هذه الأهمية، تعترب اخلطة ور�سا حم�ريا 

ب��سفها اإطارا لل�سيا�سة احلق�قية ببالدنا ووثيقة مرجعية منبثقة عن اختيارات ا�سرتاتيجية وروؤية 

جماعية ت�سمن لهذه ال�سيا�سة عمق املحت�ى وي�رس التطبيق«.

للخطة  الر�سمي  العتماد  ي�سكل   «  
127

الإن�سان بحق�ق  املكلف  الدولة  وزير  ال�سيد  اأكد  كما   

وتعزيز  الدميقراطي  التط�ر  م�سار  مهمة يف  الإن�سان خط�ة  الدميقراطية وحق�ق  ال�طنية يف جمال 

وتر�سيد الإ�سالحات القان�نية وامل�ؤ�س�ساتية يف هذا املجال«. 

126 -  من كلمة ال�سيد رئي�س احلك�مة، عند تقدمي اخلطة ال�طنية يف جمال الدميقراطية وحق�ق الإن�سان.
127 -  من كلمة ال�سيد وزير الدولة املكلف بحق�ق الإن�سان، عند تقدمي اخلطة ال�طنية يف جمال الدميقراطية وحق�ق 

الإن�سان.
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و�سترت�سخ  الأبعاد املرجعية للخطة، باعتبار اأهدافها امل�ؤكدة على »حتقيق املزيد من املكت�سبات 

وتكاف�ؤ  التمييز  وعدم  والإن�ساف  وامل�ساواة  القان�ن  و�سيادة  الإن�سان  حق�ق  احرتام  جمالت  يف 

الفر�س واإعمال مقاربة الن�ع واإ�ساعة ثقافة حق�ق الإن�سان ون�رس قيمها وتعزيز املنجزات ال�طنية 

يف جمال احلق�ق القت�سادية والجتماعية والثقافية والبيئية والت�سامنية«.

وعلى اأنه »ويندرج �سمن الأهداف ال�سرتاتيجية للخطة اإدماج مبادئ حق�ق الإن�سان ومقاربة 

والجتماعية  القت�سادية  التنم�ية  والربامج  اخلطط  خمتلف  ويف  احلك�مية  ال�سيا�سات  يف  الن�ع 

والثقافية يف اإطار التن�سيق واللتقائية بغاية امل�ساهمة يف حت�سني ظروف عي�س الأفراد واجلماعات 

م�ا�سلة  والإق�ساء الجتماعي ويف  والتهمي�س  الفقر  امل�ستدامة وحماربة  الب�رسية  التنمية  وحتقيق 

ت�فري ال�رسوط الب�رسية واملادية وال�سمانات امل�ؤ�س�ساتية الكفيلة بعمل املقاولة امل�اطنة امل�ستند على 

احرتام حق�ق الإن�سان«، كما ورد يف تقدميها. 

»وتتميز اخلطة على م�ست�ى تعزيز التن�سيق واللتقائية والتكاملية بتن�ع اأطراف ال�رساكة والتعاون 

املتمثلة يف  الأ�سا�سية  الأطراف  ول�سيما  اخلطة،  هذه  املقرتحة يف  والتدابري  املحاور  بتنفيذ  املعنية 

الربملان والقطاعات احلك�مية وهيئات احلكامة والدميقراطية الت�ساركية وحق�ق الإن�سان والأحزاب 

ال�سيا�سية والنقابات واملجتمع املدين والقطاع اخلا�س والإعالم«، تبعا لتقدميها.

ب�سائر  الق�سائية  ال�سلطة  التي ت�فرها  امل�ؤ�س�ساتية والفعلية  بال�سمانات  تتميز هذه اخلطة  »كما 

مك�ناتها وخا�سة منها املجل�س الأعلى لل�سلطة الق�سائية ورئا�سة النيابة العامة وم�ساعدي العدالة 

من اأجل �سمان �سيادة القان�ن وتعزيز حق�ق الإن�سان وحمايتها«، وفق ما ورد يف تقدميها.

وبذلك  ا�ستطاعت اخلطة، يف �س�ء د�ست�ر 2011، والتط�رات احلق�قية احلا�سلة يف �س�ئه، اأن 

اأ�سبحت تكت�سي طابعا عر�سانيا يف خمتلف  التي  الن�ع  تتمثل على نح� ن�عي، ما يتعلق مبقاربة 

حماور اخلطة، ووفق نف�س الروح، �ست�ساهم اخلطة يف تفعيل اللغة الأمازيغية على نطاق وا�سع.

وت�فقت اخلطة يف اأن ت�يل للجامعة مكانتها املميزة، على م�ست�ى التدابري الت�رسيعية والرتب�ية 

التي �ستك�ن ف�ساءاتها، خمتربات لإعداد الأفكار والت�س�رات واملقرتحات والتقييمات.

ك�سيا�سة  الإن�سان،  حق�ق  م�سرية  طبعت  التي  واجله�د  التط�رات  تر�سيد  من  اخلطة  ومتكنت 

الإن�ساف  هياأة  تقرير  م�ست�ى  على  الكربى  مبنعطفاتها  مرورا   ،1992 عام  منذ  وكفكر،  وكثقافة 

عداد  تندرج يف  علمي يف جمالها،  كن�س  فاإنها  املنظ�ر،  هذا  ومن  اخلم�سينية،  وتقرير  وامل�ساحلة 

ال�ثائق الكربى ال�سالفة الذكر.

والعل�م  وكثقافة  كعلم  الإن�سان  حق�ق  بني  ق�ية  تقاطع  نقطة  ت�سكل  اأن  اخلطة  وا�ستطاعت 

وعل�م  الراهن  والتاريخ  امل�ؤ�س�سات  وقان�ن  الإداري  والقان�ن  الدويل  والقان�ن  بال�سيا�سة  املتعلقة 
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الثقافة والتنمية الإن�سانية بكافة م�سم�لتها والتخطيط وقان�ن الأ�رسة واملنظ�مة اجلنائية، بفرعيها 

الإجرائي واجل�هري، ومنظ�مة الأمن، و�سائر العل�م الإن�سانية املتعلقة باحلق�ق الفئ�ية، وَت�ْسُكُن هذه 

العل�م، تنايا واأعماق تدابري اخلطة الت�رسيعية وامل�ؤ�س�ساتية.

ومتثل اخلطة يف �س�ء ذلك،  وثيقة ثقافية ذات قيمة اأخالقية ومعن�ية، ت�ستنه�س اأدوار ال�سلطات 

اآفاق  وا�ستح�سار  الأول�يات  وو�سع  والتاأطري  والتنبيه  والإثارة  الت�جيه  �سبيل  على  وامل�ؤ�س�سات، 

والقطاعية.  ال�طنية  واملخططات  ال�طنية،  وال�سرتاتيجيات  العم�مية  لل�سيا�سات  بالن�سبة  الإجناز، 

مبعنى اآخر، تقوي اخلطة اعتبار حقوق الإن�سان يف ال�سيا�سة، على م�ست�ى و�سع جداول الأعمال 

واتخاذ القرارات واأجراأتها وتنفيذها.
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