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يكتسي الدستور، كقانون أمسى للدولة واجملتمع يف جمال حقوق اإلنسان، طابع وثيقة مرجعية، مؤسسة وموجهة لكل ما  
يتصل بقضاايها، من حيث الفكر والثقافة والتشريع وأدوار ووظائف السلط واملؤسسات وسائر املعنيني ويف مقدمتهم اجملتمع  

 املدين.

وسيبقى تفسري الوثيقة الدستورية يف جمال حقوق اإلنسان، من خالل الوقوف عند أحكامها ومقاصدها وغاايهتا، عملية 
متجددة، مثلما ستظل، حبكم غناها وثرائها، ملهمة ملختلف زوااي النظر وملقارابت إعمال مضامينها ومقاصدها، وسيكون  

 دويل واالجتهاد القضائي الوطين وأعمال الفقه.، عند الرجوع إىل القانون الأكثر ثراءتفسريها 

أللفاظ ومعاين يف الدستور يف ضوء الفقه   األول :يتعرض هذا التقدمي ملوضوع احلماية الدستورية حلقوق اإلنسان، من خالل حمورين
 املدنية والسياسية.دستورية مع مثيالهتا يف العهد الدويل اخلاص ابحلقوق قتضيات مملقارنة  الثاين، املغريب

 : ألفاظ الدستور ليست كسائر األلفاظ  أوال

  ، وقع التحول وتعكس نظرته    .يتوقف األستاذ الفقيه حمـمد أشركي، رئيس اجمللس الدستوري سابقا، عند الوثيقة الدستورية 
ألفاظ »كلما اتسعت الرؤاي ضاقت العبارة )الصويف الكبري مـحمد بن عبد اجلبار بن احلسن النفري(  »:  1حيث يعتب 

السياسية، هي  -. ألفاظ الدستور، املشحونة ابملعاين احلقوقية احململة ابلدالالت القانونية الدستور ليست كسائر األلفاظ
 ألفاظ كلما زدانها نظرا زادتنا حديثا أو سؤاال.

ستور، اليت حتكمنا وحنتكم إليها، مل تعد جماال حمفوظا لرجال القانون ورجال السياسة يلتقون عندها وقد  ألفاظ الد
يفرتقون، فقد خرجت إىل املنابر اإلعالمية وغذت النقاشات العمومية، وأخذت بذلك مكاهنا الطبيعي ضمن امللك العمومي  

 الثقايف، وهو أمر يدعو إىل االبتهاج واالرتياح.

شهد املعجم الدستوري املغريب ثراء متميزا وتنوعا متفردا، ليس فحسب حبكم    ،2011يوليوز    29دستور    بصدور
بل   سخاء،  أكثر  لغوية  صياغة  لصاحل  السابقة  الدساتري  هبا  اتسمت  اليت  املقتضبة  القانونية  الصياغة  عن  البني،  عدوله 

إنسانية رفيعة ومبادئ قانونية  ابخلصوص بفضل اتساع وخصوبة اإلصالح الذي محله هذا الدستور، مبا انطوى عليه من قيم  
سامية، وما تضمنه من توسيع للحقوق واحلرايت العامة أبجياهلا الثالثة، ومن إدخال ملفاهيم ومبادئ وغاايت وإعالانت 
دستورية جديدة، فضال عن إعادة صياغة السلطات واملؤسسات الدستورية وصالحياهتا وآليات اشتغاهلا والعالقات فيما 

 بينها.
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  180حول النوعي واجلوهري رافقه أيضا حتول لغوي واصطالحي، فانطالقا من التصدير وعبـر فصولـه ال  هذا الت
خياطبنا الدستور أحياان أبلفاظ مألوفة وأحياان أخرى مبفردات مستجدة: أمازيغية، حسانية، عبية، امرأة، طفل، شباب،  

فردات ليست إال غيضا من الفيض اللغوي واالصطالحي  أجيال، مواطنة، أجانب، بيئة، حضارة، هوية، قانون دويل... م
 2«الغزير للدستور اجلديد للمملكة.

قيمة  الفقهي،    وتبقى  التقدير  النصية  هذا  القراءات  من  متحررة  اإلنسان،  حلقوق  مرجعية  لبناء  العلمي  للتفكري  دعوة 
 واألروتودكسية.

 ويل اخلاصة ابحلقوق املدنية والسياسية : مقارنة مقتضيات دستورية مع مثيالهتا يف العهد الداثنيا 
اخلاص   الدويل  العهد  املغربية على مستوى  اململكة  الدستور اللتزامات  إعمال  الوقوف عند مستوايت  احملور  يتوخى هذا 

 .3والقضااي اآلتية ابحلقوق املدنية والسياسية، حيث متت دسرتها على حنور نوعي. وبيان ذلك من خالل املوضوعات 

 خبصوص عدم التمييز 

ييز، الوارد يف املادة الثانية من العهد الدويل، إىل درجة مبدإ دستوري، ومت تضمينه يف تصدير  ارتقى الدستور مببدأ عدم التم
كل أشكال التمييز. ويسجل هنا أن التزام الدولة مل يكن على سبيل التعهد    وجه املنع واملكافحة وإدانةالدستور على  

يف الوثيقة الدستورية من كل املمارسات أو االنتهاكات أو    فقط، كما أن هذا املبدأ وارد يف الوثيقة الدولية، بل مت حتصينه
األفعال الضارة اليت تقع خرقا له، مما جيعل االلتزام الوطين على هذا املستوى أقوى من الدرجة املثار هبا املوضوع دوليا. إن  

 مييز.الفرق شاسع بني تعهد الدولة ابحرتام احلقوق وبكفالتها دون متييز، وبني حظر ومكافحة الت

التمييز، إذ كان   املبدأ يف مرحلة اثنية، ابلشمولية واإلطالق، عند استعماله تعبري كل أشكال  التزام الدستور هبذا  ويتميز 
إبمكان الوثيقة الدستورية، أن تكتفي ابإلقرار ابحلقوق املعرتف هبا مشفوعة بعدم متييزها، واحلال أن التزامها ميتد ليشمل كل  

لواردة يف املادة الثانية من العهد الدويل. كما خص الدستور احلاالت اليت ميكن أن تكون موضوعا للتمييز  األشكال املعروفة ا
يف اجملتمع، بسبب ثقل أو أتثري االعتبارات أو القيود السوسيوثقافية. ففضال عن مشوهلا ملا هو متعارف عليه عامليا، ابلتنصيص  

مل تذكرها الوثيقة الدولية،  وما يدخل يف عداده، مت التوقف عند أوصاف  الصريح على التمييز بسبب اجلنس أو اللون،  
 ، أو إبعادة التكيف، من حيث الوصف، فيما خيص االنتماء االجتماعي واجلهوي واملعتقد.  كالثقافة واإلعاقة

 
 . 2013دجنبر  13الموافق  1435صفر  9رئيس المجلس الدستوري، الرباط في يوم الجمعة .  د محـمد أشركي.  2
 ترتيبها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. المقارنة، إلى ترقيم  موضوعات  عرضخضع تسلسل   3
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از التأويل السالف  ولصيانة مبدإ عدم التمييز وإكسابه حصانته الدستورية، أضاف التصدير لاللتزام الدويل موضوع عدم جو 
على أي وضع شخصي  الذكر، وجعله شرطا مانعا لكل متييز، كيفما كان شكله أو مصدره أو ابعثه، ابلتنصيص صراحة، 

، وكما هو حمدد دستوراي، فالتصدير جزء ال يتجزأ من الدستور. ويف ضوء ما ذكر، يتأكد أن املقتضى الدستوري  مهما كان
 ربية الدويل هبذا اخلصوص، كان مبدئيا، نوعيا ومطورا.الذي أعمل التزام اململكة املغ

 خبصوص املساواة بني الرجال والنساء 

مل يقتصر الدستور خبصوص موضوع املساواة بني الرجال والنساء على ما ورد يف املادة الثالثة من العهد الدويل، من حيث  
للحق ابلنظرة  ليقرتن،  املبدأ،  سراين  َمدُّ  مت  بل  التساوي،  والسياسية  كفالة  املدنية  جماالهتا،  ليشمل كافة  واحلرايت،  وق 

واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية، ويف سائر واثئق القانون الدويل حلقوق اإلنسان اليت صادق عليها املغرب أو انضم 
 إليها.

اململكة وقوانينها. وكما هو حمدد  واقرتن سقف ومنسوب إعمال االلتزام بوجوب املالءمة، يف نطاق أحكام الدستور وثوابت  
يف الدستور كقانون أمسى، فإن من ثوابت اململكة اختيارها الدميقراطي، ومكتسباهتا يف جمال احلرايت واحلقوق األساسية،  

 منه. 175تبعا للفصل  

املساواة، بل ُجعل منه مبدأ  ومل يقتصر االلتزام الدستوري، مبقتضى الفصل التاسع عشر منه، على حدود االعرتاف مببدإ  
دستوراي موجها لكل جماالت اإلعمال ومستوايهتا، من تشريعات وسياسات عمومية وغريها، ومت تقييد إعماله الفعلي بوضع  
آلية دستورية، تتوىل أتمني املناصفة والتصدي لكل أشكال التمييز. وعلى هذا املستوى الثاين، أييت االلتزام الدستوري، تفعيال  

 ادقة اململكة املغربية على املواثيق الدولية ذات الصلة، نوعيا وُمطو ِّرا.ملص

 خبصوص احرتام حقوق اإلنسان يف حاالت الطوارئ 

اسس الدستور مبوجب ثالثة أحكام لكل ما يتصل حبماية حقوق اإلنسان، يف حاالت الطوارئ االستثنائية، بتأكيده على 
البملان يف ممارسته ملهامه، و  يف اإلبقاء على ضمان احلرايت واحلقوق األساسية املنصوص عليها، ويف رفع حالة  استمرار 

االستثناء مبجرد انتفاء أسباهبا. وبذلك يكون هذا املستوى الثالث، من حيث تفعيل التزام اململكة الدويل، مبقتضى ما ورد  
 ن خالل الفصل التاسع واخلمسني.يف املادة الرابعة من العهد الدويل، ُمَطو ِّرا ملكتسباهتا الدميقراطية، م 

 خبصوص التأويل وما يتعلق ابملس ابحلقوق واحلرايت  

أاثر موضوع عدم جواز أتويل حقوق اإلنسان املعرتف هبا عامليا، انشغال املنتظم الدويل منذ اعتماد اإلعالن العاملي حلقوق  
  التفكري الدويل، على شرط عدم املس صلة، واستقر  اإلنسان، ومرورا ابلعهدين الدوليني، فسائر املواثيق الدولية ذات ال 

 ابحلقوق واحلرايت.
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، ملوضوع عدم جواز أتويل العهد، على حنو احلقوق واحلرايت،    175وأسست الوثيقة الدستورية، من خالل التصدير والفصل   
اآلمر،  النظامي  املدخل  زوااي أخرى. فمن حيث  آمر، ومن  نظامي  متنوعة من مدخل  أوجه  أضحت حقوق    وذلك كم 

اإلنسان واحلرايت األساسية واالختيار الدميقراطي من ثوابت األمة اليت ال تقبل املراجعة، كما هو الشأن ابلنسبة لنظامها 
، اليت تستند عليها األمة يف «الثوابت اجلامعة«الدستوري والدين اإلسالمي، وقد وصفت احملكمة الدستورية املبادئ ب  

 حياهتا العامة.  

حتصني املوضوع بتأكيد دستوري سياسي صريح على التزام اململكة بعضويتها يف املنتظم الدويل، والتنصيص الصريح  ويزداد 
 على مشموالت حقوق اإلنسان، من حيث املبادئ واحلقوق واحلرايت.

 خبصوص احلق يف احلياة  

دويل واملتعلقة ابحلق يف احلياة، وأعاد وصفه  أعاد الدستور التأكيد على التزام اململكة مبقتضى املادة السادسة من العهد ال
 وتكييفه بكونه أول احلقوق لكل إنسان، من خالل الفصل العشرين منه.  

 خبصوص جترمي التعذيب

مل يقتصر الدستور مبقتضى الفصل الثاين والعشرين، على الوصف العام الوارد يف العهد الدويل، على مستوى املادة السابعة  
منه، خبصوص جترمي التعذيب، بل قيده بشروط قانونية وعملية وسياسية، تعكسها أصداء العدالة االنتقالية، حيث أكد يف  

اجلسدية أو املعنوية ألي شخص، يف أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت،    مستوى أول على عدم جواز املس ابلسالمة 
 خاصة أو عامة، وهذه األوصاف غري مذكورة يف املقتضى الدويل.  

قاسية أو الالإنسانية أو املهينة أو  ودقق الدستور يف مستوى اثن على حنو قاطع، وابألوصاف الالزمة، من حيث املعاقبة ال
ذلك يف مستوى اثلث، ابعتبار ممارسته وبكافة أشكاله، وأاي كان مصدرها، جرمية يعاقب عليها  احلاطة ابلكرامة، وعزز كل 

 القانون.
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 خبصوص حظر الرق واالجتار ابلرقيق 

أعاد الدستور، مبقتضى تصديره، وصف التزام الدولة الوارد يف املادة الثامنة من العهد الدويل، من خالل التأكيد على إرساء  
ضامن، الذي يتمتع فيه اجلميع ابألمن واحلرية والكرامة واملساواة، وال شك أن هذه القيم واملقومات، تتأسس يف  اجملتمع املت

 قطيعة مع مشموالت مادة العهد الدويل املتعلقة ابلعبودية والسخرة والعمل اإللزامي.

 والتعويض جراء التوقيف غري القانوينخبصوص احلق يف احلرية واألمن واالعتقال التعسفي وقرينة الرباءة 

أعاد الفصل الثالث والعشرين من الدستور ترتيب التزامات الدولة الواردة يف املادة التاسعة من العهد الدويل، وذلك بتضمني  
العدالة االنتقالية، من خالل التنصيص يف أمسى وثيقة لألمة، على اعتبار االعتقال التعسفي أو السري أو االختفاء    «أصداء»

القسري، من أخطر اجلرائم، اليت تعرض مقرتفيها ألقصى العقوابت.  وال َغْرَو أن هذا املقتضى الذي يكتسي طابع حكم 
أخرى تتصل به. ومن هنا، مت التأكيد على عدم جواز إلقاء القبض إال  مؤسس، ينعكس ابلنتيجة على ما يتلوه من أمور  

 مبقتضى القانون.

ومت تعزيز ضماانت اإليقاف واالعتقال، إبخبار الشخص فور اعتقاله، وبكيفية يفهمها، بدواعي اعتقاله وحبقوقه، ومن  
 وجبات املساعدة القانونية.ضمنها احلق يف التزام الصمت، وهو أمر غري مذكور يف العهد، وابلتنصيص على م

وارتقت الوثيقة الدستورية بكل ما يشمل املثول أمام احملكمة، بضمان احرتام قرينة الباءة واحلق يف احملاكمة العادلة. ودققت  
يف إعمال الوصف الدويل، املتعلق ابحلق يف احلصول على تعويض، جراء توقيف أو اعتقال غري قانوين، ابلتنصيص على  

 قضائي اليت تتحمل الدولة التعويض عنه، يف نطاق مسؤوليتها.اخلطأ ال

 خبصوص حقوق مسلويب احلرية  

منه، كمقومات   العاشرة  املادة  العهد مبوجب  الواردة يف  احلقوق  منه،  والعشرين  الثالث  الفصل  مبقتضى  يضمن الدستور، 
قاله اإلنسانية، ومن استفادته من برامج  أساسية يُعرتف مبوجبها بتمتع كل شخص معتقل، حبقوقه األساسية وبظروف اعت

 للتكوين وإعادة اإلدماج.  

 خبصوص حرية التنقل واملغادرة والعودة 

يعيد الدستور طبقا للفصل الرابع والعشرين منه ويف صيغة شاملة، تضمني احلقوق الواردة يف املادة الثانية عشر من العهد،  
 ار فيه، واخلروج منه والعودة إليه وبكوهنا حقوقا مضمونة للجميع.خبصوص حرية التنقل عب الرتاب الوطين واالستقر 
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 خبصوص محاية حقوق األجانب 

يتضمن الفصل الثالثون من الدستور، وعلى حنو أمشل، ما يتصل حبقوق محاية األجانب، مما حيعله مطورا بذلك التزام اململكة  
و  العهد،  من  عشر  الثالثة  املادة  يف  عليه  املنصوص  هبا  الدويل،  املعرتف  األساسية  احلرايت  من  األجانب  بتمكني  املتعلق 

 للمواطنني واملواطنات، ومن املشاركة ابلنسبة للمقيمني منهم، يف االنتخاابت اجلماعية. 

 ويقر الدستور يف نفس اإلطار شروط تسليم األشخاص املتابعني أو املدانني، حمددة مبقتضى القانون.  

 ادلة  خبصوص احلق يف احملاكمة الع

من العهد الدويل، خبصوص احلق يف احملاكمة العادلة، ومقتضى    15و    14ُيَضم ِّن الدستور وبطريقة مفصلة، ما ورد يف املادتني  
التفعيل الدستوري،    جتد العدالة االنتقاليةفصول متعددة، أسس ملقوماهتا وضماانهتا. ومرة أخرى،   آاثرها على مستوى 

 .  127 و 126 ، 125 ، 124 ،123 ،122  ،121 ، 120 ،119  ،118  ،117مبقتضى الفصول 

وهكذا، وعلى التوايل، مت إقرار دور القضاء يف محاية حقوق األشخاص واجلماعات وحرايهتم وأمنهم القضائي ويف تطبيق  
خص للدفاع عن حقوقه وعن مصاحله احملمية مبقتضى القانون، ويف إقرار  القانون ويف إقرار حق التقاضي املضمون لكل ش

حق الطعن أمام القضاء اإلداري، ويف تكريس قرينة الباءة ويف التأكيد على احملاكمة بوصفها الشامل، ويف جعل التقاضي  
ة اجللسات، وصدور األحكام املعللة،  جمانيا ملن ال يتوفر على موارد كافية، واحلق يف التعويض جراء اخلطأ القضائي، ويف علني

ويف كون األحكام النهائية ملزمة للجميع، وإحداث احملاكم العادية واملتخصصة وعدم جواز إحداث حماكم استثنائية. وبذلك،  
احلقوق   ترتقي الوثيقة الدستورية، ابحلق يف احملاكمة العادلة وضماانهتا، الواردة يف العهد الدويل، كحقوق قانونية إىل مستوى

 القانونية املدعمة حبقوق اإلنسان كحقوق أصيلة وابلضماانت املؤسساتية الكفيلة بتحقيقها.

 خبصوص االعرتاف ابلشخصية القانونية  

حييل الفصل الواحد والسبعني من الدستور على اختصاصات البملان يف جمال التشريع، فيما خيص نظام األسرة واحلالة املدنية 
 من العهد الدويل. 16 للمادة واجلنسية، تفعيال

 خبصوص محاية احلياة اخلاصة واألسرية 

، على التوايل، حق الفرد يف سالمة شخصه وأقرابئه ومحاية 24و  21يقر الدستور، ومبوجب ضماانت احلماية، يف الفصلني 
ممتلكاته، ويف نطاق مسؤولية السلطات املختصة، حبق الشخص يف محاية حياته اخلاصة وعدم انتهاك حرمة املنازل وعدم  

انتهاك سرية االتصاالت الشخصية  الشروط واإلجراءات احملددة طبقا للقانون، وعدم  كيفما كان   القيام بتفتيش إال وفق 
شكلها، أو الرتخيص ابالطالع على مضموهنا أو نشرها جزئيا أو كليا، إال أبمر قضائي، وميثل كل ذلك تفصيال، من حيث  

 من العهد الدويل.  17الضماانت القانونية والقضائية، وما ورد يف شأهنا من مشموالت محاية احلياة اخلاصة واألسرية يف املادة  
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 جدان والدين  خبصوص حرية الفكر والو 

يقر الفصل اخلامس والعشرين من الدستور، بصفة صرحية، مشموالته من حيث حرية الفكر والرأي والتعبري، بكوهنا مكفولة  
 بكل أشكاهلا.

وينص يف نفس اجملال واملستوى على أن ما يتعلق حبرية اإلبداع والنشر والعرض، يف جماالت األدب والفن والبحث العلمي  
نة. وجتدر املالحظة أن هذه احلرايت، غري مقرونة ابألوىل السالفة الذكر، يف العهد الدويل، يف مادته الثامنة  والتقين، مضمو 

 عشر.  

 خبصوص حرية الصحافة واحلصول على املعلومات

يدها يقر الدستور، مبقتضى املادة السابعة والعشرين، حق املواطنات واملواطنني يف احلصول على املعلومات، وأن يكون تقي
 مبقتضى القانون، وعلى الوقاية، من املس ابحلرايت واحلقوق املنصوص عليها، ومحاية مصادر املعلومات وجماالهتا.

منه، ملشموالت حرية الصحافة، يف عالقتها ابحلق يف التعبري ونشر األخبار واآلراء،    28ويرسخ الدستور، استنادا إىل الفصل  
نظيم وسائل اإلعالم العمومية، وبتخويل اهليأة العليا للسمعي البصري مهمة احرتام  وتنظيم قطاع الصحافة، وكذا قواعد ت

 التعددية.

وال شك أن هذه املقتضيات وبعدما مت حتصينها إبطارات قانونية ومؤسساتية، من خالل قانون الصحافة والنشر، والقانون  
 الدويل على حنو أمثل. من العهد 19املتعلق ابحلصول على املعلومات، قد مت إعمال املادة 

 حلرب والدعوة إىل الكراهية رائم اخبصوص حظر الدعاية جل

منه، كل حتريض على العنصرية أو الكراهية أو العنف، وينص على معاقبة القانون على    23جيرم الدستور، مبقتضى الفصل  
جرمية اإلابدة وغريها من اجلرائم ضد اإلنسانية، وجرائم احلرب. ويف نفس السياق، على كافة االنتهاكات اجلسيمة حلقوق  

د الوثيقة الدستورية. وبذلك مت تضمني ما ورد  اإلنسان، يف ما جتد معه، مرة أخرى، العدالة االنتقالية، آاثرها على صعي
 من العهد الدويل يف الدستور. 20ابملادة 

 خبصوص احلق يف التجمع السلمي وحق وحرية تكوين اجلمعيات واالنتماء النقايب  

سلمي،  ، مكتسبات حرية التجمع ويعززها، على وجه التتميم حبرايت االجتماع والتظاهر ال29يقر الدستور، مبقتضى الفصل  
كما يكرس حرية أتسيس اجلمعيات ويف نفس املستوى يكرس حقوق االنتماء النقايب والسياسي، وجيعلها موكولة للقانون 

 من العهد الدويل. 22و  21يف ممارستها، مما يعد ترسيخا ملا ورد يف املادتني  
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 خبصوص تكوين ومحاية األسرة ومحاية هوية الطفل 

، األسرة القائمة على عالقة الزواج الشرعي، هي اخللية األساسية للمجتمع، اليت تعمل  32يعتب الدستور مبقتضى الفصل  
 الدولة على ضمان حقوقها االقتصادية واالجتماعية، مبقتضى القانون، مبا يضمن وحدهتا واستقرارها واحلفاظ عليها.

احلماية   لتوفري  الدولة  تسعى  املقتضى،  متساوية  وبنفس  بكيفية  األطفال،  واملعنوي جلميع  االجتماعي  واالعتبار  القانونية 
 بصرف النظر عن حالتهم العائلية، ويف كون التعليم حق للطفل وواجب على األسرة والدولة.

ق  وميثل إحداث اجمللس االستشاري لألسرة والطفولة، احملدث تفعيال ملقتضى الدستور، اإلطار األمثل لتفعيل كافة حقو 
 من العهد الدويل. 24و  23الطفل، مما ميثل جتاواب مع ما ورد يف املادتني  

 خبصوص املشاركة يف الشأن العام وإجراء انتخاابت حرة ونزيهة 

من الدستور، أن لكل مواطن ومواطنة، احلق يف التصويت ويف الرتشيح لالنتخاابت العامة ويف التمتع ابحلقوق    30يقر الفصل  
ية، كما ينص على سن مقتضيات لتشجيع تكافؤ الفرص بني النساء والرجال يف ولوج الوظائف االنتخابية،  املدنية والسياس

 من العهد الدويل.    25مما ميثل تفعيال منسجما مع مقتضيات املادة 

 خبصوص املساواة أمام القانون والتمتع حبمايته بدون متييز 

ى تعبري عن إرادة األمة، وأن اجلميع، أفرادا وسلطات، متساوون  يرسخ الفصل السادس من الدستور، أن القانون هو أمس
 أمامه وملتزمون ابالمتثال له.

كما يرسخ على نفس املستوى مسؤولية السلطات العمومية يف توفري الظروف اليت متكن من تعميم الطابع الفعلي حلرايت  
السياسية واالقتصادية واالجتماعية، مما ميثل إعماال ملا ورد يف املواطنات واملواطنني واملساواة بينهم وعلى مشاركتهم يف احلياة  

 من العهد الدويل. 26املادة 

 خبصوص كفالة حقوق األقليات الدينية

، التأكيد على أن اإلسالم دين الدولة اليت تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية،  3يعيد الدستور، من خالل الفصل  
 من العهد الدويل. 29الدولة، ابملادة  فيما يعد تفسريا اللتزام

 


