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        2014201420142014يونيو يونيو يونيو يونيو     16161616االثنني االثنني االثنني االثنني 
        

        ؛؛؛؛الس)يد رئ$س جملس النواب احملرتمالس)يد رئ$س جملس النواب احملرتمالس)يد رئ$س جملس النواب احملرتمالس)يد رئ$س جملس النواب احملرتم
        ؛؛؛؛املس9شار�ن احملرتماملس9شار�ن احملرتماملس9شار�ن احملرتماملس9شار�ن احملرتميد رئ$س جملس يد رئ$س جملس يد رئ$س جملس يد رئ$س جملس الس) الس) الس) الس) 

        ؛؛؛؛الس)يد رئ$س احلكومة احملرتمالس)يد رئ$س احلكومة احملرتمالس)يد رئ$س احلكومة احملرتمالس)يد رئ$س احلكومة احملرتم
        ؛ ؛ ؛ ؛ دة الربملانيوندة الربملانيوندة الربملانيوندة الربملانيونالس)يدات الربملانيات والساالس)يدات الربملانيات والساالس)يدات الربملانيات والساالس)يدات الربملانيات والسا

        ؛؛؛؛لس)يدات الوز�رات والسادة الوزراءلس)يدات الوز�رات والسادة الوزراءلس)يدات الوز�رات والسادة الوزراءلس)يدات الوز�رات والسادة الوزراءاااا
        ؛؛؛؛الس)يدات والسادةالس)يدات والسادةالس)يدات والسادةالس)يدات والسادة

        السالم Aليمك السالم Aليمك السالم Aليمك السالم Aليمك 
  

من اTس)تور ويف س)ياق مطبوع بزتايد اهKم املنظومة  160ٔ#ماممك اليوم تفعيال Hلفصل ٔ#قف 
ال حقوق إال�سان سواء رغبة مهنا يف تقامس التجربة ٔ#و مساءYهتا ٔ#و � بالدWجتاه ااTولية 

اس)تjالص اTروس مهنا، مما حيمت Aلينا اليقظة اليوم`ة واملزيد من املوضوعية واTقة واملصداق`ة يف 
  .التعاطي مع ملف حقوق إال�سان اrي ٔ#صبح معوملا ٔ#كرث من ٔ#ي وقت مىض

اليوم {شلك لبنة ت}ٔس$س)ية يف العالقة بني السلطة ال9رشيعية  ٕان هذه اHلحظة اليت حنياها
و�لنظام اTا�يل �لس النواب والنظام  اTس)تور، ومؤسس�9ا، مس)نود�ن يف ذ� مبق�ضيات

خمتلف ٕاسهامات ا�لس �الل الفرتة املمتدة  تقر�روس}ٔتناول يف هذا ال  .اTا�يل �لس املس9شار�ن
  .2013ٕاىل �اية ممت س)نة  2011من مارس 
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IIII - - - - ا�لس الوطين حلقوق إال�سانا�لس الوطين حلقوق إال�سانا�لس الوطين حلقوق إال�سانا�لس الوطين حلقوق إال�سان    
        

        ٔ#�هتا الس)يدات، #ٔهيا السادةٔ#�هتا الس)يدات، #ٔهيا السادةٔ#�هتا الس)يدات، #ٔهيا السادةٔ#�هتا الس)يدات، #ٔهيا السادة
        

 يف س)ياق مسلسل إالصال�ات اليت {شهدها بالدW مت ٕا�داث ا�لس الوطين حلقوق إال�سان
ؤ#نيطت به �ام امحلاية والتعز�ز وٕا�راء الفكر واحلوار حول  2011مارس فاحت مبق�ىض ظهري 

ومت �رتقاء به ٕاىل  اTميقراطية ومتتيعه �الس)تقاللية الالزمة لالضطالع بصالح`اته وتنويع تد�الته
   .من اTس)تور احلايل 161مؤسسة دس)تورية وفق مق�ضيات الفصل 

من طرف جلنة الت¥س)يق اTولية Hلمؤسسات  ،)#ٔ (Aىل اعKد الف¡ة  �اص  ٕان مؤسس�9ا هاته
اليت اعمتدهتا امجلعية العامة لªٔمم املت¨دة  "م°ادئ �ر®س"مبوجب  الوطنية التابعة لªٔمم املت¨دة،

وهكذا اعتربت اHلجنة ٔ#ن ا�لس الوطين حلقوق إال�سان مؤسسة مس)تق  وتعددية  .1993 س)نة
   .طبقا لهذه املبادئ

بة ا�لس احلالية مبقاربة اعمتدت، يف اخ�يار اºٔعضاء، Aىل توس)يع دا¹رة و لقد متزي اخ�يار ¶رµي 
�س9شارات لضامن متثيلية Wجعة Hلجمعيات املُمث  Hلمجمتع املدين، ح`ث متت اس9شارة ٔ#كرث من 

مجعية، لتوفري رشوط ال9ش)ب$ب والت}ٔن$ث والتغطية اجلغراف`ة وٕارشاك ٔ#عضاء ي¥متون Áتلف  250
كام ¶متزي {شك`  ا�لس ب�9وعها وتعدد�هتا، وجرى احلرص Aىل . حقوق إال�سان  جماالت ٔ#ج`ال

من اºٔعضاء هن �ساء، و مت تعيني عضو�ن من مغاربة العامل مضن   %46حتق`ق املناصفة ٕاذ ٔ#ن 
  . نفس إالطار

و ت�9وع {شك`  ا�لس من ح`ث �خ�صاصات املهنية و�جKعية، ح`ث يضم ا�لس اجلديد، 
، )حمامون ؤ#طباء(ٕالضافة ٕاىل الربملانيني، ٔ#ساتذة Ìامعيني، ٔ#طر مجعوية ونقابية، �ن حرة �

حصف`ون، �رباء مغاربة من م�ظومة حقوق إال�سان لهيئة اºٔمم املت¨دة، و�شطاء ي¥متون ٕاىل 
  . املنظامت �ري احلكوم`ة

ين ٔ#Ñهتز م�اس)بة تقدمي هذا ال 
Ò
ٔ#ماممك ºٔذµر ٕ��دى نقط التÓديدات املؤسساتية الهامة اليت  تقر�را

، ٔ#ال ويه ن من جملس اس9شاري ٕاىل جملس وطينرافقت انتقال املؤسسة الوطنية حلقوق إال�سا
تنصيص الظهري الُم¨ِدث A Ùىل ٕا�شاء جلان Øوية متارس �خ�صاصات املُخوH ÖلمÓلس يف جمال 

وهبذا املعىن، فهßي ٕا�دى جتليات فلسفة . ا Aىل املس)توى الرتايبحامية حقوق إال�سان و اYهنوض هب
  . القرب والتوطني احمليل ºٓليات حامية حقوق إال�سان
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. 2012ٕاىل شهر فربا�ر  2011يف الفرتة املمتدة من دج�رب  13وقد مت تنص$ب اHلÓان اجلهوية 
ني ºٓلية لالنتصاف والتظمل، ٔ#ولُها �اÌة املواطنات واملواطن: ل9س)تجيب لثالثة انتظارات ٔ#ساس)ية 

وÑæهيا احلاÌة ٕاىل تفاAل ٔ#فضل بني م�ظومة حامية حقوق إال�سان واYهنوض هبا Aىل املس)توى 
  . الرتايب، و�يق املرافق العموم`ة، وYæهثا املسامهة يف دمع الوساطة بني اTوÖ واملواطنني

و ) ملئةيف ا 43.46(امرٔ#ة  133م ، من ب$هن 306وهكذا يبلغ Aدد عضوات ؤ#عضاء اHلÓان اجلهوية 
ٔ#ما من ح`ث انKءاهتم ). يف املئة 6.8(خشصا يف وضعية ٕاAاقة  21و) يف املئة 31(شا�  96

  ... ةاء واحملاماضالسوس)يو �نية، فقد توزعت بني القطاع العام واخلاص و�ن الطب والص¨افة والق
        

        ٔ#�هتا الس)يدات، #ٔهيا السادةٔ#�هتا الس)يدات، #ٔهيا السادةٔ#�هتا الس)يدات، #ٔهيا السادةٔ#�هتا الس)يدات، #ٔهيا السادة
يعترب ا�لس الوطين حلقوق إال�سان اليوم عضوا فاAال يف جلنة الت¥س)يق  ،Aىل الصعيد اTويل

مؤسسة Aرب العامل والش)بكة  100اTولية Hلمؤسسات الوطنية حلقوق إال�سان املمث  ملا �زيد عن 
إالفريق`ة Hلمؤسسات الوطنية املعنية حبقوق إال�سان، وامجلعية الفرÑكوفونية Hلمؤسسات الوطنية 

، واحلوار العريب اºٔوريب لهذه املؤسسات والش)بكة العربية Hلمؤسسات الوطنية حلقوق اليت يرتٔ#سها
كام يعترب من بني املؤسسات الوطنية اºٔكرث دينام`ة وحضورا . إال�سان اليت يضطلع ðرئاس)هتا

  .ومسامهة Aىل مس)توى جملس حقوق إال�سان جبنيف
اHلÓان وفرق العمل واملقرر�ن م�ظومة اºٔمم املت¨دة حلقوق إال�سان مبا فهيا مع ا�لس يتفاAل و 

�حتاد  يتالتفاAل مع م�ظومكذا وواكالت اºٔمم املت¨دة املتخصصة املعمتدة �ملغرب، و اخلاصني 
اس)تق°ال الوفود (، والزóرات اTبلوماس)ية �ري احلكوم`ة ، واملنظامت اTوليةوجملس ٔ#ور� اºٔورويب

  ). والبعثات اTولية
 ،واملفوضية السام`ة حلقوق إال�سان ،اHلÓان وفرق العمل واملقرر�ن اخلاصنيوحتظى العالقة مع 

احلرص Aىل : ح`ث يعمل ا�لس يف اجتاهني. وجملس حقوق إال�سان ب}ٔمهية �اصة يف معل ا�لس
يف ٕاAداد التقار�ر اTورية املنتظرة من املغرب، من Øة، وضامن تد�ö  ٕابداء رٔ#يه وتقدمي مسامهته

املس)تقل ٕا�ن حفص ت÷ التقار�ر، من Øة æنية، عن طريق تقدمي تقار�ره ٔ#و املدا�الت الك�ابية 
بت¥س)يق مع وزارة الشؤون اخلارج`ة والتعاون ا�لس كام معل . والشفوية يف نطاق احلوار التفاAيل

ا�rن  فرق العمل واملقرر�ن اخلاصنيالوزارية امللكفة حبقوق إال�سان Aىل ت$سري �مة  واملندوبية
 .قاموا ðزóرات لبWú ومضهنا اجلهات اجلنوبية الثالث Hلمملكة �الل هذه الفرتة
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Aالوة Aىل ذ�، حيرِص ا�لس Aىل ¶رس)يخ العالقات مع الهيئات اTبلوماس)ية املعمتدة �ملغرب 
ت التعاون مع املنظامت احلكوم`ة اTولية واجلهوية املعنية بقضاó حقوق إال�سان و¶منية Aالقا
...) اºٔوريب و�حتاد من ٔ#Ìل املتوسطم�ظمة التعاون واºٔمن اºٔوربيني، �حتاد (واTميقراطية 

إال�سان ومتكني اYمتثيليات اTبلوماس)ية املغربية �خلارج من املعلومات والتقار�ر املرتبطة حبقوق 
وتطو�ر Aالقات الرشاكة مع املنظامت �ري احلكوم`ة اTولية العام  يف ا�ال واملهمتة ب}ٔوضاع حقوق 

، اس)تق°ل  2013ٕاىل ممت دج�رب  2011و�الل الفرتة املمتدة من فاحت مارس . إال�سان �ملغرب
  .وفدا ٔ#ج�بيا 160ا�لس 

بية اTامئة حلقوق إال�سان التابعة جلامعة اTول و®شارك ا�لس بصفة مالِحظ يف ٔ#شغال اHلجنة العر 
العربية و®شغل عضوية جلنة اخلرباء القانونيني الرف`عة املس)توى امللكفة A�ٕداد مرشوع النظام 

  .اºٔسايس Hلمحمكة العربية حلقوق إال�سان
        

IIIIIIII - - - - العالقة مع الربملانالعالقة مع الربملانالعالقة مع الربملانالعالقة مع الربملان    
  

        ٔ#�هتا الس)يدات، #ٔهيا السادةٔ#�هتا الس)يدات، #ٔهيا السادةٔ#�هتا الس)يدات، #ٔهيا السادةٔ#�هتا الس)يدات، #ٔهيا السادة
II-1  .ا�لينيTلسني النظامني اÓلمH  

نونرب  19بتارخي  929 رمق و 2013غشت  22بتارخي  924رمق ( ا�لس اTس)توري اشلك قرار 
مع ٔ#حاكم اTس)تور، حلظة ممزية  يات النظام اTا�يل �لس النوابمبطابقة مق�ض  نيالقاضي )2013

واحلاكمة اجليدة، ، مع �يق املؤسسات الوطنية املعنية �حلقوق واحلرóت الربملان�ل¥س)بة لعالقة 
مواد تؤسس لعالقة مضبوطة بني جملس النواب واملؤسسات الوطنية  7فقد تضمن النظام اTا�يل 
  .من اTس)تور 170ٕاىل  161الوارد ذµرها يف املواد من 

لنظام املق�ضيات اجلديدة الواردة يف النظام اTا�يل �لس النواب وم�يالهتا يف اهذه وس)متكن 
  :مج  من اºٔهداف ٔ#مهها من حتق`ق س9شار�ناTا�يل �لس امل 

ات املبذوÖ من ق°ل املؤسسات الوطنية يف جمال املسامهة يف جودة د¶مثني ا�هو  .1
مضن اºٔشغال التحضريية Hلنصوص ال9رشيعية اليت  �س9شاريةاعتبار اºٓراء و  ،ال9رشيعات

 ؛ ت}ٔويل بعض املق�ضيات عند التطبيقميكن العودة ٕاYهيا يف فهم و 
مالءمة ال9رشيعات الوطنية مع املعاهدات اTولية اليت صادقت Aلهيا طو�ر املسامهة يف ت .2

 ؛دWبال
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Aىل  – ق�ضاءعند � – �الس�9ادتعز�ز ٔ#دوار الربملان يف تق`مي الس)ياسات العموم`ة  .3
 ؛�س9شاريةاºٓراء واTراسات املنجزة من ق°ل املؤسسات الوطنية 

رئ$س جملس النواب الس)يد اليت تقدمت هبا املؤسسات الوطنية ٕاىل وٕاجامال فٕان معظم املقرت�ات 
Tى خمتلف مكوWت الربملان،  من ق°لهاخبصوص النظام اTا�يل لهذا ا�ºٔري واكنت موضوع ¶رافع 

ذات الص  " م°ادئ بلغراد"قد مت ٕادماØا، مما جعل املغرب �كون ٔ#�د اTول الس)باقة لتفعيل 
وهو ما ت}ٔكد من �الل اجKع  .واملؤسسات الوطنية حلقوق إال�سان�لعالقة بني الربملاWت الوطنية 

  ).2014مارس (جبنيف مؤخرا  جلنة الت¥س)يق اTولية Hلمؤسسات الوطنية حلقوق إال�سان
        

        السادةالسادةالسادةالسادة، #ٔهيا ، #ٔهيا ، #ٔهيا ، #ٔهيا ٔ#�هتا الس)يداتٔ#�هتا الس)يداتٔ#�هتا الس)يداتٔ#�هتا الس)يدات
2.II  .م°ادئ بلغراد  

  
م°ادئ بلغراد تعترب الوثيقة اTولية املرجعية يف م}ٔسسة العالقة بني الربملاWت الوطنية  ٕاذا اكنت

الوقوف عند ٔ#مه ما Ìاءت به هذه فٕانه من املف`د ، لوطنية املعنية �حلقوق واحلرóتوا�الس ا
  :املشرتكة Hلطرفني مهنا �لزتاماتالوثيقة ح`ث نصت Aىل وÌه اخلصوص، Aىل 

رضورة ٔ#ن تقوم املؤسسات الوطنية حلقوق إال�سان بتطو�ر Aالقة معل قوية مع اHلجنة  �
وحتديد  ،من ٔ#Ìل تعز�ز تبادل املعلومات ،الربملانية املتخصصة يف جمال حقوق إال�سان

ؤ#ن يطال هذا التعاون �يق اHلÓان  .جمال حامية حقوق إال�سانجماالت التعاون املمك�ة يف 
    .املشرتك �هKميف القضاó ذات 

ٕاىل الربملاWت  ،املؤسسات الوطنية حلقوق إال�سان املشورة والتوصيات واملعلومات ميتقد �
�ش}ٔن القضاó املرتبطة حبقوق إال�سان، ومساAدة الربملان يف ممارسة ٔ#دواره يف ال9رشيع 

مبا يف ذ� الزتامات اTوÖ يف جمال حقوق إال�سان  ،ومراق°ة وتق`مي الس)ياسات العموم`ة
        .Aىل املس)توى اTويل

�ش}ٔن حمتوى مشاريع  اس9شارة املؤسسات الوطنية حلقوق إال�سان من ق°ل الربملاWت �
ملبادئ ومعايري حقوق إال�سان  ا�رتا�اوالت}ٔكد من مدى  ،ومقرت�ات القوانني اجلديدة

والعمل Aىل تقدمي مقرت�ات، عند إالق�ضاء، من ٔ#Ìل مالءمة ال9رشيعات الوطنية مع 
 .املعايري اTولية حلقوق إال�سان
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3.II  .مساهامت ا�لس املعيارية  
  

وٕاعامال لهذه املبادئ و¶رصيدا لتجربة ا�لس الوطين حلقوق إال�سان يف جمال ٕابداء اºٓراء 
من الظهري احملدث Ù، سامه ا�لس ðرٔ#يه �س9شاري و بناء  �16س9شارية تطبيقا ºٔحاكم املادة 

ت ت ت ت املتعلق �لضامWاملتعلق �لضامWاملتعلق �لضامWاملتعلق �لضامW    12121212----01010101مرشوع القانون رمرشوع القانون رمرشوع القانون رمرشوع القانون رمقمقمقمق    يف  )2012ماي ( رئ$س  النواب الس)يدAىل طلب 
و مضن نفس . م�ه 7، و �اصة املادة اºٔساس)ية املمنو�ة Hلعسكريني �لقوات املسل¨ة امللك`ةاºٔساس)ية املمنو�ة Hلعسكريني �لقوات املسل¨ة امللك`ةاºٔساس)ية املمنو�ة Hلعسكريني �لقوات املسل¨ة امللك`ةاºٔساس)ية املمنو�ة Hلعسكريني �لقوات املسل¨ة امللك`ة
مرشوع القانون رمرشوع القانون رمرشوع القانون رمرشوع القانون رمقمقمقمق    س املس9شار�ن حول لإالطار ٔ#بدى ا�لس رٔ#ó اس9شارó بطلب من رئ$س جم

قد و  ،)2013ش)ت¥رب ( املتعلق بت¨ديد رشوط الشغل وال9شغيل املتعلق �لعامل املاملتعلق بت¨ديد رشوط الشغل وال9شغيل املتعلق �لعامل املاملتعلق بت¨ديد رشوط الشغل وال9شغيل املتعلق �لعامل املاملتعلق بت¨ديد رشوط الشغل وال9شغيل املتعلق �لعامل املزنزنزنزنلينيلينيلينيليني    19191919- - - - 12121212
وÌه نفس الطلب ٕاىل ا�لس �ق�صادي و �جKعي، و هو ما مكن ºٔول مرة مؤسس)تني 

  .اس9شاريتني من الت¥س)يق من ٔ#Ìل التاكمل يف العمل �س9شاري اrي طلبه جملس املس9شار�ن
ف� يتعلق مبسامهة ا�لس الوطين حلقوق إال�سان يف النصوص املعيارية املؤسسة لعالق�ه �لربملان، و 

املتعلق  27.11مراجعة بعض مق�ضيات القانون التنظميي رمق  2011 غشتاقرتح ا�لس يف فقد 
اخلاص  30.11مبقرت�اته املتعلقة �لقانون  يف نفس الشهر مبÓلس النواب، كام تقدم ا�لس

 . �ملالحظة املس)تق  واحملايدة لالنتjا�ت
  

            ٔ#�هتا الس)يدات و السادةٔ#�هتا الس)يدات و السادةٔ#�هتا الس)يدات و السادةٔ#�هتا الس)يدات و السادة
تقوية Aالقة ا�لس الوطين حلقوق  2013ٕاىل �اية ممت س)نة  2011 نونربشهدت الفرتة املمتدة من 

  :وهكذاإال�سان �ملؤسسة ال9رشيعية Aىل ٔ#كرث من مس)توى، 
حرص ا�لس Aىل املسامهة يف معظم اHلقاءات اTراس)ية والندوات اليت نظمت سواء مببادرة  .1

من جملس النواب ٔ#و جملس املس9شار�ن، مبا يف ذ� م°ادرات الفرق الربملانية وبعض اHلÓان 
ا الربملانية اTامئة، وقد بلغ مجموع الندوات واóºٔم اTراس)ية اليت شهدت مشاركة فعلية HلمÓلس م

يوما دراس)يا اكن ٔ#ðرزها مشاركة ا�لس يف الفعاليات املنظمة مبناس)بة ختليد الربملان  33مجموAه 
  .2013نونرب  25املغريب µ�Hرى امخلسني ٕال�داثه والندوة اTولية املنظمة هبذه املناس)بة يف 

واليت وصل  ،�سان¶زايد Aدد الوفود الربملانية اºٔج�بية اليت اس)تق°لت ��لس الوطين حلقوق االٕ . 2
   وفدا ðرملانيا A58ددها ٕاىل ما مجموAه 

 لك مكوWت الربملان من حرص ا�لس ٔ#يضا Aىل دميومة تواصö �ملؤسسة الربملانية Aرب متكني. 3
  .هٕاصداراتخمتلف 
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ملسامهة يف اTيبلوماس)ية الربملانية، وبصفة �اصة مواµبة معل الربملان املغريب مضن ٕاطار امجلعية ا. 4
  . "رشيك من ٔ#Ìل اTميقراطية"بوضع  الربملانية �لس ٔ#ورو� ح`ث �متتع الربملان املغريب

العمل الربملاين Hلجنة املشرتكة بني الربملان املغريب والربملان  ويف هذا إالطار واµب ا�لس. 5
   .بربوµس)يل 2013ش)ت¥رب  18وسامه Aىل اخلصوص يف م�اقشة تقر�ر�نوك يوم  اºٔورويب،

دمع م°ادرات الفرق الربملانية Aىل هذا املس)توى و�اصة، مشاركة ا�لس يف اHلقاء املنعقد . 6
مببادرة مشرتكة مابني الت¨الف اºٔورويب Hلم¨افظني إالصالح`ني  2013فربا�ر  2-1مبرا�ش يف 

قالل، ، والفرق الربملانية HلعداÖ والتمنية، واºٔصاÖ واملعارصة، و�س)ت�AECRلربملان اºٔورويب 
، ح`ث """"اºٔمن واTميقراطية يف املنطقة املغاربيةاºٔمن واTميقراطية يف املنطقة املغاربيةاºٔمن واTميقراطية يف املنطقة املغاربيةاºٔمن واTميقراطية يف املنطقة املغاربية""""و�حتاد اTس)توري، واÁصصة Hلحوار حول 

  ".شارك ا�لس مبدا�  حول الضامWت اTس)تورية حلقوق إال�سان
نونرب  15-14يف م�تدى �شرتاµيني التقدم`ني املغاربيني واºٔروبيني املنظم مبرا�ش يويم  واملشاركة

 مبÓلس النواب م من طرف الفريق �شرتايك �لربملان اºٔورويب والفريق �شرتايكواملنظ 2013
، ح`ث اعمتد املنتدى وثيقة مرجعية حتت امس نداء """"من ٔ#Ìل ق`ام مغرب µبري تقدمن ٔ#Ìل ق`ام مغرب µبري تقدمن ٔ#Ìل ق`ام مغرب µبري تقدمن ٔ#Ìل ق`ام مغرب µبري تقديميميميم""""حتت شعار 

  .مرا�ش اrي مت فهيا التنويه بعمل ا�لس الوطين حلقوق إال�سان
  

4.II . لربملان يفH Öجمال حقوق إال�سانمساهامت دا  
        

        ٔ#�هتا الس)يدات و السادة، ٔ#�هتا الس)يدات و السادة، ٔ#�هتا الس)يدات و السادة، ٔ#�هتا الس)يدات و السادة، 
 :  يف جمال حقوق إال�سان و ذ� Aرب الربملان  د �بع ا�لس ðلك اAزتاز ، معللق

النقاش املف�وح بني الربملان واحلكومة مبناس)بة م�اقشة املزيانيات الفرعية �موAة  .1
قطاAات اTا�لية، العدل، (القطاAات ذات الص  املبارشة �حلقوق احلرóت و�اصة 

دارة السجون وٕاAادة اخلارج`ة، املندوبية الوزارية حلقوق إال�سان، املندوبية العامة الٕ 
 ...).دماجاالٕ 

ختصيص جلنة العدل وال9رشيع وحقوق إال�سان مبÓلس النواب Hلقائني �اصني اºٔول يف  .2
وق ٔ#وضاع حق"مبسامهة رئ$س مؤسسة وس)يط اململكة حول  2012ٔ#كتوðر  23

Hلنقاش حول وضعية حقوق إال�سان �ملغرب  ð#ٔ2013ريل  23والثاين يوم " إال�سان
 .مبسامهة ا�لس الوطين حلقوق إال�سان واملندوبية الوزارية حلقوق إال�سان
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م°ادرة مجموAة من الفرق الربملانية ب�9ظمي ٔ#óم دراس)ية ودعوة ا�لس الوطين حلقوق  .3
ملقاربة احلقوق`ة يف التعاطي مع بعض القضاó ٔ#و التفاAل مع إال�سان Hلمسامهة فهيا ٕالðراز ا

بعض التقار�ر املوضوAاتية الصادرة عن ا�لس، ٔ#و القضاó اليت تندرج مضن إالهKم 
ٔ#وضاع السجناء، اºٔطفال املودAني مبراكز حامية الطفوÖ، حقوق : املشرتك Hلمؤسس)تني 

النقابية، حقوق ال¥ساء، حقوق املهاجر�ن إال�سان والص¨ة النفس)ية والعقلية، احلرóت 
 .اخل... التعدد الثقايف واHلغويوتدبري

اس)تحضار الربملانيات والربملانيني لقضاó حقوق إال�سان يف خمتلف ٔ#وÌه معلهم سواء  .4
 ، Aىل صعيد العالقات الربملانية الثنائية ٔ#و يف خمتلف الهيئات واملنتدóت الربملانية

ش)بكة ðرملانيات وðرملانيني ضد عقوبة إالAدام و¶رافعهم من ٔ#Ìل م°ادرة اس)تحضار ٔ#مهية  .5
 .ٕالغاهئا

    ٕان ا�لس واع ٕان ا�لس واع ٕان ا�لس واع ٕان ا�لس واع لكلكلكلك الوعي ٔ#ن موضوع ٕالغاء عقوبة إالAدام الوعي ٔ#ن موضوع ٕالغاء عقوبة إالAدام الوعي ٔ#ن موضوع ٕالغاء عقوبة إالAدام الوعي ٔ#ن موضوع ٕالغاء عقوبة إالAدام، ، ، ، ٔ#�هتا الس)يدات ٔ#هيا السادةٔ#�هتا الس)يدات ٔ#هيا السادةٔ#�هتا الس)يدات ٔ#هيا السادةٔ#�هتا الس)يدات ٔ#هيا السادة ....6666
حمل نقاحمل نقاحمل نقاحمل نقاشششش وتضارب �ف وتضارب �ف وتضارب �ف وتضارب �فاكاكاكاكر واملواقف دا�ل ا�متع خصوصا #ٔمام بعر واملواقف دا�ل ا�متع خصوصا #ٔمام بعر واملواقف دا�ل ا�متع خصوصا #ٔمام بعر واملواقف دا�ل ا�متع خصوصا #ٔمام بعضضضض اجلرا اجلرا اجلرا اجلرامئمئمئمئ ال ال ال ال))))شعة شعة شعة شعة 
وخملفاهتا Tى اقارب الض¨اó، وٕاذ يدعو ا�لس ٕاىل حوار هادئ ورصني ومعقلن حول وخملفاهتا Tى اقارب الض¨اó، وٕاذ يدعو ا�لس ٕاىل حوار هادئ ورصني ومعقلن حول وخملفاهتا Tى اقارب الض¨اó، وٕاذ يدعو ا�لس ٕاىل حوار هادئ ورصني ومعقلن حول وخملفاهتا Tى اقارب الض¨اó، وٕاذ يدعو ا�لس ٕاىل حوار هادئ ورصني ومعقلن حول 

انضامم بWú انضامم بWú انضامم بWú انضامم بWú ٕاىل ٕاىل ٕاىل ٕاىل يؤكد Aىل موقفه اTاعي يؤكد Aىل موقفه اTاعي يؤكد Aىل موقفه اTاعي يؤكد Aىل موقفه اTاعي ي¥هتز ا�لس هذه املناس)بة ل ي¥هتز ا�لس هذه املناس)بة ل ي¥هتز ا�لس هذه املناس)بة ل ي¥هتز ا�لس هذه املناس)بة ل هذا املوضوع، ل هذا املوضوع، ل هذا املوضوع، ل هذا املوضوع، ل 
HHHHول الثاين امللحµول الثاين امللحلربوتوµول الثاين امللحلربوتوµول الثاين امللحلربوتوµويل اخلاص �حلقوق املدنية والس)ياس)ية، لربوتوTويل اخلاص �حلقوق املدنية والس)ياس)ية، ق �لعهد اTويل اخلاص �حلقوق املدنية والس)ياس)ية، ق �لعهد اTويل اخلاص �حلقوق املدنية والس)ياس)ية، ق �لعهد اTالقاالقاالقاالقايضيضيضيض    ق �لعهد ا

ٔ#ن تعمل بالدA Wىل التصويت �ٔ#ن تعمل بالدA Wىل التصويت �ٔ#ن تعمل بالدA Wىل التصويت �ٔ#ن تعمل بالدA Wىل التصويت �جيجيجيجيايب Aىل قرار امجلعية العامة ايب Aىل قرار امجلعية العامة ايب Aىل قرار امجلعية العامة ايب Aىل قرار امجلعية العامة ٕ�لغاء عقوبة إالAدام و ٕ�لغاء عقوبة إالAدام و ٕ�لغاء عقوبة إالAدام و ٕ�لغاء عقوبة إالAدام و 
        . . . . ٕالغإالغإالغإالغاهئهئهئهئاااالªٔمم املت¨دة املتعلق بوقف تنف`ذ عقوبة إالAدام، يف #ٔفق لªٔمم املت¨دة املتعلق بوقف تنف`ذ عقوبة إالAدام، يف #ٔفق لªٔمم املت¨دة املتعلق بوقف تنف`ذ عقوبة إالAدام، يف #ٔفق لªٔمم املت¨دة املتعلق بوقف تنف`ذ عقوبة إالAدام، يف #ٔفق 

ن عاكشة وزóرة Wئبات ٕاقدام جملس النواب Aىل {شك`ل جلنة اس)تطالعية لزóرة جس .7
  .ونواب حلي إالAدام �لسجن املركزي �لق�يطرة

¶زايد اهKم الربملانيني ب}ٔوضاع حقوق إال�سان يؤرش Aليه ٔ#يضا جحم ونوعية اºٔس)ئ   .8
 253لو�دها توج`ه ما مجموAه  2013الربملانية املوØة ٕاىل احلكومة ح`ث شهدت س)نة 

وال {شمل هذه اºٔرقام سوى ٔ#ربع .  كتابياسؤ� 91سؤ� شفوó،  162سؤ� مضهنا 
  ).والعالقة مع الربملان �جKعيةالعدل، اTا�لية، التمنية (قطاAات 

  
موضوعي ودق`ق Tينام`ات حقوق إال�سان يف هو حماوÖ تق`مي تقر�ر ومبا ٔ#ن ٕا�دى ٔ#هداف هذا ال 

ال9رشيعية اليت س)بق ذµرها {شلك املغرب، فٕان ا�لس يعترب ٔ#ن خمتلف ٔ#وÌه التفاAل مع املؤسسة 
  .ممارسة فضىل حظيت �س)تحسان دويل
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IIIIIIIIIIII - - - - العالقة مع احلكومةالعالقة مع احلكومةالعالقة مع احلكومةالعالقة مع احلكومة    

        
        ٔ#�هتا الس)يدات، #ٔهيا السادةٔ#�هتا الس)يدات، #ٔهيا السادةٔ#�هتا الس)يدات، #ٔهيا السادةٔ#�هتا الس)يدات، #ٔهيا السادة

شهدت Aالقة ا�لس �حلكومة تطورا سواء Aىل صعيد رئاسة احلكومة، ٔ#و Aىل صعيد العالقة لقد 
وبعض القطاAات احلكوم`ة Aىل وÌه الت¨ديد، ٕاذ حرص ا�لس Aىل دعوة خمتلف  ،بني ا�لس

القطاAات احلكوم`ة Hلمشاركة يف لك الندوات والتظاهرات اليت ينظمها، وكذا متك`هنا من خمتلف 
اركة واحلضور يف مجمل التظاهرات والندوات اليت دعي شكام حرص ٔ#يضا Aىل امل  .ٕاصدارات ا�لس

  .خمتلف القطاAات احلكوم`ةٕاYهيا من ق°ل 
، �در ا�لس م°ارشة بعد تنصيهبا ٕاىل توج`ه مذµرة ٕاىل الس)يد رئ$س فعىل صعيد رئاسة احلكومة

احلكومة ®س)تحرض فهيا بعض ٔ#ولوóت الس)ياسة العموم`ة يف جمال حقوق إال�سان يف ٕاطار اس)مترار 
س)يد رئ$س احلكومة والس)يد وز�ر ٔ#عقهبا عقد Ìلسة العمل اºٔوىل مع ال . وفاء املغرب �لزتاماته

وذ� لتقدمي رؤية ا�لس وðراجمه �ل¥س)بة لهذه املر� ، ٕا�رها مت  2012اTوÖ يف مطلع س)نة 
االتفاق Aىل ٔ#ج�دة ملتابعة تنف`ذ خمتلف �لزتامات املشرتكة، �اصة مهنا ت÷ املتعلقة بتصف`ة ما 

  . تبقى من ملفات هيئة إالنصاف واملصاحلة
  :®سÓل ا�لس �طارويف هذا 

يف جمال Ìرب  اجيابية التعاون اrي ما ف�ئت تبديه رئاسة احلكومة ل9رسيع اهناء امللفات العالقة .1
 ؛اºٔرضار الفردية

املرتبطة ٕ�صالح م�ظومة العداÖ و  Hلمشاركة يف احلوارات العموم`ة ة ا�لس¶مثني م°ادرة دعو  .2
   ºٔدوار اTس)تورية اجلديدة Hلمجمتع املدين؛ا�لس �س9شاري Hلش)باب والعمل امجلعوي وا

مشاريع نصوص  7من  ه�لتعاون اrي ابدته بعض القطاAات احلكوم`ة ف� خيص متك`ن التنويه .3
مرشوع اTورية ( :ويتعلق اºٔمر ب ٕالبداء رٔ#يه �ش}ٔهنا، {رشيعية ومرشوع دورية وا�دة

املتعلقة �لرشاكة بني اTوÖ و امجلعيات، الصيغة اºٔوىل من قانون ا�لس الوطين Hلص¨افة، 
الصيغة اºٔوىل من مرشوع قانون حق احلصول Aىل املعلومات، مرشوعي القانونني التنظمييني 

قانون املسطرة املتعلقان ��لس اAºٔىل Hلسلطة القضائية و النظام اºٔسايس Hلقضاة، مرشوع 
س)ية ٔ#و عقلية نف  اضطرا�تحبامية اºٔشjاص املصابني من "اجلنائية، مرشوع القانون املتعلق 

  ؛)و مرشوع قانون الطب الرشعي ”وµيف`ة التكفل هبم
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و  21و 15و �14خ�صاصات املنصوص Aلهيا يف املواد  �ش}ٔن تفعيلتفاAل احلكومة اجيابية  .4
تقد�ا احلكومة Øºٔزة املسامهة يف التقار�ر اليت (: من الظهري احملدث HلمÓلس  23و  22

املسامهة يف اYهنوض بثقافة حقوق  و التعاون يف جمال حامية حقوق إال�سان و املعاهدات
   ؛)يف ¶منية قدرات املصاحل العموم`ةاملسامهة  و ن و ٕاشاعهتاإال�سا

ذات العالقة حبقوق إال�سان Aىل ا�لس، ويتعلق  Aدم ٕا�اA Öدد #ٓخر من مشاريع القوانني .5
ومرشوع القانون املتعلق مباكحفة  اºٔمر مبرشوع قانون �ش}ٔن رشوط {شغيل العامل املزنليني

لق العنف ضد ال¥ساء، ومرشوع القانون التنظميي Hلمحمكة اTس)تورية والقانون إالطار املتع
مر مل مينع ا�لس من ٕابداء مالحظاته، مما �ري ٔ#ن هذا اºٔ . حبقوق اºٔشjاص يف وضعية ٕاAاقة

 ت}ٔىت Ù من نصوص، Aرب #ٓراء اس9شارية ومذµرات؛
من الظهري  16 ةاملاد مق�ضيات ٔ#نه مل يمت ٕاىل �د اºٓن تفعيل إالماكنية املنصوص Aلهيا يف .6

Ù ؛احملدث 
املتعلق ب�9ظمي و{س)يري ٔ#شغال  065.13فرصة وضع مرشوع القانون التنظميي رمق  اعتبار .7

لتقوية م}ٔسسة Aالقة ا�لس �حلكومة يف جمال  م�اس)بةاحلكومة والوضع القانوين ºٔعضاهئا، 
ولهذا الغرض . املسامهة �س9شارية يف مشاريع القوانني ذات العالقة مبÓال اخ�صاص ا�لس

وقد . عية الهي}ٔة املركزية Hلوقاية من الرشوة مذµرة حول القانون التنظميي املذµورفقد ٔ#Aد ا�لس مب 
تضمنت املذµرة Aددا من املقرت�ات مهنا Aىل اخلصوص ٔ#ن تُضاف ٕاىل قامئة عنارص دراسة 

دراسة اæٓºر من م�ظور حقوق إال�سان ودراسة اæٓºر Aىل امجلاAات : الت}ٔثري ثالثة عنارص
  .اæٓºر املتعلقة مبjاطر الفسادالرتابية ودراسة 
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IIIIVVVV - - - - املك9س)بات والتحوالتاملك9س)بات والتحوالتاملك9س)بات والتحوالتاملك9س)بات والتحوالت    
        السادة السادة السادة السادة     ، #ٔهيا، #ٔهيا، #ٔهيا، #ٔهيأ#�هتا الس)يداتٔ#�هتا الس)يداتٔ#�هتا الس)يداتٔ#�هتا الس)يدات

  
1.IV .املك9س)بات  

  
ٕان لك حتليل لوضعية حقوق إال�سان ببالدW ال ®س)تقمي ٕاال �س)تحضار مجمل املسار إالصال8 

ٕادماج احلقوق : بدءا من، واملك9س)بات احملققة يف ٕاطاره 1999اrي دش¥�ه بالدA Wىل اºٔقل م�ذ 
الثقاف`ة و اHلغوية يف ٔ#ج�دة الس)ياسات العموم`ة مع ٕا�داث املعهد املليك Hلثقافة اºٔمازيغية، و قرار 
بالدW ف�ح ورش العداÖ �نتقالية مع ٕا�داث هي}ٔة إالنصاف و املصاحلة، و متكني بالدW من 

Kلف¡ات عنارص س)ياسة ¶روم توس)يع الولوج ٕاىل احلقوق �ق�صادية و �جH عية �اصة �ل¥س)بة
منوي من �الل الهشة مع انطالق املبادرة الوطنية Hلتمنية ال)رشية، و التفكري امجلاعي يف منوذج�ا الت 

  . انطالق املراجعة العميقة Yمنط احلاكمة الرتابية مع ورش اجلهويةو . تقر�ر امخلس)ي¥`ة
و تعديل بعضها مبا ®سمح بتوس)يع و Aىل املس)توى املعياري متت املصادقة Aىل Aدد من النصوص 

جمال احلقوق و احلرóت املضمونة يف نظام�ا املعياري الوطين، و من ذ� صدور مدونة اºٔرسة 
، واليت يه اºٓن حمل تق`مي بعد مرور عرش س)نوات Aىل صدورها و تعديل قانون )2004(

ضع مدونة ، وو)2002(، و تعديل و مراجعة قوانني احلرóت العامة )2007(اجل¥س)ية 
و القانون اجلنايئ من ) 2003،2006(، و التطو�ر املتدرج لقانون املسطرة اجلنائية )H)2004لشغل

، و حتسني التنظمي القضايئ ٕ�لغاء 2003و التحرش اجل¥يس س)نة  �2006الل جترمي التعذيب يف 
  ).2004(حممكة العدل اخلاصة 

مل الوطنية يف جمال اTميقراطية وحقوق ويف ٕاطار هذا املسلسل، مت العمل Aىل ٕاAداد خطة الع
هبدف  1993س)نة  دطبقا لتوصيات ترصحي وخطة معل مؤمتر ف`ينا حلقوق إال�سان املنعق إال�سان،

   .متكني بالدW من ٕاطار م¥سجم وم�دمج Hلس)ياسات العموم`ة املر¶كزة Aىل حقوق إال�سان
مع   2011ٕان هذه املك9س)بات يه  اليت مك�ت بالدW من تدشني دينام`ة Ìديدة انطالقا من س)نة 

ٕا�داث مؤسسة الوس)يط محلاية وتعز�ز حقوق املواطنات واملواطنني ٔ#مام إالدارات العموم`ة، 
وكذ� �لق املندوبية الوزارية امللكفة حبقوق إال�سان، @ٓلية حكوم`ة لضامن تنف`ذ الس)ياسات 

عموم`ة يف جمال حقوق إال�سان، وهو ما جعل جملس حقوق إال�سان، يف ٕاطار توصيات ال
  . �س)تعراض اTوري الشامل، يويص بتعممي م�ل هذه اºٓلية Aىل �يق اTول
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املصادقة Aىل االتفاق`ة اTولية لªٔشjاص يف  تعززت املامرسة االتفاق`ة Hلمغرب وبصفة �اصة كام
املصادقة Aىل االتفاق`ة اTولية محلاية و ) 2009( �خ�ياري امللحق هباوضعية ٕاAاقة والربوتوµول 

، والربوتوµول �خ�ياري امللحق �تفاق`ة م�اهضة )2013( اºٔشjاص من �خ�فاء القرسي
اكل اYمتيزي ضد شوقرار املغرب ðرفع التحفظات عن اتفاق`ة القضاء Aىل مجيع #ٔ  ،)2013(التعذيب 

   .ال¥ساء
        

        السادة، السادة، السادة، السادة،     ، #ٔهيا، #ٔهيا، #ٔهيا، #ٔهياالس)يداتالس)يداتالس)يداتالس)يداتٔ#�هتا ٔ#�هتا ٔ#�هتا ٔ#�هتا 
نونرب  30واملنهتية وال�هتا يف  2004ينا�ر  7احملدثة يف(لقد شلكت جتربة هيئة إالنصاف واملصاحلة 

واليت اش)تغلت Aىل مايض �Ñهتااكت اجلس)مية حلقوق إال�سان �الل الفرتة املمتدة من ) 2005
ة احلق`قة، و�نتصاف وÌرب ، بوصفها اجلواب الوطين Aىل احلق يف معرف1999ٕاىل �اية  1956

اºٔرضار واحلق يف اrاµرة يف ٕاطار العداÖ �نتقالية، Aالمة فارقة يف �نتقال والتث)`ت اTميقراطيني 
و¶رس)يخ دوÖ القانون Aرب اعKد إالصال�ات املؤسساتية وال9رشيعية والس)ياس)ية لضامن Aدم ¶كرار 

. ممك�ا بدون اس�9اد التجربة ٕاىل توافق وطين قويومل �كن هذا النÓاح . اÑهتااكت حقوق إال�سان
ب}ٔاكد�ر مبناس)بة تنص$ب  2004ينا�ر  07ويف هذا الصدد وجب التذكري �خلطاب املليك السايم يف 

يه ٕاجناز من Tن شعب ال �هترب من ماضيه وال :"...هي}ٔة وتوصيفه لهذه التجربة، حبيث Ìاء ف`ه ال 
öىل حتويA امالA ،ٕاىل مصدر قوة ودينام`ة لبناء جممتع دميقراطي و�دايث ميارس  يظل جسني سلبياته

  ."ف`ه لك املواطنني حقوقهم و�هنضون بواج°اهتم ðلك مسؤولية وحرية والزتام
من حضاÑ� óهتااكت اجلس)مية حلقوق إال�سان  26.063يف هذا الس)ياق، متك�ت بالدW من تعويض 

لفائدهتم مقررات حتكميية من هيئة التحكمي املس)تق  يف املايض وذوي حقوقهم سواء ا�rن صدرت 
Hلتعويض ٔ#و  ا�rن صدرت لفائدهتم مقررات حتكميية من هيئة إالنصاف واملصاحلة، وذ� بغالف 

من الض¨اó  5027، مضهنم 2013دج�رب  31درمه ٕاىل �اية  1.804.702.899,80مايل وصل ٕاىل 
درمه؛ كام مت  618.529.270,00بلغ مايل ٕاجاميل مقدر ب املن¨در�ن من اºٔقالمي اجلنوبية Hلمملكة مب 

 217تعويض الض¨اó املدنيني ا�rن تعرضوا لالخ�طاف واح�جزوا Tى البول$ساريو، ويبلغ Aددمه 
  .درمه 85.234.375,00مببلغ مايل ٕاجاميل مقدر ب 
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نصاف واملصاحلة ٔ#ما �ل¥س)بة لٕالدماج �جKعي فقد بلغ مجموع املس)تف`د�ن من توصيات هيئة االٕ 
�اÖ يف طور التنف`ذ،  �335اÖ مت تنف`ذها، و �828اÖ، مهنا  1306وجلنة م�ابعة تفعيل توصياهتا 

 .توفوا 25ذاتيا، و �ندماج�اÖ تبني بعد دراسة ملفاهتا ٔ#هنا اس)تطاعت  118و
9سوية إالدارية بلغ مجموع املس)تف`د�ن من توصية ال : وAىل مس)توى {سوية اºٔوضاع إالدارية واملالية

�اÖ  �102اÖ يف طور ال9سوية، و �72اÖ، ف�  �366اÖ، متت ال9سوية الفعلية ل  540واملالية 
  . يف طور اTراسة من ق°ل القطاAات احلكوم`ة املعنية

  
ٔ#ما �ل¥س)بة Hلتغطية الصحية فقد بلغ Aدد البطائق الصادرة عن الصندوق الوطين ملنظامت 

بطاقة لفائدة املؤمن هلم، وAدد  7271: 2013دج�رب  31ٕاىل �دود  �جKعي�ح�ياط 
تتكفل املزيانية العامة úHوÖ بتغطية ¶لكفهتا املالية ح`ث . 15690: املس)تف`د�ن من ذوي املؤم�ني

 .2013درمه س)نة ٔ#لف  295و مليون  13و  2012درمه س)نة ٔ#لف  833و مليون  11بلغت 
  

 13مرشوAا ب  149فقد ٔ#رشف ا�لس Aىل ت9°ع تنف`ذ ، امجلاعي خيص ðرWمج Ìرب الرضر ٔ#ما ف�
دمع قدرات الفاAلني احملليني، حفظ اrاµرة، حتسني : ٕاقل� �ململكة، مشلت ٔ#ربعة حماور رئ$س)ية ويه

 159.799.892,00رشوط A$ش الساكن واYهنوض ب}ٔوضاع ال¥ساء واºٔطفال؛ وقد متت تعبئة 
م�دوبية �حتاد اºٔورويب، ( سامهة التعاون اTويل درمه، تتوزع بني املسامهة احلكوم`ة، و م 

، وا�لس الوطين حلقوق إال�سان، ومؤسسة الرAاية ...)صندوق اºٔمم املت¨دة إالمنايئ Hلمرٔ#ة
 . لصندوق إاليداع والتدبري، ومساهامت امجلعيات احمللية

  
ج مؤسسة ٔ#رش)يف وف� يتعلق �ºٔرش)يف والتارخي وحفظ اrاµرة، فقد سامه ا�لس يف ٕاخرا

املغرب ٕاىل �زي الوجود ٕا�ر قانون اºٔرش)يف، كام ٔ#رشف Aىل ٕاAداد العديد من املشاريع،ح`ث نظم 
افة والرتاث، ودمع ٕا�داث ماسرت حول التارخي الراهن و#ٓخر úHراسات  Ḧربع ندوات حول الت#ٔ

، واملركز املغريب الصحراوية، ومركز اTراسات واºٔحباث الصحراوية جبامعة محمد اخلامس �لر�ط
 Hلتارخي الراهن وٕاعطاء �نطالقة الجناز م�حف الريف �حلس)مية وم�حف الصحراء �Tا� 

  .وم�حف الوا�ات بوارزازات ودار �رخي املغرب �Tار البيضاء
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كام ٔ#ن تفرد التجربة يف حميطها إالقلميي، هو ما جعلها بعد التطورات ا�ºٔرية �ملنطقة َمصدَر ٕالهام 
ؤ#ؤكد لمك هنا وðلك اAزتاز ٔ#ن هناك رغبة µبرية اليوم لالس)تفادة من التجربة املغربية من . جميعHل 

طرف ٔ#صدقائنا ؤ#شقائنا يف تو�س ولي)`ا وموريتانيا ومرص والبحر�ن واYمين والسودان ولبنان 
كام . جروفلسطني وسورó و العراق، الطوغو، مايل والكوت ديفوار وبورµينا فاسو والاكمرون والني

®شارك ا�لس Aرب عضواته و ٔ#عضائه ؤ#طره و�ربائه يف ت}ٔطري العديد من الورشات التكوي¥`ة 
وقد اس)تق°لْت بالُدW �الل الس)نوات . لوضع ٔ#سس العداÖ �نتقالية Aىل مس)توى هذه اTول

التعرف عن  وفدا من خمتلف اTول العربية وإالسالم`ة وإالفريق`ة بغاية 22الثالث ا�ºٔرية ٔ#زيد من 
  . قرب Aىل التجربة وس)بل �س)تفادة مهنا

  
َ امجلاعي اجليد والواعي ب}ٔمهية هذا  H÷ة، الَتمØ ٕان الس)ياقات احمليطة بنا، تتطلب م�ا مجيعا، من
املسار مكرجع �رخيي وضع العديد من اºٔسس الكف`  بتطو�ر جترب�9ا اTميقراطية الواAدة وحتصيهنا، 

مسية واملدنية من ٔ#Ìل ومن Øة ٔ#خرى اسM9رها مبا يقوي حضور بالدW يف املنتدóت العاملية الر 
تعز�ز حقوق إال�سان واTميقراطية يف لك بúان العامل وكذ� من ٔ#Ìل تقامسها مع اºٓخر�ن �عتبارها 
رصيدا حقوق`ا ٕا�سانيا، مبا لها وما Aلهيا، وِمْلاك Hلباح�ني يف جمال �رخي الزمن الراهن، جيب العمل 

  .روس مهنااATىل اس)تلهام 
  
لقد اكنت هذه ا�هودات موضوع تنويه مليك سايم يعزت به ا�لس يف الرساÖ امللك`ة السام`ة ٕاىل و 

يوليوز  �15حلس)مية يوم  """"ٔ#ية ُحتافةٔ#ية ُحتافةٔ#ية ُحتافةٔ#ية ُحتافة؟؟؟؟: : : : الرتاث الثقايف �لريفالرتاث الثقايف �لريفالرتاث الثقايف �لريفالرتاث الثقايف �لريف""""املشاركني يف الندوة اTولية حول 
اف مواص  تفعيل توصيات هيئة إالنص"واrي ٔ#كد يف م�طوقه ٔ#ن دور ا�لس يف  2011

واملصاحلة، مبساراهتا املتعددة، وخباصة يف شقها املتعلق جبرب الرضر امجلاعي، وجمال التارخي وحفظ 
  ."  ¶ك9يس ٔ#مهية �لغة يف تعز�ز اYمنوذج املغريب املمتزي" اrاµرة،

 
        ٔ#�هتا الس)يدات ٔ#هيا السادة ؛ ٔ#�هتا الس)يدات ٔ#هيا السادة ؛ ٔ#�هتا الس)يدات ٔ#هيا السادة ؛ ٔ#�هتا الس)يدات ٔ#هيا السادة ؛ 

  
  :قوة هذه التجربة ¶مكن يفعنارص  ٕان

احلق`قة �ش}ٔن �Ñهتااكت اجلس)مية حلقوق إال�سان وإالقرار التقدم امللحوظ يف اس)تÓالء  .1
ÖوTهتز هذه املناس)بة لٕالشارة ٕاىل الرضورة املل¨ة ملواص   العلين مبسؤولية اÑ#ٔخبصوصها، و



 
15 

اجلهد لكشف احلق`قة يف بعض امللفات العالقة املرتبطة �الخ�فاء القرسي ضامW حلق 
 ؛�ري قابل Hلتقادم �حق العائالت وذوهيم يف معرفة احلق`قة

بت}µٔيد  توجت ،ا ٔ#ساس)يامرجعاليت ٔ#وصت هبا الهيئة، إالصال�ات املؤسساتية جعل  .2
َدْسرتة رضورة Aىل  2011مارس  9العرض اTس)توري الوارد يف اخلطاب املليك ل

  . وهو ما حتقق يف اTس)تور احلايل. مهناالتوصيات الوجهية 
م°ارشة بعد إالAالن العمويم عن  التوصيات املتعلقة جبرب اºٔرضار الفردية ٕ�عاملال9رسيع  .3

ا�لس �س9شاري حلقوق إال�سان (و¶لكيف مؤسسة وطنية قارة  Hلهيئة اخلتايم التقر�ر
تنف`ذ ت÷ التوصيات، �خطوة �ري مس)بوقة Aىل صعيد اTول اليت عرفت  لت9°ع) #ٓنذاك

 ؛جتارب العداÖ �نتقالية
 Ìرب الرضر امجلاعي اrي ®شلك قمية مضافة يف جتارب العداÖ �نتقالية؛ ðرWمج .4
 خمتلف ðرامج الهيئة؛اعتبار مقاربة النوع �جKعي يف  .5
   .التدابري املتعلقة حبفظ اrاµرة واºٔرش)يف والتارخي اختاذ مجموAة .6

        
        ٔ#�هتا الس)يدات ٔ#هيا السادة ؛ٔ#�هتا الس)يدات ٔ#هيا السادة ؛ٔ#�هتا الس)يدات ٔ#هيا السادة ؛ٔ#�هتا الس)يدات ٔ#هيا السادة ؛

وريثا مؤسساتيا ملهمة ا�لس �س9شاري حلقوق ٕان ا�لس الوطين حلقوق إال�سان، بوصفه 
ول$س اجلهة املعنية  ت9°ع تنف`ذ توصيات هيئة إالنصاف واملصاحلة، يود ٔ#ن يذµر ٔ#نه ملكف ب إال�سان
  .�لتنف`ذ

بعض التوصيات املركزية املؤسساتية مازالت مل تعرف لقد مت تنف`ذ ٔ#�لب توصيات الهيئة ٕاال ٔ#ن 
اكالنضامم ٕاىل نظام روما اºٔسايس اخلاص �حملمكة اجلنائية اTولية وٕالغاء عقوبة س)`لها ٕاىل التفعيل 

  .إالAدام و �سرتاتيجية الوطنية ملاكحفة إالفالت من العقاب
 ٔº هتز هذه الفرصةÑ#ٔبنكريان،  الس)يد احملرتم جسل ٕاجيابية تعهد احلكومة يف خشص رئ$سهاو Ùعبد إال

  .يف ُمِمتِّ الس)نة اجلاريةÌرب الرضر الفردي لفات م توفري اكفة إالماكنيات ٕالهناءب 
        

        ٔ#�هتا الس)يدات، #ٔهيا السادةٔ#�هتا الس)يدات، #ٔهيا السادةٔ#�هتا الس)يدات، #ٔهيا السادةٔ#�هتا الس)يدات، #ٔهيا السادة
  

لك �اص �س)تحضار شٕان هذه املك9س)بات تطرح حتدóت كربى من م�ظور حقوق إال�سان و � 
  . التحوالت ا�متعية ورهاWت ٕاعامل اTس)تور و الزتاماتنا االتفاق`ة، و تطلعات املواطنني
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2.IV  .التحوالت  

        
ðروز الش)باب     لعل ٔ#مهها و جمالية و اق�صادية و ثقاف`ة، حتوالت دميغراف`ة ا�متع املغريب قد عرفل

¶زايد حضور هذه الف¡ة بقوة �الل الس)نوات القادمة يتوقع و . كفاAل Ìديد يف السا�ة �جKعية
حتوالت معيقة تتعلق �النتقال  ®س)تلزم ا�ºٔذ بعني �عتبار ثالثيف ال9شك`  ا�متعية مما 

        .اTميغرايف و {سارع وثرية اYمتدن و¶زايد وثرية الولوج ٕاىل املعرفة
وخبصوص �نتقال اTميغرايف، فقد جسل اخنفاض �س)بة اخلصوبة �ملغرب �شلك ملحوظ، ح`ث 

طفل Hلمرٔ#ة س)نة  7.2شهد بدايته يف م�تصف الس)بعينات ح`ث انتقلت �س)بة اخلصوبة من 
يف �ني ٔ#ن اخلصوبة يف ا�ال احلرضي، تعادل اليوم  2010طفل Hلمرٔ#ة س)نة  2.19ٕاىل  1962
  . طفل Hلمرٔ#ة 1.84

ويرتتب عن هذا �نتقال اTميغرايف القوي ¶رµيبة اجKعية Ìديدة م9سمة �حلضور املك�ف 
هز س)نة، ٔ#ي ما ينا 25يف املئة من الساكنة تقل ٔ#عامرمه عن  51ح`ث ٔ#ن ٔ#زيد من . Hلش)باب

وهذا يضع بWú ٔ#مام حتدóت كربى يف طليعهتا الرتبية . س)نة 24و  10مليون خشص ما بني  10.4
  .والتكو�ن والص¨ة والشغل وٕادماج الش)باب يف مسلسل التمنية واحلياة املدنية

  : ا �جتاه بفعل التحوالت التاليةويتقوى هذ
، 2007، ويف س)نة 1960ملدن س)نة يف املئة من الساكنة املغربية اكنت تع$ش يف ا 30ٔ#قل من 

مدينة س)نة  112يف املئة من الساكن يع$شون يف الوسط احلرضي، ح`ث انتقلنا من  57ٔ#صبح 
  .2004مدينة س)نة  350ٕاىل  1960

ومن Øة ٔ#خرى سامه تطو�ر الب¥`ات التحتية اºٔساس)ية يف احلرµية اجلغراف`ة Hلساكنة املغربية 
ث الوطين حول الهجرات اTميغراف`ة املتكررة ٔ#ن البادية املغربية ؤ#ðرز البح. وهبجرات دا�لية �مة

  .ٔ#لف خشص لفائدة املدن 200ما يناهز  2010فقدت �الل س)نة 
كام ٔ#ن هذه الظواهر اTميغراف`ة �البا ما تتغذى من التحوالت الثقاف`ة والسلوµية Hلمجمتع ومن ان)�اق 

  .وسائل إالAالم يف ذ�كام ®سامه توسع العرض الرتبوي و . الاك¹ن الفرد
يف  50ٔ#زيد من (ٔ#ما ف� يتعلق بزتايد وثرية الولوج ٕاىل املعرفة، فقد ارتبط مبسار تعمل �البية الساكنة 

بفضل تعممي اYمتدرس ) املئة من الش)باب اµrور يف مر�  ٔ#وىل م�بوAني �لشا�ت يف مر�  æنية
  .عالقات �جKعيةوما ®س)ت9°ع ذ� من حتوالت يف القمي واºٔدوار وال
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#æٓر  -كام يتوقع اÁتصون-كام س)ي¥�ج عن هذه اTينام`ة، Aىل املدى القريب واملتوسط والبعيد، 
م�عددة اºٔبعاد، من ب$هنا املسامهة يف التقليص من الفوارق الثقاف`ة بني ا�ال احلرضي والقروي 

املغريب وضامن حضور ٔ#قوى Hلف�يات والعمل Aىل حتق`ق مس)توى Aال من إالدماج الثقايف يف ا�متع 
يف خمتلف مس)توóت التعلمي و{رسيع وثرية ولوج ال¥ساء Hلفضاء العمويم و�ق�صادي وإالداري 

  . وتقوية مسار ðروز الفرد مع ما يرتتب عن ذ� يف نظام القمي واrهنيات والعالقات
        

VVVV - - - - تóولوºٔت واóتالت¨دóولوºٔت واóتالت¨دóولوºٔت واóتالت¨دóولوºٔت واóالت¨د    
        

        ؛؛؛؛ا السادةا السادةا السادةا السادة#ٔهي#ٔهي#ٔهي#ٔهي    ،،،،ٔ#�هتا الس)يداتٔ#�هتا الس)يداتٔ#�هتا الس)يداتٔ#�هتا الس)يدات
  

1.V  .تóالت¨د  
  

وتطرح  ٕان هذه التحوالت اجلذرية املشار ٕاYهيا �شلك رسيع، {سائل خمتلف املؤسسات والفاAلني
  .Aددا من الت¨دóت قد �ددت ٔ#ولوóت معلنا يف ا�لس الوطين حلقوق إال�سان

 ، حتق`ق املساواة بني الرÌال و ال¥ساء و املناصفة و ماكحفة اYمتيزي يفالت¨دóت  ¶متثل ٔ#وىل هذهو 
و هذا ما �ذا ��لس ٕاىل ٔ#ن خيصص ٔ#وىل مذµراته لٕالطار القانوين اÁصص Hلهي}ٔة امللكفة 

و ٕاىل ٔ#ن يويل اهKما �اصا �ٕالطار القانوين ملاكحفة العنف . اكل اYمتيزيش�ملناصفة و ماكحفة لك #ٔ 
  . ضد ال¥ساء و كذا إالطار القانوين Hلعامل املزنليني

: ت÷ املتعلقة مبنظومة العداÖ و يه تدور حول ٔ#ربع رهاWت ٔ#ساس)يةٔ#ما æين الت¨دóت فهßي 
Öت احملامكة العادWكر®س ضام¶ Öو اس)تقالل السلطة القضائية و  مبا يف ذ� الولوج ٕاىل العدا
jاص احملرومني من حر�هتم، و تطو�ر املنظومة شضامن حقوق اºٔ ، و ماكحفة التعذيب و الوقاية م�ه

و لقد خصص ا�لس . ٕادماج العقو�ت البدي  و مراجعة إالطار القانوين Hلعفواجلنائية �اصة Aرب 
  . للك هذه الرهاWت Aددا من مذµراته و تقار�ره

امجلعيات و التظاهر السلمي و (�متثل الت¨دي الثالث يف ¶كر®س ضامWت احلرóت العامة و 
 دراس)ته حول رشاºٓن بصدد � ا�لس مذµرة حول حرية امجلعيات و هو  عمتدو لقد ا). الص¨افة

حرية التظاهر السلمي و مذµرته هبذا اخلصوص، كام ٔ#وىل ا�لس ٔ#مهية مماث  لتطو�ر إالطار 
  . رشالقانوين Hلص¨افة و ال¥ 
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ٔ#ما الت¨دي الرابع فهو املمتثل يف تقوية إالطار القانوين و الس)ياسات العموم`ة املتعلقة بضامن حقوق 
و ... الالج¡نيjاص يف وضعية ٕاAاقة و اºٔطفال واملس)نني واÌºٔانب و شة �اصة اºٔ شالف¡ات اله 

  .  لقد اكن HلمÓلس مساهامت يف هذه املوضوAات مجيعها
هناك، ٔ#�هتا الس)يدات و السادة، حتد ٔ#سايس و مركزي خيرتق لك هذه الت¨دóت سالفة اµrر و و 

اYهنوض ارµية، و شطية اYمتثيلية و ال9 اركة املواطنة يف #ٓليات اTميقراشجيع امل ش املمتثل  يف µيف`ة { 
ب}ٔدوار ا�متع املدين و �ملنظومة التعلميية µرافعة Hلمواطنة و بثقافة حقوق إال�سان اليت ال تنفصل 

    .      عهنا
و ٔ#هدافه �سرتاتيجية و ٔ#ج�دته، و مقرت�اته،  لك ٔ#ساس رؤية ا�لسش{ ٕان هذه الت¨دóت 

  . ٔ#و Aىل مس)توى الس)ياسات العموم`ة يسواء Aىل املس)توى املعيار 
ذ� ٔ#ن ا�لس يعترب ٔ#ن ٔ#ولوية اºٔولوóت، ¶متثل يف ٕاصدار القانون احملدث Hلهي}ٔة امللكفة �ملناصفة 

غيل ش وط { رش ماكحفة العنف ضد ال¥ساء و إالطار القانوين ل قانون ، و اكل اYمتيزيشو ماكحفة لك #ٔ 
  .     العامل املزنليني

ار ٕاYهيا، �اصة ت÷ املتعلقة مبÓال شا�لس ٔ#ن رفع جزء هام من الت¨دóت امل و هكذا يعترب 
{س)تلزم ¶زويد م�ظوم�نا القانونية ب}ٓليات الوقاية من التعذيب، و تلقي تظلامت اºٔطفال امحلاية، 

حضاó اÑهتاك حقوقهم، و ماكحفة اYمتيزي يف ¶اكمل مع معل الهي}ٔة امللكفة �ملناصفة و ماكحفة لك 
و ٕان ا�لس الوطين حلقوق إال�سان . jاص ذوي إالAاقةشل اYمتيزي، و حامية حقوق اºٔ اكش#ٔ 

، ليقرتح ٔ#ن يتوسع و اYهنوض هبا حقوق إال�سانيف جمال حامية املرجعية بوصفه املؤسسة الوطنية 
      . مل هذه اºٓلياتشل$ اخ�صاصه 

و يعترب ا�لس ٔ#يضا ٔ#ن اºٔولوóت القانونية املتعلقة ٕ�صالح العداÖ ¶متثل يف ٕاصدار القانونني 
النظام اºٔسايس Hلقضاة، و إالطار�ن القانونيني HلمÓلس اAºٔىل Hلسلطة القضائية و التنظمييني 

  .Hلعقو�ت البدي  و العفو
امجلعيات والتظاهر السلمي (óت العامة، لك املنظومة القانونية املتعلقة �حلرو تندرج مراجعة 

مضن ٔ#ولوóت ا�لس مبا �كرس Aىل اخلصوص توس)يع ممارس)هتا، و مركزية دور ) والص¨افة وال¥رش
  .  القضاء يف حام�هتا

صدار القانون إالطار حلقوق ة، فٕان ا�لس يعترب ٔ#ن التعجيل �ٕ شو يف جمال حامية الف¡ات اله 
 ٔºاقة، ٔ#مر مشاAاص ذوي إالj مهية يعترب ٔ#ن ٕاصدار القوانني اجلديدةºٔىل نفس القدر من اA لح، و
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 هو ٔ#مر يتوقف Aليه جزء µبري من جناح رشاملتعلقة �لهجرة و اHلجوء و ماكحفة �جتار يف ال) 
  . الس)ياسة اجلديدة Hلهجرة

و Aىل مس)توى الس)ياسات العموم`ة، فٕان ا�لس حريص Aىل م�ابعة اس)تكامل مسار ٕاAداد و 
 باب، كام س$�ابع مبقرت�اته مسار ٕاعاملش) اعKد �سرتاتيجيات الوطنية HلطفوÖ و إالAاقة و ال 

  ).ٕاµرام(اخلطة الوطنية Hلمساواة 
املساواة و¶اكفؤ الفرص واملناصفة ٔ@�د كام يعترب ا�لس الوطين حلقوق إال�سان ٔ#ن اعKد م°ادئ 

¶مثني التقدم املنجز يف جمال املزيانية املب¥`ة Aىل مقاربة النوع الس)ياسات العموم`ة {س)تلزم ٔ#ولوóت 
  . Aرب ¶رمجته املعيارية يف مرشوع القانون التنظميي Hلاملية �2007جKعي م�ذ 

قوق إال�سان واTميقراطية واليت �متىن ٔ#ن تُْعمتَد يف يف جمال حاخلطة الوطنية و يعترب ا�لس ٔ#ن 
لتقائية الس)ياسات الضامن  مبثابة يه اللكي واملرتابط و�ري القابل HلتجزS،ٔ#قرب اÌٓºال يف م�طقها 

  .العموم`ة من م�ظور مقاربة مر¶كزة Aىل حقوق إال�سان
        

        ٔ#�هتا الس)يدات ٔ#هيا السادة، ٔ#�هتا الس)يدات ٔ#هيا السادة، ٔ#�هتا الس)يدات ٔ#هيا السادة، ٔ#�هتا الس)يدات ٔ#هيا السادة، 
ٕان ا�لس يعي ٔ#ن التكر®س املس)تدام Hلمواطنة، و اYهنوض بثقافة حقوق إال�سان، هام ٔ#مران 

املدى، �ري ٔ#ن ذ� ال مينع ا�لس من حتديد ٔ#ولوóت Aىل املدى القصري و يتطلبان ختطيطا بعيد 
حتسني إالطار القانوين املنظم : و ¶متحور هذه اºٔولوóت حول ثالث نقط ٔ#ساس)ية. املتوسط

ارµية، و ¶كر®س شHلعمليات �نتjابية، و ٕاعامل املق�ضيات اTس)تورية املتعلقة �Tميقراطية ال9 
  .    جي Hلمنظومة التعلميية يف اYهنوض بثقافة حقوق إال�ساناTور �سرتاتي

، و اليت س}ٔفصل اºٓن، يف م�جزها، و لوóت ا�لستلمك يه، ٔ#�هتا الس)يدات و السادة، ٔ#مه ٔ#و 
    . حتدóهتا، و توصياهتا
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2.V .تóولوºٔا  
  

        املناصفة وAدم اYمتمزياملناصفة وAدم اYمتمزياملناصفة وAدم اYمتمزياملناصفة وAدم اYمتمزي
  

واملناصفة ا�لس الوطين حلقوق إال�سان ٔ#مهية قصوى Hلمبادئ اTس)تورية املتعلقة �ملساواة  ٔ#وىل
ْولويتني ٔ#ساس)ي9ْني  ،وحظر لك ٔ#شاكل اYمتيزي T# ىلA تقدمي :  ويف هذا إالطار اش)تغل ا�لس

املنصوص Aلهيا يف الفصلني  املقرت�ات املتعلقة ٕ��داث هيئة املناصفة و ماكحفة لك ٔ#شاكل اYمتيزي
  .  إالطار القانوين املتعلق مباكحفة العنف ضد ال¥ساء والطفالت، و من اTس)تور 164و  19
        

        السادة ؛ السادة ؛ السادة ؛ السادة ؛     ، #ٔهيا، #ٔهيا، #ٔهيا، #ٔهياتتتتٔ#�هتا الس)يدأ#�هتا الس)يدأ#�هتا الس)يدأ#�هتا الس)يدا
اعمتدت Aىل فف� يتعلق هبيئة املناصفة وماكحفة لك ٔ#شاكل اYمتيزي فقد ٔ#صدر ا�لس مذµرة 

 نظامال Aددا من املقرت�ات خبصوص �الصات دراسة Aلمية ٔ#جنزها ا�لس وتضمنت هذه املذµرة 
   .الرتايب اتوطيهن ك`لهتا وهيلكهتا وش ها و{ وظائف  ا وا�و� اوانتداهبHلهيئة اºٔسايس 

 ٕادراج ويف ٔ#فق اعKد القانون امل¥شئ Hلهيئة، يعترب ا�لس الوطين حلقوق إال�سان ٔ#نه يتعني
، �ٕالضافة املرتقب القانون التعريفات املتعلقة �ملساواة واملناصفة واYمتيزي ضد ال¥ساء مضن مق�ضيات

ٕاىل مقرت�ات ٔ#خرى هتم �خ�صاصات �س9شارية Hلهيئة و تقوية اخ�صاصاهتا يف جمال امحلاية 
  . ر�ر عهناوالتق ، و رصد و ت9°ع �االته@ٓلية وطنية لالنتصاف والوقاية من اYمتيزي

وخبصوص إالطار القانوين Hلعنف ضد ال¥ساء فقد ٔ#صدر ا�لس الوطين حلقوق إال�سان مذµرة 
انص)ت Aىل إالطار املعياري اrي جيُدر اعKُده يف ٕاAداد القانون والتعريف اTق`ق Hلعنف و ٔ#مناطه 

وÌرب رضر الض¨اó وتدابري وكذا مج  من التدابري  اTق`قة ذات الص  �جلوانب امحلائية والزجرية 
 ،ٔ#خرى ذات طبيعة وقائية هتم اجلوانب الرتبوية والتعلميية لتغيري السلواكت والعقليات من Øة

وت÷ املتعلقة بوسائل إالAالم واملندرÌة يف اخ�صاصات الهيئة العليا لالتصال السمعي البرصي، 
  . ساءجتاه ال¥ امن Øة ٔ#خرى والهادفة ٕاىل حماربة الصور اYمنطية 

من اTس)تور، و�اصة ت÷ املتعلقة �حلق يف الشغل،  34و  32،  31ٕاعامال ملق�ضيات الفصول و 
وحقوق الطفل، ومعاجلة اºٔوضاع الهشة لبعض الف¡ات، قام ا�لس الوطين حلقوق إال�سان، بناء 
Aىل طلب الس)يد رئ$س جملس املس9شار�ن، وهو اºٔول من نوAه، ٕ�صدار رٔ#ي اس9شاري حول 

  . اrي حيدد رشوط الشغل وال9شغيل املتعلقة �لعامل املزنليني 12-19مرشوع قانون 
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) 189رمق (وقد ٔ#وىص ا�لس يف هذا الرٔ#ي �ملصادقة Aىل اتفاق`ة العمل الالئق Hلعامل املزنليني 
رشوط الشغل وال9شغيل املتعلقة "مل اTولية، كام اعترب ا�لس ٔ#ن اخ�يار املرشع تنظمي ملنظمة الع

هو اخ�يار �رتبط “ بقانون �اص"�لُعّمال املزنليني ا�rن ¶ربطهم Aالقة معل مع صاحب ب$ت 
مبامرسة السلطة ال9رشيعية، لك�ه ال ي¥°غي ب}ٔي �ال من اºٔحوال ٔ#ن حيد من نطاق الضامWت 

  . ية املمنو�ة لهذه الف¡ة الهشة من العاملالقانون 
اعترب ا�لس الوطين حلقوق إال�سان ٔ#ن طبيعة العمل املزنيل، والرشوط اليت يمت فهيا، Aىل  كام

اºٔقل يف الس)ياق املغريب،يه من اºٔعامل اليت �رحج ٔ#ن تؤدي، بفعل طبيعهتا ٔ#و بفعل الظروف 
ل ٔ#و سالمهتم ٔ#و سلو�هم ا�ºٔاليق �ملعىن املنصوص اليت ¶ُزاول فهيا، ٕاىل إالرضار بص¨ة اºٔطفا

ملنظمة العمل اTولية �ش}ٔن حظر ٔ#سؤ# ٔ#شاكل معل اºٔطفال، و rا ٔ#وىص  A182ليه يف االتفاق`ة 
، Aلام ٔ#ن �الب$هتم العظمى س)نة 18ب}ٔن �كون احلد اºٔدىن لسن �س)تjدام يف العمل املزنيل هو 

باكت السامرسة اليت ش) وهن حضاó الهدر املدريس و  فقريةمن الف�يات املن¨درات من اºٔوساط ال
   .تتاجر فهين

        
        السادة السادة السادة السادة ، ٔ#هيا ، ٔ#هيا ، ٔ#هيا ، ٔ#هيا ٔ#�هتا الس)يدات ٔ#�هتا الس)يدات ٔ#�هتا الس)يدات ٔ#�هتا الس)يدات 

، واة و املناصفة و ماكحفة اYمتيزيٕان ما ٔ#جنزه ا�لس يف جمال ٕاعامل املبادئ اTس)تورية املتعلقة �ملسا
و يه العنف ضد ركز Aىل ٔ#ربعة مهنا س}ٔ  ،ميثل مسامهة م�ه يف إالÌابة Aىل Aدد من الت¨دóت

 اط �ق�صادي وشال¥  ال¥ساء، و �االت زواج الطفالت، و الضعف املزتايد ملسامهة ال¥ساء يف
   .، و اس)مترار ظاهرة {شغيل اºٔطفالسوق الشغل

اrي يعترب متيزيا يف �د حلجم ان9شار العنف ضد ال¥ساء  ةالوضعية املقلق ذ� ٔ#ن ا�لس ®سÓل
ح`ث ٔ#ðرزت نتاجئ البحث الوطين حول ان9شار ظاهرة العنف ضد ال¥ساء اrي ٔ#صدرته ذاته 

 48 ان9شار العنف النفيس هو  و اrي ٔ#كد ٔ#ن �س)بة 2011املندوبية السام`ة Hلتخطيط س)نة 
، والعنف �ملائة 17،3تبط بتطبيق القانون �ملائة، والعنف املر  �31ملائة، واÑهتاك احلرóت الفردية 

�ملائة  �8،7ملائة و العنف اجل¥يس اrي يتضمن العالقات اجل¥س)ية حتت إالµراه  15،2ي اجلسد
كام ٔ#ðرزت اTراسة ٔ#ن ٕاطار احلياة الزوج`ة هو ٔ#ول ماكن حلدوث . �ملائة 8،2والعنف �ق�صادي 

  . �ملائة 55العنف ضد ال¥ساء ب¥س)بة ان9شار تبلغ 
 ت املدىل هبا من طرف وزارة العدلإالحصائيامضن نفس املنحى املقلق، ®سÓل ا�لس، و 

اºٔرسة، ح`ث انتقل Aدد رسوم  ٕاطار تق`مي مرور عرش س)نوات Aىل صدور مدونة واحلرóت، يف
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ٔ#لفا   35ٕاىل  2004رسام س)نة  341ٔ#لفا و  18س)نة من  18اºٔطفال و الطفالت دون سن  ¶زوجي
، كام ٔ#ن �سب ق°ول طلبات الزواج دون سن اºٔهلية بق`ت مس)تقرة  2013ام س)نة سر  152و 

�ملائة يف س)نة  85،46و  �2006ملائة س)نة  �88،18ملائة ح`ث ¶راوحت بني  80عند مس)توى 
2013 .  

ٕاضافة ٕاىل ذ� فٕان حتليل توزيع طلبات إالذن �لزواج دون سن اºٔهلية حسب السن تربز ٔ#ن 
، وهو ما ميثل حتدó 16و  14ن هذه الطلبات ترتكز يف الرشحية العمرية بني �ملائة م 32،46

من  28حق`ق`ا حلق اºٔطفال يف التعلمي واللزتامات اTوÖ املغربية هبذا اخلصوص مبق�ىض املادة 
  .  اتفاق`ة حقوق الطفل اليت صادقت Aلهيا

فمل تبلغ �س)بة . شغل الوطينل¥ساء يف سوق ال ا حمدودية اندماجويف س)ياق م�صل، ®سÓل ا�لس 
يف املئة حسب  20.93س)نة سوى  59ٕاىل  15غالت مضن الف¡ة العمرية من تال¥ساء املش) 

  .2013املعطيات املقدمة من ق°ل املندوبية السام`ة Hلتخطيط واليت هتم الفصل الثالث من س)نة 
ندوبية السام`ة ة احصائية Hلم رش ف� جسلت حمدودية �س)بة ال¥ساء املقاوالت واليت �ددهتا � 

غالت شيف املئة من ال¥ساء امل  0.8، يف  H2010لتخطيط مبناس)بة اليوم العاملي Hلمرٔ#ة يف س)نة 
(employeurs)  ¥يطةش) مضن مجموع الساكنة ال.  

ركة اشمل ارث من ٔ#ي وقت مىض ضامن اYمتتع الفعيل Hل¥ساء حبقوقهن يف هكذا يبدو رضورó ٔ#كو 
  .و�جKعية�ق�صادية والس)ياس)ية 

ٕان العزم اµٔºيد HلمÓلس الوطين حلقوق إال�سان Aىل الرتافع من ٔ#Ìل القضاء التام واYهنايئ Aىل 
لواقع مقلق ٔ#كده �س)مترار البحث  ٕافراز{شغيل اºٔطفال Wبع ل$س فقط من ق�اAة م°دئية، وٕامنا هو 

مبناس)بة اليوم العاملي حملاربة اTامئ حول ال9شغيل و اrي �رشت نتاجئه املندوبية السام`ة Hلتخطيط 
، ح`ث تبني من معطيات هذا البحث ٔ#ن Aدد اºٔطفال  2011يونيو  12{شغيل اºٔطفال يف 

 2010طفال س)نة  ٔ#لف  147س)نة قد بلغ  15و ٔ#قل من  7املش)تغلني ا�rن ترتاوح ٔ#عامرمه ما بني 
 92ما مجموAه  2012 و بلغ س)نة. العمرية لهذه الف¡ة �ملائة من مجموع اºٔطفال املنمتني 3ٔ#ي ما يعادل 

نفس �ملائة من مجموع اºٔطفال ا�rن ي¥متون لهذه الف¡ة العمرية حسب  1.9ٔ#ي ما يعادل ٔ#لف 
  . املصدر

  : ºٔولوóت املس)تعÓ  التالية يف جمال املساواة و املناصفة و ماكحفة اYمتيزيrا فٕان ا�لس يويص �

  ؛نظمة العمل اTولية خبصوص العامل املزنلينيمل  189املصادقة Aىل االتفاق`ة  •
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�لس ٔ#ور� حول الوقاية وماكحفة العنف ضد ) 2011ماي (�نضامم ٕاىل اتفاق`ة اسطنبول  •
  ؛ال¥ساء والعنف املزنيل

ٕاصدار إالطار القانوين ملاكحفة العنف ضد ال¥ساء و تضمينه مساطر ٔ#وامر حامية ال¥ساء  •
  ؛حضاó العنف

   ؛املنظم Hلهي}ٔة امللكفة �ملناصفة و ماكحفة لك ٔ#شاكل اYمتيزيٕاصدار القانون  •

س)نة µسن ٔ#دىن  18ٕاصدار القانون احملدد لرشوط {شغيل العامل املزنليني مع ٕاقرار سن  •
 ؛لالس)تjدام يف العمل املزنيل

   
Öم�ظومة العدا Öم�ظومة العدا Öم�ظومة العدا Öٕاصالٕاصالٕاصالٕاصالحححح م�ظومة العدا        

        
        السادة، السادة، السادة، السادة،     ٔ#�هتا الس)يدات، #ٔهيا ٔ#�هتا الس)يدات، #ٔهيا ٔ#�هتا الس)يدات، #ٔهيا ٔ#�هتا الس)يدات، #ٔهيا 

، يف جمال ٕاصالح م�ظومة العداÖ، قدم يف مطلع تد�يلٕاYهيا اليت ٔ#رشت متاش)يا مع اºٔولوóت 
يه �الصة حتليö لتقار�ره و دراساته يف جمال  املذµرات و اºٓراء �س9شاريةمن  اا�لس Aدد

Öتلفة املرتبطة  مبنظومة العداÁحامية حقوق إال�سان يف الس)ياقات ا .  
 . Aددا من م�جزات و �الصات ا�لس يف هذا ا�الو س}ٔقدم لمك ف� ييل 

تَمكfن ا�لس من �الل زóرته Hلمؤسسات السجنية ومراق°ة ٔ#حوال السجناء ومعاملهتم، من لقد 
حتديد Aدد من العنارص الب¥`وية Hل9شخيص واليت {شلك خماطر Aىل ضامن احلقوق اºٔساس)ية 

ة fش ويه عنارص اعتربها ا�لس يف تقر�ره الصادر بتارخي . Hلسجناء �اصة املنمتني مهنم Hلف¡ات الهَ
مسؤولية مشرتكة بني خمتلف  بعنوان ٔ#زمة السجون و اليت اعتربها ا�لس 2012ٔ#كتوðر  30

، و¶متثل هذه العنارص يف �االت سوء الفاAلني املؤسساتيني املعنيني بتدبري املؤسسة السجنية
إالخ�الالت يف تطبيق بعض املساطر اكملسطرة الت}ٔدي)`ة املعام  ووجود �االت Hلمتيزي والوْمص و 

Hلسجناء، كام َجسfل ا�لس اس)مترار مجموAة من التÓاوزات ضد السجناء م�ل الرضب واملعام  
القاس)ية و الالٕا�سانية و املهينة ووجود �االت Hلتعذيب دا�ل بعض املؤسسات السجنية والُغلُو 

يف اÁالفات والتعسف يف اس)تعامل الرتح`ل إالداري µوس)يً  يف اس)تعامل السلطة التقد�رية لتك̀ 
Hلت}ٔديب ضد املعتقلني وضعف تفعيل #ٓليات الرقابة والتف�$ش؛ مث ٕان اس)تف¨ال ظاهرة �كتظاظ 
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تَُعد س)°ا رئ$سا Hلعديد من �Ñهتااكت والتÓاوزات اليت تؤ�ر سلبا Aىل اخلدمات وتُقّوِض خمتلف 
 .واليت يعترب إالفراط يف اHلجوء ٕاىل �عتقال �ح�ياطي ٔ#ðرز ٔ#س)باهبااحلقوق اºٔساس)ية Hلسجناء 

ومن مظاهر �خ�الالت �لسجون كذ� املعاWة إالضاف`ة اليت تتحملها الف¡ات الهشة من �ساء 
ؤ#شjاص يف وضعية ٕاAاقة واÌºٔانب واملدم�ني، ا�rن يعانون بدرÌة ٔ#كرب من املعام  املهينة 

َرمون ٔ#ح`اW من حقوقهم اºٔساس)ية �س)ب الومص واYمتيزي وAدم توفر واحلاطة من الكرام ة وُحيْ
  . الولوج`ات وكذا الضامWت القانونية والعالج`ة وإالدماج`ة

ومن ٔ#وÌه ٔ#زمة السجون كذ�، ضعف تفعيل مق�ضيات قانون املسطرة اجلنائية املتعلقة �لقواAد 
جود بعض �خ�الالت Aىل مس)توى مساطر اخلاصة والضامWت املرتبطة بعداÖ ا�ºٔداث، وو

العفو، ومعايري الرتش)يح Ù، والصعو�ت اخلاصة �لولوج ٕاليه �ل¥س)بة لبعض ف¡ات السجناء، 
وغياب ٕاطار قانوين م�اكمل لنظام العقو�ت البدي  عن العقو�ت السالبة Hلحرية، خصوصا يف 

 . اجلنح اليت ال تتعدى العقوبة احل)س)ية فهيا مخس س)نوات
 2013يوليوز  8دراسة حول ٔ#�شطة الطب الرشعي �ملغرب، والصادرة بتارخي ا�لس د ٔ#جنز و ق

ا�ºٔشطة املتعلقة �لوف`ات مبا يف ذ� : ومهfْت هذه اTراسة احلقول الثالثة �ºٔشطة الطب الرشعي
ت÷ ال9رشحي والفحص اخلارH kلجثث؛ جمال شواهد الطب الرشعي من لك اºٔنواع، مبا يف ذ� 

وتوقفت اTراسة عند  .املسلمة Hل¥ساء واºٔطفال حضاó خمتلف ٔ#شاكل العنف؛ وكذا اخلربة الطبية
مج  من �خ�الالت يعرفها م`دان ٔ#�شطة الطب الرشعي هتم Aىل اخلصوص ضعف التكو�ن، 

  . تقادم الب¥`ات التحتية ومعدات العمل �ٕالضافة ٕاىل اخ�الالت مرتبطة حباكمة القطاع
طب$°ا م�خصصا يف الطب الرشعي، من مضهنم  13عن ذ�، ال تتوفر بالدW ٕاال Aىل فضال  

وال يوÌد ببWú سوى و�دة اس9شفائية , ٔ#س)تاذان Ìامعيان مساAدان ؤ#س)تاذ Hلتعلمي اجلامعي
  .Ìامعية وح`دة �اصة هبذا التخصص

        
            السادة السادة السادة السادة     ، #ٔهيا، #ٔهيا، #ٔهيا، #ٔهيأ#�هتا الس)يداتٔ#�هتا الس)يداتٔ#�هتا الس)يداتٔ#�هتا الس)يدات

قام ا�لس بت9°ع و التد�ل يف �االت ادAاءات التعذيب، ومن بني هذه احلاالت، واقعة وفاة 
، �االت السادة óسني املهييل ب}ٓسفي، بوش)ىت شارف )2011يونيو  2(الس)يد كامل عامري ب}ٓسفي 

  . 1، و Aيل ٔ#عراس �لسجن احمليل سال �1لسجن احمليل سال 
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من العوائق الب¥`وية اليت حتول دون الوصول ٕاىل القضاء  وقد متكن ا�لس من الوقوف Aىل Aدد
وميكن حتديد هذه العوائق بناء Aىل دراسة . من اTس)تور 22اYهنايئ Aىل التعذيب ٕاعامال Hلفصل 

  : هذه احلاالت والشاكóت املتوصل هبا ونتاجئ تقار�ر زóرات ٔ#ماµن سلب احلرية كام ييل 

 ؛ �الل فرتة احلراسة النظريةتعذيب ضعف ضامWت الوقاية من ال  •

)ب ضعف #ٓليات ضعف ضامWت الوقاية من التعذيب يف فرتة �عتقال �ح�ياطي �س  •
  ؛التف�$ش و املراق°ة

 ٔ#ي �اÖ ٕالدAاء Aدم وجود مق�ىض يلزم اHلجوء الفوري واملمهنج ٕاىل اخلربة الطبية يف •
يف بعض احلاالت عن اºٔمر وام�ناع قضاة النيابة العامة وقضاة التحق`ق  التعرض Hلتعذيب

 ؛ ٕ�جراء اخلربة الطبية Hلموقوفني ا�rن يدعون التعرض Hلتعذيب

ضعف دور الطب الرشعي يف التحقق من ادAاءات التعذيب، �لنظر لالخ�الالت املشار  •
  ؛ نجزة من ق°ل ا�لس هبذا اخلصوصٕاYهيا يف اTراسة امل 

ملسطرة الت}ٔدي)`ة املنصوص Aلهيا يف القانون اÁاطر العملية املالَحظة واملتعلقة بتحريف ا •
م Hلمؤسسات السجنية واليت يؤدي يف Aدد من احلاالت ٕاىل حرمان السجناء من  املنّظِ

 .حقوقهم اºٔساس)ية �اصة ت÷ املتعلقة �لتطب$ب
اrي ®س)توجب  �ظومة العداÖٕاصالح م Hلمسامهة يف احلوار الوطين والنقاش العمويم حول و 

Öدر ا�لس ضامن اس)تقالل السلطة القضائية وحامية حقوق املتقاضني و®رس الولوج ٕاىل العدا� ،
  :ٕاىل

مهت خمتلف جماالت  اس9شاريةء و#ٓرا وضوAاتيةامل تقار�را �ٕالضافة ٕاىل ال ٕاصدار  �11رش  .1
Öالعدا.  

تس اAºٔىل �لقانون التنظميي HلمÓل تتعلقمذµرة رئ$س)ية ٕاصدار   .2 fلسلطة القضائية َمضH 
مقرت�ات لضامن اس)تقاللية ا�لس اAºٔىل Hلسلطة القضائية وكذا ضامن متثيلية م�صفة 

كام تطرقْت املذµرة حلقوق وواج°ات ٔ#عضاء ا�لس اAºٔىل Hلسلطة . Hل¥ساء القاضيات
القضائية وهيلكة اخ�صاصات ا�لس حول وظائف ٔ#ساس)ية ومقرت�ات تتعلق �لضامWت 

صة بتق`مي ٔ#داء القضاة، وكذا نقل اخ�صاصات التف�$ش القضايئ ٕاىل ا�لس اAºٔىل اخلا
 .Hلسلطة القضائية
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تتعلق ٔ#ساسا بتدق`ق #ٓلية الت¥س)يق بني ا�لس  ¶مكيلية يف نفس املوضوعمذµرة ٕاصدار  .3
اAºٔىل Hلسلطة القضائية والسلطة احلكوم`ة امللكفة �لعدل ضامW الس)تقالل السلطة 

تفاAال مع مسودة مرشوع القانون التنظميي املتعلق ��لس اAºٔىل Hلسلطة وذ�  القضائية
  ؛عدل واحلرóتالقضائية واrي مك�تنا م�ه مشكورة وزارة ال

ٕاصدار مذµرة رئ$س)ية حول القانون التنظميي مبثابة النظام اºٔسايس Hلقضاة، تضمنت   .4
تعلقة بتوظيفهم ٕاىل ا�لس مقرت�ات ختص توظيف القضاة، ونقل مجيع �خ�صاصات امل 

اAºٔىل Hلسلطة القضائية، ومقرت�ات تتعلق حبقوق القضاة وواج°اهتم ؤ#خرى تتعلق بتدبري 
مسارمه املهين، مبا يف ذ� الك`ف`ات اجلديدة Hلتعيني يف املسؤوليات، ؤ#جرٔ#ة اس)تقالل 

اسة اجلنائية من قضاة النيابة العامة ٕازاء السلطة التنف`ذية، ورشوط وµيف`ات ٕاعامل الس)ي
 .طرف النيابة العامة، والك`ف`ات املقرت�ة ملراق°ة معلها

، ومهنا �ºٔساس µيف`ات ا�لس تضمنت مقرت�اتٕاصدار مذµرة ¶مكيلية يف نفس املوضوع  .5
التواصل حول توØات الس)ياسة اجلنائية يف ظل اس)تقالل النيابة العامة، وكذا بعض 

سؤوليات القضائية وإالدارية وامجلعيات املهنية Hلقضاة املقرت�ات املتعلقة �لتعيني يف امل 
تفاAال مع ُمسودة مرشوع القانون التنظميي املتعلق �لنظام ، وذ� وحتديد اºٔخطاء الت}ٔدي)`ة

 . حلرóتاºٔسايس Hلقضاة اrي توصل به ا�لس من وزارة العدل و ا
 . النظام القانوين Hلعفوو ر مذµرتني تتعلقان �لعقو�ت البدي  اصدإ  .6

وتربز مذµرُة ا�لِس حول العقو�ت البدي  �شلك �اص املرجعية اTولية املتعلقة �لعقو�ت 
البدي  وُحتلل اºٔس)باب العميقة لظاهرة �كتظاظ السجين و�اصة اHلجوء املك�ف ٕاىل 

نظومة اجلنائية �عتقال �ح�ياطي وضعف تنوع العرض القانوين Hلعقو�ت البدي  يف امل 
الوطنية، وتقدم، هبذا الصدد، توصيات مدققة يف ا�االت املقرتح اس)هتدافها �لعقو�ت 

  .  البدي  ونوعية هذه العقو�ت
ٔ#ما مذµرة ا�لس خبصوص النظام القانوين Hلعفو فقد تناولت Aددا من التÓارب املتعلقة 

وقدمت توصيات تتعلق بتق`يد الولوج . مبسطرة العفو يف اºٔنظمة امللك`ة املقارنة �ºٔساس
ٕاىل حق العفو ف� يتعلق ببعض اجلرامئ، وت}ٔليف جلنة العفو، ؤ#صناف املُدانني ا�rن يقرتح 

 .   اس)تفادهتم من العفو بصفة ٔ#ولوية
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  ؛ٔ#�هتا الس)يدات ٔ#هيا السادةٔ#�هتا الس)يدات ٔ#هيا السادةٔ#�هتا الس)يدات ٔ#هيا السادةٔ#�هتا الس)يدات ٔ#هيا السادة
 H د  71و 1لفصلني ٕاعامالA#ٔ ،ىل طلب من الس)يد رئ$س جملس النوابA س)تور، بناءTمن ا

املتعلق �لضامWت  01-12ا�لس الوطين حلقوق إال�سان رٔ#ó اس9شارó خبصوص قانون رمق 
م�ه املتعلقة مبدى امحلاية  7اºٔساس)ية املمنو�ة Hلعسكريني �لقوات املسل¨ة امللك`ة و�اصة املادة 

و تعترب هذه يه املرة الوح`دة اليت اس9مثر فهيا جملس النواب إالماكنية املتا�ة . عسكرينيالقانونية Hل 
  . من الظهري احملدث HلمÓلس Ù16 مبق�ىض املادة 

من اTس)تور �شلك �اص، ٔ#وىل ا�لس الوطين حلقوق  128و 127يف ٕاطار ٕاعامل الفصلني 
 1956ة خبصوص تعديل مق�ضيات ظهري إال�سان ٔ#مهية �اصة Hلقضاء العسكري ح`ث اعمتد مذµر 

وقد انص)ت مقرت�ات ا�لس الوطين حلقوق . املتعلق بقانون العدل العسكري كام وقع تغيريه و¶متميه
إال�سان Aىل بعض التعديالت اليت هتم جمال �خ�صاص النوعي والشخيص Hلمحمكة العسكرية، 

وقواAد سري العداÖ يف جمال املساطر ٔ#مام  وتفعيل الضامWت اTس)تورية املتعلقة حبقوق املتقاضني،
احملمكة العسكرية، ووضع ضباط الرشطة القضائية حتت سلطة قايض التحق`ق العسكري والنيابة 

ومطابقة بعض املساطر واÌٓºال اجلاري هبا العمل يف احملمكة العسكرية مع . العامة �حملمكة العسكرية
 13.108ولقد تضمن مرشوع قانون رمق (ٔ#مام احملامك العادية  ت÷ املعمتدة يف قانون املسطرة اجلنائية

املتعلق �لقضاء العسكري �قرتا�ات اºٔساس)ية HلمÓلس �اصة ت÷ املتعلقة �الخ�صاص 
الشخيص Hلمحمكة العسكرية وتعز�ز ضامWت اس)تقالل قضاة القضاء العسكري، ومالءمة املسطرة 

 ). رة املطبقة يف احملامك العاديةاجلارية ٔ#مام احملمكة العسكرية مع املسط
و�لنظر úHور اºٔسايس اrي يلعبه القضاء اTس)توري �ضامن Hلحقوق واحلرóت اºٔساس)ية، 
وٕاعامال Hلباب الثامن من اTس)تور املتعلق �حملمكة اTس)تورية وانطالقا من �هKم املرشوع اrي 

لس يبديه ا�لس �Tور اºٔسايس Hلقضاء اTس)توري يف حامية احلقوق و احلرóت، فقد ٔ#صدر ا�
ف°ال¥س)بة . الوطين مذµرتني خبصوص القانونْني التنظمييني Hلمحمكة اTس)تورية واTفع بعدم اTس)تورية

úHفع بعدم اTس)تورية، و�اصة مسارها املسطري، فٕان ا�لس الوطين حلقوق إال�سان اقرتح 
اين �متثل يف اTفع اºٔول �متثل يف الفحص املس)بق لق°ول اTفع ٔ#مام احملمكة اTس)تورية و الث: خ`ار�ن

 . بعدم اTس)تورية مع حفص مزدوج Hلق°ول Aىل مس)توى احملامك
ٔ#ما ف� يتعلق �حملمكة اTس)تورية فقد مهت مقرت�ات ا�لس الوطين حلقوق إال�سان Aىل اخلصوص 
مسطرة انتقاء املرحشني لعضو�هتا وا�rن س)ُي¥�َخبون من ق°ل جمليس الربملان وكذا نظام �االت 

  .  �ٕالضافة ٕاىل سري واخ�صاصات احملمكة اTس)تورية وتنظميها إالداريالتنايف
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وٕان ا�لس الوطين حلقوق إال�سان لي¨دوه اºٔمل يف ٔ#ن يؤدي �نتقال من جملس دس)توري ٕاىل 
حممكة دس)تورية ٕالنتاج اجهتاد �الق من ش}ٔنه ضامن احلقوق و احلرóت املنصوص Aلهيا يف 

  . ت القمية اTس)تورية ذات الص اTس)تور  ؤ#جرٔ#ة اºٔهداف ذا
        

        ٔ#�هتا الس)يدات ٔ#هيا السادة ؛ٔ#�هتا الس)يدات ٔ#هيا السادة ؛ٔ#�هتا الس)يدات ٔ#هيا السادة ؛ٔ#�هتا الس)يدات ٔ#هيا السادة ؛
لقد اكنت التقار�ر املوضوAاتية HلمÓلس املتعلقة ��لس اAºٔىل Hلسلطة القضائية واحملمكة اTس)تورية 

من  24واTفع بعدم اTس)تورية وقانون العدل العسكري واملرفوAة ٕاىل ÌالÖ امل÷ طبقا Hلامدة 
مارس  H2لمÓلس، موضوع تنويه مليك سايم يف بالغ صادر عن اTيوان املليك يف  الظهري احملدث

وهو تنويه يَعزتH به ا�لس . ٔ#شاد ف`ه Ìاللته ðروح هذه املقاربة و بفحوى هذه التقار�ر 2013
ويعتربه �افزا قوA óىل مواص  املسامهة مبقرت�اته و#ٓرائه يف خمتلف املواضيع ذات العالقة مبÓال 

  . ق إال�سانحقو 
 

        السادة، السادة، السادة، السادة،     ٔ#�هتا الس)يدات، #ٔهيأ#�هتا الس)يدات، #ٔهيأ#�هتا الس)يدات، #ٔهيأ#�هتا الس)يدات، #ٔهيا
ٕان ا�لس الوطين حلقوق إال�سان، اrي معل Aىل خمتلف ا�االت ذات اºٔولوية املتعلقة ٕ�صالح 

لي¥هتز هذه . ٕاصالح هذه املنظومةم�ظومة العداÖ، وواµب �شلك يويم مسار احلوار الوطين حول 
�رتفاع املزتايد Hلساكنة السجنية، ح`ث قفزت من الفرصة ليذµرمك بت¨د #ٓين و اس)تعÓايل و هو 

�ملائة من  42و ٔ#ن . حسب إالحصائيات الرمسية 2013س)نة  72816ٕاىل  2009س)نة  57763
هذه الساكنة ال تتÓاوز مدة  �ملائة من 40.45الساكنة السجنية يه يف �اÖ اعتقال اح�ياطي، و 

و �س)ب �كتظاظ واس)تقرار �عKدات اÁصصة، فقد . العقوبة احملكوم Aلهيم هبا س)نة وا�دة
  . 2013درمه يوم`ا س)نة  11¶راجعت احلصة الغذائية للك Ñزيل ٕاىل 

و لعل من املؤرشات إالحصائية اTاÖ اºٔخرى Aىل جحم �كتظاظ السجين هو مؤرش املسا�ة 
اÁصصة للك Ñزيل مؤسسة جسنية،ح`ث يبلغ املعدل الوطين حسب ٕاحصائيات املندوبية العامة 

مرت مربع للك Ñزيل، لكن مع تفاو�ت �ادة حسب املؤسسات  H1.68لسجون و ٕاAادة إالدماج 
  . مرت مربع للك Ñزيل 13.49س¥مترت مربع للك Ñزيل و  0.70وح بني السجنية ترتا

µrر ٔ#ن املعدل الوطين يقل عن املعيار اTويل اrي �ددته اHلجنة اTولية Hلصليب �و اجلد�ر 
و ٕاذا مت ٕاعامل هذا املعيار اTويل يف . حبوايل النصف مرت مربع للك Ñزيل 3.4و اrي هو اºٔمحر 



 
29 

�ملائة،  202السجين يف بالدW فٕان �س)بة ملء مؤسساتنا السجنية تبلغ ا�9ساب  �كتظاظ 
  .   Ñزيال 36482بفائض ساكنة جسنية يبلغ 

ٕان هذه املعطيات إالحصائية املقلقة و اليت ال حتتاج ٕاىل تعليق، تؤكد #ٔكرث من #ٔي وقت مىض ٕان هذه املعطيات إالحصائية املقلقة و اليت ال حتتاج ٕاىل تعليق، تؤكد #ٔكرث من #ٔي وقت مىض ٕان هذه املعطيات إالحصائية املقلقة و اليت ال حتتاج ٕاىل تعليق، تؤكد #ٔكرث من #ٔي وقت مىض ٕان هذه املعطيات إالحصائية املقلقة و اليت ال حتتاج ٕاىل تعليق، تؤكد #ٔكرث من #ٔي وقت مىض 
قانوين Hلعفو و مبا يتالءم مع قانوين Hلعفو و مبا يتالءم مع قانوين Hلعفو و مبا يتالءم مع قانوين Hلعفو و مبا يتالءم مع اس)تعÓالية ٕاصدار إالطار القانوين Hلعقو�ت البدي  و مراجعة إالطار الاس)تعÓالية ٕاصدار إالطار القانوين Hلعقو�ت البدي  و مراجعة إالطار الاس)تعÓالية ٕاصدار إالطار القانوين Hلعقو�ت البدي  و مراجعة إالطار الاس)تعÓالية ٕاصدار إالطار القانوين Hلعقو�ت البدي  و مراجعة إالطار ال

، و من م�ظور ا�لس فٕان ، و من م�ظور ا�لس فٕان ، و من م�ظور ا�لس فٕان ، و من م�ظور ا�لس فٕان العداÖالعداÖالعداÖالعداÖالتوØات اºٔساس)ية الواردة يف م`ثاق ٕاصالالتوØات اºٔساس)ية الواردة يف م`ثاق ٕاصالالتوØات اºٔساس)ية الواردة يف م`ثاق ٕاصالالتوØات اºٔساس)ية الواردة يف م`ثاق ٕاصالحححح م�ظومة  م�ظومة  م�ظومة  م�ظومة 
ة و اخلطورة اليت تق�ة و اخلطورة اليت تق�ة و اخلطورة اليت تق�ة و اخلطورة اليت تق�يضيضيضيض ٕاصدار هذ�ن إالطار�ن القانونيني دون ربط  ٕاصدار هذ�ن إالطار�ن القانونيني دون ربط  ٕاصدار هذ�ن إالطار�ن القانونيني دون ربط  ٕاصدار هذ�ن إالطار�ن القانونيني دون ربط  ff ffالية يه من اِحلدÓالية يه من اِحلد�س)تعÓالية يه من اِحلد�س)تعÓالية يه من اِحلد�س)تعÓس)تع�

        ....جلناجلناجلناجلنايئيئيئيئذ� ٕ�يقاع املسار احلايل ملراجعة املسطرة اجلنائية و القانون اذ� ٕ�يقاع املسار احلايل ملراجعة املسطرة اجلنائية و القانون اذ� ٕ�يقاع املسار احلايل ملراجعة املسطرة اجلنائية و القانون اذ� ٕ�يقاع املسار احلايل ملراجعة املسطرة اجلنائية و القانون ا
ٔ#نه نظرا ملاكنة الطب الرشعي يف البث يف �االت ادAاء التعذيب ودوره يف  ٔ#يضا ا�لسو �رى 

من امللح ال9رسيع ðمتكني بالدW من قانون عرصي فٕان جمرóت احملامكة العادÖ وضامن رشوطها، 
اTولية وم�قدم خبصوص ٔ#�شطة الطب الرشعي، �شلك ®س)تجيب Hلمق�ضيات اTس)تورية واملعايري 

  .ذات الص 
  :و يف جمال الوقاية من التعذيب و ماكحفته فٕان ا�لس يويص

املسطرة اجلنائية Aىل متكني الشخص املوقوف املوضوع رهن احلراسة النظرية من ٔ#ن تنص  •
   ؛االتصال فورا مب¨ام، وال9سجيل السمعي البرصي لالس�9طاقات

اخ�صاص  يف ٕاطار القانون اجلديد اجلهويةختويل ا�لس الوطين حلقوق إال�سان وجلانه  •
 ٓºلوقاية من التعذيباH ؛لية الوطنية   

ٕالطار القانوين املنظم Hلمؤسسات السجنية �اصة ف� يتعلق بتقوية الضامWت مراجعة ا •
 . الت}ٔدي)`ة لفائدة السجناء

VVVVIIII....    تóتوضعية حقوق إال�سان واحلرóتوضعية حقوق إال�سان واحلرóتوضعية حقوق إال�سان واحلرóوضعية حقوق إال�سان واحلر        
        

        ٔ#�هتا الس)يدات، #ٔهيا السادةٔ#�هتا الس)يدات، #ٔهيا السادةٔ#�هتا الس)يدات، #ٔهيا السادةٔ#�هتا الس)يدات، #ٔهيا السادة
  

        السلميالسلميالسلميالسلمي    احلق يف التظاهراحلق يف التظاهراحلق يف التظاهراحلق يف التظاهر
  

لقد قام ا�لس الوطين حلقوق إال�سان  يف ٕاطار �امه املتعلقة �محلاية والتد�ل إالس9°ايق بعمليات 
رصد و تقيص و وساطة يف Aدد من �االت التو¶ر اليت ¶رتf)ْت عهنا اÑهتااكٌت حلقوق إال�سان، 



 
30 

ٓ )2011ماي - مارس(، بوعرفة )2011مارس (ويتعلق اºٔمر ب}ٔ�داث خريبكة  ماي (سفي ، و#
احلي  ،)2012ٕاىل بداية  2011، فربا�ر احلس)مية(،بين بوعياش )2011س)مترب (، اTا�  )2011

 14العراtش (الس¨$س¨ات ، دواري الشلي¨ات و )2012ماي  13 ٕاىل 10( 1اجلامعي السو®يس 
ماي  17و  16(،السجن احمليل �سال )2012ٔ#كتوðر  2و 1طنÓة، (، بين ماكدة )2012يونيو 
،و كذا ٔ#�داث ٔ#سا )2013ماي  –ٔ#ðريل (، السامرة والعيون )2013مارس (، بوÌدور )2011

بعة حمامكة كام قام ا�لس يف س)ياق مماثل مبتا). 2013ٔ#كتوðر  20-19(، والعيون )2013س)مترب (
، و حمامكة املتابعني يف ٕاطار )2012ش)ت¥رب (معتقيل ٔ#�داث اTا�  مبحمكة �س)ت�uاف �لعيون 

  ).  2013فربا�ر (ٔ#�داث اكدمي ٕازيك ٔ#مام احملمكة العسكرية اTامئة �لر�ط 
قد شهدت  2011جسل ا�لس بناء Aىل ما توصل به من معطيات من وزارة اTا�لية ٔ#ن س)نة و 

) % �7,27جلهات اجلنوبية الثالث Hلمملكة ٔ#ي  1683مضهنا (جتمعا ومظاهرة  23121تنظمي 
 4.66يف اجلهات اجلنوبية الثالث Hلمملكة ٔ#ي  935مضهنا ( 2012جتمعا ومظاهرة س)نة  20.040و

ي يف اجلهات اجلنوبية الثالث Hلمملكة #ٔ  825مضهنا ( 2013جتمعا ومظاهرة س)نة  16.096و ) %
  .، غطت لك الرتاب الوطين)% 5.12

 Hلرشوط القانونيةاملنظمة فعليا لتجمعات لهذه ا ية الساحقة�لب اA ٔºىل الرمغ من Aدم اس9`فاء و 
فٕان هذا  ،1958نونرب  15من ظهري  11الفصل واملتعلقة برضورة الترصحي الق°يل طبقا ملق�ضيات 

كام جسل ا�لس . حقهم يف التظاهر يف الشارع العاماºٔمر مل مينع املواطنات و املواطنني من ممارسة 
  .قد �افظت Aىل طابعها السلمي ومل {شهد عنفا ٕاال يف �االت حمدودة Ìدا ٔ#هنا

واليت  2011س)نة يف �ري ٔ#ن بعض التظاهرات اليت رافقت بعض احلراكت �ح�Óاج`ة و�اصة 
 }ٔهنا،ش� جتريب حماوالت الوساطة  ٔ#تيحت HلمÓلس اماكنية رصدها ومواµبهتا سواء �لتقر�ر عهنا ٔ#و

  :من املف`د الوقوف عندها Ñرى اºٔولية، ٔ#فضت ٕاىل بعض اخلالصات

ٔ#�د عوامل  شلك ا�ºٔداث ٕا�نلسلطات العموم`ة ا Tى تواصلال غياب ٔ#و ضعف  •
�االت وف`ات �ري حصي¨ة،  عن راجت ٔ#خ°ار�اصة يف �اÖ إالشاAات اليت  �ح�قان،

نَقلَْهتا، يف بعض اºٔح`ان، بعُض وسائل ٕاAالم الكرتونية ٔ#و مواقع تواصل اجKعية �اصة، 
  . صدق`هتادون التحقق من 

حلق املس ��س)تعامل املفرط و�ري املتناسب Hلقوة ٔ#ح`اW مما {س)ب يف بعض احلاالت يف  •
و�اصة يف صفوف  البدنية لبعض احملتÓنيواملس �لسالمة ) #ٓسفي و #ٓسا(يف احلياة 
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ؤ#يضا تعرض بعض عنارص القوات  ال¥ساء والقارص�ن ومدامهة بعض املنازل �ارج القانون
 .العموم`ة  Hلعنف

حلل الزناAات امجلاعية  مكثل اHلÓان إالقلميية الوساطة امجلاعية ضعف معل بعض #ٓليات •
املواطنني واملواطنات املتعاملني مع شاكóت وتظلامت التفاAل املتبا�ن مع Hلشغل و و 

 . Hلوزاراتاملف9ش)يات العامة  من ق°ل إالدارة

من امليثاق امجلاعي اليت تنص Aىل ٔ#ن تعد امجلاAات احلرضية  36الت}ٔخر يف تفعيل املادة  •
�جKعي، ح`ث  عKد مقاربة النوع� ويكرجامعية Hلتمنية �شلك {شاوالقروية خمططات 
، من متك�ت فقط من ٕاAداد هذا النوع من 1503اAات، من ٔ#صل ٔ#ن ثليث هذه امجل

 ؛اÁططات

مما  اAات الرتابية اليت بلورة خمططاهتاالتفاوت يف ٕاماكنية املصاحل اخلارج`ة HلتفاAل مع امجل •
  يؤ�ر سلبا Aىل التقائية الس)ياسات العموم`ة Aىل الصعيد الرتايب؛ 

التعبريات امجلاعية يف س)ياق بعض التظاهرات �ح�فالية والرóضية اليت لك تدبري شم  •
  .اس)تعامل العنف اHلفظي واجلسدي�رافقها يف بعض احلاالت 

 ٔ#شاكلعن اس9`عاب ) الظهري املتعلق �لتجمعات العموم`ة(احلايل القانوين  طارقصور االٕ  •
التظاهر السلمي واليت ¶زايد اHلجوء ذات Aالقة �حلق يف  Ìديدة من التعبريات واملامرسات

م�ال اºٔشاكل �ح�Óاج`ة الثابتة اكالعتصامات، ( كام بي¥ت اºٔرقام السالفة اµrر،ٕاYهيا 
  ؛)اخل ... اق�¨ام املرافق العموم`ة وتعطيلها، ٕاقامة خ`ام

 حمدودية ٔ#دوار خمتلف الفاAلني املفرتض ٔ#ن تؤول ٕاYهيم مسؤولية ت}ٔطري ومتثيل احملتÓني، •
 سواء من هيئات م�تخبة ٔ#و تنظ�ت مدنية؛

  
يف ٔ#فق تعميق النقاش العمويم حول احلق يف �ح�Óاج السلمي، ٔ#Aد ا�لس، كام س)بق ؤ#ن و 

مع اكفة جتناظرة وطنية ٔ#رشت ٕاىل ذ�، دراسة حول احلق يف التظاهر السلمي مكقرتح ٔ#رضية مل 
  :و�رى ا�لس ٔ#ن ينصب هذا النقاش العمويم Aىل .اºٔطراف املعنية

ٕاقرار حق تنظمي املظاهرات السلمية مجليع املواطنات واملواطنني واحلد من السلطة  .1
التقد�رية لٕالدارة يف م�ع التظاهرات السلمية وتقوية دور السلطة القضائية @ٓلية لالنتصاف 

 ؛الفعيل
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َرتُم من طرف ارضورة  .2 مجليع يمت مبق�ضاها تنظمي احلق يف �ح�Óاج االتفاق Aىل م°ادئ ُحتْ
السلمي دون املس �لسري العادي Hلمرافق العموم`ة واخلاصة، حفظا حلق امجليع يف 

  ؛�س)تفادة من اخلدمة العموم`ة
اYهنوض بثقافة املواطنة والسلوك املدين و�رش ثقافة حقوق إال�سان وم�اهضة خطاب اYمتيزي  .3

  .  والعنرصية والكراهية
  

        ٔ#�هتا الس)يدات، #ٔهيا السادةٔ#�هتا الس)يدات، #ٔهيا السادةٔ#�هتا الس)يدات، #ٔهيا السادةٔ#�هتا الس)يدات، #ٔهيا السادة
        حرية امجلعياتحرية امجلعياتحرية امجلعياتحرية امجلعيات

 
واليت اكنت م�ذ جفر �س)تقالل س)باقة يف اخ�يار  ،ٔ#مه ماكسب بالدW ٔ#�دحرية امجلعيات  ثلمت 

ومتكني املواطنات واملواطنني من تنظمي  ،يعي �كفل ممارسة هذه احلرية دون ق`ودرش توفري ٕاطار { 
هبدف {سjري جمهوداهتم امجلاعية والتطوعية خلدمة ا�متع امم ٕاYهيا ٕاما ضٔ#نفسهم مضن مجعيات ٔ#و �ن

  .ٔ#و Yمتثيل مصل¨ة حيمهيا القانون ٔ#و خلدمة ف¡ات حمددة
�ري ٔ#ن . ٔ#دوار مجعيات ا�متع املدين قد ¶زايدت ٔ#مهيهتا و¶كرست مبق�ضيات دس)توريةواليوم فٕان 

 �ملؤسسات �ري الهادفة Hلرحب حول ا فت عهنا دراسة املندوبية السام`ة Hلتخطيطشاملعطيات اليت 
، تف`د ب}ٔن هناك عوائق موضوعية حتول دون تطور ال¥س)يج امجلعوي ببالدW 2011و الصادرة س)نة 

  :ٔ#مهها

والتباينات ) �سمة 100.000مجعية للك  145(معدل الت}ٔطري امجلعوي Hلساكن  ضعف •
  ؛ )عضوا 100٪ من امجلعيات Tهيا ٔ#قل من 57.3(املسA  Óىل مس)توى العضوية 

٪ من ال¥س)يج 30يرتكز (الفوارق املسA  Óىل مس)توى �ن9شار الرتايب Hلجمعيات  •
  ؛)زAري وØة سوس ماسة درAةامجلعوي الوطين يف لك من Øة الر�ط سال زمور 

٪ من امجلعيات Tهيا ٕاشعاع Aىل املس)توى احمليل �شلك �اص و¶ركز Aىل ا�ºٔشطة  75 •
٪ من  78.1اليت حتقق القرب، وهو مؤرش جيب النظر ٕاليه مع اس)تحضار واقع ٔ#ن 

 .مجعوية ال ت¥متي ٕاىل ٔ#ي ش)بكة عياتامجل 

درمه و ثلث امجلعيات ال  5000عن �ملائة من امجلعيات تعمل مبزيانية س)نوية تقل  20 •
  . درمه 10000تتÓاوز مزيان$هتا الس)نوية 
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ولعدد من  يف جمال احلرóت امجلعوية الواردة Aليه قد َ�لُص ا�لس من �الل حتليH öلشاكóتل
ٕاىل Aدد من �س)ت¥�اÌات ٔ#كدْهتا  م�ظامت �ري حكوم`ة وطنية ودولية التقار�ر الصادرة عن

بين مالل واليت مهت ا�ال -اTراسة امليدانية اليت ٔ#جرهتا اHلجنة اجلهوية حلقوق إال�سان خريبكة
�شرتاط السلطات إالدارية احمللية Aىل امجلعيات إالدالء : الرتايب التابع لنفوذها، وتتعلق ٔ#ساسا

رة الترصحي �مجلعيات، ويف �االت ٔ#خرى طلهبا املتعلق مبسط 5بوæئق ال ينص Aلهيا الفصل 
Hلجمعيات �الدالء بعدد من �سخ الوæئق يفوق العدد احملدد يف نفس الفصل، وت}ٔ�ري {سلمي 

 َ ٕاضافة  ْقِرن العملية اºٔوىل �لثانية،الوصل املؤقت ٕاىل �ني ٕاجراء اºٔحباث يف �ني ٔ#ن القانون مل ي
سطرة الترصحي بفروع امجلعيات الوطنية، وAدم تنف`ذ ٕاىل مشالك ب¥`وية ٔ#خرى من ق°يل ثقل م 

  . اºٔحاكم القضائية اYهنائية القاضية بقانونية بعضها
، بناء Aىل دوره يف  2013ٕاىل ممت س)نة  2011مارس  �1الل الفرتة املمتدة من ا�لس قام وقد 

الترصحي بت}ٔس$سها، يف مجعية مل يمت متك`هنا من وصل ٕايداع  22جمال امحلاية والوساطة ب9سوية ملف 
مجعية ٕاىل القضاء هبذا اخلصوص، و تف`د املعطيات املس)تقاة من وزارة اTا�لية ٔ#ن  �37ني جل}ٔت 

 تقر�رغطهيا هذا ال املعدل الس)نوي Hلترصحي بت}ٔس$س امجلعيات ٔ#و بتÓديد هيالكها �الل الفرتة اليت ي
ٔ#قرت  2011ط امل¥شورة يف دج�رب Aلام ٔ#ن دراسة املندوبية السام`ة Hلتخطي. ترصحي 5000يبلغ 

  .    مجعية 44.771ب}ٔن Aدد امجلعيات ببالدW  قد وصل #ٓنذاك ٕاىل 
  

ٕان ضعف الت}ٔطري امجلعوي و�µراهات املوضوعية واملادية واملامرسات إالدارية املناف`ة Hلقانون، 
{شلك عوامل ٔ#ساس)ية حتد من توسع ال¥س)يج امجلعوي و�ضطالع بدوره يف مؤازرة ومساندة 

Wت املطالبني �حلقوق وت}ٔطريمه ومتثيلهم ٔ#و جلهة �ضطالع ب}ٔدوار الوساطة يف فرتات �ح�قا
  . واºٔزمات

  
ºٔنه  ،لقد ٔ#صبح احلق يف �ح�Óاج السلمي ٔ#مرا طبيعيا واعتيادó، وهذا ٔ#مر Aلينا ٔ#ن نعزت به

 Aىل وعي املواطنات واملواطنني حبقوقهم وAىل ¶كسريمه �اجز اخلوف، لكن �ملقابل هناك رشمؤ
 ية هذا احلق،وتقوية دور القضاء يف حام 1958تكر®س املنحى الترصحيي لظهري ل  �اÌة رضورية

  . طالق املزيد من املبادرات امجلعوية لتنظمي وت}ٔطري خمتلف اTينام`ات ا�متعيةوإ 
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يويص ا�لس �ملصادقة Aىل  مبفهو�ا الواسع مضن نفس املنظور املتاكمل حلرية التجمع و امجلعيات و 
من القانون اجلنايئ، يف ¶اكمل مع  288ملنظمة العمل اTولية و الغاء الفصل   87االتفاق`ة رمق 

  .  التنظمي القانوين Hلحرóت النقابية و حق إالرضاب
  

        ٔ#�هتا الس)يدات ٔ#هيا السادة ؛   ٔ#�هتا الس)يدات ٔ#هيا السادة ؛   ٔ#�هتا الس)يدات ٔ#هيا السادة ؛   ٔ#�هتا الس)يدات ٔ#هيا السادة ؛   
  

        حرية الص¨افةحرية الص¨افةحرية الص¨افةحرية الص¨افة
  

، عرفت حرية الص¨افة والتعبري ٔ#شاكال 28صل Aىل الرمغ من املكسب اTس)توري املتضمن يف الف
من املس هبا متثلت يف اHلجوء ٕاىل القانون اجلنايئ ملتابعة بعض الص¨اف`ني، وٕاصدار عقو�ت 

Aدد امللفات املعروضة Aىل القضاء واملتعلقة �لص¨افة  فقد بلغو هبذا اخلصوص �)س)ية وغرامات، 
ðرمس قضية  106مقابل ، 2011س)نة ðرمس قضية ب9ت فهيا خمتلف احملامك  82قضية و مضهنا  119

مهنا وفق املعطيات املقدمة من ق°ل وزارة العدل واحلرóت ٕاىل  51مت البث يف  2012س)نة 
ف ٔ#ثناء ت}ٔدية �ا�م يف تغطية التظاهرات املنظمة يف كام تعرض ٔ#ح`اW بعض الصحف`ني Hلعن. ا�لس

�ºٔساس عن كثري من ٔ#وÌه ويعترب ا�لس ٔ#ن هذه الوضعية يه نتاج . خمتلف م�اطق املغرب
ي¥°غي جتاوزها يف إالطار القانوين  يت، واليف القانون اجلاري به العمللقصور املسÓ  ا و �خ�الل

    .املرتقب
اليت  رشHلص¨افة و ال¥  ةاجلديد ةالقانوني النصوصا�لس مسار ٕاAداد  و يف هذا إالطار واµب

مسودة مبذµرة حول  ا�لس يف مر�  ٔ#وىلسامه  ح`ث املعنية، وزارةف Aىل ٕاAدادها الرش { 
س$�فاAل مع �يق كام ٔ#ن ا�لس ). 2012(�لس الوطين Hلص¨افة وع قانون املتعلق �رش م 

    . النصوص القانونية ذات الص 
يعترب ا�لس يف هذا الصدد ٔ#ن ضامن ممارسة موسعة حلرية التعبري والرٔ#ي ®س)تلزم مراجعة AاÌ  و 

ولªٔحاكم ) �اصة الص¨افة املك�وبة(وشام  Hلنصوص القانونية املنظمة لقطاع إالAالم وال¥رش 
قوق إال�سان، وال اجلنائية املتعلقة حبرية التعبري، وفقا ملق�ضيات اTس)تور وم°ادئ القانون اTويل حل

س)� ٕالغاء اºٔحاكم السالبة Hلحرية من قانون الص¨افة و�سرتشاد يف هذا ا�ال خبالصات 
اrي جرى بني س¥يت  وار الوطين حول إالAالم وا�متعوتوصيات الك�اب اºٔبيض الصادر عن احل

  .2011و  2010
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        ٔ#�هتا الس)يدات، #ٔهيا السادةٔ#�هتا الس)يدات، #ٔهيا السادةٔ#�هتا الس)يدات، #ٔهيا السادةٔ#�هتا الس)يدات، #ٔهيا السادة

  
        حقوق الف¡ات الهشةحقوق الف¡ات الهشةحقوق الف¡ات الهشةحقوق الف¡ات الهشة

  
، ٔ#وىل ةشمع الت¨دóت املتعلقة بوضع إالطار القانوين و الس)ياسات العموم`ة Hلف¡ات اله تفاAال 

  . ا�لس الوطين حلقوق إال�سان اهKما اسرتاتيجيا لقضاó و حقوق هذه الف¡ات
حقوق Ñزالء عية ٕاAاقة، و jاص يف وض شحقوق اA ٔºىل هكذا معل ا�لس يف هذا الصدد و 

  ف`ات ش مس9 
  .    حقوق املهاجر�نفال Ñزالء مراكز حامية الطفوÖ و و النفس)ية، و حقوق اºٔطاºٔمراض العقلية 

ٔ#ت)ت حمدودية  اكل إالAاقة Aرب مقار�ت م�عددة، �ري ٔ#ن الواقعشٔ#قدمت بالدA Wىل التعاطي مع إ 
غياب نتاجئها مما فامق من �دة اYمت`ـــــزي و الشعور �ٕالقصاء، ٕاقصاء تغذيه سلواكت جممتعية متيزيية و 

�r فٕاننا . س)ياســـــــات معوم`ة داجمة و{رشيعات ت}ٔ�ذ بعني �عتبار احلقوق إال�سانية لهاته الف¡ة
مطالبون اليوم كدوÖ وجممتع ٕ�عامل املقاربة اTاجمة يف املنظومة التعلميية من �الل توفري املناجه 

التدريب املس)متر و{شجيع متدرس املالمئة واºٔطـر الرتبوية وإالدارية املؤه ، ٕاىل Ìانب توفري 
  .اºٔشjاص يف وضعية ٕاAاقة؛ وٕاشاAة ثقافة ا�رتام التنوع ؤ#�ذه بعني �عتبار مضن الب$¡ة املدرس)ية

وٕاذا يذµر ا�لس �جيابية مصادقة بالدA Wىل االتفاق`ة اTولية اخلاصة �ºٔشjاص ذوي إالAاقة، 
بري الكف`  �لقضاء Aىل اYمتيزي Aىل ٔ#ساس إالAاقة فانه يعرب عن ا�شغاÙ العميق لبطء اختاذ التدا

  .خصوصا يف احلقوق �ق�صادية و�جKعية
مبناس)بة عقد دورته اجلاري س)يعمتد �الل الشهر  ،ويف ٕاطار اهKمه هبذا املوضوع، فٕان ا�لس 

  .اسرتاتيجية معل هتم �دماج العرضاين لبعد إالAاقة يف ðراجمه العادية السابعة،
حامية  Aىل ٕادماج بعدها بلورمجمل التوصيات واºٓراء �س9شارية اليت معل ا�لس Aىل تضمني  كام

ؤ#جنز ا�لس دراسة {شخيصية Hلحقوق �ق�صادية و�جKعية  .حقوق هذه الف¡ة واYهنوض هبا
عوي مت تقدميها ٔ#مام ال¥س)يج امجل لªٔشjاص يف وضعية ٕاAاقة يف اجلهات اجلنوبية الثالث Hلمملكة

 8يوم ) ٕاقلمي العيون(املهمت �ٕالAاقة وحبضور خمتلف املعنيني يف يوم درايس نظم جبامAة مف الواد 
  . 2014مارس 
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ويف هذا اخلضم وحنن بصدد احلديث عن حقوق اºٔشjاص يف وضعية ٕاAاقة، ٔ#و الس)يد رئ$س 
¶مك ٕ�دراج لغة جملس النواب احملرتم والس)يد رئ$س جملس املس9شار�ن احملرتم، ٔ#ن ٔ#نوه مببادر 

إالشارات Hلتواصل مع ف¡ة املواطنات واملواطنني احملرومون من السمع والنطق، واس)تلهاما من هذه 
ٕاAداد تقر�ر ا�لس املقدم ٔ#ماممك بلغة الربايل Yمتكني املكفوفني وضعاف  املبادرة فقد �درW ٕاىل

  .البرص من ت9°ع معل مؤسس�9ا
        �هتا الس)يدات، #ٔهيا السادة�هتا الس)يدات، #ٔهيا السادة�هتا الس)يدات، #ٔهيا السادة�هتا الس)يدات، #ٔهيا السادة#ٔ #ٔ #ٔ #ٔ 

يف خ�ام �مة التقيص والتحري حول  2012ش)ت¥رب  11ٔ#ظهر تقر�ر ا�لس الصادر بتارخي 
، Aددا من العوامل الب¥`وية اليت تؤ�ر سلبا Aىل ضامن حق مس9شف`ات اºٔمراض العقلية و النفس)يةمس9شف`ات اºٔمراض العقلية و النفس)يةمس9شف`ات اºٔمراض العقلية و النفس)يةمس9شف`ات اºٔمراض العقلية و النفس)ية

ة الوقاي"املتعلق بـ ð#ٔ1959ريل  30ذ� ٔ#ن ظهري . املَْوضوAني يف هذه املؤسسات يف معام  ٕا�سانية
، و اrي ظل يعترب طي  س)نوات "من اºٔمراض العقلية ومعاجلهتا وحامية املرىض املصابني هبا

مكس)با معيارó م�قدما، فٕانه ٔ#صبح اليوم قارصا عن مواµبة التطورات، بل وٕانه يفسح ا�ال Hلعديد 
�لضامWت  كام اس)تjلص ا�لس ضعف الت}ٔطري القانوين لعدد من ا�االت املرتبطة. من التÓاوزات

  .اخلاصة مبامرسة الطب النفيس، وبعيادات الطب النفيس وب}ٔطباء القطاع اخلاص النفسانيني
كام جسل ا�لس ٔ#ن التوزيع اجلغرايف Hلمؤسسات �ري م�اك�، و�ري م�وازن، ؤ#ن ٔ#�لب املؤسسات 

 ميكن اعتبارهام ال {س)تويف رشوط مراق°ة وسالمة مالئِمة، مع قصور يف الصيانة، �س)ت��اء بنايََتْني 
َتْني  ؤ#ظهر تقر�ر ا�لس ٔ#يضا احلاÖ الالٕا�سانية Hلمعازل، وتقادم التجهزيات، واخلصاص Aىل . منوذِج`َ

ل القطاع العام  ممرضا م�خصصا يف  740طب$°ا نفسانيا و 172مس)توى املوارد ال)رشية ح`ث ®شغِّ
ل القطاع اخلاص  ٔ#رقام بعيدة عن معايري م�ظمة  طب$°ا نفسانيا، و يه 131الطب النفيس، و®شغِّ

  . الص¨ة العاملية املتعلقة �لت}ٔطري الطيب و ش)به الطيب Hلص¨ة العقلية
ل ا�لس ٕاجيابية التعاون الق°يل والتحضريي من طرف وزارة الص¨ة اليت مك�ت من ٕاجناز  ِÓّو®س
�مة التقيص يف ٔ#حسن الظروف، كام اكن تعاملها ٕاجيابيا ورسيعا مع توصيات التقر�ر مببارشهتا 

حقوق  لوضع اHلبنات اºٔساس)ية ٕالسرتاتيجية وطنية يف جمال الص¨ة العقلية والنفس)ية املر¶كزة Aىل
  .  إال�سان حتتل ماكنة ممتزية مضن اسرتاتيجية الص¨ة العموم`ة؛ وهو تعامل منوذÌ kد�ر �لتنويه

  
املودAني، مبق�ىض مقرر قضايئ، يف  واقع اºٔطفالواقع اºٔطفالواقع اºٔطفالواقع اºٔطفالومضن نفس إالطار امحلايئ، قام ا�لس بت¨ليل 

م مع املعايري مراكز حامية الطفوÖ، هبدف تق`مي مدى مالءمة طرق ٕايداع اºٔطفال والتكفل هب
ح`ث الحظ . اTولية املتعلقة بوضعية اºٔطفال يف Ñزاعٍ مع القانون ويف اتفاق`ة حقوق الطفل اºٔممية
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اHلجوء ٕاىل إاليداع واحلرمان من احلرية �البا "ٔ#ن  2013ماي  20ا�لس يف تقر�ره الصادر بتارخي 
جتعل من مسار معلية ٕايداع  و�دد Aددا من املشالك". ما ®شلك ٔ#ول ٕاجراء قضايئ يمت اختاذه

اºٔطفال يف مراكز حامية الطفوÖ �ري م�المئة مع املعايري اTولية ذات الص  سواء Aىل مس)توى 
�اصة (الب¥`ة التحتية، ٔ#و Aىل مس)توى إالرشاف والت}ٔطري وظروف الع$ش واºٔمن والسالمة 

عن موقع الطفل يف مسار ، فضال )Aاما واºٔطفال يف وضعية ٕاAاقة �12ل¥س)بة لªٔطفال دون سن 
كام وقف . احملامكة وس)بل التظمل وٕايداع اºٔطفال بدون تصنيف قامئ Aىل السن ٔ#و س)ب إاليداع

  . Aىل �االت تعرض اºٔطفال املودAني Hلعقو�ت البدنية والش)مت وإالهانة
لس يف ٕ�جيابية تعاون وزارة الش)باب والرóضة الوصية Aىل هذه املراكز مع ا� ا�لس سÓل® وٕاذ 

  .ٕاجناز �مته، فٕاننا ال زلنا نتطلع ٕاىل تفعيل التوصيات الواردة يف التقر�ر
        

        ٔ#�هتا الس)يدات ٔ#هيا السادة ٔ#�هتا الس)يدات ٔ#هيا السادة ٔ#�هتا الس)يدات ٔ#هيا السادة ٔ#�هتا الس)يدات ٔ#هيا السادة 
املغرب ٔ#صبح بú عبور واس)تقرار املهاجر�ن وطاليب اHلجوء،   اعترب ف`ه ٔ#نٔ#Aد ا�لس تقر�را  لقد

الرمغ مما تطر�ه من حتدóت حقوق`ة مصدر ٕا�راء لبالدW وفرصة Tمع ٕاشعاعها Aىل تعد الهجرة ؤ#ن 
  .واق�صادية واجKعية

وتفعيال لاللزتامات اTولية Hلمغرب وتفعيال Hلمق�ضيات اTس)تورية اليت تنص Aىل م°دٔ# Aدم اYمتيزي 
واملساواة يف احلقوق والواج°ات بني املغاربة واÌºٔانب مبا يف ذ� حق اÌºٔانب يف املشاركة يف 

ٔ#وىص ا�لس �ل9سوية �س)ت��ائية Hلمهاجر�ن يف وضعية �ري نظام`ة وبلورة �نتjا�ت احمللية؛ 
كام ٔ#وىص . س)ياسة اندماج وسن Aدة قوانني ومراجعة Aدد مهنا يف ٔ#فق ضامن املساواة يف احلقوق

   .لالخنراط يف هذه املقاربة الفريدة من نوعها Aىل مس)توى دول اجلنوب بتعبئة لك الفاAلني
اÌºٔانب : خبصوص 2013ش)ت¥رب  9املليك السايم مع هذا التقر�ر الصادر يف لقد اكن HلتÓاوب 

�ََره املبارش والفوري يف رشوع احلكومة يف بلورة التوصيات الصادرة  T# ،وحقوق إال�سان �ملغرب
  .عن هذا التقر�ر واليت اكنت حمط ٕاشادة دولية �ري مس)بوقة

املوضوع ٕاىل الوزارة املنتدبة امللكفة �ملغاربة ويف هذا إالطار، �مثن ا�لس ٕاس)ناد اخ�صاص هذا 
املقميني �خلارج مضن ال9شك`  احلكوم`ة اجلديدة، وٕاAادة ف�ح مك�ب طاليب اHلجوء بوزارة الشؤون 
اخلارج`ة والتعاون وجمهودات املندوبية الوزارية حلقوق إال�سان خبصوص مسلسل ٕاAداد النصوص 

  .ء وماكحفة �جتار �ل)رش وانطالق مسلسل ال9سوية �س)ت��ائيةال9رشيعية املتعلقة �لهجرة واHلجو 
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        ٔ#�هتا الس)يدات ٔ#هيا السادة ٔ#�هتا الس)يدات ٔ#هيا السادة ٔ#�هتا الس)يدات ٔ#هيا السادة ٔ#�هتا الس)يدات ٔ#هيا السادة 
öوضاع الف¡ات اله انطالقا من حتليºٔ ددا من التوصيات يعتربها شA ة، فٕان ا�لس يعرض ٔ#ماممك

   : ذات ٔ#ولوية يف هذا ا�ال
وفقا Hلمقاربة اTاجمة واYمنوذج وضع قانون ٕاطار محلاية اºٔشjاص يف وضعية ٕاAاقة بال9رسيع  -

Aىل صيا�ة س)ياسات معوم`ة، Øوية وحملية و العمل  يف ٕاطار {شاريك �جKعي لٕالAاقة
مليار درمه  9,2من ا�Tل الوطين اخلام ٔ#ي ما يعادل % 2مما س)ميكن بالدW من µسب 
  . حسب مجموAة من اTراسات

التعجيل ٕ�صدار إالطار القانوين اجلديد املنظم Hلمؤسسات �س9شفائية لªٔمراض العقلية  -
  .والنفس)ية

اسM9ر فرصة مراجعة القانون اجلنايئ واملسطرة اجلنائية من ٔ#Ìل تطو�ر إالطار القانوين  -
  .محلاية ا�ºٔداث �اصة مهنم ٔ#ولئك ا�rن مه يف وضعية Ñزاع مع القانون

اجلديدة Hلهجرة، فٕان ا�لس إال�سانية Hلس)ياسة اس)تدامة الروح احلقوق`ة و ل ضامن من ٔ#Ìو 
  :يويص
Aىل املس)توى ال9رشيعي، ب9رسيع وترية املصادقة Aىل القانون املتعلق �Hلجوء والقانون  -

املتعلق �الجتار يف ال)رش و{رسيع وترية ٕاAداد القانون املتعلق �لهجرة ومجموع القوانني 
 .ملنظامت ا�متع املدين املمهنجرشاك السهر Aىل االٕ القطاعية ذات الص  مع 

س$سهر ا�لس بت¥س)يق مع القطاAات احلكوم`ة لك`ة السام`ة هبذا اخلصوص، � تبعا Hلتوجهيات امل و 
و�Ñك°اب Aىل معاجلة ذات الص  Aىل العمل Aىل {رسيع وثرية {سوية اºٔوضاع القانونية Hلمهاجر�ن 

        .طلبات اHلجوء املودAة Tى مك�ب املفوضية السام`ة لالج¡ني �ملغرب
        

        السادة السادة السادة السادة     #ٔهيا#ٔهيا#ٔهيا#ٔهيا    ،،،،ٔ#�هتا الس)يداتٔ#�هتا الس)يداتٔ#�هتا الس)يداتٔ#�هتا الس)يدات
  

VVVVIIIIIIII....    احلق يف احلقوقاحلق يف احلقوقاحلق يف احلقوقاحلق يف احلقوق        
  

يف ٕاطار اخ�صاصاته املتعلقة حبامية حقوق و#ٓلياته اجلهوية متثل الشاكóت اليت يتوصل هبا ا�لس 
الطلب Aىل احلق و اعتبار املواطنني  تنايمإال�سان، وæئق داÖ من ح`ث µوهنا تعرب من Øة عن 

كام تعرب من . يف خمتلف طلباهتم (valeur refuge) و املواطنات حلقوق إال�سان كقمية مرجعية
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وكام س)تعرب عن ذ� اºٔرقام . Øة æنية  عن جحم الت¨دóت يف جمال حامية حقوق إال�سان
شاكóت والتظلامت اليت بفعل جحم ال  ،تواملعطيات اليت س}ٔس)تعرضها ٔ#ماممك، فٕان ا�لس �

يتلقاها، #ٓلية وطنية لالنتصاف سه  الولوج Aىل الرمغ من ٔ#ن ٔ#�لب موضوAات هذه الشاكóت 
رW حتمل مسؤولي�9ا يف السعي ملرافقة وٕاخ°ار وٕارشاد وتوج`ه �ارج اخ�صاصات ا�لس،فقد قر 

    . مجمل املش)تكني ؤ#حصاب احلقوق
  
مبا مجموAه  2013دج�رب  �31سان وجلانه اجلهوية ٕاىل �اية توصل ا�لس الوطين حلقوق االٕ هكذا و 

سري العداÖ وحقوق املتقاضني وحقوق السجناء، : شاكية وطلب، َمهfْت اجلوانب التالية 41.704
كام تبنيf ٔ#يضا ٔ#ن جزءا من الشاكóت واليت . يلهيا حقوق املرتفقني يف Aالقهتم �ٕالدارات العموم`ة

لس، هتم �TرÌة اºٔوىل، وب¥س)بة ٔ#قل الشطط يف اس)تعامل السلطة ينعقد معها اخ�صاص ا�
 . واملس �لسالمة البدنية وسوء املعام  واحلقوق �ق�صادية و�جKعية والبيu`ة

¶َرِكة مايض �Ñهتااكت اجلس)مية حلقوق إال�سان : وجتدر إالشارة ٕاىل ٔ#ن ٔ#ربع جماالت فقط ويه
من مجموع الشاكóت   %65اºٔساس)ية متثل لو�دها ٔ#زيد من والقضاء والسجون واحلقوق 

طلبا،  13.311ح`ث بلغ Aدد الطلبات والشاكóت املتعلقة هبيئة إالنصاف واملصاحلة . والطلبات
 Öساس)ية  5005طلبا وشاكية، والسجون  7802والعداºٔهتاك احلقوق اÑاء اAطلبا وشاكية، واد

  .  شاكية Aىل مؤسسة الوس)يط لالخ�صاص 552ف� متت ٕا�اÖ . طلبا وشاكية 1289
، جحم الشاكóت اليت توصلت هبا اHلÓان اجلهوية املشار ٕاYهيا ولعل ما يدل Aىل ٔ#مهية �نتظارات

و يف هذا . شاكية 12.206مبا مجموAه  2013يف الفرتة املمتدة من �رخي تنصيهبا ٕاىل �اية ُمِمت س)نة 
شاكية �الل هذه الفرتة  ºٔ933قالمي اجلنوبية Hلمملكة ب إالطار توصلت اHلÓان اجلهوية الثالث �

ل هبا وطنيا �الل هذه الفرتة % 2,23وهو ما ميثل  fت املتوصóلشاكH  من ا�موع �جاميل  .  
ومما يدل Aىل جحم تفاAل املواطنات واملواطنني مع ا�لس وجلانه اجلهوية، ٔ#نه مت اس)تق°ال ما مجموAه 

  .  الزóرات اليت يمت �اللها الوضع املبارش Hلشاكóت خشصا يف ٕاطار 25.845
ولقد �لص ا�لس الوطين حلقوق إال�سان، بعد حتليل الشاكóت ومعاجلهتا، ٕاىل اس)ت¥�اج رئ$يس 
َيِهتا يتعلق ðكون صيا�ة املش)تكني لشاكóهتم يف  مه املنظومة امحلائية الوطنية حلقوق إال�سان يف ُلكِّ

مما جعل من ا�لس #ٓلية وطنية لالنتصاف  وعهيم �حلق يف احلقوق كد ¶زايدصورة طلبات تؤ
وهو اºٔمر اrي يدفع ٕاىل الت}µٔيد Aىل احلاÌة ٕاىل تقوية قدراتنا . حتظى بثقة املواطنات واملواطنني
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اrاتية وطنيا وØوó يف جمال تدق`ق توصيف ادAاءات اÑهتااكت حقوق إال�سان، و¶ك`يفها القانوين 
  .ر�ر عهناورصدها والتق

حتليل الشاكóت قد مكن ا�لس ٔ#يضا من اس)تjالص بعض اºٔولوóت املتعلقة مبراجعة  كام ٔ#ن
وكذا الوقوف Aىل بعض . بعض النصوص ال9رشيعية والتنظميية وبعض املساطر والقرارات إالدارية

  . ٔ#وÌه القصور يف الس)ياسات العموم`ة
 ٔºساس، يعترب ا�لس ٔ#ن جتاوز اºٔىل هذا اA ولويةس)باب ال وºٔ� ت يق�يضóلشاكH ب¥`وية    :  

و مراجعة إالطار القانوين  اجلنائية الوطنيةالقانونية ٕادراَج العقو�ت البدي  يف املنظومة  •
   ؛Hلعفو

   ؛مراجعة النظام القانوين Hلمسطرة الت}ٔدي)`ة يف املؤسسات السجنية •

سواء Aىل مس)توى املسطرة اجلنائية ٔ#و Aىل  تعز�ز الضامWت القانونية Hلوقاية من التعذيب •
   ؛مس)توى إالطار القانوين اجلديد املرتقب HلمÓلس الوطين حلقوق إال�سان

   ؛تنويَع وتوس)يَع بدائل �عتقال �ح�ياطي •

   ؛بة والتف�$ش يف ٔ#ماµن سلب احلريةتقوية #ٓليات الرقا •

وضع اºٔطر و ت الرتابية م}ٔسسة #ٓليات اTميقراطية ال9شارµية �اصة Aىل مس)توى امجلاAا •
من  139و 15و 14القانونية املتعلقة �Tميقراطية ال9شارµية Aرب ٕاعامل مق�ضيات الفصول 

اTس)تور وال9رسيع بوضع القوانني اخلاصة هبيئات اYهنوض �لتمنية ال)رشية واملس)تدامة 
  .واTميقراطية ال9شارµية

  
        ٔ#�هتا الس)يدات ٔ#هيا السادة ٔ#�هتا الس)يدات ٔ#هيا السادة ٔ#�هتا الس)يدات ٔ#هيا السادة ٔ#�هتا الس)يدات ٔ#هيا السادة 

  
VVVVIIIIIIIIIIII . . . . واحلق يف املشاركةواحلق يف املشاركةواحلق يف املشاركةواحلق يف املشاركةاملواطنة املواطنة املواطنة املواطنة        

  
ت ٕاYهيا يف س)ياق احلديث عن اºٔدوار املفرتضة رش انطالقا من الت¨دóت اليت س)بق يل ٔ#ن #ٔ 

عاع ثقافة حقوق إال�سان والرتبية Aلهيا، ال بد ٔ#ن شيف ¶رس)يخ قمي املواطنة وإ  Hلمنظومة التعلHلمنظومة التعلHلمنظومة التعلHلمنظومة التعلميميميمييةيةيةية
ري ٕاىل بعض املبادرات اليت ٔ#طلقها ا�لس يف هذا ا�ال، ويه Aىل لك �ال �ري اكف`ة لتغطية ش#ٔ 

  . احلاج`ات املزتايدة واºٔساس)ية يف هذا امليدان
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يط ش) سامه ا�لس يف ت¥ ولك مكوWت قطاع الرتبية الوطنية، ففي ٕاطار التعاون املمثر بني ا�لس 
. Wدó 5501واملساواة احملدثة �ملؤسسات التعلميية واليت بلغ Aددها ٔ#ندية حقوق إال�سان واملواطنة 

 .فة Aىل هذه اºٔنديةرش التكوي¥`ة لفائدة اºٔطر الرتبوية امل  راتكام سامه ا�لس يف مجموAة من اTو 
ٕاطارا ¶ربوó،  2191املس)تف`دات واملس)تف`د�ن من هذه التكوينات ðرمس الس)نة املنرصمة وبلغ Aدد 

إال�سان يف املؤسسات  A�ٕداد دليل معيل ºٔندية املواطنة وحقوق ذ� قام ا�لسفضال عن 
  :ٕاىل دفالتعلميية هي

وضع ٕاطار مرجعي لنادي الرتبية Aىل حقوق إال�سان من ح`ث اºٔهداف واملرجعيات  -
  يط من Øة æنية؛ش) واملبادئ واملقار�ت من Øة، وضوابط العمل ؤ#دوات وتق�يات الت¥ 

  اكؤها؛رشالرؤى وت$سري الفهم والتواصل بني خمتلف مكوWت اºٔندية و توح`د وتقريب -
  .تقدمي ٔ#رضية مل}ٔسسة وتفعيل ٔ#ندية الرتبية Aىل املواطنة وحقوق إال�سان -

، فٕان هذه املبادرات Aىل الرمغ من ٔ#مهيهتا تبقى حمدودة من ح`ث ا�ºٔر وكام س)بق يل ٔ#ن ٔ#كدت
ية Aرب الرتاب الوطين اليت تتوفر فهيا م�ل هذه �ندية ذ� ٔ#ن مجموع املؤسسات التعلمي . ارشو�ن9 

مؤسسة، يف �ني ٔ#ن مجموع  6515و�ريها من اºٔندية املدرس)ية اليت تعىن مبواضيع خمتلفة ال يتÓاوز 
 13864 يبلغ �اليا ةالت}ٔهيلي ةوالثانوي ةإالAدادي ةالثانوياºٔسالك اºٔولية و املؤسسات التعلميية يف 

مؤسسة Hلتعلمي الثانوي إالAدادي و  1751، مهنا 2013-2012اTرايس  ðرمس املومس مؤسسة
 فهناك اليوم رضورة مل¨ة لتقوية ٔ#دوار هذه اºٔندية من Øة، ومن مث. Hلتعلمي الثانوي الت}ٔهييل 999

ؤ#يضا تعميق قمي حقوق إال�سان واملواطنة واملساواة وAدم اYمتيزي يف املناجه واملقررات املدرس)ية من 
خرى، فضال عن اºٔدوار اºٔساس)ية لٕالAالم معوما والسمعي البرصي م�ه بصفة �اصة يف Øة #ٔ 

  .هذا ا�ال
إالشاكالت اليت يطر�ا الوسط التعلميي من هدر مدريس قاتل واrي طال و ا�لس ®س)تحرض 

ٔ#لف تلميذ وتلميذة، وAدم قدرة #ٓالف اºٔطفال  140، 2009حسب ا�لس اAºٔىل Hلتعلمي س)نة 
الولوج ٕاىل املدرسة، مرورا مبشلك القمي واس)مترار تفيش مظاهر معادية حلقوق إال�سان يف Aىل 

ٔ#وساطنا املدرس)ية ويف بعض املؤلفات املدرس)ية وصوال ٕاىل الظواهر الصعبة املتÓددة وتفيش 
  .العنف دا�ل الوسطني اجلامعي واملدريس ومعاداة اºٓخر اÁتلف عنا

اTراسة اليت ٔ#جنزها ا�لس حول احلق امل9ساوي واملنصف يف ، �لصت وAالقة مبوضوع املدرسة
الرتبية والتكو�ن الصادرة هذه الس)نة ٕاىل Aدد من التوصيات يعتربها ا�لس ذات ٔ#ولوية ف� يتعلق 

  :�Yهنوض حبقوق إال�سان يف املنظومة التعلميية من مجلهتا
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لك ي}ٔ�ذ شحقوق إال�سان �  ٕاAادة بناء العرض الرتبوي الوطين وفق مقاربة مر¶كزة Aىل -
بعني �عتبار الوضعيات اخلاصة لªٔطفال اºٔكرث عرضة Hلمتيزي وإالقصاء اكلف�يات القروóت 
واºٔطفال يف وضعية ٕاAاقة واºٔطفال املنمتني ٕاىل اºٔح`اء احلرضية الناقصة التجهزي واºٔطفال 

  بدون م}ٔوى ؤ#طفال املهاجر�ن؛
-  �  اريع والربامج الرتبوية؛شعKد امل ط الرش م}ٔسسة مقاربة حقوق إال�سان 
  .جيع اك9ساب قمي ال9سامح والتدبري السلمي Hلjالفاتش ق°ول وتدبري التنوع و{  -

        
        ٔ#�هتا الس)يدات، #ٔهيا السادةٔ#�هتا الس)يدات، #ٔهيا السادةٔ#�هتا الس)يدات، #ٔهيا السادةٔ#�هتا الس)يدات، #ٔهيا السادة

لثقافة حقوق إال�سان وقلثقافة حقوق إال�سان وقلثقافة حقوق إال�سان وقلثقافة حقوق إال�سان وقميميميمي    يضا يف العمل Aىل µسب رهان مت÷ اكفة مكوWت ا�متع #ٔ ومسامهة م�ه 
  ،املواطنةاملواطنةاملواطنةاملواطنة

انصب اهKم ا�لس Aىل ٔ#ولوية تنف`ذ مق�ضيات اºٔرضية املواطنة Hلهنوض بثقافة حقوق إال�سان 
معلت اHلÓان اجلهوية HلمÓلس Aىل  ومن مث .وذ� بعد ٔ#ن عرف ٕاعاملها تعرثا ºٔس)باب موضوعية
  . التحس$س والتكو�ن والرتبية: وضع ðرامج و ٕاðرام رشااكت لتفعيل حماورها الثالثة 

ار تنويع مدا�ل تعز�ز حقوق إال�سان وٕاشاAة ثقافهتا مت تنظمي Ìا¹زة Wش)ئة الفكر و يتعلق ويف ٕاط
اºٔمر مبسابقات شارك فهيا تلميذات وتالم`ذ املدارس الثانوية، قسم البااكلورó الوطنية Aىل 

 املذµورتني نيمس)توى ٔ#اكدميييت مرا�ش ��س)يفت وداكÖ عبدة، ب}ٔقاYميها الMنية �رشاكة بني اºٔاكدميَيتْ 
واكن الهدف من هذه املبادرة هو ال9شجيع Aىل ، #ٓسفي -هوية حلقوق إال�سان مرا�شواHلجنة اجل 

 .القراءة والعناية هبا �حق وسلوك واجب يف نفس الوقت
معل ا�لس Aىل تنويع م°ادراته من �الل الرتكزي Aىل خمتلف ٔ#شاكل التعبري إالبداعي والفين     كام

دمع بعض املهرÌاWت والتظاهرات الس$�ئية واملرسح`ة والغنائية الهادفة ٕاىل  و#ٔ سواء �ملشاركة 
�دمة ثقافة حقوق إال�سان ومهنا Aىل اخلصوص �رÌان الس$� وحقوق إال�سان و�رÌان الس$� 
الوæئق`ة وم�تدى احلوار مبهرÌان كناوة واملهرÌان الوطين Hلمرسح احلساين واHلقاءات املتوسطية 

  . وحقوق إال�سان و�رÌان املبدAني املوس)يق`ني الش)بابHلس$�
{شجيع البحث يف جمال العلوم  بغية ú2012راسات الصحراوية س)نة Hوَمت ٕا�داث مركز 

وا�سÓاما مع مق�ضيات اTس)تور . �جKعية وإال�سانية �لصحراء، ساكنة وجماال وثقافة ومع$شا
كام مت . ية املتعددة الس)� ما تعلق مهنا �ملكون احلساينالرام`ة ٕاىل ¶رس)يخ الهوية الثقاف`ة املغرب 

  .ٕا�داث ماسرت م�خصص يف اTراسات الصحراوية وٕاصدار ٔ#ول ٔ#نطولوج`ا Hلموس)يقى احلسانية
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ٔ#طلق ا�لس دينام`ة Hلهنوض  ،ويف ٔ#فق ٕاAداده ملذµرة تفصيلية خبصوص احلقوق اHلغوية والثقاف`ة
حول التعدد الثقايف واHلساين �ملغرب وس)بل  2013رفود يف ينا�ر ندوة #ٔ  Aرب هبذه الف¡ة من احلقوق

ارات مع ال¥س)يج شع يف مسلسل اس9 رش كام  .تفعيل مق�ضيات الفصل اخلامس من اTس)تور
ونظم ٔ#يضا يوما دراس)يا حول الثقافة  .امجلعوي العامل يف جمال اYهنوض �Hلغة والثقافة اºٔمازيغيتني
ويف هذا الصدد،  ).2013و  2012( احلسانية وشارك لس)ن9ني م�تاليتني يف مومس طانطان الثقايف

®رشفين ٔ#ن ٔ#�ربمك ب}ٔن ا�لس ويف ٕاطار مسامهته الفعلية يف تفعيل مق�ضيات اTس)تور خبصوص 
ٔ#AددW هذا التقر�ر املقدم ٔ#ماممك �Hلغتني  جعل اºٔمازيغية لغة رمسية ٕاىل Ìانب اHلغة العربية، فقد

   .معا
، ٔ#رىس ا�لس ðرWمج معل هيم النقوش الصخرية احلفاظ Aىل املوروث اºٔرµيولوk يف جمالٔ#ما 

  . واملواقع اºٔرµيولوج`ة �ºٔقالمي اجلنوبية �رشاكة مع وزارة الثقافة
بطباAة و�رش مجمل املساهامت اليت  أ#يضومل يق�رص دور ا�لس Aىل ا�ºٔشطة إالشعاعية بل اهمت 

نْتَِجْت مببادرة م�ه ٔ#و تدع� لعمل �ح�ني وخمتصني، وقد بلغ مجموع هذه إالصدارات �الل الفرتة  �#
   .ٕاصدارا 136ما مجموAه  2013املمتدة من فاحت مارس ٕاىل �اية ممت دج�رب 

ٔ#ðرم ا�لس وجلانه اجلهوية ، الفاAلني يف جمال حقوق إال�سانالفاAالت و  قدرات�ز تعز خبصوص و 
قدرات واكنت حصي  جمهودات ا�لس يف هذا الاتفاق`ة رشاكة هتدف يف ُمْجملها ٕاىل تقوية  47

 19مشارك ومشاركة، مبا يف ذ�  2200دورة ¶كوي¥`ة اس)تفاد مهنا حوايل  40اخلصوص، تنظمي 
، يف ت}ٔطري لقاءات لفائدة ٔ#طر يف سامه ا�لس كام. دورة ¶كوي¥`ة �جلهات اجلنوبية الثالث Hلمملكة

طور التكو�ن �ملؤسسات واملدارس واملراكز التكوي¥`ة التابعة لªٔمن الوطين واTرك املليك والقوات 
 .املسل¨ة امللك`ة

ٔ#طلق ا�لس الوطين حلقوق إال�سان  �رشاكة مع �حتاد العام ملقاوالت املغرب واملركزóت  و
النقابية اºٔكرث متثيلية ومجيع الفاAلني �لقطاAني العام واخلاص وا�متع املدين، حوارا م�عدد اºٔطراف 

. وÖ �ملغرببعقد ندوة حول موضوع حقوق إال�سان واملقا 2013توج �الل شهر فربا�ر من س)نة 
وشارك ا�لس ٔ#يضا يف اTورة الثانية جللسات احلوار حول املسؤولية �جKعية HلمقاوÖ املنظمة 

، ووقع اتفاق`ة رشاكة مع 2013من طرف �حتاد العام ملقاوالت املغرب �الل شهر ماي من س)نة 
ومع املعهد املغريب  امجلعية الوطنية ملد�ري ومدðري املوارد ال)رشية يف ماي من نفس الس)نة،

خبصوص ٕادماج بعد حقوق إال�سان يف تدبري املوارد ال)رشية  H2013لتدق`ق �جKعي يف ٔ#كتوðر 
   .�ملقاوالت
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        �هتا الس)يدات، #ٔهيا السادة�هتا الس)يدات، #ٔهيا السادة�هتا الس)يدات، #ٔهيا السادة�هتا الس)يدات، #ٔهيا السادة#ٔ #ٔ #ٔ #ٔ 

احلرة والزنهية والشفافة املتعارف Aلهيا دوليا  لالنتjا�تلالنتjا�تلالنتjا�تلالنتjا�تيف س)ياٍق مطبوع بدسرتة املبادئ اºٔساس)ية 
، 2002من اTس)تور، وكذا �لنظام`ة القانونية املزتايدة Hلعمليات �نتjابية م�ذ  11مبق�ىض الفصل 

 2011يوليوز  1قام ا�لس الوطين حلقوق إال�سان مبالحظة وت¥س)يق معلية مالحظة اس)تف�اء 
وذ� بناء Aىل �خ�صاصات اÁوÖ مبوجب الفقرة  2011نونرب  25و�نتjا�ت ال9رشيعية ل 

ِدث HلمÓلس بناء Aىل مق�ضيات  36والفقرة الثانية من املادة  25الثانية من املادة  Ḧمن الظهري امل
  . املنظم لرشوط وµيف`ات املالحظة احملايدة واملس)تق  لالنتjا�ت 30.11القانون 

ؤ#صدر  2009ان تقر�ر مالحظة �نتjا�ت امجلاعية إال�س اري حلقوقشلقد ٔ#صدر ا�لس �س9 
 2011ا�لس الوطين حلقوق إال�سان تقر�ر مالحظة �س)تف�اء اTس)توري  لفاحت يوليوز 

ة تبادل التÓارب يف شغال ورش�الصات #ٔ  و 2011نونرب  25يعية ل رش ومالحظة �نتjا�ت ال9 
، وانطالقا من ذ�، يقدم ا�لس توصيات )2012(جمال املالحظة املس)تق  واحملايدة لالنتjا�ت 

  :وAليه فٕانه يويص Hلعمليات �نتjابية ذات ٔ#ولوية  تتعلق �ٕالطار القانوين املنظم
ول Aىل بطاقة التعريف ال9سجيل التلقايئ يف اHلواحئ �نتjابية عند احلصم°دٔ# رساء �ٕ  -

   ؛الترصحي Tى الق�صلية الوطنية ٔ#و
اYمتثيلية املسA  Óىل مس)توى تقطيع اTوا¹ر �نتjابية احمللية  تصحيح اخ�الالت وفوارقب   -

، مع اعتبار اYمتيزي اجلغرايف � Hلساكن و Hلناخ°ني و الناخ°اتمن ٔ#Ìل ضامن متثيل م�اك
إالجيايب Hلمناطق ضعيفة الك�افة الساكنية ٔ#و صعبة الولوج مضن �د ال يتÓاوز �س)بة م¡وية 

Ö؛معقو   
للك مرحش ٔ#و الحئة  تعيني وµيل مايلمق�ضيات تنص Aىل jابية تضمني القوانني �نت -

و ف�ح حساب بنيك �اص مبصاريف امحل  �نتjابية و م�ح مساAدي امحل   مرحشني
   ؛عية ٔ#جراء بعقود شغل حمددة املدة�نتjابية وض 

، Aىل µون التجمعات و ٔ#شاكل التعبري اTاعية لعدم التنصيص يف مق�ىض قانوين رصحي -
  .املشاركة يف التصويت ختضع ºٔحاكم قانون احلرóت العامة

التنصيص Aىل #ٓليات {سهل تصويت اºٔشjاص ذوي احلراك احملدود و ساكن امجلاAات  -
الواقعة يف م�اطق اعتيادية Hلرت�ال و املغاربة املقميني �خلارج و الساكنة السجنية �ري 
 óابية، و العاملني يف ٔ#�شطة اق�صادية تتطلب حرااك جماليا قوjهلية �نتºٔاحملكومة بعدم ا
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. اTامئة املؤسسات �س9شفائية و الطلبة املس)تقر�ن �ارج دوا¹ر ٕاقامهتمو اºٔشjاص يف 
�لنظر لالس)تعامل اجلد حمدود لنظام التصويت �لواكÖ فقد ظهرت ومضن نفس املنطق، و

احلاÌة املاسة ٕاىل اس9°دال #ٓلية التصويت �لواكÖ لفائدة املغاربة املقميني �خلارج ب}ٓليات 
 .  ٔ#و التصويت إاللكرتوينٔ#خرى اكلتصويت �ملراس 

الفقرة  29، طبقا ملق�ضيات الفصل التصويت اكتبميف جتهزي " الولوج`ة العامة"اعتبار بعد  -
اºٔوىل من اتفاق`ة حقوق اºٔشjاص ذوي إالAاقة و الزتامات السلطات العموم`ة املكرسة 

  . من اTس)تور 34مبق�ىض الفصل 
µيف`ات املالحظة املس)تق  و احملايدة لالنتjا�ت،  ط واحملدد لرشو 30.11نون يتعلق �لقاو ف� 

 حكوم`ة اTولية - د املنظامت البنيمن ٔ#Ìل متكني اعK �ت رضورó تعديöٕان ف
(intergouvernemental)  وليني و وضع نظام �اص هبي}ٔة مرافقي اTاملرتمجون(ملالحظني ا (

ٕالغاء رشط ال9سجيل يف اHلواحئ �نتjابية �رشط Hلرتحش لالعKد و م�ح ممثيل السلطات و 
احلكوم`ة دا�ل اHلجنة اخلاصة لالعKد وضعا اس9شارó و التنصيص Aىل ٕاماكنية الطعن القضايئ 

  .   يف قرارات اHلجنة اخلاصة لالعKد
ة القوانني �نتjابية، يعرب ا�لس عن ويف س)ياق ٕاق°ال الربملان يف اºٔشهر املق°  Aىل م�اقش

  . اس)تعداده التام ملواµبة مسار ٕانتاج القوانني �نتjابية مبقرت�اته و#ٓرائه �س9شارية
        

    ٔ#�هتا الس)يدات و السادة ٔ#�هتا الس)يدات و السادة ٔ#�هتا الس)يدات و السادة ٔ#�هتا الس)يدات و السادة 
وٕاعامال ملق�ضيات طا ٔ#ساس)يا Hلمواطنة، رش لك ش®  احلق يف احلصول Aىل املعلوماتاحلق يف احلصول Aىل املعلوماتاحلق يف احلصول Aىل املعلوماتاحلق يف احلصول Aىل املعلوماتوعيا م�ه ðكون 

من اTس)تور فقد قدم ا�لس الوطين حلقوق إال�سان مقرت�اته خبصوص مرشوع قانون  27الفصل 
ا�لس هبذا اخلصوص  قرت�اتوهكذا انص)ت م. Aىل املعلوماتيتعلق �حلق يف احلصول  31.13

، وتوس)يع Aىل املق�ضيات املتعلقة ب¥رش امس الشخص ٔ#و اºٔشjاص امللكفني بتقدمي املعلومات
، وت)س)يط مسطرة احلصول Aىل املعلومات �س9°ايقالالحئة املتضمنة Hلمعلومات موضوع ال¥رش 

ؤ#شاكل وضع املعلومات رهن ٕاشارة طالبهيا، وكذا تدق`ق وتقليص مدى �س)ت��اءات اليت ¶َرِد 
امن حق Aىل ممارسة حق احلصول Aىل املعلومات والوضعية القانونية ºٔعضاء اHلجنة الوطنية لض

  .احلصول Aىل املعلومات وموقع اHلجنة ٕازاء خمتلف السلط اTس)تورية
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        #ٔ�هتا الس)يدات #ٔهيا السادة#ٔ�هتا الس)يدات #ٔهيا السادة#ٔ�هتا الس)يدات #ٔهيا السادة#ٔ�هتا الس)يدات #ٔهيا السادة

امسحوا يل ٔ#يضا وق°ل خ�ام هذه املدا�  التذكري ب}ٔنه وكام الحظمت ذ� ٔ#ن �اÖ حقوق إال�سان يف اºٔقالمي 

اجلنوبية Hلمملكة قد مت تناولها �شلك عرضاين يف لك ما قام به ا�لس، �ري ٔ#نه من املتعني الت}µٔيد Aىل ٔ#ن 

اص ويؤرش Aىل ذ� ا�هود املتواصل حلل ما ملف حقوق إال�سان �جلهات اجلنوبية الثالث حيظى �هKم �

تبقى من ملفات Ìرب اºٔرضار لفائدة الض¨اó السابقني ٔ#و ذوهيم يف ٕاطار م�ابعة تنف`ذ توصيات هيئة 

ويف . مس)تف`ذ ومس)تف`ذة 5027إالنصاف واملصاحلة، ح`ث مت يف هذا الس)ياق تنف`ذ ت÷ التوصيات لفائدة  

اصة حلفظ ذاµرة املنطقة ٔ@�د مكوWت املصاحلة مضن جتربة العداÖ نفس الس)ياق ٔ#وىل ا�لس ٔ#مهية �

�لثقافة احلسانية  ملح�نتقالية Aرب ٕاطالق دينام`ة �لق م�حف الصحراء �Tا�  وما رافق ذ� من اهKم 

  .واملسامهة يف ٕادماج احلسانية يف املهناج املدريس وٕا�داث مركز اTراسات الصحراوية

مبجموع الرتاب الوطين وال س)� ع مبهمته @ٓلية وطنية مس)تق  محلاية حقوق إال�سان ويف ٕاطار �ضطال

هذه اجلهات، معل ا�لس Aىل التعاطي مع تظلامت املواطنني وفقا الخ�صاصاته ومهنجية معA öىل لساكنة 

#ٔن جزءا  يةشاك 933 حتليلوهكذا ٔ#ظهر . معاجلة الشاكóت املتوصل هبا من ق°ل اHلÓان اجلهوية الثالث

واملطالبة �لولوج ٕاىل احلقوق �ق�صادية  µبريا مهنا يتعلق مبسلك`ات بعض ٔ#عوان السلطة و ب}ٔوضاع السجون

  . و�جKعية والثقاف`ة والبيu`ة والبيu`ة

تقار�ر ا�لس الوطين حلقوق إال�سان حول ٔ#ماµن سلب احلرية ٔ#و يف ٕاطار معاجلة شاكóت يف ٕاطار ت9°ع و
 3زóرات ت9°ع Hلمؤسسات السجنية،  6قامت اHلÓان اجلهوية حلقوق إال�سان �ºٔقالمي اجلنوبية ب العائالت،

  .زóرات ٕاىل دور اºٔيتام و مراكز حامية الطفوÖ 3زóرات ٕاىل املس9شف`ات، 
  

جلان لتقيص  6وAىل ٕا�ر بعض ا�ºٔداث اليت عرفهتا بعض املدن هبذه املناطق، معل ا�لس Aىل ٕايفاذ 

  .ائق ومالحظة حماكامت م�ابعني Aىل �لف`هتا، مبا فهيا �االت ادAاءات التعذيب وسوء املعام احلق

كام ٔ#وىل ا�لس عناية �اصة حلقوق الف¡ات الهشة، وتوج جمهوده ٕ�جناز ،مبعية جلانه اجلهوية �ملنطقة، حبث 

  .�ري مس)بوق حول إالAاقة �جلهات الثالث

حمارضة  41ان واملواطنة وبناء قدرات خمتلف الفاAلني، نظم ا�لس وبغرض اYهنوض بثقافة حقوق إال�س

 44و تنظمي ) قضاة، رÌال ٔ#من، اTرك(دورة ¶كوي¥`ة مضهنم اºٔعوان امللكفون ٕ�نفاذ القانون  12وورشة و 
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Ìلسة معل مع وفود دولية واملسامهة واملشاركة يف مومس طان طان الثقايف والتحس$س ب}ٔمهية حامية مواقع 

وحامية احلقوق البيu`ة �اصة �Tا� ، Aلام ٔ#ن ) السامرة، طان طان(نقوش الصخرية �ºٔقالمي اجلنوبية ال 

  . ا�لس بصدد ٕاجناز حبث حول احلقوق الب$¡ة �ملنطقة

ؤ#Ñهتز هذه الفرصة ب}ٔن ٔ#تقدم �لشكر اجلزيل لرؤساء اHلÓان اجلهوية الثالث وعضواهتا ؤ#عضاهئا وطامقها 

  .لف رشاكؤمهإالداري وخمت

        #ٔ�هتا الس)يدات، #ٔهيا السادة#ٔ�هتا الس)يدات، #ٔهيا السادة#ٔ�هتا الس)يدات، #ٔهيا السادة#ٔ�هتا الس)يدات، #ٔهيا السادة

ٕان هذا احلرص من ق°ل ا�لس وجلانه اجلهوية @ٓليات مس)تق  وحمايدة لالنتصاف الفعال وحامية وتعز�ز 

ذات الص   رات إالسرتاتيجيةخ�ياالع ب}ٔدواره ووعيه العميق �الحقوق إال�سان يندرج يف ٕاطار �ضط

 متكني واليت ما ف� يذµر هبا يف م�اس)بات Aدة من ٔ#Ìل ÌالÖ امل÷ حفظه هللا حبقوق إال�سان كام �ددها 

ساكنة خمتلف Øات اململكة مبا فهيا اºٔقالمي اجلنوبية من الولوج ٕاىل حقوقهم وحرóهتم اºٔساس)ية Aىل قدم 

  . املساواة وبدون متيزي

   
IIIIXXXX . . . .امتة�امتة�امتة�امتة�        

  السادة ؛السادة ؛السادة ؛السادة ؛ٔ#هيا ٔ#هيا ٔ#هيا ٔ#هيا الس)يدات الس)يدات الس)يدات الس)يدات ٔ#�هتا ٔ#�هتا ٔ#�هتا ٔ#�هتا 
ومذµراته �قرتاح`ة وتقار�ره املوضوAاتية ودراساته، ل$ست  ،حلقوق إال�سان ٕان #ٓراء ا�لس الوطين

جمرد ¶رف فكري ٔ#و Ñزوع حنو التفرد وسعي Hل¨لول حمل الفاAلني اºٓخر�ن، بل هو Wبع من وعي 
بعمق املسؤولية الوطنية امللقاة Aىل Aاتق مؤسس�9ا واس9شعارها لرضورة �ضطالع بدورها 

ا�سÓام وتعاون و¶اكمل وت¥س)يق مع �يق مكوWت ال¥س)يج املؤسسايت  مكؤسسة دس)تورية يف
Wميقراطي ببالدTلني املعنيني بتوطيد اخليار اAلبالد وخمتلف الفاH.  

الواردة يف اخلطاب السايم   معمك التوجهيات امللك`ة، ٔ#ود ٔ#ن اس)تحرضالتد�لويف خ�ام هذا 
 H27لجمعية العامة لªٔمم املت¨دة بتارخي  65جلالÖ امل÷ محمد السادس حفظه هللا ٕاىل اTورة 

جعلت من حامية حقوق إال�سان خ`ارا ال رجعة ف`ه و جعلت من حامية حقوق إال�سان خ`ارا ال رجعة ف`ه و جعلت من حامية حقوق إال�سان خ`ارا ال رجعة ف`ه و جعلت من حامية حقوق إال�سان خ`ارا ال رجعة ف`ه و """": واrي ٔ#كد فهيا ٔ#ن بالدW  2010ش)ت¥رب 
ذ� يف ٕاطار ٕاسرتاتيجية  شام  تقوم Aىل مقاربة {شارµية، تتوذ� يف ٕاطار ٕاسرتاتيجية  شام  تقوم Aىل مقاربة {شارµية، تتوذ� يف ٕاطار ٕاسرتاتيجية  شام  تقوم Aىل مقاربة {شارµية، تتوذ� يف ٕاطار ٕاسرتاتيجية  شام  تقوم Aىل مقاربة {شارµية، تتو���� اYهنوض �لعن اYهنوض �لعن اYهنوض �لعن اYهنوض �لعنرصرصرصرص ال ال ال ال))))رشي رشي رشي رشي 

، ومن �الل هذه التوجهيات ٔ#ؤكد لمك ٔ#ن """"وصيانة µرام�ه مضن وصيانة µرام�ه مضن وصيانة µرام�ه مضن وصيانة µرام�ه مضن منمنمنمنوذج جممتعي دميقراطي ¶منويوذج جممتعي دميقراطي ¶منويوذج جممتعي دميقراطي ¶منويوذج جممتعي دميقراطي ¶منوي
مسار حامية حقوق إال�سان واYهنوض هبا، تق�يض تظافر Øود السلط اTس)تورية  اكفًة وتعاوَهنا مع 
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كام يق�يض ٔ#يضا . خمتلف الفاAلني واملعنيني كام تق�يض بناء حتالف جممتعي واسع ودامع لهذا املسار
  .يف الس)ياسات العموم`ة وتد�الت خمتلف الفاAلني ٕا�داث املزيد من ��سÓام و�لتقائية

يعترب ب}ٔن اºٓلية املركزية يف هذا إالطار يه اخلطة الوطنية يف جمال اTميقراطية وحقوق ٕان ا�لس و 
  .إال�سان

  :ؤ#ود يف هذا الصدد التذكري �لنقط التالية
ومؤسسات وطنية ٔ#ن هذه الوثيقة يه حمص  لعمل {شاريك سامهت ف`ه قطاAات حكوم`ة  -

 وÌامعية وم�ظامت �ري حكوم`ة؛
ومت  2011اس)تغرق ٕاAدادها س)ن9ني من العمل، كام اكنت Ìاهزة لالعKد يف شهر غشت  -

ت¥رب من نفس س)يد رئ$س احلكومة السابق يف شهر ش) تقدميها يف اجKع حتت رئاسة ال 
 الس)نة؛

- æ س)تورية ومرةTدات اÓىل ضوء املس)تA مج مت ¶لكيف جلنة لتحي$هناWت الربóىل ٔ#ولوA نية
 .احلكويم

  
وانطالقا من ق�اعته ب}ٔمهية هذه الوثيقة املرجعية، �رى ا�لس رضورة ال9رسيع  �عKد هذه اخلطة 

  .   يف مشوليهتا و¶رابط مشموالهتا وختصيص �عKدات املاتلية الالزمة Hلرشوع يف تنف`ذها
ن اخ�يار بالِدW ٕ�رادهتا الس)يادية �نف�اَح Aىل ويف ا�ºٔري ٔ#ؤكد لمك ٔ#�هتا الس)يدات والسادة #ٔ 

ُهَو اخ�ياٌر ال رجعة ف`ه، وي¥°غي ان وتوس)يع ممارس)هتا االتفاق`ة، اºٓليات اºٔممية حلقوق إال�س
اس)تحضار ٔ#ن لهذا �خ�يار ماكسب ال ميكن Ñُكراهنا و#æٓر ٕاجيابية �شلك �اص Aىل املنظومة 
القانونية الوطنية، وAىل ٕاعامل املق�ضيات اTس)تورية املتعلقة �حلقوق واحلرóت وAىل موقعنا، 

óهتا ومعلها احلقويق رٔ#سامال رمزðجعلت من جتر Öفل$س ٔ#مام�ا مجيعا  كدو �r ،لتمثنيH ِفا قابال مَرشّ
خ`ار #ٓخر، �ري �س)مترار يف هذا املسار، وتعز�ز اليقظة احلقوق`ة يف لك Øات بالدW وتعز�ز ثقة 
 Wي اخنرطت ف`ه بالدrميقراطي اTل حتصني البناء اÌ#ٔ املواطنني واملواطنات يف املؤسسات من

  . يلوتعز�ز ماكن�9ا يف املنتظم اTو
  

        ٔ#�هتا الس)يدات ٔ#هيا السادة ؛ٔ#�هتا الس)يدات ٔ#هيا السادة ؛ٔ#�هتا الس)يدات ٔ#هيا السادة ؛ٔ#�هتا الس)يدات ٔ#هيا السادة ؛
عنارصه ٔ#ماممك اليوم مل �كن ليتحقق  قدمت ٔ#مهٕان هذا ا�هود اrي قام ويقوم به ا�لس، واrي 

لوال Øود لك مكوWت ا�لس، عضوات ؤ#عضاء ا�لس الوطين و#ٓلياته اجلهوية ؤ#طره وموظفاته 
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ن اس)تغل هذه الفرصة ٔ#ماممك ºٔنوه بعملهم وا�r ا�rن حيرض بعضهم معنا هذه اجللسة وموظف`ه
Wىل جمهوداهتم وجمهوداهتن الن)`  يف �دمة حقوق إال�سان ببالدA ؤوب ؤ#شكرمهTا.  

كام ٔ#Ñهتز هذه الفرصة ºٔتقدم ٔ#يضا جبزيل الشكر و�م�نان لرئ$يس جملس النواب وجملس 
فرق الربملانية، والشكر موصول املس9شار�ن وºٔعضاء مك�يب ا�لسني ؤ#عضاء اHلÓان اTامئة وال

  .ٔ#يضا ٕاىل لك عضوات ؤ#عضاء احلكومة Aىل حسن تعاون امجليع مع ا�لس
  

        ....كرا Aىل حسن �صغاءكرا Aىل حسن �صغاءكرا Aىل حسن �صغاءكرا Aىل حسن �صغاءششششو و و و 
        ادر®س الزيادر®س الزيادر®س الزيادر®س الزييميميميم

        رئ$س ا�لس الوطين حلقوق إال�سان رئ$س ا�لس الوطين حلقوق إال�سان رئ$س ا�لس الوطين حلقوق إال�سان رئ$س ا�لس الوطين حلقوق إال�سان 


