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        الس#يدات الربملانيات والسادة الربملانيون؛ الس#يدات الربملانيات والسادة الربملانيون؛ الس#يدات الربملانيات والسادة الربملانيون؛ الس#يدات الربملانيات والسادة الربملانيون؛ 
        لوزراء؛لوزراء؛لوزراء؛لوزراء؛الس#يدات الوز�رات والسادة االس#يدات الوز�رات والسادة االس#يدات الوز�رات والسادة االس#يدات الوز�رات والسادة ا

        الس#يدات والسادة؛الس#يدات والسادة؛الس#يدات والسادة؛الس#يدات والسادة؛
        السالم <ليمك السالم <ليمك السالم <ليمك السالم <ليمك 

  
من اRس#تور ويف س#ياق مطبوع بزتايد اهHم املنظومة  160ٔ�قف ٔ�ماممك اليوم تفعيال Cلفصل 

ال حقوق إال�سان سواء رغبة مهنا يف تقامس التجربة ٔ�و مساءWهتا ٔ�و � جتاه بالدSااRولية 
ومeة واملزيد من املوضوعية واRقة واملصداقeة يف اس#تdالص اRروس مهنا، مما حيمت <لينا اليقظة الي

  .التعاطي مع ملف حقوق إال�سان اpي ٔ�صبح معوملا ٔ�كرث من ٔ�ي وقت مىض
ٕان هذه اCلحظة اليت حنياها اليوم wشلك لبنة تuٔس�س#ية يف العالقة بني السلطة ال4رشيعية 

لس النواب والنظام و�لنظام اRا�يل � اRس#تور، ومؤسس�4ا، مس#نود�ن يف ذ� مبق{ضيات
خمتلف ٕاسهامات ا�لس �الل الفرتة املمتدة  تقر�روسuٔتناول يف هذا ال  .اRا�يل �لس املس4شار�ن

  .2013ٕاىل �اية ممت س#نة  2011من مارس 
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IIII - - - - لس الوطين حلقوق إال�سان�    ا�لس الوطين حلقوق إال�سانا�لس الوطين حلقوق إال�سانا�لس الوطين حلقوق إال�سانا

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

        
 ا�لس الوطين حلقوق إال�سان يف س#ياق مسلسل إالصال�ات اليت wشهدها بالدS مت ٕا�داث

ؤ�نيطت به �ام امحلاية والتعز�ز وٕا�راء الفكر واحلوار حول  2011مبق{ىض ظهري فاحت مارس 
ومت �رتقاء به ٕاىل  اRميقراطية ومتتيعه �الس#تقاللية الالزمة لالضطالع بصالحeاته وتنويع تد�الته

   .حلايلمن اRس#تور ا 161مؤسسة دس#تورية وفق مق{ضيات الفصل 
، من طرف جلنة الت¤س#يق اRولية Cلمؤسسات )�ٔ (ٕان مؤسس�4ا هاته �اص¡ <ىل اعHد الف�ة 

اليت اعمتدهتا امجلعية العامة لٔ»مم املت©دة " م¯ادئ �رس"الوطنية التابعة لٔ»مم املت©دة، مبوجب 
وتعددية  وهكذا اعتربت اCلجنة ٔ�ن ا�لس الوطين حلقوق إال�سان مؤسسة مس#تق¡. 1993س#نة 

   .طبقا لهذه املبادئ
و لقد متزي اخ{يار ¸ر·يبة ا�لس احلالية مبقاربة اعمتدت، يف اخ{يار اµٔعضاء، <ىل توس#يع دا´رة 
�س4شارات لضامن متثيلية Sجعة Cلجمعيات املُمث¡ Cلمجمتع املدين، حeث متت اس4شارة ٔ�كرث من 

ة اجلغرافeة وٕارشاك ٔ�عضاء ي¤متون Äتلف مجعية، لتوفري رشوط ال4ش#ب�ب والتuٔن�ث والتغطي 250
كام ¸متزي wشكe¡ ا�لس ب�4وعها وتعدد�هتا، وجرى احلرص <ىل . جماالت ٔ�جeال حقوق إال�سان 

من اµٔعضاء هن �ساء، و مت تعيني عضو�ن من مغاربة العامل مضن   %46حتقeق املناصفة ٕاذ ٔ�ن 
  . نفس إالطار

صاصات املهنية و�جHعية، حeث يضم ا�لس اجلديد، و ت�4وع wشكe¡ ا�لس من حeث �خ{
، )حمامون ؤ�طباء(�ٕالضافة ٕاىل الربملانيني، ٔ�ساتذة Ìامعيني، ٔ�طر مجعوية ونقابية، �ن حرة 

حصفeون، �رباء مغاربة من م�ظومة حقوق إال�سان لهيئة اµٔمم املت©دة، و�شطاء ي¤متون ٕاىل 
  . املنظامت �ري احلكومeة

ين Ð�ٔهتز م 
Ñ
ٔ�ماممك µٔذ·ر ٕ��دى نقط التÓديدات املؤسساتية الهامة اليت  تقر�ر�اس#بة تقدمي هذا ال ا

رافقت انتقال املؤسسة الوطنية حلقوق إال�سان من جملس اس4شاري ٕاىل جملس وطين، ٔ�ال ويه 
تنصيص الظهري الُم©ِدث Ù <ىل ٕا�شاء جلان Øوية متارس �خ{صاصات املُخوC ÖلمÓلس يف جمال 
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وهبذا املعىن، فهßي ٕا�دى جتليات فلسفة . قوق إال�سان و اWهنوض هبا <ىل املس#توى الرتايبحامية ح
  . القرب والتوطني احمليل µٓليات حامية حقوق إال�سان

. 2012ٕاىل شهر فربا�ر  2011يف الفرتة املمتدة من دج�رب  13وقد مت تنص�ب اCلÓان اجلهوية 
�اÌة املواطنات واملواطنني µٓلية لالنتصاف والتظمل، ٔ�ولُها : ل4س#تجيب لثالثة انتظارات ٔ�ساس#ية 

وÐæهيا احلاÌة ٕاىل تفا<ل ٔ�فضل بني م�ظومة حامية حقوق إال�سان واWهنوض هبا <ىل املس#توى 
  . الرتايب، و�يق املرافق العمومeة، وWæهثا املسامهة يف دمع الوساطة بني اRوÖ واملواطنني

و ) يف املئة 43.46(امرٔ�ة  133، من ب�هنم  306ن اجلهوية وهكذا يبلغ <دد عضوات ؤ�عضاء اCلÓا
96  �ٔ�ما من حeث انHءاهتم ). يف املئة 6.8(خشصا يف وضعية ٕا<اقة  21و) يف املئة 31(شا

  ... 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 فا<ال يف جلنة الت¤س#يق ، <ىل الصعيد اRويل

مؤسسة <رب العامل والش#بكة  100اRولية Cلمؤسسات الوطنية حلقوق إال�سان املمث¡ ملا �زيد عن 
لوطنية إالفريقeة Cلمؤسسات الوطنية املعنية حبقوق إال�سان، وامجلعية الفرÐكوفونية Cلمؤسسات ا

اليت يرتٔ�سها، واحلوار العريب اµٔوريب لهذه املؤسسات والش#بكة العربية Cلمؤسسات الوطنية حلقوق 
كام يعترب من بني املؤسسات الوطنية اµٔكرث دينامeة وحضورا . إال�سان اليت يضطلع ðرئاس#هتا

  .ومسامهة <ىل مس#توى جملس حقوق إال�سان جبنيف
اCلÓان وفرق العمل واملقرر�ن املت©دة حلقوق إال�سان مبا فهيا م�ظومة اµٔمم يتفا<ل ا�لس مع و 

�حتاد  يتالتفا<ل مع م�ظومكذا وواكالت اµٔمم املت©دة املتخصصة املعمتدة �ملغرب، و اخلاصني 
اس#تق¯ال الوفود (، والزóرات اRبلوماس#ية �ري احلكومeة ، واملنظامت اRوليةوجملس ٔ�ور� اµٔورويب

  ). والبعثات اRولية
 ،واملفوضية السامeة حلقوق إال�سان اCلÓان وفرق العمل واملقرر�ن اخلاصني،وحتظى العالقة مع 

احلرص <ىل : حeث يعمل ا�لس يف اجتاهني. وجملس حقوق إال�سان بuٔمهية �اصة يف معل ا�لس
ضامن تد�ö ٕابداء رٔ�يه وتقدمي مسامهته يف ٕا<داد التقار�ر اRورية املنتظرة من املغرب، من Øة، و 

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 اخلارجeة والتعاون ا�لس كام معل . والشفوية يف نطاق احلوار التفا<يل
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ا�pن  واملقرر�ن اخلاصني فرق العملواملندوبية الوزارية امللكفة حبقوق إال�سان <ىل ت�سري �مة 
 .قاموا ðزóرات لبSú ومضهنا اجلهات اجلنوبية الثالث Cلمملكة �الل هذه الفرتة

<الوة <ىل ذ�، حيرِص ا�لس <ىل ¸رس#يخ العالقات مع الهيئات اRبلوماس#ية املعمتدة �ملغرب 
منية <القات التعاون مع املنظامت احلكومeة اRولية واجلهوية املعنية  بقضاó حقوق إال�سان ̧و

...) م�ظمة التعاون واµٔمن اµٔوربيني، �حتاد اµٔوريب و�حتاد من Ì�ٔل املتوسط(واRميقراطية 
ومتكني اWمتثيليات اRبلوماس#ية املغربية �خلارج من املعلومات والتقار�ر املرتبطة حبقوق إال�سان 

ة العام¡ يف ا�ال واملهمتة بuٔوضاع حقوق وتطو�ر <القات الرشاكة مع املنظامت �ري احلكومeة اRولي
، اس#تق¯ل  2013ٕاىل ممت دج�رب  2011و�الل الفرتة املمتدة من فاحت مارس . إال�سان �ملغرب

  .وفدا ٔ�ج�بيا 160ا�لس 
وشارك ا�لس بصفة مالِحظ يف ٔ�شغال اCلجنة العربية اRامئة حلقوق إال�سان التابعة جلامعة اRول 

عضوية جلنة اخلرباء القانونيني الرفeعة املس#توى امللكفة ٕ�<داد مرشوع النظام العربية وشغل 
  .اµٔسايس Cلمحمكة 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  .لسنيÓلمC ا�لينيRالنظامني ا  
نونرب  19بتارخي  929 و رمق 2013غشت  22بتارخي  924رمق ( ا�لس اRس#توري اشلك قرار 

مبطابقة مق{ضيات النظام اRا�يل �لس النواب مع ٔ�حاكم اRس#تور، حلظة ممزية  نيالقاضي )2013
، مع �يق املؤسسات الوطنية املعنية �حلقوق واحلرóت واحلاكمة اجليدة، الربملان�ل¤س#بة لعالقة 

لس النواب واملؤسسات الوطنية مواد تؤسس لعالقة مضبوطة بني جم 7فقد تضمن النظام اRا�يل 
  .من اRس#تور 170ٕاىل  161الوارد ذ·رها يف املواد من 

املق{ضيات اجلديدة الواردة يف النظام اRا�يل �لس النواب وم�يالهتا يف النظام هذه وس#متكن 
  :مج¡ من اµٔهداف ٔ�مهها من حتقeقاRا�يل �لس املس4شار�ن 

املؤسسات الوطنية يف جمال املسامهة يف جودة ات املبذوÖ من ق¯ل د¸مثني ا�هو  .1
مضن اµٔشغال التحضريية Cلنصوص ال4رشيعية اليت  �س4شاريةاعتبار اµٓراء و  ،ال4رشيعات

 ؛ ميكن العودة ٕاWهيا يف فهم وتuٔويل بعض املق{ضيات عند التطبيق
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ت <لهيا مالءمة ال4رشيعات الوطنية مع املعاهدات اRولية اليت صادقطو�ر املسامهة يف ت .2
 بالدS؛

<ىل  – ق{ضاءعند � – �الس�4ادتعز�ز ٔ�دوار الربملان يف تقeمي الس#ياسات العمومeة  .3
 ؛�س4شاريةاµٓراء واRراسات املنجزة من ق¯ل املؤسسات الوطنية 

رئ�س جملس النواب الس#يد وٕاجامال فٕان معظم املقرت�ات اليت تقدمت هبا املؤسسات الوطنية ٕاىل 
Rى خمتلف مكوSت الربملان،  من ق¯لهاRا�يل لهذا ا�µٔري واكنت موضوع ¸رافع خبصوص النظام ا

ذات الص¡ " م¯ادئ بلغراد"قد مت ٕادماØا، مما جعل املغرب �كون ٔ��د اRول الس#باقة لتفعيل 
وهو ما تuٔكد من �الل اجHع  .�لعالقة بني الربملاSت الوطنية واملؤسسات الوطنية حلقوق إال�سان

  ).2014مارس (لت¤س#يق اRولية Cلمؤسسات الوطنية حلقوق إال�سان مؤخرا جبنيف جلنة ا
        

        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 اRولية املرجعية يف مuٔسسة العالقة بني الربملاSت الوطنية  ٕاذا اكنت

الوقوف عند ٔ�مه ما Ìاءت به هذه فٕانه من املفeد وا�الس الوطنية املعنية �حلقوق واحلرóت، 
  :املشرتكة Cلطرفني مهنا �لزتاماتالوثيقة حeث نصت <ىل وÌه اخلصوص، <ىل 

رضورة ٔ�ن تقوم املؤسسات الوطنية حلقوق إال�سان بتطو�ر <القة معل قوية مع اCلجنة  �
وحتديد  ،علوماتمن Ì�ٔل تعز�ز تبادل امل ،الربملانية املتخصصة يف جمال حقوق إال�سان

ؤ�ن يطال هذا التعاون �يق اCلÓان  .جماالت التعاون املمك�ة يف جمال حامية حقوق إال�سان
    .املشرتك �هHميف القضاó ذات 

ٕاىل الربملاSت  ،املؤسسات الوطنية حلقوق إال�سان املشورة والتوصيات واملعلومات ميتقد �
دة الربملان يف ممارسة ٔ�دواره يف ال4رشيع �شuٔن القضاó املرتبطة حبقوق إال�سان، ومسا<

مبا يف ذ� الزتامات اRوÖ يف جمال حقوق إال�سان  ،ومراق¯ة وتقeمي الس#ياسات العمومeة
        .<ىل املس#توى اRويل

اس4شارة املؤسسات الوطنية حلقوق إال�سان من ق¯ل الربملاSت �شuٔن حمتوى مشاريع  �
ملبادئ ومعايري حقوق إال�سان  ا�رتا�ادى والتuٔكد من م ،ومقرت�ات القوانني اجلديدة
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والعمل <ىل تقدمي مقرت�ات، عند إالق{ضاء، من Ì�ٔل مالءمة ال4رشيعات الوطنية مع 
 .املعايري اRولية حلقوق إال�سان

 
3.II  .لس املعيارية�  مساهامت ا

  
رصيدا لتجربة ا�لس الوطين حلقوق إال�سان يف جمال ٕابد اء اµٓراء وٕاعامال لهذه املبادئ ̧و

من الظهري احملدث Ù، سامه ا�لس ðرٔ�يه �س4شاري و بناء  �16س4شارية تطبيقا µٔحاكم املادة 
املتعلق �لضامSت املتعلق �لضامSت املتعلق �لضامSت املتعلق �لضامSت     12121212----01010101مرشوع القانون رمرشوع القانون رمرشوع القانون رمرشوع القانون رمقمقمقمق    يف  )2012ماي ( رئ�س  النواب الس#يد<ىل طلب 

و مضن نفس . م�ه 7، و �اصة املادة اµٔساس#ية املمنو�ة Cلعسكريني �لقوات املسل©ة امللكeةاµٔساس#ية املمنو�ة Cلعسكريني �لقوات املسل©ة امللكeةاµٔساس#ية املمنو�ة Cلعسكريني �لقوات املسل©ة امللكeةاµٔساس#ية املمنو�ة Cلعسكريني �لقوات املسل©ة امللكeة
مرشوع القانون رمرشوع القانون رمرشوع القانون رمرشوع القانون رمقمقمقمق    س املس4شار�ن حول لإالطار ٔ�بدى ا�لس رó�ٔ اس4شارó بطلب من رئ�س جم

، وقد )2013ش#ت¤رب ( املتعلق بت©ديد رشوط الشغل وال4شغيل املتعلق �لعامل املاملتعلق بت©ديد رشوط الشغل وال4شغيل املتعلق �لعامل املاملتعلق بت©ديد رشوط الشغل وال4شغيل املتعلق �لعامل املاملتعلق بت©ديد رشوط الشغل وال4شغيل املتعلق �لعامل املزنزنزنزنلينيلينيلينيليني    19191919- - - - 12121212
 وÌه نفس الطلب ٕاىل ا�لس �ق{صادي و �جHعي، و هو ما مكن µٔول مرة مؤسس#تني
  .اس4شاريتني من الت¤س#يق من Ì�ٔل التاكمل يف العمل �س4شاري اpي طلبه جملس املس4شار�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 لالنتdا�ت . 

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

�  :وهكذاملؤسسة ال4رشيعية <ىل ٔ�كرث من مس#توى، إال�سان 
حرص ا�لس <ىل املسامهة يف معظم اCلقاءات اRراس#ية والندوات اليت نظمت سواء مببادرة  .1

من جملس النواب ٔ�و جملس املس4شار�ن، مبا يف ذ� م¯ادرات الفرق الربملانية وبعض اCلÓان 
 ٔµامئة، وقد بلغ مجموع الندوات واRلس ما الربملانية اÓلمC راس#ية اليت شهدت مشاركة فعليةRم اó

يوما دراس#يا اكن ð�ٔرزها مشاركة ا�لس يف الفعاليات املنظمة مبناس#بة ختليد الربملان  33مجمو<ه 
  .2013نونرب  25املغريب �C·رى امخلسني ٕال�داثه والندوة اRولية املنظمة هبذه املناس#بة يف 
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�لس الوطين حلقوق إال�سان¸زايد <دد الوفود الربملانية . 2�واليت وصل  ،اµٔج�بية اليت اس#تق¯لت 
   وفدا ðرملانيا 58<ددها ٕاىل ما مجمو<ه 

�ملؤسسة الربملانية <رب متكني لك مكوSت الربملان من . 3 öلس ٔ�يضا <ىل دميومة تواص�حرص ا
  .هخمتلف ٕاصدارات

موا·بة معل الربملان املغريب مضن ٕاطار امجلعية ملسامهة يف اRيبلوماس#ية الربملانية، وبصفة �اصة ا. 4
  ". رشيك من Ì�ٔل اRميقراطية"الربملانية �لس ٔ�ورو� حeث �متتع الربملان املغريب بوضع 

العمل الربملاين Cلجنة املشرتكة بني الربملان املغريب والربملان  ويف هذا إالطار وا·ب ا�لس. 5
   .بربو·س#يل 2013ش#ت¤رب  18ة تقر�ر�نوك يوم وسامه <ىل اخلصوص يف م�اقش اµٔورويب،

دمع م¯ادرات الفرق الربملانية <ىل هذا املس#توى و�اصة، مشاركة ا�لس يف اCلقاء املنعقد . 6
مببادرة مشرتكة مابني الت©الف اµٔورويب Cلم©افظني إالصالحeني  2013فربا�ر  2-1مبرا�ش يف 

�لربملان اµٔورويب AECRواملعارصة، و�س#تقالل،  ، والفرق الربملانية Öصاµٔوالتمنية، وا ÖلعداC
، حeث """"اµٔمن واRميقراطية يف املنطقة املغاربيةاµٔمن واRميقراطية يف املنطقة املغاربيةاµٔمن واRميقراطية يف املنطقة املغاربيةاµٔمن واRميقراطية يف املنطقة املغاربية""""و�حتاد اRس#توري، واÄصصة Cلحوار حول 

  ".شارك ا�لس مبدا�¡ حول الضامSت اRس#تورية حلقوق إال�سان
نونرب  15-14ني املنظم مبرا�ش يويم يف م�تدى �شرتا·يني التقدمeني املغاربيني واµٔروبي واملشاركة

 مبÓلس النواب واملنظم من طرف الفريق �شرتايك �لربملان اµٔورويب والفريق �شرتايك 2013
، حeث اعمتد املنتدى وثيقة مرجعية حتت امس نداء """"من Ì�ٔل قeام مغرب ·بري تقدمن Ì�ٔل قeام مغرب ·بري تقدمن Ì�ٔل قeام مغرب ·بري تقدمن Ì�ٔل قeام مغرب ·بري تقديميميميم""""حتت شعار 

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

4.II .لربملان يف جمال حقوق إال�سانC Öمساهامت 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� <رب الربملان  لقد �بع ا�لس ðلك ا<زتاز ، معل

النقاش املف{وح بني الربملان واحلكومة مبناس#بة م�اقشة املزيانيات الفرعية �مو<ة  .1
قطا<ات اRا�لية، العدل، (لص¡ املبارشة �حلقوق احلرóت و�اصة القطا<ات ذات ا

اخلارجeة، املندوبية الوزارية حلقوق إال�سان، املندوبية العامة ٕالدارة السجون وٕا<ادة 
 ...).دماجاالٕ 
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ختصيص جلنة العدل وال4رشيع وحقوق إال�سان مبÓلس النواب Cلقائني �اصني اµٔول يف  .2
ٔ�وضاع حقوق "ئ�س مؤسسة وس#يط اململكة حول مبسامهة ر  2012ٔ�كتوðر  23

Cلنقاش حول وضعية حقوق إال�سان �ملغرب  ð�ٔ2013ريل  23والثاين يوم " إال�سان
 .مبسامهة ا�لس الوطين حلقوق إال�سان واملندوبية الوزارية حلقوق إال�سان

حلقوق م¯ادرة مجمو<ة من الفرق الربملانية ب�4ظمي ó�ٔم دراس#ية ودعوة ا�لس الوطين  .3
إال�سان Cلمسامهة فهيا ٕالðراز املقاربة احلقوقeة يف التعاطي مع بعض القضاó ٔ�و التفا<ل مع 
بعض التقار�ر املوضو<اتية الصادرة عن ا�لس، ٔ�و القضاó اليت تندرج مضن إالهHم 

ٔ�وضاع السجناء، اµٔطفال املود<ني مبراكز حامية الطفوÖ، حقوق : املشرتك Cلمؤسس#تني 
ان والص©ة النفس#ية والعقلية، احلرóت النقابية، حقوق ال¤ساء، حقوق املهاجر�ن إال�س

 .اخل...وتدبري التعدد الثقايف واCلغوي
اس#تحضار الربملانيات والربملانيني لقضاó حقوق إال�سان يف خمتلف ٔ�وÌه معلهم سواء  .4

óت الربملانية، <ىل صعيد العالقات الربملانية الثنائية ٔ�و يف خمتلف الهيئات واملنتد 
رافعهم من Ì�ٔل اس#تحضار ٔ�مهية  .5 م¯ادرة ش#بكة ðرملانيات وðرملانيني ضد عقوبة إال<دام ̧و

 .ٕالغاهئا
ٔ��هتا الس#يدات ٔ�هيا السادة، ٕان ا�لس واع ٔ��هتا الس#يدات ٔ�هيا السادة، ٕان ا�لس واع ٔ��هتا الس#يدات ٔ�هيا السادة، ٕان ا�لس واع ٔ��هتا الس#يدات ٔ�هيا السادة، ٕان ا�لس واع لكلكلكلك الوعي ٔ�ن موضوع ٕالغاء عقوبة إال<دام  الوعي ٔ�ن موضوع ٕالغاء عقوبة إال<دام  الوعي ٔ�ن موضوع ٕالغاء عقوبة إال<دام  الوعي ٔ�ن موضوع ٕالغاء عقوبة إال<دام  ....6666

عة عة عة عة 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))))شششش
وخملفاهتا Rى اقارب الض©اó، وٕاذ يدعو ا�لس ٕاىل حوار هادئ ورصني ومعقلن حول وخملفاهتا Rى اقارب الض©اó، وٕاذ يدعو ا�لس ٕاىل حوار هادئ ورصني ومعقلن حول وخملفاهتا Rى اقارب الض©اó، وٕاذ يدعو ا�لس ٕاىل حوار هادئ ورصني ومعقلن حول وخملفاهتا Rى اقارب الض©اó، وٕاذ يدعو ا�لس ٕاىل حوار هادئ ورصني ومعقلن حول 

انضامم بSú انضامم بSú انضامم بSú انضامم بSú ٕاىل ٕاىل ٕاىل ٕاىل يؤكد <ىل موقفه اRاعي يؤكد <ىل موقفه اRاعي يؤكد <ىل موقفه اRاعي يؤكد <ىل موقفه اRاعي هذا املوضوع، لي¤هتز ا�لس هذه املناس#بة ل هذا املوضوع، لي¤هتز ا�لس هذه املناس#بة ل هذا املوضوع، لي¤هتز ا�لس هذه املناس#بة ل هذا املوضوع، لي¤هتز ا�لس هذه املناس#بة ل 
CCCC ،حلقوق املدنية والس#ياس#ية�القاالقاالقاالقايضيضيضيض    لربوتو·ول الثاين امللحق �لعهد اRويل اخلاص �حلقوق املدنية والس#ياس#ية، لربوتو·ول الثاين امللحق �لعهد اRويل اخلاص �حلقوق املدنية والس#ياس#ية، لربوتو·ول الثاين امللحق �لعهد اRويل اخلاص �حلقوق املدنية والس#ياس#ية، لربوتو·ول الثاين امللحق �لعهد اRويل اخلاص 

ٔ�ن تعمل بالدS <ىل التصويت �ٔ�ن تعمل بالدS <ىل التصويت �ٔ�ن تعمل بالدS <ىل التصويت �ٔ�ن تعمل بالدS <ىل التصويت �جيجيجيجيايب <ىل قرار امجلعية العامة ايب <ىل قرار امجلعية العامة ايب <ىل قرار امجلعية العامة ايب <ىل قرار امجلعية العامة ام و ام و ام و ام و ٕ�لغاء عقوبة إال<دٕ�لغاء عقوبة إال<دٕ�لغاء عقوبة إال<دٕ�لغاء عقوبة إال<د
        . . . . ٕالغإالغإالغإالغاهئهئهئهئاااالٔ»مم املت©دة املتعلق بوقف تنفeذ عقوبة إال<دام، يف �ٔفق لٔ»مم املت©دة املتعلق بوقف تنفeذ عقوبة إال<دام، يف �ٔفق لٔ»مم املت©دة املتعلق بوقف تنفeذ عقوبة إال<دام، يف �ٔفق لٔ»مم املت©دة املتعلق بوقف تنفeذ عقوبة إال<دام، يف �ٔفق 

ٕاقدام جملس النواب <ىل wشكeل جلنة اس#تطالعية لزóرة جسن عاكشة وزóرة Sئبات  .7
  .ونواب حلي إال<دام �لسجن املركزي �لق�يطرة

Hم الربملانيني بuٔوضاع حقوق إال�سان يؤرش <ليه ٔ�يضا جحم ونوعية اµٔس#ئ¡ ¸زايد اه .8
 253لو�دها توجeه ما مجمو<ه  2013الربملانية املوØة ٕاىل احلكومة حeث شهدت س#نة 

وال wشمل هذه اµٔرقام سوى ٔ�ربع . سؤ� كتابيا 91سؤ� شفوó،  162سؤ� مضهنا 
  ).والعالقة مع الربملان �جHعيةالعدل، اRا�لية، التمنية (قطا<ات 
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هو حماوÖ تقeمي موضوعي ودقeق Rينامeات حقوق إال�سان يف تقر�ر ومبا ٔ�ن ٕا�دى ٔ�هداف هذا ال 

املغرب، فٕان ا�لس يعترب ٔ�ن خمتلف ٔ�وÌه التفا<ل مع املؤسسة ال4رشيعية اليت س#بق ذ·رها wشلك 
  .ممارسة فضىل حظيت �س#تحسان دويل

        
IIIIIIIIIIII - - - - كومةكومةكومةكومةالعالقة مع احلالعالقة مع احلالعالقة مع احلالعالقة مع احل    

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

شهدت <القة ا�لس �حلكومة تطورا سواء <ىل صعيد رئاسة احلكومة، ٔ�و <ىل صعيد العالقة لقد 
وبعض القطا<ات احلكومeة <ىل وÌه الت©ديد، ٕاذ حرص ا�لس <ىل دعوة خمتلف  ،بني ا�لس

ينظمها، وكذا متكeهنا من خمتلف  القطا<ات احلكومeة Cلمشاركة يف لك الندوات والتظاهرات اليت
اركة واحلضور يف مجمل التظاهرات والندوات اليت دعي شكام حرص ٔ�يضا <ىل امل  .ٕاصدارات ا�لس

  .ٕاWهيا من ق¯ل خمتلف القطا<ات احلكومeة
�در ا�لس م¯ارشة بعد تنصيهبا ٕاىل توجeه مذ·رة ٕاىل الس#يد رئ�س فعىل صعيد رئاسة احلكومة ،

فهيا بعض ٔ�ولوóت الس#ياسة العمومeة يف جمال حقوق إال�سان يف ٕاطار اس#مترار  احلكومة س#تحرض
ٔ�عقهبا عقد Ìلسة العمل اµٔوىل مع الس#يد رئ�س احلكومة والس#يد وز�ر . وفاء املغرب �لزتاماته

وذ� لتقدمي رؤية ا�لس وðراجمه �ل¤س#بة لهذه املر�¡، ٕا�رها مت  2012اRوÖ يف مطلع س#نة 
 ٔ�ج�دة ملتابعة تنفeذ خمتلف �لزتامات املشرتكة، �اصة مهنا ت÷ املتعلقة بتصفeة ما االتفاق <ىل

  . تبقى من ملفات هيئة إالنصاف واملصاحلة
  :ويف هذا �طار سÓل ا�لس

اجيابية التعاون اpي ما ف{ئت تبديه رئاسة احلكومة ل4رسيع اهناء امللفات العالقة يف جمال Ìرب  .1
 اµٔرضار الفردية؛

¸مثني م¯ادرة دعوة ا�لس Cلمشاركة يف احلوارات العمومeة املرتبطة ٕ�صالح م�ظومة العداÖ و  .2
 ا�لس �س4شاري Cلش#باب والعمل امجلعوي واµٔدوار اRس#تورية اجلديدة Cلمجمتع املدين؛  

مشاريع نصوص  7التنويه �لتعاون اpي ابدته بعض القطا<ات احلكومeة ف� خيص متكeنه من  .3
 wمر بµٔٔهنا، ويتعلق اuورية (: رشيعية ومرشوع دورية وا�دة ٕالبداء رٔ�يه �شRمرشوع ا

املتعلقة �لرشاكة بني اRوÖ و امجلعيات، الصيغة اµٔوىل من قانون ا�لس الوطين Cلص©افة، 



10 

 

الصيغة اµٔوىل من مرشوع قانون حق احلصول <ىل املعلومات، مرشوعي القانونني التنظمييني 
�لس اµٔ<ىل Cلسلطة القضائية و النظام اµٔسايس Cلقضاة، مرشوع قانون املسطرة املتعلقان �

نفس#ية ٔ�و عقلية  اضطرا�تحبامية اµٔشdاص املصابني من "اجلنائية، مرشوع القانون املتعلق 
  ؛)و مرشوع قانون الطب الرشعي” و·يفeة التكفل هبم

و  21و 15و 14صوص <لهيا يف املواد �خ{صاصات املن �شuٔن تفعيلتفا<ل احلكومة اجيابية  .4
املسامهة يف التقار�ر اليت تقد�ا احلكومة Øµٔزة (: من الظهري احملدث CلمÓلس  23و  22

املسامهة يف اWهنوض بثقافة حقوق  و التعاون يف جمال حامية حقوق إال�سان و املعاهدات
   ؛)املسامهة يف ¸منية قدرات املصاحل العمومeة و إال�سان و ٕاشاعهتا

<دم ٕا�اÖ <دد �ٓخر من مشاريع القوانني ذات العالقة حبقوق إال�سان <ىل ا�لس، ويتعلق  .5
اµٔمر مبرشوع قانون �شuٔن رشوط wشغيل العامل املزنليني ومرشوع القانون املتعلق مباكحفة 
العنف ضد ال¤ساء، ومرشوع القانون التنظميي Cلمحمكة اRس#تورية والقانون إالطار املتعلق 

�ري ٔ�ن هذا اµٔمر مل مينع ا�لس من ٕابداء مالحظاته، مما . وق اµٔشdاص يف وضعية ٕا<اقةحبق
 تuٔىت Ù من نصوص، <رب �ٓراء اس4شارية ومذ·رات؛

من الظهري  16 ةاملاد مق{ضيات ٔ�نه مل يمت ٕاىل �د اµٓن تفعيل إالماكنية املنصوص <لهيا يف .6
Ù ؛احملدث 

املتعلق ب�4ظمي وwس#يري ٔ�شغال  065.13ميي رمق فرصة وضع مرشوع القانون التنظ  اعتبار .7
لتقوية مuٔسسة <القة ا�لس �حلكومة يف جمال  م�اس#بةاحلكومة والوضع القانوين µٔعضاهئا، 

ولهذا الغرض . املسامهة �س4شارية يف مشاريع القوانني ذات العالقة مبÓال اخ{صاص ا�لس
وقد . من الرشوة مذ·رة حول القانون التنظميي املذ·ورفقد ٔ�<د ا�لس مبعية الهيuٔة املركزية Cلوقاية 

تضمنت املذ·رة <ددا من املقرت�ات مهنا <ىل اخلصوص ٔ�ن تُضاف ٕاىل قامئة عنارص دراسة 
دراسة اæٓµر من م�ظور حقوق إال�سان ودراسة اæٓµر <ىل امجلا<ات : التuٔثري ثالثة عنارص

  .دالرتابية ودراسة اæٓµر املتعلقة مبdاطر الفسا
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IIIIVVVV - - - - املك4س#بات والتحوالتاملك4س#بات والتحوالتاملك4س#بات والتحوالتاملك4س#بات والتحوالت    

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

1.IV .املك4س#بات  
  

ٕان لك حتليل لوضعية حقوق إال�سان ببالدS ال س#تقمي ٕاال �س#تحضار مجمل املسار إالصال8 
ٕادماج احلقوق : بدءا من، واملك4س#بات احملققة يف ٕاطاره 1999اpي دش¤{ه بالدS <ىل اµٔقل م�ذ 

Cة و اeمازيغية، و قرار الثقافµٔلثقافة اC ة مع ٕا�داث املعهد املليكeلغوية يف ٔ�ج�دة الس#ياسات العموم
بالدS ف{ح ورش العداÖ �نتقالية مع ٕا�داث هيuٔة إالنصاف و املصاحلة، و متكني بالدS من 
عنارص س#ياسة ¸روم توس#يع الولوج ٕاىل احلقوق �ق{صادية و �جHعية �اصة �ل¤س#بة Cلف�ات 

هشة مع انطالق املبادرة الوطنية Cلتمنية ال)رشية، و التفكري امجلاعي يف منوذج�ا التمنوي من �الل ال 
  . وانطالق املراجعة العميقة Wمنط احلاكمة الرتابية مع ورش اجلهوية. تقر�ر امخلس#ي¤eة

ع و <ىل املس#توى املعياري متت املصادقة <ىل <دد من النصوص و تعديل بعضها مبا سمح بتوس#ي
جمال احلقوق و احلرóت املضمونة يف نظام�ا املعياري الوطين، و من ذ� صدور مدونة اµٔرسة 

، واليت يه اµٓن حمل تقeمي بعد مرور عرش س#نوات <ىل صدورها و تعديل قانون )2004(
، ووضع مدونة )2002(، و تعديل و مراجعة قوانني احلرóت العامة )2007(اجل¤س#ية 

و القانون اجلنايئ من ) 2003،2006(و�ر املتدرج لقانون املسطرة اجلنائية ، و التط)C)2004لشغل
، و حتسني التنظمي القضايئ ٕ�لغاء 2003و التحرش اجل¤يس س#نة  �2006الل جترمي التعذيب يف 

  ).2004(حممكة العدل اخلاصة 
ية وحقوق ويف ٕاطار هذا املسلسل، مت العمل <ىل ٕا<داد خطة العمل الوطنية يف جمال اRميقراط 

هبدف  1993س#نة  دطبقا لتوصيات ترصحي وخطة معل مؤمتر فeينا حلقوق إال�سان املنعق إال�سان،
   .متكني بالدS من ٕاطار م¤سجم وم�دمج Cلس#ياسات العمومeة امل̧ركزة <ىل حقوق إال�سان
ع  م 2011ٕان هذه املك4س#بات يه  اليت مك�ت بالدS من تدشني دينامeة Ìديدة انطالقا من س#نة 

ٕا�داث مؤسسة الوس#يط محلاية وتعز�ز حقوق املواطنات واملواطنني ٔ�مام إالدارات العمومeة، 
وكذ� �لق املندوبية الوزارية امللكفة حبقوق إال�سان، @ٓلية حكومeة لضامن تنفeذ الس#ياسات 
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العمومeة يف جمال حقوق إال�سان، وهو ما جعل جملس حقوق إال�سان، يف ٕاطار توصيات 
  . ض اRوري الشامل، يويص بتعممي م�ل هذه اµٓلية <ىل �يق اRول�س#تعرا

املصادقة <ىل االتفاقeة اRولية لٔ»شdاص يف  تعززت املامرسة االتفاقeة Cلمغرب وبصفة �اصة كام
املصادقة <ىل االتفاقeة اRولية محلاية و ) 2009( وضعية ٕا<اقة والربوتو·ول �خ{ياري امللحق هبا

، والربوتو·ول �خ{ياري امللحق �تفاقeة م�اهضة )2013( {فاء القرسياµٔشdاص من �خ 
اكل اWمتيزي ضد شوقرار املغرب ðرفع التحفظات عن اتفاقeة القضاء <ىل مجيع �ٔ  ،)2013(التعذيب 

   .ال¤ساء
        

        السادة، السادة، السادة، السادة،     ، �ٔهيا، �ٔهيا، �ٔهيا، �ٔهيأ��هتا الس#يداتٔ��هتا الس#يداتٔ��هتا الس#يداتٔ��هتا الس#يدات
نونرب  30نهتية وال�هتا يف وامل  2004ينا�ر  7احملدثة يف(لقد شلكت جتربة هيئة إالنصاف واملصاحلة 

واليت اش#تغلت <ىل مايض �Ðهتااكت اجلس#مية حلقوق إال�سان �الل الفرتة املمتدة من ) 2005
، بوصفها اجلواب الوطين <ىل احلق يف معرفة احلقeقة، و�نتصاف وÌرب 1999ٕاىل �اية  1956

قة يف �نتقال والتث)eت اRميقراطيني اµٔرضار واحلق يف اpا·رة يف ٕاطار العداÖ �نتقالية، <المة فار 
رس#يخ دوÖ القانون <رب اعHد إالصال�ات املؤسساتية وال4رشيعية والس#ياس#ية لضامن <دم ¸كرار  ̧و

. ومل �كن هذا النÓاح ممك�ا بدون اس�4اد التجربة ٕاىل توافق وطين قوي. اÐهتااكت حقوق إال�سان
بuٔاكد�ر مبناس#بة تنص�ب  2004ينا�ر  07لسايم يف ويف هذا الصدد وجب التذكري �خلطاب املليك ا

يه ٕاجناز من Rن شعب ال �هترب من ماضيه وال :"...هيuٔة وتوصيفه لهذه التجربة، حبيث Ìاء فeه ال 
يظل جسني سلبياته، <امال <ىل حتويö ٕاىل مصدر قوة ودينامeة لبناء جممتع دميقراطي و�دايث ميارس 

  ."بواج¯اهتم ðلك مسؤولية وحرية والزتام فeه لك املواطنني حقوقهم و�هنضون
من حضاÐ� óهتااكت اجلس#مية حلقوق إال�سان  26.063يف هذا الس#ياق، متك�ت بالدS من تعويض 

يف املايض وذوي حقوقهم سواء ا�pن صدرت لفائدهتم مقررات حتكميية من هيئة التحكمي املس#تق¡ 
ية من هيئة إالنصاف واملصاحلة، وذ� بغالف Cلتعويض ٔ�و  ا�pن صدرت لفائدهتم مقررات حتكمي 

من الض©اó  5027، مضهنم 2013دج�رب  31درمه ٕاىل �اية  1.804.702.899,80مايل وصل ٕاىل 
درمه؛ كام مت  618.529.270,00املن©در�ن من اµٔقالمي اجلنوبية Cلمملكة مببلغ مايل ٕاجاميل مقدر ب 

 217اف واح{جزوا Rى البول�ساريو، ويبلغ <ددمه تعويض الض©اó املدنيني ا�pن تعرضوا لالخ{ط
  .درمه 85.234.375,00مببلغ مايل ٕاجاميل مقدر ب 
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ٔ�ما �ل¤س#بة لٕالدماج �جHعي فقد بلغ مجموع املس#تفeد�ن من توصيات هيئة إالنصاف واملصاحلة 
طور التنفeذ،  �اÖ يف �335اÖ مت تنفeذها، و �828اÖ، مهنا  1306وجلنة م{ابعة تفعيل توصياهتا 

 .توفوا 25ذاتيا، و �ندماج�اÖ تبني بعد دراسة ملفاهتا ٔ�هنا اس#تطاعت  118و
بلغ مجموع املس#تفeد�ن من توصية ال4سوية إالدارية : و<ىل مس#توى wسوية اµٔوضاع إالدارية واملالية

�اÖ  102، و�اÖ يف طور ال4سوية �72اÖ، ف�  �366اÖ، متت ال4سوية الفعلية ل  540واملالية 
  . يف طور اRراسة من ق¯ل القطا<ات احلكومeة املعنية

  
ٔ�ما �ل¤س#بة Cلتغطية الصحية فقد بلغ <دد البطائق الصادرة عن الصندوق الوطين ملنظامت 

بطاقة لفائدة املؤمن هلم، و<دد  7271: 2013دج�رب  31ٕاىل �دود  �جHعي�ح{ياط 
تتكفل املزيانية العامة úCوÖ بتغطية ¸لكفهتا املالية حeث  .15690: املس#تفeد�ن من ذوي املؤم�ني

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

 13مرشو<ا ب  149فقد ٔ�رشف ا�لس <ىل ت4¯ع تنفeذ ، ٔ�ما ف� خيص ðرSمج Ìرب الرضر امجلاعي
 �دمع قدرات الفا<لني احملليني، حفظ اpا·رة، حتسني : س#ية ويهٕاقل� �ململكة، مشلت ٔ�ربعة حماور رئ

 159.799.892,00رشوط <�ش الساكن واWهنوض بuٔوضاع ال¤ساء واµٔطفال؛ وقد متت تعبئة 
م�دوبية �حتاد اµٔورويب، ( درمه، تتوزع بني املسامهة احلكومeة، و مسامهة التعاون اRويل 

، وا�لس الوطين حلقوق إال�سان، ومؤسسة الر<اية ...)صندوق اµٔمم املت©دة إالمنايئ Cلمرٔ�ة
 . لصندوق إاليداع والتدبري، ومساهامت امجلعيات احمللية

  
وف� يتعلق �µٔرش#يف والتارخي وحفظ اpا·رة، فقد سامه ا�لس يف ٕاخراج مؤسسة ٔ�رش#يف 

املشاريع،حeث نظم املغرب ٕاىل �زي الوجود ٕا�ر قانون اµٔرش#يف، كام ٔ�رشف <ىل ٕا<داد العديد من 
ٔ�ربع ندوات حول التH©افة والرتاث، ودمع ٕا�داث ماسرت حول التارخي الراهن و�ٓخر úCراسات 
الصحراوية، ومركز اRراسات واµٔحباث الصحراوية جبامعة محمد اخلامس �لر�ط، واملركز املغريب 

 لصحراء �Rا�¡Cلتارخي الراهن وٕاعطاء �نطالقة الجناز م{حف الريف �حلس#مية وم{حف ا
  .وم{حف الوا�ات بوارزازات ودار �رخي املغرب �Rار البيضاء
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كام ٔ�ن تفرد التجربة يف حميطها إالقلميي، هو ما جعلها بعد التطورات ا�µٔرية �ملنطقة َمصدَر ٕالهام 
ية من ؤ�ؤكد لمك هنا وðلك ا<زتاز ٔ�ن هناك رغبة ·برية اليوم لالس#تفادة من التجربة املغرب . Cلجميع

طرف ٔ�صدقائنا ؤ�شقائنا يف تو�س ولي)eا وموريتانيا ومرص والبحر�ن واWمين والسودان ولبنان 
كام . وفلسطني وسورó و العراق، الطوغو، مايل والكوت ديفوار وبور·ينا فاسو والاكمرون والنيجر

تكوي¤eة شارك ا�لس <رب عضواته و ٔ�عضائه ؤ�طره و�ربائه يف تuٔطري العديد من الورشات ال 
وقد اس#تق¯لْت بالُدS �الل الس#نوات . لوضع ٔ�سس العداÖ �نتقالية <ىل مس#توى هذه اRول

وفدا من خمتلف اRول العربية وإالسالمeة وإالفريقeة بغاية التعرف عن  22الثالث ا�µٔرية ٔ�زيد من 
  . قرب <ىل التجربة وس#بل �س#تفادة مهنا

  
َ امجلاعي اجليد والواعي بuٔمهية هذا  ٕان الس#ياقات احمليطة بنا، تتطلب م�ا H÷ة، الَتمØ مجيعا، من

املسار مكرجع �رخيي وضع العديد من اµٔسس الكفe¡ بتطو�ر جترب�4ا اRميقراطية الوا<دة وحتصيهنا، 
ومن Øة ٔ�خرى اسN4رها مبا يقوي حضور بالدS يف املنتدóت العاملية الرمسية واملدنية من Ì�ٔل 

�سان واRميقراطية يف لك بúان العامل وكذ� من Ì�ٔل تقامسها مع اµٓخر�ن �عتبارها تعز�ز حقوق االٕ 
رصيدا حقوقeا ٕا�سانيا، مبا لها وما <لهيا، وِمْلاك Cلباح�ني يف جمال �رخي الزمن الراهن، جيب العمل 

  .روس مهنااR<ىل اس#تلهام 
  
ا�لس يف الرساÖ امللكeة السامeة ٕاىل لقد اكنت هذه ا�هودات موضوع تنويه مليك سايم يعزت به و 

يوليوز  15�حلس#مية يوم  """"ٔ�ية ُحتافةٔ�ية ُحتافةٔ�ية ُحتافةٔ�ية ُحتافة؟؟؟؟: : : : الرتاث الثقايف �لريفالرتاث الثقايف �لريفالرتاث الثقايف �لريفالرتاث الثقايف �لريف""""املشاركني يف الندوة اRولية حول 
مواص¡ تفعيل توصيات هيئة إالنصاف "واpي ٔ�كد يف م�طوقه ٔ�ن دور ا�لس يف  2011

علق جبرب الرضر امجلاعي، وجمال التارخي وحفظ واملصاحلة، مبساراهتا املتعددة، وخباصة يف شقها املت
  ."  ¸ك4يس ٔ�مهية �لغة يف تعز�ز اWمنوذج املغريب املمتزي" اpا·رة،

  
 

        ٔ��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



15 

 

التقدم امللحوظ يف اس#تÓالء احلقeقة �شuٔن �Ðهتااكت اجلس#مية حلقوق إال�سان وإالقرار  .1
لعلين مبسؤولية اRوÖ خبصوصها، وÐ�ٔهتز هذه املناس#بة لٕالشارة ٕاىل الرضورة املل©ة ملواص¡ ا

اجلهد لكشف احلقeقة يف بعض امللفات العالقة املرتبطة �الخ{فاء القرسي ضامS حلق 
 العائالت وذوهيم يف معرفة احلقeقة �حق �ري قابل Cلتقادم؛

بتuٔ·يد  ، توجتمرجعا ٔ�ساس#ياا الهيئة، اليت ٔ�وصت هبإالصال�ات املؤسساتية جعل  .2
َدْسرتة رضورة <ىل  2011مارس  9العرض اRس#توري الوارد يف اخلطاب املليك ل

  . وهو ما حتقق يف اRس#تور احلايل. مهناالتوصيات الوجهية 
ال4رسيع ٕ�عامل التوصيات املتعلقة جبرب اµٔرضار الفردية م¯ارشة بعد إال<الن العمويم عن  .3

لكيف مؤسسة وطنية قارة التقر�ر اخل  ا�لس �س4شاري حلقوق إال�سان (تايم Cلهيئة ̧و
لت4¯ع تنفeذ ت÷ التوصيات، �خطوة �ري مس#بوقة <ىل صعيد اRول اليت عرفت ) �ٓنذاك

 جتارب العداÖ �نتقالية؛
 ðرSمج Ìرب الرضر امجلاعي اpي شلك قمية مضافة يف جتارب العداÖ �نتقالية؛ .4
 خمتلف ðرامج الهيئة؛ة النوع �جHعي يف اعتبار مقارب .5
  . التدابري املتعلقة حبفظ اpا·رة واµٔرش#يف والتارخي اختاذ مجمو<ة .6

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

ٕان ا�لس الوطين حلقوق إال�سان، بوصفه وريثا مؤسساتيا ملهمة ا�لس �س4شاري حلقوق 
ول�س اجلهة املعنية  ذ توصيات هيئة إالنصاف واملصاحلةت4¯ع تنفe، يود ٔ�ن يذ·ر ٔ�نه ملكف ب إال�سان
�لتنفeذ.  

بعض التوصيات املركزية املؤسساتية مازالت مل تعرف لقد مت تنفeذ ٔ��لب توصيات الهيئة ٕاال ٔ�ن 
س)eلها ٕاىل التفعيل اكالنضامم ٕاىل نظام روما اµٔسايس اخلاص �حملمكة اجلنائية اRولية وٕالغاء عقوبة 

  .سرتاتيجية الوطنية ملاكحفة إالفالت من العقابإال<دام و �
 ٔµ هتز هذه الفرصةÐ�ٔسهاو�عبد إالÙ بنكريان،  الس#يد احملرتم جسل ٕاجيابية تعهد احلكومة يف خشص رئ

  .يف ُمِمتِّ الس#نة اجلاريةÌرب الرضر الفردي لفات مبتوفري اكفة إالماكنيات ٕالهناء 
        ٔ��هتا الس#يدات، �ٔهيا السادةٔ��هتا الس#يدات، �ٔهيا السادةٔ��هتا الس#يدات، �ٔهيا السادةٔ��هتا الس#يدات، �ٔهيا السادة
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لك �اص �س#تحضار ش4س#بات تطرح حتدóت كربى من م�ظور حقوق إال�سان و � ٕان هذه املك 
  . التحوالت ا�متعية ورهاSت ٕاعامل اRس#تور و الزتاماتنا االتفاقeة، و تطلعات املواطنني

        
2.IV  .التحوالت  

        
لش#باب ðروز ا    لعل ٔ�مههاحتوالت دميغرافeة و جمالية و اق{صادية و ثقافeة،  ا�متع املغريب قد عرفل

�الل الس#نوات القادمة ¸زايد حضور هذه الف�ة بقوة يتوقع و . كفا<ل Ìديد يف السا�ة �جHعية
يف ال4شكe¡ ا�متعية مما س#تلزم ا�µٔذ بعني �عتبار ثالث حتوالت معيقة تتعلق �النتقال 

زايد وثرية الولوج ٕاىل املعرفة         .اRميغرايف و wسارع وثرية اWمتدن ̧و
تقال اRميغرايف، فقد جسل اخنفاض �س#بة اخلصوبة �ملغرب �شلك ملحوظ، حeث وخبصوص �ن 

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

ذا �نتقال اRميغرايف القوي ¸ر·يبة اجHعية Ìديدة م4سمة �حلضور املك�ف ويرتتب عن ه
س#نة، ٔ�ي ما يناهز  25يف املئة من الساكنة تقل ٔ�عامرمه عن  51حeث ٔ�ن ٔ�زيد من . Cلش#باب

وهذا يضع بSú ٔ�مام حتدóت كربى يف طليعهتا الرتبية . س#نة 24و  10مليون خشص ما بني  10.4
  .الشغل وٕادماج الش#باب يف مسلسل التمنية واحلياة املدنيةوالتكو�ن والص©ة و 

  : ويتقوى هذا �جتاه بفعل التحوالت التالية
، 2007، ويف س#نة 1960يف املئة من الساكنة املغربية اكنت تع�ش يف املدن س#نة  30ٔ�قل من 

نة مدينة س#  112يف املئة من الساكن يع�شون يف الوسط احلرضي، حeث انتقلنا من  57ٔ�صبح 
  .2004مدينة س#نة  350ٕاىل  1960

ومن Øة ٔ�خرى سامه تطو�ر الب¤eات التحتية اµٔساس#ية يف احلر·ية اجلغرافeة Cلساكنة املغربية 
وð�ٔرز البحث الوطين حول الهجرات اRميغرافeة املتكررة ٔ�ن البادية املغربية . وهبجرات دا�لية �مة

  .دة املدنٔ�لف خشص لفائ 200ما يناهز  2010فقدت �الل س#نة 
كام ٔ�ن هذه الظواهر اRميغرافeة �البا ما تتغذى من التحوالت الثقافeة والسلو·ية Cلمجمتع ومن ان)�اق 

  .كام سامه توسع العرض الرتبوي ووسائل إال<الم يف ذ�. الاك´ن الفرد
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يف  50ٔ�زيد من (ٔ�ما ف� يتعلق بزتايد وثرية الولوج ٕاىل املعرفة، فقد ارتبط مبسار تعمل �البية الساكنة 
بفضل تعممي اWمتدرس ) املئة من الش#باب اp·ور يف مر�¡ ٔ�وىل م{بو<ني �لشا�ت يف مر�¡ æنية

  .وما س#ت4¯ع ذ� من حتوالت يف القمي واµٔدوار والعالقات �جHعية
ر �æٓ -كام يتوقع اÄتصون-كام س#ي¤{ج عن هذه اRينامeة، <ىل املدى القريب واملتوسط والبعيد، 

م{عددة اµٔبعاد، من ب�هنا املسامهة يف التقليص من الفوارق الثقافeة بني ا�ال احلرضي والقروي 
والعمل <ىل حتقeق مس#توى <ال من إالدماج الثقايف يف ا�متع املغريب وضامن حضور ٔ�قوى Cلف{يات 

ي وإالداري يف خمتلف مس#توóت التعلمي وwرسيع وثرية ولوج ال¤ساء Cلفضاء العمويم و�ق{صاد
  . وتقوية مسار ðروز الفرد مع ما يرتتب عن ذ� يف نظام القمي واpهنيات والعالقات

        
VVVV - - - - تóولوµٔت واóتالت©دóولوµٔت واóتالت©دóولوµٔت واóتالت©دóولوµٔت واóالت©د    

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

  
1.V  .تóالت©د  

  
وتطرح  ٕان هذه التحوالت اجلذرية املشار ٕاWهيا �شلك رسيع، wسائل خمتلف املؤسسات والفا<لني

óلس الوطين حلقوق إال�سان<ددا من الت©د�  .ت قد �ددت ٔ�ولوóت معلنا يف ا
و ¸متثل ٔ�وىل هذه الت©دóت يف حتقeق املساواة بني الرÌال و ال¤ساء و املناصفة و ماكحفة اWمتيزي ، 
�لس ٕاىل ٔ�ن خيصص ٔ�وىل مذ·راته لٕالطار القانوين اÄصص Cلهيuٔة امللكفة �و هذا ما �ذا 

و ٕاىل ٔ�ن يويل اهHما �اصا �ٕالطار القانوين ملاكحفة العنف . اكل اWمتيزيش�ٔ �ملناصفة و ماكحفة لك 
  . ضد ال¤ساء و كذا إالطار القانوين Cلعامل املزنليني

: ٔ�ما æين الت©دóت فهßي ت÷ املتعلقة مبنظومة العداÖ و يه تدور حول ٔ�ربع رهاSت ٔ�ساس#ية
ٕاىل العداÖ و اس#تقالل السلطة القضائية و  ¸كرس ضامSت احملامكة العادÖ مبا يف ذ� الولوج

 ٔµاص احملرومني من حر�هتم، و تطو�ر املنظومة شماكحفة التعذيب و الوقاية م�ه، وضامن حقوق اd
و لقد خصص ا�لس . اجلنائية �اصة <رب ٕادماج العقو�ت البدي¡ و مراجعة إالطار القانوين Cلعفو

  . ر�رهللك هذه الرهاSت <ددا من مذ·راته و تقا
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امجلعيات و التظاهر السلمي و (و�متثل الت©دي الثالث يف ¸كرس ضامSت احلرóت العامة 
 دراس#ته حول رشو لقد اعمتد ا�لس مذ·رة حول حرية امجلعيات و هو اµٓن بصدد � ). الص©افة

حرية التظاهر السلمي و مذ·رته هبذا اخلصوص، كام ٔ�وىل ا�لس ٔ�مهية مماث¡ لتطو�ر إالطار 
  . رشالقانوين Cلص©افة و ال¤ 

ٔ�ما الت©دي الرابع فهو املمتثل يف تقوية إالطار القانوين و الس#ياسات العمومeة املتعلقة بضامن حقوق 
و ... dاص يف وضعية ٕا<اقة و اµٔطفال واملس#نني واÌµٔانب والالج�نيشة �اصة اµٔ شالف�ات اله 

  .  لقد اكن CلمÓلس مساهامت يف هذه املوضو<ات مجيعها
وهناك، ٔ��هتا الس#يدات و السادة، حتد ٔ�سايس و مركزي خيرتق لك هذه الت©دóت سالفة اp·ر و 

 w ةeمتثيلية و ال4 شجيع امل ش املمتثل  يف ·يفWميقراطية اRهنوض شاركة املواطنة يف �ٓليات اWار·ية، وا
�سان اليت ال تنفصل بuٔدوار ا�متع املدين و �ملنظومة التعلميية ·رافعة Cلمواطنة و بثقافة حقوق االٕ 

  .        عهنا
 w تóلس و ٔ�هدافه �سرتاتيجية و ٔ�ج�دته، و مقرت�اته، شٕان هذه الت©د�لك ٔ�ساس رؤية ا

  . سواء <ىل املس#توى املعياري ٔ�و <ىل مس#توى الس#ياسات العمومeة
فة �ملناصفة ذ� ٔ�ن ا�لس يعترب ٔ�ن ٔ�ولوية اµٔولوóت، ¸متثل يف ٕاصدار القانون احملدث Cلهيuٔة امللك

غيل ش وط w رش اكل اWمتيزي، و قانون ماكحفة العنف ضد ال¤ساء و إالطار القانوين ل شو ماكحفة لك �ٔ 
  .     العامل املزنليني

ار ٕاWهيا، �اصة ت÷ املتعلقة مبÓال شو هكذا يعترب ا�لس ٔ�ن رفع جزء هام من الت©دóت امل 
ت الوقاية من التعذيب، و تلقي تظلامت اµٔطفال امحلاية، wس#تلزم ¸زويد م�ظوم{نا القانونية بuٓليا

حضاó اÐهتاك حقوقهم، و ماكحفة اWمتيزي يف ¸اكمل مع معل الهيuٔة امللكفة �ملناصفة و ماكحفة لك 
و ٕان ا�لس الوطين حلقوق إال�سان . dاص ذوي إال<اقةشاكل اWمتيزي، و حامية حقوق اµٔ ش�ٔ 

حامية حقوق إال�سان و اWهنوض هبا، ليقرتح ٔ�ن يتوسع بوصفه املؤسسة الوطنية املرجعية يف جمال 
 �  .     مل هذه اµٓلياتشاخ{صاصه ل

و يعترب ا�لس ٔ�يضا ٔ�ن اµٔولوóت القانونية املتعلقة ٕ�صالح العداÖ ¸متثل يف ٕاصدار القانونني 
يني النظام اµٔسايس Cلقضاة، و إالطار�ن القانون CلمÓلس اµٔ<ىل Cلسلطة القضائية و التنظمييني 

  .Cلعقو�ت البدي¡ و العفو
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امجلعيات والتظاهر السلمي (لك املنظومة القانونية املتعلقة �حلرóت العامة، و تندرج مراجعة 
مضن ٔ�ولوóت ا�لس مبا �كرس <ىل اخلصوص توس#يع ممارس#هتا، و مركزية دور ) والص©افة وال¤رش
  .  القضاء يف حام�هتا

ٕان ا�لس يعترب ٔ�ن التعجيل ٕ�صدار القانون إالطار حلقوق ة، فشو يف جمال حامية الف�ات اله 
 ٔµمهية يعترب ٔ�ن ٕاصدار القوانني اجلديدة شاµٔاص ذوي إال<اقة، ٔ�مر ملح، و <ىل نفس القدر من اd

 هو ٔ�مر يتوقف <ليه جزء ·بري من جناح رشاملتعلقة �لهجرة و اCلجوء و ماكحفة �جتار يف ال) 
  . الس#ياسة اجلديدة Cلهجرة

و <ىل مس#توى الس#ياسات العمومeة، فٕان ا�لس حريص <ىل م{ابعة اس#تكامل مسار ٕا<داد و 
باب، كام س�{ابع مبقرت�اته مسار ٕاعامل ش# اعHد �سرتاتيجيات الوطنية CلطفوÖ و إال<اقة و ال 

 ). ٕا·رام(اخلطة الوطنية Cلمساواة 
اكفؤ الفرص واملناصفة ٔ@�د اكام يعترب ا�لس الوطين حلقوق إال�سان ٔ�ن اعHد م¯ادئ  ملساواة ̧و

¸مثني التقدم املنجز يف جمال املزيانية املب¤eة <ىل مقاربة النوع الس#ياسات العمومeة wس#تلزم ٔ�ولوóت 
  . <رب ¸رمجته املعيارية يف مرشوع القانون التنظميي Cلاملية �2007جHعي م�ذ 

�سان واRميقراطية واليت �متىن ٔ�ن تُْعمتَد يف قوق االٕ يف جمال حاخلطة الوطنية و يعترب ا�لس ٔ�ن 
،SلتجزC ال يف م�طقها اللكي واملرتابط و�ري القابلÌٓµلتقائية الس#ياسات الضامن  مبثابة يه ٔ�قرب ا

  .العمومeة من م�ظور مقاربة م̧ركزة <ىل حقوق إال�سان
        

        ٔ��هتا الس#يدات ٔ�هيا السادة، ٔ��هتا الس#يدات ٔ�هيا السادة، ٔ��هتا الس#يدات ٔ�هيا السادة، ٔ��هتا الس#يدات ٔ�هيا السادة، 
طنة، و اWهنوض بثقافة حقوق إال�سان، هام ٔ�مران ٕان ا�لس يعي ٔ�ن التكرس املس#تدام Cلموا

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

ار·ية، و ¸كرس شRس#تورية املتعلقة �Rميقراطية الC 4لعمليات �نتdابية، و ٕاعامل املق{ضيات ا
  .    اRور �سرتاتيجي Cلمنظومة التعلميية يف اWهنوض بثقافة حقوق إال�سان

تلمك يه، ٔ��هتا الس#يدات و السادة، ٔ�مه ٔ�ولوóت ا�لس، و اليت سuٔفصل اµٓن، يف م�جزها، و 
  .   حتدóهتا، و توصياهتا
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2.V .تóولوµٔا  
  

        فة و<دم اWمتمزيفة و<دم اWمتمزيفة و<دم اWمتمزيفة و<دم اWمتمزياملناصاملناصاملناصاملناص
  

واملناصفة ا�لس الوطين حلقوق إال�سان ٔ�مهية قصوى Cلمبادئ اRس#تورية املتعلقة �ملساواة  ٔ�وىل
ْولويتني ٔ�ساس#ي4ْني  ،وحظر لك ٔ�شاكل اWمتيزي T� لس <ىل�تقدمي :  ويف هذا إالطار اش#تغل ا

املنصوص <لهيا يف الفصلني  املقرت�ات املتعلقة ٕ��داث هيئة املناصفة و ماكحفة لك ٔ�شاكل اWمتيزي
  .  ، وإالطار القانوين املتعلق مباكحفة العنف ضد ال¤ساء والطفالتمن اRس#تور 164و  19
        

        السادة ؛ السادة ؛ السادة ؛ السادة ؛     ، �ٔهيا، �ٔهيا، �ٔهيا، �ٔهيأ��هتا الس#يداتٔ��هتا الس#يداتٔ��هتا الس#يداتٔ��هتا الس#يدات
اعمتدت <ىل فف� يتعلق هبيئة املناصفة وماكحفة لك ٔ�شاكل اWمتيزي فقد ٔ�صدر ا�لس مذ·رة 

نظام ال <ددا من املقرت�ات خبصوص س وتضمنت هذه املذ·رة �الصات دراسة <لمية ٔ�جنزها ا�ل
   .الرتايب اتوطيهن كeلهتا وهيلكهتا وش ها وw وظائف  ا وا�و� اوانتداهبCلهيئة اµٔسايس 

ويف ٔ�فق اعHد القانون امل¤شئ Cلهيئة، يعترب ا�لس الوطين حلقوق إال�سان ٔ�نه يتعني ٕادراج 
�ٕالضافة القانون املرتقب اصفة واWمتيزي ضد ال¤ساء مضن مق{ضياتالتعريفات املتعلقة �ملساواة واملن ،

ٕاىل مقرت�ات ٔ�خرى هتم �خ{صاصات �س4شارية Cلهيئة و تقوية اخ{صاصاهتا يف جمال امحلاية 
  . والتقر�ر عهنا ، و رصد و ت4¯ع �االته@ٓلية وطنية لالنتصاف والوقاية من اWمتيزي

ال¤ساء فقد ٔ�صدر ا�لس الوطين حلقوق إال�سان مذ·رة  وخبصوص إالطار القانوين Cلعنف ضد
انص)ت <ىل إالطار املعياري اpي جيُدر اعHُده يف ٕا<داد القانون والتعريف اRقeق Cلعنف و ٔ�مناطه 
وكذا مج¡ من التدابري  اRقeقة ذات الص¡ �جلوانب امحلائية والزجرية وÌرب رضر الض©اó وتدابري 

 ،ئية هتم اجلوانب الرتبوية والتعلميية لتغيري السلواكت والعقليات من Øةٔ�خرى ذات طبيعة وقا
وت÷ املتعلقة بوسائل إال<الم واملندرÌة يف اخ{صاصات الهيئة العليا لالتصال السمعي البرصي، 

  . جتاه ال¤ساءامن Øة ٔ�خرى والهادفة ٕاىل حماربة الصور اWمنطية 
من اRس#تور، و�اصة ت÷ املتعلقة �حلق يف الشغل،  34و  32،  31ٕاعامال ملق{ضيات الفصول و 

وحقوق الطفل، ومعاجلة اµٔوضاع الهشة لبعض الف�ات، قام ا�لس الوطين حلقوق إال�سان، بناء 
<ىل طلب الس#يد رئ�س جملس املس4شار�ن، وهو اµٔول من نو<ه، ٕ�صدار رٔ�ي اس4شاري حول 

  . غيل املتعلقة �لعامل املزنلينياpي حيدد رشوط الشغل وال4ش  12-19مرشوع قانون 
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) 189رمق (وقد ٔ�وىص ا�لس يف هذا الرٔ�ي �ملصادقة <ىل اتفاقeة العمل الالئق Cلعامل املزنليني 
رشوط الشغل وال4شغيل املتعلقة "ملنظمة العمل اRولية، كام اعترب ا�لس ٔ�ن اخ{يار املرشع تنظمي 

هو اخ{يار �رتبط “ بقانون �اص"ل مع صاحب ب�ت �لُعّمال املزنليني ا�pن ¸ربطهم <القة مع
مبامرسة السلطة ال4رشيعية، لك�ه ال ي¤¯غي بuٔي �ال من اµٔحوال ٔ�ن حيد من نطاق الضامSت 

  . القانونية املمنو�ة لهذه الف�ة الهشة من العامل
ا، <ىل اعترب ا�لس الوطين حلقوق إال�سان ٔ�ن طبيعة العمل املزنيل، والرشوط اليت يمت فهي كام

اµٔقل يف الس#ياق املغريب،يه من اµٔعامل اليت �رحج ٔ�ن تؤدي، بفعل طبيعهتا ٔ�و بفعل الظروف 
اليت ¸ُزاول فهيا، ٕاىل إالرضار بص©ة اµٔطفال ٔ�و سالمهتم ٔ�و سلو�هم ا�µٔاليق �ملعىن املنصوص 

، و pا ٔ�وىص ملنظمة العمل اRولية �شuٔن حظر ٔ�سؤ� ٔ�شاكل معل اµٔطفال 182<ليه يف االتفاقeة 
، <لام ٔ�ن �الب�هتم العظمى س#نة 18بuٔن �كون احلد اµٔدىن لسن �س#تdدام يف العمل املزنيل هو 

باكت السامرسة اليت ش# من الف{يات املن©درات من اµٔوساط الفقرية وهن حضاó الهدر املدريس و 
   .تتاجر فهين

        
        ٔ��هتا الس#يدات ، ٔ�هيا السادة ٔ��هتا الس#يدات ، ٔ�هيا السادة ٔ��هتا الس#يدات ، ٔ�هيا السادة ٔ��هتا الس#يدات ، ٔ�هيا السادة 
عامل املبادئ اRس#تورية املتعلقة �ملساواة و املناصفة و ماكحفة اWمتيزي، ٕان ما ٔ�جنزه ا�لس يف جمال إ 

ميثل مسامهة م�ه يف إالÌابة <ىل <دد من الت©دóت، سuٔركز <ىل ٔ�ربعة مهنا و يه العنف ضد 
اط �ق{صادي و شال¤ساء، و �االت زواج الطفالت، و الضعف املزتايد ملسامهة ال¤ساء يف ال¤ 

  . ار ظاهرة wشغيل اµٔطفالسوق الشغل، و اس#متر 
اpي يعترب متيزيا يف �د حلجم ان4شار العنف ضد ال¤ساء  ةالوضعية املقلق ذ� ٔ�ن ا�لس سÓل

حeث ð�ٔرزت نتاجئ البحث الوطين حول ان4شار ظاهرة العنف ضد ال¤ساء اpي ٔ�صدرته ذاته 
 48نف النفيس هو و اpي ٔ�كد ٔ�ن �س#بة  ان4شار الع  2011املندوبية السامeة Cلتخطيط س#نة 

�ملائة، والعنف  17،3�ملائة، والعنف املرتبط بتطبيق القانون  31�ملائة، واÐهتاك احلرóت الفردية 
�ملائة  8،7�ملائة و العنف اجل¤يس اpي يتضمن العالقات اجل¤س#ية حتت إال·راه  15،2اجلسدي 

حلياة الزوجeة هو ٔ�ول ماكن حلدوث كام ð�ٔرزت اRراسة ٔ�ن ٕاطار ا. �ملائة 8،2والعنف �ق{صادي 
�ملائة 55العنف ضد ال¤ساء ب¤س#بة ان4شار تبلغ  .  

مضن نفس املنحى املقلق، سÓل ا�لس، إالحصائيات املدىل هبا من طرف وزارة العدل و 
ٕاطار تقeمي مرور عرش س#نوات <ىل صدور مدونة اµٔرسة، حeث انتقل <دد رسوم  واحلرóت، يف
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ٔ�لفا   35ٕاىل  2004رسام س#نة  341ٔ�لفا و  18س#نة من  18لطفالت دون سن اµٔطفال و ا ¸زوجي
، كام ٔ�ن �سب ق¯ول طلبات الزواج دون سن اµٔهلية بقeت مس#تقرة  2013ام س#نة سر  152و 

�ملائة يف س#نة  85،46و  2006�ملائة س#نة  88،18�ملائة حeث ¸راوحت بني  80عند مس#توى 
2013 .  

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

من  28حقeقeا حلق اµٔطفال يف التعلمي واللزتامات اRوÖ املغربية هبذا اخلصوص مبق{ىض املادة 
  .  صادقت <لهيااتفاقeة حقوق الطفل اليت 

فمل تبلغ �س#بة . ل¤ساء يف سوق الشغل الوطينا 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 السامeة Cلتخطيط واليت هتم الفصل الثالث من س#نة 
ة احصائية Cلمندوبية السامeة رش ف� جسلت حمدودية �س#بة ال¤ساء املقاوالت واليت �ددهتا � 

غالت شيف املئة من ال¤ساء امل  0.8، يف  C2010لتخطيط مبناس#بة اليوم العاملي Cلمرٔ�ة يف س#نة 
(employeurs)  ¤يطةش# مضن مجموع الساكنة ال.  

اركة شاWمتتع الفعيل Cل¤ساء حبقوقهن يف امل  و هكذا يبدو رضورó ٔ�كرث من ٔ�ي وقت مىض ضامن
  .�ق{صادية والس#ياس#ية و�جHعية

ٕان العزم اµٔ·يد CلمÓلس الوطين حلقوق إال�سان <ىل الرتافع من Ì�ٔل القضاء التام واWهنايئ <ىل 
لواقع مقلق ٔ�كده �س#مترار البحث  ٕافرازwشغيل اµٔطفال Sبع ل�س فقط من ق�ا<ة م¯دئية، وٕامنا هو 

Rامئ حول ال4شغيل و اpي �رشت نتاجئه املندوبية السامeة Cلتخطيط مبناس#بة اليوم العاملي حملاربة ا
، حeث تبني من معطيات هذا البحث ٔ�ن <دد اµٔطفال  2011يونيو  w12شغيل اµٔطفال يف 

 2010طفال س#نة  ٔ�لف  147س#نة قد بلغ  15و ٔ�قل من  7املش#تغلني ا�pن ترتاوح ٔ�عامرمه ما بني 
 92ما مجمو<ه  2012و بلغ س#نة . �ملائة من مجموع اµٔطفال املنمتني لهذه الف�ة العمرية 3ٔ�ي ما يعادل 

نفس �ملائة من مجموع اµٔطفال ا�pن ي¤متون لهذه الف�ة العمرية حسب  1.9ٔ�ي ما يعادل ٔ�لف 
  . املصدر

  : و املناصفة و ماكحفة اWمتيزيpا فٕان ا�لس يويص �µٔولوóت املس#تعÓ¡ التالية يف جمال املساواة 

 ملنظمة العمل اRولية خبصوص العامل املزنليني؛  189املصادقة <ىل االتفاقeة  •
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�لس ٔ�ور� حول الوقاية وماكحفة العنف ضد ) 2011ماي (�نضامم ٕاىل اتفاقeة اسطنبول  •
  ال¤ساء والعنف املزنيل؛

ضمينه مساطر ٔ�وامر حامية ال¤ساء ٕاصدار إالطار القانوين ملاكحفة العنف ضد ال¤ساء و ت  •
  حضاó العنف؛

  ٕاصدار القانون املنظم Cلهيuٔة امللكفة �ملناصفة و ماكحفة لك ٔ�شاكل اWمتيزي؛  •

س#نة ·سن ٔ�دىن  18ٕاصدار القانون احملدد لرشوط wشغيل العامل املزنليني مع ٕاقرار سن  •
 لالس#تdدام يف العمل املزنيل؛

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

        
        س#يدات، �ٔهيا  السادة، س#يدات، �ٔهيا  السادة، س#يدات، �ٔهيا  السادة، س#يدات، �ٔهيا  السادة، ٔ��هتا ال ٔ��هتا ال ٔ��هتا ال ٔ��هتا ال 

متاش#يا مع اµٔولوóت اليت ٔ�رشت ٕاWهيا يف مطلع تد�يل، يف جمال ٕاصالح م�ظومة العداÖ، قدم 
ا�لس <ددا من املذ·رات و اµٓراء �س4شارية يه �الصة حتليö لتقار�ره و دراساته يف جمال 

  . اÖحامية حقوق إال�سان يف الس#ياقات اÄتلفة املرتبطة  مبنظومة العد
 . و سuٔقدم لمك ف� ييل <ددا من م�جزات و �الصات ا�لس يف هذا ا�ال

تَمكfن ا�لس من �الل زóرته Cلمؤسسات السجنية ومراق¯ة ٔ�حوال السجناء ومعاملهتم، من لقد 
حتديد <دد من العنارص الب¤eوية Cل4شخيص واليت wشلك خماطر <ىل ضامن احلقوق اµٔساس#ية 

ةCلسجناء �اصة امل  fش ويه عنارص اعتربها ا�لس يف تقر�ره الصادر بتارخي . نمتني مهنم Cلف�ات الهَ
بعنوان ٔ�زمة السجون و اليت اعتربها ا�لس مسؤولية مشرتكة بني خمتلف  2012ٔ�كتوðر  30

متثل هذه العنارص يف �االت سوء الفا<لني املؤسساتيني املعنيني بتدبري املؤسسة السجنية ، ̧و
جود �االت Cلمتيزي والوْمص وإالخ{الالت يف تطبيق بعض املساطر اكملسطرة التuٔدي)eة املعام¡ وو

Cلسجناء، كام َجسfل ا�لس اس#مترار مجمو<ة من التÓاوزات ضد السجناء م�ل الرضب واملعام¡ 
القاس#ية و الالٕا�سانية و املهينة ووجود �االت Cلتعذيب دا�ل بعض املؤسسات السجنية والُغلُو 

تعامل السلطة التقد�رية لتكeيف اÄالفات والتعسف يف اس#تعامل الرتحeل إالداري ·وس#يً¡ يف اس# 
Cلتuٔديب ضد املعتقلني وضعف تفعيل �ٓليات الرقابة والتف{�ش؛ مث ٕان اس#تف©ال ظاهرة �كتظاظ 
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لف تَُعد س)¯ا رئ�سا Cلعديد من �Ðهتااكت والتÓاوزات اليت تؤ�ر سلبا <ىل اخلدمات وتُقّوِض خمت
 .احلقوق اµٔساس#ية Cلسجناء واليت يعترب إالفراط يف اCلجوء ٕاىل �عتقال �ح{ياطي ð�ٔرز ٔ�س#باهبا

ومن مظاهر �خ{الالت �لسجون كذ� املعاSة إالضافeة اليت تتحملها الف�ات الهشة من �ساء 
 املهينة ؤ�شdاص يف وضعية ٕا<اقة واÌµٔانب واملدم�ني، ا�pن يعانون بدرÌة ٔ�كرب من املعام¡

َرمون ٔ�حeاS من حقوقهم اµٔساس#ية �س)ب الومص واWمتيزي و<دم توفر  واحلاطة من الكرامة وُحيْ
  . الولوجeات وكذا الضامSت القانونية والعالجeة وإالدماجeة

ومن ٔ�وÌه ٔ�زمة السجون كذ�، ضعف تفعيل مق{ضيات قانون املسطرة اجلنائية املتعلقة �لقوا<د 
املرتبطة بعداÖ ا�µٔداث، ووجود بعض �خ{الالت <ىل مس#توى مساطر اخلاصة والضامSت 

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 Cلحرية، خصوصا يف 

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

ا�µٔشطة املتعلقة �لوفeات مبا يف ذ� : ومهfْت هذه اRراسة احلقول الثالثة �µٔشطة الطب الرشعي
من لك اµٔنواع، مبا يف ذ� ت÷  ال4رشحي والفحص اخلارC kلجثث؛ جمال شواهد الطب الرشعي

وتوقفت اRراسة عند  .املسلمة Cل¤ساء واµٔطفال حضاó خمتلف ٔ�شاكل العنف؛ وكذا اخلربة الطبية
مج¡ من �خ{الالت يعرفها مeدان ٔ��شطة الطب الرشعي هتم <ىل اخلصوص ضعف التكو�ن، 

  . تبطة حباكمة القطاعتقادم الب¤eات التحتية ومعدات العمل �ٕالضافة ٕاىل اخ{الالت مر 
طب�¯ا م{خصصا يف الطب الرشعي، من مضهنم  13فضال عن ذ�، ال تتوفر بالدS ٕاال <ىل  

وال يوÌد ببSú سوى و�دة اس4شفائية , ٔ�س#تاذان Ìامعيان مسا<دان ؤ�س#تاذ Cلتعلمي اجلامعي
  .Ìامعية وحeدة �اصة هبذا التخصص

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

ت4¯ع و التد�ل يف �االت اد<اءات التعذيب، ومن بني هذه احلاالت، واقعة وفاة قام ا�لس ب 
، �االت السادة óسني املهييل بuٓسفي، بوش#ىت شارف )2011يونيو  2(الس#يد كامل عامري بuٓسفي 

  . 1، و <يل ٔ�عراس �لسجن احمليل سال 1�لسجن احمليل سال 
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الب¤eوية اليت حتول دون الوصول ٕاىل القضاء وقد متكن ا�لس من الوقوف <ىل <دد من العوائق 
وميكن حتديد هذه العوائق بناء <ىل دراسة . من اRس#تور 22اWهنايئ <ىل التعذيب ٕاعامال Cلفصل 

  : هذه احلاالت والشاكóت املتوصل هبا ونتاجئ تقار�ر زóرات ٔ�ما·ن سلب احلرية كام ييل 

 سة النظرية؛ ضعف ضامSت الوقاية من التعذيب �الل فرتة احلرا •

ضعف ضامSت الوقاية من التعذيب يف فرتة �عتقال �ح{ياطي �س)ب ضعف �ٓليات  •
  التف{�ش و املراق¯ة؛

<دم وجود مق{ىض يلزم اCلجوء الفوري واملمهنج ٕاىل اخلربة الطبية يف ٔ�ي �اÖ ٕالد<اء  •
عن اµٔمر وام{ناع قضاة النيابة العامة وقضاة التحقeق يف بعض احلاالت  التعرض Cلتعذيب

 ؛ ٕ�جراء اخلربة الطبية Cلموقوفني ا�pن يدعون التعرض Cلتعذيب

ضعف دور الطب الرشعي يف التحقق من اد<اءات التعذيب، �لنظر لالخ{الالت املشار  •
  ٕاWهيا يف اRراسة املنجزة من ق¯ل ا�لس هبذا اخلصوص؛ 

• e(ٔديuاطر العملية املالَحظة واملتعلقة بتحريف املسطرة التÄة املنصوص <لهيا يف القانون ا
م Cلمؤسسات السجنية واليت يؤدي يف <دد من احلاالت ٕاىل حرمان السجناء من  املنّظِ

 .حقوقهم اµٔساس#ية �اصة ت÷ املتعلقة �لتطب�ب
و Cلمسامهة يف احلوار الوطين والنقاش العمويم حول ٕاصالح م�ظومة العداÖ اpي س#توجب 

�در ا�لس  ضامن اس#تقالل السلطة القضائية ،Öوحامية حقوق املتقاضني ورس الولوج ٕاىل العدا
  :ٕاىل

مهت خمتلف جماالت  اس4شاريةء و�ٓرا املوضو<اتية تقار�رٕاصدارا �ٕالضافة ٕاىل ال  �11رش  .1
Öالعدا.  

ت ٕاصدار   .2 fلسلطة القضائية َمضC ىل>µٔلس اÓلمC لقانون التنظميي�مذ·رة رئ�س#ية تتعلق 
لطة القضائية وكذا ضامن متثيلية م�صفة لية ا�لس اµٔ<ىل Cلسمقرت�ات لضامن اس#تقال

كام تطرقْت املذ·رة حلقوق وواج¯ات ٔ�عضاء ا�لس اµٔ<ىل Cلسلطة . Cل¤ساء القاضيات
القضائية وهيلكة اخ{صاصات ا�لس حول وظائف ٔ�ساس#ية ومقرت�ات تتعلق �لضامSت 

�لس اµٔ<ىل اخلاصة بتقeمي ٔ�داء القضاة، وكذا نقل اخ{صاصات التف{�ش القضايئ ٕاىل ا
 .Cلسلطة القضائية
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تتعلق ٔ�ساسا بتدقeق �ٓلية الت¤س#يق بني ا�لس  ¸مكيلية يف نفس املوضوعمذ·رة ٕاصدار  .3
اµٔ<ىل Cلسلطة القضائية والسلطة احلكومeة امللكفة �لعدل ضامS الس#تقالل السلطة 

�لس اµٔ<وذ�  القضائية�ىل Cلسلطة تفا<ال مع مسودة مرشوع القانون التنظميي املتعلق 
  ؛القضائية واpي مك�تنا م�ه مشكورة وزارة العدل واحلرóت

ٕاصدار مذ·رة رئ�س#ية حول القانون التنظميي مبثابة النظام اµٔسايس Cلقضاة، تضمنت   .4
مقرت�ات ختص توظيف القضاة، ونقل مجيع �خ{صاصات املتعلقة بتوظيفهم ٕاىل ا�لس 

ق حبقوق القضاة وواج¯اهتم ؤ�خرى تتعلق بتدبري اµٔ<ىل Cلسلطة القضائية، ومقرت�ات تتعل
مسارمه املهين، مبا يف ذ� الكeفeات اجلديدة Cلتعيني يف املسؤوليات، ؤ�جرٔ�ة اس#تقالل 
قضاة النيابة العامة ٕازاء السلطة التنفeذية، ورشوط و·يفeات ٕاعامل الس#ياسة اجلنائية من 

 .لهاطرف النيابة العامة، والكeفeات املقرت�ة ملراق¯ة مع 
، ومهنا �µٔساس ·يفeات ا�لس تضمنت مقرت�اتٕاصدار مذ·رة ¸مكيلية يف نفس املوضوع  .5

التواصل حول توØات الس#ياسة اجلنائية يف ظل اس#تقالل النيابة العامة، وكذا بعض 
املقرت�ات املتعلقة �لتعيني يف املسؤوليات القضائية وإالدارية وامجلعيات املهنية Cلقضاة 

تفا<ال مع ُمسودة مرشوع القانون التنظميي املتعلق �لنظام ، وذ� طاء التuٔدي)eةوحتديد اµٔخ
 . اµٔسايس Cلقضاة اpي توصل به ا�لس من وزارة العدل و احلرóت

 . النظام القانوين Cلعفوو ر مذ·رتني تتعلقان �لعقو�ت البدي¡ اصدإ  .6
رجعية اRولية املتعلقة �لعقو�ت وتربز مذ·رُة ا�لِس حول العقو�ت البدي¡ �شلك �اص امل

البدي¡ وُحتلل اµٔس#باب العميقة لظاهرة �كتظاظ السجين و�اصة اCلجوء املك�ف ٕاىل 
�عتقال �ح{ياطي وضعف تنوع العرض القانوين Cلعقو�ت البدي¡ يف املنظومة اجلنائية 

س#هتدافها �لعقو�ت الوطنية، وتقدم، هبذا الصدد، توصيات مدققة يف ا�االت املقرتح ا
  .  البدي¡ ونوعية هذه العقو�ت

ٔ�ما مذ·رة ا�لس خبصوص النظام القانوين Cلعفو فقد تناولت <ددا من التÓارب املتعلقة 
وقدمت توصيات تتعلق بتقeيد الولوج . مبسطرة العفو يف اµٔنظمة امللكeة املقارنة �µٔساس

يف جلنة العفو، ؤ�صناف املُدانني ا�pن يقرتح ٕاىل حق العفو ف� يتعلق ببعض اجلرامئ، وتuٔل 
 .   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
 C س جملس النواب، ٔ�<د  71و 1لفصلني ٕاعامال�من اRس#تور، بناء <ىل طلب من الس#يد رئ

ق �لضامSت املتعل 01-12ا�لس الوطين حلقوق إال�سان رó�ٔ اس4شارó خبصوص قانون رمق 
م�ه املتعلقة مبدى امحلاية  7اµٔساس#ية املمنو�ة Cلعسكريني �لقوات املسل©ة امللكeة و�اصة املادة 

و تعترب هذه يه املرة الوحeدة اليت اس4مثر فهيا جملس النواب إالماكنية املتا�ة . القانونية Cلعسكريني
  . من الظهري احملدث CلمÓلس Ù16 مبق{ىض املادة 

من اRس#تور �شلك �اص، ٔ�وىل ا�لس الوطين حلقوق  128و 127ٕاعامل الفصلني يف ٕاطار 
 1956إال�سان ٔ�مهية �اصة Cلقضاء العسكري حeث اعمتد مذ·رة خبصوص تعديل مق{ضيات ظهري 

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

وتفعيل الضامSت اRس#تورية املتعلقة حبقوق املتقاضني، وقوا<د سري العداÖ يف جمال املساطر ٔ�مام 
احملمكة العسكرية، ووضع ضباط الرشطة القضائية حتت سلطة قايض التحقeق العسكري والنيابة 

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

املتعلق �لقضاء العسكري �قرتا�ات اµٔساس#ية CلمÓلس �اصة ت÷ املتعلقة �الخ{صاص 
يص Cلمحمكة العسكرية وتعز�ز ضامSت اس#تقالل قضاة القضاء العسكري، ومالءمة املسطرة الشخ

 ). اجلارية ٔ�مام احملمكة العسكرية مع املسطرة املطبقة يف احملامك العادية
و�لنظر úCور اµٔسايس اpي يلعبه القضاء اRس#توري �ضامن Cلحقوق واحلرóت اµٔساس#ية، 

Rس#تور املتعلق �حملمكة اRس#تورية وانطالقا من �هHم املرشوع اpي وٕاعامال Cلباب الثامن من ا
يبديه ا�لس �Rور اµٔسايس Cلقضاء اRس#توري يف حامية احلقوق و احلرóت، فقد ٔ�صدر ا�لس 

ف¯ال¤س#بة . الوطين مذ·رتني خبصوص القانونْني التنظمييني Cلمحمكة اRس#تورية واRفع بعدم اRس#تورية
دم اRس#تورية، و�اصة مسارها املسطري، فٕان ا�لس الوطين حلقوق إال�سان اقرتح úCفع بع
اµٔول �متثل يف الفحص املس#بق لق¯ول اRفع ٔ�مام احملمكة اRس#تورية و الثاين �متثل يف اRفع : خeار�ن

 . بعدم اRس#تورية مع حفص مزدوج Cلق¯ول <ىل مس#توى احملامك
ة فقد مهت مقرت�ات ا�لس الوطين حلقوق إال�سان <ىل اخلصوص ٔ�ما ف� يتعلق �حملمكة اRس#توري

مسطرة انتقاء املرحشني لعضو�هتا وا�pن س#ُي¤{َخبون من ق¯ل جمليس الربملان وكذا نظام �االت 
  . التنايف �ٕالضافة ٕاىل سري واخ{صاصات احملمكة اRس#تورية وتنظميها إالداري



28 

 

µٔمل يف ٔ�ن يؤدي �نتقال من جملس دس#توري ٕاىل وٕان ا�لس الوطين حلقوق إال�سان لي©دوه ا
حممكة دس#تورية ٕالنتاج اجهتاد �الق من شuٔنه ضامن احلقوق و احلرóت املنصوص <لهيا يف 

  . اRس#تور  ؤ�جرٔ�ة اµٔهداف ذات القمية اRس#تورية ذات الص¡
        

        ٔ��هتا الس#يدات ٔ�هيا السادة ؛ٔ��هتا الس#يدات ٔ�هيا السادة ؛ٔ��هتا الس#يدات ٔ�هيا السادة ؛ٔ��هتا الس#يدات ٔ�هيا السادة ؛
�لس اµٔ<ىل Cلسلطة القضائية واحملمكة اRس#تورية لقد اكنت التقار�ر املوضو<اتية CلمÓلس املتعلقة �

من  24واRفع بعدم اRس#تورية وقانون العدل العسكري واملرفو<ة ٕاىل ÌالÖ امل÷ طبقا Cلامدة 
مارس  2الظهري احملدث CلمÓلس، موضوع تنويه مليك سايم يف بالغ صادر عن اRيوان املليك يف 

وهو تنويه يَعزتH به ا�لس . اربة و بفحوى هذه التقار�رٔ�شاد فeه Ìاللته ðروح هذه املق 2013
ويعتربه �افزا قوó <ىل مواص¡ املسامهة مبقرت�اته و�ٓرائه يف خمتلف املواضيع ذات العالقة مبÓال 

  . حقوق إال�سان
 

        ٔ��هتا الس#يدات، �ٔهيا السادة، ٔ��هتا الس#يدات، �ٔهيا السادة، ٔ��هتا الس#يدات، �ٔهيا السادة، ٔ��هتا الس#يدات، �ٔهيا السادة، 
اµٔولوية املتعلقة ٕ�صالح ٕان ا�لس الوطين حلقوق إال�سان، اpي معل <ىل خمتلف ا�االت ذات 

لي¤هتز هذه . م�ظومة العداÖ، ووا·ب �شلك يويم مسار احلوار الوطين حول ٕاصالح هذه املنظومة
�رتفاع املزتايد Cلساكنة السجنية، حeث قفزت من الفرصة ليذ·رمك بت©د �ٓين و اس#تعÓايل و هو 

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

و �س)ب �كتظاظ واس#تقرار �عHدات اÄصصة، فقد . العقوبة احملكوم <لهيم هبا س#نة وا�دة
  . 2013درمه يومeا س#نة  11¸راجعت احلصة الغذائية للك Ðزيل ٕاىل 

عل من املؤرشات إالحصائية اRاÖ اµٔخرى <ىل جحم �كتظاظ السجين هو مؤرش املسا�ة و ل
اÄصصة للك Ðزيل مؤسسة جسنية،حeث يبلغ املعدل الوطين حسب ٕاحصائيات املندوبية العامة 

مرت مربع للك Ðزيل، لكن مع تفاو�ت �ادة حسب املؤسسات  C1.68لسجون و ٕا<ادة إالدماج 
  . مرت مربع للك Ðزيل 13.49س¤مترت مربع للك Ðزيل و  0.70بني السجنية ترتاوح 

و اجلد�ر �p·ر ٔ�ن املعدل الوطين يقل عن املعيار اRويل اpي �ددته اCلجنة اRولية Cلصليب 
و ٕاذا مت ٕاعامل هذا املعيار اRويل يف . مرت مربع للك Ðزيل حبوايل النصف 3.4اµٔمحر و اpي هو 
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�ملائة،  202جين يف بالدS فٕان �س#بة ملء مؤسساتنا السجنية تبلغ ا�4ساب  �كتظاظ الس
  .   Ðزيال 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 
وين Cلعفو و مبا يتالءم مع وين Cلعفو و مبا يتالءم مع وين Cلعفو و مبا يتالءم مع وين Cلعفو و مبا يتالءم مع اس#تعÓالية ٕاصدار إالطار القانوين Cلعقو�ت البدي¡ و مراجعة إالطار القاناس#تعÓالية ٕاصدار إالطار القانوين Cلعقو�ت البدي¡ و مراجعة إالطار القاناس#تعÓالية ٕاصدار إالطار القانوين Cلعقو�ت البدي¡ و مراجعة إالطار القاناس#تعÓالية ٕاصدار إالطار القانوين Cلعقو�ت البدي¡ و مراجعة إالطار القان

التوØات اµٔساس#ية الواردة يف مeثاق ٕاصالالتوØات اµٔساس#ية الواردة يف مeثاق ٕاصالالتوØات اµٔساس#ية الواردة يف مeثاق ٕاصالالتوØات اµٔساس#ية الواردة يف مeثاق ٕاصالحححح م�ظومة العداÖ، و من م�ظور ا�لس فٕان  م�ظومة العداÖ، و من م�ظور ا�لس فٕان  م�ظومة العداÖ، و من م�ظور ا�لس فٕان  م�ظومة العداÖ، و من م�ظور ا�لس فٕان 
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�

        ....اااايئيئيئيئذ� ٕ�يقاع املسار احلايل ملراجعة املسطرة اجلنائية و القانون اجلنذ� ٕ�يقاع املسار احلايل ملراجعة املسطرة اجلنائية و القانون اجلنذ� ٕ�يقاع املسار احلايل ملراجعة املسطرة اجلنائية و القانون اجلنذ� ٕ�يقاع املسار احلايل ملراجعة املسطرة اجلنائية و القانون اجلن
ٔ�نه نظرا ملاكنة الطب الرشعي يف البث يف �االت اد<اء التعذيب ودوره يف  ٔ�يضا ا�لسو �رى 

من امللح ال4رسيع ðمتكني بالدS من قانون عرصي فٕان جمرóت احملامكة العادÖ وضامن رشوطها، 
لية وم{قدم خبصوص ٔ��شطة الطب الرشعي، �شلك س#تجيب Cلمق{ضيات اRس#تورية واملعايري اRو 

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

املسطرة اجلنائية <ىل متكني الشخص املوقوف املوضوع رهن احلراسة النظرية من ٔ�ن تنص  •
   ؛االتصال فورا مب©ام، وال4سجيل السمعي البرصي لالس�4طاقات

اخ{صاص  يف ٕاطار القانون اجلديد ختويل ا�لس الوطين حلقوق إال�سان وجلانه اجلهوية •
   ؛اµٓلية الوطنية Cلوقاية من التعذيب

ٕالطار القانوين املنظم Cلمؤسسات السجنية �اصة ف� يتعلق بتقوية الضامSت مراجعة ا •
 . التuٔدي)eة لفائدة السجناء
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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

  
        يييياحلق يف التظاهر السلماحلق يف التظاهر السلماحلق يف التظاهر السلماحلق يف التظاهر السلم

  
لقد قام ا�لس الوطين حلقوق إال�سان  يف ٕاطار �امه املتعلقة �محلاية والتد�ل إالس4¯ايق بعمليات 
ر اليت ¸رتf)ْت عهنا اÐهتااكٌت حلقوق إال�سان،  رصد و تقيص و وساطة يف <دد من �االت الت̧و

اي م(، و�ٓسفي )2011ماي - مارس(، بوعرفة )2011مارس (ويتعلق اµٔمر بuٔ�داث خريبكة 
احلي  ،)2012ٕاىل بداية  2011احلس#مية، فربا�ر (،بين بوعياش )2011س)مترب (، اRا�¡ )2011

 14العراtش (، دواري الشلي©ات والس©�س©ات )2012ماي  13ٕاىل  10( 1اجلامعي السويس 
ماي  17و  16(،السجن احمليل �سال )2012ٔ�كتوðر  2و 1طنÓة، (، بين ماكدة )2012يونيو 
،و كذا ٔ��داث ٔ�سا )2013ماي  –ð�ٔريل (، السامرة والعيون )2013مارس (ر ، بوÌدو )2011

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

  ).  2013فربا�ر (ك ٔ�مام احملمكة العسكرية اRامئة �لر�ط ٔ��داث اكدمي ٕازي
قد شهدت  2011وجسل ا�لس بناء <ىل ما توصل به من معطيات من وزارة اRا�لية ٔ�ن س#نة 

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

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

 Cلرشوط القانونيةاملنظمة فعليا لتجمعات لهذه ا ية الساحقة�لب اµٔ <ىل الرمغ من <دم اسe4فاء و 
فٕان هذا  ،1958نونرب  15من ظهري  11ة برضورة الترصحي الق¯يل طبقا ملق{ضيات الفصل واملتعلق

كام جسل ا�لس . اµٔمر مل مينع املواطنات و املواطنني من ممارسة حقهم يف التظاهر يف الشارع العام
  .قد �افظت <ىل طابعها السلمي ومل wشهد عنفا ٕاال يف �االت حمدودة Ìدا ٔ�هنا
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واليت  2011تظاهرات اليت رافقت بعض احلراكت �ح{Óاجeة و�اصة يف س#نة �ري ٔ�ن بعض ال 
uٔهنا، شٔ�تيحت CلمÓلس اماكنية رصدها وموا·بهتا سواء �لتقر�ر عهنا ٔ�و جتريب حماوالت الوساطة � 

  :ٔ�فضت ٕاىل بعض اخلالصات اµٔولية، Ðرى من املفeد الوقوف عندها

شلك ٔ��د عوامل  ا�µٔداث �نإ لسلطات العمومeة ا Rى تواصلال غياب ٔ�و ضعف  •
�االت وفeات �ري حصي©ة،  عن راجت ٔ�خ¯ار�اصة يف �اÖ إالشا<ات اليت  �ح{قان،

نَقلَْهتا، يف بعض اµٔحeان، بعُض وسائل ٕا<الم الكرتونية ٔ�و مواقع تواصل اجHعية �اصة، 
  . صدقeهتادون التحقق من 

wس)ب يف بعض احلاالت يف املس �حلق �س#تعامل املفرط و�ري املتناسب Cلقوة ٔ�حeاS مما  •
واملس �لسالمة البدنية لبعض احملتÓني و�اصة يف صفوف ) �ٓسفي و �ٓسا(يف احلياة 

ال¤ساء والقارص�ن ومدامهة بعض املنازل �ارج القانون ؤ�يضا تعرض بعض عنارص القوات 
 .العمومeة  Cلعنف

حلل الزنا<ات امجلاعية  يةمكثل اCلÓان إالقلمي  الوساطة امجلاعية ضعف معل بعض �ٓليات •
Cلشغل و والتفا<ل املتبا�ن مع شاكóت وتظلامت املواطنني واملواطنات املتعاملني مع 

 . إالدارة من ق¯ل املف4ش#يات العامة Cلوزارات

من امليثاق امجلاعي اليت تنص <ىل ٔ�ن تعد امجلا<ات احلرضية  36التuٔخر يف تفعيل املادة  •
منية �شلك wشاريك و�عHد مقاربة النوع �جHعي، حeث والقروية خمططات جامعية Cلت 

، من متك�ت فقط من ٕا<داد هذا النوع من 1503ٔ�ن ثليث هذه امجلا<ات، من ٔ�صل 
 اÄططات؛

التفاوت يف ٕاماكنية املصاحل اخلارجeة Cلتفا<ل مع امجلا<ات الرتابية اليت بلورة خمططاهتا مما  •
  لعمومeة <ىل الصعيد الرتايب؛ يؤ�ر سلبا <ىل التقائية الس#ياسات ا

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

 ٔ�شاكلعن اسe4عاب ) الظهري املتعلق �لتجمعات العمومeة(احلايل القانوين  طارقصور االٕ  •
التظاهر السلمي واليت ¸زايد اCلجوء ذات <القة �حلق يف  ريات واملامرساتÌديدة من التعب
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م�ال اµٔشاكل �ح{Óاجeة الثابتة اكالعتصامات، ( كام بي¤ت اµٔرقام السالفة اp·ر،ٕاWهيا 
  ؛)اخل ... اق{©ام املرافق العمومeة وتعطيلها، ٕاقامة خeام

• Wني،حمدودية ٔ�دوار خمتلف الفا<لني املفرتض ٔ�ن تؤول ٕاÓٔطري ومتثيل احملتuهيم مسؤولية ت 
 سواء من هيئات م�تخبة ٔ�و تنظ�ت مدنية؛

  
يف ٔ�فق تعميق النقاش العمويم حول احلق يف �ح{Óاج السلمي، ٔ�<د 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 <ىل. ةاµٔطراف املعني

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

َرتُم من طرفرضورة  .2 امجليع يمت مبق{ضاها تنظمي احلق يف �ح{Óاج  االتفاق <ىل م¯ادئ ُحتْ
السلمي دون املس �لسري العادي Cلمرافق العمومeة واخلاصة، حفظا حلق امجليع يف 

  ؛�س#تفادة من اخلدمة العمومeة
اWهنوض بثقافة املواطنة والسلوك املدين و�رش ثقافة حقوق إال�سان وم�اهضة خطاب اWمتيزي  .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

 
متثل حرية امجلعيات ٔ��د ٔ�مه ماكسب بالدS، واليت اكنت م�ذ جفر �س#تقالل س#باقة يف اخ{يار 

 w ود، ومتكني املواطنات واملواطنني من تنظمي رش توفري ٕاطارeيعي �كفل ممارسة هذه احلرية دون ق
هبدف wسdري جمهوداهتم امجلاعية والتطوعية خلدمة ا�متع ٔ�نفسهم مضن مجعيات ٔ�و �نضامم ٕاWهيا ٕاما 

  .ٔ�و خلدمة ف�ات حمددة ٔ�و Wمتثيل مصل©ة حيمهيا القانون
كرست مبق{ضيات دس#تورية �ري ٔ�ن . واليوم فٕان ٔ�دوار مجعيات ا�متع املدين قد ¸زايدت ٔ�مهيهتا ̧و

 �ملؤسسات �ري الهادفة Cلرحب فت عهنا دراسة املندوبية السامeة Cلتخطيط حول اشاملعطيات اليت 
، تفeد بuٔن هناك عوائق موضوعية حتول دون تطور ال¤س#يج امجلعوي ببالدS 2011و الصادرة س#نة 

  :ٔ�مهها
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والتباينات ) �سمة 100.000مجعية للك  145(معدل التuٔطري امجلعوي Cلساكن  ضعف •
  ؛ )عضوا 100٪ من امجلعيات Rهيا ٔ�قل من 57.3(املسÓ¡ <ىل مس#توى العضوية 

٪ من ال¤س#يج 30يرتكز (الفوارق املسÓ¡ <ىل مس#توى �ن4شار الرتايب Cلجمعيات  •
  ؛)امجلعوي الوطين يف لك من Øة الر�ط سال زمور ز<ري وØة سوس ماسة در<ة

ركز <ىل ا�µٔشطة  75 • ٪ من امجلعيات Rهيا ٕاشعاع <ىل املس#توى احمليل �شلك �اص ̧و
٪ من  78.1ر ٕاليه مع اس#تحضار واقع ٔ�ن اليت حتقق القرب، وهو مؤرش جيب النظ

 .مجعوية امجلعيات ال ت¤متي ٕاىل ٔ�ي ش#بكة

درمه و ثلث امجلعيات ال  5000�ملائة من امجلعيات تعمل مبزيانية س#نوية تقل عن  20 •
  . درمه 10000تتÓاوز مزيان�هتا الس#نوية 

ولعدد من  óت امجلعويةالواردة <ليه يف جمال احلر قد َ�لُص ا�لس من �الل حتليC öلشاكóتل
التقار�ر الصادرة عن م�ظامت �ري حكومeة وطنية ودولية ٕاىل <دد من �س#ت¤{اÌات ٔ�كدْهتا 

بين مالل واليت مهت ا�ال -اRراسة امليدانية اليت ٔ�جرهتا اCلجنة اجلهوية حلقوق إال�سان خريبكة
ية احمللية <ىل امجلعيات إالدالء �شرتاط السلطات إالدار : الرتايب التابع لنفوذها، وتتعلق ٔ�ساسا

املتعلق مبسطرة الترصحي �مجلعيات، ويف �االت ٔ�خرى طلهبا  5بوæئق ال ينص <لهيا الفصل 
Cلجمعيات �الدالء بعدد من �سخ الوæئق يفوق العدد احملدد يف نفس الفصل، وتuٔ�ري wسلمي 

 َ ْقِرن العملية اµٔوىل �لثانية، ٕاضافة الوصل املؤقت ٕاىل �ني ٕاجراء اµٔحباث يف �ني ٔ�ن القانون مل ي
ٕاىل مشالك ب¤eوية ٔ�خرى من ق¯يل ثقل مسطرة الترصحي بفروع امجلعيات الوطنية، و<دم تنفeذ 

  . اµٔحاكم القضائية اWهنائية القاضية بقانونية بعضها
 ، بناء <ىل دوره يف 2013ٕاىل ممت س#نة  2011مارس  �1الل الفرتة املمتدة من ا�لس قام وقد 

مجعية مل يمت متكeهنا من وصل ٕايداع الترصحي بتuٔس�سها، يف  22جمال امحلاية والوساطة ب4سوية ملف 
مجعية ٕاىل القضاء هبذا اخلصوص، و تفeد املعطيات املس#تقاة من وزارة اRا�لية ٔ�ن  �37ني جلuٔت 

 تقر�رهيا هذا ال املعدل الس#نوي Cلترصحي بتuٔس�س امجلعيات ٔ�و بتÓديد هيالكها �الل الفرتة اليت يغط
ٔ�قرت  2011<لام ٔ�ن دراسة املندوبية السامeة Cلتخطيط امل¤شورة يف دج�رب . ترصحي 5000يبلغ 

  .    مجعية 44.771بuٔن <دد امجلعيات ببالدS  قد وصل �ٓنذاك ٕاىل 
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ٕان ضعف التuٔطري امجلعوي و�·راهات املوضوعية واملادية واملامرسات إالدارية املنافeة Cلقانون، 
لك عوامل ٔ�ساس#ية حتد من توسع ال¤س#يج امجلعوي و�ضطالع بدوره يف مؤازرة ومساندة wش

املطالبني �حلقوق وتuٔطريمه ومتثيلهم ٔ�و جلهة �ضطالع بuٔدوار الوساطة يف فرتات �ح{قاSت 
  . واµٔزمات

  
به، µٔنه لقد ٔ�صبح احلق يف �ح{Óاج السلمي ٔ�مرا طبيعيا واعتيادó، وهذا ٔ�مر <لينا ٔ�ن نعزت 

 <ىل وعي املواطنات واملواطنني حبقوقهم و<ىل ¸كسريمه �اجز اخلوف، لكن �ملقابل هناك رشمؤ
وتقوية دور القضاء يف حامية هذا احلق،  �1958اÌة رضورية لتكرس املنحى الترصحيي لظهري 

  . وٕاطالق املزيد من املبادرات امجلعوية لتنظمي وتuٔطري خمتلف اRينامeات ا�متعية
ومضن نفس املنظور املتاكمل حلرية التجمع و امجلعيات مبفهو�ا الواسع يويص ا�لس �ملصادقة <ىل  

من القانون اجلنايئ، يف ¸اكمل مع  288ملنظمة العمل اRولية و الغاء الفصل   87االتفاقeة رمق 
  .  التنظمي القانوين Cلحرóت النقابية و حق إالرضاب

  
        دة ؛   دة ؛   دة ؛   دة ؛   ٔ��هتا الس#يدات ٔ�هيا السأ��هتا الس#يدات ٔ�هيا السأ��هتا الس#يدات ٔ�هيا السأ��هتا الس#يدات ٔ�هيا السا

  
        حرية الص©افةحرية الص©افةحرية الص©افةحرية الص©افة

  
، عرفت حرية الص©افة والتعبري ٔ�شاكال 28<ىل الرمغ من املكسب اRس#توري املتضمن يف الفصل 

من املس هبا متثلت يف اCلجوء ٕاىل القانون اجلنايئ ملتابعة بعض الص©افeني، وٕاصدار عقو�ت 
قضاء واملتعلقة �لص©افة <دد امللفات املعروضة <ىل ال فقد بلغو هبذا اخلصوص �)س#ية وغرامات، 

ðرمس قضية  106مقابل ، 2011س#نة ðرمس قضية ب4ت فهيا خمتلف احملامك  82قضية و مضهنا  119
مهنا وفق املعطيات املقدمة من ق¯ل وزارة العدل واحلرóت ٕاىل  51مت البث يف  2012س#نة 
ية التظاهرات املنظمة يف كام تعرض ٔ�حeاS بعض الصحفeني Cلعنف ٔ�ثناء تuٔدية �ا�م يف تغط . ا�لس

�µٔساس 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 �خ{الل و

    .املرتقب
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 اليت رشلقانونية اجلديدة Cلص©افة و ال¤ و يف هذا إالطار وا·ب ا�لس مسار ٕا<داد النصوص ا
 w لس يف مر�¡ ٔ�وىل مبذ·رة حول مسودة رش�ف <ىل ٕا<دادها الوزارة املعنية، حeث سامه ا
�لس الوطين Cلص©افة رش م �كام ٔ�ن ا�لس س�{فا<ل مع �يق ). 2012(وع قانون املتعلق 

  .   النصوص القانونية ذات الص¡
د ٔ�ن ضامن ممارسة موسعة حلرية التعبري والرٔ�ي س#تلزم مراجعة <اÌ¡ يعترب ا�لس يف هذا الصدو 

ولٔ»حاكم ) �اصة الص©افة املك{وبة(وشام¡ Cلنصوص القانونية املنظمة لقطاع إال<الم وال¤رش 
اجلنائية املتعلقة حبرية التعبري، وفقا ملق{ضيات اRس#تور وم¯ادئ القانون اRويل حلقوق إال�سان، وال 

اµٔحاكم السالبة Cلحرية من قانون الص©افة و�سرتشاد يف هذا ا�ال خبالصات  س#� ٕالغاء
اpي جرى بني س¤يت  وتوصيات الك{اب اµٔبيض الصادر عن احلوار الوطين حول إال<الم وا�متع

  .2011و  2010
        

        ٔ��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 ةشطار القانوين و الس#ياسات العمومeة Cلف�ات اله تفا<ال مع الت©دóت املتعلقة بوضع االٕ 
  . ا�لس الوطين حلقوق إال�سان اهHما اسرتاتيجيا لقضاó و حقوق هذه الف�ات

 ٔµلس يف هذا الصدد <ىل حقوق ا�dاص يف وضعية ٕا<اقة، وحقوق Ðزالء شوهكذا معل ا
  فeات ش مس4 

  .    ء مراكز حامية الطفوÖ وحقوق املهاجر�ناµٔمراض العقلية و النفس#ية، و حقوق اµٔطفال Ðزال
ٔ�ت)ت حمدودية  اكل إال<اقة <رب مقار�ت م{عددة، �ري ٔ�ن الواقعشٔ�قدمت بالدS <ىل التعاطي مع إ 

نتاجئها مما فامق من �دة اWمتeـــــزي و الشعور �ٕالقصاء، ٕاقصاء تغذيه سلواكت جممتعية متيزيية و غياب 
�p فٕاننا . ة وwرشيعات تuٔ�ذ بعني �عتبار احلقوق إال�سانية لهاته الف�ةس#ياســـــــات معومeة داجم

مطالبون اليوم كدوÖ وجممتع ٕ�عامل املقاربة اRاجمة يف املنظومة التعلميية من �الل توفري املناجه 
املالمئة واµٔطـر الرتبوية وإالدارية املؤه¡، ٕاىل Ìانب توفري التدريب املس#متر وwشجيع متدرس 

  .µٔشdاص يف وضعية ٕا<اقة؛ وٕاشا<ة ثقافة ا�رتام التنوع ؤ��ذه بعني �عتبار مضن الب��ة املدرس#يةا
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وٕاذا يذ·ر ا�لس �جيابية مصادقة بالدS <ىل االتفاقeة اRولية اخلاصة �µٔشdاص ذوي إال<اقة، 
�لقضاء <ىل اWمتيزي ¡eالعميق لبطء اختاذ التدابري الكف Ùىل ٔ�ساس إال<اقة فانه يعرب عن ا�شغا> 

  .خصوصا يف احلقوق �ق{صادية و�جHعية
ويف ٕاطار اهHمه هبذا املوضوع، فٕان ا�لس ، س#يعمتد �الل الشهر اجلاري مبناس#بة عقد دورته 

  .العادية السابعة، اسرتاتيجية معل هتم �دماج العرضاين لبعد إال<اقة يف ðراجمه
حامية  <ىل ٕادماج بعدوصيات واµٓراء �س4شارية اليت بلورها مجمل التكام معل ا�لس <ىل تضمني 

ؤ�جنز ا�لس دراسة wشخيصية Cلحقوق �ق{صادية و�جHعية  .حقوق هذه الف�ة واWهنوض هبا
مت تقدميها ٔ�مام ال¤س#يج امجلعوي  لٔ»شdاص يف وضعية ٕا<اقة يف اجلهات اجلنوبية الثالث Cلمملكة

 8يوم ) ٕاقلمي العيون(لف املعنيني يف يوم درايس نظم جبام<ة مف الواد املهمت �ٕال<اقة وحبضور خمت
  . 2014مارس 

ويف هذا اخلضم وحنن بصدد احلديث عن حقوق اµٔشdاص يف وضعية ٕا<اقة، ٔ�و الس#يد رئ�س 
جملس النواب احملرتم والس#يد رئ�س جملس املس4شار�ن احملرتم، ٔ�ن ٔ�نوه مبباد̧رمك ٕ�دراج لغة 

ل مع ف�ة املواطنات واملواطنني احملرومون من السمع والنطق، واس#تلهاما من هذه إالشارات Cلتواص
املبادرة فقد �درS ٕاىل ٕا<داد تقر�ر ا�لس املقدم ٔ�ماممك بلغة الربايل Wمتكني املكفوفني وضعاف 

  .البرص من ت4¯ع معل مؤسس�4ا
        ٔ��هتا الس#يدات، �ٔهيا السادةٔ��هتا الس#يدات، �ٔهيا السادةٔ��هتا الس#يدات، �ٔهيا السادةٔ��هتا الس#يدات، �ٔهيا السادة

يف خ{ام �مة التقيص والتحري حول  2012ش#ت¤رب  11ٔ�ظهر تقر�ر ا�لس الصادر بتارخي 
، <ددا من العوامل الب¤eوية اليت تؤ�ر سلبا <ىل ضامن حق مس4شفeات اµٔمراض العقلية و النفس#يةمس4شفeات اµٔمراض العقلية و النفس#يةمس4شفeات اµٔمراض العقلية و النفس#يةمس4شفeات اµٔمراض العقلية و النفس#ية

الوقاية "املتعلق بـ ð�ٔ1959ريل  30ذ� ٔ�ن ظهري . املَْوضو<ني يف هذه املؤسسات يف معام¡ ٕا�سانية
، و اpي ظل يعترب طي¡ س#نوات "ية املرىض املصابني هبامن اµٔمراض العقلية ومعاجلهتا وحام

مكس#با معيارó م{قدما، فٕانه ٔ�صبح اليوم قارصا عن موا·بة التطورات، بل وٕانه يفسح ا�ال Cلعديد 
كام اس#تdلص ا�لس ضعف التuٔطري القانوين لعدد من ا�االت املرتبطة �لضامSت . من التÓاوزات

  .يس، وبعيادات الطب النفيس وبuٔطباء القطاع اخلاص النفسانينياخلاصة مبامرسة الطب النف
كام جسل ا�لس ٔ�ن التوزيع اجلغرايف Cلمؤسسات �ري م{اك�، و�ري م{وازن، ؤ�ن ٔ��لب املؤسسات 
ال wس#تويف رشوط مراق¯ة وسالمة مالئِمة، مع قصور يف الصيانة، �س#ت��اء بنايََتْني ميكن اعتبارهام 

َتْني  َeلمعازل، وتقادم التجهزيات، واخلصاص <ىل ؤ�ظ . منوذِجC الالٕا�سانية Öلس ٔ�يضا احلا�هر تقر�ر ا
ل القطاع العام  ممرضا م{خصصا يف  740طب�¯ا نفسانيا و 172مس#توى املوارد ال)رشية حeث شغِّ
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ل القطاع اخلاص  طب�¯ا نفسانيا، و يه ٔ�رقام بعيدة عن معايري م�ظمة  131الطب النفيس، وشغِّ
  . العاملية املتعلقة �لتuٔطري الطيب و ش#به الطيب Cلص©ة العقليةالص©ة 

ل ا�لس ٕاجيابية التعاون الق¯يل والتحضريي من طرف وزارة الص©ة اليت مك�ت من ٕاجناز  ِÓّوس
�مة التقيص يف ٔ�حسن الظروف، كام اكن تعاملها ٕاجيابيا ورسيعا مع توصيات التقر�ر مببارشهتا 

ٕالسرتاتيجية وطنية يف جمال الص©ة العقلية والنفس#ية امل̧ركزة <ىل حقوق لوضع اCلبنات اµٔساس#ية 
  .  إال�سان حتتل ماكنة ممتزية مضن اسرتاتيجية الص©ة العمومeة؛ وهو تعامل منوذÌ kد�ر �لتنويه

  
املود<ني، مبق{ىض مقرر قضايئ، يف  واقع اµٔطفالواقع اµٔطفالواقع اµٔطفالواقع اµٔطفالومضن نفس إالطار امحلايئ، قام ا�لس بت©ليل 

ية الطفوÖ، هبدف تقeمي مدى مالءمة طرق ٕايداع اµٔطفال والتكفل هبم مع املعايري مراكز حام
حeث الحظ . اRولية املتعلقة بوضعية اµٔطفال يف Ðزاعٍ مع القانون ويف اتفاقeة حقوق الطفل اµٔممية

لبا اCلجوء ٕاىل إاليداع واحلرمان من احلرية �ا"ٔ�ن  2013ماي  20ا�لس يف تقر�ره الصادر بتارخي 
و�دد <ددا من املشالك جتعل من مسار معلية ٕايداع ". ما شلك ٔ�ول ٕاجراء قضايئ يمت اختاذه

اµٔطفال يف مراكز حامية الطفوÖ �ري م{المئة مع املعايري اRولية ذات الص¡ سواء <ىل مس#توى 
�اصة (الب¤eة التحتية، ٔ�و <ىل مس#توى إالرشاف والتuٔطري وظروف الع�ش واµٔمن والسالمة 

�، فضال عن موقع الطفل يف مسار )<اما واµٔطفال يف وضعية ٕا<اقة 12ل¤س#بة لٔ»طفال دون سن 
كام وقف . احملامكة وس#بل التظمل وٕايداع اµٔطفال بدون تصنيف قامئ <ىل السن ٔ�و س)ب إاليداع

  . <ىل �االت تعرض اµٔطفال املود<ني Cلعقو�ت البدنية والش#مت وإالهانة
بية تعاون وزارة الش#باب والرóضة الوصية <ىل هذه املراكز مع ا�لس يف ٕ�جيا 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 
ء، املغرب ٔ�صبح بú عبور واس#تقرار املهاجر�ن وطاليب اCلجو   اعترب فeه ٔ�نٔ�<د ا�لس تقر�را  لقد

مصدر ٕا�راء لبالدS وفرصة Rمع ٕاشعاعها <ىل الرمغ مما تطر�ه من حتدóت حقوقeة تعد الهجرة ؤ�ن 
  .واق{صادية واجHعية

وتفعيال لاللزتامات اRولية Cلمغرب وتفعيال Cلمق{ضيات اRس#تورية اليت تنص <ىل م¯دٔ� <دم اWمتيزي 
ب مبا يف ذ� حق اÌµٔانب يف املشاركة يف واملساواة يف احلقوق والواج¯ات بني املغاربة واÌµٔان

�نتdا�ت احمللية؛ ٔ�وىص ا�لس �ل4سوية �س#ت��ائية Cلمهاجر�ن يف وضعية �ري نظامeة وبلورة 
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كام ٔ�وىص . س#ياسة اندماج وسن <دة قوانني ومراجعة <دد مهنا يف ٔ�فق ضامن املساواة يف احلقوق
  . بة الفريدة من نوعها <ىل مس#توى دول اجلنوببتعبئة لك الفا<لني لالخنراط يف هذه املقار 

اÌµٔانب : خبصوص 2013ش#ت¤رب  9لقد اكن CلتÓاوب املليك السايم مع هذا التقر�ر الصادر يف 
�ََره املبارش والفوري يف رشوع احلكومة يف بلورة التوصيات الصادرة  T� ،ملغرب�وحقوق إال�سان 

  .�ري مس#بوقة عن هذا التقر�ر واليت اكنت حمط ٕاشادة دولية
ويف هذا إالطار، �مثن ا�لس ٕاس#ناد اخ{صاص هذا املوضوع ٕاىل الوزارة املنتدبة امللكفة �ملغاربة 
املقميني �خلارج مضن ال4شكe¡ احلكومeة اجلديدة، وٕا<ادة ف{ح مك{ب طاليب اCلجوء بوزارة الشؤون 

خبصوص مسلسل ٕا<داد النصوص اخلارجeة والتعاون وجمهودات املندوبية الوزارية حلقوق إال�سان 
  .ال4رشيعية املتعلقة �لهجرة واCلجوء وماكحفة �جتار �ل)رش وانطالق مسلسل ال4سوية �س#ت��ائية

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

ة، فٕان ا�لس يعرض ٔ�ماممك <ددا من التوصيات يعتربها شانطالقا من حتليµٔ öوضاع الف�ات اله 
  :  لذات ٔ�ولوية يف هذا ا�ا

وفقا Cلمقاربة اRاجمة واWمنوذج وضع قانون ٕاطار محلاية اµٔشdاص يف وضعية ٕا<اقة بال4رسيع  -
<ىل صيا�ة س#ياسات معومeة، Øوية وحملية و العمل  يف ٕاطار wشاريك�جHعي لٕال<اقة 

مليار درمه  9,2من ا�Rل الوطين اخلام ٔ�ي ما يعادل % 2مما س#ميكن بالدS من ·سب 
  . من اRراساتحسب مجمو<ة 

التعجيل ٕ�صدار إالطار القانوين اجلديد املنظم Cلمؤسسات �س4شفائية لٔ»مراض العقلية  -
  .والنفس#ية

اسN4ر فرصة مراجعة القانون اجلنايئ واملسطرة اجلنائية من Ì�ٔل تطو�ر إالطار القانوين  -
  .محلاية ا�µٔداث �اصة مهنم ٔ�ولئك ا�pن مه يف وضعية Ðزاع مع القانون

من Ì�ٔل ضامن اس#تدامة الروح احلقوقeة وإال�سانية Cلس#ياسة اجلديدة Cلهجرة، فٕان ا�لس  و
  :يويص
<ىل املس#توى ال4رشيعي، ب4رسيع وترية املصادقة <ىل القانون املتعلق �Cلجوء والقانون  -

املتعلق �الجتار يف ال)رش وwرسيع وترية ٕا<داد القانون املتعلق �لهجرة ومجموع القوانني 
 .ملنظامت ا�متع املدين املمهنجرشاك السهر <ىل االٕ قطاعية ذات الص¡ مع ال
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وتبعا Cلتوجهيات امللكeة السامeة هبذا اخلصوص، �س�سهر ا�لس بت¤س#يق مع القطا<ات احلكومeة 
ذات الص¡ <ىل العمل <ىل wرسيع وثرية wسوية اµٔوضاع القانونية Cلمهاجر�ن و�Ðك¯اب <ىل معاجلة 

Cملغربطلبات ا�        .لجوء املود<ة Rى مك{ب املفوضية السامeة لالج�ني 
        

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

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

متثل الشاكóت اليت يتوصل هبا ا�لس و�ٓلياته اجلهوية يف ٕاطار اخ{صاصاته املتعلقة حبامية حقوق 
ب <ىل احلق و اعتبار املواطنني إال�سان، وæئق داÖ من حeث ·وهنا تعرب من Øة عن تنايم الطل

كام تعرب من . يف خمتلف طلباهتم (valeur refuge)و املواطنات حلقوق إال�سان كقمية مرجعية 
وكام س#تعرب عن ذ� اµٔرقام . Øة æنية  عن جحم الت©دóت يف جمال حامية حقوق إال�سان

شاكóت والتظلامت اليت واملعطيات اليت سuٔس#تعرضها ٔ�ماممك، فٕان ا�لس �ت، بفعل جحم ال 
يتلقاها، �ٓلية وطنية لالنتصاف سه¡ الولوج <ىل الرمغ من ٔ�ن ٔ��لب موضو<ات هذه الشاكóت 
�ارج اخ{صاصات ا�لس،فقد قررS حتمل مسؤولي�4ا يف السعي ملرافقة وٕاخ¯ار وٕارشاد وتوجeه 

  .   مجمل املش#تكني ؤ�حصاب احلقوق
  

مبا مجمو<ه  2013دج�رب  �31سان وجلانه اجلهوية ٕاىل �اية توصل ا�لس الوطين حلقوق االٕ وهكذا 
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 <القهتم �ٕالدارات العمومeة
�لس، هتم �RرÌة اµٔوىل، وب¤س#بة ٔ�قل الشطط يف اس#تعامل السلطة ينعقد معها اخ{صاص ا

 . واملس �لسالمة البدنية وسوء املعام¡ واحلقوق �ق{صادية و�جHعية والبيeuة
¸َرِكة مايض �Ðهتااكت اجلس#مية حلقوق إال�سان : وجتدر إالشارة ٕاىل ٔ�ن ٔ�ربع جماالت فقط ويه

من مجموع الشاكóت   %65ية متثل لو�دها ٔ�زيد من والقضاء والسجون واحلقوق اµٔساس# 
طلبا،  13.311حeث بلغ <دد الطلبات والشاكóت املتعلقة هبيئة إالنصاف واملصاحلة . والطلبات
 Öساس#ية  5005طلبا وشاكية، والسجون  7802والعداµٔهتاك احلقوق اÐطلبا وشاكية، واد<اء ا

  .  ة <ىل مؤسسة الوس#يط لالخ{صاصشاكي 552ف� متت ٕا�اÖ . طلبا وشاكية 1289
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، جحم الشاكóت اليت توصلت هبا اCلÓان اجلهوية املشار ٕاWهيا ولعل ما يدل <ىل ٔ�مهية �نتظارات
و يف هذا . شاكية 12.206مبا مجمو<ه  2013يف الفرتة املمتدة من �رخي تنصيهبا ٕاىل �اية ُمِمت س#نة 

شاكية �الل هذه الفرتة  933مي اجلنوبية Cلمملكة ب إالطار توصلت اCلÓان اجلهوية الثالث �µٔقال
ل هبا وطنيا �الل هذه الفرتة % 2,23وهو ما ميثل  fت املتوصóلشاكC  موع �جاميل�  .  من ا

ومما يدل <ىل جحم تفا<ل املواطنات واملواطنني مع ا�لس وجلانه اجلهوية، ٔ�نه مت اس#تق¯ال ما مجمو<ه 
25.845 óتخشصا يف ٕاطار الزóلشاكC رات اليت يمت �اللها الوضع املبارش  .  

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  �حلق يف احلقوق صورة طلبات تؤكد ¸زايد وعهيم
وهو اµٔمر اpي يدفع ٕاىل التuٔ·يد <ىل احلاÌة ٕاىل تقوية قدراتنا . حتظى بثقة املواطنات واملواطنني

كeيفها القانوين  اpاتية وطنيا وØوó يف جمال تدقeق توصيف اد<اءات اÐهتااكت حقوق إال�سان، ̧و
  .اورصدها والتقر�ر عهن

حتليل الشاكóت قد مكن ا�لس ٔ�يضا من اس#تdالص بعض اµٔولوóت املتعلقة مبراجعة  كام ٔ�ن
وكذا الوقوف <ىل بعض . بعض النصوص ال4رشيعية والتنظميية وبعض املساطر والقرارات إالدارية

  . ٔ�وÌه القصور يف الس#ياسات العمومeة
  :    لب¤eوية Cلشاكóت يق{يض �µٔولويةو <ىل هذا اµٔساس، يعترب ا�لس ٔ�ن جتاوز اµٔس#باب ا

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

   ؛مراجعة النظام القانوين Cلمسطرة التuٔدي)eة يف املؤسسات السجنية •

املسطرة اجلنائية ٔ�و <ىل سواء <ىل مس#توى  تعز�ز الضامSت القانونية Cلوقاية من التعذيب •
  مس#توى إالطار القانوين اجلديد املرتقب CلمÓلس الوطين حلقوق إال�سان؛ 

   ؛تنويَع وتوس#يَع بدائل �عتقال �ح{ياطي •

   ؛تقوية �ٓليات الرقابة والتف{�ش يف ٔ�ما·ن سلب احلرية •

اµٔطر وضع و مuٔسسة �ٓليات اRميقراطية ال4شار·ية �اصة <ىل مس#توى امجلا<ات الرتابية  •
من  139و 15و 14القانونية املتعلقة �Rميقراطية ال4شار·ية <رب ٕاعامل مق{ضيات الفصول 
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اRس#تور وال4رسيع بوضع القوانني اخلاصة هبيئات اWهنوض �لتمنية ال)رشية واملس#تدامة 
  .واRميقراطية ال4شار·ية

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

  
VVVVIIIIIIIIIIII . . . .املواطنة واحلق يف املشاركةاملواطنة واحلق يف املشاركةاملواطنة واحلق يف املشاركةاملواطنة واحلق يف املشاركة        

  
ت ٕاWهيا يف س#ياق احلديث عن اµٔدوار املفرتضة رش نطالقا من الت©دóت اليت س#بق يل ٔ�ن �ٔ ا

عاع ثقافة حقوق إال�سان والرتبية <لهيا، ال بد ٔ�ن شيف ¸رس#يخ قمي املواطنة وإ  Cلمنظومة التعلCلمنظومة التعلCلمنظومة التعلCلمنظومة التعلميميميمييةيةيةية
غطية ري ٕاىل بعض املبادرات اليت ٔ�طلقها ا�لس يف هذا ا�ال، ويه <ىل لك �ال �ري اكفeة لت ش�ٔ 

  . احلاجeات املزتايدة واµٔساس#ية يف هذا امليدان
يط ش# ففي ٕاطار التعاون املمثر بني ا�لس ولك مكوSت قطاع الرتبية الوطنية، سامه ا�لس يف ت¤ 

. Sدó 5501ٔ�ندية حقوق إال�سان واملواطنة واملساواة احملدثة �ملؤسسات التعلميية واليت بلغ <ددها 
. فة <ىل هذه اµٔنديةرش و<ة من اRورات التكوي¤eة لفائدة اµٔطر الرتبوية امل كام سامه ا�لس يف مجم

ٕاطارا ¸ربوó،  2191وبلغ <دد املس#تفeدات واملس#تفeد�ن من هذه التكوينات ðرمس الس#نة املنرصمة 
فضال عن ذ� قام ا�لس ٕ�<داد دليل معيل µٔندية املواطنة وحقوق إال�سان يف املؤسسات 

  :ف ٕاىلالتعلميية هيد
وضع ٕاطار مرجعي لنادي الرتبية <ىل حقوق إال�سان من حeث اµٔهداف واملرجعيات  -

  يط من Øة æنية؛ش# واملبادئ واملقار�ت من Øة، وضوابط العمل ؤ�دوات وتق�يات الت¤ 
  اكؤها؛رشتوحeد وتقريب الرؤى وت�سري الفهم والتواصل بني خمتلف مكوSت اµٔندية و -
  .يل ٔ�ندية الرتبية <ىل املواطنة وحقوق إال�سانتقدمي ٔ�رضية ملuٔسسة وتفع  -

وكام س#بق يل ٔ�ن ٔ�كدت، فٕان هذه املبادرات <ىل الرمغ من ٔ�مهيهتا تبقى حمدودة من حeث ا�µٔر 
ذ� ٔ�ن مجموع املؤسسات التعلميية <رب الرتاب الوطين اليت تتوفر فهيا م�ل هذه �ندية . ارشو�ن4 

مؤسسة، يف �ني ٔ�ن مجموع  6515عىن مبواضيع خمتلفة ال يتÓاوز و�ريها من اµٔندية املدرس#ية اليت ت
 13864املؤسسات التعلميية يف اµٔسالك اµٔولية والثانوية إال<دادية والثانوية التuٔهيلية يبلغ �اليا 

مؤسسة Cلتعلمي الثانوي إال<دادي و  1751، مهنا 2013-2012مؤسسة ðرمس املومس اRرايس 
999  ٔuلتعلمي الثانوي التCة، . هييلØ ندية منµٔومن مث فهناك اليوم رضورة مل©ة لتقوية ٔ�دوار هذه ا
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ؤ�يضا تعميق قمي حقوق إال�سان واملواطنة واملساواة و<دم اWمتيزي يف املناجه واملقررات املدرس#ية من 
Øة ٔ�خرى، فضال عن اµٔدوار اµٔساس#ية لٕال<الم معوما والسمعي البرصي م�ه بصفة �اصة يف 

  .هذا ا�ال
إالشاكالت اليت يطر�ا الوسط التعلميي من هدر مدريس قاتل واpي طال و ا�لس س#تحرض 

ٔ�لف تلميذ وتلميذة، و<دم قدرة �ٓالف اµٔطفال  140، 2009حسب ا�لس اµٔ<ىل Cلتعلمي س#نة 
<ىل الولوج ٕاىل املدرسة، مرورا مبشلك القمي واس#مترار تفيش مظاهر معادية حلقوق إال�سان يف 

ا املدرس#ية ويف بعض املؤلفات املدرس#ية وصوال ٕاىل الظواهر الصعبة املتÓددة وتفيش ٔ�وساطن
  .العنف دا�ل الوسطني اجلامعي واملدريس ومعاداة اµٓخر اÄتلف عنا

و<القة مبوضوع املدرسة، �لصت اRراسة اليت ٔ�جنزها ا�لس حول احلق امل4ساوي واملنصف يف 
نة ٕاىل <دد من التوصيات يعتربها ا�لس ذات ٔ�ولوية ف� يتعلق الرتبية والتكو�ن الصادرة هذه الس# 

�Wهنوض حبقوق إال�سان يف املنظومة التعلميية من مجلهتا:  
ٕا<ادة بناء العرض الرتبوي الوطين وفق مقاربة م̧ركزة <ىل حقوق إال�سان �شلك يuٔ�ذ  -

اء اكلف{يات القروóت بعني �عتبار الوضعيات اخلاصة لٔ»طفال اµٔكرث عرضة Cلمتيزي وإالقص
واµٔطفال يف وضعية ٕا<اقة واµٔطفال املنمتني ٕاىل اµٔحeاء احلرضية الناقصة التجهزي واµٔطفال 

  بدون مuٔوى ؤ�طفال املهاجر�ن؛
-  �  اريع والربامج الرتبوية؛شط العHد امل رش مuٔسسة مقاربة حقوق إال�سان 
-  wالفات جيع اك4ساب قمي ال4سامح والتدبريش ق¯ول وتدبري التنوع وdلC السلمي.  

        
        ٔ��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    ومسامهة م�ه ٔ�يضا يف العمل <ىل ·سب رهان مت÷ اكفة مكوSت ا�متع 
  ،املواطنةاملواطنةاملواطنةاملواطنة

انصب اهHم ا�لس <ىل ٔ�ولوية تنفeذ مق{ضيات اµٔرضية املواطنة Cلهنوض بثقافة حقوق إال�سان 
معلت اCلÓان اجلهوية CلمÓلس <ىل  ومن مث. تعرثا µٔس#باب موضوعية وذ� بعد ٔ�ن عرف ٕاعاملها

  . التحس�س والتكو�ن والرتبية: وضع ðرامج و ٕاðرام رشااكت لتفعيل حماورها الثالثة 
ويف ٕاطار تنويع مدا�ل تعز�ز حقوق إال�سان وٕاشا<ة ثقافهتا مت تنظمي Ìا´زة Sش#ئة الفكر و يتعلق 

ميذات وتالمeذ املدارس الثانوية، قسم البااكلورó الوطنية <ىل اµٔمر مبسابقات شارك فهيا تل 
 املذ·ورتني مس#توى ٔ�اكدميييت مرا�ش ��س#يفت وداكÖ عبدة، بuٔقاWميها الNنية �رشاكة بني اµٔاكدميَيْتني
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واكن الهدف من هذه املبادرة هو ال4شجيع <ىل ، �ٓسفي -واCلجنة اجلهوية حلقوق إال�سان مرا�ش
 .ناية هبا �حق وسلوك واجب يف نفس الوقتالقراءة والع 

معل ا�لس <ىل تنويع م¯ادراته من �الل الرتكزي <ىل خمتلف ٔ�شاكل التعبري إالبداعي والفين     كام
دمع بعض املهرÌاSت والتظاهرات الس��ئية واملرسحeة والغنائية الهادفة ٕاىل  و�ٔ سواء �ملشاركة 

صوص �رÌان الس�� وحقوق إال�سان و�رÌان الس�� �دمة ثقافة حقوق إال�سان ومهنا <ىل اخل
الوæئقeة وم�تدى احلوار مبهرÌان كناوة واملهرÌان الوطين Cلمرسح احلساين واCلقاءات املتوسطية 

  .Cلس�� وحقوق إال�سان و�رÌان املبد<ني املوس#يقeني الش#باب
ث يف جمال العلوم wشجيع البح بغية ú2012راسات الصحراوية س#نة Cوَمت ٕا�داث مركز 

وا�سÓاما مع مق{ضيات اRس#تور . �جHعية وإال�سانية �لصحراء، ساكنة وجماال وثقافة ومع�شا
كام مت . الرامeة ٕاىل ¸رس#يخ الهوية الثقافeة املغربية املتعددة الس#� ما تعلق مهنا �ملكون احلساين

  .لوجeا Cلموس#يقى احلسانيةٕا�داث ماسرت م{خصص يف اRراسات الصحراوية وٕاصدار ٔ�ول ٔ�نطو 
ٔ�طلق ا�لس دينامeة Cلهنوض  ،ويف ٔ�فق ٕا<داده ملذ·رة تفصيلية خبصوص احلقوق اCلغوية والثقافeة

حول التعدد الثقايف واCلساين �ملغرب وس#بل  2013ندوة ٔ�رفود يف ينا�ر  <رب هبذه الف�ة من احلقوق
ارات مع ال¤س#يج شسلسل اس4 ع يف م رش كام  .تفعيل مق{ضيات الفصل اخلامس من اRس#تور

ونظم ٔ�يضا يوما دراس#يا حول الثقافة  .امجلعوي العامل يف جمال اWهنوض �Cلغة والثقافة اµٔمازيغيتني
ويف هذا الصدد، ). 2013و  2012( احلسانية وشارك لس#ن4ني م{تاليتني يف مومس طانطان الثقايف
يف تفعيل مق{ضيات اRس#تور خبصوص رشفين ٔ�ن ٔ��ربمك بuٔن ا�لس ويف ٕاطار مسامهته الفعلية 

جعل اµٔمازيغية لغة رمسية ٕاىل Ìانب اCلغة العربية، فقد ٔ�<ددS هذا التقر�ر املقدم ٔ�ماممك �Cلغتني 
   .معا
يف جمال احلفاظ <ىل املوروث اµٔر·يولوk، ٔ�رىس ا�لس ðرSمج معل هيم النقوش الصخرية ٔ�ما 

  . ية �رشاكة مع وزارة الثقافةواملواقع اµٔر·يولوجeة �µٔقالمي اجلنوب 
بطبا<ة و�رش مجمل املساهامت اليت  ٔ�يضاومل يق{رص دور ا�لس <ىل ا�µٔشطة إالشعاعية بل اهمت 

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

، ð�ٔرم ا�لس وجلانه اجلهوية الفا<الت والفا<لني يف جمال حقوق إال�سان تعز�ز قدراتخبصوص و 
قدرات واكنت حصي¡ جمهودات ا�لس يف هذا الاتفاقeة رشاكة هتدف يف ُمْجملها ٕاىل تقوية  47

 19مشاركة، مبا يف ذ� مشارك و  2200دورة ¸كوي¤eة اس#تفاد مهنا حوايل  40اخلصوص، تنظمي 



44 

 

سامه ا�لس، يف تuٔطري لقاءات لفائدة ٔ�طر يف  كام. دورة ¸كوي¤eة �جلهات اجلنوبية الثالث Cلمملكة
طور التكو�ن �ملؤسسات واملدارس واملراكز التكوي¤eة التابعة لٔ»من الوطين واRرك املليك والقوات 

 .املسل©ة امللكeة
سان  �رشاكة مع �حتاد العام ملقاوالت املغرب واملركزóت ٔ�طلق ا�لس الوطين حلقوق إال�  و

النقابية اµٔكرث متثيلية ومجيع الفا<لني �لقطا<ني العام واخلاص وا�متع املدين، حوارا م{عدد اµٔطراف 
�ملغرب 2013توج �الل شهر فربا�ر من س#نة  Öبعقد ندوة حول موضوع حقوق إال�سان واملقاو .

يف اRورة الثانية جللسات احلوار حول املسؤولية �جHعية CلمقاوÖ املنظمة  وشارك ا�لس ٔ�يضا
، ووقع اتفاقeة رشاكة مع 2013من طرف �حتاد العام ملقاوالت املغرب �الل شهر ماي من س#نة 

امجلعية الوطنية ملد�ري ومدðري املوارد ال)رشية يف ماي من نفس الس#نة، ومع املعهد املغريب 
خبصوص ٕادماج بعد حقوق إال�سان يف تدبري املوارد ال)رشية  2013جHعي يف ٔ�كتوðر Cلتدقeق �
�ملقاوالت.   

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

احلرة والزنهية والشفافة املتعارف <لهيا دوليا  لالنتdا�تلالنتdا�تلالنتdا�تلالنتdا�تيف س#ياٍق مطبوع بدسرتة املبادئ اµٔساس#ية 
، 2002القانونية املزتايدة Cلعمليات �نتdابية م�ذ من اRس#تور، وكذا �لنظامeة  11مبق{ىض الفصل 

 2011يوليوز  1قام ا�لس الوطين حلقوق إال�سان مبالحظة وت¤س#يق معلية مالحظة اس#تف{اء 
وذ� بناء <ىل �خ{صاصات اÄوÖ مبوجب الفقرة  2011نونرب  25و�نتdا�ت ال4رشيعية ل 

من الظهري املH©ِدث CلمÓلس بناء <ىل مق{ضيات  36املادة والفقرة الثانية من  25الثانية من املادة 
  . املنظم لرشوط و·يفeات املالحظة احملايدة واملس#تق¡ لالنتdا�ت 30.11القانون 

ؤ�صدر  2009اري حلقوق إال�سان تقر�ر مالحظة �نتdا�ت امجلاعية شلقد ٔ�صدر ا�لس �س4 
 2011س#تف{اء اRس#توري  لفاحت يوليوز ا�لس الوطين حلقوق إال�سان تقر�ر مالحظة �

ة تبادل التÓارب يف شغال ورشو �الصات �ٔ  2011نونرب  25يعية ل رش ومالحظة �نتdا�ت ال4 
، وانطالقا من ذ�، يقدم ا�لس توصيات )2012(جمال املالحظة املس#تق¡ واحملايدة لالنتdا�ت 

  :ت �نتdابية و<ليه فٕانه يويصذات ٔ�ولوية  تتعلق �ٕالطار القانوين املنظم Cلعمليا
-  ٕ�ال4سجيل التلقايئ يف اCلواحئ �نتdابية عند احلصول <ىل بطاقة التعريف م¯دٔ� رساء 

   ؛الوطنية ٔ�و الترصحي Rى الق�صلية
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تصحيح اخ{الالت وفوارق اWمتثيلية املسÓ¡ <ىل مس#توى تقطيع اRوا´ر �نتdابية احمللية ب   -
ساكن و Cلناخ¯ني و الناخ¯ات، مع اعتبار اWمتيزي اجلغرايف من Ì�ٔل ضامن متثيل م{اك� Cل 

إالجيايب Cلمناطق ضعيفة الك�افة الساكنية ٔ�و صعبة الولوج مضن �د ال يتÓاوز �س#بة م�وية 
Ö؛معقو   

للك مرحش ٔ�و الحئة  تعيني و·يل مايلتضمني القوانني �نتdابية مق{ضيات تنص <ىل  -
ف امحل¡ �نتdابية و م�ح مسا<دي امحل¡ و ف{ح حساب بنيك �اص مبصاري مرحشني

   �نتdابية وضعية ٔ�جراء بعقود شغل حمددة املدة؛
التنصيص يف مق{ىض قانوين رصحي، <ىل ·ون التجمعات و ٔ�شاكل التعبري اRاعية لعدم  -

  .املشاركة يف التصويت ختضع µٔحاكم قانون احلرóت العامة
ي احلراك احملدود و ساكن امجلا<ات التنصيص <ىل �ٓليات wسهل تصويت اµٔشdاص ذو  -

الواقعة يف م�اطق اعتيادية Cلرت�ال و املغاربة املقميني �خلارج و الساكنة السجنية �ري 
 óابية، و العاملني يف ٔ��شطة اق{صادية تتطلب حرااك جماليا قوdهلية �نتµٔاحملكومة بعدم ا

. �ارج دوا´ر ٕاقامهتم اRامئة و اµٔشdاص يف املؤسسات �س4شفائية و الطلبة املس#تقر�ن
ومضن نفس املنطق، و�لنظر لالس#تعامل اجلد حمدود لنظام التصويت �لواكÖ فقد ظهرت 
احلاÌة املاسة ٕاىل اس4¯دال �ٓلية التصويت �لواكÖ لفائدة املغاربة املقميني �خلارج بuٓليات 

 . ٔ�خرى اكلتصويت �ملراس¡ ٔ�و التصويت إاللكرتوين
الفقرة  29، طبقا ملق{ضيات الفصل التصويت اكتبميف جتهزي " لولوجeة العامةا"اعتبار بعد  -

اµٔوىل من اتفاقeة حقوق اµٔشdاص ذوي إال<اقة و الزتامات السلطات العمومeة املكرسة 
  . من اRس#تور 34مبق{ىض الفصل 

لالنتdا�ت،  احملدد لرشوط و ·يفeات املالحظة املس#تق¡ و احملايدة 30.11يتعلق �لقانون و ف� 
 حكومeة اRولية - من Ì�ٔل متكني اعHد املنظامت البني �ت رضورó تعديöٕان ف

(intergouvernemental)   ولينيRٔة مرافقي املالحظني اuاملرتمجون(و وضع نظام �اص هبي (
وٕالغاء رشط ال4سجيل يف اCلواحئ �نتdابية �رشط Cلرتحش لالعHد و م�ح ممثيل السلطات 

مeة دا�ل اCلجنة اخلاصة لالعHد وضعا اس4شارó و التنصيص <ىل ٕاماكنية الطعن القضايئ احلكو 
  .   يف قرارات اCلجنة اخلاصة لالعHد

ويف س#ياق ٕاق¯ال الربملان يف اµٔشهر املق¯¡ <ىل م�اقشة القوانني �نتdابية، يعرب ا�لس عن 
  . dابية مبقرت�اته و�ٓرائه �س4شاريةاس#تعداده التام ملوا·بة مسار ٕانتاج القوانني �نت
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    ٔ��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 Cلمواطنة، رش لك ش  احلق يف احلصول <ىل املعلوماتاحلق يف احلصول <ىل املعلوماتاحلق يف احلصول <ىل املعلوماتاحلق يف احلصول <ىل املعلوماتوعيا م�ه ðكون 
من اRس#تور فقد قدم ا�لس الوطين حلقوق إال�سان مقرت�اته خبصوص مرشوع قانون  27الفصل 
ا�لس هبذا اخلصوص  قرت�اتوهكذا انص)ت م. ول <ىل املعلوماتيتعلق �حلق يف احلص 31.13

<ىل املق{ضيات املتعلقة ب¤رش امس الشخص ٔ�و اµٔشdاص امللكفني بتقدمي املعلومات، وتوس#يع 
، وت)س#يط مسطرة احلصول <ىل املعلومات �س4¯ايقالالحئة املتضمنة Cلمعلومات موضوع ال¤رش 

البهيا، وكذا تدقeق وتقليص مدى �س#ت��اءات اليت ¸َرِد ؤ�شاكل وضع املعلومات رهن ٕاشارة ط
<ىل ممارسة حق احلصول <ىل املعلومات والوضعية القانونية µٔعضاء اCلجنة الوطنية لضامن حق 

  .احلصول <ىل املعلومات وموقع اCلجنة ٕازاء خمتلف السلط اRس#تورية
  

        �ٔ�هتا الس#يدات �ٔهيا السادة�ٔ�هتا الس#يدات �ٔهيا السادة�ٔ�هتا الس#يدات �ٔهيا السادة�ٔ�هتا الس#يدات �ٔهيا السادة
املدا�¡ التذكري بuٔنه وكام الحظمت ذ� ٔ�ن �اÖ حقوق إال�سان يف اµٔقالمي امسحوا يل ٔ�يضا وق¯ل خ{ام هذه 

اجلنوبية Cلمملكة قد مت تناولها �شلك عرضاين يف لك ما قام به ا�لس، �ري ٔ�نه من املتعني التuٔ·يد <ىل ٔ�ن 
واصل حلل ما ملف حقوق إال�سان �جلهات اجلنوبية الثالث حيظى �هHم �اص ويؤرش <ىل ذ� ا�هود املت

تبقى من ملفات Ìرب اµٔرضار لفائدة الض©اó السابقني ٔ�و ذوهيم يف ٕاطار م{ابعة تنفeذ توصيات هيئة 
ويف . مس#تفeذ ومس#تفeذة 5027إالنصاف واملصاحلة، حeث مت يف هذا الس#ياق تنفeذ ت÷ التوصيات لفائدة  

كوSت املصاحلة مضن جتربة العداÖ نفس الس#ياق ٔ�وىل ا�لس ٔ�مهية �اصة حلفظ ذا·رة املنطقة ٔ@�د م
�لثقافة احلسانية  ملح�نتقالية <رب ٕاطالق دينامeة �لق م{حف الصحراء �Rا�¡ وما رافق ذ� من اهHم 

  .واملسامهة يف ٕادماج احلسانية يف املهناج املدريس وٕا�داث مركز اRراسات الصحراوية
مبجموع الرتاب الوطين وال س#� محلاية حقوق إال�سان ويف ٕاطار �ضطالع مبهمته @ٓلية وطنية مس#تق¡ 

هذه اجلهات، معل ا�لس <ىل التعاطي مع تظلامت املواطنني وفقا الخ{صاصاته ومهنجية معö <ىل لساكنة 
�ٔن جزءا  شاكية 933 حتليلوهكذا ٔ�ظهر . معاجلة الشاكóت املتوصل هبا من ق¯ل اCلÓان اجلهوية الثالث

واملطالبة �لولوج ٕاىل احلقوق �ق{صادية  سلكeات بعض ٔ�عوان السلطة و بuٔوضاع السجون·بريا مهنا يتعلق مب 
  . و�جHعية والثقافeة والبيeuة والبيeuة

تقار�ر ا�لس الوطين حلقوق إال�سان حول ٔ�ما·ن سلب احلرية ٔ�و يف ٕاطار معاجلة شاكóت يف ٕاطار ت4¯ع و
 3زóرات ت4¯ع Cلمؤسسات السجنية،  �6سان �µٔقالمي اجلنوبية بالعائالت، قامت اCلÓان اجلهوية حلقوق االٕ 

  .زóرات ٕاىل دور اµٔيتام و مراكز حامية الطفوÖ 3زóرات ٕاىل املس4شفeات، 
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جلان لتقيص  6و<ىل ٕا�ر بعض ا�µٔداث اليت عرفهتا بعض املدن هبذه املناطق، معل ا�لس <ىل ٕايفاذ 
  .ىل �لفeهتا، مبا فهيا �االت اد<اءات التعذيب وسوء املعام¡احلقائق ومالحظة حماكامت م{ابعني <

كام ٔ�وىل ا�لس عناية �اصة حلقوق الف�ات الهشة، وتوج جمهوده ٕ�جناز ،مبعية جلانه اجلهوية �ملنطقة، حبث 
  .�ري مس#بوق حول إال<اقة �جلهات الثالث

حمارضة  41ف الفا<لني، نظم ا�لس وبغرض اWهنوض بثقافة حقوق إال�سان واملواطنة وبناء قدرات خمتل
 44و تنظمي ) قضاة، رÌال ٔ�من، اRرك(دورة ¸كوي¤eة مضهنم اµٔعوان امللكفون ٕ�نفاذ القانون  12وورشة و 

Ìلسة معل مع وفود دولية واملسامهة واملشاركة يف مومس طان طان الثقايف والتحس�س بuٔمهية حامية مواقع 
وحامية احلقوق البيeuة �اصة �Rا�¡، <لام ٔ�ن ) السامرة، طان طان(ية النقوش الصخرية �µٔقالمي اجلنوب 

  . ا�لس بصدد ٕاجناز حبث حول احلقوق الب��ة �ملنطقة
وÐ�ٔهتز هذه الفرصة بuٔن ٔ�تقدم �لشكر اجلزيل لرؤساء اCلÓان اجلهوية الثالث وعضواهتا ؤ�عضاهئا وطامقها 

  .إالداري وخمتلف رشاكؤمه
        

        هيا السادةهيا السادةهيا السادةهيا السادة�ٔ�هتا الس#يدات، �ٔ �ٔ�هتا الس#يدات، �ٔ �ٔ�هتا الس#يدات، �ٔ �ٔ�هتا الس#يدات، �ٔ 
ٕان هذا احلرص من ق¯ل ا�لس وجلانه اجلهوية @ٓليات مس#تق¡ وحمايدة لالنتصاف الفعال وحامية وتعز�ز 

ذات الص¡  رات إالسرتاتيجيةخ{ياالع بuٔدواره ووعيه العميق �الحقوق إال�سان يندرج يف ٕاطار �ضط
 متكني يذ·ر هبا يف م�اس#بات <دة من Ì�ٔل واليت ما ف� ÌالÖ امل÷ حفظه هللا حبقوق إال�سان كام �ددها 

ساكنة خمتلف Øات اململكة مبا فهيا اµٔقالمي اجلنوبية من الولوج ٕاىل حقوقهم وحرóهتم اµٔساس#ية <ىل 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 

ة وتقار�ره املوضو<اتية ودراساته، ل�ست ومذ·راته �قرتاحe ،ٕان �ٓراء ا�لس الوطين حلقوق إال�سان
جمرد ¸رف فكري ٔ�و Ðزوع حنو التفرد وسعي Cل©لول حمل الفا<لني اµٓخر�ن، بل هو Sبع من وعي 
بعمق املسؤولية الوطنية امللقاة <ىل <اتق مؤسس�4ا واس4شعارها لرضورة �ضطالع بدورها 

�اكمل وت¤س#يق مع  يق مكوSت ال¤س#يج املؤسسايت مكؤسسة دس#تورية يف ا�سÓام وتعاون ̧و
Sميقراطي ببالدRلبالد وخمتلف الفا<لني املعنيني بتوطيد اخليار اC.  

، ٔ�ود ٔ�ن اس#تحرض معمك التوجهيات امللكeة الواردة يف اخلطاب السايم التد�لويف خ{ام هذا 
 27ارخي Cلجمعية العامة لٔ»مم املت©دة بت 65جلالÖ امل÷ محمد السادس حفظه هللا ٕاىل اRورة 
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جعلت من حامية حقوق إال�سان خeارا ال رجعة فeه و جعلت من حامية حقوق إال�سان خeارا ال رجعة فeه و جعلت من حامية حقوق إال�سان خeارا ال رجعة فeه و جعلت من حامية حقوق إال�سان خeارا ال رجعة فeه و """": واpي ٔ�كد فهيا ٔ�ن بالدS  2010ش#ت¤رب 
ذ� يف ٕاطار ٕاسرتاتيجية  شام¡ تقوم <ىل مقاربة wشار·ية، تتوذ� يف ٕاطار ٕاسرتاتيجية  شام¡ تقوم <ىل مقاربة wشار·ية، تتوذ� يف ٕاطار ٕاسرتاتيجية  شام¡ تقوم <ىل مقاربة wشار·ية، تتوذ� يف ٕاطار ٕاسرتاتيجية  شام¡ تقوم <ىل مقاربة wشار·ية، تتو���� اWهنوض �لعن اWهنوض �لعن اWهنوض �لعن اWهنوض �لعنرصرصرصرص ال ال ال ال))))رشي رشي رشي رشي 

ٔ�ن  ، ومن �الل هذه التوجهيات ٔ�ؤكد لمك""""وصيانة ·رام{ه مضن وصيانة ·رام{ه مضن وصيانة ·رام{ه مضن وصيانة ·رام{ه مضن منمنمنمنوذج جممتعي دميقراطي ¸منويوذج جممتعي دميقراطي ¸منويوذج جممتعي دميقراطي ¸منويوذج جممتعي دميقراطي ¸منوي
مسار حامية حقوق إال�سان واWهنوض هبا، تق{يض تظافر Øود السلط اRس#تورية  اكفًة وتعاوَهنا مع 

كام يق{يض ٔ�يضا . خمتلف الفا<لني واملعنيني كام تق{يض بناء حتالف جممتعي واسع ودامع لهذا املسار
  .ف الفا<لنيٕا�داث املزيد من ��سÓام و�لتقائية يف الس#ياسات العمومeة وتد�الت خمتل

وٕان ا�لس يعترب بuٔن اµٓلية املركزية يف هذا إالطار يه اخلطة الوطنية يف جمال اRميقراطية وحقوق 
  .إال�سان

  :ؤ�ود يف هذا الصدد التذكري �لنقط التالية
ٔ�ن هذه الوثيقة يه حمص¡ لعمل wشاريك سامهت فeه قطا<ات حكومeة ومؤسسات وطنية  -

eامعية وم�ظامت �ري حكومÌة؛و 
ومت  2011اس#تغرق ٕا<دادها س#ن4ني من العمل، كام اكنت Ìاهزة لالعHد يف شهر غشت  -

ت¤رب من نفس س#يد رئ�س احلكومة السابق يف شهر ش# تقدميها يف اجHع حتت رئاسة ال 
 الس#نة؛

مت ¸لكيف جلنة لتحي�هنا <ىل ضوء املس#تÓدات اRس#تورية ومرة æنية <ىل ٔ�ولوóت الربSمج  -
 .احلكويم

  
القا من ق�اعته بuٔمهية هذه الوثيقة املرجعية، �رى ا�لس رضورة ال4رسيع  �عHد هذه اخلطة وانط

رابط مشموالهتا وختصيص �عHدات املاتلية الالزمة Cلرشوع يف تنفeذها   .   يف مشوليهتا ̧و
�رادهتا الس#يادية �ن ٕ Sري ٔ�ؤكد لمك ٔ��هتا الس#يدات والسادة ٔ�ن اخ{يار بالِد�µٔف{اَح <ىل ويف ا

اµٓليات اµٔممية حلقوق إال�سان وتوس#يع ممارس#هتا االتفاقeة، ُهَو اخ{ياٌر ال رجعة فeه، وي¤¯غي 
اس#تحضار ٔ�ن لهذا �خ{يار ماكسب ال ميكن Ðُكراهنا و�æٓر ٕاجيابية �شلك �اص <ىل املنظومة 

óت و<ىل موقعنا، القانونية الوطنية، و<ىل ٕاعامل املق{ضيات اRس#تورية املتعلقة �حلقوق واحلر
ِفا قابال Cلتمثني، �p فل�س ٔ�مام�ا مجيعا  كدوÖ جعلت من جترðهتا ومعلها احلقويق رٔ�سامال رمزó مَرشّ
خeار �ٓخر، �ري �س#مترار يف هذا املسار، وتعز�ز اليقظة احلقوقeة يف لك Øات بالدS وتعز�ز ثقة 

اء اRميقراطي اpي اخنرطت فeه بالدS املواطنني واملواطنات يف املؤسسات من Ì�ٔل حتصني البن
  . وتعز�ز ماكن�4ا يف املنتظم اRويل
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        ٔ��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 اpي قام ويقوم به ا�لس، واpي 
هوية ؤ�طره وموظفاته لوال Øود لك مكوSت ا�لس، عضوات ؤ�عضاء ا�لس الوطين و�ٓلياته اجل 

وا�pن اس#تغل هذه الفرصة ٔ�ماممك µٔنوه بعملهم  ا�pن حيرض بعضهم معنا هذه اجللسة وموظفeه
Sيف �دمة حقوق إال�سان ببالد ¡e(ؤوب ؤ�شكرمه <ىل جمهوداهتم وجمهوداهتن النRا.  

ب وجملس كام Ð�ٔهتز هذه الفرصة µٔتقدم ٔ�يضا جبزيل الشكر و�م{نان لرئ�يس جملس النوا
املس4شار�ن وµٔعضاء مك{يب ا�لسني ؤ�عضاء اCلÓان اRامئة والفرق الربملانية، والشكر موصول 

  .ٔ�يضا ٕاىل لك عضوات ؤ�عضاء احلكومة <ىل حسن تعاون امجليع مع ا�لس
  

        ....كرا <ىل حسن �صغاءكرا <ىل حسن �صغاءكرا <ىل حسن �صغاءكرا <ىل حسن �صغاءششششو و و و 
        ادرس الزيادرس الزيادرس الزيادرس 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 
  

  

  

 

  


