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        ::::اDكتور محمد الشAيخ بيد هللا، رئ=س اaلساDكتور محمد الشAيخ بيد هللا، رئ=س اaلساDكتور محمد الشAيخ بيد هللا، رئ=س اaلساDكتور محمد الشAيخ بيد هللا، رئ=س اaلس
  .gسم هللا الرمحن الرحمي

  السAيدة الوز�رة احملرتمة والسادة الوزراء،
  السادة املس�شارون احملرتمون،

  ق إال\سان،السAيد رئ=س اaلس الوطين حلقو 
  حرضات السادة والسAيدات،

هذه ٔ�ول مرة تمت فهيا ٔ�جرٔ�ة مقpىض دسAتوري Vديد، وذl تطبيقا 
من اDسAتور، ا{ي ينص Iىل ٔ�ن Iىل املؤسسات  8ٔ160حاكم الفصل 

من هذا اDسAتور، تقدمي  170ٕاىل  161والهيئات املشار ٕا�هيا يف الفصول 
قل، ا{ي �كون موضوع مXاقشة تقر�ر ٔ�عاملها مرة واNدة يف السAنة، Iىل ا8ٔ 

  .من ق�ل الربملان
من النظام اDا�يل aلسAنا، ا{ي يقيض بنده  281ومعال ب�ٔحاكم املادة 

ا8ٔول بتقدمي اaلس الوطين حلقوق إال\سان لتقر�ر عن ٔ�عام� ٕاىل الربملان، 
وبصفة �اصة الفقرة ا�8ٔرية، اليت تنص Iىل ٔ�ن املناقشة تمت مبشاركة 

  .احلكومة
 22املؤر�ني يف يعقد اaلس اليوم هذه اجللسة، تفعيال لقرار�ن ملكpب 

يوليوز، وبناء Iىل الرتت=ب املتفق Iليه يف اج�ع ندوة الرؤساء  6يونيو و
  .، ووفق احملاور املتفق Iلهيا يف ذl ا�لقاء2015يوليوز  20املنعقد يف 

 180وIليه، سAتخصص لهذه املناقشة حصة زمXية ٕاجاملية قدرها 
دقGقة، موزIة �ل�ساوي بني اaلس واحلكومة، وقد وافقت احلكومة 
املشكورة بواسطة السAيد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واaمتع 
املدين، ا8ٔسAتاذ عبد العز�ز العامري، بتعقGب السادة الوزراء وتوزيع احلصة 

  .الزمXية ب=هنم، مما طبعا س=سهل معل الرئاسة
ء اللكمة 8ٔول مpد�ل عن فريق ا8ٔصا¨ واملعارصة، ؤ�بدٔ� ٕ�عطا

  .دقGقة 16، مشكورا يف Nدود طبعا عبد احلكمي ب»شامشا8ٔسAتاذ 
  

        ::::كمي ب»شامشكمي ب»شامشكمي ب»شامشكمي ب»شامشاحلاحلاحلاحلعبد عبد عبد عبد املس�شار السAيد املس�شار السAيد املس�شار السAيد املس�شار السAيد 
  .شكرا السAيد الرئ=س احملرتم

  السAيدة والسادة الوزراء احملرتمني،
  السAيد رئ=س اaلس الوطين حلقوق إال\سان،

  السادة املس�شار�ن احملرتمني،زمGاليت وزماليئ 
ٔ�ريد يف البداية ٔ�ن ٔ�ؤكد ب�ٔننا °بعنا �لك¯ري من ®ه�م، التقر�ر ا{ي 

، م¯لام °بعنا ونتابع I�ٔ2014ده اaلس الوطين حلقوق إال\سان �رمس سAنة 
ٔ�يضا �لك¯ري من ®ه�م العمل الوطين اDؤوب ا{ي يقوم به اaلس 

  .الوطين حلقوق إال\سان
ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�´هتز هذه الفرصة 8ٔنوه، �مس احلزب، �لعمل ا{ي يقوم به و 

السAيد رئ=س اaلس الوطين حلقوق إال\سان وكذl اكفة ٔ�طر اaلس 
ا{�ن اسAتطاعوا ٔ�ن جيعلوا من هذه املؤسسة اDسAتورية مؤسسة حتظى 

  .�لك¯ري من ®Nرتام وطنيا ودوليا
مدى ا8ٔمهية اليت نو�هيا ملناقشة  وامسحوا يل يف البداية ٔ�ن I�ٔرب لمك عن

، وذl �لنظر 2014تقر�ر اaلس الوطين حلقوق إال\سان �رمس سAنة 
�Âالالت العديدة اليت Áك�سAهيا هذه املناقشة، واليت Áمتزي �لغياب الاكحس 
8ٔعضاء هذه املؤسسة، فÆ نعتقد ٔ�نه مثن يؤديه البÂ من جراء اÃٓ8م اليت 

  .بة البÂارÁك�هتا وÁرÁكهبا خن 
كام قال السAيد  -اDالالت العديدة لهذه املناقشة، 8ٔهنا من Éة ٔ�وىل 

ٔ�ول متر�ن ملناقشة تقر�ر هذه املناقشة اDسAتورية، وهو ٔ�مر  - رئ=س اaلس 
نوليه اكمل ا8ٔولوية، �لنظر �لهوية احلقوقGة حلزب جعل من ٕارث توصيات 

كرية ومن املقاربة املرÁكزة هي�ٔة إالنصاف واملصاحلة ٕاNدى راكÌز هويته الف
Iىل حقوق إال\سان ٕاطار قراءة وتقGمي شامل لقراءته لعمل احلكومة 

  .والربملان، سواء Iىل مسAتوى ال�رشيع وIىل مسAتوى السAياسات العمومGة
حلظة �لتوقف،  -من مXظورÐ  -ومن Éة Ãنية، Ïشلك هذا ا�متر�ن 

إال\سان يف بÐÂ ل=س فقط عند املك�سAبات املتعلقة gسAياسات حقوق 
�الل الفرتة اليت مشلها التقر�ر، وٕامنا ٔ�يضا Iىل العوائق والصعو�ت اليت 
حتول ٔ�و قد حتول دون ا8ٔجرٔ�ة الاكمÔ لكÔp احلقوق املضمونة مبقpىض 

تفاقGات اDولية يف جمال حقوق إال\سان، اليت صادقت Iلهيا اDسAتور و�ال
  .بالدÐ ٔ�و انضمت ٕا�هيا
ن نثري ®ن��اه ٕاىل ٔ�ن حلظة املناقشة هذه البد ٔ�ن وهكذا، ´ريد �ٔ 

تنصب Iىل مدى ٔ�جرٔ�ة احلكومة، Iرب سAياساهتا العمومGة وIرب مشاريع 
قوان=هنا، لتوصيات اaلس الوطين حلقوق إال\سان، كام ي»�غي ٔ�ن تنصب 

  .ٔ�يضا Iىل مدى تفاIل املؤسسة الربملانية مع توصيات اaلس
مXاقشة تقر�ر  - من مXظورÐ  - ميكن انطالقا من هذ�ن املنطلقني

اaلس الوطين حلقوق إال\سان، وس�ٔركز فÆ ييل Iىل Iدد من العنارص، 
  . اليت نعتربها ذات ٔ�ولوية يف ا8ٔجXدة املشرتكة حلقوق إال\سان

لكن ق�ل ذl، ٔ�مسح لنفيس ب�ٔن ٔ�ثري ®ن��اه ٕاىل مفارقة، Áمتثل يف ٔ�ن 
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حلقوق إال\سان ٕاىل صيغة جملس ®نتقال من صيغة جملس اس�شاري 
وطين حلقوق إال\سان، �خpصاصات موسعة وبلÛان Éوية وبتوسع قاIدة 
ٔ�عضائه Iىل املسAتوى الرتايب، قد مت يف سAياق بقGت فGه ®ع�دات 

مليون  53، يف Nدود 2008السAنوية اßصصة �لمÛلس Ãبتة مXذ سAنة 
دسAتورية،  درمه، وٕاذا عقدÐ مقارنة مع مؤسسات ٔ�خرى، ل=ست

  .سAتك�شفون حقGقة هذه املفارقة
من مXظورÐ يربز حتليل تقر�ر اaلس الوطين حلقوق إال\سان gشلك 
واحض من �الل معطيات وقائعية ملموسة، يظهر ٔ�ن مسAتوى تفاIل 
الربملان مبÛلسAيه مع اaلس الوطين حلقوق إال\سان هو ٔ�كرث تقدما من 

 Iدد من العنارص اليت تربهن مسAتوى تفاIل احلكومة معه، وميكن تقدمي
  :Iىل حصة هذه اخلالصة

فقد تطور مسAتوى التفاIل املؤسسايت �لربملان مع اaلس، ل=س فقط 
من �الل مشاريع القوانني احملا¨ Iليه قصد ٕابداء الرٔ�ي من طرف غرفيت 
الربملان، وٕامنا ٔ�يضا من �الل م�ٔسسة هذا التفاIل، من �الل تعديالت 

لمÛلسني، وٕاعامل م�ادئ بلغراد حول العالقة بني الربملاÐت النظام اDا�يل �
واملؤسسات الوطنية حلقوق إال\سان، واليت توجت مؤخرا بتوقGع مذæرة 
تفامه بني اaلس وغرفيت الربملان، مما جعل جتربة بالدÐ يف هذا اaال 
 ٕاNدى التÛارب املمتزية اليت تقوى الطلب Iلهيا Iىل مسAتوى ا�لجنة اDولية

  .لت»سAيق املؤسسات الوطنية حلقوق إال\سان
ولست يف NاVة ٕاىل ٕا�راز ٔ�وVه التفاIل ا8ٔخرى، سواء Iىل مسAتوى 
العمل الرقايب �لربملان ٔ�و Iىل مسAتوى اس�éر توصيات ومقرتNات اaلس 
الواردة يف �ٓرائه ®س�شارية ومذæراته وتقار�ره املوضوIاتية، من �الل 

قدم هبا الفرق الربملانية، مبا يف ذl فريقي ا8ٔصا¨ مقرتNات التعديل اليت تت
واملعارصة و�يق الفرق الربملانية، احلقGقة من اë8ٔلبية ومن املعارضة، واليت ال 
تنخرط يف الرؤية احملافظة �لحزب اë8ٔليب �لحكومة ا{ي يدعو رصاNة، 
Iرب السAيد رئ=س احلكومة، و�مس خصوصية مpومهة مضادة �لطابع الكوين 
حلقوق إال\سان و�لمك�سAبات اDسAتورية يف جمال احلقوق واحلرïت ٕاىل 

، وذl من �الل 1999العودة ٕاىل ٕايقاع السAياسات احلقوقGة ملا ق�ل 
اس�شهاده املتكرر بتò الفرتة، يف الوقت ا{ي �كفي فقط اسAتحضار نتاجئ 

 والرسا¨ امللكGة 2011مارس لسAنة  9مسلسل العدا¨ ®نتقالية وخطاب 
املوÉة �لمنتدى العاملي حلقوق إال\سان، ا{ي احpضنته مدينة مراõش، 
�لتعرف Iىل مدى ٔ�مهية شوط °رخيي ا{ي اجpازته بالدI Ðىل درب 

  . 1999®بتعاد عن ٕايقاع ما ق�ل 
  .هذا �ل»سAبة لتفاIل الربملان بغرفpيه مع اaلس الوطين حلقوق إال\سان

مة مع توصيات ومقرتNات اaلس ا8ٓن، ماذا عن درVة تفاIل احلكو 
  الوطين حلقوق إال\سان �الل الفرتة اليت يغطهيا التقر�ر؟ 

  :هنا، ٔ�كتفي فقط بطرح ال�ساؤالت واملالحظات التالية
ٔ�وال، ماذا قامت به احلكومة يف جمال ٔ�جرٔ�ة توصية اaلس �لتصويت 

تنفGذ عقوبة  إالجيايب Iىل قرار امجلعية العامة لûٔمم املتùدة املتعلق بوقف
إالIدام يف ٔ�فق ٕالغاهئا، �ارج �سممي النقاش العمويم، ا{ي من املفرتض 
ٔ�ن �كون هادئا ورصينا ومعقلنا حول موضوع ٕالغاء عقوبة إالIدام ؤ�ن 
  �كون، Iىل ا8ٔقل، يف مسAتوى النقاش الربملاين واملدين خبصوص املوضوع؟

مل يفلح حلد  - ها هو ا8ٓن ين��ه - ٕان السAيد وز�ر العدل واحلرïت 
قد ظهر ذV lليا يف وقائع الندوة الوطنية اليت حرضها مشكورا،  - ا8ٓن 

مل يفلح مكùاور رصني  -اليت عقدÐها ق�ل ï�ٔم حول مسودة القانون اجلنايئ 
مازال  -مايش حشومة  -يف هذه النقطة �{ات، ولست حباVة ب�ٔن ٔ�ذæر 
ليت رشعنت فهيا ٔ�حقGة يف ذهين ويف قليب يعين تò امجلÔ الصادمة ا

  .املواطنني يف ٔ�ن يغريوا بلساهنم ما يعتربونه مXكرا يف اaمتع
Ã-  Ð�ٔنيا، ٕاىل Vانب ما اعتربه تقر�ر اaلس الوطين حلقوق إال\سان 

. جوانب التفاIل مع احلكومة -تنعرف قشابتك واسعة السAيد الوز�ر 
د ٔ�ن ٔ�ورد معطيني التقر�ر رصد بعض جواب تفاIل احلكومة مع اaلس، ٔ�و 

من ا8ٔمهية اليت  -نعم املسAتوى املتدين –دالني يربزان املسAتوى املتدين 
تو�هيا احلكومة �لتفاIل مع اaلس يف بعض القضاï إالسرتاتيجية، حGث مل 
حتل احلكومة Iىل اaلس Iددا من مشاريع القوانني ذات العالقة حبقوق 

ٕان ش�مت ٔ�م¯Ô  - ان، ويتعلق ا8ٔمر إال\سان Iىل اaلس الوطين حلقوق إال\س
مبرشوع قانون gش�ٔن رشوط �شغيل العامل املزنليني، وهو  - مضبوطة 

املرشوع ا�يل السAيد رئ=س جملس املس�شار�ن، مشكورا، N�ٔا� ومل حت� 
احلكومة، ومرشوع القانون املتعلق مباكحفة العنف ضد ال»ساء والقانون 

  . عية ٕاIاقةإالطار املتعلق حبقوق ا8ٔش�اص يف وض 
Ãلثا، مل ÏسAبق ٔ�بدا �لحكومة ٔ�ن اسAتعملت إالماكنية املنصوص Iلهيا يف 

من الظهري احملدث �لمÛلس، وذl ب�ٔن يتقدم رئ=س  16مقpضيات املادة 
مل حيدث ذI lىل إالطالق، . احلكومة، بصفpه تò، بطلب رٔ�ي اaلس

س، وبدرVات ؤ�ن هناك خGارا �لحكومة ٕ�بقاء مسAتوى التفاIل مع اaل
مpفاوتة طبعا، Iىل مسAتوى القطاIات احلكومGة كقطاIات حكومGة، ول=س 

  .Iىل مسAتوى احلكومة مكؤسسة
نتقامس مع اaلس الوطين  -والوÃئق �شهد Iىل ذl  - رابعا، ٕاذا كنا 

حلقوق إال\سان قراءته ٕالرث توصيات هي�ٔة إالنصاف واملصاحلة وسAبل 
8ٔذæر ) فرصة املناقشة(ذه الفرصة ٔ�جرٔ�هتا، فٕانين ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�´هتز ه

�سAتعÛالية ٔ�جرٔ�ة ما تعهدت به احلكومة يف خشص رئ=سها، بتوفري اكفة 
. إالماكنيات املالية ٕالهناء ملفات Vرب الرضر الفردي يف ممت السAنة اجلارية

سAبق �لسAيد رئ=س احلكومة ٔ�ن تعهد ب�ٔن هذا املشلك سAيÛد هنايته يف 
دون ٔ�ن تتوفر لنا رؤية  2015مXتصف  ، حنن اليوم يف2014ٔ�فق Ðهية 

  . مpاكمÔ عام تنوي احلكومة القGام به 8ٔجرٔ�ة هذا التعهد
�امسا، نود gشلك �اص ٔ�ن نثري ®ن��اه مبناسAبة مXاقشة تقر�ر 
اaلس الوطين ٕاىل Iدد من التùدïت املتعلقة ب�Xاء واسAتكامل املنظومة 

ت اaلس هبذا اخلصوص، الوطنية محلاية حقوق إال\سان، Iىل ضوء توصيا
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  . مع ال�شديد Iىل املسؤولية ا8ٔساسAية �لحكومة بصددها
 12وامسحوا يل ٔ�ن ٔ�طرح Iىل احلكومة Iىل السادة الوزراء احملرتمني 

  :سؤ®

ما يه دال¨ الت�ٔخر املتكرر ٕالخراج إالطار القانوين املتعلق : ٔ�وال -
 وماكحفة ا�متيزي؟ مباكحفة العنف ضد ال»ساء والهيئة امللكفة �ملناصفة

ما يه دال¨ ٔ�ن تصدر احلكومة مسودات هذه النصوص يف : Ãنيا -
صيغة تقل عن اNرتام ®لزتامات االتفاقGة �لمغرب، وال ت�ٔ�ذ بعني 
®عتبار املفهوم املتاكمل �لعناية الواج�ة يف جمال ماكحفة العنف ضد 

 ال»ساء؟

القانون املتعلقة  ما يه دال¨ حماو¨ مسودات مرشوع: السؤال الثالث -
هبيئة املناصفة وماكحفة لك ٔ�شاكل ا�متيزي، حتريف حماو¨ وحتريف 
وٕاضعاف �مة الهيئة يف جمال امحلاية من ا�متيزي املبين Iىل النوع 

" ا�هتريب القانوين"وتضخمي اخpصاصاهتا ®س�شارية وحماو¨ 
الخpصاصاهتا حنو جملس �ٓخر، هو اaلس ®س�شاري لûٔرسة 

 و¨؟والطف

ما يه دال¨ ٔ�ن ال ختتار احلكومة وضع مرشوع قانون : السؤال الرابع -
 سAنة؟ 18العامل املزنليني حبد ٔ�دىن لسن ال�شغيل يف هذه املهنة يف 

ما يه دال¨ حماو¨ احلكومة ٕاضعاف حمتوى ®لزتام إالجيايب : �امسا -
�Âو¨ خبصوص حقوق ا8ٔش�اص يف وضعية ٕاIاقة من �الل ختفGف 

ن إالطار املتعلق حبامية حقوق ا8ٔش�اص ذوي إالIاقة وا�هنوض القانو
هبا من ٔ�ي ٔ�جرٔ�ة معيارية لاللزتامات اDولية واالتفاقGة لبالدÐ يف هذا 

تقدم احلكومة يف هذا اaال °رة رؤية  -فÆ ظهر لنا  -اaال؟ حGث 
نيوليبريالية، و°رة تقدم جحة اخلصوصية اaمتعية، وNني ÏشAتد خXاق 

 املساء¨ الشعبية هبا تذرف اDموع اليت ال تقدم وال تؤخر؛

ما يه دال¨ احملاوالت املتكررة لفريق احلزب ا{ي يقود : سادسا -
احلكومة مبÛلس النواب ®لتفاف Iىل توصيات امليثاق الوطين 
ٕالصالح مXظومة العدا¨ gش�ٔن اسAتقاللية النيابة العامة ق�ل ٔ�ن ي�ٔ�ذ 

 املوقف جمراه ٔ��ريا؟

ما يه دال¨ ٔ�ال تقوم السلطة احلكومGة امللكفة �لعدل ب�ٔجرٔ�ة : سابعا -
ٕاNدى التوصيات إالسرتاتيجية aلس الوطين حلقوق إال\سان يف 
مرشوع املسطرة اجلنائية، ويه متكني الشخص املوقوف رهن احلراسة 
النظرية من االتصال فورا مبùام وال�سجيل السمعي البرصي مجليع 

احلال ٔ�ن ا8ٔمر يتعلق بضامÐت مركزية �لوقاية من ®س�Xطاقات، و 
 .اكينة يف الصيغة ا�8ٔرية السAيد الوز�ر.. التعذيب

        ::::السAيد الرئ=سالسAيد الرئ=سالسAيد الرئ=سالسAيد الرئ=س
  .السAيد الوز�ر احملرتم، حىت ملن بعد

        ::::عبد احلكمي ب»شامشعبد احلكمي ب»شامشعبد احلكمي ب»شامشعبد احلكمي ب»شامشاملس�شار السAيد املس�شار السAيد املس�شار السAيد املس�شار السAيد 
  .مجيل

ما ا{ي مينع احلكومة من فpح ورش تقوية الضامÐت الت�ٔدي�Gة : ÃمXا -
ى إالطار القانوين والتنظميي املتعلق �ملؤسسات السجنية؟ Iىل مسAتو 

 .اكينة هاذي حىت هاذي اكينة؟ ما اكيناش

لقد ٔ�(رÐ مبÛلس املس�شار�ن هذه القضاï إالشاكلية، مايش : °سعا -
، وال نرص سAياسوي ëادي )la polémique(الهدف هو ند�رو 

كوهنا من �زول ëري خنرجو من هاذ القاIة، ولكن هبدف، من Éة، ل
ويعرف  -Éة ٔ�جرٔ�ة لضامÐت دسAتورية، ومن Éة Ãنية قضاÃ�ٔ ïرهتا 

É�ٔزة املعاهدات، وÃ�ٔرها ٔ�حصاب  -ذl السAيد الوز�ر حق املعرفة 
الوالïت �رمس املساطر اخلاصة، و�اصة املقرر املعين �لتعذيب، 

، ومجموIة العمل حول (Juan Mendez)سAيد خوان مXديث 
 ي؛®عتقال التعسف

ما يه دال¨ ت�ٔخر احلكومة يف ما سAبق ٔ�ن تعاهدت به من : Iارشا -
مراجعة قانون امجلعيات وإالطار القانوين املنظم �لتظاهر السلمي؟ وما 
ا{ي مينع احلكومة من ٔ�جرٔ�ة توصيات اaلس الوطين حلقوق إال\سان 

 هبذا اخلصوص، كام وردت يف تقر�ره؟
 ..ٔ�جرٔ�ة احلكومة لتوصيات ما يه دال¨ Iدم: السؤال احلادي عرش

        ::::السAيد الرئ=سالسAيد الرئ=سالسAيد الرئ=سالسAيد الرئ=س
  .ا´هت:ى الوقت، اليس ب»شامش، ا´هت:ى الوقت

        ::::عبد احلكمي ب»شامشعبد احلكمي ب»شامشعبد احلكمي ب»شامشعبد احلكمي ب»شامشاملس�شار السAيد املس�شار السAيد املس�شار السAيد املس�شار السAيد 
  .السAيد الرئ=س، ٔ�قل من دقGقة هللا خيليك

        ::::السAيد الرئ=سالسAيد الرئ=سالسAيد الرئ=سالسAيد الرئ=س
  .ا´هت:ى الوقت

        ::::عبد احلكمي ب»شامشعبد احلكمي ب»شامشعبد احلكمي ب»شامشعبد احلكمي ب»شامشاملس�شار السAيد املس�شار السAيد املس�شار السAيد املس�شار السAيد 
خبصوص تعديل  ما يه دال¨ Iدم ٔ�جرٔ�ة احلكومة لتوصيات اaلس

  املتعلق �ملالحظة املسAتقÔ واحملايدة لالنت�ا�ت؟ 30.11القانون 
ما دال¨ ت�ٔخر احلكومة يف اع�د اخلطة الوطنية : السؤال الثاين عرش

   يعد N�ٔد يتùدث عهنا؟�Âميقراطية وحقوق إال\سان ا{ي مل
ت ٔ��ريا، ٔ�ود إالشارة ٕاىل ٔ�ن تقر�ر اaلس ٔ�شار ٕاىل Iدد من التحوال

اaمتعية وٕاىل حتول حقوق إال\سان، �اصة بعد املصادقة Iىل دسAتور فاحت 
يوليوز ٕاىل قمية مرجعية يف خمتلف طلبات املواطنات واملواطنني املتعلقة 

  .�لولوج ٕاىل احلقوق
عشAنا يف الشهر املايض وقائع وNاالت م�ٔزقGة ودراماتيكGة فÆ يتعلق 

حصيح ٔ�هنا وقائع معزو¨، لكهنا دا¨ Iىل . بطبيعة التعامل احلكويم واaمتعي
  ..تواÁر مؤرشات تعكس حتوال قمييا معيقا
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        ::::السAيد الرئ=سالسAيد الرئ=سالسAيد الرئ=سالسAيد الرئ=س
  .السAيد الرئ=س

        ::::عبد احلكمي ب»شامشعبد احلكمي ب»شامشعبد احلكمي ب»شامشعبد احلكمي ب»شامشاملس�شار السAيد املس�شار السAيد املس�شار السAيد املس�شار السAيد 
ويه وقائع Ðجتة جزئيا عن اخلطاب التحرييض لبعض املسؤولني مع .. 

  ..القضاï املتعلقة مبامرسة سلواكت

        ::::السAيد الرئ=سالسAيد الرئ=سالسAيد الرئ=سالسAيد الرئ=س
  .زïدة دقGقة للك املتد�لنيس�ٔضطر ل

        ::::عبد احلكمي ب»شامشعبد احلكمي ب»شامشعبد احلكمي ب»شامشعبد احلكمي ب»شامشاملس�شار السAيد املس�شار السAيد املس�شار السAيد املس�شار السAيد 
        .يف جمال احلرïت الفردية.. 

السAيد الرئ=س، Ð�ٔ عندي �يق يل صفùة، ٕاذا اكن ممكن شوية دïل 
ؤ�نمت كتعرفوا ذl  –سAنني وحنن ن�Xازل  5ا8ٔرحيية، احXا دوزÐ معمك 

يق لزمالئنا، ٕاىل طلبنا مرة دقا 5، 3دامئا كن�Xازلو Iىل  - السAيد الرئ=س 
ٕاىل ظهر لمك ب�ٔنه ال ميكن، Ð�ٔ . واNدة دقGقة مضافة، ٔ�ظن ب�ٔنه \سAتحقها

  .س�ٔهن:ي لكميت وس�ٔخمتها جبزيل الشكر

        ::::السAيد الرئ=سالسAيد الرئ=سالسAيد الرئ=سالسAيد الرئ=س
  .ال، س�ٔزيد نفس احلصة �لجميع، تفضل

        ::::عبد احلكمي ب»شامشعبد احلكمي ب»شامشعبد احلكمي ب»شامشعبد احلكمي ب»شامشاملس�شار السAيد املس�شار السAيد املس�شار السAيد املس�شار السAيد 
ويه وقائع Ðجتة هاذ الوقائع تعكس حتوال معيقا،  -قلت  - تعكس .. 

جزئيا، جزئيا، عن خطاب حترييض موجود، وÏشارك فGه بعض املسؤولني 
احلكومGني مع القضاï املتعلقة مبامرسة سلواكت تد�ل يف جمال احلرïت 
الفردية ٔ�و مع خماطر العودة ٕاىل العدا¨ اخلاصة، ٔ�ي ٕاىل مرÔN ما ق�ل 

اوز السلطة احلكومGة سلطة اDو¨ وما ق�ل دو¨ القانون ٔ�و مع Nا¨ جت
امللكفة �التصال الخpصاصاهتا احملددة يف مرسو�ا وتطاولها Iىل 

  .اخpصاصات املركز الس=Aيئ املغريب
 lشلك معمق يف  -يف نظرمك  -ٔ�ال يدعو لك ذg احلكومة ٕاىل ٔ�ن تفكر

اسرتاتيجية شامÔ ٕالدماج حقوق إال\سان ٔ�فقGا دا�ل املنظومة التعلميية، 
  ٔ�جرٔ�ة التقر�ر ®سرتاتيجي املتعلق ٕ�صالح املنظومة التعلميية؟ السI ÆAرب

  ..مبناسAبة احلديث عن التقر�ر ®سرتاتيجي �لمÛلس اI8ٔىل �لتعلمي

        ::::السAيد الرئ=سالسAيد الرئ=سالسAيد الرئ=سالسAيد الرئ=س
  ..اليس حكمي

        ::::عبد احلكمي ب»شامشعبد احلكمي ب»شامشعبد احلكمي ب»شامشعبد احلكمي ب»شامشاملس�شار السAيد املس�شار السAيد املس�شار السAيد املس�شار السAيد 
  ..حنن جسلنا �ندهاش ٔ�نه مل ÏسAبق.. 

        ::::السAيد الرئ=سالسAيد الرئ=سالسAيد الرئ=سالسAيد الرئ=س
  .السAيد الرئ=س احملرتم

  

        : : : : عبد احلكمي ب»شامشعبد احلكمي ب»شامشعبد احلكمي ب»شامشعبد احلكمي ب»شامشاملس�شار السAيد املس�شار السAيد املس�شار السAيد املس�شار السAيد 
يف ٔ�ي اج�ع من اج�Iات اaلس احلكويم ٔ�ن جسل هذا املوضوع .. 

  .يف Vداول ٔ�عامل احلكومة ولو Iىل س�Gل التحس=س
مالحظة ٔ��رية، نطرDا، السAيد الرئ=س، ن�ساءل هل سAيكون من 

ابدا  رضب اخليال ٔ�ن نطمح، يف سAياق التنافس ®نت�ايب اجلاري، وا�يل
æيا�ذ، مع ا8ٔسف، مXحى الهرو¨ امجلاعية، هل ميكن ٔ�ن نطمح يف ٔ�ن 
تن��ه احلكومة ٕاىل ٔ�ن من املدا�ل ا8ٔولوية بناء خطة وطنية شامÔ ملالءمة 

  املنظومة القانونية الوطنية مع القانون اDويل حلقوق إال\سان؟
  . شكرا السAيد الرئ=س Iىل تفهمك

  .ٔ�خمت هبذا السؤال، ومعذرة

        ::::سAيد الرئ=سسAيد الرئ=سسAيد الرئ=سسAيد الرئ=سال ال ال ال 
ٔ�رجومك، هذه Vلسة مؤسسة وملن جيب ٔ�ن حنرتم التوزيع ا{ي اتفقXا 

  .Iليه مجيعا يف املكpب وندوة الرؤساء
اللكمة ا8ٓن �لسAيد مس�شار ٔ�و مس�شارة من الفريق ®سAتقاليل 

  ..�لوNدة والتعادلية، ا8ٔسAتاذة

        ::::املس�شارة السAيدة �دجية الزويماملس�شارة السAيدة �دجية الزويماملس�شارة السAيدة �دجية الزويماملس�شارة السAيدة �دجية الزويم
  السAيد الرئ=س، 
aيد رئ=س اAلس الوطين حلقوق إال\سان احملرتم،الس  

  السAيدات والسادة الوزراء احملرتمون،
  السادة املس�شار�ن،

Ïرشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس الفريق ®سAتقاليل �لوNدة والتعادلية ملناقشة 
عرض السAيد رئ=س اaلس الوطين حلقوق إال\سان ولعرض وÉة نظر 

  .ويق املتÛذرالفريق، ومن �ال� حزب ®سAتقالل �لك ٕارثه احلق
فارقة من حGاتنا الربملانية، حلظة تعد تتوجيا  -دون شك  –يه حلظة 

مسAتحقا ملسار نضايل حقويق شاق وطويل، �اضته القوى الوطنية 
اDميقراطية احلية ببالدÐ يف مواÉة لك احملاوالت وإالرادات التحمكية وكذا 

للك ٔ�شاكل  ال�سلطية وبلورته مدنيا، من �الل ٕاNداث مجعيات مXاهضة
املس حبقوق إال\سان مXذ ت�ٔس=س العصبة املغربية �Âفاع عن حقوق 

  .1972إال\سان سAنة 
  السAيد الرئ=س، 

ٕاننا يف الفريق ®سAتقاليل، وحنن \سAتحرض اليوم هذا املسار احلقويق 
الطويل لبالدÐ، ال Ïسعنا ٕاال ٔ�ن ´مثن جزئيا الرتاكامت إالجيابية اليت حتققت 

، ومرورا جبميع اDساتري مXذ 1958احلرïت العامة سAنة  مXذ ٕاصدار ظهري
، و�لك القرارات اDولتية ذات الصÔ حبامية حقوق إال\سان، �لرمغ 1962

  .من املطبات وحلظات املد واجلزر
واæٔ8يد ٔ�ن هناية عقد ال�سعينات شلكت حبق مؤرشا �ام عن حتول 

من �الل ٕاصدار مجموIة æبري وVذري يف تعاطي اDو¨ مع املس�ٔ¨ احلقوقGة 
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  :من القرارات، اليت I�ٔلنت اDخول يف مسلسل شامل �لمصاحلة احلقوقGة
 ؛1993ٕاNداث وزارة معنية حبقوق إال\سان سAنة  .1
 ؛1994قرار العفو الصادر يف سAنة  .2
 ؛ 1999ت�ٔس=س هي�ٔة التحكمي املسAتقÔ سAنة  .3
 ؛2001ٕاNداث ديوان املظامل  .4
كتجربة رائدة  2004ينا�ر  7ت�ٔس=س هي�ٔة إالنصاف واملصاحلة يف  .5

ÐÂال احلقويق، . لبaقدمة يف اpلك هذا عزز من ماك´هتا كدو¨ م
وæ�ٔسAهبا اNرتاما دوليا وٕاقلمييا، واكن لتوصياهتا الوقع إالجيايب Iىل 

 املعنيني �8ٔمر وذوي حقوقهم Iىل Nد سواء؛
ا{ي ٔ�ىت ليتضمن مقpضيات Vديدة ت»سجم مع  2011مث دسAتور  .6

والتطورات اDسAتورانية احلديثة، واليت انتقلت �لوثيقة التحوالت 
اDسAتورية من جمرد وثيقة لفصل السلط ٕاىل وثيقة لصك احلقوق، 
وهو ما تؤكده اDيباVة ومقpضيات الباب الثاين اخلاص ب�Xظمي 

  .احلقوق واحلرïت ا8ٔساسAية
  السAيد الرئ=س،

ون التقر�ر بعد هذا املد�ل، امسحوا يل ٔ�ن ٔ�نتقل ٕاىل مXاقشة مضم
ا8ٔول �لمÛلس الوطين حلقوق إال\سان، وا{ي �لرمغ من املقpضيات املهمة 
اليت يقد�ا، ëري ٔ�نه مل �رق ٕاىل مسAتوى طموNات الفاIلني احلزبيني 
اDميقراطيني وال»شطاء النقابيني واملنظامت احلقوقGة وامجلعيات ال»سائية، 

Gياسة احلكومAالالت السpث ٔ�نه مل يقف عند اخGة املتبعة يف جمال حقوق ح
إال\سان والتÛاوزات اليت متس احلقوق السAياسAية واملدنية و®قpصادية 

  .و®ج�عية والثقافGة والبي�Gة
يبدو ٔ�ن حامية احلق يف : فعىل مسAتوى احلقوق السAياسAية واملدنية

التنظمي، سواء تعلق ا8ٔمر بت�ٔس=س امجلعيات ٔ�و ا8ٔحزاب السAياسAية، يف 
اكن هدف الوطنيني اDميقراطيني م�كرا، حGث سامه حزب ٕاطار التعدد 

نونرب  15®سAتقالل، وgشلك فعال يف ٕاصدار ظهري احلرïت العامة يف 
  .، ومن مضنه القانون املنظم �لجمعيات1958

ولكن، مع اكمل ا8ٔسف، هناك مجعيات �شكو اليوم من حرماهنا من 
ملنظم �لجمعيات، حGث هذا احلق املتضمن يف الفصل اخلامس من القانون ا

Áرفض السلطات إالدارية اßتصة �سلمي وصوالت إاليداع املؤقpة فور 
الترصحي �لت�ٔس=س ٔ�و التÛديد ٔ�و متتنع عن �سلمي الوصوالت إالدارية 

  . يوما 60ا�هنائية بعد مرور 
بل ٔ�كرث من هذا، ف�عض السلطات إالدارية تطالب امجلعيات بوÃئق 

فصل اخلامس من القانون املنظم �لجمعيات، م¯ل ëري مXصوص Iلهيا يف ال
\سخ من السÛل العديل ٔ�و حسن السرية ٔ�و صور فوتوغرافGة لûٔعضاء 

  .املنتخبني يف اÉ8ٔزة املسرية �لجمعيات
وهناك سلطات رفضت ٕاىل Nدود اليوم اسAتالم امللفات القانونية 

ع عن حقوق لفروع بعض امجلعيات، مهنا، م¯ال فرعي العصبة املغربية �Âفا

إال\سان �لك من �ٓسا ولكممي وIدد من فروع امجلعية املغربية حلقوق إال\سان 
وماكتب مجلعيات ا8ٓ�ء " احلقوق الرمقية"ومجعية " احلرية ا8ٓن"ومجعية 

  .وëريها
  السAيد الرئ=س،

ف�الرمغ : ٔ�ما خبصوص احلق يف ®ج�ع والتظاهر و®حÛpاج السلمي
معات العمومGة يتùدث عن نظام الترصحي ول=س من ٔ�ن القانون املنظم �لتج

نظام الرتخGص، فٕان اجلهات احلكومGة اßتصة ترص Iىل فرض نظام 
الرتخGص، وتطالب امجلعيات وا8ٔحزاب والنقا�ت برضورة احلصول Iىل 

  .ÁرخGص مسAبق gشلك وخرق سافر �لقانون
 هذا ولقد جسلت السAنة املاضية، ارتفاIا يف وترية اعتداء السلطات Iىل

احلق، فقد مXعت السلطات مجعيات حقوقGة مشهود لها �لعمل احلقويق 
�لشAباب  16اجلاد من تنظمي ٔ�\شطة لها بفضاءات معومGة، مهنا مXع امللتقى 

ملنظمة العفو اDولية ببوزنيقة وخمÆت اليافعني �لجمعية املغربية حلقوق 
ام مXعت العصبة ، ك2014شAت»رب  27إال\سان، ٕاضافة ٕاىل ندوة فكرية يوم 

املغربية �Âفاع عن حقوق إال\سان من تنظمي ندوتني وطني�ني �لك من 
وبغرفة التÛارة  2014شAت»رب  27مركز بوهالل بيعقوب املنصور يوم 

، ٕاضافة اىل مXع ٔ�\شطة 2014دجXرب  13والصناIة واخلدمات بطنÛة يوم 
  .مجموIة من امجلعيات

قوة من طرف القوات العمومGة، لقد ٔ�كد التقر�ر ®سAتعامل املفرط �ل
م¯ل ®عتداء Iىل احلق يف احلياة، م¯لام وقع يف �ٓسفي و�ٓسا، لكن املؤسف 
يف لك ذl هو ٔ�ن ال ميتò اaلس الوطين حلقوق إال\سان اجلرٔ�ة لكشف 

  .حقGقة ما وقع وكذا حتديد املسؤوليات ومعاق�ة اجلناة
تظاهر و®حÛpاج ٕان ®عتداء Iىل احلق يف ®ج�ع والتجمع وال 

السلمي مXايف ومعارض ملقpضيات العهد اDويل اخلاص �حلقوق السAياسAية 
، وهو ما جيعل مسعة البÂ 1979واملدنية، ا{ي صادق Iليه املغرب سAنة 

هتزت ٔ�مام ا�لجنة املعنية �حلقوق السAياسAية واملدنية عند تقدمي املغرب 
  . �لتقر�ر املوازي ٕالعامل مقpضيات العهد

 Aيد الرئ=س،الس  
غين عن البيان، ٔ�ن ®ه�م �Dفاع عن احلقوق ®قpصادية 
و®ج�عية والثقافGة �رÁكز Iىل م�دٔ� الشمولية وIدم قابلية حقوق إال\سان 
�لتجزئة، وÏسAتوجب اNرتا�ا يف لك اaاالت السAياسAية واملدنية 

الت و®قpصادية و®ج�عية والثقافGة، لكن الواقع يؤكد تصاIد Nا
  .®´هتاك السافر �لحقوق ®قpصادية و®ج�عية والثقافGة

\سÛل، مع اكمل ا8ٔسف، ختيل احلكومة : ف�ال»سAبة �لحق يف الشغل
عن �شغيل الشAباب املعطل من محÔ الشواهد العليا املشمولني مبقpضيات 

، كام ٔ�ن حامية حقوق الشغلية ال ميكن ٔ�ن تصان 2011يوليوز  20حمرض 
واصÔ املغرب املصادقة Iىل االتفاقGات اDولية ذات الصÔ ٕاال Iرب م

  :�ملوضوع �اصة مهنا
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 حول احلرية النقابية وحامية حق التنظمي النقايب؛ 87االتفاقGة رمق  .1
 حول تنظÆت الشغيÔ يف العامل القروي؛ 141االتفاقGة رمق  .2
 اخلاصة بعالقات العمل يف الوظيفة العمومGة؛ 151االتفاقGة رمق  .3
 حول ٕانعاش الشغل وامحلاية من البطا¨؛ 168التفاقGة رمق ا .4
 حول حامية ا8ٔمومة؛ 183االتفاقGة رمق  .5
ساIة يف  40املتعلقة بتقليص مدة العمل ٕاىل  47االتفاقGة رمق  .6

  .ا8ٔسAبوع
  السAيد الرئ=س،

ٕان الوضع ال خيتلف �ل»سAبة �لحــق فـي الـصـحNة، ا{ي Áكرسه مجموIة 
املي حلقوق إال\سان والعهد اDويل اخلاص �حلقوق من مواد إالIالن الع

®قpصادية و®ج�عية والثقافGة، وا8ٔم¯I Ôىل ذl كثرية ومpعددة، نورد 
  :مهنا Iىل س�Gل املثال ال احلرص

احلق يف الغذاء ا{ي ت�ٔ(ر بضعف القدرة الرشائية لفOات عريضة  .1
ليت اعتادت من املواطنني gس�ب القرارات الال شعبية �لحكومة، وا

®سAتاكنة ٕاىل ®خpيارات واحللول السهÔ، مهنا رفع اDمع هنائيا عن 
مجموIة من املواد ا8ٔساسAية واحملروقات، ولك يف ظل جعز جملس 
املنافسة، ا{ي مل ÏسAتطع القGام ب�ٔي رد فعل لعدم وضوح 

 اخpصاصاته؛
، هبدف متكني (AMO1)" الت�ٔمني إالج�اري عن املرض"قانون  .2

يدة من ا8ٔجراء من تغطية حصية \س�Gة، ٕاال ٔ�ن هذه فOات Vد
التغطية ظلت Ðقصة و�اضعة لرشوط قد ال تتوفر �ل»سAبة ملئات 

 ا8ٓالف من ا8ٔجراء؛
 (RAMED2)" التغطية الصحية عن املرض �لمسAتضعفني"نظام  .3

لفائدة ا8ٔجراء والفOات املسAتضعفة وا8ٔكرث هشاشة مل يفعل gشلك 
 لفOات يف وضعية هشاشة؛Iادل �ل»سAبة �لفقراء و� 

®رتفاع املهول لوفGات ا8ٔ�ات عند الوالدة Ïسائل يف العمق   .4
السAياسة الصحية املتبعة ومسAتوى ®ه�م �لب»Gات التحتية لقطاع 
الصùة وقÔ املوارد ال�رشية ومتركزها يف املغرب النافع دون ëريه، 

هتن لك يوم وÁكفي إالشارة ٕاىل ٔ�ن ما يقارب ربع ال»ساء يفقدن حGا
 40ٔ�ثناء إالجناب، Iلام ٔ�ن \سAبة الوفGات �ل»سAبة لûٔطفال تقارب 

 مولود؛ 1000للك 
ضعف العالVات الطبية يف العامل القروي، حGث ما يقارب   .5

من الساكنة القروية ال Áمتكن من ®سAتفادة من العالج،  40%
  .يف الوسط احلرضي %30مقابل 

  السAيد الرئ=س،
التعلمي، فقد ساد ®رجتال يف وضع السAياسات  فÆ �رتبط �حلق يف

                                                 
1 Assurance Maladie Obligatoire 
2 Régime d'Assistance Médicale 

 Ðقي لاكفة املعنيني، مما جعل التعلمي يف بالدGواخلطط يف غياب ٕارشاك حق
ïا وخنبوGطبق Æة ٔ�حضى تعلمينا تعلVرD ،دمي املردوديةI . القرارات Ðوانتظر

إالصالحGة من هذه احلكومة حىت يقع إالرساع ٕ�نقاذ التعلمي العمويم ا{ي 
ميثل Nارض الوطن ومسAتق��، لكن القطاIات الوصية، وبدل ٔ�ن تعمل Iىل 
ٕاجياد احللول وجتاوز جوانب القصور و®خpالالت و®شاكليات، زادت 
الطني بÔ �لال م�االة حGنا، وبقراراهتا ®نفرادية ٔ�و ®سAتفزازية حGنا �ٓخر، 

يف التعلمي فارتفعت يف عهدمك Nاالت ®´هتاك السافر �لحق اDسAتوري 
  :مبختلف مسAتوïته

فهل يعقل، ٔ�ن مينع التلميذ من مواصÔ تعلميه العايل حبÛة تقادم  -
 شهادة الباكلورï بعد سAن�ني؟ 

وهل حيق ٔ�ن توصد ا8ٔبواب ٔ�مام الطلبة يف ولوج ٔ�سالك املاسرت  -
 واDكتوراه؟ 

وما يه ٔ�سAباب تصاIد Nاالت ®عتداء والعنف املادي ٔ�سلوب  -
مع احلراكت ®حÛpاجGة، �اصة مهنا حراكت  وحGد �لتعامل

 املعطلني؟

وملاذا �سAمتر ٔ�ساليب احلجر و®حpواء املفروضة Iىل الفضاء  -
املدريس واجلامعي واملاسة مبختلف ٔ�شاكل حرية الرٔ�ي والتعبري، وما 

  واæهبا من حماوالت البتذال وظائف التنظÆت النقابية؟
شخيص، فهو مل حيدد ا8ٔسAباب موجز ال]م ٔ�ن التقر�ر، وٕان وضع ال� 

اليت تعود gشلك ٔ�سايس ٕاىل اسAت�¯ار اDو¨ وحتمكها يف تدبري هذا امللف 
®سرتاتيجي، وا{ي مل ي»pج عنه ٕاال الويالت، ومل خيلف ٕاال الكوارث، 

اليت تب»هتا " املشاريع إالصالحGة"واDليل Iىل ذl الفشل ا{ريع يف مجيع 
  .اDو¨ مXذ عقود

  =س،السAيد الرئ 
فpجب إالشارة ٕاىل ٔ�ن احلق يف  :ٔ�ما Iىل صعيد احلـق يف السNكن

السكن مضمون مبقpىض املواثيق اDولية واليت صادق Iلهيا املغرب ومبقpىض 
، ëري ٔ�ن واقع احلال �ملغرب يبني Iدة 2011من دسAتور  31الفصل 

 ثغرات �ملقارنة مع املضمون احلقويق �لحق يف السكن الالئق، وتتجسد ٔ�مه
®خpالالت يف Iدم تطبيق ®لزتامات اDولية اليت صادق Iلهيا املغرب 

   :مهنا

رضب حق املشاركة يف حتديد السAياسة والربامج السكXية من  -
 طرف املواطنني، و�اصة ساكنة مدن الصفGح املسAتفGدة؛

هتم=ش إالدارات واملصاحل الالمركزية يف حتديد الربامج، يف تناقض  -
سAياسة القرب وحرش مقاربة وزارة صارخ مع احلديث عن 

اDا�لية ال]سAيكGة، Iرب العامل والوالة، وتعويض املقاربة 
 ®ج�عية �ملقاربة ا8ٔمXية وما �رافقها من رشوة وحمسوبية؛
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®سAمترار يف املقار�ت البريوقراطية العقمية، واليت ترصح بعجزها  -
ي املتنوIة لكام انفجرت فضاحئ مرتبطة gسامرسة السكن ®قpصاد

 ا8ٔشاكل و®ن�ء؛

 انعدام املرافقة ®ج�عية �لربامج السكXية؛ -

ضعف الزتامات املمولني من ٔ�بناك ومؤسسات، صاح�ة القروض  -
 الصغرى؛

نفي ساكن املدن اجلديدة وحرشمه يف سكن ëري الئق، وفق  -
تعريفات ا8ٔمم املتùدة، اليت صادق Iلهيا املغرب والزتم مبقpضياهتا، 

 Ï ىل مماIىل احلق يف السكن الالئق وI شلك يف العمق حتايال
 .تعهدات اDو¨ ٕازاء املنتظم اDويل

  السAيد الرئ=س،
خبصوص احلقوق الثقافGة، مفام ال شك فGه ٔ�ن احلقوق الثقافGة مازالت 
تطرح Iدة نقاشات حقوقGة Iىل املسAتوى العاملي، ويه مرتبطة gشلك 

  ..ٔ�ساس �لعالقة اجلدلية

        ::::ئ=سئ=سئ=سئ=سالسAيد الر السAيد الر السAيد الر السAيد الر 
  .تفضيل، تفضيل.. ٔ�نت ا8ٓن يف الوقت الثاين، ا�يل زيد مبناسAبة

        ::::املس�شارة السAيدة �دجية الزويماملس�شارة السAيدة �دجية الزويماملس�شارة السAيدة �دجية الزويماملس�شارة السAيدة �دجية الزويم
مفام ال شك فGه ٔ�ن احلقوق الثقافGة مازالت تطرح Iدة نقاشات حقوقGة 
Iىل املسAتوى العاملي، ويه مرتبطة gشلك ٔ�ساس �لعالقة اجلدلية بني 

قافGة واحلقوق السAياسAية واملدنية احلقوق ®قpصادية و®ج�عية والث
وسؤال الشمولية، كام تطرح قضاï جمالية مرتبطة مبا يعرف gسؤال 

، هذا Iالوة Iىل قضاï حامية "حقوق ا8ٔقليات"و" اخلصوصية الثقافGة"
  .الرتاث الثقايف الال مادي، �عتباره ملاك لٕال\سانية

ال هامشAيا، يؤكد ٕان واقع الثقافة يف السAياسات العمومGة املغربية ماز 
ذl احلجم احملدود ملزيانية قطاع الثقافة مضن املزيانية العامة �Âو¨ وغياب 
حضورها يف إالIالم العمويم، كام يالحظ ٔ�ن هناك توVه Dمع الطابع 
الكرنفايل �لثقافة، مما يؤ(ر يف وضع ٕاسرتاتيجية واحضة �لهنوض �لثقافة 

سAتوى تقريب املرفق العمويم الثقايف و�اكفة ٔ�شاكلها التعبريية، سواء Iىل م 
من املواطن ٔ�و �سهيل ولوVه لٕالنتاج الثقايف املغريب والعاملي، وIىل 
مسAتوى حرæية الفكر وإالبداع وIىل الرمغ من ضعف دمعه العمويم، هناك 
ٕاشاكلية الرقابة واملنع واليت ت�Xاىف مع املواثيق اDولية ومع الزتامات املغرب 

Ôذات الص.  
لرمغ من الوعي املزتايد Dى احلركة احلقوقGة وخمتلف الفاIلني وIىل ا

ب�ٔمهية هذا الصنف من حقوق إال\سان، وIىل الرمغ كذl من بعض 
اليت بذلت يف السAنوات ا�8ٔرية من طرف بعض " اخلطوات احملدودة"

القطاIات احلكومGة، ٕاال ٔ�ن واقع احلقوق الثقافGة �ملغرب، مازال يعرف 

سواء Iىل مسAتوى ضعف النصوص القانونية وال نواقص ب»Gوية، 
املؤسساتية املؤطرة لها ٔ�و Iىل مسAتوى هشاشة حضور احلقوق الثقافGة يف 

  .السAياسات العمومGة �ملغرب
ف�ال»سAبة �لحقوق ا�لغوية، جند ٔ�ن مثة Iدة خروقات تطال ا�لغة العربية 

تعانيان من  وا�لغة ا8ٔمازيغية، Iىل الرمغ من التفاوت يف ذl، ٕاال ٔ�هنام
هتم=ش واحض من طرف ا�لغة الفر\سAية، اليت تبقى يه السائدة يف إالدارة 

  .و®قpصاد والتعلمي
، اليت تؤزم من واقع "السلطة ا�لغوية"ٕان هذا ا8ٔمر يعكس ٕاشاكلية 

  .التفاوت والال مساواة، وIدم Áاكفؤ الفرص مابني املواطنني
مرشوIة بتفعيل املقpضيات ٔ�ما �ل»سAبة �لغة ا8ٔمازيغية، فمثة مطالب 

اDسAتورية اجلديدة، اليت جعلت مهنا لغة رمسية ٕاىل Vانب العربية وتقوية 
  ..املنظومة الكفÔG جبعلها وطنية

        ::::السAيد الرئ=سالسAيد الرئ=سالسAيد الرئ=سالسAيد الرئ=س
  .ا´هت:ى، ا´هت:ى ال]م

        ::::املس�شارة السAيدة �دجية الزويماملس�شارة السAيدة �دجية الزويماملس�شارة السAيدة �دجية الزويماملس�شارة السAيدة �دجية الزويم
  ..ملاذا مل ي�Xاول: ون�ساءل يف ا�8ٔري

        ::::السAيد الرئ=سالسAيد الرئ=سالسAيد الرئ=سالسAيد الرئ=س
  .ت l الصوت، ٔ� ا8ٔسAتاذة، تفضيلال، ا´هت:ى، وقطع

        ::::املس�شار السAيد عبد ااملس�شار السAيد عبد ااملس�شار السAيد عبد ااملس�شار السAيد عبد امحلمحلمحلمحليد السعداوييد السعداوييد السعداوييد السعداوي
  .gسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Iىل ٔ�رشف املرسلني

  السAيد الرئ=س احملرتم،
  السAيد رئ=س اaلس الوطين �لحقوق إال\سان احملرتم،

  السAيدة والسادة الوزراء احملرتمني،
  احملرتمني،السAيدة والسادة املس�شار�ن 

يف البداية، نود �مس الفريق احلريك ٔ�ن ننوه هبذه املبادرة الهامة، اليت 
نعتربها حمطة دسAتورية وسAياسAية هامة، تد�ل يف ٕاطار تطبيق مقpضيات 

من اDسAتور، ويه م�ادرة تنضاف ٕاىل جسل متزي وسAبق  160الفصل 
لرقابة جملسAنا املوقر يف تفعيل مضامني اDسAتور يف Vانبه املتعلق �

املؤسساتية، رمغ احليف إالIاليم وتقليص اخpصاصات وÁرæيبة هذه 
  . املؤسسة، اليت �شلك دIامة ٔ�ساسAية ال حميد عهنا يف مغرب املؤسسات

كام ٔ�ن لهذه املبادرة ٔ�مهية كربى، حبيث ت�ٔيت يف وقت يزتايد فGه اه�م 
والت الياdسة املنتظم اDويل جتاه بالدÐ خبصوص جمال حقوق إال\سان واحملا

يف توظيف هذا امللف من طرف خصوم وNدتنا الرتابية �ل�شوÏش Iىل 
املقرتح املغريب اجلاد املتعلق �حلمك ا{ايت 8ٔقا�مينا اجلنوبية، مما ÏسAتوجب مXا 
مجيعا، حكومة و�رملاÐ ؤ�حزا� سAياسAية ونقا�ت وجممتعا مدنيا، التعامل مع 

  .ة واملصداقGةهذا امللف مبزيد من املوضوعية واDق
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  السAيد الرئ=س،
لقد تعززت مك�سAبات بالدÐ يف جمال ÁكرÏس اDميقراطية واحلرïت 
وحقوق إال\سان �لعديد من املنجزات وإالصالNات العميقة، بفضل حمكة 
صاحب اجلال¨ املò محمد السادس، نرصه هللا ؤ�يده، حGث حظيت 

املؤكد ٔ�ن ٕاNداث اaلس  ومن. �رتياح واIزتاز جممتعنا وبتقد�ر دويل واسع
الوطين حلقوق إال\سان يعترب مكسAبا هاما، �لنظر ٕاىل ®خpصاصات 
الواسعة اليت ٔ�سAندت ٕاليه وتنويع تد�الته مع تعز�ز اسAتقالليته، فضال عن 
تقوية سAياسة القرب، من �الل �ٓلية ا�لÛان اجلهوية حلقوق إال\سان، وٕان 

سAتوى اDويل خلري دليل Iىل ٔ�مهية املاكنة اليت �ت حيتلها اaلس Iىل امل 
  .ٕاسهامه يف جمال حامية حقوق إال\سان واDفاع عهنا

ٕان ٔ�مهية التقر�ر ا{ي حنن يف صدد مXاقشAته ال تنحرص فقط يف ٕا�راز 
اDور الهام �لمÛلس يف جمال حامية حقوق إال\سان ٔ�و عرض 8ٔمه ٕاجنازاته 

من مالحظات وتوصيات، وتقار�ره ودراساته، بل Áمكن يف نوعية ما تضمنه 
يف تصحيح بعض ®خpالالت ومعاجلة إالشاكالت  -دون شك  -س�سامه 

والتÛاوزات ذات الصN� Ôرتام حقوق إال\سان وا�هنوض هبا ببالدÐ، مما 
سAيؤدي ٕاىل تعز�ز صورة وماكنة املغرب Iىل الساNة اDولية، æبÂ �متزي 

قراطية وثقافة حقوق �لنضج السAيايس وترتخس فGه قمي احلرية واDمي
إال\سان، وفاء �لزتاماته اDولية يف هذا اaال، مXوهني كذl، يف هذا 

  .إالطار، �اكفة مكوÐت اaلس الوطين، رئ=سا ؤ�عضاء ؤ�طر
  السAيد الرئ=س،

لقد شلكت وضعية السجون وحتسني ٔ�وضاع السجناء ببالدÐ ٕاNدى 
لغا، حGث ´هبنا وطالبنا يف ٔ��رز إالشاكالت اليت يويل لها حزبنا اه�ما �

ٔ�كرث من مXاسAبة ٕاىل العمل Iىل ا�هنوض و®عتناء �ملؤسسات السجنية 
ومبختلف جوانب حGاة السجناء و®ه�م حبقوقهم وصيانة æرامهتم، ببذل 
املزيد من اaهود لتحسني ظروف ٕايواء السجناء وحماربة ان�شار اßدرات 

ظاظ، اليت �شلك ٔ�ساسا �لعديد من دا�ل السجون ومعاجلة ظاهرة ®كت
الصùة، النظافة، : ®´هتااكت حلقوق السجناء، واليت تطال جمال اخلدمات

  .التغدية، ا8ٔمن وٕاIادة إالدماج
ٕان Áرممي وتوسAيع البناïت السجنية وبناء جسون Vديدة ٔ�و الزïدة يف 
الطاقة ®س�Gعابية لسجون ٔ�خرى ال ميكن ٔ�ن �كون وNده Nال Ðجعا 

صالح وضعية السجون وحتسني وضعية السجناء، بل ÏسAتوجب ا8ٔمر الٕ 
ولعل املعطيات إالحصائية املقلقة . ٕاصالNا شامال ملنظومة السAياسة اجلنائية

اليت Vاء هبا التقر�ر �سAتدعي ٔ�كرث من ٔ�ي وقت مىض اسAتعÛالية ٕاصالح 
القانون اجلنايئ، و�اصة Iرب ٕاصالح سAياسة التجرمي والعقاب، من ق�يل 

ساء العقو�ت البديÔ �لعقو�ت السالبة �لحرïت وختفGف العقوبة يف Iدد ٕار 
من اجلنح واجلرامئ وNذف ®عتقال يف اßالفات و�شجيع العدا¨ التصاحلية 
وت�سAيط مسطرة التنازل عن الشاكية، من �الل تعز�ز �ٓليات التصاحل 

  .وٕايقاف سن اDعوى العمومGة وNل ٕاشاكلية ®عتقال ®حpياطي

لقد رصد تقر�ر اaلس حول وضعية السجون بعض ®خpالالت، 
اكسAمترار مجموIة من التÛاوزات متارس دا�ل السجون يف حق الزنالء، 
متس السالمة اجلسدية �لسÛني وæرامpه وٕا\سان=pه، وهو ما Ïشلك خرقا 
�لقوانني املنظمة �لمؤسسات السجنية وا´هتااك حلقوق السجناء، �ٕالضافة ٕاىل 

يف ٕاصدار ا8ٔحاكم وحمدودية املوارد ال�رشية ٕاىل ëري ذl، مما  البطء
ولعل التوصيات . ÏسAتوجب الوقوف عندها و�شخيص ٔ�سAباهبا ومعاجلهتا

اليت Vاءت يف تقر�ر اaلس تعد ٔ�رضية ميكن اع�دها وا�8ٔذ هبا لبلورة 
ووضع اسرتاجتية مXدجمة، تعمتد Iىل سAياسة جXائية واحضة وسAياسة تدبريية 

  .عا¨، هبدف ا�هنوض ب�ٔوضاع السجن والسجناءف
  السAيد الرئ=س،

ارتباطا مبا Vاء يف التقر�ر خبصوص املساواة واملناصفة وماكحفة ا�متيزي 
ضد املرٔ�ة، حGث جسل الوضعية املقلقة حلجم ان�شار العنف ضد ال»ساء، 
�ٕالضافة ٕاىل حمدودية اندماج ال»ساء يف سوق الشغل، فٕاننا نؤكد ب�ٔن 

ة العنف ضد ال»ساء تعد مرشوIا اسرتاجتيا ومسؤولية مشرتكة بني مXاهض
خمتلف الفاIلني وتتطلب تعبئة شامÔ، ومقاربة مشولية مpعددة ا8ٔوVه، مهنا 

  .ما هو قانوين وما هو سAيايس واقpصادي واج�عي
وهنا، جتدر إالشارة ٕاىل ٔ�ن املغرب قد حقق يف هذا إالطار العديد من 

�د مدونة ا8ٔرسة، اليت نصت Iىل املساواة يف تقامس املك�سAبات، مهنا اع
املسؤولية، وقانون اجل»سAية ا{ي مكن ال»ساء املغربيات من مXح V»س=هتن 
8ٔبناهئن من زوج ٔ�جXيب، كام مت Iىل املسAتوى السAيايس اختاذ مجموIة من 
إالجراءات ل�شجيع املشاركة السAياسAية �ل»ساء ومتكGهنن من متثيلية �مة 

ملؤسسة ال�رشيعية وامجلاIات الرتابية، �ٕالضافة ٕاىل احلضور الوازن دا�ل ا
  .�لمرٔ�ة يف السلطة التنفGذية وولوج ال»ساء ٕاىل مراكز القرار واملسؤولية

ëري ٔ�نه، ورمغ لك هذا، فقضية مXاهضة العنف وا�متيزي ضد ال»ساء ال 
امجليع  زالت تتطلب بذل املزيد من اجلهود، مهنا ما هو قانوين، حGث ندعو

ٕاىل املسامهة يف مراجعة النصوص القانونية اليت Áكرس واقع العنف ضد 
ال»ساء وÁرمجة إالرادة السAياسAية، اليت يه مpوفرة وIىل I�ٔىل مسAتوى ويف 
الربÐمج احلكويم Iىل ٔ�رض الواقع، فضال عن ٔ�مهية التحس=س والتوعية 

  .�اصوالرتبية Iىل حقوق إال\سان gشلك Iام وحقوق ا8ٔرسة gشلك 
وIالقة �ملوضوع، فٕاننا يف الفريق احلريك، نود ٔ�ن \سلط الضوء Iىل 
ا�متيزي وإالقصاء ا{ي تعاين مXه املرٔ�ة القروية، ٕاذ رمغ اDور الرئ=يس ا{ي 
تلعبه، ٕاال ٔ�هنا ال Áزال تعاين من ٕاæراهات وصعو�ت، جتعلها تقايس يف 

Ôة، وحتول دون متتعها حبقوقها الاكمGاهتا اليومGىل مظاهر ا�متيزي . حÛوتت
اليت تعاين مهنا املرٔ�ة والفpاة القروية gشلك ٔ�سايس يف Iدم ولوÉا �لمدرسة 
gس�ب الفقر وا�هتم=ش والقGود املفروضة Iىل حركهتا واحلواجز الثقافGة اليت 
تعرتضها، Ðهيك عن Iدم اسAتفادهتن من ٔ�ي مكسب يمت حتقGقه من طرف 

  .حرماهنن من اخلدمات الصحية الرضورية احلركة ال»سائية، �ٕالضافة ٕاىل
  السAيد الرئ=س احملرتم،
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ٕان اه�م حزب احلركة الشعبية مXذ \ش�ٔته ��لغة والثقافة ا8ٔمازيغية 
واDفاع عهنا، �عتبارها عنرصا ٔ�ساسAيا �لشخصية املغربية ومكوÐ ٔ�ساسAيا 
 �لهوية الوطنية، يدفعنا �لن�ش وطرح ال�ساؤل حول ما Vاء به التقر�ر

خبصوص احلقوق ا�لغوية والثقافGة ا8ٔمازيغية، اليت ال �زال يطالها ا�متيزي 
  .وا�هتم=ش وإالقصاء

ف�الرمغ من التنصيص اDسAتوري Iىل املكون ا8ٔمازيغي �لهوية املغربية 
وIىل ا�لغة ا8ٔمازيغية لكغة رمسية، ٕاال ٔ�ن السAياسات العمومGة مل تعرف بعد 

هذه إالرادة Iىل ٔ�رض الواقع، Iرب حماربة لك تغيريا يف اجتاه ٔ�جرٔ�ة وÁرمجة 
ٔ�شاكل ا�متيزي ا�لغوي ضد ا8ٔمازيغية ووضع سAياسات تعكس التعدد ا�لغوي 

  .والتنوع الثقايف �لمجمتع املغريب
ومن مظاهر ا�متيزي ضد ا8ٔمازيغية، نذæر بغياب التعامل ��لغة 

داوالت واملرافعات ا8ٔمازيغية يف احملامك املغربية، حبيث تظل العربية لغة امل
وا8ٔحاكم، دون مراIاة واNرتام ®ن�ء الثقايف 8ٔطراف الزناع، ٕاضافة ٕاىل 
اسAمترار مXع �سجيل ا8ٔسامء ا8ٔمازيغية، والبطء و®رجتالية يف تدرÏس 
ا�لغة ا8ٔمازيغية، Ðهيك ٕاىل ما تتعرض � ا�لغة ا8ٔمازيغية من حGف يف 

مازيغية اليت حتتاج ٕاىل مزيد من اDمع وسائل إالIالم، رمغ جمهود القXاة ا8ٔ 
  .والعناية

هذا، وبقدر ما \سÛل �لك تقد�ر تقدمي اaلس الوطين حلقوق إال\سان 
�لتقر�ر ا{ي بني ٔ�يدينا ��لغة العربية وا8ٔمازيغية معا، فٕاننا يف نفس الوقت 
ندعو اaلس ل�سليط الضوء Iىل ٔ�ماæن الظل اليت �كون فهيا ا�متيزي ا�لغوي 
والثقايف معيقا �متتع ا8ٔفراد �حلقوق املنصوص Iلهيا يف اDسAتور واملعاهدات 
اDولية، كام نطالب احلكومة والربملان معا �ٕالرساع ٕ�صدار القانون التنظميي 
املتعلق بتفعيل ÁرسAمي ا8ٔمازيغية وكذا �ختاذ إالجراءات ®سAتعÛالية 

غية وٕاعطاهئا ماك´هتا الالئقة واجلادة الالزمة لتÛاوز وهتم=ش ا�لغة ا8ٔمازي 
لكغة وطنية رمسية يف مXاh احلياة العامة، �اصة Iىل مسAتوى التعلمي 

  .وإالIالم والتعامل إالداري والقضايئ
  السAيد الرئ=س،

ٕان بعض املعطيات وا8ٔرقام اليت Vاء هبا التقر�ر واملتعلقة �لتحوالت 
ا�متدن وÁراجع \سAبة  اليت عرفها اaمتع املغريب، من ق�يل ارتفاع \سAبة

الساكنة القروية، �سAتدعي مXا، õحزب يويل اه�ما �لغا �لوسط القروي، 
التوقف عندها وربطها �لتوزيع ëري املتاكi �ل�دمات بني املدن والقرى، 
واليت كنا ´متى صادقني ٔ�ن يتطرق ٕا�هيا التقر�ر لكشف حقGقة معاÐة ساكنة 

  .العامل القروي وحقوقها املهضومة
ٕان البادية ظلت وال Áزال، رمغ لك ما حتقق وما يرصح به من ٔ�رقام 
ÏسAتوجب ٔ�حGاÐ وضع بعضها حتت اaهر، حمرومة من بعض اخلدمات 
والتجهزيات ا8ٔساسAية، حبيث اهمتت خمططات التمنية ®قpصادية 
و®ج�عية والثقافGة �ملدن ٔ�كرث من القرى، مما وسع الفوارق بني هذ�ن 

ٔ�دى ٕاىل ´زوح وجهرة Iدد æبري من ساكنة القرى ٕاىل املدن، الوسطني، و 

�لبحث عن ظروف I=ش مXاسAبة ومعل يؤمXون به مدخوال خيول هلم 
الع=ش بعيدا عن البادية مبشالكها، اليشء ا{ي نتج عنه حتدïت حقوقGة 

  .واقpصادية واج�عية يف املدينة
Oة من ساكنة ويه مؤرشات تث�ت احليف ا{ي ال �زال يطال هذه الف

{ا، . املغرب، واليت ال ت»سجم مع معايري حقوق إال\سان وم�دٔ� املساواة
 òو�اصة ت ،ïاولها من مجيع الزواXجيب ٔ�ال نغفل هذه القضية ؤ�ن ن�
املتعلقة �حلق يف الع=ش الكرمي وحماربة لك ٔ�شاكل ا�متيزي اaايل 

  .و®ج�عي
لب ٕ�نصاف ساكن العامل القروي و�ملناسAبة، فٕاننا يف الفريق احلريك نطا

واملناطق اجلبلية، ومتكGهنم من حقوقهم املنصوص Iلهيا يف اDسAتور، يف 
ٕاطار سAياسات مXدجمة �سAهتدف تقوية الب»Gة التحتية وتعممي الكهر�ء وفك 
العز¨ وحماربة الفقر والهشاشة وتوفري السكن الالئق وتوفري اخلدمات 

  . الرضورية
  السAيد الرئ=س،

ة يه اجلوانب والقضاï اليت Ã�ٔرها هذا التقر�ر الهام، ولكن كثري 
سAنكpفي هبذا، Iىل اعتبار ٔ�ن جمال حقوق إال\سان هو سريورة ومعل 

  . ٕاسرتاتيجي ال مpنايه
وما نود الت�æٔيد Iليه يف اخلتام كفريق مXبثق عن احلركة الشعبية، اليت 

قوق واحلرïت، شلكت مXذ مGالدها وال Áزال حصنا مXيعا �Âفاع عن احل
وهو رضورة العمل مجيعا، لك من موقعه، لبناء ثقافة وÁربية حقوقGة تقرن 
احلق �لواجب، وتقوم Iىل جتفGف مXابع التطرف ٔ�اكن �مس ا�Dن ٔ�و العرق 
ٔ�و احلرïت الفردية وÁرسAيخ حقوق إال\سان املقرونة حبقوق اaمتع وفوقهام 

فعمة �روح احلداثة وبقمي املواطنة حقوق الوطن، وذl ٕامياÐ ب�ٔصالتنا امل
املقرونة �لوطنية وتعز�زا لالسAتقرار وا8ٔمن املتنامغ مع الكرامة وم�ادئ 

  .احلقوق إال\سانية
  . شكرا السAيد الرئ=س

  .والسالم Iليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

        ::::السAيد الرئ=سالسAيد الرئ=سالسAيد الرئ=سالسAيد الرئ=س
  . شكرا السAيد الرئ=س احملرتم

  .راللكمة لفريق التجمع الوطين لûٔحرا

        ::::املس�شار السAيد عبد اaيد املهااملس�شار السAيد عبد اaيد املهااملس�شار السAيد عبد اaيد املهااملس�شار السAيد عبد اaيد املهايشيشيشيش
  .gسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Iىل ٔ�رشف املرسلني

  السAيد الرئ=س احملرتم،
  السAيدة والسادة الوزراء احملرتمون،

  السAيد رئ=س اaلس الوطين حلقوق إال\سان احملرتم،
  السAيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

للكمة اليوم �مس فريق التجمع الوطين لûٔحرار ٔ��رشف �ن ٔ�تناول ا
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ملناقشة التقر�ر ا{ي قدمه السAيد رئ=س اaلس الوطين حلقوق إال\سان 
ٔ�مام جمليس الربملان، وقد Vاء هذا العرض يف ٕاطار تفعيل بنود اDسAتور، 

مXه، من Éة، وكذا احلراك والتفاIالت اليت �شهدها  160و�اصة الفصل 
اDولية معوما ومس�ٔ¨ حقوق إال\سان �ملغرب، من Éة الساNة احلقوقGة 

  .ٔ�خرى
�كرس  2011لقد تب»ت اململكة املغربية دسAتورا Vديدا يف فاحت يوليوز 

حقوق إال\سان، كام يه مpعارف Iلهيا Iامليا، وينص Iىل حامية مXظومهتا 
  .ومراIاة طابعها الكوين وIدم قابليهتا �لتجزيء

Á ىلI تور ٔ�يضاAسDىل ال�رشيعات وقد نص اI وليةDات اGس االتفاقÏكر
  .الوطنية والتنصيص Iىل العمل Iىل مالءمة هذه ال�رشيعات مع مقpضياهتا

وقد شلك ذl تتوجيا دسAتورï ملسار طويل من إالجنازات يف جمال 
حقوق إال\سان انطلق مXذ اسAتقالل املغرب وعرف توÁرات مpعددة وخمتلفة 

ىل السعي ٕاىل املصاحلة ٕ�طالق هي�ٔة ٕاىل ٔ�ن تفpقت عبقرية املغرب إ 
وتلهتا جمهودات �رشيعية هامة . إالنصاف واملصاحلة اليت تعترب مفخرة وطنية

سامهت فهيا احلكومة وشارæت يف صياغهتا لك املكوÐت الرمسية وëري 
الرمسية املعنية مبلف حقوق إال\سان مبقاربة �شارæية وIرب قXوات 

وقانون اجل»سAية، وصوال ٕاىل املراجعة  مؤسساتية، انطلق بقانون ا8ٔرسة
  .القامئة ا8ٓن �لقانون اجلنايئ وإالصالNات اليت يعرفها القضاء

  السAيد الرئ=س احملرتم،
لنا الرشف ٔ�ن يعترب اaلس الوطين حلقوق إال\سان اليوم عضوا فاIال 
يف جلنة الت»سAيق اDولية �لمؤسسات اDولية حلقوق إال\سان املمثÔ ملا �زيد 

مؤسسة Iرب العامل والشAبكة إالفريقGة �لمؤسسات الوطنية املعنية  100 عن
حلقوق إال\سان وامجلعية الف́ركفونية �لمؤسسات الوطنية وكذا احلوار العريب 
ا8ٔورويب والشAبكة العربية �لمؤسسات الوطنية حلقوق إال\سان، كام يعترب 

مسAتوى  من املؤسسات الوطنية ا8ٔكرث دينامGة وحضورا ومسامهة Iىل
جملس حقوق إال\سان جبنيف، ونفpخر ٔ�ن يتفاIل اaلس مع مXظومة ا8ٔمم 
املتùدة حلقوق إال\سان، مبا فهيا ا�لÛان وفرق العمل واملقرر�ن اخلاصني 
وواكالت ا8ٔمم املتùدة املتخصصة املعمتدة �ملغرب وكذا مع مXظوميت ®حتاد 

حلكومGة والزïرات ا8ٔورويب وجملس ٔ�ور� واملنظامت اDولية ëري ا
اDبلوماسAية من �الل اسAتق�ال الوفود والبعثات اDولية، وكذا ما نعتربه 

  .اIرتافا دوليا ��منوذج املغريب يف جمال حقوق إال\سان
  السAيد الرئ=س احملرتم،

لقد Vددت مقpضيات النظامني اDا�لني لغرفيت الربملان ٔ�هداف العالقة 
قوق إال\سان والربملان لتحقGق ا8ٔهداف املؤسساتية بني اaلس الوطين حل

  :التالية
ـ Áمثني اaهودات املبذو¨ من ق�ل املؤسسات الوطنية يف جمال  1

املسامهة يف جودة ال�رشيعات واعتبار ا8ٓراء ®س�شارية مضن ا8ٔشغال 
التحضريية �لنصوص ال�رشيعية اليت ميكن العودة ٕا�هيا يف فهم وت�ٔويل 

  ق؛املقpضيات عن التطبي
ـ املسامهة يف مالءمة ال�رشيعات الوطنية مع املعاهدات اDولية  2

اليت صادقت Iلهيا بالدÐ لتعز�ز دور الربملان يف تقGمي السAياسات العمومGة 
�الس�Xاد، عند ®قpضاء، Iىل ا8ٓراء واDراسات املنجزة من ق�ل 
 املؤسسات الوطنية، وهكذا �كون املغرب من اDول السAباقة لتفعيل

م�ادئ بلغراد اليت هتم العالقة بني الربملاÐت الوطنية واملؤسسات الوطنية 
  .حلقوق إال\سان

ونفpخر من موقعنا، كربملانيني مغاربة، ٔ�ن �كون اaلس الوطين حلقوق 
إال\سان من ٔ�مه املشاركني يف العديد من ا�لقاءات اDراسAية والندوات اليت 

ٔ�و جملس املس�شار�ن، مبا يف ذl نظمت، سواء مببادرة من جملس النواب 
هذه املشاركة اليت . م�ادرات الفرق الربملانية وبعض ا�لÛان الربملانية اDامئة

ٔ�عطت قمية ٕاضافGة لهذه ا�لقاءات، وفpحت احلوار بني املؤسسات من Éة 
واaمتع املدين من Éة ٔ�خرى، حىت نصل ٕاىل ٔ�ريق مسAتوïت تطبيق 

نقطع الطريق ٔ�مام لك من حياول ٔ�ن جيعل م�ادئ حقوق إال\سان، وحىت 
من هذا امللف ورقة ضغط Iىل املغرب وعرقÉ Ôوده يف اDفاع عن 

  .الوNدة الرتابية �لمملكة وÁمثني مك�سAباته يف ا8ٔمن و®سAتقرار
  السAيد الرئ=س احملرتم،

  السAيدة والسادة الوزراء احملرتمني،
  السAيدة والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

احلوار حول العديد من القضاï احلساسة هو الس�Gل الوحGد  ٕان فpح
�لخروج ب»pاجئ Áريض امجليع، وIىل سAبل املثال فٕان عقوبة إالIدام حمل 
نقاش وتضارب بني ا8ٔفاكر واملواقف دا�ل اaمتع، خصوصا يف Nا¨ بعض 
اجلرامئ ال�شعة وخملفاهتا Dى ٔ�قارب الضùاï، و\شارك دعوة اaلس ٕاىل 

د حوار هادئ ورصني ومعقلن حول هذا املوضوع، حىت ي�سAىن لنا اع�
  .اخلروج ب»pاجئ Áريض مجيع ا8ٔطراف

ٕان ما Vاء يف التقر�ر ي�رش �لك¯ري من التفاؤل ؤ�ن التفاIل ®جيايب مع 
القضاï احلساسة يف جمال حامية حقوق إال\سان واملسامهة يف ا�هنوض 

ية قدرات املصاحل العمومGة جيعلنا gشفافGهتا وٕاشاعهتا واملسامهة يف Áمن 
\سAتحرض بفخر مجمل املسار إالصالh ا{ي دش»pه بالدÐ مXذ سAنوات 
واملك�سAبات احملققة يف ٕاطاره، بدءا من ٕادماج احلقوق الثقافGة وا�لغوية يف 
 Ðمازيغية وقرار بالدûٔداث املعهد املليك لNة مع ٕاGياسات العمومAدة السXٔ�ج

نتقالية مع ٕاNداث هي�ٔة إالنصاف واملصاحلة ومتكني فpح ورش العدا¨ ®
بالدÐ من عنارص سAياسAية Áروم توسAيع الولوج ٕاىل احلقوق ®قpصادية 
و®ج�عية، �اصة �ل»سAبة �لفOات الهشة مع ٕاطالق املبادرة الوطنية 
�لتمنية ال�رشية والتفكري امجلاعي يف منوذجXا التمنوي من �الل تقر�ر 

ق املراجعة العميقة لرشوط احلاكمة الرتابية مع ورش امخلسAي»Gة وانطال
  .اجلهوية

ٔ�ما Iىل املسAتوى املعياري، فقد متت املصادقة Iىل العديد من 
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النصوص وتعديل بعضها، مبا Ïسمح بتوسAيع جمال احلقوق واحلرïت 
املضمونة يف نظامXا املعياري الوطين، ومن ذl صدور مدونة ا8ٔرسة 

وتعديل ومراجعة قوانني ) 2007(اجل»سAية وتعديل قانون ) 2004(
والتطو�ر املتدرج ) 2004(ووضع مدونة الشغل ) 2002(احلرïت العامة 

والقانون اجلنايئ من �الل جترمي ) 2006و 2003(لقانون املسطرة اجلنائية 
وحتسني التنظمي ) 2003سAنة (والتحرش اجل»يس ) 2006يف (التعذيب 

  ).2004(اصة القضايئ ٕ�لغاء حممكة العدل اخل
كام مت العمل Iىل ٕاIداد خطة العمل الوطنية يف جمال اDميقراطية 
وحقوق إال\سان، طبقا لتوصيات ترصحي وخطة معل مؤمتر فGينا حلقوق 

هبدف متكني بالدÐ من ٕاطار م»سجم ومXدمج  1993إال\سان املنعقد لسAنة 
  .�لسAياسات العمومGة املرÁكزة Iىل حقوق إال\سان

  س احملرتم،السAيد الرئ=
ٕان ما Vاء يف التقر�ر جيعلنا كذl نفpخر بتطور جمال حقوق إال\سان 
يف بالدÐ، هذا اaال ا{ي ال زال يعرف تفاIالت جتعلها م»سجمة مع 
قXاIاهتا مببادئ حقوق إال\سان املتعارف Iلهيا دوليا ومسAتوى الزتاماهتا 

التارخيية واDي»Gة  �ملواثيق واملعاهدات اليت صادقت Iلهيا ومسAتوى قميها
  .وا�8ٔالقGة اليت بين Iلهيا املغرب مسعته يف هذا اaال

وٕان ما Vاء يف التقر�ر من مواضيع هتم خمتلف القطاIات احلكومGة من 
وزارة العدل واحلرïت ووزارة اDا�لية واجلالية املغربية املقمية �خلارج 

تصال والوزارة املنتدبة ووزارة الثقافة ووزارة الرتبية الوطنية ووزارة اال
امللكفة �لوظيفة العمومGة وحتديث إالدارة ووزارة الصùة والوزارة امللكفة 
�لعالقات مع الربملان، جعل التقر�ر �كون شامال واaال ال Ïسمج هنا 
�لنقاش فGه يف هذا احلزي الزمين الضيق، ولكن لنا اليقني ٔ�ن املغرب وضع 

الصحيح ا{ي سAيجعل من بالدÐ منوذVا مXظومpه احلقوقGة Iىل مسارها 
  .عربيا وٕافريقGا يف هذا إالطار

خpاما، �مس فريق التجمع الوطين لûٔحرار ننوه �لعمل ا{ي يقوم به 
  .اaلس الوطين حلقوق إال\سان

  .شكرا السAيد الرئ=س
        ::::السAيد الرئ=سالسAيد الرئ=سالسAيد الرئ=سالسAيد الرئ=س

  . شكرا السAيد الرئ=س
  .اللكمة ا8ٓن �لفريق ®شرتايك

        ::::اßتار صواباßتار صواباßتار صواباßتار صواباملس�شار السAيد املس�شار السAيد املس�شار السAيد املس�شار السAيد 
  .Ïسمل مكpوب �لسAيد الرئ=س

        ::::السAيد الرئ=سالسAيد الرئ=سالسAيد الرئ=سالسAيد الرئ=س
  .ٕاذن س=سمل اللكمة �لرئاسة. شكرا

  .اللكمة ا8ٓن �لفريق اDسAتوري
  .شكرا جزيال

�دي زرæودي زرæودي زرæودي زرæو���        ::::املس�شار السAيد املس�شار السAيد املس�شار السAيد املس�شار السAيد 
  .gسم هللا الرمحن الرحمي
  السAيد الرئ=س احملرتم،

  السادة الوزراء،
  السادة والسAيدات املس�شار�ن احملرتمني،

ظمي الرشف ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس فريق ®حتاد اDسAتوري ملناقشة يل ع
التقر�ر ا{ي قدمه السAيد رئ=س اaلس الوطين حلقوق إال\سان ٔ�مام 

، ٔ�ي مXذ حوايل سAنة تقريبا، يف سAياق 2014يونيو  16جمليس الربملان يوم 
  . 160، والسÆA �لفصل 2011تفعيل مقpضيات دسAتور 

ملف حقوق إال\سان ملف يتطلب  واملغرب اكن دامئا مؤمXا ب�ٔن
املوضوعية يف التعاطي واملصداقGة يف التعامل والرؤية العميقة، حGث اكنت 
بالدÐ سAباقة ٕاىل صياëة منوذج مغريب، ٔ�صبح ا8ٓن م¯اال يقpدى به، 
ويرضب به املثل Iىل الصعيد اDويل، فقد ٔ�بدع املغرب هيئة إالنصاف 

فسه وٕانصاف ٔ�بنائه، سواء اكنوا Iىل واملصاحلة، �لمصاحلة مع ماضيه ومع ن 
حق ٔ�و غرر هبم يف مراNل °رخيية سادت فهيا ا8ٓراء والتوÉات 
إاليدولوجGة العنيفة، مث اكن املغرب مXذ هيئة إالنصاف واملصاحلة سAباقا ٕاىل 

، 2011ٕاصالNات �رشيعية ومؤسساتية æبرية Vدا ومعيقة، æرسها دسAتور 
الواردة يف العامل، �ٕالضافة ٕاىل ÁكرÏس ا{ي نص Iىل مجمل حقوق إال\سان 

 - 19مسو االتفاقGات اDولية Iىل ال�رشيعات الوطنية، فقد Vاءت الفصول 
، لك املقpضيات تؤكد Iىل احلقوق 35 -32 - 24 -23 -22 - 21 -20

السAياسAية و®ج�عية والثقافGة والفOوية، وجرم اDسAتور املغريب إال�دة 
امئ احلرب واكفة ®´هتااكت اجلسAمية واملمهنÛة واجلرامئ ضد إال\سانية وجر 

حلقوق إال\سان، ولعل تتوr هذا املسار مXعكس �لك وضوح وشفافGة يف 
هذه اجللسة اليوم، اليت تؤرش Iىل ٔ�ن موضوع حقوق إال\سان �ملغرب 
ٔ�صبح ا8ٓن نقاشا مؤسساتيا حيميه ويؤطره اDسAتور ويؤطره جممتع مدين 

ع حقوق إال\سان موضوعيا جممتعيا، Ïشارك فGه فاIل، بل لقد حتول موضو 
  .امجليع ويتفاIل معه امجليع

  السAيد الرئ=س احملرتم،
  السادة الوزراء احملرتمون،

  السAيدات والسادة املس�شارون،
لنا يف هذا البÂ ٔ�ن نعزت �ٕالجنازات يف جمال احلقوق، ولنا ٔ�ن ننوه 

ية اليت ٔ�ضافها اaلس �ملسAتوى العايل واaهود الك�ري وإالضافة النوع 
الوطين حلقوق إال\سان، ا{ي شلك فضاء مؤسساتيا ملعاجلة لك 
إالشاكليات احلقوقGة وتدارسها وٕابداء الرٔ�ي حولها، حGث اكنت مساهامت 
ومقررات اaلس مXارة Ð�ٔرت الطريق ٔ�مام احلكومة والربملان Iىل Nد سواء 

ملعاهدات اDولية، ولنا ٔ�ن لتطو�ر ال�رشيعات ومالءمهتا، مع املسAتÛدات وا
نقف وقفة ٕاVالل وتقد�ر وÁكرمي للك مكوÐت هذا اaلس، وIىل رٔ�سهم 

  .السAيد الرئ=س
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لكن البد من احليطة واحلذر، 8ٔن هناك ٔ�مران اثنان البد من التن�Gه 
  :ٕا�هيام

®سAتغالل املغرض حلقوق إال\سان واسAتعاملها بدون وVه حق : ٔ�وال
وعرقÔ مسريته ٔ�و لزرع الفpنة والشقاق بني  ٕاما �لمس gسمعة املغرب

مكوÐت اaمتع املغريب ٔ�و �لنيل من وNدته الرتابية، ويه لكها حماوالت 
dïسة خلصوم الوNدة الرتابية وI8ٔداء ا�منوذج املغريب، ا{�ن يتطاولون Iىل 
حقوق إال\سان لفرمÔ سري املغرب حنو ®سAتقرار والتقدم، فال ميكن ٔ�ن 

تتحول حقوق إال\سان ٕاىل مطية لرتوجي ٔ�فاكر ®نفصال  نتق�ل ٔ�ن
والتطرف، الميكن ٔ�ن تتحول حقوق إال\سان ٕاىل ïفطة تتخفى وراءها 
´زاIات ودعوات غريبة لتقويض ا8ٔسس العقدية والعميقة �لمجمتع املغريب، 

  .´زاIات هتدف ٕاىل تفكGك ا8ٔرسة و®حنالل اخللقي والريع السAيايس
ملقابل ٕان يتحول هاجس ®سAتقرار واحملافظة Iىل ا8ٔمن الميكن �: Ãنيا

وحقوق اaمتع ٕاىل مربر ال´هتاك احلقوق وتقGيد حرية ا8ٔفراد ومصادرة 
  .حرïهتم يف ®حÛpاج والتعبري والتفكري وإالبداع وإالنتاج

و�ملناسAبة، فٕاننا يف الفريق ®حتاد اDسAتوري \سÛل ا´زIاVا وقلقا 
خمالفات وا´هتااكت رصحية حلقوق إال\سان يف عهد هذه æبريا ملا جسل من 

احلكومة اليت ٔ�فرزهتا صناديق ®قرتاع، واليت تدعي ٔ�هنا حكومة إالصالح، 
وهو ما نعتربه Áراجعا عن املك�سAبات، خصوصا القمع ا{ي تعرضت � 
بعض ®حÛpاVات اßتلفة، مهنا احÛpاVات املعطلني واحلقوقGني وبعض 

  . يةالهيئات املهن 
 .وشكرا السAيد الرئ=س

        ::::السAيد الرئ=سالسAيد الرئ=سالسAيد الرئ=سالسAيد الرئ=س
  .شكرا

  .اللكمة ا8ٓن لفريق التùالف ®شرتايك، سAيعود
  .ٔ�مر ٕاذن ٕاىل الفريق الفGدرايل �لوNدة واDميقراطية

        ::::املس�شار السAيد محمد دعيدIةاملس�شار السAيد محمد دعيدIةاملس�شار السAيد محمد دعيدIةاملس�شار السAيد محمد دعيدIة
  .شكرا السAيد الرئ=س

  السادة والسAيدة الوزراء،
  السادة املس�شار�ن،

�لوNدة واDميقراطية ٕالبداء مالحظات  ٔ��رشف �مس الفريق الفGدرايل
ورٔ�ي الفريق حول تقر�ر اaلس الوطين حلقوق إال\سان، طبقا ملقpضيات 

من اDسAتور، ويه فرصة �لوقوف Iىل الرتاكامت إالجيابية  160الفصل 
ومسAتوى احلقوق ®قpصادية و®ج�عية �لطبقة العامÔ املغربية ومعوم 

من النقوص والسلبيات Iىل الوضع احلقويق الاكدNني ببالدÐ ؤ�يضا ماك
  . �ملغرب

ٕالزامGة العديد من  2011مفن إالجيابيات ا8ٔساسAية ملقpضيات دسAتور 
مؤسسات احلاكمة بتقدمي تقر�ر سAنوي �لربملان، تليه مXاقشة، Áكون 
مXاسAبة و�ٓلية ملساء¨ خمتلف القطاIات الوزارية واملؤسسات الوطنية، اليت 

لعمومGة واحلقوق ®قpصادية و®ج�عية والثقافGة تعىن �لسAياسات ا
والبي�Gة وٕاعامل اDميقراطية ال�شارæية، كام ٔ�ن م�ٔسسة العالقة بني الربملان 
واaلس الوطين حلقوق إال\سان وفق م�ادئ بلغراد جعلت من اaلس اليوم 
 مؤسسة مواæبة ومصاح�ة �لربملان فÆ خيص اNرتام خمتلف مشاريع القوانني

  .ملعايري حقوق إال\سان كام هو مpعارف Iلهيا Iامليا
  السAيد الرئ=س، 
  السادة الوزراء، 

  السادة املس�شار�ن،
ٕاننا ٕاذ \سÛل يف الفريق الفGدرايل �لك ٕاجيابية اaهودات واجلرٔ�ة اليت 
طبعت ٔ�عامل اaلس الوطين حلقوق إال\سان يف ا8ٓونة ا�8ٔرية، خبصوص 

لصÔ بتوسAيع جمال احلقوق واحلرïت امجلاعية العديد من القضاï ذات ا
والفردية وت��ع تنفGذ توصيات هيئة إالنصاف واملصاحلة، من V�ٔل اسAتÛالء 
احلقGقة اكمg Ôش�ٔن ®´هتااكت اجلسAمية حلقوق إال\سان و®خpفاء القرسي 
وجرامئ ®غتيال السAيايس ومن V�ٔل الطي ا�هنايئ لصفùة مايض 

  :  ما جرى، \سÛل املالحظات التالية®´هتااكت وIدم Áكرار 
تعرث �سوية العديد من ملفات حضاï ®´هتااكت اجلسAمية حلقوق  -

 Ôح الفرصة ملواصGال، مما ي�Vٓ8ىل اعتبار ٔ�هنا وضعت �ارج اI ،إال\سان
®حÛpاVات من طرف الضùاï وذوهيم واملنتدى املغريب من V�ٔل احلقGقة 

  وإالنصاف؛
ديد من الضùاï فÆ خيص إالدماج ®ج�عي اسAمترار معاÐة الع -

وٕاشاكلية التقاIد، اليت جيب Iىل اaلس الوطين حلقوق إال\سان، مبعية 
السAيد رئ=س احلكومة، م�ارشة هذا امللف مبا يضمن إالنصاف وإالدماج 
®ج�عي �لضùاï وحتمل اDو¨ ملسؤوليهتا اكمÔ يف ٕادماج اج�عي حقGقي 

  التحكميية؛طبقا �لمقررات 
\سÛل، ب�ٔسف، غياب ٔ�ي ٕاشارة يف تقر�ر اaلس الوطين حلقوق  -

  .إال\سان ٕاىل ٔ�مه توصية لهيئة إالنصاف واملصاحلة واملتعلقة �حلاكمة ا8ٔمXية
فالتقر�ر اخلتايم لهيئة إالنصاف واملصاحلة، ا{ي شلك حمطة �رزة يف 

 اaمتع وثورة ثقافGة التارخي السAيايس املغريب، لكونه N�ٔدث �ل�Ô فكرية يف
وسAياسAية، ل=س لكامت يف سطور ٔ�و توصيات يف فقرات ٔ�و خطاب يف 
ورق ٔ�و vم نرثي مدون، وٕامنا هو، ٔ�وال وق�ل لك يشء، حمطة °رخيية 
جلعل احلارض حيمك Iىل املايض ب�ٔه� وذويه، ويتطلع ٕاىل املسAتق�ل ب�ٔدوات 

ت ما يوازي ا8ٔبعاد، اعتبارا ٕاىل مpغرية وبقواIد ال زالت Ãبتة، لها من اDالال
ٔ�ن قواIد صناIة البÂان مل تعد �لنفط ومشAتقاته ٔ�و �لعسكر ؤ�دواته، وٕامنا 
ٔ�صبحت تمت �لعمل ومسAتÛداته وٕ�ميان الفرد بوطنه، فٕاذا اكن املغرب قد 
تصاحل مع ذاته، ومع ماضيه، واخpار العدا¨ ®نتقالية بدل العدا¨ ®نتقامGة 

ملايض ب�ٔحزانه و�ٓالمه والتطلع ٕاىل املسAتق�ل Iرب ورش وطي صفùة ا
إالصالح املؤسسايت مكد�ل لبناء دو¨ احلق والقانون والت�ٔس=س املتعايل 
 òية يندرج مضن تXت، مفوضوع احلاكمة ا8ٔمïرتام احلرNحلقوق إال\سان وا
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ا8ٔوراش إالصالحGة، وN�ٔد ٔ�مه التوصيات الصادرة عن الهيئة، قوا�ا 
وفق مقاربة قانونية سAياسAية، حقوقGة وتقXية، من  فق ا8ٔمنٕاصالح مر 

�الل ٕاعامل مفهوم احلاكمة ا8ٔمXية يف السAياسات العمومGة وجع� مXخرطا 
  .يف دينامGة إالصالح

{l، فاحلاكمة ا8ٔمXية تعد مد�ال رئ=سAيا Dمقرطة احلياة العمومGة، 
Á يد احلاكمة �اصة بعد دسرتة توصيات هيئة إالنصاف واملصاحلة حولAرش

، حGث ٔ�حضى لزاما Iىل السلطات العمومGة 2011ا8ٔمXية، يف دسAتور 
امللكفة حبفظ ا8ٔمن �ملغرب، Iىل غرار ما هو معمول به يف مجيع دول 
العامل، لكون هذا اaال هو من مصمي ®خpصاصات ا8ٔصلية �Âو¨ 

8ٔبعاد ®خنراط يف دينامGة التحول وإالصالح واملضامني واملفاهمي وا
الفلسفGة العميقة �لمفهوم اجلديد �لسلطة، ا{ي ٔ�سس � Vال¨ املò يف 

، فاDو¨ من �الل مؤسساهتا إالدارية 1999ٔ�كتو�ر  12خطابه بتارخي 
وÉ�ٔزهتا اßتصة يه املسؤو¨ عن اسAت��اب ا8ٔمن، سواء Iىل املسAتوى 

  .رشطة القضائيةاملركزي ٔ�و اجلهوي ٔ�و احمليل Iرب �ٓلييت الضبط إالداري وال 
فاحلاكمة ا8ٔمXية مسؤولية جممتعية وجزء ال يتجزٔ� من دمقرطة اaمتع، 

  .لكون ا8ٔمن و®سAتقرار من رشوط ممارسة احلرïت وا�متتع �حلقوق
ولعل ٔ��رز ما ٔ�وصت به هيئة إالنصاف واملصاحلة حول ÁرشAيد احلاكمة 

املراق�ة والتحقGق ا8ٔمXية ببالدÐ، املسؤولية احلكومGة يف جمال ا8ٔمن و 
الربملاين، {l مل نفهم ملاذا ٔ�سقط اaلس الوطين يف تقر�ره السAنوي هذه 
التوصية الهامة، بعد ما ٔ�ن ٔ�سقطت احلكومة من خمططها ال�رشيعي ٕاخراج 

من اDسAتور، مضن  54اaلس اI8ٔىل لûٔمن طبقا ملقpضيات الفصل 
  !الوالية ال�رشيعية احلالية؟

  السAيد الرئ=س، 
  لسادة الوزراء،ا

  السادة املس�شار�ن،
يعترب حتقGق املساواة بني الرVال وال»ساء وٕاحقاق املناصفة وماكحفة 
ا�متيزي، �اصة بعد النكوص ا{ي عرفpه العديد من مشاريع القوانني 
والنصوص التنظميية ا�8ٔرية املتعلقة �جلهات وا8ٔقالمي وامجلاIات والعامل 

يت ال Áزال مطروNة Iىل اaلس الوطين حلقوق املزنليني، من التùدïت ال
إال\سان ومؤسسات اaمتع املدين واحلقويق معوما، من V�ٔل اسAمترار النضال 
لبلوغ ٔ�هداف اخلطة الوطنية �لمساواة واملناصفة والتفعيل السلمي ملقpضيات 

  .اDسAتور ؤ�جرٔ�ة القوانني والتدابري اخلاصة بت�ٔس=س هيئة املناصفة
  ،السAيد الرئ=س

ٕان اسAمترار التضييق Iىل حرية الصùافة ومXع العديد من التظاهرات 
الثقافGة و®سAتعامل املفرط �لقوة لفض بعض ®حÛpاVات السلمية Ïسائلنا 
وÏسائل اaلس الوطين حلقوق إال\سان عن اDور ا{ي قام به �لùد من 

ت هذه التÛاوزات واحلفاظ Iىل الصورة احلقوقGة لبالدÐ دا�ل املنظام
واملؤسسات اDولية املعنية حبقوق إال\سان، و�ٓخر منوذج �لتضييق Iىل 

الصùافة والصùافGني قرار الفصل ا�هنايئ ا{ي اختذه املد�ر العام لواك¨ 
املغريب العريب لûٔنباء يف حق ٕاNدى الصùافGات Iىل ٕا(ر الوقفة 

يق Iىل ®حÛpاجGة اليت نظمهتا النقابة الوطنية �لصùافة واسAمترار التضي 
        .العمل النقايب واحلرية النقابية

ويف هذا إالطار، فٕان اaلس الوطين حلقوق إال\سان مدعو ٕالعامل 
سلطته املعنوية وماكنته ووضعيته ®عتبارية، ٕان Iىل املسAتوى الوطين ٔ�و 

 87اDويل، محلل احلكومة املغربية من V�ٔل املصادقة Iىل االتفاقGة رمق 
من القانون اجلنايئ، يف Áاكمل مع  288ٕالغاء الفصل ملنظمة العمل اDولية و 

التنظمي القانوين �لحرïت النقابية واحلق يف إالرضاب و®حÛpاج وعقلنة 
Ðاملشهد النقايب ببالد.  

  السAيد الرئ=س، 
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شار�ن،
بة ٕاننا من موقعنا كفريق عاميل، مقpنع ب�ٔن املقاربة احلقوقGة بدل املقار 

إالحسانية يه الكفÔG بضامن العديد من احلقوق ا8ٔساسAية ßتلف الفOات 
الهشة �aمتع، {l فٕاننا \شاطر اaلس الوطين حلقوق إال\سان العديد من 

  : التوصيات الواردة يف تقر�ره السAنوي و�اصة
قانون ـ ٕاطار محلاية ا8ٔش�اص يف وضعية ٕاIاقة، وا{ي اكنت لنا  - 1

ديالت خبصوصه، ا\سÛاما مع مالحظات العديد من التع
 وتوصيات اaلس الوطين حلقوق إال\سان هبذا الصدد؛

م�ٔسسة �ٓليات اDميقراطية ال�شارæية ٕ�عامل مقpضيات الفصول  - 2
من اDسAتور وال�رسيع بوضع القوانني اخلاصة  139و 15، 14

هبيئات ا�هنوض �لتمنية ال�رشية واملسAتدامة واDميقراطية 
 ال�شارæية؛

ٕارساء م�دٔ� ال�سجيل التلقايئ يف ا�لواحئ ®نت�ابية بناء Iىل  - 3
 البطاقة الوطنية؛

تضمني القوانني ®نت�ابية مقpضيات تنص Iىل تعيني وæيل مايل  - 4
للك مرحش ٔ�و الحئة مرحشني وفpح حساب بنيك �اص مبصاريف 
امحلÔ ®نت�ابية ومXح مساIدي امحلÔ ®نت�ابية وضعية ٔ�جراء 

حمددة املدة، �لùد من ®سAتعامل املفرط �لامل يف بعقود شغل 
®نت�ا�ت، ويه إالجراءات اليت مل تتضمهنا مقpضيات القوانني 

 املنظمة لالسAتحقاقات القادمة، لûٔسف؛
احملدد لرشوط وæيفGات املالحظة  30.11مراجعة القانون  - 5

 املسAتقÔ واحملايدة لالنت�ا�ت؛
اجلديد املنظم �لمؤسسات  التعجيل ٕ�صدار إالطار القانوين - - 6

 ®س�شفائية لûٔمراض العقلية والنفسAية؛
جعل مXاسAبة مراجعة القانون اجلنايئ فرصة لتطو�ر إالطار  - 7

 القانوين محلاية اN8ٔداث؛
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�رسيع وترية املصادقة Iىل القوانني املتعلقة �لسجون و®جتار يف  - 8
ال�رش والهجرة ومعوم القوانني ذات الصÔ، مع احلرص Iىل 

 ٕارشاك مXظامت اaمتع املدين؛
ٕاIادة النظر يف النظام القانوين �لمسطرة الت�ٔدي�Gة يف املؤسسات  - 9

 السجنية؛
 تعز�ز الضامÐت القانونية �لوقاية من التعذيب؛ -10
 تقوية الرقابة والتفp=ش يف ٔ�ماæن سلب احلرية؛ -11
 ٕاخراج القانون اخلاص �لولوج ٕاىل املعلومة؛ -12
صفة قانونية �ملغرب من خمتلف احلقوق متتيع املهاجر�ن املقميني ب -13

السAياسAية و®قpصادية، مبا يف ذl املشاركة يف ®نت�ا�ت 
 احمللية؛

متتيع املهاجر�ن املغاربة من حق املشاركة يف ®نت�ا�ت احمللية  -14
  .وال�رشيعية والتصويت بدول املهجر

ويف ا�8ٔري، فٕان احلكومة مدعوة لٕالرساع ٕ�خراج هذه التوصيات 
رتقاء �لوضع احلقويق ببالدÐ وحتصني املك�سAبات وٕارساء ٔ�سس التقدم لال

®قpصادي وبناء اaمتع احلدايث والعرصي و®خpيار اDميقراطي �لمغرب، 
ا{ي ما ف~ Vال¨ املò يؤكد Iليه ويعمل من �V�ٔ، فالقمية ا8ٔساسAية يف 

   .ون واملؤسساتIامل اليوم يه اDميقراطية واملواطنة ودو¨ احلق والقان
  .شكرا السAيد الرئ=س

        ::::السAيد الرئ=سالسAيد الرئ=سالسAيد الرئ=سالسAيد الرئ=س
  .شكرا

ٔ�عود ا8ٓن ٕاىل فريق التùالف ®شرتايك وهو �ٓخر تد�ل دïل 
  .املس�شار�ن احملرتمني، تفضل السAيد الرئ=س

        ::::املس�شار السAيد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار السAيد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار السAيد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار السAيد عبد ا�لطيف ٔ�معو
  .شكرا السAيد الرئ=س

  السادة الوزراء،
  السAيدة الوز�رة،

  السادة املس�شار�ن،
  دة والسAيد رئ=س اaلس الوطين حلقو ق إال\سان،السا

  السAيد الرئ=س،
من اDسAتور وكذl مقpضيات م�ادئ  160تفعيال ملقpضيات املادة 

�رÏس وم�ادئ بلغراد حول العالقة بني املؤسسات الوطنية حلقوق إال\سان 
والربملان، �در السAيد ٕادرÏس الزييم، رئ=س اaلس الوطين حلقوق إال\سان 

، والربملان اليوم يناقش 2014يونيو  16دمي تقر�ره ٕاىل الربملان، ٔ�ظن يوم بتق
  .هذا التقر�ر

 –يف اعتقادي رمبا يف ظين  –البد ٔ�ن \سÛل هذا احلدث، 8ٔنه يعترب 
ٔ�نه Nدث ٔ�ن يبادر الربملان ٕاىل مXاقشة هذا التقر�ر و8ٔول مرة يف °رخيه، 

  .لبالديشء ٕاجيايب يعزز التجربة الربملانية دا�ل ا
كذl، البد ٔ�ن \سÛل ٔ�ن الهاجس احلقويق Dى الربملان املغريب Ãبت 
وقار، ملتصق �لعمل ال�رشيعي، �خلصوص Iىل مسAتوى مXاقشة 
املزيانيات، وIىل ا8ٔخص املزيانيات الفرعية وكذI lىل مسAتوى جلنة 

  .العدل وال�رشيع
اDراسAية ويتÛىل كذl هذا الهاجس احلقويق يف Iدد æبري من اï8ٔم 

  .وا�لقاءات و®س�شارات اليت يقوم هبا الربملان بغرفpيه
 ïبة جمهود الربملانيني يف مقاربة قضاAتحرض �ملناسAحقوق كام \س

ٔ�و Iىل العالقات  إال\سان، سواء Iىل مسAتوى اDبلوماسAية الربملانية،
 الربملانية الثنائية وIىل مسAتوى م�ادرة شAباكت الربملانيات، ؤ�شري هنا ٕاىل

  .شAبكة حماربة عقوبة إالIدام
Iىل : حماور 3فانطالقا من هذا س�Nٔاول ٔ�ن ٔ�خلص ما ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�قو� يف 

املسAتوى ال�رشيعي واملؤسسايت، Iىل املسAتوى املعياري وIىل مسAتوى 
  .السAياسات العمومGة

 :فعىل املسAتوى ال�رشيعي -
 مXذ مدة والربملان املغريب اهمت بقضاï حقوق إال\سان، وصادق Iىل

ا{ي  -يف اعتقادي  -Iدد æبري من القوانني، يف مقدمهتا مرشوع، ٔ�و ٔ�مهها 
د�ل يف اجليل اجلديد من هذه احلقوق، ما Vاء يف قانون العدل 
العسكري، وٕان اكن هذا القانون، مع ا8ٔسف، ما زال حيتفظ يف بعض 
ٔ�جزائه بعقوبة إالIدام، وهو ا{ي نعتربه جتاهال ملطلب مرشوع من قلب 

 aهيئة إالنصاف واملصاحلةا lمتع املغريب ومن كذ.  
البد ٔ�ن \سÛل يف هذا الصدد ٔ�ن موضوع ٕالغاء عقوبة إالIدام، ا{ي 
مازال بني شد وVذب دا�ل اaمتع، ال بد ٔ�ن يفيض ٕاىل انضامم املغرب يف 
ٕاطار حوار هادئ ومعقلن ورز�ن �لربوتوæول الثاين امللحق �لعهد اDويل 

ملدنية والسAياسAية، القايض ٕ�لغاء عقوبة إالIدام، وذl اخلاص �حلقوق ا
وفاء ��اæرة الوطنية اليت تتÛىل يف توصيات هيئة إالنصاف واملصاحلة، 

  .واليت ٔ�سAندت �مة تنفGذها وتزنيلها ٕاىل اaلس الوطين حلقوق إال\سان
 475كام صادقت الغرفة الثانية Iىل قانون حبذف الفقرة الثانية من املادة 

القانون اجلنايئ، ٕاضافة ٕاىل القانون املتعلق �لعامل املزنليني، ٕاال ٔ�ن Iددا  من
من مشاريع القوانني، و�اصة مرشوع القانون املتعلق N�ٕداث هيئة 
�لمناصفة وماكحفة لك ٔ�شاكل املزي ضد ال»ساء ومرشوع القانون املتعلق 

عد، ا{ي يف مبùاربة العنف ضد ال»ساء، املنتظر�ن مXذ زمان، ومل خيرVا ب
، ومل خيرVا 2013اßطط احلكويم، يف اßطط ال�رشيعي اكن مXتظر يف 

  .بعد ٕاىل Nزي الوجود
قد جسل تقر�ر اaلس الوطين حلقوق إال\سان تقادم إالطار القانوين 
وتعدد اخلروقات اليت تطال مقpضيات العديد من ال�رشيعات الوطنية، 

ية ٕاIاقة وgشؤون الهجرة وا�لجوء و�اصة املرتبطة مهنا �8ٔش�اص يف وضع 
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كام جسل البطء احلاصل يف جمال حتيني القوانني ومالءمهتا مع . وëريها
  .املواثيق اDولية

و\سÛل �رتياح æبري ٔ�مهية مسامهة اaلس الوطين حلقوق إال\سان يف 
دينامGكGة حفظ ا{اæرة امجلاعية، ٕ�خراج مؤسسة ٔ�رشAيف املغرب ٕاىل 

دار قانون ا8ٔرشAيف، جبانب تنظمي ٔ�\شطة ٕاشعاعية الوجود Iىل خطى ٕاص
ودمع ٕاNداث مراكز ومpاحف مpخصصة ودبلومات Iليا، هتم �خلصوص 
اDراسات الصحراوية، وٕاعطاء ®نطالقة الجناز مpحف �لريف �حلسAمية 
ومpحف الصحراء �Dا�Ô ومpحف الواNات بورزازات ودار التارخي املغريب 

ٔ�ن نفpخر هبذا 8ٔنه ٔ�صبحنا ´متكن ٔ�و نقرتب ٔ�ن ´متكن Iلينا . �Dار البيضاء
من ذاæرتنا، وهو ما س=سمح لنا ��متò امجلاعي الواعي {اæرتنا وإالحساس 
املسؤول مبرجعي�Xا الثقافGة والتارخيية والهوïتية و®سAتفادة إالجيابية من 

هام اDروس جتاربنا الفاشÔ والناجعة يف مسار بناء جترب�Xا اDميقراطية واسAتل 
  .والعرب مهنا

 :Iىل املسAتوى املعياري -
هناك تعز�زات æبرية يف جمال االتفاقGات، مصادقة  -لن ٔ�طيل Iليمك 

Iلينا ٔ�ن \سÛل . املغرب Iىل االتفاقGات اDولية املرتبطة حبقوق إال\سان
�رتياح æبري مك�سAبات املرÔN ا�8ٔرية، من �الل مسامهة اaلس الوطين 

يف جمال ٕابداء Iدة �ٓراء اس�شارية، و�ٓخرها الرٔ�ي ا{ي  حلقوق إال\سان
بلوره مبناسAبة احلوار اجلاري حول قانون العدل العسكري، و�خلصوص 

فكذl الرٔ�ي ا{ي طلبه السAيد . ، فاكن رٔ�يه اكن سديدا، ٔ��د به7املادة 
  .رئ=س جملس املس�شار�ن يف املوضوع املتعلق بقانون العامل �ملنازل

Iىل املسAتوى املعياري Ïسامه gشلك æبري يف جتويد ال�رشيع وهذا اجلهد 
الوطين، وÏسامه يف تقوية Iالقة اaلس مبÛليس الربملان، وميكن من ت»سAيق 

  . مؤسسايت من V�ٔل التاكمل يف العمل ®سAت�Xايئ
وهنا البد من التنويه �ملصادقة جملس النواب مؤخرا Iىل مرشوع 

الربوتوæول ®خpياري التفاقGة القضاء Iىل �ملوافقة Iىل  125.12القانون 
، وكذl الربتوæول )CEDAW3( "سAيداو"مجيع ٔ�شاكل ا�متيزي ضد املرٔ�ة 

®خpياري �لعهد اDويل اخلاص �حلقوق املدنية والسAياسAية، واليت تعترب 
  .خطوة Nامسة Iىل درب اسAتكامل مسار ®نضامم ٕاىل هذ�ن الربوتوæولني

    ::::لعمومGةلعمومGةلعمومGةلعمومGةIىل مسAتوى السAياسات اIىل مسAتوى السAياسات اIىل مسAتوى السAياسات اIىل مسAتوى السAياسات ا -
  :مسائل 3هناك ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�ركز Iىل 

ا8ٔوىل، تتعلق �لرهان املرتبط �لتùدïت الكربى املرتبطة هبذه  •
التحوالت العميقة لتحقGق املساواة بني الرVل واملرٔ�ة واملناصفة 
وماكحفة لك ٔ�شاكل ا�متيزي، مما يتعني معه ال�رسيع I�ٕداد مقاربة تؤصل 

 æٔال �لمساواة بني اجل»سني والت�Vىل م�دٔ� املناصفة واملساواة بني الرI يد

                                                 
3 The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 
Against Women 

لك هذا جبانب ٕاIداد إالطار القانوين . وال»ساء يف احلرïت واحلقوق
  املرتبط �حملمكة؛

الرهان الثاين املتعلق املرتبط ٕ�صالح مXظومة العدا¨، Áمتثل يف  •
مطلب ÁكرÏس ضامÐت احملامكة العاد¨، مبا يف ذl الولوج ٕاىل العدا¨ 

الل السلطة القضائية وماكحفة التعذيب وضامن حقوق واسAتق
ا8ٔش�اص رهن ®عتقال وتطو�ر املنظومة اجلنائية، �اصة Iرب ٕادماج 

 العقو�ت البديÔ ومراجعة إالطار القانوين العام؛
ٔ�ما الرهان الثالث فGندرج يف دمع وتقوية ضامÐت احلرïت العامة،  •

لتجمعات وحرية الصùافة، ومضهنا احلق يف التظاهر السلمي وحرية ا
وهو ما يقpيض مراجعة املنظومة القانونية املؤطرة �لحرïت العامة، يف 

 ٔ�فق توسAيع حرية ممارسAهتا وتعز�ز دور القضاء يف حام�هتا؛
ٔ�ما الرهان الرابع فهو مرتبط بتقوية إالطار القانوين ودمع السAياسات  •

يف وضعية  العمومGة يف جمال ضامن حقوق الفOات الهشة، ا8ٔش�اص
املسAنني، الفOات الهشة والالجOني، والتùدي  ،،،،ٕاIاقة، ا8ٔطفال

املركزي ا{ي تلتقي حو� لك هذه الرهاÐت الكربى �متثل يف �شجيع 
املشاركة املواطنة يف �ٓليات اDميقراطية وال�شارæية وا�هنوض ب�ٔدوار 

æ ،ةG«متع وبثقافة حقوق إال\سان و�ملنظومة الرتابية والتكويaرافعة ا
  .�لمواطنة ل»رش ثقافة حقوق إال\سان

ؤ��ريا، ففي جمال ÁكرÏس ومتكني التداول املعريف �لتفاIل بني معل 
اaلس الوطين حلقوق إال\سان ومعل الربملان بغرفpيه، يتعني Iىل املؤسسة 
ال�رشيعية ٕايالء ®ه�م الاكيف �لمذæرات ®قرتاحGة والتقار�ر املوضوعية 

aراسات اDلس الوطين حلقوق إال\سان، �عتبارها مصدر غىن وٕا(راء و
�لعمل ال�رشيعي املسامه يف ®\سÛام وإاللتقائية والتعاون والتاكمل 
املؤسسايت، مضن منوذج جممتعي دميقراطي وÁمنوي، فضال عن æونه ميثل رٔ�ي 
النخب اخلالقة يف البالد، ول=س رٔ�ي اaلس الوطين حلقوق إال\سان جمرد 

مليا وب�ٔنه Ïسعى ٕاىل بناء مضري وطين     �شاري، بل يتعني التفكري بهرٔ�ي اس 
  .يقود اaمتع السAيايس ٕاىل ما هو ٔ�فضل لتحقGق الرتيق والسمل و®سAتقرار

  .وشكرا

        ::::السAيد الرئ=سالسAيد الرئ=سالسAيد الرئ=سالسAيد الرئ=س
  .شكرا

ال ٔ�رى ممثل aموIة ®حتاد الوطين �لشغل وال مجموIة احلركة 
 السAيدة والسادة ٔ�عضاء احلكومة اDميقراطية ®ج�عية، و�لتايل ٔ�مر ٕاىل

 lوفق الرتت=ب والتوزيع الزمين الوارد يف  -كام قلت سابقا  -احملرتمني، وذ
الكpاب ا{ي توصلت به الرئاسة من السAيد الوز�ر امللكف �لعالقات مع 

  . الربملان واaمتع املدين
Gليمك الرتت=ب والتوقI ت ولت�ٔصيل هذه املهنجية، امسحوا يل ٔ�ن ٔ�تلو

  :موضوع الرسا¨ السالفة ��æر
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 دقGقة؛ 25: السAيد وز�ر العدل واحلرïت -

 دقGقة؛ 20: السAيد وز�ر اDا�لية -

  دقGقة؛ 20: وز�ر الصùة -

 دقائق؛ 5: السAيد وز�ر االتصال -

 10: السAيدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة وا8ٔرسة والتمنية ®ج�عية -
 دقائق؛

 7: �خلارج وشؤون الهجرة السAيد الوز�ر امللكف �ملغاربة املقميني -
 دقائق؛

 . دقائق 6: ؤ��ريا، السAيد وز�ر ال�شغيل والشؤون ®ج�عية -
وٕاذا فهمت، فٕان السAيد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واaمتع 

  . املدين لن يتد�ل، نظرا لوجود السAيد وز�ر العدل واحلرïت
  .اللكمة لمك السAيد الوز�ر

        ::::، وز�ر العدل واحلرïت، وز�ر العدل واحلرïت، وز�ر العدل واحلرïت، وز�ر العدل واحلرïتالسAيد املصطفى الرمGدالسAيد املصطفى الرمGدالسAيد املصطفى الرمGدالسAيد املصطفى الرمGد
  .gسم هللا الرمحن الرحمي

امحلد � رب العاملني وبه \سAتعني، والصالة والسالم Iىل السAيد املرسلني 
  .وIىل �ٓ� وحصبه ٔ�مجعني

  السAيد الرئ=س،
  السادة املس�شارون،

  السAيد رئ=س اaلس الوطين حلقوق إال\سان،
  حرضات السAيدات والسادة،
يف مXاقشة التقر�ر ا{ي قدمه السAيد رئ=س  يطيب يل ٔ�ن ٔ�سامه معمك

يونيو من السAنة  16اaلس الوطين حلقوق إال\سان ٔ�مام جمليس الربملان يوم 
  :املاضية، وذl من �الل Iدة حماور

ٔ�وال، Iىل مسAتوى ٕادماج مقاربة حقوق إال\سان يف السAياسات 
 :العمومGة

اية حقوق ٔ�فGد حرضاÁمك ب�ٔن الربÐمج احلكويم خصص Nزيا هاما محل
إال\سان وا�هنوض هبا، حGث نص Iىل ٔ�ن احلكومة تعمل Iىل ضامن ا�متتع 
�اكفة احلقوق املدنية والسAياسAية و®سAتفادة من احلقوق ®قpصادية 
و®ج�عية والثقافGة وكفا¨ احلقوق الفOوية واملوضوIاتية وتنفGذ املقpضيات 

ملسؤولية �حملاسAبة، وذl يف اDسAتورية املتعلقة �اللزتام �حلاكمة وربط ا
ٕاطار سAياسة معومGة مXدجمة تعمل Iىل ÁرسAيخ احلرïت واحلقوق 

  .والواج�ات واملواطنة املسؤو¨
ٔ�ما Iىل مسAتوى التخطيط إالسرتاتيجي يف جمال حقوق إال\سان، 
وارتباطا �لنقطة السابقة املتعلقة �ٕالدماج مقاربة حقوق إال\سان يف 

 ٕاطار التخطيط إالسرتاتيجي يف جمال حقوق السAياسات العمومGة ويف
إال\سان، سAتعيد احلكومة قريبا طرح مرشوع اخلطة الوطنية �Âميقراطية 

وحقوق إال\سان Iىل مسطرة املصادقة، وذl بعد عقد اج�ع ن»pظره مع 
مسؤويل اaلس الوطين حلقوق إال\سان واملندوبية الوزارية حلقوق إال\سان 

يف املرشوع وتدقGقها والنظر يف ست حتفظات مت لتحيني بعض النقاط 
، 2014ماي  �22سجيلها، وذl بناء Iىل قرار اaلس احلكويم بتارخي 

  .القايض ٕالIادة توزيع املرشوع Iىل القطاIات احلكومGة لتنقùGه وتدقGقه
وIىل مسAتوى �ٓخر، تتواصل معليات تنفGذ مضامني ا8ٔرضية املواطنة 

سان، �خنراط ومسامهة اجلهات املعنية Iرب �لهنوض بثقافة حقوق إال\ 
  .مدا�ل الرتبية والتكو�ن وإالIالم وال»رش

ومن Éة ٔ�خرى، فقد °بع املغرب �الل السAنوات ا�8ٔرية انضاممه ٕاىل 
املواثيق اDولية حلقوق إال\سان �ملصادقة Iىل االتفاقGة اDولية محلاية مجيع 

ا8ٔول امللحق �لعهد اDويل  ا8ٔش�اص من ®خpفاء القرسي والربوتوæول
املتعلق �حلقوق املدنية والسAياسAية والربوتوæول امللحق �تفاقGة مXاهضة 
مجيع ٔ�شاكل ا�متيزي ضد املرٔ�ة والربوتوæول امللحق �التفاقGة اDولية ملناهضة 

ثالث اتفاقGات ٔ�وربية محلاية ا8ٔطفال من التعذيب وكذا املصادقة 
وæول الثالث امللحق �تفاقGة حقوق الطفل Iىل ربتال®سAتغالل، مع عرض 

  . مسطرة املصادقة
وبذÁ lكون اململكة املغربية من اDول اليت صادقت Iىل االتفاقGات 

  .ال�سع ا8ٔساسAية يف جمال حقوق إال\سان ؤ�كرث الربوتوæوالت امللحقة هبا
وتنفGذا لاللزتامات الوطنية، مبوجب االتفاقGات اDولية اليت صادق 

هيا املغرب، وتعز�زا �لحوار البناء واجلاد مع هيئات املعاهدات، فقد مت Iل
والتقر�ر النصف املرNيل  2012ٕاIداد وتقدمي Iدة تقار�ر دولية مXذ سAنة 

والتقر�ر ا8ٔويل حول اتفاقGة حامية حقوق العامل  2014لهذه ا8ٓلية لسAنة 
ليان الثالث والرابع والتقر�ران اDو  2013واملهاجر�ن ؤ�فراد ٔ�رسمه يف ٔ�كتو�ر 

ومعهام التقر�ر اDويل  2014حول ٕاعامل اتفاقGة حقوق الطفل يف شAت»رب 
الثاين حول ٕاعامل الربوتوæول ®خpياري ا8ٔول امللحق �تفاقGة حقوق 
الطفل، واخلاص ب�Gع ا8ٔطفال واسAتغالهلم اجل»يس والتقر�ر ا8ٔويل حول 

اخلاص ٕ�رشاك ا8ٔطفال يف الزناIات الربوتوæول الثاين امللحق هبذه االتفاقGة و 
املسÔÛ والوثيقة ا8ٔساسAية مبثابة اجلزء ا8ٔول من التقار�ر اDولية، كام مت 
®´هتاء من التقر�ر الوطين الرابع حول ٕاعامل العهد اDويل �لحقوق 
®قpصادية و®ج�عية والثقافGة، ومت ٕارسا� ٕاىل ا8ٔمم املتùدة، حGث يمت 

شAت»رب القادم، وا´هتاء من ٕاIداد التقر�ر  30ملناقشAته يف  ا8ٓن ®سAتعداد
اDويل السادس حول ٕاعامل العهد اDويل �لحقوق املدنية والسAياسAية 
وٕارسا� ٕاىل اجلهات املعنية �8ٔمم املتùدة، فÆ مت ٕاIداد صيغة مpقدمة �لتقر�ر 
 الوطين ا8ٔول حول االتفاقGة اDولية محلاية ا8ٔش�اص ذوي إالIاقة،

اخلاصة بتفعيل اتفاقGة مXاهضة ا�متيزي العنرصي،  21و 20و 19والتقار�ر 
ويه تقار�ر يمت ٕاIدادها بت»سAيق من املندوبية الوزارية حلقوق إال\سان 
وب�شاور مع اكفة القطاIات احلكومGة واaلس الوطين حلقوق إال\سان، 

  .ا{ي حيرض مXاقشAهتا مكؤسسة وطنية
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لت��ع تنفGذ التوصيات الصادر عن وقد وضعت احلكومة خطة معل 
  .®سAتعراض اDويل الشامل وهيئات املعاهدات وإالجراءات اخلاصة

ويف ٕاطار انفpاح بI ÐÂىل إالجراءات اخلاصة مبÛلس حقوق إال\سان، 
فريق العمل املعين ��متيزي ضد املرٔ�ة  2012اسAتق�لت اململكة املغربية سAنة 
خلاصة املعنية �حلقوق الثقافGة، كام اسAتق�لت يف ال�رشيع واملامرسة واملقررة ا

املقرر اخلاص املعين مبناهضة التعذيب، واسAتق�لت سAنة  �2012الل 
فريق ا8ٔمم املتùدة املعين �العتقال التعسفي، ون»pظر ٔ�ن �سAتق�ل  2013

  .بالدÐ هناية السAنة اجلارية املقررة اخلاصة املعنية �حلق يف الغذاء
ن اململكة املغربية تتفاIل مع مXظامت دولية ëري وIىل مسAتوى �ٓخر، فإ 

حكومGة فÆ خيص التقار�ر اليت تعدها حول بالدÐ والشاكïت اليت تتقد�ا 
 Human"ٔ�و املعطيات اليت تطلهبا، كام هو الش�ٔن �ل»سAبة ملنظمة 

Rights Watch " ظمةXوم"Amnistie Internationale " ،ريهامëو
وص بعض ما �رد يف تقار�ر هذه املنظامت لكن مع �سجيل مالحظات خبص

من مغالطات تقpيض تقدمي الردود والتوضيùات الالزمة gش�ٔهنا، وهناك 
تعاون وت»سAيق يف هذا املسAتوى بني القطاIات احلكومGة املعنية واaلس 

  .الوطين، لك يف جمال اخpصاصه
  السAيد الرئ=س،

  حرضات السAيدات والسادة،
�شارæية يف تزنيل املقpضيات اDسAتورية لقد اعمتدت احلكومة سAياسة 

ذات الصÔ حبقوق إال\سان، �اصة ما تعلق �حلوار الوطين حول إالصالح 
الشامل والعميق ملنظومة العدا¨ واحلوار الوطين حول ٕاصالح السجون 
واحلوار الوطين حول مراجعة مXظومة إالIالم واحلوار الوطين مع اaمتع 

وا{ي من بني خمرVاهتا مدونة اaمتع املدين، اليت متت ٕاNا�هتا Iىل  املدين،
  .ا8ٔمانة العامة �لحكومة

كام واصلت القطاIات احلكومGة رصد دمع مايل �م ملنظامت اaمتع 
املدين العامÔ يف جمال حقوق إال\سان، حGث اسAمتر تقدمي دمع سAنوي 

Iىل الرشااكت واملشاريع  �لجمعيات Iرب مسطرة طلب مشاريع اDمع املب»Gة
  .ع والتقGمي والقGاس، وذl يف ٕاطار حتسني حاكمة سAياسة اDمع��القابÔ �لت 

 Ôات الهيلكية ذات الصNة ٔ�خرى، واصلت احلكومة من ٕاصالÉ ومن
بورش العدا¨ ®نتقالية اليت æرسها اDسAتور، حGث اسAمترت يف دمع 

و¨ به، ورصدت م�الغ مالية �رÐمج Vرب الرضر امجلاعي يف املناطق املشم
لتعويض بعض احلاالت العالقة، بناء Iىل إالNا¨ اليت ت�Áٔهيا من اaلس 

  .الوطين حلقوق إال\سان
وgش�ٔن ٕاشارة التقر�ر ٕاىل رضورة مواصÔ اجلهد لكشف احلقGقة يف 
بعض امللفات العالقة املرتبطة �الخpفاء ا8ٔصيل، ضامÐ حلق العائالت 

احلقGقة، ٔ�شري ٕاىل ٔ�ن وزارة العدل واحلرïت وÉت Iدة وذوهيم يف معرفة 
مراسالت ٕاىل النيابة العامة قصد مساIدة جلنة تنفGذ توصيات هيئة 
إالنصاف واملصاحلة Iىل اسAتخراج رفات بعض الوفGات لتùديد هو�هتم 

  .ؤ��ذ عينات من رفاهتم بغية حتليلها �لكشف عن ظروف ؤ�سAباب وفاهتم
�لتعاون مع اكفة اجلهات من V�ٔل ٕاصدار شواهد كام ٔ�ن الوزارة تقوم 

الوفGات ممن مل �كن قد مت ٕاصدار هذه الوÃئق gش�ٔهنم، وقد ٔ�صدرت احملامك 
 46اßتصة ٔ�حاكما بتقGيد وفGات املعنيني �8ٔمر، ومت توجGه ما يناهز 

\س�ة موجزة من رسوم الوفاة ٕاىل اaلس الوطين حلقوق إال\سان �الل 
  .2014سAنة 
  د الرئ=س،السAي

  السادة احملرتمون،
تزنيال ملقpضيات مGثاق ٕاصالح مXظومة العدا¨، ويف ٕاطار حتديث 
املنظومة القانونية يف جمال العدا¨ اجلنائية، �درت وزارة العدل واحلرïت 
 Ôٕاىل ٕاطالق العديد من ا8ٔوراش ال�رشيعية ملشاريع القوانني ذات الص

�ز حامية القضاء واحلقوق واحلرïت مبÛال العدا¨ اجلنائية، هبدف تعز 
ومراجعة السAياسة اجلنائية، وذl من �الل ٕاIداد مجموIة من مشاريع 

  . القوانني
وهنا ٔ�ذæر بعض ا8ٔساسAيات اليت وردت يف مرشوع قانون املسطرة 
اجلنائية، ا{ي Vاء مبجموIة من التدابري وإالجراءات، اليت يتو� مهنا 

اسة النظرية وضامن حقوق ا8ٔش�اص مراق�ة ظروف الوضع حتت احلر 
املدIني واNرتام æرامهتم وٕا\سان=هتم وكذl احلد من لك معل تعسفي ٔ�و 

  . حتمكي قد حيق هبم، ٕاضافة ٕاىل توطيد وÁكرÏس الضامÐت احملامكة العاد¨
وهنا ٔ�رسد Iىل حرضاÁمك مجموIة من املقpضيات الهامة Iىل هذا 

  :الصعيد

سجيل السمعي البرصي السAتجوا�ت وIىل س�Gل املثال، هناك ال�  -
ا8ٔش�اص املوضوIني حتت احلراسة النظرية، املش��ه يف ارÁاكهبم 

 جXاïت ٔ�و جXح؛ 

تعز�ز حق اتصال الشخص املودع رهن احلراسة النظرية مبùامGه  -
 ابتداء من الساIة ا8ٔوىل ٕاليقافه وبدون رشوط؛

احملتفظ  حضور احملايم �الل ®س�Aع ٕاىل املش��ه فهيم اN8ٔداث -
من قانون املسطرة اجلنائية،  460هبم، طبقا �لفقرة ا8ٔوىل من املادة 

من  316وكذl �ل»سAبة لûٔش�اص املصابني بعاهات طبقا �لامدة 
 قانون املسطرة اجلنائية؛

حضور احملايم معلية ®س�Aع ٕاىل املش��ه فGه �رÁاكبه جXاية ٔ�و  -
 ظرية؛جùXة، ٕاذا مل �كن موضوIا حتت احلراسة الن

وجوب قGام ضابط الرشطة القضائية �ٕالشارة يف احملرض ٕاىل ®مس  -
 ÔيAالشخيص والعائيل وصفة الشخص ا{ي مت ٕاشعاره والوس

 املسAتعمÔ يف ذl و°رخي وساIة إالشعار؛

ٕاNداث جسيل ٕالكرتوين وطين و�ٓخر Éوي �لحراسة النظرية،  -
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رهن احلراسة، Ïسمح مبركزة املعطيات املتعلقة �8ٔش�اص املوضعني 
 ويوضع رهن ٕاشارة النيابة العامة واجلهات اليت يعيهنا القانون؛

ٕالزام ضابط الرشطة القضائية ٕ�خضاع الشخص املوضوع حتت  -
احلراسة النظرية لفحص طيب، بعد ٕاشعار النيابة العامة، ٕاذا الحظ 

 Iليه مرضا ٔ�و Iالمات ٔ�و �Ãٓر �سAتدعي ذl؛

ش��ه فGه ٕاىل حفص طيب يف Nا¨ ٕاذا ٕالزام النيابة العامة ٕ�خضاع امل  -
ما طلب مهنا ذl ٔ�و من حمامGه ٔ�و Iاي»ت بنفسها �Ãٓر تربر ٕاجراء 
حفص طيب، حتت طائÔ اعتبار اIرتاف املهتم املدون يف حمرض 

 الرشطة القضائية �طال؛

التنصيص Iىل بطالن لك ٕاجراء يتعلق gشخص موضوع حتت  -
املدة القانونية �لحراسة النظرية ٔ�و احلراسة النظرية، ٕاذا مت بعد ا´هتاء 
 بعد ا�متديد امل�ٔذون به قانوÐ؛

ٕالزام وæيل امللك ٔ�و N�ٔد نوابه �زïرة ا8ٔماæن املعدة �لحراسة  -
 .النظرية، ٕاذا بلغ ٕاىل Iلمه اعتقال تعسفي ٔ�ومعل حتمكي

هذه بعض املقpضيات اليت نعتربها Vد مpقدمة، تضمهنا مرشوع قانون 
الوزارة، امل»شور، حرضات السAيدات والسادة، مبوقع املسطرة اجلنائية 

  .واكن ميكن الرجوع ٕاليه بعد الرتوجي ملعطيات �اطئة ال ٔ�ساس لها
ونظرا ملاكنة الطب الرشعي يف البت يف Nاالت ادIاء التعذيب ودوره 
يف جمرïت احملامكة العاد¨ وضامن رشوطها، I�ٔادت الوزارة مرشوع قانون 

ة الطب الرشعي، �سعى من �ال� ٕاىل وضع ٕاطار يتعلق ب�Xظمي وممارس
قانوين مpاكمل، �عتباره N�ٔد املهن املساIدة �لقضاء، وذl هبدف جتاوز 
®خpالالت اليت يعرفها، واليت ٔ�شارت ٕا�هيا اDراسة اليت قام هبا اaلس 

  .الوطين حلقوق إال\سان حول ٔ�\شطة الطب الرشعي �ملغرب
قوق السجناء، فٕان الوزارة معلت Iىل فpح ٔ�ما عن امحلاية القضائية حل

ٔ�حباث يف لك ادIاءات التعذيب اليت يعلن عهنا السجناء، حGث مت ٕاNداث 
شعبة �اصة لت��ع قضاï التعذيب وسوء املعامÔ وذl �ملؤازرة مع اسAمترار 
�رامج التكو�ن والتكو�ن املسAمتر يف جمال حقوق إال\سان ا{ي تقدمه وزارة 

ïت �لسادة القضاة ٔ�عضاء النيابة العامة ؤ�طر كتابة الضبط، العدل واحلر
كام تقدمه املندوبية العامة �لسجون وٕاIادة إالدماج ملوظفهيا، حرصا Iىل 
ٕاشاIة ثقافة حقوق إال\سان �لوسط السجين وضامن املعامÔ إال\سانية 
�لسجناء، وٕان اكن جيب ٔ�ن نبذل جمهودات ٔ�خرى وæبرية يف هذا الباب من 

  .مزيد من ٔ�\سAنة السجونV�ٔل 
وحرصا Iىل ٕاIداد العنرص ال�رشي �لمندوبية العامة �لسجون، ليك 
Ïسامه يف �سAيري املؤسسات السجنية gشلك ٔ�فضل وٕا°Nة فرص �ٔكرث 
ٕالIادة اندماج الزنالء دا�ل اaمتع، رشعت املندوبية العامة يف ٕاIداد مGثاق 

اIد يف �شلك حسن سلوك املوظف، وهو عبارة عن مجموIة من القو 
مدونة، تتضمن واج�ات وحقوق املوظف، �سعى من �اللها ٕاىل ÁرسAيخ 

م�ادئ الشفافGة والزناهة يف تدبري هذا القطاع، Iرب دمع ا�8ٔالقGات وحماربة 
 Ôßتلف السلواكت اß الرشوة و®بزتاز ومجيع ٔ�شاكل الفساد والتصدي

  .ق مرÁك�هيا�لقانون، Iرب اختاذ ٕاجراءات ت�ٔدي�Gة صارمة يف ح
وIىل مسAتوى ÁرشAيد العقوبة، جتدر إالشارة ٕاىل ٔ�ن مرشوع قانون 
املسطرة اجلنائية نص Iىل مجموIة من املقpضيات، اليت من ش�ٔهنا ٔ�ن تؤدي 
ٕاىل ٕاجناز بعض التقدم يف جمال ÁرشAيد ®عتقال ®حpياطي، ويه كثرية، 

  : ٔ�ذæر مهنا Iىل س�Gل املثال

�ٓلية Vديدة، يتو� مهنا حتفزي و�شجيع التخفGض التلقايئ �لعقوبة  -
السجناء Iىل ®نضباط و®خنراط gشلك ٕاجيايب يف �رامج 

 إالصالح و®ندماج؛

النص Iىل العمل من V�ٔل املنفعة العامة õعقوبة بديÔ �لعقو�ت  -
 .السالفة �لحرية

كام ٔ�نه من V�ٔل حتسني وضعية السجناء واحلد من ®كتظاظ، مت ٕاقرار 
  : املسAتÛدات يف مرشوع القانون اجلنايئ من ٔ�مههاالعديد من 

ٕاعطاء، م¯ال، الصالحGات لقايض تطبيق العقو�ت لت��ع تنفGذ  -
العقو�ت البديÔ �ل»سAبة �لرشداء ولقايض اN8ٔداث �ل»سAبة 

 لNûٔداث؛

ومن Éهتا تقوم املندوبية العامة ٕالدارة السجون جبهد ملحوظ  -
فع من الطاقة إاليوائية �لتغلب Iىل ®كتظاظ، من �الل الر 

�لمؤسسات السجنية و�رسيع وترية بناء هذه املؤسسات اجلديدة 
وتعويض السجون القدمية واملهتالكة ب�ٔخرى Nديثة ومبواصفات حترتم 
املعايري اDولية والرشوط الرضورية لٕاليواء، مع ما يقpضيه ا8ٔمر من 

 حتسني اخلدمات الصحية و�دمات التغذية وتبعات ذl؛

ٔ�ن مسطرة العفو �شلك يه ا8ٔخرى �ٓلية �لتخفGف من ظاهرة  كام -
اكتظاظ السجون، حGث بلغ Iدد املسAتفGد�ن من العفو املليك 

 .مسAتفGدا 14964ما مجموIه  2014السايم �رمس 
ومعلوم ٔ�نه Iىل صعيد عقوبة إالIدام، فٕان احلوار الوطين ٕالصالح 

اكفة مواطنني ا{�ن مXظومة العدا¨ وكذl احلوارات اليت ٔ�جريناها مع 
ٔ�مكن ٔ�ن نتùاور معها، متيل الكفة ٕاىل إالبقاء Iىل هذه العقوبة، مع ٕاIادة 
حتديد والنقص من احلاالت املوج�ة لهذه العقوبة، كام ٔ�ن ا8ٔمر ÏسAتوجب 
ٕاIادة النظر يف قانون املسطرة اجلنائية، مما يؤدي ٕاىل ضامن احملامكة العاد¨، 

  . الهيئة القضائية وëريهاوذl من �الل اشرتاط ٕاجامع 
æيف ٔ�ن الربملانيني، سواء  -ؤ�قول ال ٔ�فهم  - و�ملناسAبة، فٕانين ال ٔ�فهم 

صوتوا �ٕالجامع Iىل مرشوع قانون يف جملس النواب ٔ�و جملس املس�شار�ن 
Nاالت، ومل مير Iىل  5احملمكة العسكرية، وا{ي تضمن عقوبة إالIدام يف 

l يتوÉون ��لوم �لحكومة 8ٔهنا مل هذا التصويت ٔ�كرث من سAنة، ومع ذ
تطور معلها Iىل هذا الصعيد، ومل تغري قXاIاهتا، يف الوقت ا{ي اكن ا8ٔمر 
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لكن يبدو ٔ�ن  !بني يدهيم، واكن ميكن ٔ�ن يترصفوا فGه وفق قXاIاهتم
القXاIات ختتلف من قانون لقانون ومن وزارة لوزارة، وهذا ٔ�مر كنا نزنه 

8ٔننا نعتقد ب�ٔن هذا املوضوع ل=س موضوع مزايدات  نوابنا ومس�شارينا عنه،
  .سAياسAية، ٕاذا اكن ا8ٔمر �ل»سAبة ٕا�هيم موضوع م�ادئ

  حرضات السAيدات والسادة احملرتمني،
Iىل صعيد مXاهضة التعذيب، فٕاضافة ٕاىل ما Vاء يف مسودة مرشوع 
القانون اجلنايئ ومرشوع قانون املسطرة اجلنائية، ويف ٕاطار Éود الوزارة 
املناهضة �لتعذيب، وVه وز�ر العدل واحلرïت م»شورا ٕاىل الوvء العامني 
�لمò، تضمن مجموIة من التوجهيات من V�ٔل الترصف حبزم مع لك 
احلاالت اليت يُدعى فهيا �رÁاكب جرمية التعذيب يف حق مواطن من V�ٔل 

  . الت�ٔكد من ذl وÁرت=ب اكفة النتاجئ القانونية الالزمة
د القانون العسكري، فكام تعلمون، فٕان القانون ا{ي ٔ�ما Iىل صعي

صادق Iليه الربملان، ويتعلق �حملمكة العسكرية، د�ل Nزي التنفGذ مXذ 
، وكام تعلمون فٕان هذا 01/07/2015يوم، ٔ�ي ابتداء من  20حوايل 

القانون، امحلد �، ميثل طفرة حقوقGة نوعية تنضاف ٕاىل إالصالNات 
  .  عرفهتا بالدÐ يف السAنوات ا�8ٔريةاحلقوقGة الكربى اليت

ٕان هذا القانون، حرضات السAيدات والسادة، ميثل Iالمة �رزة Iىل 
صعيد ÁكرÏس دو¨ احلق والقانون والتزنيل الفعيل ملضامني اDسAتور 

وقد Vاء هذا القانون مبسAتÛدات مpعددة ال . و®لزتام مببادئ احملامكة العاد¨
  . الوقتجمال {æرها، نظرا لضيق 

كام ٔ�نه Iىل صعيد مواæبة تطبيق مدونة ا8ٔرسة، فقد نظمت وزارة 
 10ندوة وطنية مبناسAبة مرور  2014ماي  28العدل واحلرïت بتارخي 

سAنوات Iىل دخول مدونة ا8ٔرسة Nزي التطبيق، شارæت فهيا لك اجلهات 
ة كام مت �ملناسAب. املعنية، ومت �اللها ختصيص ورشة ملوضوع زواج القارص

توسAيع دراسة ٕاحصائية وحتليلية عن واقع القطاع ا8ٔرسي، مهت يف جوانب 
  . مهنا زواج القارص

وهنا ال V�ٔدين ٔ�حpاج ٕاىل تذكري السادة املس�شار�ن æيف ٔ�ننا تفاIلنا مع 
 22املقرتح ا{ي مت تقدميه مبÛلس املس�شار�ن والرايم ٕاىل تعديل املادة 

نة ùõد ٔ�دىن، ال ميكن �لقايض سA  16من مدونة ا8ٔرسة بتùديد سن  21و
و�لطبع فٕان هاذ املقرتح بعد مصادقة . ٔ�ن يزنل عنه �ام اكنت ا8ٔحوال

جملسمك املوقر Iليه مازال مطروNا Iىل ٔ�نظار جلنة العدل وال�رشيع مبÛلس 
  .النواب

  حرضات السAيدات والسادة،
رة ٔ�ما فÆ خيص مواæبة املقpضيات اخلاصة ب��وت الزوجGة، فÛpدر إالشا

بت»سAيق مع  2013ٕاىل ٔ�ن محæ Ôبرية قامت هبا وزارة العدل واحلرïت سAنة 
املسؤولني القضائيني مبùامك اململكة والقطاIات احلكومGة املعنية والهيئات 
املهنية ومXظامت اaمتع املدين املعنية بقضاï املرٔ�ة والطفل، حGث معلت هذه 

 هبا برضورة توثيق لك زاوج امحلI Ôىل توعية وحتس=س املواطنني املعنيني

ëري موثق �الل املدة املتبقGة من الفرتة ®نتقالية املنصوص Iلهيا يف املادة 
من مدونة ا8ٔرسة، واليت ا´هتت، كام هو معلوم، يف ا8ٔسAبوع ا8ٔول من  16

، وذl من V�ٔل احلفاظ Iىل حقوق املواطنني، و�اصة 2012شهر فربا�ر 
وقد ٔ�سفرت هذه امحلÔ عن معطيات . ٔ�طفالهنال»ساء املعنيات هبا وحقوق 

  .ٕاجيابية
وفÆ خيص مسAتق�ل تزنيل املقpضيات اخلاصة ب��وت الزوجGة، فpمت 
Nاليا مXاقشة مقرتح قانون Iىل مسAتوى جلنة العدل وال�رشيع وحقوق 
إال\سان مبÛلس النواب، وهو املقرتح ا{ي سAبق لهذا اaلس ٔ�ن صادق 

ة مخلس سAنوات ٔ�خرى من V�ٔل ٕاثبات الزوجGة Iليه، ويقيض �متديد املد
  .Iرب الب=Xة الرشعية، و´رجو ٔ�ن تمت املصادقة Iليه قريبا يف جملس النواب

كام يعترب نظام املساIدة ®ج�عية، ا{ي انطلق العمل به ابتداء من 
، N�ٔد ٔ�مه مالمح املقاربة ®ج�عية يف مواæبة ا8ٔرسة، �اصة 2009سAنة 

املساIدة ®ج�عية يف دمع الوظائف ®ج�عية �لقضاء �لنظر ٕاىل دور 
ومتكني القضاة من معلومات ؤ�حباث اج�عية حول ا8ٔوضاع احلقGقGة لûٔرس 

  .وا8ٔطفال موضوع الزناع
  السAيد الرئ=س،

  حرضات السAيدات والسادة،
هذه بعض البياÐت والتوضيùات، قدمهتا يف جعا¨ و�خpصار شديد، يف 

التفاIيل مع ما Vاء يف تقر�ر السAيد رئ=س اaلس الوطين ٕاطار احلوار 
حلقوق إال\سان وبعض املدا�الت �لسادة املس�شار�ن، وس�ٔبقى Iىل 

  .اسAتعداد لتقدمي بياÐت Áمكيلية gش�ٔن خمتلف النقاط الواردة
وV�ٔدد، �ملناسAبة، اسAتعداد وزارة العدل واحلرïت اDامئ �لتعاون مع 

\سان، �عتباره مؤسسة وطنية، ´متىن لها التوفGق اaلس الوطين حلقوق االٕ 
يف �ا�ا، لنهنض مجيعنا، لك من موقعه، مبسؤولياتنا يف هذا اaال، �ٓملني 
يف ëد ٔ�فضل، جنسد فGه gشلك ٔ�حسن القمي الن�ÔG اليت نؤمن هبا وندافع 
عهنا يف جمال احلرïت وحقوق إال\سان، 8ٔنه بقدر ما نؤكد Iىل ٔ�ننا قطعنا 

اطا يف هذا اaال، مازالت ت»pظرÐ ٔ�شواطا ٔ�خرى، جيب ٔ�ن نتعاون ٔ�شو 
  .مجيعا Iىل قطعها، وهللا املوفق والهادي ٕاىل سواء الس�Gل
  .والسالم Iليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

        ::::السAيد رئ=س اجللسةالسAيد رئ=س اجللسةالسAيد رئ=س اجللسةالسAيد رئ=س اجللسة
  . شكرا السAيد الوز�ر احملرتم

  .دقGقة 20اللكمة ا8ٓن �لسAيد وز�ر اDا�لية يف Nدود 

 Aالس Aالس Aالس Aا�ليةالسDى وز�ر اD س، الوز�ر املنتدبÏا�ليةيد الرشيق الرضDى وز�ر اD س، الوز�ر املنتدبÏا�ليةيد الرشيق الرضDى وز�ر اD س، الوز�ر املنتدبÏا�ليةيد الرشيق الرضDى وز�ر اD س، الوز�ر املنتدبÏيد الرشيق الرض::::        
  .gسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Iىل ٔ�رشف املرسلني

  السAيد رئ=س جملس املس�شار�ن احملرتم،
  السAيد رئ=س اaلس الوطين حلقوق إال\سان،
  السAيدات املس�شارات والسادة املس�شار�ن،
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  السAيدات والسادة،
هذا التد�ل ٔ�ود ٔ�ن ٔ�ؤكد Iىل ٔ�ن مXاقشة تقر�ر اaلس يف البداية يف 

من  160الوطين حلقوق إال\سان ٔ�مام جملس املس�شار�ن، تفعيال �لفصل 
 Ðبات اليت حققهتا بالدAتور، �شلك حلظة هامة يف مسار دمع املك�سAسDا

  .يف جمال حقوق إال\سان وتوسAيع احلرïت
دات احلث=¯ة والك�رية اليت ما ال Ïسعين هبذه املناسAبة ٕاال ٔ�ن ٔ�مثن اaهو 

ف~ اaلس الوطين حلقوق إال\سان يبذلها �لهنوض بثقافة حقوق إال\سان 
واDفاع عهنا ومواæبة التطورات واملسAتÛدات اليت تعرفها هذه احلقوق يف 
خمتلف اaاالت واملياد�ن، رمغ الصعو�ت وإالæراهات اليت يتعرض لها بني 

  .الفGنة وا8ٔخرى
طار، ٔ�ود ٔ�ن ٔ�شكر السAيد رئ=س اaلس الوطين حلقوق يف هذا االٕ 

إال\سان خشصيا وكذl ٔ�عضاء اaلس Iىل اجلهود ا{ي يبذلوهنا ليل هنار 
والتد�الت اليت يقومون هبا من V�ٔل Nل مشالك لبعض الفOات من 

  .املواطنني
  السAيدات والسادة،

ة كام تعلمون، بالدÐ اخنرطت مXذ سAنني Iديدة يف مسارات واسع
لٕالصالNات اDسAتورية وال�رشيعية واملؤسساتية الرائدة يف جمال توطيد 
البناء اDميقراطي، وا{ي مت ÁكرÏسه من �الل وضع دسAتور Vديد �لمملكة 

، وفق مقاربة �شارæية وحوار جممتعي تعددي، ٔ�فضيا ٕاىل جعل 2011سAنة 
ساس ÁرسAيخ حقوق إال\سان واحلرïت وٕاشاعهتا واحلرص التام Iىل Iدم امل 

Ðه لبالدGيار اسرتاتيجي ال رجعة فpهبا ب�ٔي شلك من ا8ٔشاكل اخ.  
  حرضات السAيدات والسادة،

ٕان تقر�ر اaلس الوطين حلقوق إال\سان، حول وضعية حقوق إال\سان 
ببالدÏ ،ÐسAتدعي مXا الوقوف Iىل بعض احملاور اليت لها ارتباط وثيق مبÛال 

Iا�لية، واليت تفاDشلك ٕاجيايب تد�ل قطاع وزارة اg لت مع هذه الوزارة
  .وفعال

يف هذا إالطار ومع ما ورد فGه من تقGمي موضوعي لوضعية حقوق 
إال\سان ببالدÐ وتوصياته يف هذا اaال، ٔ�ود ٔ�ن ٔ�تقدم ٔ�ماممك مبجموIة من 

  :املعطيات ختص �8ٔساس بعض احملاور ويه اكلتايل 

  إالطار القانوين املتعلق �لتجمعات العمومGة؛ -

 ماكحفة ®جتار يف ال�رش؛  -

 إالطار ال�رشيعي لالنت�ا�ت املق�Ô واملالحظة ®نت�ابية؛ -

ؤ��ريا، التùدïت لتوسAيع املشاركة الوطنية يف �ٓليات اDميقراطية  -
 .ا�متثيلية وال�شارæية

 : ، يف إالطار القانوين املتعلق �لتجمعات العمومGةاحملور ا8ٔول -
طار القانوين املتعلق �لتجمعات خبصوص هذا احملور وخبصوص االٕ 

ٕاىل ٔ�ن ÁرسAيخ  -كام سAبقت إالشارة ٕاىل ذl  -العمومGة، جيب الت�æٔيد 

حقوق إال\سان واحلرïت ا8ٔساسAية، مبا فهيا حرية التجمع والتجمعات 
العمومGة، اخpيار اسرتاتيجي ال رجعة فGه، ؤ�ن احلكومة ماضية يف تزنيل 

ا �لك حزم وثبات، وفاء �لزتامات اململكة املقpضيات اDسAتورية املتعلقة هب
  . جتاه املواثيق اDولية

وهنا وج�ت إالشارة ٕاىل ٔ�ن احلرص Iىل ضامن ممارسة لك احلرïت 
الفردية وامجلاعية دون قGد ٔ�و رشط ال يوازيه ٕاال واجب احملافظة Iىل ا8ٔمن 

، و®سAتقرار، Iىل اعتبار ٔ�ن حفظ ا8ٔمن العام مسؤولية مجيع املواطنني
Iىل اخpالف مشارهبم، وذl درءا �لفوىض وIدم ®سAتقرار، فاحلفاظ 
Iىل النظام العام وممارسة احلرïت العامة يعتربان ركزيتني ٔ�ساسAي�ني، ال 

  . ومن مت، فالبد لنا ولها من التوفGق ب=هنام. غىن �Âميقراطية عهنام
عام، فٕانه فٕاذا اكن من ش�ٔن املظاهرة املزمع القGام هبا هتديد لûٔمن ال

جيب فضها من طرف القوات العمومGة، يف ٕاطار اNرتام الضوابط القانونية، 
اليت يد�ل التقGد هبا يف صلب املامرسة اDميقراطية وحامية ا8ٔمن العام، مع 
حتديد املسؤوليات يف Nا¨ �سجيل ٔ�ي جتاوزات ٔ�و خروقات يف هذا 

  .DسAتوراaال وا\سÛام °م كذl مع التوÉات اليت æرسها ا
ٕان السلطات العمومGة تبقى مدعوة ٕاىل تقGمي معلها يف جمال تدبري 
ممارسة احلرïت العمومGة، بغية ®مpثال لروح اDسAتور وبلورة مقاربة ٔ�مXية 
شامÔ، متكن من توفري الظروف املناسAبة وضامن املناخ السلمي �متكني 

حرية التظاهر يف املواطنني وخمتلف الهيئات املؤهÔ قانونيا من ممارسة 
الشارع العام والتجمع، وفق الرشوط والضوابط اليت يضعها القانون، مع 
احلرص Iىل ٔ�ن ال يمت تد�لها ٔ�و جلوؤها السAتعامل القوة، Iىل ٔ�ن Áكون 
مpناسAبة، ٕاال يف Nا¨ ®مpناع عن تفريق التجمع واس�Xفاذ مجيع طرق 

  .التواصل واحلوار مع املعنيني �8ٔمر
ص، ويف ٕاطار الوقاية من ®سAتعامل ëري املتناسب �لقوة، هبذا اخلصو 

صدرت مذæرات وتعلÆت صارمة �لقوات العمومGة امللكفة حبفظ ا8ٔمن، 
توجب تدعمي ٕاجراءات الوقاية من ®سAتعامل املفرط �لقوة، وذI lرب 
السهر Iىل حامية احلقوق واحلرïت الفردية وامجلاعية وتفادي ٔ�ي مساس 

كفو¨ قانوÐ، مع التقGد �لعديد من التوجهيات، ٔ�ذæر مهنا Iىل �لضامÐت امل
  :س�Gل املثال ال احلرص

احلرص Iىل ٔ�ن Áكون التد�الت ا8ٔمXية الرامGة حلفظ ا8ٔمن  -
والنظام �لشارع العام م»سجمة مع املقpضيات القانونية ومpناسAبة مع 

Dق بني حق اGسمح �لتوفÏ شلكg ،ك�ةÁو¨ يف ا8ٔفعال واجلرامئ املر
تطبيق القانون وحفظ النظام العام، من Éة، وبني حق ا8ٔفراد يف 

 ا�متتع �حلقوق واحلرïت، من Éة ٔ�خرى؛

السهر Iىل التوفGق بني تناسب القوة مع الفعل التظاهري املوجب  -
�لتد�ل ا8ٔمين، وذl وفقا �لنصوص القانونية ذات الصg ،Ôشلك 

اكمة ا8ٔمXية عن طريق ضبط Ïسامه يف تزنيل البعد إالجرايئ �لح
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النفس وIدم ا�لجوء ٕاىل القوة، ٕاال æوسAيÔ ٔ��رية من V�ٔل احلفاظ 
 Iىل النظام العام؛

اليت �يسء  - ويه قليÔ  - القطع ا�هنايئ مع بعض التÛاوزات الفردية  -
gشلك جماين لصورة القوات العمومGة امللكفة حبفظ النظام، من ق�يل 

سAت�دام القوة يف حق N�ٔد رشق املتجمهر�ن �حلÛارة ٔ�و ا
 املتجمهر�ن بعد توقGفه؛

®مpناع عن اسAتعامل عبارات ذممية ٔ�و حتقريية ٔ�و ٔ�لفاظ تنطوي  -
 Iىل ا�متيزي يف حق ٔ�ي خشص؛ 

التùيل بضبط النفس وتفادي ®\سAياق وراء ®سAتفزازات الرامGة  -
ٕاىل دفع عنارص ا8ٔمن الرÁاكب ٔ�فعال ال ٕارادية، واليت قد �سAتغل 

الت دIائية مغرضة، �لنيل من املك�سAبات احلقوقGة اليت يف مح
  .رامكهتا بالدÐ يف جمال اNرتام حقوق إال\سان

 Ðاج السلمي يف بالدÛpانطالقا من هذه املقاربة، فٕان حرية ®ح
عرفت �الل السAنوات ا�8ٔرية تطورا مكيا ونوعيا، �اصة مع التوسع ا{ي 

يتضح ذl من �الل . اaموIاتÏشهده هامش احلرïت �ل»سAبة لûٔفراد و 
املعطيات املرتبطة مبامرسة حرية التظاهر يف الشارع العام، حGث بلغ Iدد 

ٔ�لف تظاهرة، مبعدل يناهز ٔ�كرث من  19ٔ�كرث من  2012التظاهرات سAنة 
تظاهرة  45، مبعدل يناهز 16500بلغ  2013تظاهرة يومGا، وسAنة  53

  .يومGا
ايس، يتعلق مبامرسة حرïت ëري ٔ�نه جيب الت�æٔيد Iىل معطى ٔ�س

 -كام نص Iليه اaلس الوطين حلقوق إال\سان يف تقر�ره  -®حÛpاج، وفقا 
ويتÛىل يف æون اë8ٔلبية الساحقة لهذه التظاهرات يمت تنظميها �ارج إالطار 
والرشوط القانونية، واملتعلقة �خلصوص برضورة الترصحي الق�يل، طبقا 

لرمغ من ذl، فٕان املواطنني واملواطنات متكXوا وIىل ا. �لمتقصيات القانونية
من ممارسة حقهم يف التظاهر يف الشارع العام، لكام Nافظت هذه 

  .التظاهرات Iىل طابعها السلمي
ففي ٔ�فق تعميق النقاش العمويم حول احلق يف ®حÛpاج السلمي، 
فٕان اaلس الوطين حلقوق إال\سان I�ٔد دراسة حول احلق يف التظاهر 

 -مي مكقرتح ٔ�رضية ملناظرة وطنية جتمع اكفة ا8ٔطراف املعنية، سAمتكن السل
من وضع ٕاطار مpاكمل لتدبري ٔ�م¯ل �لتظاهر �لشارع العام،  - ال حما¨ 

�اصة بعد املظاهر اليت �شلك عوامل سلبية، هتدد gشلك م�ارش النظام 
  .وا8ٔمن العام

ادرة عن ٔ�وال، جتاهل املنظمني لقرارات املنع وإالنذارات الص -
 السلطات احمللية؛

®خpيار املتعمد من طرف املنظمني 8ٔوقات ؤ�ماæن ëري مالمئة  -
 لتنظمي ٔ�\شطهتم؛

ضعف الت�ٔطري المكي والكGفي وغياب روح ®نضباط Dى  -
 املنظمني؛ 

ت�ين نوع من التعامل ®سAتفزازي من طرف املنظمني واملؤطر�ن  -
�  .اجتاه السلطات العمومGة ٔ�ثناء ممارسة �ا

يف هذا السAياق، Áرى وزارة اDا�لية ٔ�نه ٔ�صبح من الالزم حتيني 
إالطار ال�رشيعي والقانوين املنظم �لتجمعات العمومGة، بغية ضبط بعض 
املامرسات ëري املؤطرة قانوÐ والعمل Iىل ٕاجياد ت�ٔصيل قانوين aموIة من 

  .املامرسات ؤ�شاكل ®حÛpاج
Vاء، ويصور املغرب Iىل ٔ�نه  كذl، ٔ�ود ٔ�ن ٔ�نبه ٔ�ن التد�ل ا{ي

قلعة ٔ�و جز�رة �ارج القانون، سواء �ل»سAبة �لتجمعات، �ل»سAبة لالعتداء 
Iىل احلق يف احلياة ٔ�و �ل»سAبة لبعض املنظامت اليت تعمل يف ٕاطار حقوق 
إال\سان، ٔ�ن هذا التد�ل �ارج عن إالطار، ويظهر املغرب Iىل ٔ�نه جزية 

®عتداء Iىل احلق يف .  حىت ليش NاVةما فهيا ال قانون وال اNرتام ال
 lل �ٓسا وكذïخشصيا ٔ�عرف قضية �ٓسفي والقضية ا8ٔخرى د Ð�ٔ ،احلياة

Ðس �اطروا ب�ٔرواDم و�اطروا حبياهتم، والقضاء سAيقول . هذا يشء
لكمته، قال لكمته يف ذاك اليش، متت ا8ٔحباث حتت مراق�ة النيابة العامة، 

اك كذl ٔ�ش�اص يتÛاوزون إالطار ا{ي احXا مايش يف بالد الغاب، هن
�ارج عن إالطار،  يعملون فGه، فكXظن ب�ٔنه هاذ التد�ل هذا زعام ٔ�نه

وا�يل Vا فGه ٔ�نه يف ٕاطار ٕاجيايب وتفاIال مع التقر�ر دïل اaلس الوطين 
  حلقوق إال\سان؛

 : ، وهو ماكحفة ®جتار يف ال�رشاحملور الثاين -
، حىت �كون الوقت عند اليس ٔ�ن=س وهنا ٔ�ود ٔ�ن ٔ�ذæر بعض الفقرات

بريو، ا�يل ملكف هبذا إالطار، ولكن كذl ميكن يل ٔ�ن ٔ�قول ب�ٔنه 
اaهودات اليت بذ�هتا احلكومة ملناهضة ®جتار �ل�رش ما عندÐش ٕاطار 
قانوين �اص جيرم هذه الظاهرة، وكذl ما عندÐش قاIدة معلومات يف 

  . هذا إالطار
ال�رش يعد جرما خطريا وا´هتااك لكرامة إال\سان ونظرا لكون ®جتار يف 

حسب املعايري اDولية حلقوق إال\سان والقانون اDويل اجلنايئ، واليت 
الزتمت هبا بالدÐ من �الل اخنراطها يف القانون اDويل حلقوق إال\سان 
والقانون اDويل اجلنايئ، فقد مت ٕاNداث جلنة وزارية، عهدت لها �مة 

القانوين املؤسسايت �لهجرة، تطبيقا �لتوجهيات امللكGة السامGة ت�ٔهيل إالطار 
املتعلقة �لسAياسة اجلديدة �لهجرة ومالحظات وتوصيات �لمÛلس الوطين 
حلقوق إال\سان اليت تضمهنا التقر�ر املرفوع ٕاىل السدة العالية �� حول 

يمك وضعية اV8ٔانب ببالدÐ، ؤ�ظن ٔ�ن زمGيل، اليس ٔ�ن=س بريو، ëادي يعط 
  توضيùات يف هاذ إالطار فني وصلت هاذ ا�لجنة؛

، إالطار ال�رشيعي لالنت�ا�ت املق�Ô واملالحظة احملور الثالث -
 :®نت�ابية
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جتب إالشارة يف هذا الصدد ٔ�ن احلكومة حرصت Iىل التعامل مع 
®سAتحقاقات املق�Ô والتحضري ٕالجراهئا �جلدية املطلوبة، بغية توفري اكفة 

Ûرشوط النÐتعرفها بالدAاح �لمواعيد ®نت�ابية اليت س.  
وIىل نفس ا�هنج ا{ي مت اتباIه �ل»سAبة لالنت�ا�ت ال�رشيعية املبارشة 

، معلت احلكومة Iىل توفري الظروف التنظميية والتقXية الالزمة 2011لسAنة 
ٕالجراء انت�ا�ت املق�Ô يف ٔ�حسن الظروف، من �الل ٕاIداد جGد ßتلف 

لعملية واختاذ مجيع التدابري الرامGة ٕاىل ضامن حسن سري مراNل هذه ا
املسلسل ®نت�ايب �الل اكفة مرا�N، حىت Áكون هذه ®سAتحقاقات 

  .حمطة ٔ�خرى لت�æٔيد سالمة املامرسة ®نت�ابية الوطنية
ويف هذا إالطار، والزتاما مهنا �ملقاربة ال�شارæية ٕازاء لك القضاï اليت 

ت�ابية املق�Ô، هنجت احلكومة س�Gل ال�شاور مع هتم ®س�شارات ®ن 
الفاIلني السAياسAيني خبصوص ٕاIداد مشاريع النصوص القانونية املرتبطة 
�السAتحقاقات املق�Ô، والسÆA مهنا القانون التنظميي املتعلق �جلهوية 
والقانون التنظميي املتعلق �لعامالت وا8ٔقالمي والقانون التنظميي املتعلق 

Iات والقانون املتعلق �ملراجعة ®سAت�Xائية �لواحئ ®نت�ابية العامة �مجلا
  .والقانون املتعلق مبراجعة مدونة ®نت�ا�ت

من بني إالجراءات لت�سAيط معلية ال�سجيل يف ا�لواحئ ®نت�ابية، مت 
ٕاقرار �ٓلية Vديدة Áمتثل يف ٕاماكنية تقدمي طلب القGد ٔ�و طلب نقل القGد 

  . إاللكرتوين اßصص لعمليات مراجعة ا�لواحئ ®نت�ابية عن طريق املوقع
كذl، يف ٕاطار هذه املقاربة، معلت احلكومة Iىل ٕاNا¨ مشاريع 
النصوص ال�رشيعية والتنظميية فور صياغهتا Iىل الرشاكء السAياسAيني 
السAتطالع �ٓراهئم واقرتاNاهتم، وذl ق�ل عرضها Iىل املسطرة ال�رشيعية ٔ�و 

  . ادقة �ل»سAبة �لنصوص ذات الطابع التنظميياملسطرة �لمص
من بني املسAتÛدات اليت كذV lاء هبا تعديل القانون التنظميي املتعلق 

  : �نت�اب ٔ�عضاء جمالس امجلاIات الرتابية

تقوية ا�متثيلية ال»سوية Iىل صعيد جمالس اجلهات وجمالس  -
امجلاIات واملقاطعات، من �الل ضامن حضور ممتزي وفعيل 

اء Iىل مسAتوى جملس اجلهة ب»سAبة ال تقل عن ثلث Iدد �ل»س
مXتخبات  8و 4املنتخبني وIىل مسAتوى جملس امجلاIة مبا بني 

Iىل ا8ٔقل، مما سAيؤهلهن �لمشاركة الفعلية يف ال�سAيري اليويم 
 .�لجامIة واجلهة

فÆ يتعلق بطريقة التصويت، فقد مت اع�د ورقة تصويت واNدة  -
اعي واجلهوي، حGث سAيقوم لك �سAتعمل لالقرتاIني، امجل

مصوت بوضع Iالمpني �لتصويت، ا8ٔوىل �رمس ®قرتاع امجلاعي 
 .وا8ٔخرى �رمس ®قرتاع اجلهوي

سريا Iىل هذا ا�هنج، هبدف حفز ا8ٔحزاب السAياسAية Iىل إالدماج 
الفعيل �لعنرص ال»سوي وانطالقا من اDواÌر ®نت�ابية املفpوNة Iىل قدم 

لرVال وال»ساء، فقد مت تعممي ا8ٓلية اليت تلحها مسامهة اDو¨ املساواة ٔ�مام ا
يف متويل امحلالت ®نت�ابية، ل�شمل حفز ا8ٔحزاب السAياسAية �الل 

وهكذا سAتحصل ا8ٔحزاب السAياسAية �ل»سAبة للك . ®نت�ا�ت اجلهوية
 مقعد من املقاIد اليت حتصل Iلهيا ال»ساء يف اDواÌر ®نت�ابية السالفة ا{æر

مرات  �5رمس ®نت�ا�ت امجلاعية و®نت�ا�ت اجلهوية Iىل م�لغ يعادل 
  .املبلغ الراجع للك مقعد من املقاIد احملصل Iلهيا من طرف املرحشني ا{æور

 Ôاكليف امحلÁ ةÉية من مواAياسAوهبدف متكني ا8ٔحزاب الس
 من م�لغ املسامهة %30®نت�ابية، ٔ�صبح �ٕالماكن رصف �س�Gق ال يفوق 

 lية واملنظامت النقابية اليت قدمت طلبا بذAياسAلفائدة ا8ٔحزاب الس
وخصم م�لغ ال�س�Gق املمنوح للك حزب سAيايس ٔ�و مXظمة نقابية من املبلغ 

وٕاذا اكن هذا املبلغ ال �كفي السرتVاع م�لغ ال�س�Gق، سAيصبح . العائد �
ملسAتحق من الواجب Iىل احلزب ٔ�و النقا�ت املعنية ٕارVاع املبلغ ëري ا

  .�لخزينة
وضامÐ لت�ليق امحلالت ®نت�ابية، مت حتديد سقف املصاريف 
®نت�ابية للك مرتحش ٔ�و مرتحشة �ل»سAبة النت�اب ٔ�عضاء جملس 

ٔ�لف درمه �رمس انت�اب ٔ�عضاء جمالس  150ٔ�لف درمه و 300املس�شار�ن 
ٔ�لف  50ٔ�لف درمه �رمس انت�اب ٔ�عضاء جمالس امجلاIات و 60اجلهات و

  . �رمس انت�اب ٔ�عضاء جمالس العامالت وا8ٔقالميدرمه
وٕاسهاما يف حتسني وÁرسAيخ املامرسة اDميقراطية وتوطيد دو¨ احلق 
والقانون، سAتعرف ®سAتحقاقات املق�Ô ٕاجراء مالحظة انت�ابية، هتدف 
ٕاىل الت��ع امليداين لسري العمليات ®نت�ابية وجتميع معطياهتا مبوضوعية 

قGمي ظروف تنظميها وٕاجراهئا ومدى اNرتا�ا �لقواIد وجترد وحGاد وت 
اDسAتورية والنصوص ال�رشيعية والتنظميية املتعلقة �النت�ا�ت واملعايري 
اDولية، وذl من �الل ٕاIداد تقار�ر تتضمن مالحظات، وعند 
®قpضاء، توصيات Áرفعها اجلهات املعدة لهذه التقار�ر ٕاىل السلطات 

  . pضيات القانونية ذات الصÔاملعنية، طبقا �لمق 
وجرI ïىل Iاداهتا يف هذا الش�ٔن، فٕان ا�لجنة اخلاصة الع�د مالحظي 
®نت�ا�ت احملدثة Dى اaلس الوطين حلقوق إال\سان عقدت ٕاىل Nدود 

اج�Iات، خصصت ملناقشة إالجراءات الالزمة �لقGام مبالحظة  3اليوم 
Ôالعمليات ®نت�ابية املق� .  

ٔ�ود ٔ�ن نطلعمك ٔ�ن ا�لجنة املذæورة I�ٔلنت عن فpح ٔ�بواب كام 
يونيو  18الرتشAيùات �لحصول Iىل ®ع�د ملالحظة ®نت�ا�ت من 

من هذا الشهر، Iىل ٔ�ن ت�ت يف طلبات  30، وسAمتتد ٕاىل ëاية 2015
غشت  10®ع�د املقدمة وتبلغ قراراهتا �لهيئة املرحشة يف V�ٔل ٔ�قصاه 

2015.  
كذl، ٔ�ن مالحظة ®نت�ا�ت س�شمل v من انت�اب  ٔ�حGطمك Iلام

ممثيل جمالس اجلهات وامجلاIات وانت�اب جمالس العامالت وا8ٔقالمي وانت�اب 
  .جملس املس�شار�ن املق�ل، ٕان شاء هللا
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ومن Vا´هبا، وجرI ïىل التÛارب السابقة، سAتلزتم وزارة اDا�لية 
خلاصة �لقGام مبهام املالحظة ب�سهيل م�ٔمورية املعمتد�ن من طرف ا�لجنة ا

والت��ع لعملية ®قرتاع وفرز ا8ٔصوات وإالIالن عن النتاجئ، طبقا 
Ôضيات القانونية ذات الصpلمق� .  

، وهو حتدïت وتوسAيع املشاركة الوطنية يف �ٓلية )الرابع(�ٓخر حمور  -
 :اDميقراطية ا�متثيلية ال�شارæية

  . مكحور ٔ��ري، س�ٔتطرق ٕاىل هذا احملور
حلظة ممتزية يف التارخي السAيايس لبالدÐ، 8ٔنه  2011د شلك دسAتور لق

æرس من �الل مجموIة من فصو� ®خpيار اDميقراطي لبالدÐ، ومضن 
حقوق وحرïت ا8ٔفراد وامجلاIات، يف ٕاطار دو¨ احلق والقانون، موليا 
ٔ�مهية قصوى �Âميقراطية ا�متثلية وال�شارæية �ل»سAبة لاكفة املواطنات 
واملواطنني وفعاليات اaمتع املدين، من �الل التنصيص Iىل مجموIة من 
القوانني التنظميية لتكرÏس هذه اخليارات اDميقراطية، واليت رشعت 

  .احلكومة يف ٕاخراج Iدد مهنا
ففي ٕاطار التعز�ز اDميقراطية ا�متثيلية، Vاءت القوانني التنظميية املتعلقة 

من ا8ٔحاكم واملبادئ الكفÔG بتحمل جزء من �مجلاIات الرتابية مبجموIة 
  :التùدïت الرامGة ٕاىل توسAيع املشاركة الوطنية يف هذا الباب، ٔ�ذæر مهنا

اع�د التصويت العلين كقاIدة النت�اب رؤساء اaالس ونواهبم  -
 ومجيع É�ٔزة اaلس؛ 

الرئ=س بني ا�لواحئ احلاصI Ôىل املراتب حرص الرتحش ملنصب  -
 ىل؛امخلس ا8ٔو

التنصيص Iىل قواIد ربط املسؤولية �حملاسAبة ومXع تضارب  -
 املصاحل ومواقع اسAتغالل النفوذ؛

 .السعي ٕاىل الرفع من متثيلية ال»ساء ب�Éٔزة اaالس -
من Éة ٔ�خرى، خصصت القوانني التنظميية املتعلقة �مجلاIات الرتابية 

لقوانني، متاشAيا مع Nزيا هاما 8ٓلية اDميقراطية ال�شارæية، حGث معلت هذه ا
مXه، Iىل ٕارساء مجموIة من ا8ٔحاكم  139روح اDسAتور، و�اصة الفصل 

اليت تعززها، ومن ب=هنا وجوب ٕاNداث جمالس امجلاIات الرتابية 8ٓليات 
�شارæية �لحوار وال�شاور وٕاNداث هيئات اس�شارية Iىل مسAتوى لك 

كني املواطنات جامIة Áرابية، gرشاكة مع فعاليات اaمتع املدين، ومت
  . واملواطنني وامجلعيات من تقدمي عرائض، وفق رشوط حمددة

واجلد�ر �{æر هنا، ٔ�ن من بني التùدïت الواجب مواÉهتا لتوسAيع 
املشاركة يف �ٓلية اDميقراطية ال�شارæية، دون الت�ٔثري Iىل اDميقراطية 

تقدمي ا�متثيلية، هناك رضورة جتاوز اßاطر اليت قد تصاحب احلق يف 
العرائض، حGث تربز من Nني 8ٓخر بعض التحفظات حول æون هذه 
املقpضيات قد تؤدي ٕاىل ممارسة تعطي عكس ما هو مXتظر مهنا، نظرا 

 . الرتباط اaمتع املدين ٔ�حGاÐ �لعمل السAيايس

شكرا Iىل ان��اهمك، ؤ�ود ٔ�ن ٔ�ؤكد Iىل ٔ�ن وزارة اDا�لية، كام هو 
 اسAتعداد �لتعاون مع اaلس الوطين حلقوق موعود فهيا دامئا، ٔ�هنا Iىل

  .إال\سان، ؤ�هنا كتقوم دامئا �لعمل معه يدا يف يد
  .شكرا

        ::::السAيد رئ=س اجللسةالسAيد رئ=س اجللسةالسAيد رئ=س اجللسةالسAيد رئ=س اجللسة
  .شكرا السAيد الوز�ر احملرتم

�ٓه، السAيد الوز�ر امللكف �ملغاربة .. اللكمة ا8ٓن �لسAيد وز�ر الصùة
  .يدقائق، تفضل ٔ�سAيد 7املقميني �خلارج وشؤون الهجرة، 

        ::::السAيد ٔ�ن=س �رو، الوز�ر امللكف �ملغاربة املقالسAيد ٔ�ن=س �رو، الوز�ر امللكف �ملغاربة املقالسAيد ٔ�ن=س �رو، الوز�ر امللكف �ملغاربة املقالسAيد ٔ�ن=س �رو، الوز�ر امللكف �ملغاربة املقميميميميني �خلارني �خلارني �خلارني �خلارجججج وشؤون الهجرة وشؤون الهجرة وشؤون الهجرة وشؤون الهجرة
  .gسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Iىل ٔ�رشف املرسلني

  السAيد الرئ=س،
  السادة املس�شارون احملرتمون،

  السادة الوزراء،
امسحوا يل يف البداية ٔ�ن ٔ�نوه �لتقر�ر ا{ي تقدم به السAيد ٕادرÏس 

ؤ�غتمن هذه . زييم، رئ=س اaلس الوطين حلقوق إال\سان، ٔ�مام ٔ�نظارمكال
الفرصة 8ٔشكر ؤ�نوه �الخنراط التام �لمÛلس الوطين حلقوق إال\سان يف 
بناء ومرافقة تنفGذ إالسرتاتيجية الوطنية �لهجرة وا�لجوء ببالدÐ، من �الل 

ة يف لك حمطات التفكري وتقدمي املقرتNات والتوصيات واملشاركة إالجيابي
  .بناء وتنفGذ هذه إالسرتاتيجية

  ٔ�هيا السAيدات والسادة،
لقد اختذت احلكومة مجيع التدابري الالزمة لتجسAيد إالرادة امللكGة يف 
وضع ٕاسرتاتيجية وطنية �لهجرة وا�لجوء، حGث متت بلورة رؤية ÁرÁكز Iىل 

  : ٔ�ربعة ٔ�هداف ٕاسرتاتيجية

 ن متت �سوية وضعيهتم؛�سهيل اندماج املهاجر�ن ا{�: ٔ�وال -

 ت�ٔهيل إالطار القانوين؛ : Ãنيا -

 ٕاقامة ٕاطار مؤسسايت مالمئ؛: Ãلثا -

  .تدبري تدفق املهاجر�ن يف ٕاطار اNرتام حقوق إال\سان: رابعا -
�رامج قطاعية  �7رÐجما،  11ومت الرشوع يف حتقGق هذه ا8ٔهداف يف 

 81ل هدف ٕاسرتاتيجي، Nدد من �ال �27رامج ٔ�فقGة مفصÔ يف  4و
كام مت ضامن، لنÛاح هذه العمليات، ٕاNداث �ٓلية . مرشوع V8ٔل حتقGقها

�لحاكمة ونظام لت��ع إالجراءات التنفGذية، ي»سق بني مجيع القطاIات املعنية 
  .هبذه إالسرتاتيجية

  ٔ�هيا السAيدات والسادة،
وحنن Iىل بعد ٔ�سابيع قليÔ من ا{æرى الثانية ٕالطالق هذه السAياسة 

حوا يل ب�ٔن ٔ�ذæر ب�ٔمه حمطاهتا ؤ��رز الرسIة والفعالية اليت مزيت اجلديدة، امس
  .تنفGذها
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Vال¨ املò يرتٔ�س Vلسة معل حول املوضوع، : 2013شAت»رب  -
ويعطي تعلÆته السامGة �لحكومة من V�ٔل بلورة سAياسة وطنية 

 مشولية �لهجرة؛

مبÛال الهجرة، يضاف ٕاىل الوزارة  قطاع Vديد يعىن: ٔ�كتو�ر 10 -
 فة �ملغاربة املقميني �خلارج؛امللك

صاحب اجلال¨ يدعو جمددا احلكومة لبلورة سAياسة : 2013نونرب  6 -
شامV Ôديدة يف قضاï الهجرة وا�لجوء، وفق مقاربة ٕا\سانية مشولية، 

 حترتم ®لزتامات اDولية لبالدÐ، وÁراعي حقوق املهاجر�ن؛

سوية وضعية إالIالن عن معلية اسAت�Xائية ل� : 2013نونرب  11 -
 املهاجر�ن يف وضعية ëري قانونية؛

انطالق هاته العملية اليت امpدت Iىل مدار سAنة : 2014ينا�ر  2 -
 ؛2014

ٔ�قل من سAنة، مت اع�د ٕاسرتاتيجية وطنية : 2014دجXرب  18 -
  .�لهجرة وا�لجوء يف جملس احلكومة

لهذا، اكن لزاما Iلينا كذl، مراIاة �لوضعية اجلديدة اليت تعرفها 
بالدÐ، انتقالها من دو¨ مصدرة ودو¨ عبور ٕاىل دو¨ اسAتق�ال، ٕاIادة 
النظر يف ال�رشيعات املنظمة �لهجرة وإالقامة ببالدÐ، كام Vاء يف N�ٔد 

  .ا8ٔهداف إالسرتاتيجية لهذه الرؤية
  :ويف هذا اaال، هناك ثالث مشاريع قوانني

ياëة هذا اعمتدÐ يف ص : مرشوع القانون ا8ٔول ويتعلق ��لجوء -
املرشوع Iىل اDراسة املقارنة Iىل جتارب Iدد من اDول، كام 

  :ارÁكزI Ðىل املرجعيات التالية

 التوجهيات امللكGة السامGة؛ -

 ؛2011دسAتور  -

 توصيات اaلس الوطين حلقوق إال\سان؛ -

ٕاضافة، ٕاىل اتفاقGة جXيف وتوصيات ا�لÛان التعاهدية  -
lري ذë وإالجراءات اخلاصة ٕاىل.  

تلخيص ٔ�مه احملاور املكونة لنص املرشوع يف مقpضيات تتضمن  ميكن
الالجئ طالب ا�لجوء، Iدميي اجل»سAية، امحلاية الفرعية، : التعريف ب

رشوط ®سAتحقاق، ٕاهناء وفقدان صفة الجئ، اÃٓ8ر املرتتبة عن 
®Iرتاف بصفة الجئ، مXح امحلاية الفرعية وفقداهنا، مسطرة طلب ا�لجوء 

  .وطرق الطعن
هذا املرشوع ا´هتينا من صياغته، ويوVد ا8ٓن Dى ا8ٔمانة العامة 
�لحكومة، حGث سAيعرض، ٕ�ذن هللا، يف مسAتق�ل قريب Iىل جملس 

  احلكومة؛

هذا : املرشوع الثاين، ويتعلق مبرشوع ماكحفة ®جتار �ل�رش -
املرشوع يعمتد يف فلسفpه ومقاربة ٕاIداده Iىل م�دٔ� Iدم ا�متيزي جتاه 

حضاï ®جتار �ل�رش، وم�دٔ� مXع لك ٔ�شاكل ®جتار ا8ٔش�اص، 
�ل�رش، مبختلف صورها وجتلياهتا، وم�دٔ� تناسب العقوبة مع 
خطورة الفعل اجلريم وم�دٔ� حامية الفOات الضعيفة والهشة من 
الضùاï، والسÆA ا8ٔطفال وال»ساء، وم�دٔ� الولوجGة ٕاىل اخلدمات 

ة وم�دٔ� التعايف اجلسدي العمومGة وم�دٔ� املصلùة الفضىل �لضحي
 .والنفساين وم�دٔ� تعويض الضùاï وVرب ٔ�رضارمه

: وÏشمل هذا املرشوع العديد من املقpضيات ا8ٔخرى من ق�يل
تعاريف تتعلق جبرمية ®جتار �ل�رش و®سAتغالل والضحية 

  .وامجلاIة إالجرامGة املنظمة وجرمية ®جتار العا�رة �لùدود
ة Iليه يف جملس احلكومة، وهو ا8ٓن هذا املرشوع متت املصادق

يف طريقه ٕاىل الربملان، حGث س=Xاقش، ٕان شاء هللا، يف اDورة 
  املق�Ô؛

حىت Áكمتل الرتسانة القانونية اليت : املرشوع الثالث، ويتعلق �لهجرة -
 .هتم موضوع الهجرة وا�لجوء

، ومت 2014ينا�ر  21فÆ خيص صياëة املرشوع، فقد انطلق العمل يف 
اج�Iا، ؤ�حGل هذا املرشوع Iىل ا8ٔمانة العامة  50د ما يقارب عق

�لحكومة، و´متىن، ٕان شاء هللا، ٔ�ن يعرض ٔ�و يصادق Iليه يف جملس 
  .احلكومة �الل هذه السAنة

يتضمن هذا املرشوع مجموIة من املبادئ القامئة Iىل مقاربة حقوقGة 
ريب، وت�ٔ�ذ بعني ملعاجلة دخول وٕاقامة اV8ٔانب وخروÉم من الرتاب املغ

  .®عتبار ا8ٔبعاد اDولية وإالقلميية �لظاهرة
املعاهدات واالتفاقGات الثنائية ذات الصÔ، : وروعي يف معلية الصياëة

والتقار�ر الصادرة عن  2011التوجهيات امللكGة السامGة، اDسAتور املغريب ل
Ôمتع املدين ذات الصaولية ومجعيات اDاملنظامت ا.  

نون، هذا املرشوع موجود ا8ٓن، وهو ا8ٓن يف ا8ٔمانة العامة هذا القا
  .�لحكومة

  ٔ�هيا السAيدات والسادة،
حىت æ�ٔون يف ظل الغالف الزمين اßصص لهاذ املوضوع، ثالث 

مرشوع متت املصادقة Iليه، ون�ٔمل، . مشاريع قوانني لكها ا´هتينا من صياغهتا
لرتسانة القانونية خبصوص ٕالكامل هاته ا 2015ٕان شاء هللا، ٔ�ن Áكون سAنة 

  .موضوع الهجرة
  ٔ�هيا السAيدات والسادة،

بالدI Ðازمة Iىل امليض قدما يف سAياسAهتا اجلديدة �لهجرة، امليض قدما 
�لك ٕارصار وٕاميان، 8ٔهنا قXاعتنا، 8ٔهنا ٕا\سانية وحقوقGة، 8ٔهنا ت»سجم وقمينا 

ق�لهم السمùة، 8ٔهنا Áرتبط مبصري �ٓالف وا8ٓالف من ا8ٔش�اص، مبسAت 
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اململكة . حبياهتم، ب�ٓماهلم و�ٓال�م وN�ٔال�م، و8ٔن بÐÂ هو اململكة املغربية
املغربية ذات التارخي، ذات احلضارة، ذات إالرث إال\ساين، و8ٔهنا م�ادرة 
من ملكXا، حفظه هللا، ٔ�رادها ٕا\سانية، ٔ�رادها حقوقGة، ٔ�رادها م�ادرة 

  .ون ومعزتون هبذا اخليارالكرامة إال\سانية، و8ٔن لك املغاربة خفور
  .شكرا لمك ٔ�هيا السAيدات والسادة

        ::::السAيد رئ=س اجللسةالسAيد رئ=س اجللسةالسAيد رئ=س اجللسةالسAيد رئ=س اجللسة
  . شكرا �لسAيد الوز�ر

 .ٔ�عود ا8ٓن ٕاىل السAيد وز�ر الصùة احملرتم

        ::::السAيد احلسني الوردي، وز�ر الصùةالسAيد احلسني الوردي، وز�ر الصùةالسAيد احلسني الوردي، وز�ر الصùةالسAيد احلسني الوردي، وز�ر الصùة
  .gسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Iىل ٔ�رشف املرسلني

  السAيد الرئ=س احملرتم،
  لسادة الوزراء احملرتمون،السAيدة وا

  السادة املس�شارون احملرتمون،
ٔ�وال، الشكر اجلزيل والتنويه والثناء اخلالص �لسAيد الرئ=س ومجيع 
ٔ�عضاء وموظفي املركز الوطين حلقوق إال\سان Iىل ®نتقادات البناءة، Iىل 
®قرتاNات، Iىل التوصيات املوÉة لوزارة الصùة فÆ خيص التكفل 

  . النفسAية والعقلية يف بالد8ٔ�Ðمراض 
وزارة الصùة �سÛل �لك ٕاجيابية وتتفق وتتقامس وتنخرط مع املركز 
الوطين حلقوق إال\سان يف لك ما Vاء يف التقر�ر، وقد تعاملنا مع هذا 
التقر�ر بطريقة Vد ٕاجيابية يف حGنه، حGث بعثت �رسا¨ شكر يف ذاك 

دعوت السAيد الرئ=س وفريقه  كذl،. الوقت �لسAيد الرئ=س، ٔ�نوه �لتقر�ر
ٕاىل اج�ع يف الوزارة ملناقشة هذه الوضعية الاكرثية، اليت يع=شها القطاع 

واكن يل الرشف ٔ�ن ٔ�تقدم مع . وٕاجياد Nلول قابÔ �لتطبيق Iىل ٔ�رض الواقع
مبدينة وVدة، بناء Iىل لك ما قلته،  2013يونيو  26صاحب اجلال¨ يوم 

  . مراض النفسAية والعقلية�ßطط الوطين �لتكفل �8ٔ 
بعÛا¨، فاحXا يف التقر�ر، وزارة الصùة �شاطر ما Vاء فÆ خيص 
ال�شخيص �لعرض الصحي املتعلق �لصùة النفسAية والعقلية، فÆ خيص 
النقص احلاد يف املوارد ال�رشية، يف الب»Gات التحتية القدمية واملتقادمة، يف 

التدبري ٕاخل، جفاء هذا اßطط  التفاو°ت والفوارق يف التوزيع ومشالك
  :حماور 3الوطين ا�يل تقدمت به ٔ�مام صاحب اجلال¨، بناء Iىل 

تعز�ز العرض الصحي وتوفري املوارد ال�رشية وا8ٔدوية، : احملور ا8ٔول
فالتوصية اكنت �ش ما نبقاوش منشAيو يف اجتاه بناء مس�شفGات كربى 

مس�شفى æبري،  14نت مربجمة �ٓنذاك اك. �لتكفل �8ٔمراض النفسAية والعقلية
 3ا8ٓن مش=Xا يف اجتاه .. فزنوال Iىل ®قرتاح دïل املركز الوطين فمت

مصاحل  14قلعة الرساغنة، ٔ�اكد�ر، القXيطرة، ولكن : مس�شفGات Éوية يه
احلي احملمدي �Dار البيضاء، : ، يه5صغرية مXدجمة، مت مهنا بناء و�شغيل 

ن=ت، يه بوعرفة وشفشاون، هاذي مشغÔ، يه العروي �لناظور، يه تزي 

اجلديدة، خXيفرة، خريبكة، ٔ�زيالل، : يف طور إالجناز، ويه 10ولكن 
  . بوملان، لكممي، العراdش، مGدلت و°وÐت ٕاخل

 14و 3كذl يف اجتاه وNدات �لطب النفيس والعقيل لûٔطفال بن=Xت 
رس�ر يف  3400رس�ر، بغينا نتوÉو ٕاىل  2053مصاحل مXدجمة، انطلقXا من 

بوï "دïل " æرامة"هذا الوقت، يعين يف غضون Iام، و�اصة هاذ معلية 
 30رس�ر Vديد جمهز، Áكو�ن  800ٔ�\ش�Ðٔ وشغلنا وÉزÐ ٔ�كرث من " معر

وا مكونني، وا8ٓن يف طور ا�يل اكن 4ٔ�و  3طب=ب نفيس يف السAنة عوض 
، ممرض يف السAنة 100طب=ب يف هذا التكو�ن، كذl  102التكو�ن 

مش=Xا  2014مريض، كذl توفري املوارد ال�رشية، ف  157وا8ٓن مكونني 
مت توظيف  2014يف اجتاه فpح م�ارïت خمصصة لهاذ النوع من ا8ٔمراض، 

ëاديني نوظفو، ٕان شاء  2015ممرض،  120طب=ب، مت كذl توظيف  23
م�ادرة بوï "طب=ب ا�يل توظفوا  23طب=ب، زائد  20ممرض،  150هللا، 

من مزيانية ا8ٔدوية  %2.25ممرض، كذl ختصيص  53وكذl  "معر
8ٔدوية ا8ٔمراض النفسAية والعقلية، و�اصة ا8ٔدوية من اجليل الثالث، 

، احXا زدÐ ٔ�كرث، %2وكنذæر ب�ٔن املنظمة العاملية �لصùة تويص فقط ب 
  .هذا احملور ا8ٔول 2.25مفش=Xا ب 

قطاIني العام واخلاص احملور الثاين، يه املقاربة ال�شارæية بني ال
ومجعيات اaمتع املدين وامجلعيات احلقوقGة، �شجيع ٕاNداث مصùات الطب 
العقيل والنفيس �لقطاع اخلاص يف ٕاطار هاذ الرشاكة، و�اصة نذæر 

ا�يل æيعطي وجياوب Iىل املعايري اDنيا �لبناء ا�يل æيويص  �130.13لقانون 
  .هبا املركز الوطين حلقوق إال\سان

ور الثالث وا�8ٔري، هو مراجعة النصوص ال�رشيعية، �اصة القانون احمل
املتعلق �لوقاية وامحلاية والعالج من ا8ٔمراض النفسAية والعقلية،  1959

فوVدÐ واNد القانون ا�يل ركز ٔ�كرث من ٔ�ي وقت مىض Iىل املقاربة 
مة احلقوقGة مث املقاربة احلقوقGة مث املقاربة احلقوقGة، وقد صادقت احلكو 

يوليوز  2ا8ٔسAبوع املايض، مايش ٔ�سAبوع ٔ�سAبوIني ٔ�و ثالثة يوم �لضبط 
Iىل هاذ القانون، وٕان شاء هللا، غيدوز يف الغرفة ا8ٔوىل مث الغرفة  2015
  .الثانية

الغالف املايل دïل هاذ اßطط ا�يل قدمت ٔ�مام صاحب اجلال¨، 
املايل 8ٔجرٔ�ة  وا�يل æيعطي ٕاVا�ت Iىل ال�ساؤالت دïل املركز، الغالف

  .2013/2016مليون درمه  750وتفعيل وتنفGذ هاذ اßطط 
ٔ��ريا، مXذ ٔ�سابيع هناك �شاور، هناك دينامGة Vديدة، هتم ٔ�جرٔ�ة 
وتفعيل اßطط الوطين ا�يل قدممت ٔ�مام صاحب اجلال¨، وكذl هتم 
إالVا�ت Iىل التوصيات، توصيات اaلس الوطين حلقوق إال\سان، هاذ 

مGة، هاذ ال�شاور بني وزارة الصùة، امجلعيات العلمية واملهن �لطب اDينا
النفيس، املتخصصني و�رباء وممثيل املهنيني، املدراء ورؤساء املصاحل 
�لتكفل �8ٔمراض النفسAية والعقلية، مجعيات Iائالت املرىض النفسانيني 

، متثيلية ا�يل اجمتعنا معهم ٔ��ريا، مجعيات اaمتع املدين واحلقويق 10هام 
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اaلس الوطين معنا يف هاذ ا�لجنة وا8ٔطباء امللكفني، هاذو زدÐمه ٔ��ريا 
امللكفني جبميع املصاحل اجلديدة احملدثة Vديدة ا�يل تتلكف �8ٔمراض ا�يل 

  ".بوï معر"Vاوا من 
 3ٔ��ريا، ا�يل بغيت نقول هاذ ا�لجنة ëادي كرتكز اخلدمة دïلها Iىل 

  :دïل حماور

 القانون اجلديد ا�يل كنùاولو نلقحوه �8ٓراء دïهلم؛ٔ�وال، هاذ  -

Ãنيا، نظرة نقدية فÆ خيص اßطط الوطين �لتكفل �8ٔمراض  -
 النفسAية والعقلية؛

واحملور الثالث، هو إالVا�ت Iىل توصيات املركز الوطين حلقوق  -
  .إال\سان

 ؤ��ريا، ٔ�قول لمك، السAيد الرئ=س، السAيدات والسادة احلضور الكرمي،
ٔ�نين س�ٔوافGمك يف اï8ٔم املق�Ô، وس�ٔوايف جملسمك املوقر، وكذl ٔ�وايف املركز 
الوطين حلقوق إال\سان مبا ٔ�جنز، ما مقنا به وكذl إالæراهات ا�يل احXا 

  .كنلقاوها وكذl ®لزتامات دïل الوزارة
 Ôنقدم حصيAٕان شاء هللا، يف البداية س ،Ôنة املق�Aؤ��ريا، يف الس

هاذ اßطط الوطين وهتم إالVا�ت Iىل التوصيات حلقوق  مفصÔ، هتم
  .إال\سان

  .شكرا Iىل حسن ٕاصغاÌمك والسالم Iليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

        ::::السAيد رئ=س اجللسةالسAيد رئ=س اجللسةالسAيد رئ=س اجللسةالسAيد رئ=س اجللسة
  .شكرا �لسAيد الوز�ر

 5اللكمة ا8ٓن �لسAيد وز�ر االتصال، الناطق الرمسي �مس احلكومة، 
  .3+5دقائق، 

        ::::�ر االتصال�ر االتصال�ر االتصال�ر االتصالالسAيد مصطفى اخللفي، وزالسAيد مصطفى اخللفي، وزالسAيد مصطفى اخللفي، وزالسAيد مصطفى اخللفي، وز
  . gسم هللا الرمحن الرحمي
  السAيد الرئ=س احملرتم،

  السادة الوزراء،
  السAيدة الوز�رة،

  السادة املس�شار�ن،
ٔ�وال، ٔ�ود ٔ�ن ٔ�نوه هبذه املبادرة اليت متثل N�ٔد جتليات التزنيل ٔ�حاكم 
اDسAتور اجلديد، وتفpح اaال ٕالرساء تعاون فعال وممثر بني خمتلف 

�ٔن العام، كام ٔ�نوه �لتعاون احلاصل بني لك من اaلس املتد�لني يف الش
الوطين حلقوق إال\سان ووزارة االتصال فÆ يتعلق بقطاع الصùافة، وهنا 
ٔ�شكر اaلس Iىل مسامهته القمية املتعلقة مبالحظته حول مرشوع مدونة 

من  - ٕان مل ٔ�قل الغالبية الساحقة  - الصùافة وال»رش، واليت مت ٕادراج ëالبية 
  .املالحظات اليت قدمت يف الصيغة ا�هنائية، اليت يه ا8ٓن موضوع مدارسة

ٕان ا�هنوض حبرية الصùافة ميثل ٔ�ولية حكومGة مت �سطريها يف الربÐمج 

احلكويم، ومت تزنيلها Iرب سلسÔ من اخلطوات من V�ٔل ٕارساء ٕاIالم 
ية دميقراطي حر ومسؤول وم�دع، وهو توVه يعكس القXاIة ب�ٔنه ال دميقراط 

  .بدون حصافة حرة ومسؤو¨ و´زهية
لقد عرف واقع حرية الصùافة ببالدÐ تطورا هاما يف السAنوات 

  :ا�8ٔرية، وذl �لنظر لعدد من املؤرشات
�متثل ا8ٔول يف التقدم احلاصل يف اع�د مرشوع مدونة عرصية وNديثة 

�لصùافة وال»رش، حGث �لصت اجلهود واملبادرات، واليت ٔ�سهم فهيا 
aالن عنه اIاكمل مت إالpلس الوطين حلقوق إال\سان ٕاىل تقدمي مرشوع م

، وهو اليوم موضوع ٕاIداد من V�ٔل �رجمته يف 2014ٔ�كتو�ر  18بتارخي 
  .اج�Iات مق�a Ôلس احلكومة

نص، ٔ�وال، Iىل تعز�ز ضامÐت حرية الصùافة من �الل ٕالغاء  -
 العقو�ت السالبة �لحرية؛

ء يف حامية حرية الصùافة Iرب جع� اجلهة Ãنيا، تقوية دور القضا -
احلرصية اßتصة برتيق ترصحيات ٕالصدار وكذا إاليقاف واحلجز ٔ�و 

 املنع؛

 تعز�ز حرية الصùافة إاللكرتونية؛ -

ٕارساء جملس وطين �لصùافة مXتخب �ٓلية �لتنظمي ا{ايت  -
و®رتقاء ب�ٔ�القGات املهنة وحام�هتا ؤ�يضا حتديد احلقوق 

»سAبة �لصحفي وٕاقرار امحلاية القضائية لرسية املصادر واحلرïت �ل 
وضامن احلق يف احلصول Iىل املعلومة وحامية الصùافGني من 

 .®عتداء وتعز�ز اسAتقالل الصùايف
ٔ�ما املؤرش الثاين فهو اع�د عقد �رÐمج Vديد Dمع املقاو¨ الصحفGة 

لية الصحف والبدء يف تزني� Iرب نظام حيمي التعددية ويعزز اسAتقال
ويؤسس �لشفافGة، Iرب جعل اDمع مرشوطا ب�ٔداء الرضائب ومسAتحقات 

  . الضامن ®ج�عي و\رش قوامئ ®سAتغالل واحلساب املايل السAنوية
ٔ�ما املؤرش الثالث فهيم ®Iرتاف القانوين �لصùافة الرمقية، حGث مت 

طاقات الصùافة البدء ب�سلمي وصوالت القانونية ßتلف املقاوالت الرمقية وب
املهنية �لصùافGني العاملني، حGث بلغ Iدد احلاصلني Iىل وصل ®Iرتاف 

موقعا ٕالكرتونيا ٕاخ�ارï، كام ٔ�صبح Iدد الصùافGني  160القانوين ٔ�زيد من 
، وهو مؤرش ٕاجيايب، 2014حصفي يف سAنة  89احلاملني لبطاقة الصùافة 

ٔ�ي موقع ٕالكرتوين يضاف � ٔ�نه �الل هذه ا8ٔربع سAنوات مل يمت جحب 
  . بقرار ٕاداري

ٔ�يضا يف ٕاطار تعز�ز ضامÐت احلرية، مل تقع مصادرة ٔ�ية حصيفة وطنية، 
ويف نفس الوقت مت ٕاقرار �ٓلية ملواÉة Nاالت ®عتداء ٔ�و التضييق Iىل 
الصùافGني، رمغ ٔ�ن هذه احلاالت حمدودة Iددï ويف Áراجع حبسب 

غربية، ٕاال ٔ�نه رمغ قلهتا تبقى يشء ëري النقابة الوطنية �لصùافة امل ٕاحصائيات
  .مرشف، وهناl العمل من V�ٔل معاجلهتا يف ٔ�فق القضاء Iلهيا لكية



 2015 �ريلدورة �ٔ  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

27 

 )م 2015 يوليوز 22( ه 1436 شوال 5

ٔ�ما فÆ يتعلق بقضاï الصùافة املعروضة Iىل القضاء، فٕانه يف سAنة 
نصف القضاï اليت جرى فهيا احلمك، مت احلمك فهيا �حلفظ ٔ�و الرباءة  2014

الثاين اكنت ا8ٔحاكم عبارة عن غرامات  وIدم ®خpصاص، ويف النصف
معتد¨ وخمففة، والقضاï اليت مازالت مطروNة، ´متىن ٔ�ن يقع ÁكرÏس هاذ 
التوVه، Iرب اع�د غرامة معتد¨ Áراعي وضعية املقاوالت الصحفGة، وت�ٔ�ذ 
بعني ®عتبار املك�سAبات اDميقراطية اليت حتققت يف بالدÐ، ويف نفس 

حامية حقوق املواطنني وا8ٔفراد، ا{�ن يترضرون مما  الوقت تعزز ضامÐت
  .يصدر ٔ�حGاÐ من سب ٔ�و قذف ٔ�و ٕاساءة ٔ�و �شهري، وهو توازن مطلوب

ٔ�ما املؤرش ا�8ٔري، فهيم التعددية يف إالIالم السمعي البرصي العمويم 
وكذا واك¨ املغرب العريب لûٔنباء، حGث ٔ�ن اaهودات جسلت تقدما 

aال يف هذا اÛية مسAياسAال، مكن من ضامن ولوج خمتلف التيارات الس
والنقابية وامجلعوية ومضاعفة Iدد هذه الربامج، مبا جعل إالIالم العمويم 

Ðا�ر ا�هنوض �لتعددية يف بالدXربا من مXم.  
  .والسالم Iليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

        ::::السAيد رئ=س اجللسةالسAيد رئ=س اجللسةالسAيد رئ=س اجللسةالسAيد رئ=س اجللسة
  .شكرا السAيد الوز�ر احملرتم

لسAيدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة وا8ٔرسة والتمنية ®ج�عية، اللكمة ا8ٓن � 
  .مشكورة

  :السAيدة gسAالسAيدة gسAالسAيدة gسAالسAيدة gسAميميميمية احلقاوي، وز�رة التضامن واملرٔ�ة وا8ٔة احلقاوي، وز�رة التضامن واملرٔ�ة وا8ٔة احلقاوي، وز�رة التضامن واملرٔ�ة وا8ٔة احلقاوي، وز�رة التضامن واملرٔ�ة وا8ٔرسرسرسرسة والتة والتة والتة والتمنمنمنمنية إالج�عيةية إالج�عيةية إالج�عيةية إالج�عية
  .gسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Iىل سAيد املرسلني

  السادة املس�شار�ن،
  السادة الوزراء،

  حلقوق إال\سان، السادة ٔ�عضاء اaلس الوطين
  السAيد الرئ=س ما �نل=ش دïل اaلس،
  السالم Iليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته،

ٔ�ود يف البداية ٔ�ن I�ٔرب عن سعاديت �ملشاركة يف هذا احلوار التفاIيل 
والبناء مبناسAبة تقدمي تقر�ر معل اaلس الوطين حلقوق إال\سان، ؤ�ه� 

V�ٔ من Ôوده املتواصÉ ىلI لسaمثني جامعي �لتقدم احملرز يف جمال اÁ ل
حقوق إال\سان �ملغرب ورصد التùدïت والعوائق اليت قد حتول دون 
ا�هنوض هبا، مبا يناسب إالصالNات الرتامكية اليت تنخرط فهيا اململكة يف 

  .هذا اaال
يف وزارة التضامن واملرٔ�ة وا8ٔرسة والتمنية ®ج�عية، ويف ٕاطار 

 مع Éود اaلس، \شارك يف خمتلف ا�لقاءات والتظاهرات التفاIل إالجيايب
اليت ينظمها، واليت \سAتدعى ٕا�هيا، وحنرص Iىل إالطالع Iىل خمتلف 
ٕانتاVاته من دراسات وتقار�ر ومذæرات ؤ�يضا املذæرة التمكيلية اليت قد ال 
حتال Iلينا م�ارشة، وذl ٔ�حGاÐ �ملطالبة �حلصول Iىل هذه املذæرات كتابة 

 1.11.19ورمسيا 8ٔمهية ٕابداء الرٔ�ي ا{ي ينص Iليه الظهري الرشيف 

  .اكخpصاص ٔ�ساس �لمÛلس
  حرضات السAيدات والسادة،

تزتامن مXاقشة هذا التقر�ر اليوم، مع ٕاNا¨ مرشوع القانون املتعلق 
N�ٕداث هيئة املناصفة وماكحفة لك ٔ�شاكل ا�متيزي Iىل مؤسسAتمك 

احلكويم Iلهيا، وقد مت ٕاIداد مرشوع هذا  ال�رشيعية، بعد مصادقة اaلس
  :القانون وفق مهنجية تت�ىن املبادئ التالية

ٔ�وال، دمع ®لتقائية احلكومGة Iرب �شكGل جلنة بني قطاعية من V�ٔل 
 ؛2013ال�شاور، وذl ابتداء من ينا�ر 

 ÔتقAلمية مسI ل جلنةGرب �شكI ،يةæميقراطية ال�شارDنيا، تفعيل اÃ
خ�ريا، تنوعت جماالت  15، مضت يف عضو�هتا 2013فربا�ر  18ابتداء من 

 10مذæرة،  82ه ا�لجنة تلقت هذ. ختصصاهتم وحتققت املناصفة يف �شكGلهتا
مجعية، واسAمتعت لهيئات  300مهنا لشAباكت مجعوية يفوق مجموع مكوÐهتا 

ٔ�اكدميية وجمالس وطنية و�رباء، مهنم ٔ�عضاء من جلنة صياëة اDسAتور 
اaلس الوطين حلقوق إال\سان ؤ�عضاء من دار احلديث  ؤ�عضاء من

احلسAين، ٕاضافة ٕاىل اسAت�Xاس ا�لجنة العلمية �لتÛارب اDولية يف اaال، 
مع تنظمي لقاء �شاوري مع جلنيت القطاIات ®ج�عية مبÛلس النواب 
واملس�شار�ن ومXتدى الربملانيات يف ذl الوقت، خصوصا يف شهر غشت 

وذl حول مضمون مسودة املرشوع، كام طلبت الوزارة  ،2013من سAنة 
�ربة جلنة البندقGة يف شهر يونيو من نفس السAنة، ٕاضافة ٕاىل اع�د ٔ�مه 
مالحظات املذæرة التمكيلية �لمÛلس الوطين حلقوق إال\سان، اليت وÉت 
ٕاىل السAيد رئ=س احلكومة gش�ٔن مسودة مرشوع القانون، ٕاضافة ٕاىل املذæرة 

ا رمسيا من اaلس وكذl �الصات اس�Aع ا�لجنة العلمية ٕاىل املتوصل هب
ممثل اaلس الوطين حلقوق إال\سان، ف�ٔصبحت بعد ذl مسودة املرشوع 

  .V2014اهزة مع مطلع شهر ٔ��ريل 
Nاولت الوزارة Vاهدة ٔ�ن حترتم اVٓ8ال اليت Nددت �ßطط ال�رشيعي 

فقد قدمXا هذا  وكذl اكن، 2014/2015احلكومة، وا{ي Nدد يف 
، ومل �كpب � ٔ�ن حيال Iىل الربملان ٕاال يف هذه 2014املرشوع قانون سAنة 

، حGث متت ٕاNا¨ مرشوع القانون Iىل ا8ٔمانة العامة 2015السAنة 
، ليمت تقدميه واملصادقة Iليه من Dن جملس 2014غشت  �11لحكومة يف 

رية ٕالد�ال ، مع �شكGل جلنة وزا2015مارس  19احلكويم املنعقد يوم 
التعديالت الرضورية، انطالقا من مالحظات ٔ�عضاء جملس احلكومة، ٕاىل 

  . ٔ�ن Vاءت حلظة ٕاNا¨ هذا املرشوع القانون Iىل جملس النواب
ٔ�سAتغرب  -وٕان ëاب الشخص املعين هبذا ال]م  -لكن، امسحوا يل 

وهو يتùدث عن مرشوع " التحريف"ٔ�ن ÏسAتعمل السAيد املس�شار لكمة 
وقال " التحريف"املتعلق �ملناصفة وماكحفة لك ٔ�شاكل ا�متيزي، قال  القانون
خبصوص هذا النص، وÐ�ٔ ٔ�حتدى ٔ�ن �كون " التحريف"، قال "ا�هتريب"

قد اطلع ال»س�ة ا�8ٔرية من مرشوع القانون ا{ي ٔ�حGل اليوم Iىل 
الربملان، وا{ي يعترب النص الرمسي ا{ي ميكن ٔ�ن حيامكه ؤ�ن يصدر حبقه 
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مك شاء، ولكن جيب ٔ�ن �كون قد اطلع Iليه من ق�ل، ؤ�حتداه كذl ٔ�ي ح
مضمون مرشوع القانون املتعلق �ملناصفة ٕاىل " هتريب"عندما حتدث عن 

مضامني مرشوع القانون املتعلق �aلس ®س�شاري لûٔرسة والطفو¨، يف 
مضمون الهي�ٔة ٕاىل مضمون اaلس " هتريب"تناقض °م، ٕاذا ٔ�ن القول ب

 نوع من التنويه مبضمون مرشوع القانون املتعلق �ملناصفة واسAتصغار يعين
وتنقGص �لمرشوع قانون املتعلق مبÛلس لûٔرسة والطفو¨، مع ٔ�ن هذا 
املرشوع املتعلق �aلس مل يقدم بعد يف جملس احلكومة حىت ميكن ٔ�ن 

  .يصدر gش�ٔنه حمك م¯ل هذا
غرب ٔ�شواطا هامة يف امسحوا يل، السAيدات والسادة احلضور، قطع امل

جمال ا�متكني �ل»ساء، خصوصا وهو يتوفر اليوم Iىل سAياسة معومGة لتحقGق 
، كام ٔ�نه بذل Éدا "ٕاæرام"املساواة، من �الل اخلطة احلكومGة �لمساواة 

مقدرا يف جمال حماربة العنف ضد ال»ساء، وحGث ٔ�ن هذه الظاهرة ال Áزال 
I تعصية، فٕان احلكومة حرصتAمترة ومسAىل تعز�ز وجتديد مقار�هتا مس

  :وتطو�ر �ٓليات التصدي لها Iرب
 تقوية املنظومة املعرفGة؛  .1
ت�ين مقاربة حتس=سAية وقائية، Iىل ا8ٔقل، من �الل امحلالت  .2

 اليت تنظمها سAنوï؛
الرصد والتقGمي، حGث مت ٕاNداث املرصد الوطين �لعنف ضد   .3

ٓ  10ال»ساء، ا{ي اكن مطلبا مXذ  لية سAنوات، وا{ي Ïشلك �
مؤسساتية �مة لرصد ظاهرة العنف ومعامل وطبيعة ا8ٔسAباب 

، ٕاNداث املرصد الوطين لصورة املرٔ�ة Ãنيااملتحمكة فGه õظاهرة؛ 
يف إالIالم، وا{ي اكن مطمح يؤطره امليثاق الوطين لتحسني 

، حىت ٔ�صبح اليوم 2004صورة املرٔ�ة يف إالIالم، وذl مXذ 
 ؛2015ة واقعا يف هذه السAنة، �لضبط سAن

تطو�ر القدرات وا8ٓليات املؤسساتية، وكذl لنذæر من مضن   .4
ٕاNداث �الï ®سAتق�ال Iىل مسAتوى احملامك : هذه ا8ٓليات

 ®بتدائية واملس�شفGات ومصاحل اDرك املليك والرشطة القضائية؛
ٔ��ريا، تعز�ز وحتيني الرتسانة القانونية، حGث مت تقدمي مرشوع   .5

ضد ال»ساء يف جملس حكويم gشهر نونرب  قانون حملاربة العنف
يف انتظار املصادقة Iليه، وا{ي هيدف ٕاىل جترمي مرÁكيب  2013

  .العنف وضامن وقاية وحامية ال»ساء من مجيع ٔ�شاك�
طبعا، عند تقدمي هذا املرشوع قانون، اكنت هناك بعض الردود اليت 

  .Áكون قد �سAب�ت يف ت�ٔ�ري املصادقة Iليه
دي ا8ٔمانة العامة �لحكومة، بعد ٔ�ن ٔ�د�لت Iليه مجيع اليوم، هو بني ي

التعديالت املرتبطة جبميع املالحظات اليت Vاءت، سواء من قطاIات 
  .حكومGة ٔ�و من ٔ�حزاب ٔ�و من مجعيات اaمتع املدين

  حرضات السAيدات والسادة،
يف جمال حامية الطفو¨، متت املصادقة Iىل السAياسة العمومGة املندجمة 

، �الل اج�ع ا�لجنة الوزارية 2015يونيو  3لطفو¨ يوم ا8ٔربعاء محلاية ا
اخلاصة بت��ع تنفGذ السAياسات واßططات الوطنية يف جمال ا�هنوض ب�ٔوضاع 

  :ويه تتزنل من �الل مخسة ٔ�هداف ٕاسرتاتيجية هتم. الطفو¨
  حامية ا8ٔطفال من �الل ٕاطار قانوين؛ •
 فو¨؛ٕاNداث É�ٔزة Áرابية مXدجمة محلاية الط  •
 وضع معايري �لمؤسسات واملامرسات؛  •
 ا�هنوض �ملعايري ®ج�عية امحلائية؛  •
  .وضع مXظومات �لمعلومات والت��ع والتقGمي  •

 14وقد سAبق ذl تنظمي املناظرة الوطنية ا8ٔوىل اليت عقدت يويم 
ا8ٔطفال NارضÐ ومسAتق�لنا، "�لص�ريات، حتت شعار  2014ٔ��ريل  15و

  ".فلنحمهيم
دا �لمقاربة احلقوقGة وٕادماج املنظومة القانونية اDولية، مت التوقGع واع�

، ومت I2012ىل الربوتوæول ®خpياري الثالث التفاقGة حقوق الطفل سAنة 
ٕاىل ثالث اتفاقGات aلس ٔ�ورو� يف مقدمهتا االتفاقGة  2013®نضامم سAنة 

املشهورة �تفاقGة  اخلاصة حبامية ا8ٔطفال من ®عتداء و®سAتغالل اجل»يس
  ).Lanzarote(ال´زاروط 

وفÆ خيص مراكز حامية الطفو¨ اليت تتلكف �8ٔطفال يف وضعية ´زاع 
مع القانون، واليت تتوىل مسؤوليهتا وزارة الشAباب والرïضة، فقد فpح 
حولها نقاش بني خمتلف القطاIات احلكومGة املعنية، يف ٔ�فق ٕاجياد Nلول 

ذl الوزارة الوصية من القGام مبجموIة من مXاسAبة، دون ٔ�ن مينع 
  : املبادرات، نذæر مهنا

 ٕاIداد دليل لٕالجراءات �اص مبراكز حامية الطفو¨،   •
 ٕاNداث جلنة املراق�ة والت��ع؛   •
 ٕاIداد دليل �لحقوق الواج�ات؛   •
 الرشوع يف ٕاNداث �ٓلية �لتظمل؛   •
  .ٕاNداث نظام معلومايت لت��ع ومراق�ة ٔ�حوال الزنالء  •
 مت فpح مجموIة من ا8ٔوراش إالصالحGة اخلاصة حبامية ا8ٔطفال كام

مبؤسسات الرIاية ®ج�عية، واليت �شمل ٕاIداد، ٔ�وال، ابتداء، ٕاIداد 
، 2013التقر�ر الوطين ا8ٔول حول واقع مؤسسات الرIاية ®ج�عية سAنة 

وا{ي يعترب مد�ال حقGقGا لوضع خمطط ٕالصالح مXظومة مؤسسات 
وNدة محلاية الطفو¨ اليت تقوم بدور �م  11ج�عية، مع ٕاNداث الرIاية ®

ÔÛتعAيف جمال إالشعار وتوفري امحلاية املس.  
ٔ�ما يف جمال رIاية ا8ٔش�اص املسAنني وا8ٔرسة، فقد معلت الوزارة، 
ٔ�وال، Iىل تنظمي محالت حتس=سAية سAنوية، وكذl تنظمي معليات ٕايواء 

، 1162اليت مكXت من ٕانقاذ وٕادماج  ،�2014لمسAن»ني بدون م�ٔوى شAتاء 
�دمة مؤسساتية تقوم هبا املصاحل اخلارجGة  2015ؤ�صبحت مع سAنة 

  .�لتعاون الوطين تلقائيا مبعية السلطات احمللية
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Iرب  14.05كام مت ٕاIداد مرشوع قانون يتعلق بتعديل وÁمتمي القانون 
Á تور لضامنAسDلهيا اI كفل ذي ٕادراج مفاهمي حقوق إال\سان اليت نص

جودة، ي»سجم NاجGات املسAتفGد�ن، وحيقق الكرامة �لجميع، مع فpح �ٓفاق 
العمل مع وزارة الصùة حول قضاï إالIاقة ؤ�مراض الشAيخو�ة و�ٓ(رها 
®ج�عية Iىل الشخص املسن وحميطه املتكفل به والعمل Iىل ت»شAيط 

  .ودمع التكفل عن بعد �لحفاظ Iىل املسن يف حميطه ®ج�عي
مليون درمه  33مت ٕاIداد �رÐمج لت�ٔهيل هذه املؤسسات بتعبئة كام 

  .لتغطية جوانب الNت�ٔهيل املادي وجتهزي املراكز وتقوية قدرات العاملني
  حرضات السAيدات والسادة،

واصلت احلكومة اجلهود الوطنية إالصالحGة يف جمال ا�هنوض حبقوق 
ع القانون إالطار ا8ٔش�اص يف وضعية ٕاIاقة، ابتداء �ملصادقة Iىل مرشو

يونيو  23املتعلق حبامية حقوق ا8ٔش�اص يف وضعية ٕاIاقة يوم  97.13رمق 
يوليوز  15مبÛلس املس�شار�ن، ومت تقدميه مبÛلس النواب يوم  2015

اجلاري، وهو مرشوع قانون ا{ي متت املصادقة Iليه مبÛلس وزاري، كام 
 امللكGة ملؤمتر مدينة مت الت»�ؤ به ٔ�و لنقول إالIالن عنه من �الل الرسا¨

  ..مراõش
  .صايف ساليت

        ::::السAيد رئ=س اجللسةالسAيد رئ=س اجللسةالسAيد رئ=س اجللسةالسAيد رئ=س اجللسة
  . ا´هت:ى الوقت إالضايف

  .اللكمة ا8ٓن �لسAيد وز�ر ال�شغيل والشؤون ®ج�عية

  :السAيدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة وا8ٔالسAيدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة وا8ٔالسAيدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة وا8ٔالسAيدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة وا8ٔرسرسرسرسة والتة والتة والتة والتمنمنمنمنية إالج�عيةية إالج�عيةية إالج�عيةية إالج�عية
  واش حىت إالضافة؟

        ::::السAيد رئ=س اجللسةالسAيد رئ=س اجللسةالسAيد رئ=س اجللسةالسAيد رئ=س اجللسة
  .دازت 3، 3دازت 

  :ة التضامن واملرٔ�ة وا8ٔة التضامن واملرٔ�ة وا8ٔة التضامن واملرٔ�ة وا8ٔة التضامن واملرٔ�ة وا8ٔرسرسرسرسة والتة والتة والتة والتمنمنمنمنية إالج�عيةية إالج�عيةية إالج�عيةية إالج�عيةالسAيدة وز�ر السAيدة وز�ر السAيدة وز�ر السAيدة وز�ر 
  .�3قGة ليا 

        ::::السAيد رئ=س اجللسةالسAيد رئ=س اجللسةالسAيد رئ=س اجللسةالسAيد رئ=س اجللسة
  .شكرا. دازت، دازت 3ال، 

  :السAيدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة وا8ٔالسAيدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة وا8ٔالسAيدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة وا8ٔالسAيدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة وا8ٔرسرسرسرسة والتة والتة والتة والتمنمنمنمنية إالج�عيةية إالج�عيةية إالج�عيةية إالج�عية
  .ٔ�هنيت لكيش

السAيد عبد العز�ز العامري، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واaمتع السAيد عبد العز�ز العامري، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واaمتع السAيد عبد العز�ز العامري، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واaمتع السAيد عبد العز�ز العامري، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واaمتع 
        ::::املديناملديناملديناملدين
  د الرئ=س،السAي

ٕاىل مسحيت، السAيد الرئ=س، �ل»سAبة �لتوقGت، القطاع إالجاميل 
مل يتد�ل قطاع العالقات مع الربملان، فهو . دقGقة �90ل»سAبة �لحكومة 

  .وقت �ل»سAبة لبايق ٔ�عضاء احلكومة

        ::::السAيد رئ=س اجللسةالسAيد رئ=س اجللسةالسAيد رئ=س اجللسةالسAيد رئ=س اجللسة
  .تفضيل، تفضيل

  :السAيدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة وا8ٔالسAيدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة وا8ٔالسAيدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة وا8ٔالسAيدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة وا8ٔرسرسرسرسة والتة والتة والتة والتمنمنمنمنية إالج�عيةية إالج�عيةية إالج�عيةية إالج�عية
  .شكرا

  .شكرا السAيد الرئ=س
عندي مالحظتني، �خpصار شديد، حول ما تقدم به السAيد 

" ختفGف"املس�شار خبصوص هذا املرشوع قانون، عندما قال ٔ�ن هناك 
، ب=A "خمفف"لهذا املرشوع القانون، æيف يقال عن هذا القانون ب�ٔنه ب�ٔنه 

مع هذا القانون  هو مفpاح ملالءمة مجيع السAياسات العمومGة والقوانني
ٕاذن هذا املرشوع قانون ٕاطار هو مفpاح، ٔ�وال، السAتحضار بعد . إالطار

 lة وكذGات احلكومIة يف لك القطاGياسات العمومAاقة يف لك السIإال
  .مالءمة مجيع القوانني

مس�ٔ¨ Ãنية، يعين اسAتغربت لها كثريا، عندما حتدث السAيد املس�شار 
�� Iليمك، ا{ي .  احلديث عن إالIاقةعن اDموع اليت تذرف عندما ي�ٔيت

ال �رق قلبه 8ٓالم اaمتع، وا{ي ال تدمع عينه من V�ٔل ما يقاسAيه اaمتع هل 
 òىل تI متع؟ هذا هو رد فعيلaه �ري لهذا اGليه؟ هل فI يعول
املالحظة، اليت مل Áكن يف حملها خبصوص موضوع ذي حساسAية �لغة، 

قة وجتاوب السAيد رئ=س احلكومة والقطاع متس ا8ٔش�اص يف وضعية ٕاIا
  ..املعين مع لك هاته املعاÐة اليت يعا´هيا الشخص املعاق، حGث

        ::::السAيد رئ=س اجللسةالسAيد رئ=س اجللسةالسAيد رئ=س اجللسةالسAيد رئ=س اجللسة
  .شكرا، شكرا

  :وز�رة التضامن واملرٔ�ة وا8ٔوز�رة التضامن واملرٔ�ة وا8ٔوز�رة التضامن واملرٔ�ة وا8ٔوز�رة التضامن واملرٔ�ة وا8ٔرسرسرسرسة والتة والتة والتة والتمنمنمنمنية إالج�عيةية إالج�عيةية إالج�عيةية إالج�عية
  .ïاله، شكرا، شكرا السAيد الرئ=س

        ::::السAيد رئ=س اجللسةالسAيد رئ=س اجللسةالسAيد رئ=س اجللسةالسAيد رئ=س اجللسة
  .شكرا

�ر ال�شغيل والشؤون ®ج�عية، فني اللكمة ا8ٓن �لسAيد وز
  ا8ٔسAتاذ؟

        ::::السAيد عبد السالم الصديقي، وز�ر ال�شغيل والشؤون ®ج�عيةالسAيد عبد السالم الصديقي، وز�ر ال�شغيل والشؤون ®ج�عيةالسAيد عبد السالم الصديقي، وز�ر ال�شغيل والشؤون ®ج�عيةالسAيد عبد السالم الصديقي، وز�ر ال�شغيل والشؤون ®ج�عية
  .شكرا السAيد الرئ=س احملرتم

  السAيدة والسادة الوزراء،
  السادة املس�شار�ن احملرتمني،

السAيد رئ=س اaلس الوطين حلقوق إال\سان، ٕان اكن Nارضا ما اك�ن 
  مشلك،

ىن ٔ�ن �لطبع موضوع م¯ل هذا من ا8ٔمهية مباكن، ي�Xاول موضوع كنا ´مت
  . ٔ�سايس هو مXضومة حقوق إال\سان وما ٔ�جنزته بالدÐ وما ي»�غي ٕاجنازه
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كنا ´متىن صادقني ٔ�ن متر املناقشة يف جو حاميس ٔ�كرث، حبضور ٔ�كرث، 
  .حىت ÏسAتفGد امجليع

لتقدمي بعض Iىل ٔ�ي، حنن نتحمل مسؤولي�Xا ونتد�ل يف هذا النقاش 
التوضيùات خبصوص النقط اليت وردت يف التقر�ر الهام، ا{ي I�ٔده 

 160اaلس الوطين حلقوق إال\سان، وذl �لطبع تفعيال 8ٔحاكم الفصل 
من اDسAتور، وا{ي يعكس يف نفس الوقت ا8ٔدوار الكربى اليت ٔ�صبحت 

ن والرتوجي تلعهبا هذه املؤسسة اDسAتورية يف التعريف بثقافة حقوق إال\سا
  .لها واملسامهة يف تعز�ز ممارسAهتا وطنيا وÉوï وحمليا

و�لفعل، فقد اسAتطاع هذا التقر�ر الوقوف، من Éة، Iىل التجربة 
املغربية وما رامكته من تقدم يف جمال تفعيل مXظومة حقوق إال\سان، كام يه 

 بناء مpعارف Iلهيا Iامليا وÁمثني حصيلهتا العملية õخيار ال حميد عنه يف
املسلسل اDميقراطي وٕارساء ٔ�سس دو¨ احلق والقانون، ومن Éة Ãنية، 
Iىل النواقص ال�رشيعية واملؤسساتية اليت جيب العمل Iىل جتاوزها وتقوميها 
من V�ٔل ضامن ممارسة جGدة ومسؤو¨ لهذه احلقوق يف مشوليهتا، سواء 

  .ثقافGة ٔ�و بي�Gة اكنت حقوق مدنية ٔ�و سAياسAية ٔ�و اقpصادية ٔ�و اج�عية ٔ�و
  حرضات السAيدات والسادة،

لقد ورد مضن هذا التقر�ر كذl مس�ٔ¨ ممارسة احلرïت النقابية 
Ðون م�دٔ� احلرية . ببالدæ ىلI وانطالقا من جمال تد�لنا، البد من التذكري

النقابية Ïشلك N�ٔد احلقوق ®قpصادية و®ج�عية اليت تد�ل مضن اجليل 
ان، واليت ٔ�قرها دسAتور مXظمة العمل اDولية مXذ مؤمتر الثاين حلقوق إال\س

وكذl مكبدٔ� لتحسني ظروف العمل وٕاقرار السمل  1919فريساي سAنة 
  .®ج�عي دا�ل الوNدات إالنتاجGة

ووعيا من املرشع املغريب ب�ٔمهية هذا املبدٔ�، فقد سعي ٕاىل تعز�ز 
مالءمة �رشيعاته احلرïت العامة واحلرïت النقابية ببالدÐ، من �الل 

الوطنية مع املواثيق اDولية ذات الصÔ مبÛال حقوق إال\سان ومع ٔ�حاكم 
اتفاقGات العمل اDولية ذات الصÔ �حلرïت النقابية، حبيث جند Vل 
ٔ�حاكم هذه االتفاقGات مت التنصيص Iلهيا مضن مقpضيات مدونة الشغل، 

هنجية �شارæية مع الرشاكء اليت مت ٕاقرارها وتزنيل نصوصها التنظميية، وفق م 
  .®ج�عيني

 Ôيد الرئ=س املدا�Aادي خنترص شوية، ونعطيمك السë ،رحبا �لوقت
 Ôىل صيانة احلقوق الفردية وامجلاعية ذات الصI ل السهرV�ٔ وبة، ومنpمك
بعالقة الشغل دا�ل الوNدات إالنتاجGة، مبا فهيا احلرïت النقابية، يقوم 

بارمه ٕاNدى �ٓليات إالنتصاف يف هذا اaال ٔ�عوان تفp=ش الشغل، �عت 
بدور هام يف نطاق اخpصاصهم، سواء من �الل زïرات التفp=ش اليت 
يتولون ٕاجنازها مبختلف الوNدات إالنتاجGة وكذا حتر�ر احملارض �ßالفات 
واجلنح عند إالقpضاء، ٔ�و من �الل قGا�م بفض اخلالفات اليت ت»شب بني 

  . توج يف ëالب ا8ٔحGان �تفاقات و�روتوæوالت �لصلحٔ�طراف إالنتاج اليت ت 
وهنا البد من ®سAتدالل ببعض املؤرشات املرتبطة بتدبري ´زاIات 

الشغل امجلاعية بقطاIات التÛارة والصناIة واخلدمات والفالNة، حGث مت 
 2014´زاIا جامعيا و�الل سAنة  250اندالع  �2013سجيل �الل سAنة 
اIا جامعيا، حGث بلغ Iدد إالرضا�ت املندلعة ´ز  289مت �سجيل اندالع 

، تعود ë�ٔلهبا �لت�ٔ�ري يف ٔ�داء ا8ٔجور 615ما مجموIه  �2013رمس سAنة 
 %17.23ب»سAبة والفصل عن العمل  N18.37%ا¨ ب»سAبة  113ب»سAبة 

فÆ ت�ٔيت ا8ٔسAباب النقابية يف ، %11.38و®مpيازات ®ج�عية ب»سAبة 
 Aة من بني ٔ�سXا¨، يه فقط ما ميثل  131باب إالرضاب ب املرتبة الثامN

، ٔ�ن مس�ٔ¨ احلرية النقابية ٔ�و مبعىن �ٓخر، ٕاىل بغينا نقراو هاذ املعطيات 5%
من ا8ٔسAباب اليت تؤدي ٕاىل الزنول  %5املس �حلرية النقابية ال ميثل ٕاال 

  .ٕاىل إالرضاب، كام هو الش�ٔن �ل»سAبة �لزناIات اßتلفة فÆ خيص الشغل
قد معلت الوزارة من V�ٔل الرفع من جناIة تد�الت ٔ�عوان �لطبع ل

تفp=ش الشغل يف جمال مراق�ة تطبيق القانون والسهر Iىل اNرتام احلقوق 
ا8ٔساسAية يف العمل، مبا فهيا حق التنظمي وممارسة احلرïت النقابية، Iىل 
ٕاIداد دليل مهنجي �لتعاون مع مكpب العمل اDويل حول æيفGة قGاس 

 pدات ٔ�عوان تفNية دا�ل الوAرتام ٕاعامل احلقوق ا8ٔساسNش الشغل ملدى ا=
  .إالنتاجGة

وسعيا ٕاىل تطو�ر املشهد النقايب وتعز�ز حق تنظمي وتقوية ماكنة 
النقا�ت، õرشيك ٔ�سايس يف ٕاIداد وتنفGذ وتقGمي السAياسات العمومGة، 

ون فقد ٔ�صبح من الرضوري ٕاقرار قانون �اص �لنقا�ت املهنية وٕاقرار القان
التنظميي املتعلق بتùديد رشوط وæيفGة ممارسة حق إالرضاب ا���ن 

من  98يد�الن مضن اßطط ال�رشيعي �لحكومة وتفعيل ٔ�حاكم الفصل 
اDسAتور، واحلكومة �لطبع Iازمة Iىل تقدمي هذ�ن املرشوIني ٔ�مام الربملان 

ا سلام و�لطبع املرشوIني مع. ق�ل هناية وممت الوالية ال�رشيعية احلالية
�لمركزïت النقابية من V�ٔل ٕابداء الرٔ�ي ويف ٕاطار ال�شاور املوجود مع 

  .الرشاكء ®ج�عيني
وجتدر إالشارة، يف ا�8ٔري، ٕاىل ٔ�ن بالدÐ قد عرفت �الل شهر يونيو 

، هذه ®نت�ا�ت 2011املنرصم تنظمي ٔ�ول انت�ا�ت �نية يف ظل دسAتور 
شاركة خمتلف الفاIلني واخنراط اليت شهدت جناNا æبريا Iىل مسAتوى م 

مسؤول، ومكXت من ٕافراز خريطة Vديدة �لمتثيلية النقابية الكفÔG بتفعيل 
املؤسسات ا�متثيلية لûٔجراء، سواء Iىل املسAتوى الوطين ٔ�و Iىل مسAتوى 
املؤسسة واليت من ش�ٔهنا ٔ�ن تعزز املامرسة النقابية ببالدÐ واDميقراطية 

  .قراطية يف بالدÐال�شارæية اليت تعزز اDمي
  . وشكرا Iىل حسن ان��اهمك

اكن بودي، السAيد الرئ=س، ٔ�ن ٔ�قدم بعض التوضيùات خبصوص 
  .العامل املزنليني وما ورد Iىل لسان السادة املس�شار�ن

 ÆAات، والسùة فقط، 8ٔقدم بعض التوضيGقة ٕاضافGٕان مسحمت، دق
  .�ل»سAبة لرVال إالIالم احلارض�ن معنا

علمون، السAيد الرئ=س والسادة املس�شار�ن، ٔ�ن بعد �لطبع، كام ت
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املصادقة Iىل هذا القانون من طرف جملسمك املوقر يف ٕاطار Vلسة 
�رشيعية، متت ٕاNالته Iىل جملس النواب، ورشعنا، ٔ�هنينا املناقشة دا�ل 
ا�لجنة دïل جلنة الشؤون ®ج�عية، ووصلنا ا8ٓن ٕاىل مسAتوى فرتة تقدمي 

  .ف الفرق النيابيةالتعديالت من طر 
حسب Iلمي وحسب ما  -�الفا ملا قGل، سن الولوج ٕاىل العمل يبدٔ� 

Iىل الصعيد  15يبدٔ� ابتداء من سن  -اطلعت Iليه يف لك املواثيق اDولية 
 �15لطبع ما بني . اDويل، االتفاقGات اDولية دïل مXظمة العمل اDولية

ا8ٔشغال اليت تعترب خطرية Iام هناك ٕاجراءات دïل املنع دïل بعض  18و
Iام، وهو ما سAن�ٔ�ذ به، 18ٕاىل  I15ىل الطفل ا{ي يرتاوح معره ما بني 

 la(مقنا �س�شارات مع مXظمة العمل اDولية ومع مد�رية املعايري اDولية 
direction des normes internationales( قة ٔ�شادوا ونقدمGوحق ،

Æالكمنوذج، ٔ�شادوا مبا ٔ�قام به املغرب فaخيص ال�رشيع يف هذا ا .  
8ٔول مرة، السادة املس�شار�ن، 8ٔول مرة يف بالدÐ ننطلق من الال 

  ..يشء، اكنت عندÐ الفوىض و®سAتغالل ال�شع �ل»سAبة �لفpيات

        ::::السAيد رئ=س اجللسةالسAيد رئ=س اجللسةالسAيد رئ=س اجللسةالسAيد رئ=س اجللسة
  .شكرا السAيد الوز�ر

        ::::السAيد وز�ر ال�شغيل والشؤون ®ج�عيةالسAيد وز�ر ال�شغيل والشؤون ®ج�عيةالسAيد وز�ر ال�شغيل والشؤون ®ج�عيةالسAيد وز�ر ال�شغيل والشؤون ®ج�عية
  .ëادي خنمت السAيد الرئ=س

  :رئ=س اجللسةالسAيد 
  .شكرا

        ::::السAيد وز�ر ال�شغيل والشؤون ®ج�عيةالسAيد وز�ر ال�شغيل والشؤون ®ج�عيةالسAيد وز�ر ال�شغيل والشؤون ®ج�عيةالسAيد وز�ر ال�شغيل والشؤون ®ج�عية
  ..8ٔول مرة كنقوموا بواNد املرشوع

        ::::السAيد رئ=س اجللسةالسAيد رئ=س اجللسةالسAيد رئ=س اجللسةالسAيد رئ=س اجللسة
  .هللا خيليك، اخمت

        ::::السAيد وز�ر ال�شغيل والشؤون ®ج�عيةالسAيد وز�ر ال�شغيل والشؤون ®ج�عيةالسAيد وز�ر ال�شغيل والشؤون ®ج�عيةالسAيد وز�ر ال�شغيل والشؤون ®ج�عية
. �لطبع، فGه نواقص كثرية، ولكن Iىل ا8ٔقل نبداو هباذ اليش.. 

لوش هاذ اaال عرضة، هاذ الناس ا�يل حقGقة، نقدمو بالدÐ �ش ما خن
  .ك=شAتغلوا يف البيوت عرضة لالسAتغالل ال�شع

  .ومرة ٔ�خرى ٔ�عتذر السAيد الرئ=س ٕان ٔ�طلت.. وشكرا Iىل حسن

        ::::السAيد رئ=س اجللسةالسAيد رئ=س اجللسةالسAيد رئ=س اجللسةالسAيد رئ=س اجللسة
العفو العفو، . اليس م�ديع.. ق�ل رفع اجللسة، وتطبيقا ملقpضيات الفصل

  .حصيح
D يد الوز�ر املنتدبAى رئ=س احلكومة، امللكف اللكمة ا8ٓن �لس

  .اليس م�ديع، العفو. دقائق �5لوظيفة العمومGة وحتديث إالدارة يف ٕاطار 

السAيد محمد م�ديع، الوز�ر املنتدب Dى رئ=س احلكومة امللكف �لوالسAيد محمد م�ديع، الوز�ر املنتدب Dى رئ=س احلكومة امللكف �لوالسAيد محمد م�ديع، الوز�ر املنتدب Dى رئ=س احلكومة امللكف �لوالسAيد محمد م�ديع، الوز�ر املنتدب Dى رئ=س احلكومة امللكف �لوظظظظيفة يفة يفة يفة 

        ::::العمومGة وحتديالعمومGة وحتديالعمومGة وحتديالعمومGة وحتديثثثث إالدارة إالدارة إالدارة إالدارة
gسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Iىل موالÐ رسول � و�ٓ� 

  .وحصبه
  لسAيد الرئ=س،ا

  حرضات السAيدات والسادة،
ٕاهنا لفرصة طيبة 8ٔعرب لمك عن تقد�ري وÁمثيين �لمبادرة القمية واجلهود 
اليت ما ف~ يبذلها اaلس الوطين حلقوق إال\سان، يف س�Gل ÁكرÏس جمال 
احلرïت وتعز�ز مXظومة حقوق إال\سان، �لك ٔ�بعادها السAياسAية 

  .و®قpصادية و®ج�عية
ٔ�´هتزها مXاسAبة �لتنويه �ملشاركة املمتزية لهذا اaلس يف ٕا(راء النقاش  كام

وٕاذاكء ال�شاور والتواصل حول احلق يف الوصول ٔ�و يف احلصول Iىل 
  .املعلومة و�ٓليات ت�ٔطريه وتنظميه
  حرضات السAيدات والسادة،

جتسAيدا �لمقpضيات اDسAتورية، ٔ�درجت احلكومة مضن �رÐجمها 
Iادة الثقة بني إالدارة واملواطنني، وذl من �الل العمل الورش املتعلق �ٕ 

املتعلق �حلق يف احلصول Iىل  I31.13ىل ٕاIداد مرشوع القانون رمق 
  . املعلومات، وا{ي متت ٕاNالته Iىل الربملان

هذا املرشوع ا{ي يعد لبنة ٔ�ساسAية ٔ�خرى تؤكد ®لزتام اDامئ 
اDولية املن�¯قة عن مXظامت ا8ٔمم  �لمملكة املغربية �ملواثيق وإالIالÐت

  . املتùدة
ٕان سن هذا النص القانوين ا{ي Ïشلك Áرمجة فعلية N8ٔد مشاريع 
القوانني املهمة اليت الزتمت هبا احلكومة يف خمططها ال�رشيعي �روم 

  : �8ٔساس

تعز�ز الثقة يف Iالقة إالدارة �ملتعاملني معها ودمع قواIد : ٔ�وال -
Gاح والشفافpة؛®نف 

إالسهام يف ÁرسAيخ اDميقراطية ال�شارæية، قÆ وممارسة، من �الل  -
حتفزي املواطنني Iىل املشاركة يف مراق�ة معل إالدارة ويف اختاذ 

 القرار؛

 .مساIدة املواطنني gشلك ٔ�فضل Iىل Áمنية وعهيم القانوين وإالداري -
مجموIة من وفÆ يتعلق مبسار ٕاIداد هذا املرشوع، فقد مت احلرص Iىل اختاذ 

  :التدابري الرامGة ٕاىل دمع املقاربة ال�شارæية
 :املرÔN ا8ٔوىلففي 

ٕارشاك Iدد من القطاIات الوزارية يف ٕاطار جلنة مشرتكة، تضم   -
كذl الهيئة الوطنية �لزناهة والوقاية من الرشوة وحمار�هتا ٕالIداد 

 ٔ�رضية هذا املرشوع؛

نني ا8ٔجXبية واملبادئ دراسة مرشوع املقارنة لعدد من القوا: Ãنيا -
 واملعايري اDولية املعمتدة يف هذا اaال؛
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اس�éر اDروس والتوصيات الصادرة عن الندوات وامللتقGات   -
اجلهوية واDولية حول احلق يف احلصول Iىل املعلومات واحلكومة 

  .املنفùpة، واليت نظمها ٔ�و شارك فهيا املغرب
وقع إاللكرتوين لûٔمانة العامة �لحكومة \رش املرشوع يف امل: املرÔN الثانية

 لفpح اaال �لمواطنني واملهمتني لٕالدالء مبالحظاهتم و�ٓراهئم؛
مهت تنظمي املناظرة الوطنية، حتت الرIاية السامGة لصاحب : املرÔN الثالثة

اجلال¨ نرصه هللا، والرئاسة الفعلية �لسAيد رئ=س احلكومة حول احلق يف 
 ت رافعة �Âميقراطية ال�شارæية؛احلصول Iىل املعلوما

ويه ٕاIداد صيغة Vديدة ملرشوع القانون بعد دراسة : املرÔN الرابعة
واس�éر خمتلف املالحظات والتعاليق، مبا فهيا مقرتNات اaلس الوطين 
حلقوق إال\سان وكذا التوصيات املن�¯قة عن الندوات اليت نظمها هذا 

  .اaلس وشارæت فهيا الوزارة
  ت السAيدات والسادة، حرضا

اقpناIا مXا �لبعد اDويل حلق احلصول Iىل املعلومات، فقد متت مراIاة 
  :املبادئ واملعايري اDولية ا8ٓتية عند صياëة مقpضيات مرشوع القانون

 م�دٔ� õشف احلد ا8ٔقىص من املعلومات؛  )1
 م�دٔ� ال»رش ®س��ايق �لمعلومات؛  )2
م اDفاع الوطين ؤ�من اسAت�Xاءات واحضة ودقGقة وحمدودة، هت  )3

اDو¨ اDا�يل واخلارr واملعلومات املتعلقة �حلرïت واحلقوق 
 ا8ٔساسAية املكفو¨ دسAتورï؛

 جمانية احلصول Iىل املعلومات؛   )4
 مسطرة سهÔ وم�سطة �لحصول Iىل املعلومات؛  )5
  .ختويل ضامÐت قانونية لطاليب احلصول Iىل املعلومات  )6

ع القانون م»سجام مع هذه املعايري اDولية وبناء Iىل ذV ،lاء مرشو
ومع ٔ�مه مقرتNات اaلس الوطين حلقوق إال\سان، وقد مت هذا مع مراIاة 

  . خصوصية املغرب وثوابته اDسAتورية وÁرسانته القانونية
تلمك، السAيد الرئ=س، حرضات السAيدات والسادة، نظرة Iامة عام 

ضامÐت القانونية محلايته وختويل �رتبط �حلق يف احلصول Iىل املعلومات وال
ممارسAته ممارسة سلمية، �عتباره N�ٔد احلقوق واحلرïت ا8ٔساسAية املعرتف 
هبا دسAتورï وIامليا، واليت يعمل اaلس الوطين حلقوق إال\سان، مشكورا، 
خبطى Ãبتة وح¯يثة Iىل ÁرسAيخها، جمددا لمك ٔ�و �لسAيد الرئ=س و�لمÛلس 

  . جلهوده ومع� املتواصل اعتباري وÁمثيين العايل
  .والسالم Iليمك ورمحة هللا

        ::::السAيد رئ=س اجللسةالسAيد رئ=س اجللسةالسAيد رئ=س اجللسةالسAيد رئ=س اجللسة
  . شكرا �لسAيد الوز�ر

من النظام  133ؤ��ريا، وق�ل رفع اجللسة، وتطبيقا ملقpضيات الفصل 
اDا�يل، فٕان اaلس سAيعقد Vلسة معومGة ëدا امخل=س Iىل الساIة الثالثة 

 Gة وتقGياسات العمومAضيات الفقرة الثانية زو® ملناقشة السpميها، تطبيقا ملق
احلاكمة الرتابية ومpطلبات التمنية "من اDسAتور حول  101من الفصل 

  ". اجلهوية
  .ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةشكرا لمك Iىل مسامهتمك، 

 -----------------------------------------------------  

        : : : : مممم����لـحـقلـحـقلـحـقلـحـق
        ....املدا�Ô املكpوبة املسلمة لرئاسة اجللسةاملدا�Ô املكpوبة املسلمة لرئاسة اجللسةاملدا�Ô املكpوبة املسلمة لرئاسة اجللسةاملدا�Ô املكpوبة املسلمة لرئاسة اجللسة

دا�Ô الفريق ®شرتادا�Ô الفريق ®شرتادا�Ô الفريق ®شرتادا�Ô الفريق ®شرتايكيكيكيك  يف مXاقشة تقر�ر اaلس الوطين حلقوق   يف مXاقشة تقر�ر اaلس الوطين حلقوق   يف مXاقشة تقر�ر اaلس الوطين حلقوق   يف مXاقشة تقر�ر اaلس الوطين حلقوق مممم �
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  السAيد الرئ=س، 
  السAيدات والسادة املس�شار�ن،

�مس الفريق ®شرتايك، ٔ�توVه اليمك هبذه اللكمة ملناقشة موضوع ذي 
  .ةٔ�مهية �اصة �ل»سAبة �لمغرب و�ل»سAبة  لالحتاد ®شرتايك �لقوات الشعبي

وال بد يف البداية ٔ�ن ٔ�ؤكد Iىل ٔ�مهية التقر�ر ا{ي تفضل بعرضه Iلينا 
السAيد رئ=س اaلس الوطين حلقوق إال\سان، مشكورا، وا{ي يعد حبق 
جردا مفصال ملؤسساتنا الوطنية مبوضوع حقوق إال\سان واملسار ا{ي 

  .اختذته بالدÐ يف ÁرسAيخ دو¨ احلق والقانون
  :Áرجع يف نظرÐ ٕاىل سAب�ني  ٕان ٔ�مهية هذا التقر�ر

ٔ�وال، 8ٔن ت��ع موضوع حقوق إال\سان ٔ�صبح Ãبتا من ثوابت رصد  -
. املسار اDميقراطي ببÐÂ ومؤرشا Iىل جناIة السAياسات العمومGة

و�لتايل فٕان الربملان البد ؤ�ن ي�ٔ�ذ بعني ®عتبار هذا املوضوع يف 
 òتورية، و�اصة تAسDاته اGذ صالحGل تنفNاملتعلقة لك مرا

 �ل�رشيع وبتقGمي السAياسات العمومGة؛

Ãنيا، 8ٔن دسAتور اململكة اجلديد، وا{ي يعترب خطوة ëري مسAبوقة  -
اجتاه معلية البناء اDميقراطي، معل Iىل م�ٔسسة العالقة بني الربملان 

  .واaالس ®س�شارية، ومن مضهنا اaلس الوطين حلقوق إال\سان
  السAيد الرئ=س،

حتاد ®شرتايك �لقوات الشعبية مXذ \ش�ٔته من موضوع لقد جعل ®
حقوق إال\سان Ãبتا من ثوابت هويته إاليديولوجGة والسAياسAية، �عتباره 
N�ٔد راكÌز بناء اDو¨ الوطنية اDميقراطية وعنرصا ٔ�ساسAيا يف �رÐجمه 
النضايل، حGث معل مXذ هناية السAبعينات Iىل ت�ٔس=س امجلعية املغربية 

\سان وسامه gشلك ٔ�سايس يف بناء املنظومة احلقوقGة يف املغرب، حلقوق االٕ 
ٕامياÐ مXه ب�ٔن رحب رهان تقدم املغرب �رجع ٕاىل ال�ش�ث �ملرجعية الكونية 

  .حلقوق إال\سان
خطى املغرب اليوم خطوات ٔ�ساسAية وæبرية يف اجتاه ÁرسAيخ دو¨ احلق 

ÁكرÏس  حمطة مركزية يف اجتاه 2011والقانون، حGث شلك دسAتور 
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املرجعية الكونية حلقوق إال\سان مكصدر ال مXاص عنه يف ال�رشيع وبلورة 
  .السAياسات العمومGة

  السAيد الرئ=س،
 2012امسحوا يل ٔ�ن ٔ�ذæرمك �ملبادئ املرجعية لبلغراد والصادرة يف فربا�ر 

واليت حتمك Iالقة الربملاÐت �ملؤسسات الوطنية املتعلقة حبقوق إال\سان، 
  :�ل»سAبة ٕالينا مXطلق تناول التقر�ر ا{ي تفضلمت بعرضه Iلينا واليت تعد

لقد �ت من الالزم Iلينا ٔ�ن يطلب الربملان بغرفpيه، و�اصة  -1
جملس املس�شار�ن، �ٓراء اaلس الوطين حلقوق إال\سان يف لك 

 القضاï املرتبطة �ل�رشيعات ذات  الصÔ حبقوق إال\سان؛
 اDولية حلقوق إال\سان؛ مالءمة ال�رشيعات مع االتفاقGات -2
مسامهة اaلس الوطين حلقوق إال\سان يف تقGمي السAياسات  -3

العمومGة وتقدميه اDمع �لربملان يف هذا اaال يف الشق املتعلق 
 حبقوق إال\سان؛

املسامهة يف تدعمي القدرات يف جمال حقوق إال\سان �ل»سAبة  -4
 .�لربملانيني واملوظفني

  السAيد الرئ=س،
ائل اليوم املؤسسات اDسAتورية، ومن مضهنا احلكومة البد ٔ�ن \س

والربملان، حول دورها يف جمال تدعمي حقوق إال\سان وجعلها عنرصا 
والبد ٔ�ن نؤكد ٔ�ن اDور . ٔ�ساسAيا يف بلورة وتقGمي السAياسات العمومGة

املركزي ا{ي جيب ٔ�ن تلعبه احلكومة يف هذا اaال الزال ëائبا، �اصة ؤ�ن 
رشيعية �لحكومة الزالت مpعرثة، رمغ املصادقة Iىل اتفاقGة املبادرة ال� 

وما شلكته من عنرص ريبة وشك يف نواï احلزب ) CEDAW" (سAيداو"
  . احلامك جتاه املرجعية اDولية حلقوق إال\سان

ٕاننا يف الفريق ®شرتايك نؤكد ٔ�ن دور اaلس الوطين حلقوق إال\سان 
ربملان، �ٕالضافة ٕاىل ٔ�دواره اليت خيولها مرتبط ارتباطا وثيقا بعمل مؤسسة ال

  .� اDسAتور والقانون
  السAيد الرئ=س،

بناء مغرب املسAتق�ل كفGل �لتفعيل الاكمل �ÂسAتور وDور الربملان يف 
وٕاذا اكنت احلكومة مبكوÐهتا احلالية Iاجزة عن . تزني� اDميقراطي

ريق ®شرتايك، ومن ®ضطالع مبسؤولياهتا يف هذا ®جتاه، فٕاننا  يف الف
�ال� حزب ®حتاد ®شرتايك �لقوات الشعبية، Iازمون Iىل حتمل 

  .مسؤولي�Xا جتاه جعل حقوق إال\سان قضية حمورية يف صلب اه�ماتنا
ٕان املرجعية الكونية حلقوق إال\سان، واليت ٔ�كد اDسAتور Iىل ٔ�ولو�هتا، 

Dول املتقدمة، يه ٕاNدى الرشوط ا8ٔساسAية الخنراط املغرب يف سمل ا
والبد ٔ�ن نؤكد Iىل ٔ�ن نضالنا من �الل هاته الواÉة الربملانية مرتبط 

  .�Nرتام هاته املرجعية
  السAيد الرئ=س،

البد ؤ�ن ٔ�غتمن هاته الفرصة �لتذكري ب�ٔننا يف حزب ®حتاد ®شرتايك 
�لقوات الشعبية الزلنا مطالبني �لكشف عن حقGقة اغتيال الشهيد �دي 

، وٕاذ نقدر معل هيئة إالنصاف واملصاحلة ومن بعدها اaلس �ن �ركة
الوطين حلقوق إال\سان، فٕاننا نعترب ب�ٔن طي صفùة املايض لن تمت دون 

  .الكشف عن احلقGقة جتاه هذا امللف
ٕان ٕاNدى املرÁكزات ا8ٔساسAية يف تفعيل اDسAتور �سAتلزم اخنراطا 

حلقوقGة، �اصة ؤ�ن واسعا �لمÛلس الوطين حلقوق إال\سان وامجلعيات ا
املواطن املغريب اليوم ٔ�صبح ٕ�ماكنه ا�لجوء ٕاىل املنتدïت اDولية بعد 

  . اس�Xفاذ املساطر الوطنية يف اDفاع عن حقوقه
ٕان مغرب اليوم مل يعد جز�رة معزو¨، 8ٔنه اخpار ٔ�ن �كون Iىل العامل، 

  .واخpار ٔ�ن �كون مؤسسا لثقافة السمل والعدل وحقوق إال\سان
اكن لسAياسة دمج املهاجر�ن اV8ٔانب ٔ�(را واحضا يف تدعمي موقف  لقد

املغرب يف اDفاع عن قضاïه احليوية جتاه املنتظم اDويل، وهو ما Ïشلك يف 
نظرÐ قXاIة راخسة �ع�د املرجعية اDولية حلقوق إال\سان يف �رشيعاتنا 

  .وسAياساتنا العمومGة والزتامXا ب�Xاء دو¨ احلق والقانون
  .كرا لمك السAيد الرئ=سش

  .شكرا السAيدات والسادة املس�شار�ن


