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 السHيد رشHيد الطاليب العلمي، رئCس جملس النواب، : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة

   .محمد الشHيخ بيد هللا، رئCس جملس املس�شار�نواJكتور 
واJقQقة  رابعةالة، ابتداءا من الساSة ثالثون دقQقثالثة و ساSة و  :التوقQتالتوقQتالتوقQتالتوقQت

  .ال]نية عرش بعد الزوال
السHيد رئCس اfلس الوطين حلقوق إالaسان تقر�را  تقدمي ::::^دول أ[عامل^دول أ[عامل^دول أ[عامل^دول أ[عامل

  .من اJسHتور 160وفقا ٔ[حاكم الفصل  عن معل اfلس ٔ�مام الربملان

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

    ::::النائب السHيد رشHيد الطاليب العلمي، رئCس جملس النوابالنائب السHيد رشHيد الطاليب العلمي، رئCس جملس النوابالنائب السHيد رشHيد الطاليب العلمي، رئCس جملس النوابالنائب السHيد رشHيد الطاليب العلمي، رئCس جملس النواب
  .والصالة والسالم Sىل ٔ�رشف املرسلني الرحمي، rسم هللا الرمحن

  .نفzتح هذه اجللسة
  .السHيد رئCس جملس املس�شار�ن احملرتم، لمك اللكمة

        ::::املس�شار اJكتور محمد الشHيخ بيد هللا، رئCس جملس املس�شار�ناملس�شار اJكتور محمد الشHيخ بيد هللا، رئCس جملس املس�شار�ناملس�شار اJكتور محمد الشHيخ بيد هللا، رئCس جملس املس�شار�ناملس�شار اJكتور محمد الشHيخ بيد هللا، رئCس جملس املس�شار�ن
  .rسم هللا الرمحن الرحمي

  السHيد رئCس احلكومة احملرتم،
  السHيد وز�ر اJو� احملرتم،

  السHيدة الوز�رة،
  السادة الوزراء،

  السادة الربملانيني احملرتمني،
  العامنية،-السادة والسHيدة ٔ�عضاء جلنة الصداقة املغربية

  السHيدات والسادة ممثيل الس� اJبلومايس املعمتد ببالد�،
السادة والسHيدات ممثيل مجعيات اfمتع املدين و�اصة أ[ش�اص يف 

  وضعية ٕاSاقة،
  اfلس الوطين حلقوق إالaسان،السHيدات والسادة ٔ�عضاء 

  السHيدات والسادة رؤساء اجلهات �لم�لس الوطين حلقوق إالaسان،
  السHيدات والسادة ممثيل وممثالت بعض املؤسسات اJسHتورية،

ال إالSالم،   السادة والسHيدات ̂ر
من اJسHتور، يقدم السHيد رئCس اfلس  160تطبيقا ٔ[حاكم الفصل 

ا عن معل اfلس ٔ�مام الربملان، جممتع مب�لسHيه الوطين حلقوق إالaسان تقر�ر 
  .�الل هذه اجللسة

وق�ل ٔ�ن ٔ�عطي اللكمة �لسHيد الرئCس، ٔ�ود عن S�ٔرب �مسمك مجيعا عن 
اSزتاز� هبذه اجللسة املشرتكة �لم�لسني الثانية يف موضوع �لغ أ[مهية، 

لسني اليت تعقد فهيا ^لسة مشرتكة بني اf  -كام قلت-ويه اجللسة الثانية 

من هذا النوع، تطبيقا ٔ[حاكم اJسHتور اجلديد �لمملكة، وخصوصا الفصل 
160.  

  .اللكمة �لسHيد الرئCس احملرتم مشكورا

        ::::السHيد ٕادرªس الزييم، رئCس اfلس الوطين حلقوق إالaسانالسHيد ٕادرªس الزييم، رئCس اfلس الوطين حلقوق إالaسانالسHيد ٕادرªس الزييم، رئCس اfلس الوطين حلقوق إالaسانالسHيد ٕادرªس الزييم، رئCس اfلس الوطين حلقوق إالaسان
  السHيد رئCس جملس النواب احملرتم،

  السHيد رئCس جملس املس�شار�ن احملرتم،
  رتم،السHيد رئCس احلكومة احمل

  السHيدات الربملانيات والسادة الربملانيون،
  السHيدات الوز�رات والسادة الوزراء،

  السHيدات والسادة،
  .السالم Sليمك

من اJسHتور، ويف سHياق  160ٔ�قف ٔ�ماممك اليوم تفعيال �لفصل 
مطبوع بزتايد اه®م املنظومة اJولية جتاه بالد� fال حقوق إالaسان، سواء 

تقامس التجربة ٔ�و مساء³هتا ٔ�و اسHت�الص اJروس مهنا، مما رغبة مهنا يف 
حيمت Sلينا اليقظة اليومQة واملزيد من املوضوعية واJقة واملصداقQة يف 
التعاطي مع ملف حقوق إالaسان، اºي ٔ�صبح معوملا ٔ�كرث من ٔ�ي وقت 

  .مىض
ٕان هذه ا�لحظة اليت حنياها اليوم، ¾شلك لبنة ت¼ٔسCسHية يف العالقة بني 

سلطة ال�رشيعية ومؤسس�Ãا، مسHنود�ن يف ذÁ مبقzضيات اJسHتور، ال 
. النواب والنظام اJا�يل fلس املس�شار�ن و�لنظام اJا�يل fلس

يف هذا التقر�ر خمتلف ٕاسهامات اfلس  ،السHيدات والسادة ،وس¼ٔتناول
  .2012ٕاىل Åاية ممت سHنة  �2011الل الفرتة املمتدة من مارس 

  والسادة،ٔ�هيا السHيدات 
يف سHياق مسلسل إالصالÉات اليت ¾شهدها بالد�، مت ٕاÉداث 

، ؤ�نيطت 2011اfلس الوطين حلقوق إالaسان مبقzىض ظهري فاحت مارس 
به Ðام حامية حقوق إالaسان وتعز�ز وٕاÏراء الفكر واحلوار حول اJميقراطية، 

ته، ومت ومتتيعه �السHتقاللية الالزمة لالضطالع بصالحQاته وتنويع تد�ال
  .Ó2011رتقاء به ٕاىل مؤسسة دسHتورية وفق مقzضيات دسHتور 

من طرف جلنة " �ٔ "ٕان مؤسس�Ãا هاته ÉاصS Õىل اع®د الفÔة 
التÜسHيق اJولية �لمؤسسات الوطنية التابعة لÛٔمم املتÙدة، مبوجب م�ادئ 

وهكذا . �1993رªس اليت اعمتدهتا امجلعية العامة لÛٔمم املتÙدة سHنة 
ت ا�لجنة ٔ�ن اfلس الوطين حلقوق إالaسان مؤسسة مسHتقÕ وتعددية اعترب 

  .طبقا لهذه املبادئ
ولقد متزي اخzيار àرßيبة اfلس احلالية مبقاربة اعمتدت يف اخzيار 
أ[عضاء Sىل توسHيع داáرة Óس�شارات لضامن متثيلية �جعة �لجمعيات 

مجعية لتوفري  250املمثÕ �لمجمتع املدين، حQث متت اس�شارة ٔ�كرث من 
رشوط ال�شHبCب والت¼ٔنCث والتغطية اجلغرافQة، وٕارشاك ٔ�عضاء يÜمتون 
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 . åتلف جماالت ٔ�جQال حقوق إالaسان
كام àمتزي ¾شكÕQ اfلس ب�Ãوعها، وجرى احلرص Sىل حتقQق املناصفة، 

من أ[عضاء هن aساء، ومت تعيني عضو�ن من مغاربة العامل  %46ٕاذ ٔ�ن 
   .مضن نفس إالطار

وت�Ãوع ¾شكÕQ اfلس من حQث Óخzصاصات املهنية وÓج®عية، 
حQث يضم اfلس اجلديد، �ٕالضافة ٕاىل السHيدات الربملانيات، ٔ�ساتذة 
^امعيني، ٔ�طر مجعوية ونقابية، Ðن حرة من حمامني ؤ�طباء، حصافQون، 
�رباء مغاربة من مÃظومة حقوق إالaسان لهيئة أ[مم املتÙدة، وaشطاء 

 ÜةيQري احلكومÅ متون ٕاىل املنظامت.  
ٕاين î�ٔهتز مÃاسHبة تقدمي هذا التقر�ر ٔ�ماممك ٔ[ذßر É�ٕدى نقط 
الت�ديدات املؤسساتية الهامة اليت رافقت انتقال املؤسسات الوطنية حلقوق 
إالaسان من جملس اس�شاري ٕاىل جملس وطين، ٔ�ال ويه تنصيص الظهري 

Ó وية متارسð شاء جلنaىل ٕاS ñ و� �لم�لس يف احملدثåصاصات اzخ
وهبذا املعىن، . جمال حامية حقوق إالaسان وا³هنوض هبا Sىل املسHتوى الرتايب

فهöي ٕاÉدى جتليات فلسفة القرب والتوطني احمليل [ٓليات حامية حقوق 
  . إالaسان

ٕاىل شهر  2011يف الفرتة املمتدة من دجÃرب  13وقد مت تنصCب ا�ل�ان 
ٔ�ولها Éا^ة املواطنات : الثة انتظارات ٔ�ساسHيةل�سHتجيب لث 2012فربا�ر 

واملواطنني [ٓلية لالنتصاف والتظمل، ÷îهيا احلا^ة ٕاىل تفاSل ٔ�فضل بني 
مÃظومة حامية حقوق إالaسان وا³هنوض هبا Sىل املسHتوى الرتايب و�يق 

  .املرافق العمومQة، و÷³هثا املسامهة يف دمع الوساطة بني اJو� واملواطنني
 133، من بCهنم 306لغ Sدد عضوات ؤ�عضاء ا�ل�ان اجلهوية وهكذا يب
ٔ�ما من . خشصا يف وضعية ٕاSاقة 21شا� و 96، و%43.46امرٔ�ة مبعدل 

حQث ان®ءاهتم السوسHيو Ðنية، فقد توزعت بني القطاع العام واخلاص، 
  .وÐن الطب والصÙافة والقضاء واحملاماة

  ٔ�هيا السHيدات والسادة،
، يعترب اfلس الوطين حلقوق إالaسان اليوم عضوا Sىل الصعيد اJويل

فاSال يف جلنة التÜسHيق اJولية �لمؤسسات الوطنية املمثÕ ملا �زيد عن 
مؤسسة يف العامل والشHبكة إالفريقQة �لمؤسسات الوطنية املعنية  100

حبقوق إالaسان، وامجلعية الفرîكفونية �لمؤسسات الوطنية اليت يرتٔ�سها، 
يب أ[وريب �لمؤسسات الوطنية، والشHبكة العربية �لمؤسسات واحلوار العر

كام يعترب من بني املؤسسات . الوطنية حلقوق إالaسان اليت يضطلع �رئاسHهتا
الوطنية ا[ٔكرث دينامQة وحضورا ومسامهة Sىل مسHتوى جملس حقوق 

  . إالaسان
�ان ويتفاSل اfلس مع مÃظومة أ[مم املتÙدة حلقوق إالaسان مبا فهيا ا�ل

وفرق العمل واملقرر�ن اخلاصني وواكالت أ[مم املتÙدة املتخصصة املعمتدة 
�ملغرب، وكذا التفاSل مع مÃظوميت Óحتاد أ[ورويب وجملس ٔ�ورو�، 

  .واملنظامت اJولية Åري احلكومQة، والز�رات اJبلوماسHية
 وحتظى العالقات مع ا�ل�ان وفرق العمل واملقرر�ن اخلاصني، واملفوضية

السامQة حلقوق إالaسان، وجملس حقوق إالaسان ب¼ٔمهية �اصة يف معل 
احلرص Sىل ٕابداء رٔ�يه وتقدمي : اfلس، حQث يعمل اfلس يف اجتاهني

مسامهته يف ٕاSداد التقار�ر اJولية املنتظرة من املغرب، من ðة، وضامن 
مي تد�� املسHتقل ٕا�ن حفص ت� التقار�ر، من ðة ÷نية، عن طريق تقد

مقرتÉاته وتقار�ره ٔ�و املدا�الت الكzابية والشفوية يف نطاق احلوار التفاSيل 
 . مع احلكومة

كام معل اfلس بتÜسHيق مع وزارة الشؤون اخلارجQة والتعاون 
واملندوبية الوزارية امللكفة حبقوق إالaسان Sىل تCسري Ðمة فرق العمل 

ومضهنا اجلهات اجلنوبية  واملقرر�ن اخلاصني اº�ن قاموا �ز�رات لب��
  .الثالث �لمملكة

Sالوة Sىل ذÁ، حيرص اfلس Sىل àرسHيخ العالقات مع الهيئات 
اJبلوماسHية املعمتدة �ملغرب، وàمنية Sالقات التعاون مع املنظامت احلكومQة 
اJولية واجلهوية املعنية بقضا� حقوق إالaسان، ومهنا مÃظمة التعاون وأ[من 

Ó ،حتاد أ[ورويب، وإالحتاد من ٔ�^ل املتوسط، ومتكني أ[وروبيني
ا³متثيليات املغربية اJبلوماسHية �خلارج من املعلومات والتقار�ر املرتبطة 

ٕاىل ممت دجÃرب  2011و�الل الفرتة املمتدة من فاحت مارس . حبقوق إالaسان
  .وفدا ٔ�جÃبيا 160، اسHتق�ل اfلس 2013

حظ يف ٔ�شغال ا�لجنة العربية اJامئة وªشارك، ٔ��ريا، اfلس بصفة مال
حلقوق إالaسان التابعة جلامعة اJول العربية، وªشغل عضوية جلنة اخلرباء 
القانونيني الرفQعة املسHتوى امللكفة S�ٕداد مرشوع النظام أ[سايس �لمحمكة 

  .العربية حلقوق إالaسان

  ٔ�هيا السHيدات والسادة،
القاضيني مبطابقة  929 ورمق 924شلك قرار اfلس اJسHتوري رمق 

مقzضيات النظام اJا�يل fلس النواب مع ٔ�حاكم اJسHتور، حلظة ممزية 
�لÜسHبة لعالقة الربملان مع �يق املؤسسات الوطنية املعنية �حلقوق 

فقد تضمن النظام اJا�يل سHبعة مواد، تؤسس . واحلر�ت واحلاكمة اجليدة
ات الوطنية الوارد ذßرها يف لعالقة مضبوطة بني جملس النواب واملؤسس

  .من اJسHتور 170ٕاىل  161املواد من 
وسHمتكن هذه املقzضيات اجلديدة الواردة يف النظام اJا�يل fلس 
النواب وم�يالهتا يف النظام اJا�يل fلس املس�شار�ن من حتقQق مجÕ من 

  :أ[هداف، ٔ�مهها
وطنية يف جمال ٔ�وال، àمثني اfهودات املبذو� من ق�ل املؤسسات ال

املسامهة يف جودة ال�رشيعات، واعتبار ا[ٓراء Óس�شارية مضن أ[شغال 
التحضريية �لنصوص ال�رشيعية اليت ميكن العودة ٕا³هيا يف فهم وت¼ٔويل بعض 

  املقzضيات عند التطبيق؛
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÷نيا، املسامهة يف تطو�ر مالءمة ال�رشيعات الوطنية مع املعاهدات 
  Sلهيا بالد�؛اJولية اليت صادقت 

عند - ÷لثا، تعز�ز ٔ�دوار الربملان يف تقQمي السHياسات العمومQة �الس�Ãاد 
Sىل ا[ٓراء واJراسات املنجزة من ق�ل املؤسسات الوطنية  - Óقzضاء

  .Óس�شارية
وٕاجامال، فٕان معظم املقرتÉات اليت تقدمت هبا املؤسسات الوطنية ٕاىل 

واكنت ام اJا�يل لهذا أ[�ري، السHيد رئCس جملس النواب خبصوص النظ
موضوع àرافع من ق�لها Jى خمتلف مكو�ت الربملان، قد مت ٕادماðا، مما 
جعل املغرب �كون É�ٔد اJول السHباقة لتفعيل ما ªسمى مببادئ بلغراد 
ذات الصÕ �لعالقة بني الربملا�ت الوطنية واملؤسسات الوطنية حلقوق 

ج®ع جلنة التÜسHيق اJولية �لمؤسسات إالaسان، وهو ما ت¼ٔكد من �الل ا
  .جبنيف 2014الوطنية حلقوق إالaسان مؤخرا �الل مارس 

  ٔ�هيا السHيدات والسادة،
تعترب الوثيقة اJولية املرجعية يف م¼ٔسسة " م�ادئ بلغراد"ٕاذا اكنت 

العالقات بني الربملا�ت الوطنية واfالس الوطنية املعنية �حلقوق 
املفQد الوقوف عند ٔ�مه ما ^اءت به هذه الوثيقة، حQث واحلر�ت، فٕانه من 

  :نصت Sىل و^ه اخلصوص Sىل Óلزتامات املشرتكة التالية

رضورة ٔ�ن تقوم املؤسسات الوطنية حلقوق إالaسان بتطو�ر Sالقة  -
معل قوية مع ا�لجنة الربملانية املتخصصة يف جمال حقوق إالaسان، من ٔ�^ل 

جماالت التعاون املمكÃة يف جمال حامية حقوق  تعز�ز تبادل املعلومات وحتديد
إالaسان، ؤ�ن يطال هذا التعاون �يق ا�ل�ان يف القضا� ذات Óه®م 

  .املشرتك

تقدمي املؤسسات الوطنية حلقوق إالaسان املشورة والتوصيات  -
واملعلومات ٕاىل الربملا�ت rش¼ٔن القضا� املرتبطة حبقوق إالaسان ومساSدة 

ارسة ٔ�دواره يف ال�رشيع ومراق�ة وتقQمي السHياسات العمومQة، مبا الربملان يف مم
 .يف ذÁ الزتامات اJو� يف جمال حقوق إالaسان

اس�شارة املؤسسة الوطنية حلقوق إالaسان من ق�ل الربملا�ت rش¼ٔن  -
حمتوى مشاريع ومقرتÉات القوانني اجلديدة، والت¼ٔكد من مدى اÉرتاÐام 

aسان، والعمل Sىل تقدمي مقرتÉات عند ملبادئ ومعايري حقوق االٕ 
Óقzضاء، من ٔ�^ل مالءمة ال�رشيعات الوطنية مع املعايري اJولية حلقوق 

 .إالaسان
وٕاعامال لهذه املبادئ وàرصيدا لتجربة اfلس الوطين حلقوق إالaسان يف 

من الظهري احملدث  16جمال ٕابداء ا[ٓراء Óس�شارية تطبيقا ٔ[حاكم املادة 
 اfلس �رٔ�يه Óس�شاري، وبناء Sىل طلب السHيد رئCس النواب ñ، سامه

املتعلق �لضام�ت  01.12يف مرشوع القانون رمق  2012يف شهر ماي 
 7أ[ساسHية املمنوÉة �لعسكريني �لقوات املسلÙة امللكQة، و�اصة املادة 

 . مÃه
ومضن نفس إالطار، ٔ�بدى اfلس رٔ�� اس�شار� بطلب من السHيد 

املتعلق بتÙديد  19.12لس املس�شار�ن حول مرشوع القانون رمق رئCس جم
، 2013رشوط الشغل وال�شغيل املتعلق �لعامل املزنليني يف شهر شHتÜرب 

وقد و^ه نفس الطلب ٕاىل اfلس Óقzصادي وÓج®عي والبCيئ، وهو ما 
مكن ٔ[ول مرة مؤسسHتني اس�شاريتني من التÜسHيق من ٔ�^ل التاكمل يف 

  .Óس�شاري اºي طلبه جملس املس�شار�نالعمل 
وف� يتعلق مبسامهة اfلس الوطين حلقوق إالaسان يف النصوص 
املعيارية املؤسسة لعالقzه �لربملان، فقد اقرتح اfلس يف شهر غشت 

املتعلق مب�لس  27.11مراجعة بعض مقzضيات القانون التنظميي رمق  2011
 30.11الشهر مبقرتÉاته املتعلقة �لقانون النواب، كام تقدم اfلس يف نفس 

 .اخلاص �ملالحظة املسHتقÕ واحملايدة لالنت�ا�ت

 ٔ�هيا السHيدات والسادة،
تقوية  2013ٕاىل Åاية ممت سHنة  2011شهدت الفرتة املمتدة من نونرب 

Sالقة اfلس الوطين حلقوق إالaسان �ملؤسسة ال�رشيعية Sىل ٔ�كرث من 
  : مسHتوى، وهكذا

حرص اfلس Sىل املسامهة يف معظم ا�لقاءات اJراسHية  ٔ�وال،
والندوات اليت نظمت سواء مببادرة من جملس النواب ٔ�و جملس 
املس�شار�ن، مبا يف ذÁ م�ادرات الفرق الربملانية وبعض ا�ل�ان الربملانية 

اJراسHية اليت شهدت مشاركة فعلية اJامئة، وقد بلغ مجموع الندوات وأ[�م 
يوما دراسHيا، اكن ٔ��رزها مشاركة اfلس يف  33ا مجموSه �لم�لس م

الفعاليات املنظمة مبناسHبة ختليد الربملان املغريب ��ßرى امخلسني ٕالÉداثه، 
  .2013نونرب  25والندوة اJولية املنظمة هبذه املناسHبة يف 

÷نيا، àزايد Sدد الوفود الربملانية أ[جÃبية اليت اسHتق�لت �fلس 
  .وفدا �رملانيا 58اليت وصل Sددها ٕاىل ما مجموSه الوطين، و 

÷لثا، حرص اfلس ٔ�يضا Sىل دميومة تواص� �ملؤسسة الربملانية Sرب 
  .متكني لك مكو�ت الربملان من خمتلف ٕاصداراته

رابعا، املسامهة يف اJبلوماسHية الربملانية، وبصفة �اصة مواßبة معل 
لربملانية fلس ٔ�ور�، حQث �متتع الربملان الربملان املغريب مضن ٕاطار امجلعية ا

  .املغريب بوضع رشيك من ٔ�^ل اJميقراطية
لجنة املشرتكة � �امسا، ويف نفس إالطار، واßب اfلس العمل الربملاين 

بني الربملان املغريب والربملان أ[وريب، وسامه Sىل اخلصوص يف مÃاقشة 
  .بربوßسHيل 2013شHتÜرب  18يوم " تقر�ر !نوك"

املسHتوى، و�اصة  اادسا، دمع م�ادرات الفرق الربملانية Sىل هذس
مببادرة مشرتكة ما  2013مشاركة اfلس يف ا�لقاء املنعقد مبرا#ش يف فربا�ر 

، والفرق بني التÙالف أ[وريب �لمÙافظني إالصالحQني �لربملان أ[وريب
قالل، وحزب الربملانية �لعدا� والتمنية، وأ[صا� واملعارصة، وحزب ÓسHت
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أ[من واJميقراطية يف املنطقة "Óحتاد اJسHتوري، واåصصة �لحوار حول 
، حQث شارك اfلس مبدا�Õ حول الضام�ت اJسHتورية حلقوق "املغاربية

إالaسان، واملشاركة يف مÃتدى Óشرتاßيني التقدمQني املغاربيني وأ[وربيني 
طرف الفريق Óشرتايك  ، واملنظم من2013املنظم مبرا#ش يف نونرب 

من ٔ�^ل "�لربملان أ[وريب والفريق Óشرتايك مب�لس النواب حتت شعار 
، حQث اعمتد املنتدى وثيقة مرجعية حتت ٕامس نداء "قQام مغرب ßبري تقديم

  .مرا#ش اليت مت فهيا التنويه بعمل اfلس الوطين

  ٔ�هيا السHيدات والسادة،
لقد !بع اfلس �لك اSزتاز معل الربملان املغريب يف جمال حقوق 

  : إالaسان، وذS Áرب
ٔ�وال، النقاش املفzوح بني الربملان واحلكومة مبناسHبة مÃاقشة املزيانيات 
الفرعية fموSة القطاSات ذات الصÕ املبارشة �حلقوق واحلر�ت، و�اصة 

واملندوبية الوزارية حلقوق إالaسان، قطاSات اJا�لية، والعدل، واخلارجQة، 
  .واملندوبية العامة ٕالدارة السجون وٕاSادة إالدماج

÷نيا، ختصيص جلنة العدل وال�رشيع وحقوق إالaسان مب�لس النواب 
مبسامهة السHيد رئCس مؤسسة  �2012لقاء�ن �اصني، أ[ول يف ٔ�كتو�ر 

 2013ل وسHيط اململكة حول ٔ�وضاع حقوق إالaسان، والثاين يف ٔ��ري
�لنقاش حول وضعية حقوق إالaسان �ملغرب مبسامهة اfلس الوطين 

  .واملندوبية الوزارية
÷لثا، م�ادرة مجموSة من الفرق الربملانية ب�Ãظمي ٔ��م دراسHية ودعوة 
اfلس الوطين �لمسامهة فهيا ٕال�راز املقاربة احلقوقQة يف التعاطي مع بعض 

ر�ر املوضوSاتية الصادرة عن اfلس ٔ�و القضا� ٔ�و التفاSل مع بعض التقا
القضا� اليت تندرج مضن Óه®م املشرتك �لمؤسسHتني، م�ل أ[�م 
اJراسHية املنظمة حول ٔ�وضاع السجناء، أ[طفال املودSني مبراكز حامية 
الطفو�، حقوق إالaسان والصÙة النفسHية والعقلية، احلر�ت النقابية، 

  .ٕاىل �ٓخره... ن، تدبري التعدد الثقايف وا�لغويحقوق الÜساء، حقوق املهاجر�
رابعا، اسHتحضار الربملانيات والربملانيني لقضا� حقوق إالaسان يف 
خمتلف ٔ�و^ه معلهم، سواء Sىل صعيد العالقات الربملانية الثنائية ٔ�و يف 

  .خمتلف الهيئات واملنتد�ت الربملانية
�رملانيني ضد عقوبة �رملانيات و �امسا، اسHتحضار ٔ�مهية م�ادرة شHبكة 

  .إالSدام وàرافعهم من ٔ�^ل ٕالغاهئا

  ا السHيدات والسادة،ٔ�هي
ٕان اfلس واع لك الوعي ٔ�ن موضوع ٕالغاء عقوبة إالSدام حمل نقاش 
وتضارب أ[فاكر واملواقف دا�ل اfمتع، خصوصا ٔ�مام بعض اجلرامئ ال)شعة 

  . وخملفاهتا Jى ٔ�قارب الضÙا�
ر هادئ ورصني ومعقلن حول هذا املوضوع، وٕاذ يدعو اfلس ٕاىل حوا

ليÜهتز اfلس هذه املناسHبة ليؤكد Sىل موقفه اJاعي ٕاىل انضامم ب�� 

�لربوتوßول الثاين امللحق �لعهد اJويل اخلاص �حلقوق املدنية والسHياسHية، 
القايض ٕ�لغاء عقوبة إالSدام، ؤ�ن تعمل بالد� Sىل التصويت إالجيايب Sىل 

ية العامة لÛٔمم املتÙدة املتعلق بوقف تنفQذ عقوبة إالSدام يف ٔ�فق قرار امجلع 
  .ٕالغاهئا

سابعا، ٕاقدام جملس النواب Sىل ¾شكQل جلنة اسHتطالعية لز�رة جسن 
  .عاكشة وز�رة �ئبات ونواب حلي إالSدام �لسجن املركزي �لقÃيطرة

Sليه جحم  ÷مÃا، àزايد اه®م الربملانيني ب¼ٔوضاع حقوق إالaسان، ويؤرش
 2013ونوعية أ[سHئÕ الربملانية املوðة ٕاىل احلكومة، حQث شهدت سHنة 

 91سؤÓ شفو� و 162سؤÓ، مضهنا  253لوÉدها توجQه ما مجموSه 
العدل، : سؤÓ كتابيا، وال ¾شمل هذه أ[رقام سوى ٔ�ربعة قطاSات

  .اJا�لية، التمنية Óج®عية والعالقة مع الربملان
Éق ومبا ٔ�ن ٕاQمي موضوعي ودقQدى ٔ�هداف هذا التقر�ر هو حماو� تق

JينامQة حقوق إالaسان يف املغرب، فٕان اfلس يعترب ٔ�ن خمتلف ٔ�و^ه 
التفاSل مع املؤسسة ال�رشيعية اليت سHبق ذßرها، ¾شلك ممارسة فضىل 

 .حظيت �سHتحسان دويل

  ٔ�هيا السHيدات والسادة،
واء Sىل الصعيد رئاسة لقد شهدت Sالقة اfلس �حلكومة تطورا س

احلكومة، ٔ�و Sىل صعيد العالقة بني اfلس وبعض القطاSات احلكومQة Sىل 
و^ه التÙديد، ٕاذ حرص اfلس Sىل دعوة خمتلف القطاSات احلكومQة 
�لمشاركة يف لك الندوات والتظاهرات اليت ينظمها، وكذا متكQهنا من 

كة واحلضور يف مجمل خمتلف ٕاصدارات اfلس، كام حرص ٔ�يضا Sىل املشار 
  .التظاهرات والندوات اليت دعي ٕا³هيا من ق�ل خمتلف القطاSات احلكومQة

فعىل صعيد رئاسة احلكومة، �در اfلس م�ارشة بعد تنصيهبا ٕاىل 
توجQه مذßرة ٕاىل السHيد رئCس احلكومة، ªسHتحرض فهيا بعض ٔ�ولو�ت 

اسHمترار وفاء املغرب السHياسة العمومQة يف جمال حقوق إالaسان يف ٕاطار 
ٔ�عقهبا عقد ^لسة العمل أ[وىل مع السHيد رئCس احلكومة والسHيد . �لزتاماته

، وذÁ لتقدمي رؤية اfلس و�راجمه 2012وز�ر اJو� يف مطلع سHنة 
�لÜسHبة لهذه املرÕÉ، ٕاÏرها مت االتفاق Sىل ٔ�جÃدة ملتابعة تنفQذ خمتلف 

املتعلقة بتصفQة ما تبقى من ملفات Óلزتامات املشرتكة، �اصة مهنا ت� 
  .هيئة إالنصاف واملصاحلة

  :ويف هذا إالطار، ªس�ل اfلس
ٕاجيابية التعاون اºي ما فzئت تبديه رئاسة احلكومة ل�رسيع ٕاهناء  )1

  امللفات العالقة يف جمال ^رب أ[رضار الفردية؛
 àمثني م�ادرة دعوة اfلس �لمشاركة يف لك احلوارات العمومQة )2

املرتبطة ٕ�صالح مÃظومة العدا� واfلس Óس�شاري �لشHباب والعمل 
 ؛امجلعوي وأ[دوار اJسHتورية �لمجمتع املدين

التنويه �لتعاون اºي ٔ�بدته بعض القطاSات احلكومQة ف� خيص  )3
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مشاريع نصوص ¾رشيعية ومرشوع دورية واÉدة ٕالبداء رٔ�يه  7متكQنه من 
  :rش¼ٔهنا، ويتعلق أ[مر ب

 ؛مرشوع اJورية املتعلق �لرشاكة بني اJو� وامجلعيات  -

 ؛الصيغة أ[وىل من قانون اfلس الوطين �لصÙافة  -

 ؛الصيغة أ[وىل من مرشوع قانون حق احلصول Sىل املعلومات  -

مرشوعي القانونني التنظمييني املتعلقني �fلس أ[Sىل �لسلطة   -
 ؛القضائية والنظام أ[سايس �لقضاة

 ؛مرشوع قانون املسطرة اجلنائية  -

مرشوع القانون املتعلق حبامية أ[ش�اص املصابني من اضطرا�ت   -
 ؛نفسHية وعقلية وßيفQة التكفل هبم

  .ومرشوع قانون الطب الرشعي  -
ٕاجيابية تفاSل احلكومة rش¼ٔن تفعيل Óخzصاصات املنصوص Sلهيا  )4

�لم�لس، واليت تعين من الظهري احملدث  23و 22، 21، 15، 14يف املواد 
املسامهة يف التقار�ر اليت تقدÐا احلكومة ٔ[ðزة املعاهدات والتعاون يف جمال 

  حامية حقوق إالaسان واملسامهة يف ا³هنوض بثقافة حقوق إالaسان؛
Sدم ٕاÉا� Sدد �ٓخر من مشاريع القوانني ذات العالقة حبقوق  )5

ن rش¼ٔن رشوط ¾شغيل إالaسان Sىل اfلس، ويتعلق أ[مر مبرشوع قانو
العامل املزنليني، ومرشوع القانون املتعلق مباكحفة العنف ضد الÜساء، 
ومرشوع القانون التنظميي �لمحمكة اJسHتورية، والقانون إالطار املتعلق 
حبقوق أ[ش�اص يف وضعية ٕاSاقة، Åري ٔ�ن هذا أ[مر مل مينع اfلس من 

 ٓ راء اس�شارية ومذßرات ٕابداء مالحظاته مما ت¼ٔىت ñ من نصوص Sرب �
  .مÜشورة

ٕانه مل يمت ٕاىل Éد ا[ٓن تفعيل إالماكنية املنصوص Sلهيا يف مقzضيات  )6
  .من الظهري احملدث �لم�لس الوطين 16املادة 
املتعلق  65.13اعتبار فرصة وضع املرشوع القانون التنظميي رمق  )7

سHبة لتقوية ب�Ãظمي و¾سHيري ٔ�شغال احلكومة والوضع القانوين ٔ[عضاهئا مÃا
م¼ٔسسة Sالقة اfلس �حلكومة يف جمال املسامهة Óس�شارية يف مشاريع 

  . القوانني ذات العالقة مب�ال اخzصاص اfلس
ولهذا الغرض، فقد S�ٔد اfلس الوطين مبعية الهيئة املركزية �لوقاية ضد 
 الرشوة مذßرة حول القانون التنظميي املذßور، وقد تضمنت املذßرة Sددا من

املقرتÉات، مهنا Sىل اخلصوص ٔ�ن تضاف ٕاىل قامئة عنارص دراسة الت¼ٔثري 
  : لثالثة عنارص

 ؛دراسة ا[ٓ÷ر من مÃظور حقوق إالaسان -

 ؛دراسة ا[ٓ÷ر Sىل امجلاSات الرتابية  -

  .ؤ��ريا دراسة ا[ٓ÷ر املتعلقة مب�اطر الفساد  -

  ٔ�هيا السHيدات والسادة،
 aليل لوضعية حقوق إالÙتقمي ٕاال ٕاذا اكن لك التHسª سان ببالد� ال

�سHتحضار مجمل املسار إالصال3 اºي دشzÜه بالد� Sىل أ[قل مÃذ 
ٕادماج احلقوق الثقافQة : واملك�سHبات احملققة يف ٕاطاره بدءا من 1999

وا�لغوية يف ٔ�جÃدة السHياسات العمومQة مع ٕاÉداث املعهد املليك �لثقافة 
ا� Óنتقالية مع ٕاÉداث هيئة أ[مازيغية، وقرار بالد� فzح ورش العد

إالنصاف واملصاحلة، ومتكني بالد� من عنارص سHياسHية àروم توسHيع الولوج 
ٕاىل احلقوق Óقzصادية وÓج®عية �اصة �لÜسHبة �لفÔات الهشة مع 
انطالق املبادرة الوطنية �لتمنية ال)رشية، والتفكري امجلاعي يف منوذجÃا التمنوي 

QÜة، وانطالق املراجعة العميقة ³منط احلاكمة الرتابية من �الل تقر�ر امخلسHي 
  .مع ورش اجلهوية

وSىل املسHتوى املعياري، متت املصادقة Sىل Sدد من النصوص وتعديل 
بعضها مما ªسمح بتوسHيع جمال احلقوق واحلر�ت املضمونة يف نظامÃا املعياري 

 بعد الوطين، ومن ذÁ صدور مدونة أ[رسة واليت يه ا[ٓن حمل تقQمي
، 2007سHنوات Sىل صدورها، وتعديل قانون اجلÜسHية يف  10مرور 

، ووضع مدونة �لشغل 2002وتعديل ومراجعة قوانني احلر�ت العامة يف 
-2003، والتطو�ر املتدرج لقانون املسطرة اجلنائية يف مرÉلتني 2004يف 

، والتحرش 2006، والقانون اجلنايئ من �الل جترمي التعذيب يف 2006
، وحتسني التنظمي القضايئ ٕ�لغاء حممكة العدل Ü2003يس يف سHنة اجل 

  .2004اخلاصة يف 
ويف ٕاطار هذا املسلسل، مت العمل Sىل ٕاSداد خطة العمل الوطنية يف 
جمال اJميقراطية وحقوق إالaسان، طبقا لتوصيات ترصحي وخطة معل 

بالد� من ، هبدف متكني 1993مؤمتر فQينا حلقوق إالaسان املنعقد سHنة 
  .ٕاطار مÜسجم ومÃدمج �لسHياسات العمومQة املرàكزة Sىل حقوق إالaسان

ٕان هذه املك�سHبات يه اليت مكÃت بالد� من تدشني دينامQة ^ديدة 
مع ٕاÉداث مؤسسة الوسHيط، وكذÁ �لق  2011انطالقا من سHنة 

املندوبية الوزارية امللكفة حبقوق إالaسان >ٓلية حكومQة لضامن تنفQذ 
السHياسة العمومQة يف جمال حقوق إالaسان، وهو ما جعل جملس حقوق 
إالaسان، يف ٕاطار توصيات ÓسHتعراض اJوري الشامل، يويص بتعممي 

  .م�ل هذه ا[ٓلية Sىل �يق اJول
كام تعززت املامرسة االتفاقQة �لمغرب وبصفة �اصة املصادقة Sىل اتفاقQة 

وتوßول Óخzياري امللحق هبا يف اJولية لÛٔش�اص يف وضعية ٕاSاقة والرب 
، واملصادقة Sىل االتفاقQة اJولية محلاية أ[ش�اص من Óخzفاء 2009

، والربوتوßول Óخzياري امللحق �تفاقQة مÃاهضة 2013القرسي يف 
، وقرار املغرب �رفع التحفظات Sىل اتفاقQة القضاء Sىل 2013 التعذيب يف

  .مجيع ٔ�شاكل ا³متيزي ضد الÜساء
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  ا السHيدات والسادة،ٔ�هي
لقد شلكت جتربة هيئة إالنصاف واملصاحلة بوصفها اجلواب الوطين Sىل 
احلق يف معرفة احلقQقة، وÓنتصاف و^رب أ[رضار واحلق يف اºاßرة يف 
ٕاطار العدا� Óنتقالية، Sالمة فارقة يف Óنتقال اJميقراطي وàرسHيخ دو� 

و¾رشيعية وسHياسHية لضامن Sدم  القانون Sرب اع®د ٕاصالÉات مؤسساتية
àكرار اîهتااكت حقوق إالaسان، ومل �كن هذا الن�اح ممكÃا بدون اس�Ãاد 

  . التجربة ٕاىل توافق وطين قوي
ينا�ر  7ويف هذا الصدد، وجب التذكري �خلطاب املليك السايم يف 

ب¼ٔاكد�ر مبناسHبة تنصCب الهيئة وتوصيفه لهذه التجربة حبيث ^اء فQه  2004
يه ٕايه ٕايه ٕايه ٕاجنجنجنجناز من Jن شعب ال �هترب من ماضيه وال يظل از من Jن شعب ال �هترب من ماضيه وال يظل از من Jن شعب ال �هترب من ماضيه وال يظل از من Jن شعب ال �هترب من ماضيه وال يظل جسجسجسجسني ني ني ني "... 

سلبياته، Sامال Sىل حتويسلبياته، Sامال Sىل حتويسلبياته، Sامال Sىل حتويسلبياته، Sامال Sىل حتوي���� ٕاىل مصدر قوة ودينامQة لبناء جممتع دميقراطي  ٕاىل مصدر قوة ودينامQة لبناء جممتع دميقراطي  ٕاىل مصدر قوة ودينامQة لبناء جممتع دميقراطي  ٕاىل مصدر قوة ودينامQة لبناء جممتع دميقراطي 
وÉداوÉداوÉداوÉدايثيثيثيث، ميارس فQه ، ميارس فQه ، ميارس فQه ، ميارس فQه لكلكلكلك املواطنني حقوقهم، و�هنضون بواج�اهتم �لك  املواطنني حقوقهم، و�هنضون بواج�اهتم �لك  املواطنني حقوقهم، و�هنضون بواج�اهتم �لك  املواطنني حقوقهم، و�هنضون بواج�اهتم �لك 

  ".مسؤولية وحرية والزتاممسؤولية وحرية والزتاممسؤولية وحرية والزتاممسؤولية وحرية والزتام
 من حضا� 26.063يف هذا السHياق، متكÃت بالد� من تعويض 

اîهتااكت اجلسHمية حلقوق إالaسان وذوي حقوقهم سواء اº�ن صدرت 
لفائدهتم مقررات حتكميية من هيئة التحكمي املسHتقÕ ٔ�و اº�ن صدرت 
لفائدهتم مقررات حتكميية من هيئة إالنصاف واملصاحلة، وذÁ بغالف مايل 

 1.804.702.899(درمه  899ٔ�لف و 702مليون و 804يار ومل وصل ٕاىل 
  .2013دجÃرب  31ٕاىل Åاية ) درمه

ٔ�ما �لÜسHبة لٕالدماج Óج®عي، لقد بلغ مجموع املسHتفQد�ن من 
 1306توصيات هيئة إالنصاف واملصاحلة وجلنة مzابعة تفعيل توصياهتا 

Éا�  É118ا� يف طور التنفQذ، و É335ا� مت تنفQذها، و É828ا�، مهنا 
  .تبني بعد دراسة ملفاهتا ٔ�هنا اسHتطاعت Óندماج ذاتيا

¾سوية أ[وضاع إالدارية واملالية، فلقد بلغ مجموع وSىل مسHتوى 
Éا�، متت ال�سوية  540املسHتفQد�ن من توصية ال�سوية إالدارية واملالية 

Éا� يف طور  É102ا� يف طور ال�سوية،  É72ا�، فهيا  396الفعلية 
  .اJراسة من ق�ل القطاSات احلكومQة

طائق الصادرة عن ٔ�ما �لÜسHبة �لتغطية الصحية، فقد بلغ Sدد الب
دجÃرب  31الصندوق الوطين ملنظامت Óحzياط Óج®عي ٕاىل Éدود 

بطاقة لفائدة الضÙا� السابقني، وSدد املسHتفQد�ن من ذوي  7271: 2013
، تتلكف املزيانية العامة ��و� بتغطية àلكفهتا املالية، 15.690احلقوق 

 295مليون و 13، و2012ٔ�لف درمه سHنة  893مليون و 11حQث بلغت 
  .2013ٔ�لف درمه سHنة 

ٔ�ما ف� خيص �ر�مج ^رب الرضر امجلاعي، فقد ٔ�رشف اfلس Sىل ت��ع 
  : حماور رئCسHية 4ٕاقلمي �ململكة، مشلت  13مرشوع بـ  149تنفQذ 
  ؛دمع قدرات الفاSلني احملليني - 1
  ؛حفظ اºاßرة - 2
  ؛حتسني رشوط CSش الساكن - 3

  .طفالا³هنوض ب¼ٔوضاع الÜساء وا[ٔ  - 4
وف� يتعلق �ٔ[رشHيف والتارخي وحفظ اºاßرة، فقد سامه اfلس يف 
ٕاخراج مؤسسة ٔ�رشHيف املغرب ٕاىل Éزي الوجود ٕاÏر قانون أ[رشHيف، كام 

Ùافة  4ٔ�رشف Sىل ٕاSداد العديد من املشاريع، حQث نظم  Cندوات حول الت
والرتاث، ودمع ٕاÉداث ماسرت حول التارخي الراهن و�ٓخر ��راسات 
الصحراوية، ومركز اJراسات وأ[حباث الصحراوية جبامعة محمد اخلامس، 
واملركز املغريب �لتارخي الراهن، وٕاعطاء Óنطالقة ٕالجناز مzحف الريف 

 ،Õا�J� حف الصحراءzمية، ومHحف الو �حلسzاومÉ ودار ازاتاة بورز ،
  .!رخي املغرب �Jار البيضاء

قلميي هو ما جعلها بعد التطورات كام ٔ�ن تفرد التجربة يف حميطها االٕ 
أ[�رية �ملنطقة مصدر ٕالهام �لجميع، ؤ�ؤكد لمك هنا و�لك اSزتاز ٔ�ن هناك 
رغبة ßبرية اليوم لالسHتفادة من التجربة املغربية من طرف ٔ�صدقائنا ؤ�شقائنا 
يف توaس ولي)Qا ومرص والبحر�ن وا³مين والسودان ولبنان وفلسطني وسور� 

ل الطوغو والكوت ديفوار وبورßينا فاسو والاكمرون والعراق، ودول م�
  . والنيجر

 22وقد اسHتق�لت بالد� �الل السHنوات الثالث أ[�رية ٔ�زيد من 
وفدا من خمتلف اJول العربية وإالسالمQة وإالفريقQة بغاية التعرف عن قرب 

  .Sىل التجربة وسHبل ÓسHتفادة مهنا
ا، من ðة، ا³مت� امجلاعي ٕان السHياقات احمليطة بنا تتطلب مÃا مجيع

اجليد والواعي ب¼ٔمهية هذا املسار مكرجع !رخيي وضع العديد من أ[سس 
الكفÕQ بتطو�ر جترب�Ãا اJميقراطية الواSدة وحتصيهنا، ومن ðة ٔ�خرى 
اس�]رها مبا يقوي حضور بالد� يف املنتد�ت العاملية الرمسية واملدنية من 

لك ب�ان العامل، وكذÁ من ٔ�^ل تقامسها مع ٔ�^ل تعز�ز حقوق إالaسان يف 
ا[ٓخر�ن �عتبارها رصيدا حقوقQا ٕاaسانيا مبا لها وما Sلهيا، وملاك �لباح�ني يف 

  .جمال !رخي الزمن الراهن، جيب العمل Sىل اسHتلهام اJروس مهنا
ولقد اكنت هذه اfهودات موضوع تنويه مليك سايم، يعزت به اfلس 

Qولية حول يف الرسا� امللكJة ٕاىل املشاركني يف الندوة اQالرتاث "ة السام
، واºي ٔ�كد يف مÃطوقه ٔ�ن 2011يوليوز  �15حلسHمية يوم " الثقايف �لريف
يف مواصÕ تفعيل توصيات هيئة إالنصاف واملصاحلة مبساراهتا "دور اfلس 

وحفظ رب الرضر امجلاعي وجمال التارخي جباملتعددة، وخباصة يف شقها املتعلق 
  ".اºاßرة، àك�يس ٔ�مهية �لغة يف تعز�ز ا³منوذج املغريب املمتزي

  السHيدات والسادة،
  :ٕان عنارص قوة هذه التجربة املغربية àمكن يف

ٔ�وال، يف التقدم امللحوظ يف اسHت�الء احلقQقة rش¼ٔن îÓهتااكت اجلسHمية 
هذه وî�ٔهتز . حلقوق إالaسان وإالقرار العلين مبسؤولية اJو� خبصوصها

املناسHبة لٕالشارة ٕاىل الرضورة امللÙة ملواصÕ اجلهد لكشف احلقQقة يف 
بعض امللفات العالقة املرتبطة �الخzفاء القرسي، ضام� حلق العائالت 
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  وذوهيم يف معرفة احلقQقة #حق Åري قابل �لتقادم؛
÷نيا، جعل إالصالÉات املؤسساتية اليت ٔ�وصت هبا الهيئة مرجعا 

¼ßٔيد العرض اJسHتوري الوارد يف اخلطاب املليك السايم ٔ�ساسHيا، توجت بت
Sىل رضورة دسرتة التوصيات الوجهية مهنا، وهذا ما  2011مارس  9لــ 

  حتقق فعال يف اJسHتور احلايل؛
÷لثا، ال�رسيع ٕ�عامل التوصيات املتعلقة جبرب أ[رضار الفردية م�ارشة 

�لهيئة، وàلكيف مؤسسة وطنية بعد إالSالن العمويم عن التقر�ر اخلتايم 
قارة لت��ع تنفQذ ت� التوصيات، #خطوة Åري مسHبوقة Sىل صعيد اJول 

  اليت عرفت جتارب العدا� Óنتقالية؛
رابعا، �ر�مج ^رب الرضر امجلاعي اºي ªشلك قمية مضافة يف جتارب 

  العدا� Óنتقالية؛
امج الهيئة �امسا، اعتبار مقاربة النوع Óج®عي يف خمتلف �ر 

  وتوصياهتا؛
سادسا، اختاذ مجموSة التدابري املتعلقة حبفظ اºاßرة وأ[رشHيف والتارخي 

  .اليت ٔ�رشت ٕا³هيا

  ٔ�هيا السHيدات والسادة،
ٕان اfلس الوطين حلقوق إالaسان بوصفه وريثا مؤسساتيا ملهمة اfلس 

يات Óس�شاري حلقوق إالaسان، يود ٔ�ن يذßر ٔ�نه ملكف بت��ع تنفQذ توص 
  .هيئة إالنصاف، ولCس اجلهة املعنية �لتنفQذ

لقد مت تنفQذ Å�ٔلبية توصيات الهيئة، ٕاال ٔ�ن بعض التوصيات املركزية 
املؤسساتية مازالت مل تعرف س)Qلها ٕاىل التفعيل، اكالنضامم ٕاىل نظام روما 
أ[سايس اخلاص �حملمكة اجلنائية اJولية، وٕالغاء عقوبة إالSدام، 

  .ة الوطنية ملاكحفة إالفالت من العقابوإالسرتاتيجي
وî�ٔهتز هذه الفرصة ٔ[جسل ٕاجيابية تعهد احلكومة يف خشص رئCسها 
احملرتم، السHيد عبد إالñ ا�ن كريان، بتوفري اكفة إالماكنيات ٕالهناء ملفات 

  .^رب الرضر الفردي يف ممت السHنة اجلارية

  السHيدات والسادة،
ى من مÃظور حقوق إالaسان، ٕان هذه املك�سHبات تطرح حتد�ت كرب 

وrشلك �اص �سHتحضار التحوالت اfمتعية ورها�ت ٕاعامل اJسHتور، 
  .والزتاماتنا االتفاقQة، وتطلعات املواطنني واملواطنات املغاربة

ٕان التحوالت اجلذرية اليت عرفها اfمتع املغريب، ¾سائل خمتلف 
دت ٔ�ولو�ت املؤسسات والفاSلني، وتطرح Sددا من التÙد�ت قد Éد

  .معلنا يف اfلس الوطين حلقوق إالaسان
ال والÜساء  وàمتثل ٔ�وىل هذه التÙد�ت يف حتقQق املساواة بني ال̂ر
واملناصفة وماكحفة ا³متيزي، وهذا ما Éذا �fلس ٕاىل ٔ�ن خيصص ٔ�وىل 
مذßراته لٕالطار القانوين اåصص لهيئة املناصفة وماكحفة لك ٔ�شاكل ا³متيزي، 

ويل اه®ما �اصا �ٕالطار القانوين ملاكحفة العنف ضد الÜساء، وٕاىل ٔ�ن ي

وكذا إالطار القانوين �لعامل املزنليني اº�ن مه يف Å�ٔلبية احلاالت aساء 
  .وفzيات

ٔ�ما ÷ين التÙد�ت فهöي ت� املتعلقة مبنظومة العدا�، ويه تدور حول 
  : ٔ�ربع رهنات ٔ�ساسHية

يف ذÁ الولوج ٕاىل العدا�،  àكرªس ضام�ت احملامكة العاد�، مبا -
  واسHتقالل السلطة القضائية، وماكحفة التعذيب والوقاية مÃه؛

ضامن حقوق أ[ش�اص احملرومني من حر�هتم، وتطو�ر املنظومة  -
  .اجلنائية �اصة Sرب ٕادماج العقو�ت البديÕ، ومراجعة إالطار القانوين �لعفو

  .ßراته وتقار�رهولقد خصص اfلس للك هذه الرها�ت Sددا من مذ
و�متثل التÙدي الثالث يف àكرªس ضام�ت احلر�ت العامة، مبا يعين 

  . امجلعيات والتظاهر السلمي والصÙافة
ولقد اعمتد اfلس مذßرة حول حرية امجلعيات، وهو ا[ٓن بصدد aرش 
دراسHته حول حرية التظاهر السلمي ومذßرته هبذا اخلصوص، كام ٔ�وىل 

 Õلس ٔ�مهية مماثfرشاÜافة والÙلتطو�ر إالطار القانوين �لص.  
ٔ�ما التÙدي الرابع فهو املمتثل يف تقوية إالطار القانوين والسHياسات 
العمومQة املتعلقة بضامن حقوق الفÔات الهشة �اصة أ[ش�اص يف وضعية 

ولقد اكن �لم�لس . ٕاSاقة وأ[طفال واملسHنني وأ[^انب والالجÔني
  .مساهامت يف لك هاذ املوضوSات

وهناك، ٔ��هتا السHيدات والسادة، حتدي ٔ�سايس ومركزي خيرتق لك 
هذه التÙد�ت السالفة اßºر، واملمتثل يف ßيفQة ¾شجيع املشاركة املواطنة 
يف �ٓلية اJميقراطية ا³متثيلية وال�شارßية، وا³هنوض ب¼ٔدوار اfمتع املدين 

ن اليت ال تنفصل و�ملنظومة التعلميية ßرافعة �لمواطنة وبثقافة حقوق إالaسا
  .عهنا

ٕان هذه التÙد�ت ¾شلك ٔ�ساس رؤية اfلس ؤ�هدافه إالسرتاتيجية 
ؤ�جÃدته ومقرتÉاته سواء Sىل املسHتوى املعياري ٔ�و Sىل مسHتوى 
السHياسات العمومQة، ذÁ ٔ�ن اfلس يعترب ٔ�ن ٔ�ولوية أ[ولو�ت àمتثل يف 

حفة لك ٔ�شاكل ا³متيزي، ٕاصدار القانون احملدث �لهيئة امللكفة �ملناصفة وماك
وقانون حماربة العنف ضد الÜساء، وإالطار القانوين لرشوط ¾شغيل العامل 

  .املزنليني
وهكذا يعترب اfلس ٔ�ن رفع جزء هام من حتد�ت املشار ٕا³هيا، �اصة 
ت� املتعلقة مب�ال امحلاية، ¾سHتلزم كذà Áزويد مÃظوماتنا القانونية ب¼ٓليات 

وتلقي تظلامت أ[طفال حضا� اîهتاك حقوقهم، وماكحفة الوقاية من التعذيب، 
ا³متيزي يف àاكمل مع معل الهيئة امللكفة �ملناصفة، وحامية حقوق أ[ش�اص 

  .ذوي إالSاقة
وٕان اfلس الوطين حلقوق إالaسان، بوصفه املؤسسة الوطنية املرجعية 

اخzصاصه يف جمال حرية حقوق إالaسان وا³هنوض هبا، ليقرتح ٔ�ن يتوسع 
  .لCشمل هذه ا[ٓليات
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ويعترب اfلس ٔ�يضا ٔ�ن أ[وليات القانونية املتعلقة ٕ�صالح العدا� àمتثل 
يف ٕاصدار القانونني التنظمييني �لم�لس أ[Sىل �لسلطة القضائية والنظام 

وتندرج . أ[سايس �لقضاة، وإالطار�ن القانونيني �لعقو�ت البديÕ والعفو
ونية املتعلقة �حلر�ت العامة مضن ٔ�ولو�ت اfلس مبا مراجعة املنظومة القان

  .�كرس Sىل اخلصوص توسHيع ممارسHهتا ومركزية دور القضاء يف حام�هتا
ويف جمال حامية الفÔات الهشة، فٕان اfلس يعترب ٔ�ن التعجيل ٕ�صدار 
القانون إالطار حلقوق أ[ش�اص يف وضعية ٕاSاقة ٔ�مر ملح، وSىل نفس 

ة يعترب ٔ�ن ٕاصدار القوانني اجلديدة املتعلقة �لهجرة وا�لجوء القدر من أ[مهي
وماكحفة الت�ارة يف ال)رش هو ٔ�مر يتوقف Sليه جزء ßبري من جناح السHياسة 

  .اجلديدة �لهجرة
وSىل مسHتوى السHياسات العمومQة، فٕان اfلس حريص Sىل مzابعة 

وإالSاقة  اسHتكامل مسار ٕاSداد واع®د إالسرتاتيجيات الوطنية �لطفو�
والشHباب، كام سzCابع مبقرتÉاته مسار ٕاعامل اخلطة الوطنية �لمساواة 

  ".ٕاßرام"
 كام يعترب اfلس الوطين حلقوق إالaسان ٔ�ن اع®د م�ادئ املساواة

وàاكفؤ الفرص واملناصفة ٔ>Éد ٔ�ولو�ت السHياسات العمومQة ¾سHتلزم àمثني 
مقاربة النوع Óج®عي مÃذ  التقدم املنجز يف جمال املزيانية املبQÜة Sىل

  .Sرب àرمجته املعيارية يف مرشوع القانون التنظميي �لاملية 2007
ويعترب، ٔ��ريا، اfلس الوطين ٔ�ن اخلطة الوطنية يف جمال حقوق 
إالaسان واJميقراطية، واليت �متىن ٔ�ن تعمتد يف ٔ�قرب ا[ٓ^ال يف مÃطقها 

مبثابة ضامن التقائية السHياسات اللكي واملرتابط وÅري القابل �لتجزF، يه 
  .العمومQة من مÃظور مقاربة مرàكزة Sىل حقوق إالaسان

  ٔ�هيا السHيدات والسادة، 
ٕان اfلس يعي ٔ�ن التكرªس املسHتدام �لمواطنة وا³هنوض بثقافة حقوق 

هام ٔ�مران يتطلبان ختطيطا بعيد املدى، Åري ٔ�ن ذÁ ال مينع اfلس إالaسان 
  . من حتديد ٔ�ولو�ت Sىل املدى القصري واملتوسط

  :وàمتحور هذه أ[ولو�ت حول ثالث نقط ٔ�ساسHية

  حتسني إالطار القانوين املنظم �لعمليات Óنت�ابية؛ -

-  ßميقراطية ال�شارJ� تورية املتعلقةHسJضيات اzية؛ٕاعامل املق 

àكرªس اJور Óسرتاتيجي �لمنظومة التعلميية يف ا³هنوض بثقافة  -
 حقوق إالaسان؛

 .تلمك، ٔ�هيا السHيدات والسادة، ٔ�مه ٔ�ولو�ت اfلس
ٔ�وىل اfلس الوطين حلقوق إالaسان، السHيدات والسادة، ٔ�مهية قصوى 

ويف هذا . �ملساواة واملناصفة -كام قلت-�لمبادئ اJسHتورية املتعلقة 
تقدمي املقرتÉات املتعلقة هبيئة : شHتغل اfلس Sىل ٔ�ولويتنيإ طار، االٕ 

 .املناصفة، وإالطار القانوين املتعلق مباكحفة العنف ضد الÜساء والطفالت

ٔ�ود ٔ�ن ٔ�ذßر rرسSة،  -والخzصار الوقت-ف� يتعلق هبيئة املناصفة 
السHيدات والسادة، التÙد�ت اليت تتعلق �ملناصفة وحقوق الÜساء 

  :املساواة، ويه ٔ�ربع حتد�تو 

  العنف ضد الÜساء؛ -

 Éاالت زواج الطفالت؛ -

الضعف املزتايد ملسامهة الÜساء يف الÜشاط Óقzصادي وسوق  -
 الشغل؛

 .اسHمترار ظاهرة ¾شغيل أ[طفال -
ذÁ ٔ�ن اfلس ªس�ل الوضعية املقلقة حلجم ان�شار العنف ضد 

ٔ��رزت نتاجئ البحث الوطين الÜساء اºي يعترب متيزيا يف Éد ذاته، حQث 
حول ان�شار ظاهرة العنف ضد الÜساء اºي ٔ�صدرته املندوبية السامQة 

، %48، واºي ٔ�كد ٔ�ن aسHبة العنف النفيس هو �2011لتخطيط سHنة 
: ، والعنف املرتبط بتطبيق القانون%31: واîهتاك احلر�ت الفردية �لÜساء

يتضمن العالقات  ، والعنف اجلÜيس اºي%15: ، والعنف اجلسدي17%
كام ٔ��رزت . %8,2: ، والعنف Óقzصادي%8,7: اجلÜسHية حتت إالßراه

اJراسة ٔ�ن ٕاطار احلياة الزوجQة هو ٔ�ول ماكن حلدوث العنف ضد الÜساء 
  . %55بÜسHبة ان�شار تبلغ 

ومضن نفس املنحى املقلق، ªس�ل اfلس إالحصائيات املدىل هبا من 
سHنوات Sىل صدور  10طار تقQمي مرور طرف وزارة العدل واحلر�ت يف إ 

مدونة أ[رسة، حQث انتقل Sدد رسوم àزوجي أ[طفال والطفالت دون سن 
، 2013رسام سHنة  35.152ٕاىل  2004رسام سHنة  18.341سHنة من  18

كام ٔ�ن aسب ق�ول طلبات الزواج دون سن أ[هلية بقQت مسHمترة عند 
لبات إالذن �لزواج ٕاضافة ٕاىل ذÁ، فٕان حتليل توزيع ط . %80مسHتوى 

من هذه الطلبات ترتكز يف  %32دون سن أ[هلية حسب السن تربز ٔ�ن 
سHنة، وهو ما ميثل حتد� حقQقQا حلق  16و 14الرشحية العمرية بني 

أ[طفال يف التعلمي وÓلزتامات اJولية املغربية هبذا اخلصوص مبقzىض املادة 
  .ملغربمن اتفاقQة حقوق الطفل اليت صادق Sلهيا ا 28

ويف سHياق مzصل، ªس�ل اfلس الوطين حمدودية اندماج الÜساء يف 
سوق الشغل الوطين، فمل تبلغ aسHبة الÜساء املشHتغالت مضن الفÔة العمرية 

حسب املعطيات املقدمة من ق�ل  %20,93سHنة سوى  59ٕاىل  15من 
، ف� 2013املندوبية السامQة �لتخطيط، واليت هتم الفصل الثالث من سHنة 

جسلت حمدودية aسHبة الÜساء املقاوالت، واليت Éددهتا aرشة ٕاحصائية 
  .فقط من الÜساء املشغالت %�0,8لمندوبية السامQة يف 

ع الفعيل ضامن ا³متتوهكذا يبدو رضور� ٔ�كرث من ٔ�ي وقت مىض 
  .�لÜساء حبقوقهن يف املشاركة Óقzصادية والسHياسHية وÓج®عية

ٕان العزم أ[ßيد، السHيدات والسادة، �لم�لس الوطين حلقوق إالaسان 
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Sىل الرتافع اJامئ من ٔ�^ل القضاء التام وا³هنايئ Sىل ¾شغيل أ[طفال �بع 
كده �سHمترار لCس فقط من قÃاSة م�دئية، وٕامنا هو ٕاقرار لواقع مقلق، �ٔ 

البحث اJامئ حول ال�شغيل، واºي aرشت نتاجئه املندوبية السامQة 
، �2011لتخطيط مبناسHبة اليوم العاملي حملاربة ¾شغيل أ[طفال يف يونيو 

حQث تبني من معطيات هذا البحث ٔ�ن Sدد أ[طفال املشHتغلني اº�ن 
طفال سHنة ٔ�لف  147سHنة قد بلغ  15ؤ�قل من  7ترتاوح ٔ�عامرمه ما بني 

من مجموع أ[طفال املنمتني لهذه الفÔة العمرية،  %3، ٔ�ي ما يعادل 2010
من مجموع  %1,9ٔ�لف، ٔ�ي ما يعادل  92ما مجموSه  2012وبلغ سHنة 

ºا، فٕان اfلس يويص . أ[طفال اº�ن يÜمتون لهذه الفÔة العمرية طبعا
  :وماكحفة ا³متيزي�ٔ[وليات املسHتع�Õ التالية يف جمال املساواة واملناصفة 

ملنظمة العمل اJولية خبصوص العامل  189املصادقة Sىل االتفاقQة  -
 املزنليني؛ 

fلس ٔ�ور� حول الوقاية  Ó2011نضامم ٕاىل اتفاقQة اسطنبول ملاي  -
 وماكحفة العنف ضد الÜساء والعنف املزنيل؛

ٕاصدار طبعا إالطار القانوين ملاكحفة العنف ضد الÜساء وتضمينه  -
 ر حامية الÜساء حضا� العنف؛ مساط

 ٕاصدار القانون املنظم �لهيئة امللكفة �ملناصفة؛  -

  . ؤ��ريا، ٕاصدار القانون احملدد لرشوط ¾شغيل العامل املزنليني -

  ٔ�هيا السHيدات والسادة،
متاشHيا مع أ[ولو�ت اليت ٔ�رشت ٕا³هيا يف مطلع تد�يل يف جمال ٕاصالح 

ن املذßرات وا[ٓراء Óس�شارية، يه مÃظومة العدا�، قدم اfلس Sددا م
�الصة حتلي� لتقار�ره ودراساته يف جمال حامية حقوق إالaسان يف 

  . السHياقات اåتلفة املرتبطة مبنظومة العدا�
  .وس¼Éٔاول ٔ�ن ٔ�خلص لمك بعض اخلالصات واملنجزات يف هذا امليدان

حوال لقد متكن اfلس من �الل ز�رته �لمؤسسات السجنية ومراق�ة �ٔ 
السجناء من حتديد Sدد من العنارص البQÜوية �ل�شخيص، واليت ¾شلك 
خماطر Sىل ضامن احلقوق أ[ساسHية �لسجناء، واليت اعتربها اfلس 
مسؤولية مشرتكة بني خمتلف الفاSلني املؤسساتيني املعنيني بتدبري املؤسسة 

  .السجنية
ة بتارخي وقد ٔ�جنز اfلس دراسة حول a�ٔشطة الطب الرشعي الصادر 

، ومهت هذه اJراسة احلقوق الثالثة ٔ[aشطة الطب 2013يوليوز 
  . الرشعي

وقام اfلس بت��ع والتد�ل يف Éاالت ادSاءات التعذيب، من بني هذه 
، وÉاالت 2011احلاالت واقعة وفاة السHيد كامل عامري ب¼ٓسفي يف يونيو 

rسال، وت��ع  السادة �سني املهييل ب¼ٓسفي وبوشHىت الشارف �لسجن احمليل

  .كذÁ قضية Sيل ٔ�عراس �لسجن احمليل سال
وقد متكن اfلس من الوقوف Sىل Sدد من العوائق البQÜوية اليت حتول 

من  22دون الوصول ٕاىل القضاء ا³هنايئ Sىل التعذيب ٕاعامال �لفصل 
اJسHتور، وميكن حتديد هذه العوائق بناء Sىل دراسة هذه احلاالت 

  :ا كام ييلوالشاك�ت املتوصل هب
  ٔ�وال، ضعف ضام�ت الوقاية من التعذيب �الل فرتة احلراسة النظرية؛

÷نيا، ضعف ضام�ت الوقاية من التعذيب يف فرتة Óعتقال Óحzياطي 
  rس)ب ضعف �ٓليات التفCzش واملراق�ة؛

÷لثا، Sدم وجود مقzىض يلزم ا�لجوء الفوري واملمهنج ٕاىل اخلربة الطبية 
ٕالدSاء �لتعرض �لتعذيب، وامzناع قضاة النيابة العامة وقضاة يف ٔ�ي Éا� 

التحقQق يف بعض احلاالت عن أ[مر ٕ�جراء اخلربة الطبية �لموقوفني اº�ن 
  يدعون التعرض �لتعذيب؛

ضعف دور الطب الرشعي يف التحقق من ٕادSاءات التعذيب  رابعا،
  طرف اfلس؛ �لنظر لالخzالالت املشار ٕا³هيا يف اJراسة املنجزة من

�امسا، اåاطر العملية املالحظة واملتعلقة بتحريف املسطرة الت¼ٔدي)Qة 
املنصوص Sلهيا يف القانون املنظم �لمؤسسات السجنية، واليت يؤدي يف 
العديد من احلاالت ٕاىل حرمان السجناء من حقوقهم أ[ساسHية �اصة ت� 

  .املتعلقة �لتطبCب
لنقاش العمويم حول ٕاصالح مÃظومة و�لمسامهة يف احلوار الوطين وا

العدا� اºي ªسHتوجب ضامن اسHتقرار السلطة القضائية وحامية حقوق 
  :املتقاضني، �در اfلس ٕاىل

�ٕالضافة ٕاىل التقار�ر املوضوSاتية وا[ٓراء  ،ٕاصدارا a11رش  -
  Óس�شارية؛ 

ٕاصدار مذßرة رئCسHية تتعلق �لقانون التنظميي �لم�لس أ[Sىل  -
  �لسلطة القضائية ومذßرة àمكيلية؛

ٕاصدار مذßرة رئCسHية حول القانون التنظميي مبثابة النظام أ[سايس  -
  �لقضاة، ومذßرة àمكيلية كذÁ يف هذا امليدان؛

  .ٕاصدار مذßرتني تتعلقني �لعقو�ت البديÕ والنظام القانوين �لعفو -

  ٔ�هيا السHيدات والسادة،
تور، وبناء Sىل طلب من السHيد من اJسH  71و 1ٕاعامال �لفصلني 

رئCس جملس النواب، S�ٔد اfلس الوطين حلقوق إالaسان رٔ�� اس�شار� 
املتعلق �لضام�ت أ[ساسHية املمنوÉة �لعسكريني  01.12خبصوص القانون 

�لقوات املسلÙة امللكQة، وتعترب هذه يه املرة الوحQدة اليت اس�مثر فهيا 
Éىض املادة جملس النواب إالماكنية املتاzمبق ñ من الظهري احملدث  16ة

  .�لم�لس
  .É�ٔاول Óخzصار ٔ[ن الوقت �زامحنا ،عفوا

  ٔ�هيا السHيدات والسادة،
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ٕان اfلس الوطين حلقوق إالaسان اºي معل Sىل خمتلف اfاالت 
ذات أ[ولو�ت املتعلقة ٕ�صالح مÃظومة العدا�، وواßب rشلك يويم 

هذه الفرصة ليذßرمك بتÙد �ٓين واسHتع�ايل وهو  مسار احلوار الوطين، ليÜهتز
ٔ�لف جسني سHنة  Ó57رتفاع املزتايد �لساكنة السجنية، حQث قفزت من 

حسب إالحصائيات الرمسية، ؤ�ن  2013جسني سHنة  72.816ٕاىل  2009
من  %40و من الساكنة السجنية يه يف Éا� اعتقال احzياطي،% 42

وrس)ب  .احملكوم Sلهيم هبا سHنة واÉدةهذه الساكنة ال تت�اوز مدة العقوبة 
Óكتظاظ واسHتقرار Óع®دات اåصصة، فقد àراجعت احلصة الغذائية 

   .2013درمه يومQا سHنة  11للك îزيل ٕاىل 
ولعل من املؤرشات إالحصائية اJا� أ[خرى Sىل جحم Óكتظاظ 

ين السجين هو مؤرش املساÉة اåصصة للك îزيل، حQث يبلغ املعدل الوط
مربع للك îزيل، لكن مع  1,68حسب إالحصائيات الرمسية �لس�ني 

سÜمترت مربع  70تفاو!ت Éادة حسب املؤسسات السجنية، ترتاوح بني 

  . مرت مربع يف بعض املؤسسات أ[خرى 13للك جسني، و
املعيار اJويل اºي Éددته     واجلد�ر �ßºر ٔ�ن املعدل الوطين يقل Sىل

وٕاذا مت ٕاعامل هذا . مرت مربع 3,4أ[محر، واºي هو  ا�لجنة اJولية �لصليب
املعيار اJويل يف ا�Éساب Óكتظاظ السجين يف بالد�، فٕان aسHبة ملء 

 36بفائض ساكنة جسنية يبلغ Sددها  ،%200مؤسساتنا السجنية تبلغ 
  .ٔ�لف جسني

ال حتتاج ٕاىل تعليق، تؤكد ٔ�كرث من ٔ�ي ٕان هذه املعطيات املقلقة، واليت 
مىض اسHتع�الية ٕاصدار إالطار القانوين �لعقو�ت البديÕ ومراجعة وقت 

إالطار القانوين �لعفو مبا يتالءم مع التوðات أ[ساسHية الواردة يف مQثاق 
  . ٕاصالح مÃظومة العدا�

وٕان من مÃظور اfلس، فٕان ÓسHتع�الية يه من احلدة واخلطورة 
دون ربط ذÁ ٕ�يقاع املسار اليت تقيض ٕاصدار هذ�ن إالطار�ن القانونيني 
  .احلايل ملراجعة املسطرة اجلنائية والقانون اجلنايئ

و�رى اfلس ٔ�يضا ٔ�ن نظرا ملاكنة الطب الرشعي يف البت يف Éاالت 
ٕادSاء التعذيب، ودوره يف جمر�ت احملامكة العاد� وضامن رشوطها، فٕانه من 

خبصوص a�ٔشطة امللح ال�رسيع �متكني بالد� من قانون عرصي ومzقدم 
  .الطب الرشعي rشلك ªسHتجيب �لمقzضيات اJسHتورية واملعايري اJولية

  :ويف جمال الوقاية من التعذيب وماكحفته، فٕان اfلس يويص
ٔ�ن تنص املسطرة اجلنائية Sىل متكني الشخص املوقوف واملوضوع ٔ�وال، 

ي رهن احلراسة النظرية من االتصال فورا مبÙام وال�سجيل السمعي البرص 
  لالس�Ãطاقات؛

÷نيا، ختويل اfلس الوطين حلقوق إالaسان وجلنه اجلهوية يف ٕاطار 
 القانون اجلديد اخzصاص ا[ٓلية الوطنية �لوقاية من التعذيب؛

÷لثا، مراجعة إالطار القانوين املنظم �لمؤسسات السجنية، �اصة ف� 
 .يتعلق بتقوية الضام�ت الت¼ٔدي)Qة لفائدة السجناء

 Hيدات والسادة،ٔ�هيا الس 
لقد قام اfلس الوطين حلقوق إالaسان يف ٕاطار Ðامه املتعلقة �محلاية 
و�رصد وتقيص Sدة Éاالت تد�ل �لوساطة يف Sدد من Éاالت التوàر 
Óج®عي، ويتعلق أ[مر ب¼Éٔداث خريبكة وبوعرفة و�ٓسفي واJا�Õ وبين 

سCÙسÙات بوعياش، واحلي اجلامعي السوªيس، ودوار الشليÙات وال 
�لعراOش، وبين ماكدة بطن�ة، والسجن احمليل rسال، وبو^دور يف مارس 

كذÁ، وكذا É�ٔداث �ٓسا  2013، والسامرة والعيون يف ٔ��ريل 2013
كام قام اfلس يف سHياق مماثل مبتابعة حمامكة معتقيل É�ٔداث . والعيون

  . اJا�Õ وحمامكة املتابعني يف ٕاطار É�ٔداث اكدمي ٕازيك
اfلس، بناءا Sىل ما توصل به من معطيات من وزارة وجسل 

جتمعا ومظاهرة،  23.000قد شهدت تنظمي  2011اJا�لية، ٔ�ن سHنة 
ما يقارب  2013مظاهرة وجتمع، وسHنة  20.000ما يقارب  2012وسHنة 

  .جتمعا ومظاهرة غطت لك الرتاب الوطين 16.000
التجمعات املنظمة وSىل الرمغ من Sدم اس�Qفاء أ[Åلبية الساحقة لهذه 

فعليا �لرشوط القانونية واملتعلقة برضورة الترصحي الق�يل طبقا ملقzضيات 
، فٕان هذا أ[مر مل مينع املواطنات واملواطنني 58من ظهري نونرب  11الفصل 

كام جسل اfلس ٔ�هنا قد . من ممارسة حقهم يف التظاهر يف الشارع العام
ها السلمي، ومل ¾شهد عنفا ٕاال يف Éافظت يف Å�ٔلبCهتا الساحقة Sىل طابع 

Éا� حمدودة ^دا، Åري ٔ�ن بعض التظاهرات، واليت ٔ�تيحت �لم�لس 
ٕاماكنية رصدها ومواßبهتا سواء �لتقر�ر عهنا ٔ�و بتجريب حماو� الوساطة 
rش¼ٔهنا، ٔ�فضت ٕاىل بعض اخلالصات أ[ولية، îرى من املفQد الوقوف 

  :عندها

لسلطات العمومQة ٕا�ن ٔ�وال، غياب ٔ�و ضعف التواصل Jى ا -
أ[Éداث شلك ٕاÉدى عوامل Óحzقان �اصة يف Éا� إالشاSات اليت 
راجت ٔ�خ�ار عن Éاالت وفQات Åري حصيÙة نقلهتا يف بعض أ[حQان بعض 

  وسائل إالSالم إاللكرتونية دون التحقق من صدقQهتا؛

÷نيا، ÓسHتعامل املفرط وÅري املتناسب �لقوة ٔ�حQا�، مما ¾س)ب يف  -
ٓ عض احلاالت يف املس �حلق يف احلياة، ب¼ٓسفي و ب سا Éالتني، واملس �

�لسالمة البدنية لبعض احملت�ني و�اصة يف صفوف الÜساء والقارص�ن، 
ومدامهة بعض املنازل �ارج القانون، ؤ�يضا تعرض بعض عنارص القوات 

  العمومQة �لعنف؛

ية ضعف معل بعض �ٓليات الوساطة امجلاعية، مكثل ا�ل�ان إالقلمي  -
حلل الزناSات امجلاعية �لشغل، والتفاSل املتبا�ن مع شاك�ت وتظلامت 

  .املواطنني واملواطنات من ق�ل املف�شHيات العامة �لوزارات

من امليثاق امجلاعي اºي تنص Sىل ٔ�ن  36الت¼ٔخر يف تفعيل املادة  -
تعد امجلاSات احلرضية والقروية خمططات جامعية �لتمنية rشلك ¾شاريك 
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د مقاربة النوع Óج®عي، حQث ٔ�ن ثليث هذه امجلاSات من ٔ�صل و�ع®
 جامSة àرابية متكÃت فقط من ٕاSداد هذا النوع من اåططات؛ 1503

التفاوت يف ٕاماكنية املصاحل اخلارجQة �لتفاSل مع امجلاSات الرتابية اليت  -
بلورت خمططاهتا مبا يؤÏر سلبا Sىل التقائية السHياسات العمومQة Sىل 

 يد الرتايب؛الصع 

املشلك البارز اºي �منو يوما عن يوم هو مشلك تدبري التعبريات  -
امجلاعية يف سHياق بعض التظاهرات Óحzفالية والر�ضية، اليت �رافقها يف 

 بعض احلاالت اسHتعامل العنف ا�لفظي واجلسدي؛

قصور إالطار القانوين احلايل املتعلق �لتجمعات العمومQة عن  -
ديدة من التعبريات واملامرسات ذات Sالقة حبق اس�Qعاب ٔ�شاكل ^

التظاهر السلمي، واليت يزتايد ا�لجوء ٕا³هيا كام بيÜت أ[رقام السالفة اßºر 
م�ل ٔ�شاكل Óح�zاج الثابتة اكالعتصامات واقÙzام املرافق العمومQة 

 ٕاخل؛... وتعطيلها ٔ�و ٕاقامة خQام

ٕا³هيم مسؤولية حمدودية ٔ�دوار خمتلف الفاSلني املفرتض ٔ�ن تؤول  -
  .ت¼ٔطري ومتثيل احملت�ني، سواء من هيئات مÃتخبة ٔ�و تنظ�ت مدنية

ويف ٔ�فق تعميق النقاش العمويم حول احلق يف Óح�zاج السلمي، 
دراسة حول احلق يف التظاهر السلمي  - كام سHبق ؤ�ن ٔ�رشت- S�ٔد اfلس 

  .مكقرتح ٔ�رضية ٔ�وىل ملناظرة وطنية جتمع اكفة أ[طراف املعنية
  :و�رى اfلس ٔ�نه من الرضوري ٔ�ن ينصب هذا النقاش العمويم Sىل

ٔ�وال، ٕاقرار حق تنظمي املظاهرات السلمية مجليع املواطنات واملواطنني، 
واحلد من السلطة التقد�رية لٕالدارة يف مÃع التظاهرات السلمية، وتقوية 

  دور السلطة القضائية >ٓلية لالنتصاف الفعيل؛
Sىل م�ادئ حترتم من طرف امجليع، يمت مبقzضاها  ÷نيا، رضورة االتفاق

تنظمي احلق يف Óح�zاج السلمي دون املس �لسري العادي �لمرافق 
  العمومQة واخلاصة، حفظا حلق امجليع يف ÓسHتفادة من اخلدمة العمومQة؛

÷لثا، ا³هنوض بثقافة املواطنة والسلوك املدين، وaرش ثقافة حقوق 
  .ا³متيزي والعنرصية والكراهية إالaسان، ومÃاهضة خطاب

  ٔ��هتا السHيدات والسادة،
متثل حرية امجلعيات É�ٔد ٔ�مه ماكسب بالد� واليت اكنت مÃذ جفر 
ÓسHتقالل سHباقة يف اخzيار توفري ٕاطار ¾رشيعي �كفل ممارسة هذه 
احلر�ت دون قQود، ومتكني املواطنات واملواطنني من تنظمي ٔ�نفسهم مضن 

م ٕا³هيا ٕاما هبدف ¾س�ري جمهوداهتم امجلاعية والتطوعية امجلعيات ٔ�و Óنضام
  .خلدمة اfمتع، ٔ�و خلدمة فÔة حمددة، ٔ�و ³متثيل مصلÙة حيمهيا القانون

واليوم، فٕان ٔ�دوار مجعيات اfمتع املدين قد àزايدت ٔ�مهيهتا وàكرست 
مبقzضيات دسHتورية، Åري ٔ�ن املعطيات اليت #شفت عهنا دراسة املندوبية 

Qنة السامHري الهادفة �لرحب والصادرة سÅ 2011ة �لتخطيط حول املؤسسات 

. تفQد ب¼ٔن هناك عوائق موضوعية حتول دون تطو�ر الÜسHيج امجلعوي لبالد�
ولقد ٔ�كد احلوار الوطين حول اfمتع املدين هده املعيقات، ؤ�مهها ضعف 

 مجعية للك 145معدل الت¼ٔطري امجلعوي �لساكن، حبيث هناÁ يف املغرب 
 57ٔ�لف aسمة، والتباينات املس�S Õىل مسHتوى العضوية، حQث ٔ�نه  100

  .عضو 100من امجلعيات Jهيا ٔ�قل 
الفوارق املس�S Õىل مسHتوى Óن�شار الرتايب �لجمعيات، حQث  ،÷نيا
من امجلعيات Jهيا  %57من الÜسHيج امجلعوي يف ðتني،  %30يرتكز 

و مؤرش جيب النظر ٕاليه ٕاشعاع Sىل املسHتوى احمليل rشلك �اص، وه
من امجلعيات ال تÜمتي ٕاىل ٔ�ي شHبكة  %�78سHتحضار واقع �ٓخر وهو ٔ�ن 

  .مجعوية
درمه،  5000من امجلعيات تعمل مبزيانية تقل عن  %20ؤ��ريا، ٔ�نه 

  .درمه 10.000وثلث امجلعيات ال تت�اوز مزيانCهتا السHنوية 
Sليه يف جمال لقد �لص اfلس من �الل حتلي� �لشاك�ت الواردة 

احلر�ت امجلعوية ولعدد من التقار�ر الصادرة عن مÃظامت Åري احلكومQة 
وطنية ودولية ٕاىل Sدد من ÓسHتzÜا^ات، ٔ�كدهتا اJراسة امليدانية اليت 

بين مالل واليت مهت اfال -ٔ�جرهتا ا�لجنة اجلهوية حلقوق إالaسان خبريبكة
  : التابع لنفوذها، وتتعلق ٔ�ساساالرتايب

ال، �شرتاط السلطات إالدارية احمللية Sىل امجلعيات إالدالء بو÷ئق ٔ�و -
املتعلق مبسطرة الترصحي �مجلعيات، ويف Éاالت  5ال ينص Sلهيا الفصل 

ٔ�خرى طلب امجلعيات �ٕالدالء بعدد من aسخ الو÷ئق يفوق العدد احملدد يف 
 نفس الفصل؛ 

، يف Éني ٔ�ن ت¼ٔ�ري ¾سلمي الوصل املؤقت ٕاىل Éني ٕاجراء أ[حباث -
 القانون مل يقرن العملية أ[وىل �لثانية؛

ٕاضافة ٕاىل مشالك بQÜوية ٔ�خرى من ق�يل ثقل مسطرة الترصحي  -
 بفروع امجلعيات الوطنية؛ 

  .وSدم تنفQذ أ[حاكم القضائية ا³هنائية القاضية بقانونية بعض امجلعيات -
سHنة  ٕاىل ممت 2011ولقد قام اfلس �الل الفرتة املمتدة من مارس 

مجعية، مل  22بناء Sىل دوره يف جمال امحلاية والوساطة ب�سوية ملف  2013
مجعية  37يمت متكQهنا من وصل ٕايداع الترصحي بت¼ٔسCسها، يف Éني جل¼ٔت 

  .ٕاىل القضاء هبذا اخلصوص

  السHيدات والسادة،
ٕان ضعف الت¼ٔطري امجلعوي وإالßراهات املوضوعية واملادية واملامرسات 

فQة �لقانون ¾شلك عوامل ٔ�ساسHية حتد من توسHيع الÜسHيج إالدارية املنا
امجلعوي وÓطالع بدوره يف مؤازرة ومساندة املطالبني �حلقوق وت¼ٔطريمه 
ومتثيلهم، والقQام بدور امجلعيات ب¼ٔدوار الوساطة يف فرتات Óحzقا�ت 

  .وأ[زمات
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ٔ�مر لقد ٔ�صبح احلق يف Óح�zاج السلمي ٔ�مرا طبيعيا واعتياد�، وهذا 
Sلينا ٔ�ن نعزت به ٔ[نه مؤرش Sىل وعي املواطنات واملواطنني حبقوقهم، لكن 

وتقوية  �1958ملقابل هناك Éا^ة رضورية لتكرªس املنحى الترصحيي لظهري 
دور القضاء يف حامية هذا احلق، وٕاطالق املزيد من املبادرات امجلعوية 

  .لتنظمي وت¼ٔطري خمتلف اJينامQات اfمتعية
rرسSة ٕاىل حرية الصÙافة، ولكهنا يف التقر�ر السادة  -ا مسحمتٕاذ-س¼ٔمر 

وكذS Áىل وضعية Sدة فÔات هشة ٔ�رشت ٕا³هيا وسHت�دون لك .. الرؤساء
هذا يف التقر�ر املكzوب، س¼ٔمر كذS Áىل الشاك�ت اليت توصل هبا 
اfلس يف هاته الفرتة، ؤ�تطرق م�ارشة لالسHتzÜا^ات اليت اسHتzÜجها اfلس 

ٔ�لف شاكية توصل هبا Sىل املسHتوى  41ٔ�لف شاكية،  41يل من حتل 
 .الوطين وSىل مسHتوى ا�ل�ان اجلهوية �لم�لس الوطين حلقوق إالaسان

ٕان حتليل الشاك�ت قد مكن اfلس من اسHت�الص بعض أ[ولو�ت 
املتعلقة مبراجعة بعض النصوص ال�رشيعية والتنظميية، وبعض املساطر 

ا الوقوف Sىل بعض ٔ�و^ه القصور يف السHياسات والقرارات إالدارية، وكذ
وSىل هذا أ[ساس، يعترب اfلس ٔ�ن جتاوز أ[سHباب البQÜوية . العمومQة

  : �لشاك�ت يقzيض

 ٕادراج العقو�ت البديÕ يف املنظومة القانونية اجلنائية الوطنية؛ -

 مراجعة النظام القانوين �لمسطرة الت¼ٔدي)Qة يف املؤسسات السجنية؛ -

لضام�ت القانونية �لوقاية من التعذيب، سواء Sىل مسHتوى تعز�ز ا -
املسطرة اجلنائية ٔ�و Sىل مسHتوى إالطار القانوين اجلديد املرتقب �لم�لس 

 الوطين؛

 تنويع وتوسHيع بدائل Óعتقال Óحzياطي؛ -

م¼ٔسسة �ٓليات اJميقراطية ال�شارßية، �اصة Sىل مسHتوى امجلاSات  -
ة املتعلقة �Jميقراطية ال�شارßية Sرب ٕاعامل الرتابية، ووضع أ[طر القانوني

من اJسHتور، وال�رسيع بوضع القوانني  139و 15، 14مقzضيات الفصول 
  .اخلاصة هبيئات ا³هنوض �لتمنية ال)رشية املسHتدامة واJميقراطية ال�شارßية

  ٔ�هيا السHيدات والسادة،
اfلس يف مQدان ثقافة حقوق إالaسان وقمي املواطنة، انصب اه®م 

Sىل ٔ�ولوية تنفQذ مقzضيات أ[رضية املواطنة �لهنوض بثقافة حقوق 
ومن مت، . إالaسان، وذÁ بعد ٔ�ن عرف ٕاعاملها تعرثا ٔ[سHباب موضوعية

معلت ا�ل�ان اجلهوية �لم�لس Sىل وضع �رامج وٕا�رام رشااكت لتفعيل 
  .حماورها الثالثة، ويه التحسCس والتكو�ن والرتبية

الوطين حلقوق إالaسان يف هذا امليدان بعدة م�ادرات  ولقد قام اfلس
توقQع اتفاقQات مع لك أ[اكدمييات اجلهوية، ومع لك أ[ندية، ٔ�ندية املواطنة 

 . يف املؤسسات املدرسHية

وهناÁ حتليل يف هذا التقر�ر، السHيدات والسادة، Sىل القصور 
  .إالaسانواfهودات وتوصيات اfلس يف مQدان ا³هنوض بثقافة حقوق 

ؤ�ود ق�ل ا³هناية ٔ�ن ٔ�شري ٕاىل نقطتني ٔ�و ثالث، هو أ[وىل املتعلقة 
  .�النت�ا�ت

يف سHياق مطبوع بدسرتة املبادئ أ[ساسHية لالنت�ا�ت احلرة والزنهية 
من اJسHتور، لقد قام  11والشفافة املتعارف Sلهيا دوليا مبقzىض الفصل 

وتÜسHيق معلية مالحظة اسHتفzاء اfلس الوطين حلقوق إالaسان مبالحظة 
، ولقد ٔ�صدر اfلس 2011، وÓنت�ا�ت ال�رشيعية لنونرب 2011يوليوز 

  .تقار�ره يف هذا امليدان
وانطالقا من ذÁ، يقدم اfلس اليوم ٔ�ماممك Sدة توصيات ذات 
ٔ�ولوية، تتعلق �ٕالطار القانوين املنظم �لعملية Óنت�ابية، وحنن يف ٔ�فق Sدة 

  :انت�ا�ت

ٔ�وال، يويص اfلس ٕ�رساء م�دٔ� ال�سجيل التلقايئ يف ا�لواحئ  -
Óنت�ابية عند احلصول Sىل بطاقة التعريف الوطنية، ٔ�و الترصحي Jى 

  القÃصلية؛

÷نيا، تصحيح اخzالالت وفوارق ا³متثيلية املس�S Õىل مسHتوى  -
تقطيع اJواáر Óنت�ابية احمللية من ٔ�^ل ضامن متثيل مzاكW �لساكن 
والناخ�ني والناخ�ات، مع اعتبار ا³متيزي اجلغرايف Óجيايب �لمناطق ضعيفة 
  الك�افة السكÃية ٔ�و صعبة الولوج مضن Éد ال يت�اوز aسHبة مÔوية معقو�؛

÷لثا، تضمني القوانني Óنت�ابية مقzضيات تنص Sىل تعيني وßيل  -
مايل للك مرحش ٔ�و الحئة مرحشني، وفzح حساب بنيك �اص مبصاريف 
امحلÓ Õنت�ابية، ومÃح مساSدي امحلÓ Õنت�ابية وضعية ٔ�جراء بعقود 

  شغل حمددة املدة؛

التنصيص يف مقzىض قانوين رصحي Sىل ßون التجمعات ؤ�شاكل  -
التعبري اJاعية لعدم املشاركة يف التصويت ختضع ٔ[حاكم قانون احلر�ت 

 العامة؛

راك التنصيص Sىل �ٓليات ¾سهيل تصويت أ[ش�اص ذوي احل -
احملدود وساكن امجلاSات الواقعة يف مÃاطق اعتيادية �لرتÉال واملغاربة 
املقميني �خلارج، والساكنة السجنية Åري احملكومة بعدم أ[هلية Óنت�ابية، 
والعاملني يف a�ٔشطة اقzصادية تتطلب حرااك جماليا قو�، وأ[ش�اص يف 

. واáر ٕاقامهتم اJامئةاملؤسسات إالس�شفائية، والطلبة املسHتقر�ن �ارج د
ومضن نفس املنطق، و�لنظر لالسHتعامل ^د احملدود لنظام التصويت 
�لواك�، فقد ظهرت احلا^ة املاسة الس��دال �ٓلية التصويت �لواك� لفائدة 
املغاربة املقميني �خلارج ب¼ٓلية ٔ�خرى اكلتصويت �ملراسÕ ٔ�و التصويت 

  إاللكرتوين؛ 
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امة يف جتهزي ماكتب التصويت طبقا اعتبار بعد الولوجQة الع -
من اتفاقQة حقوق أ[ش�اص ذوي إالSاقة، والزتامات  29ملقzضيات الفصل 

  .من اJسHتور 34السلطات احلكومQة املكرسة مبقzىض الفصل 
احملدد لرشوط وßيفQات املالحظة املسHتقÕ  30.11وف� يتعلق �لقانون 

ر� من ٔ�^ل متكني اع®د واحملايدة لالنت�ا�ت، فٕان تعدي� �ت رضو
ووضع نظام �اص  ،)intergouvernemental(حكومQة -املنظامت البني

هبيئة مرافقي املالحظني اJوليني، وٕالغاء رشط ال�سجيل يف ا�لواحئ 
Óنت�ابية #رشط �لرتحش لالع®د، ومÃح ممثيل السلطات احلكومQة دا�ل 

يص Sىل ٕاماكنية الطعن ا�لجنة اخلاصة لالع®د وضعا اس�شار�، والتنص 
  .القضايئ يف قرارات ا�لجنة اخلاصة لالع®د

ويف سHياق ٕاق�ال الربملان احملرتم يف أ[شهر املق�S Õىل مÃاقشة القوانني 
Óنت�ابية، يعرب اfلس عن اسHتعداده التام ملواßبة مسار ٕانتاج القوانني 

  .Óنت�ابية مبقرتÉاته و�ٓرائه

  ٔ�هيا السHيدات والسادة،
حوا يل ٔ�يضا، فقد اخzرصت Sدة صفÙات، امسحوا يل ٔ�يضا وق�ل امس

خzام هاذ املدا�Õ، التذكري ب¼ٔنه، وكام الحظمت ذÁ، ٔ�ن Éا� حقوق 
إالaسان يف أ[قالمي اجلنوبية �لمملكة قد مت تناولها rشلك عرضاين يف لك ما 
 قام به اfلس، Åري ٔ�نه من املتعني الت¼ßٔيد Sىل ٔ�ن ملف حقوق إالaسان
�جلهات اجلنوبية الثالث حيظى �ه®م �اص، ويؤرش Sىل ذÁ اfهود 
املتواصل حلل ما تبقى من ملفات ^رب أ[رضار لفائدة الضÙا� السابقني ٔ�و 
ذوهيم يف ٕاطار مzابعة تنفQذ توصيات هيئة إالنصاف واملصاحلة، حQث مت يف 

  . QدةمسHتفQد ومسHتف  5027هذا السHياق تنفQذ ت� التوصيات لفائدة 
ويف نفس السHياق، ٔ�وىل اfلس ٔ�مهية �اصة حلفظ ذاßرة املنطقة ٔ>Éد 
مكو�ت املصاحلة مضن جتربة العدا� Óنتقالية Sرب ٕاطالق دينامQة مع 
Éلفائه ٕاطالق دينامQة �لق مzحف الصحراء �Jا�Õ وما رافق ذÁ من 

ة، واملسامهة اه®م ملح �لثقافة احلسانية، وٕاÉداث مركز ��راسة الصحراوي
  .يف ٕادماج احلسانية يف املناجه املدرسHية

ويف ٕاطار إالضطالع مبهمته >ٓلية وطنية مسHتقÕ محلاية حقوق إالaسان 
مبجموع الرتاب الوطين، والس�H لساكنة هذه اجلهات، معل اfلس Sىل 
التعاطي مع تظلامت املواطنني واملواطنات يف هذه املنطقة وفقا الخzصاصاته 

ة مع� Sىل معاجلة الشاك�ت املتوصل هبا من ق�ل ا�ل�ان اجلهوية ومهنجي
شاكية ٔ�ن جزءا ßبريا مهنا يتعلق rسلوك  933وهكذا، ٔ�ظهر حتليل . الثالث

بعض ٔ�عوان السلطة، وب¼ٔوضاع السجون، واملطالبة �لولوج ٕاىل احلقوق 
  .والثقافQة والبيQhةÓقzصادية وÓج®عية 

اfلس الوطين حلقوق إالaسان حول ٔ�ماßن سلب ويف ٕاطار ت��ع تقار�ر 
احلرية ويف ٕاطار معاجلة شاك�ت العائالت، فٕان ا�ل�ان اجلهوية تقوم 
�ز�رات مسHمترة لت��ع املؤسسات السجنية واملس�شفQات ودور أ[يتام 

 .ومراكز حامية الطفو�
وSىل ٕاÏر بعض أ[Éداث اليت عرفهتا بعض املدن هبذه املناطق، معل 

fىل ٕايفاد اS ىل  6لسS ابعنيzجلان لتقيص احلقائق، ومالحظة حماكامت م
Õاءات التعذيب وسوء املعامSاالت ادÉ هتا، مبا فهياQلف�.  

كام ٔ�وىل اfلس يف هذه املنطقة عناية �اصة حلقوق الفÔات الهشة، 
  .وتوج جمهوده ٕ�جناز مبعية جلانه اجلهوية حبثا Åري مسHبوق حول إالSاقة

وض بثقافة حقوق إالaسان واملواطنة، وبناء قدرات خمتلف وبغرض ا³هن
دورة àكويQÜة، مشلت  12حمارضة وورشة، و 21الفاSلني، نظم اfلس 

 44أ[عوان امللكفني ٕ�نفاذ القانون، من قضاة ور^ال ٔ�من ودرك، وتنظمي 
^لسة معل مع وفود دولية، واملسامهة واملشاركة يف مومس طانطان، وندوة 

مواقع النقوش الصخرية، واJراسة يه يف إالجناز Éاال حول  وطنية حول
  .احلقوق البيQhة

وî�ٔهتز هذه الفرصة ب¼ٔن ٔ�تقدم �لشكر اجلزيل لرؤساء ا�ل�ان اجلهوية 
  .الثالث وعضواهتا ؤ�عضاهئا وطامقها إالداري وخمتلف الرشاكء

  ٔ�هيا السHيدات والسادة،
>ٓليات مسHتقÕ وحمايدة  ٕان هذا احلرص من ق�ل اfلس وجلانه اجلهوية

ه العميق يلالنتصاف الفعال يندرج يف ٕاطار Óضطالع ب¼ٔدواره ووع 
�الخzيارات إالسرتاتيجية ذات الصÕ حبقوق إالaسان كام Éددها ^ال� 
امل� حفظه هللا، واليت مافj يذßر هبا يف مÃاسHبات Sدة من ٔ�^ل متكني 

اجلنوبية، من الولوج ٕاىل  ساكنة خمتلف ðات اململكة، مبا فهيا أ[قالمي
  .حقوقهم وحر�هتم أ[ساسHية Sىل قدم املساواة وبدون متيزي

  السHيدات والسادة،
ٕان �ٓراء اfلس الوطين حلقوق إالaسان ومذßراته ÓقرتاحQة وتقار�ره 
املوضوSاتية ودراساته، لCست جمرد àرف فكري ٔ�و îزوع حنو التفرد 

، بل هو �بع من وعي بعمق والسعي �لÙلول حمل الفاSلني ا[ٓخر�ن
املسؤولية الوطنية امللقاة Sىل Sاتق مؤسس�Ãا، واس�شعارها لرضورة 
إالضطالع بدورها مكؤسسة دسHتورية يف اaس�ام وتعاون وàاكمل وتÜسHيق 
 مع �يق مكو�ت الÜسHيج املؤسسايت �لبالد وخمتلف الفاSلني املعنيني،

Jمتع املدين بتوطيد اخليار اfميقراطي ببالد�وخصوصا يف ا.  
ويف خzام هذا التد�ل، ٔ�ود ٔ�ن اسHتحرض معمك التوجهيات امللكQة 

 65الواردة يف اخلطاب السايم جلال� امل� محمد السادس ٕاىل اJورة 
، واºي ٔ�كد فهيا ٔ�ن 2010شHتÜرب  �27لجمعية العامة لÛٔمم املتÙدة بتارخي 

ة فQه، وذÁ يف ة فQه، وذÁ يف ة فQه، وذÁ يف ة فQه، وذÁ يف جعلت من حامية حقوق إالaسان خQارا ال رجعجعلت من حامية حقوق إالaسان خQارا ال رجعجعلت من حامية حقوق إالaسان خQارا ال رجعجعلت من حامية حقوق إالaسان خQارا ال رجع: "بالد�
ٕاطار ٕاسرتاتيجية شامÕ تقوم Sىل مقاربة ¾شارßية، تتوٕاطار ٕاسرتاتيجية شامÕ تقوم Sىل مقاربة ¾شارßية، تتوٕاطار ٕاسرتاتيجية شامÕ تقوم Sىل مقاربة ¾شارßية، تتوٕاطار ٕاسرتاتيجية شامÕ تقوم Sىل مقاربة ¾شارßية، تتوllll ا³هنوض �لعن ا³هنوض �لعن ا³هنوض �لعن ا³هنوض �لعنرصرصرصرص    

ومن �الل ". الالالال))))رشي وصيانة ßرامzه مضن رشي وصيانة ßرامzه مضن رشي وصيانة ßرامzه مضن رشي وصيانة ßرامzه مضن منمنمنمنوذوذوذوذجججج جممتعي دميقراطي à جممتعي دميقراطي à جممتعي دميقراطي à جممتعي دميقراطي àمنمنمنمنويويويوي
هذه التوجهيات، ٔ�ؤكد لمك Sىل ٔ�ن مسار حامية حقوق إالaسان وا³هنوض 

تعاوهنا مع خمتلف هبا تقzيض تضافر ðود لك السلط اJسHتورية اكفة و 
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. الفاSلني واملعنيني، كام تقzيض بناء حتالف جممتعي واسع ودامع لهذا املسار
كام يقzيض ٔ�يضا ٕاÉداث املزيد من aÓس�ام وÓلتقائية يف السHياسات 

  .العمومQة وتد�الت خمتلف الفاSلني
وٕان اfلس يعترب ب¼ٔن ا[ٓلية املركزية يف هذا إالطار يه اخلطة الوطنية 

التذكري �لنقط  ؤ�ود يف هذا الصدد. جمال اJميقراطية وحقوق إالaسان يف
 :التالية

سامهت فQه قطاSات  ٔ�ن هذه الوثيقة يه حمصÕ لعمل ¾شاريك، -
  حكومQة ومؤسسات وطنية و^امعية ومÃظامت Åري حكومQة؛

لقد اسHتغرق ٕاSدادها سHن�ني من العمل، كام اكنت ^اهزة لالع®د  -
ومت تقدميها يف اج®ع حتت رئاسة السHيد رئCس  ،2011يف شهر غشت 
 يف شهر شHتÜرب من نفس السHنة؛  احلكومة السابق

ولقد مت àلكيف جلنة ٔ�وىل لتحيCهنا Sىل ضوء املسHت�دات  -
اJسHتورية، وàلكيف جلنة ÷نية مرة ÷نية كذS Áىل ٔ�ولو�ت àكQيف هذه 

  .اخلطة Sىل ضوء ٔ�ولو�ت الرب�مج احلكويم
�رى اfلس رضورة  Ãاعته ب¼ٔمهية هذه الوثيقة املرجعية،وانطالقا من ق 

وختصيص  ال�رسيع �ع®د هذه اخلطة يف مشوليهتا وàرابط مشموالهتا،
 .Óع®دات املالية الالزمة �لرشوع يف تنفQذها

ويف أ[�ري، ٔ�ؤكد لمك، السHيدات والسادة، ٔ�ن اخzيار بالد� ٕ�رادهتا 
أ[ممية حلقوق إالaسان، وتوسHيع ممارسHهتا Óنفzاح Sىل ا[ٓليات  السHياسHية

االتفاقQة، هو اخzيار ال رجعة فQه، وي�Üغي اسHتحضار ٔ�ن لهذا Óخzيار 
ماكسب ال ميكن îكراهنا، و�ٓ÷ر ٕاجيابية rشلك �اص Sىل املنظومة القانونية 

وSىل ٕاعامل املقzضيات اJسHتورية املتعلقة �حلقوق واحلر�ت،  الوطنية
 جعلت من جتر�هتا ومعلها احلقويق رٔ�سامال رمز� مرشفا وSىل موقعنا كدو�

  . قابال �لتمثني
 Áº، فلCس ٔ�مامÃا مجيعا خQارا �ٓخر Åري ÓسHمترار يف هذا املسار،

وتعز�ز اليقظة احلقوقQة يف لك ðات بالد�، وتعز�ز ثقة املواطنني 
 .واملواطنات يف املؤسسات من ٔ�^ل حتصني البناء اJميقراطي

 سHيدات والسادة،ٔ�هيا ال 
واºي قدمت ٔ�مه عنارصه  ٕان هذا اfهود اºي قام ويقوم به اfلس،

،واخzرصت يف بعضها، مل �كن ليتحقق لوال ðود لك مكو�ت  ٔ�ماممك اليوم
  اfلس، عضوات ؤ�عضاء اfلس الوطين، و�ٓلياته اجلهوية ؤ�طره وموظفاته 

واºي ٔ�سHتغل هذه وموظفQه اº�ن حيرض بعضهم معنا يف هذه اجللسة، 
ٔ[نوه بعملهم اJؤوب، ؤ�شكرمه Sىل جمهوداهتم الن)ÕQ يف  الفرصة ٔ�ماممك

  .�دمة حقوق إالaسان يف ب��
كام î�ٔهتز هذه الفرصة، ٔ[تقدم ٔ�يضا جبزيل الشكر وÓمzنان لرئCيس 
جملس النواب وجملس املس�شار�ن، وٕاىل ٔ�عضاء مكzيب اfلسني، ؤ�عضاء 

فرق الربملانية، والشكر موصول كذÁ ٕاىل السHيد رئCس ا�لجن اJامئة وال
احلكومة ولك عضوات ؤ�عضاء احلكومة Sىل حسن تعاون امجليع مع 

 .اfلس
 .وشكرا Sىل حسن إالصغاء

 .والسالم Sليمك

    ::::السHيد رئCس جملس النوابالسHيد رئCس جملس النوابالسHيد رئCس جملس النوابالسHيد رئCس جملس النواب
 .شكرا السHيد الرئCس

 السHيد رئCس احلكومة احملرتم،
 احملرتمون،السHيدات والسادة الوزراء 

 السHيد رئCس اfلس الوطين حلقوق إالaسان،
 السHيد املندوب الوزاري حلقوق إالaسان،

 حرضات السHيدات والسادة،
حنن بصدد تطبيق مقzضيات  ٔ�ريد ٔ�وال ٔ�ن ٔ�وحض ٔ�مر�ن، أ[مر أ[ول

ويه مرÕÉ ت¼ٔسCسHية، سHبق وٕان اسHمتعنا يف  من اJسHتور، 160الفصل 
وكنا  لسHيد رئCس اfلس أ[Sىل �لحسا�ت،�  148ٕاطار مقzضيات املادة 

قد غفلنا اسHتدSاء ٔ�و دعوة السHيد رئCس احلكومة �لحضور، فÜشكره Sىل 
 .تفهمه، واليوم حيرض معنا مع اكفة الوزراء

من ٔ�عضاء  شكرا للك احلارض�ن من ٔ�عضاء احلكومة، شكرا لمك،
نا ٕاىل شكرا �لحضور اºي اسHمتع مع  عضوات ؤ�عضاء الربملان، الربملان،

  .العرض القمي �لسHيد رئCس اfلس الوطين حلقوق إالaسان
يونيو سÃCظم يوم �لنقاش حول التقر�ر اºي تقدم به السHيد  23يوم 

رئCس اfلس أ[Sىل �لحسا�ت، وسHيعود اfلسني لتÙديد يوم لالسH®ع 
ٕاىل السادة الربملانيني واحلكومة حول التقر�ر اºي تقدم به السHيد رئCس 

fساناaلس الوطين حلقوق إال .  
  . شكرا لمك

 .رفعت اجللسةرفعت اجللسةرفعت اجللسةرفعت اجللسة


