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واالجتماعي
االقتصادي
بالمجلس
ْظيمي رقم  ،128.12المتعلق
طبْ ًقــا لمقتضيــات القانــونِ التن
ِ
ّ
ّ
ّ
توصــل المجلــس بإحالــة مــن رئيــس مجلــس النــواب بتاريــخ  17نونبــر  ،2015مــن
والبيئـ ّـيَّ ،
أجــل إبــداء الــرأي حــول مشــروع القانــون رقــم  78-14المتعلــق بالمجلــس االستشــاري لألســرة
والطفولــة .وبنــا ًء عليــهَ ،ع َهـ َد مكتــب المجلــس ،خــال اجتماعــه بتاريــخ  19نونبــر 2015للجنــة
الدائمــة المكلفــة بالقضايــا االجتماعيــة والتضامــن مه ّمــة إعــداد هــذا الــرأي.
وخــال دورتهــا العاديــة الثامنــة والخمســين ،المنعقــدة بتاريــخ  28ينايــر  ،2016صادقــت
الج ْمعيــة العامــة للمجلــس باإلجمــاع علــى هــذا الــ ّرأي.
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تقديم
يتم ّثــل رهــا ُن ْ
مشـ ُروع القانــون رقــم  78-14بشــأن المجلــس االستشــاري لألســرة والطفولــة فــي ال ّت ْوفيــق بكيف ّيــة
أفضــل بيْــن معاييــر مختلفــة.

وينْــدر ُج هــذا القانــون فــي َ
ـار تنْزيــلِ أح ـ َك ِام دســتور ســنة  ،2011ممــا يفتــرض أ ْن يُع ّب ـ َر هــذا القانــون علــى
إطـ ِ
الفصليْــن 32و 169منــه ،والمتعلّقيْــن بالمجلــس االستشــاري
ُروحــه ،مــع االســتجابة فــي الوقـ ِـت ذاتــه لمقتضيــات
ْ
فــإن مبْــدأ ِســ َيادة االتفاق ّيــات وال َم َواثيــق ال ّد ْوليــة ،وال ســ ّيما االتّفاقيــة ال ّد ْول ّيــة
لألســ َرة والطفولــة .1وعليْــهّ ،
ْ
المتعلقــة بحقــوق ّ
الح َكا َمــة الج ّيــدة عـ ْن طريــق هيْئــات ديمقراط ّيــة تشــارك ّية ،وتحقيــق ال ُمســاواة
الطفــل ،وتعزيــز َ
وضعيــة ّ
بيــن ال ّر ُجــل والمــرأة ،والنُّ ُهــوض بحقــوق اإلنْ َســان ،أخْ ـ ًذا فــي االعتبــار ْ
هشــة ،هــي َمبــادئ
األشــخاص فــي ْ
لألســرة والطفولــة .ومـ ْن جهــة أخــرى ،ينْبغــي أ ْن يتّجــه تأليـ ُ
ـف
االستشــاري
ْ
ينبغــي ُم َراعاتهــا عنْــد إنشــاء ال َمجلــس ْ
ـوي.
اعــاة البُ ْعــد ِ
الج َهـ ّ
تحقيــق ال ُمنَاصفــة و ُم َر َ
ال َم ْجلــس نحــو ْ
يلعــب د ْو ًرا ها ًّمــا فــي إطــار إعــداد وتت ّبــع وتقييــم
ويتع ّيــ ُن علــى ال َم ْجلــس االستشــاري لألســرة والطفولــة أ ْن
َ
األس ـ َرة والطفولــة ،كمــا يُنتظــر منْــه ال ُمســاهمة فــي تطويــر ال َم ْعرفــة بشــأن
ّ
السياســات العموم ّيــة التــي ته ـ ّم ْ
ُّ
ّ
لألســرة والطفُولــة فــي تن ّوعهــا واستشــراف آفاقهــا .ولذلــك ،فإنــه بحاجــة إلــى كفـ ٍ
ـاءات فــي
الوضــع المتط ـ ّور
ْ
ْ
مختلــف المجــاالت ،قــادرة علــى اإلنتــاج والف ّعال ّيــة فــي العمــل.
صالح ّياتــه وت ْركيب ِتــه ،مــن شــأنه أ ْن يكــو َن اســتكماال بكيفيــة منســجمة
وأخيـ ًرا ،فـ ّ
ـإن هــذا ال َم ْجلــس ،مـ ْن خــال َ
ـاتي.
للجهــاز
ّ
المؤسسـ ّ

منهجية العمل
االجتماع ّيــة والت َ
أنْ َج ـزَت اللّجنــة ال ّدائمــة ال ُمكلفــة بال َق َ
ـص القانــون ،آخــذة بعيْــن
ّضا ُمــن قِ ـ َرا َءة نقد ّيــة لنـ ّ
ضايــا ْ
الصادريْــن عــن
أحــكا َم الدســتورَ ،
ؤسســات ال ّد ْســتورية القائمــة ،إضاف ـ ًة إلــى ال ّرأييْــن ّ
االعتبــار ْ
وصالح ّيــات ال ُم ّ
المجلــس الوطنـ ّـي لحقــوق اإلنســان َحـ ْو َل إحــداث المجلــس االستشــاري لألســرة والطفولــة ،و ُمالحظــات لجنــة
فضـ ً
صــات مــع مختلــف األطــراف المعن ّيــة .واســتنا ًدا
البندق ّيــةْ .
ا عــن ذلــك ،اعتمــدت اللّ ْجنــة علــى جلســات اإلنْ َ
ـادي واالجتماعـ ّـي والبيئـ ّـي ت ْو ِصياتــه.
أصـ َد َر ال َم ْجلــس االقتصـ ّ
إلــى ذلــك ْ

ـص الفصــل  32علــى أنّ «األســرة القائمــة علــى عالقــة الــزواج الشــرعي هــي اخلليــة األساســية للمجتمــع .تعمــل الدولــة علــى ضمــان احلمايــة احلقوقيــة واالجتماعيــة
 - 1ينـ ّ
تســعى الدولــة لتوفيــر احلمايــة القانونيــة ،واالعتبــار االجتماعـ ّـي واملعنــوي
واالقتصاديــة لألســرة ،مبقتضــى القانــون ،مبــا يضمــن وحدتهــا واســتقرارها واحملافظــة عليهــاْ .
جلميــع األطفــال ،بكيفيــة متســاوية ،بصــرف النظــر عــن وضعيتهــم العائليــة».
أمــا الفصــل ،169فيقــول «يتولــى املجلــس االستشــاري لألســرة والطفولة،احملــدث مبوجــب الفصــل  32مــن هــذا الدســتور ،مهمــة تأمــن تتبــع وضعيــة األســرة والطفولــة ،وإبــداء
ّ
املخططــات الوطنيــة املتعلقــة بهــذه املياديــن ،وتنشــيط النقــاش العمومــي حــول السياســة العموميــة يف مجــال األســرة ،وضمــان تتبــع وإجنــاز البرامــج الوطنيــة،
آراء ح ـ ْول
املقدمــة مــن قبــل مختلــف القطاعــات ،والهيــاكل واألجهــزة املختصــة».
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ّ
ّ
والمؤسساتيّ
اإلطار التشريعيّ
التشريعي
اإلطار
ّ
أحكام الدستور
الدستور

يؤ ّكد ال ّد ْستور على:
الدول ّية التي صادق عليها المغرب بشأن الحقوق الداخلية؛
  سيادة االتفاقيات والمواثيق ّ
َاصفة2؛
 ُ
المساواة بين الرجل والمرأةَ ،ويْد ُعو ال ّد ْولة إلى ال َع َمل على تحقيق ال ُمن َ
ضع ّية ّ
هشة3؛
خاصة لفائدة األشخاص في َو ْ
 ْ
وضع وتنفيذ سياسات ّ
لألســرة
االستشــاري
 مبــدأ الحكامــة الج ّيــدة والديمقراطيــة ال ّتشــارك ّية ،الــذي ينــدرج ضمــن المجلــس
ّ
ْ
ّ
الفصــل  12علــى
والطفولــة ،و»النّهــوض بالتنْميــة البَ َشــرية ال ُم ْســتدا َمة وال ّديمقراط ّيــة التشــا ُرك ّية» .ويُشــير
ْ
ّ
وجــه الخصــوص إلــى أ ّنــه «تُســاهم الج ْمعيــات ال ُمهت ّمــة بقضايــا ّ
والمنظمــات غيْــر الحكوميــة،
الشــأن العــا ّم،
ْ
المؤسســات ال ُمنتخبــة والســلطات
إعــداد قــرارات و َم َشــاريع لــدى
فــي إطـ ِ
ـار ال ّديمقراطيــة التشــا ُرك ّية ،فــي ْ
ّ
العموميــة»...؛
الخارج (الفصول )18 ،17 ،16؛
 حماية ُحقُوق ال ُمواطنين وال ُمواطنات ال َم َغاربة ال ُمقيمين في
ِ
السياســة العا ّمــة للدولــة ،وفــي إعــداد
  ُم َســاهمة الجهــات
َ
والج َماعــات الت َرابيــة األخْ ــرى فــي تنفيــذِ ّ
السياســات التّرابيــة ،مــ ْن خــال ُم َمثليهــا فــي َم ْجلــس ال ُم ْستشــارين( .الفصــل .)137
ّ
االستشاري لألسرة والطفولة أ ْر َبع مها ّم أساس ّية هي:
ويسند للمجلس
ّ
ْ
األسرة والطفولة؛
 ت ْأمين تت ّبع ْ
وضع ّية ْ

ّ
المخططات الوطنية المتعلقة بهذه الميادين؛
 إبْ َداء آراء حول

ومي ح ْو َل السياسة ال ُع ُمومية في مجال األسرة؛
 تَنْشيط النقاش ال ُع ُم ّ

  َو َ
واألج َهــزة
ض َمــان تت ّبــع وإنْ َجــاز البرامــج الوطن ّيــة ،المق ّدمــة مــن قِ بَــل مختلــف القطاعــات ،والهيــاكل
ْ
4
ال ُمخْ تصــة.
 - 2الفصل .19
 - 3الفصــل « :34تقــوم الســلطات العموميــة بوضــع وتفعيــل سياســات موجهــة إلــى األشــخاص والفئــات مــن ذوي االحتياجــات اخلاصــة .ولهــذا الغــرض ،تســهر خصوصــا
علــى مــا يلــي:
معاجلة األوضاع الهشة لفئات من النساء واألمهات ،ولألطفال واألشخاص املسنني والوقاية منها؛
إعــادة تأهيــل األشــخاص الذيــن يعانــون مــن إعاقــة جســدية ،أو حســية حركيــة ،أو عقليــة ،وإدماجهــم يف احليــاة االجتماعيــة واملدنيــة ،وتيســير متتعهــم باحلقــوق واحلريــات
املعتــرف بهــا للجميــع»
 - 4الفصــل « :169يتولــى املجلــس االستشــاري لألســرة والطفولة،احملــدث مبوجــب الفصــل  32مــن هــذا الدســتور،مهمة تأمــن تتبــع وضعيــة األســرة والطفولــة ،وإبــداء آراء
حــول املخططــات الوطنيــة املتعلقــة بهــذه املياديــن ،وتنشــيط النقــاش العمومــي حــول السياســة العموميــة يف مجــال األســرة ،وضمــان تتبــع وإجنــاز البرامــج الوطنيــة ،املقدمــة
مــن قبــل مختلــف القطاعــات ،والهيــاكل واألجهــزة املختصــة».
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مدونة األسرة

 تؤ ّكــد مد ّونــة األســرة ،الصــادرة ســنة  ،2004علــى ثالثــة مبــادئ أساســية :ال ُمســاواة فــي ال َك َرامــة بيْــن
الح َ
ضانة
األســرة،
والمســؤولية ال ُمشــتركة للزّوجيْــن ،وأخيـ ًرا ُم َر َ
اعــاة ال َمصلحــة الفُضلــى للطفــل فــي َ
ْ
أفــراد ْ
واألبـ ّوة.
الالز َمــة لحمايــة األطفــال َو َ
ض َمــان ُحقُوقهــم ورعايتهــا
و«تُعتبــر الدولــة َم ْســؤولة عــن اتخــاذ التدابيــر
ِ
طبقــا للقانــون» (المــادة .)54

المؤسساتي
اإلطار
ّ
الصالحيــات ،وب َه ـ َد ِف تقديــم قي َمــة ُم َ
السياســات ال ُع ُموميــة المتعلقــة
ضافــة فــي َم َجــالِ ْ
تفاد ًيــا لتداخُ ــلِ ّ
وضــع ّ
ـتقالل تــام ،دو ًرا
اسـ
لألســرة والطفولــة أ ْن
االستشــاري
باألســرة والطفولــة ،يُنتظــر مــن ال َم ْجلــس
ٍ
ّ
َ
يلعــب ،فــي ْ
ْ
ْ
ْ
مختلفــا عــن ال ـ ّد ْور الــذي تل َعبــه الحكومــة والب ْرلمــان وباقــي الهيْئــات ال ّد ْســتور ّية األخــرى ،وال س ـ ّيما:
الوطني لحقوق اإلنْسان؛
 ال َم ْجلس
ّ

 المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي؛
مؤسسة ال َو ِسيط؛
 ّ

ناصفة ومكافحة ك ّل ْ
أش َكال الت ْمييز.
 هيئة ال ُم َ

ْ
تقديم مشروع القانون رقم 78-14
مراحل اإلعداد
واألســرة والتنْميــة االجتماعيــة لجنــة علم ّيــة
خــال إعدادِ هــا لمشــروع القانــون ،شـ ّكلت وزارة التضامــن وال َمـ ْرأة
ْ
ـدت إلــى إشـ ِ
ـراك شــركاء حكومييــن دول ّييــن (لجنــة
تتكـ ّون مــن عــدد مــن الخُ بــراء فــي مجــاالت مختلفــة ،كمــا عمـ ْ
البندق ّيــة التابعــة لمجلــس أورو ّبــا).

تركيبي للمذكرة التقديمية
ملخص
ّ
بأن:
تذ ّكر الفقرة األولى ّ
اإلصالحــات التــي َ
 ْ
باش ـ َرها المغــرب م ـ ْن أجــل بنــاء
مش ـ ُرو َع القانــون ين َْخــرط فــي إطــار ُمواصلــة ِسل ْ ِس ـلَة
ْ
دولــة ديمقراط ّيــة حديثــة ،وتؤكــد علــى اعتبــار األســر هــي الخل ّيــة األساس ـ ّية لل ُمجتمــع ،وتبــرز َم ْســؤولية
صــوص ،فــي َ
الحقُوق ّيــة واالجتماع ّيــة
ض َمــان الحمايــة ُ
وجــه الخُ ُ
والســلطات المحل ّيــة علــى ْ
ال ّد ْولــة ُع ُمو ًمــاّ ،
ّ
ووضــع وتفْعيــل سياســات ُع ُموم ّيــة لمعالجــة األ ْو َ
وع ًيــا مــن
ضــاع
واالقتصاد ّيــة
لألســرةْ ،
الهشــة للنســاءْ ،
ْ
ـأن المجتم ـ َع الديمقراطـ ّـي ال يكتمــل إ ّال بصيانــة حقــوق كا ّفــة أفــراده؛
ال ُم َش ـ ّر َع بـ ّ
ِ
وحاضنَــة للتن ِْشــئة االجتماع ّيــة والتربيــة علــى قيــم
األســرة لَ ِبنَــة أساس ـ ّية فــي دم ْق َرطــة المجتمــع،
 تعتبــر ْ
العدالــة وال ُمســاواة وال ُم َ
الالز َمــة للحيــاة الجماع ّيــة ،انســجاما مــع مقتضيــات ال ّدســتور.
واطنَــة بــكل تجلّياتهــا ِ
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ـاري لألســرة ّ
والطفولــة بصفتــه هيئــة
وتذ ّكــر الفقــرة الثانيــة بـ ّ
إحــداث مجلــس استشـ ّ
ـأن ال ّد ْســتور أ ّكــد علــى ْ
دســتور ّية مســتقلّة ،بالن َّظـ ِـر إلــى:
االج ِت َماع ّيــة التــي عرفتْهــا العقــود الثالثــة األخيــرة ،وال س ـ ّيما التّح ـ ّول الــذي عرفتــه األ ُ ْســرة
 التح ـ ّوالت ْ
المغرب ّيــة؛
باألســرة والطفولــة علــى
تحصيــن ال ُمكتســبات التــي حقّقهــا المغــرب فــي َم َجــال النّهــوض
 ال ّر ْغبــة فــي ْ
ْ
والمؤسســاتي؛
التشــريعي
المســتوييْنِ
ّ
ْ
ّ
األس َرة سنة  2004في مجال ْ
التشريع األُ َس ِر ّي.
 ال ّنقْلة ال ّن ْوع ّية التي تجلّ ْت في اعتماد مد ّونة ْ
الخمسة التي يح ّددها ْ
مش ُروع القانون:
األهداف
ْ
َماســك و ُمتضامِ ـ ٍـن يتم ّتــع فيــه الجميــع ،جماعـ ٍ
 ال َع َمــل علــى إ ْر َســاء َد َعائـ ِـم ُم ْجتَ َمــع ُمت ِ
ـات وأفــرا ًدا ،باأل ْمــن
والح ّر ّيــة وال َك َرا َمــة وال ُمســاواة وتكافــؤ ال ُف ـ َرص والعدالــة االجتماعيــة ومق ّومــات العيْــش الكريــم؛
الســ ْعي نَ ْحــو َ
يضمــن َو ْحدتهــا
ض َمــانِ الحمايــة الحقوق ّيــة واالجتماع ّيــة واالقتصاد ّيــة
لألســرة بمــا ْ
 ّ
ْ
واســتقرارها وال ُمحافظــة عليهــا؛
ْ
 ال َع َمــل علــى ت ْوفيــر ِ
ُضلــى
االجتماعــي
الح َمايــة القانون ّيــة ،واالعتبــار
والمعنــوي لتحقيــق المصلحــة الف ْ
ّ
ّ
بصــ ْرف النّظــر عــن وضعيتهــم العائل ّيــة؛
لجميــع األطفــال بكيف ّيــة متســاويةَ ،
صــا َدق عليهــا ،والقوانيــن الوطن ّيــة المتّصلــة بحمايــة األســرة
 تت ّبــع التطبيــق األمثــل لل َم َواثيــق ال ّد ْول ّيــة ال ُم َ
والطفولــة؛
الضامِ نَــة لحقــوق األســرة والطفولــة،
 ال ُم َســاهمة فــي بلْــ َورة
للسياســات ال ُع ُموم ّيــة ّ
ّ
التوجهــات الكبــرى ّ
ْ
ْ
ْ
أع َ
ضــاء
صعبــة،
ضع ّيــة إعاقــة،
واألشــخاص فــي ْ
واألشــخاص فــي َو ْ
واألشــخاص ال ُم ِسـنّين ،وكا ّفــة ْ
وضع ّيــة َ
األســرة.
فإن َم ْش ُرو َع القانون ي ْرمي إلى:
وهكذاّ ،

 ت ْمكيــن المجلــس مــن آليـ ِ
الض ُرور ّيــة الماد ّيــة وال َب َشــرية للقيــام بمها ّمــه فــي تنشــيط النقــاش
ـات ال َع َمــل ّ
السياســات العموم ّيــة ال ُمتَ َعلّقــة باألســرة والطفولــة ،وكــذا إبْــداء رأيــه فــي ك ّل مــا يُعتبــر مِ ـ ْن
ال ُع ُمومـ ّـي حــول ّ
صــل  169مــن ال ّدســتور؛
صميــم
َ
َ
اختصاصاتــه التــي يح ّددهــا ال َف ْ
المتخصصين؛
  تعزيز ُمك ّوناته باألكاديم ّيين والخُ بَ َراء
ّ

المؤسســات الوطن ّيــة والدول ّيــة فــي ك ّل مــا
 تعزيــز انفتاحــه ،بالتنْصيــص علــى التعــاون بيْنــه وبيْــن مختلــف
ّ
يُعينــه علــى القيــام بمها ّمــه.
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بنية القانون
يشتمل هذا ال َم ْش ُروع على  20ما ّدة موز ََّعة على  6أبواب
الباب األول

الباب الثاني

الباب الثالث

أحكام عامة

صالحيات المجلس

تأليف المجلس

الباب الرابع

الباب اخلامس

الباب السادس

أجهزة المجلس واختصاصاتها

التنظيم اإلداري والمالي للمجلس

أحكام ختامية

المحتوى التركيبي
الباب األول :أحكام عامة
ضوع واإلحالة على الفصليْن  171و 32من الدستور.
 تحديد الم ْو ُ
 التمتّع ّ
واالستقالل المالي.
بالشخصية االعتبار ّية
ْ
 مق ّر المجلس بالرباط.
الباب الثاني :صالحيات المجلس
الحقُوقية واالجتماعية واالقتصادية؛
رصد وتت ّبع وضع ّية األسرة والطفولة في المجاالت ُ
 ْ
 تت ّبع مدى مالءمة البرامج الوطن ّية التي ته ّم األسرة والطفولة اللتزامات المغرب الدولية؛
 إبْ َداء ال ّرأي في القضايا ال ُمحالة إليه من َط َرف الملك؛

بطلب من الحكومة أو من أَ َحدِ
مجلسي البرلمان؛
 إبْ َداء ال ّرأي
ٍ
ْ
ٍ
الح ُكومة أو إلى أَ َحدِ
مجلسي البرلمان؛
 تقديم
اقتراحات إلى ُ
ْ

إصدار ت ْو ِص ّيات إلى السلطات العمومية؛
 ْ

السياسات العمومية.
 ال ُم َساهمة في تقييم ّ
الباب الثالث :تأليف المجلس
 20عض ًوا عالوة على ال ّرئيس:
 الدولة 7 :مم ّثلين؛

ني 4 :ممثلين؛
 المجتمع ال َم َد ّ
 القطاع الخاص 4 :ممثلين؛
 الخُ َبراء 5 :ممثلين.
13

رأي املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي

تعيينات األعضاء تناط ِب:
 الملك،
 رئيس الحكومة،
رئيسي البرلمان.
 
ْ
الج ْدول التالي:
للمقتضيات التي ُي ْج ِملها َ
ِوفْ قً ا ُ
الفئة

األعضاء
رئيس

التعيني
ظهير شريف

ممثالن عن البرلمان 2

غرفتي البرمان
رئيسا
ْ

ممثلون عن المجتمع المدني

4

غرفتي البرلمان
رئيسا
ْ

الدولة
ّ

قاض من المجلس األعلى
ٍ
للسلطة القضائية

رئيس منتدب من المجلس
األعلى للسلطة القضائية

الدولة
ّ

مم ّثل عن المجلس العلمي األعلى

ظهير شريف باقتراح من األمين
العام للمجلس العلمي األعلى

الخاص
القطاع
ّ

المنظمات المهنية ()2

رئيس الحكومة باقتراح من
المنظمات المعن ّية

الخاص
القطاع
ّ

النقابات ()2

رئيس الحكومة باقتراح من
المنظمات المعن ّية

الخبراء

 5خبراء

جاللة الملك باقتراح من
رئيس الحكومة

مم ّثلون عن اإلدارة ()2

رئيس الحكومة

ممثل عن الجالية المغربية
ال ُمقيمة بالخارج

رئيس الحكومة باقتراح
من الوزارة المعنية

الدولة
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الباب الرابع :االختصاصات وكيف ّيات التسيير
لس.
الج ْمعية العا ّمة هي الهيْئة التقريرية
للمج ِ
ْ
باسم المجلس.
وتسييرية ،وهو الناطق ال ّر ْسمي ْ
يتمتّع الرئيس بصالحيات تنفيذية ْ
لجان دائمة ته ّم ثالثة مجاالت:
تُحدث ل َدى المجلس ثالث ٍ
السياسات وال َب َرامِ ج،
 ّ
 الحقوق والدراسات،
صد/التت ّبع.
 ال ّر ْ
والمالي
اإلداري
الباب الخامس :التنظيم
ّ
ّ
 أمين عا ّم يع ّين بظهير شريف.
 يتألف التمويل من الميزان ّية العا ّمة للدولة ،كما ي ْمكن أن يعتمد على مصادر أخرى.
احترام للقواعد واإلجراءات ال ُم ْرتبطة بالنفقات ال ُع ُمومية.
المالي يت ّم في
التسيير
 ْ
ٍ
ّ

  ُمراقبة التدبير المالي يتو ّلى القيام بها ُم َح ِ
ومي وال َم ْجلس األعلى للحسابات،
اسب ُع ُم ّ

ص ْرف تعويضات لهم تُح ّدد ب َم ْر ُسوم.
  َع َمل األعضاء ذو طابَع تط ّوعي ،غيْ َر أ ّنه باإل ْمكان َ
الباب السادس :أحكام ختامية
ص ـ ُدوره فــي الجريــدة
  ُدخُ ــول هــذا القانــون ح ّيــز التنفيــذ داخــل َ
أجــل ال يتع ـ ّدى ســنة ابتــدا ًء مــن تاريــخ ُ
ال ّر ْسم ّية.
ِ
القاضــي مــن قِ َبــل المجلــس
ضــو
للســلطة القضائيــة ،يُع َّيــن ال ُع ْ
 فــي انتظــار تنْصيــب ال َمجلــس األعلــى ّ
األعلــى للقضــاء القائــم حال ًيــا.

المالحظات التي أفْ َرزَها التحليل
أهم ُ
ّ
التحليــل علــى قــراءة نقديــة ْ
ـتور ،و ُم َراعاة ســيادة االتفاقية
ـار تأويــل
منهجي لل ّدسـ ِ
لمشـ ُروع القانــون فــي إطـ ِ
ي ْرتَكِ ـ ُز ْ
ّ
ال ّدوليــة لحقــوق ّ
ـادي واالجتماعـ ّـي
ـإن هــذا التحليــل أ ّدى بالمجلـ ِ
وح ُقــوق اإلنْســان .وبالتالــي ،فـ ّ
ـس االقتصـ ّ
الطفــل ُ
الحظــات التالية.
والبيئـ ّـي إلــى إبْــداء ال ُم َ
من ُ
حيث الشكل
ْ
1 .1يتناو ُل ْ
مؤسسة دستور ّية.
مش ُرو ُع القانون مختلف الجوانب التي تتعلق بإحداث ّ
بوضــوح المبــادئ الت ْوجيه ّيــة المحــ ِّد َدة إلحــداث
ض
تعــر ُ
2 .2ال يشــتمل مشــ ُرو ُع القانــون علــى ديباجــة ِ
ٍ
المجلــس.
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من ُ
المض ُمون
حيث
ْ
يشير إليها الدستور ،وهي:
غياب ثالثة أ ْبعاد أساس ّية في مشروع القانون
ُ 1 .1
ُ
ناصفة؛
 مبدأ ال ُم َ
  البُعد الجهوي؛
  البُعد المتعلّق بالهشاشة.
باستشــارة ْ
ـص القانــون علــى آليـ ٍ
السياســات العموم ّية
األطفــال ،عل ًمــا بـ ّ
2 .2ال ينُـ ّ
ـأن ُمشــاركتهم فــي ّ
ـات تتعلــق ْ
ـص عليْــه االتفاق ّيــة ال ّدول ّيــة لحقــوق ّ
ـص علــى آليــات الستشــارة األُ َســر؛
الطفــل ،وال ينـ ّ
هــي حــقّ تنـ ّ
ْ 3 .3
مشـ ُروع القانــون يختلــف علــى عـ ّدة ُم ْسـ ٍ
األع َ
الجهوي ،
الصالحيــات ،البُعــد
ّ
ـتويات (عــدد ْ
ضــاء ،التأليــفّ ،
صــادِ ر التّمويــل ،الــخ) عــن ال ُمقتــرح الــذي ق ّد َمتْــه اللجنــة العلم ّيــة المكلفــة بإعــداد
ســلطات ال ّرئيــسَ ،م َ
مشــروع القانــون ؛
4.4التأليــف ال ُمقتـ َرح ال يضمــن اســتقاللية وخبــرة المجلــس االستشــاري لألســرة والطفولــة ض ْمــن المجــال
أن:
ـاتي بكيْف ّيــة تكامل ّيــة ومنْســجمة ،علــى اعتبــار ّ
ّ
المؤسسـ ّ
 اعتمــاد مبــدأ تمثيليــة جميــع الفاعليــن ال يتناســب مــع مبــدأي االســتقاللية والطابــع الجماعــي
اللذيــن يعــدان شــرطا الزمــا لتحقيــق نجاعــة المجلــس وضمــان مصداقيتــه ؛
البرلمانــي ووظيفــة عضــو
بالصفــة تطــرح مشــكلة حالــة التنافــي بيــن وظيفــة
 تمثيليــة البرلمــان ّ
ّ
المؤسســاتية؛
المجلــس ،وتــؤ ّدي إلــى التبــاس األدوار
ّ
 تمثيليــة اإلدارة العموميــة بالصفــة تطــرح مشــكلة التّنــازُع بيــن مه ّمــة التت ّبــع والتقييــم التــي هــي مــن
وح َك ًمــا فــي الوقـ ِـت ذاتــه.
اختصــاص المجلــس ،إ ْذ ال يمكــن لــإدارة العموم ّيــة أ ْن تكــو َن طر ًفــا َ
5 .5صالحيات الرئيس الواسعة جدا قد ت َُحو ُل دون تحقيق الحكامة الج ّيدة الداخلية.
األع َ
األع َ
«بالصفــة»،
ضــاء ســيت ّم ت ْعيينهــم
ضــاءِ ليْســت ْ
مضمونــةّ ،
ألن أغلب ّيــة ْ
6 .6الخبْــرة المنتَظــرة مــن ْ
ّ
ضايــا ال ُم ْرتبطــة باألســرة ّ
مؤسســات ال تهتــ ّم فــي المقــام األ ّول بال َق َ
والطفولــة؛
وينتمــون إلــى ّ
ـاري لألســرة ّ
والطفولــة علــى إبــداء ال ـ ّرأي بشــأن اإلحــاالت التــي تَـ ِـر ُد
7 .7يَ ْقت َِص ـ ُر َع َمــل المجلــس االستشـ ّ
عليْــه ،فــي حيــن يخ ـ ّول لــه الفصــل  169مــن ال ّدســتور مه ّمــة «إبــداء آراء َح ـ ْول ال ُم ّ
خططــات الوطنيــة
المتعلقــة بهــذه المياديــن» دون قيْــد؛
يمس باستقالليته؛
8 .8إمكانية تمويل المجلس عن طريق صناديق أخرى غير الدولة ،من شأنه أن ّ
السنَة مسألة غيْر كافية.
9 .9انعقاد الج ْمع ّية العا ّمة م ّرتين في ّ
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التـّوصـيـات
ت ْهــدِ ُ
لألســرة
ـاري
ـات
المجلـ ِ
ف ت ْوص ّيـ ُ
ـادي واالجتماعـ ّـي والبيئـ ّـي إلــى تعزيــز مكانَــة المجلــس االستشـ ّ
ـس االقتصـ ّ
ْ
ْ
والطفولــة ب ِ
استشــار ّية ُم ْســتقلّة للنّهــوض بالتنْميــة البَ َشـ ِـر ّية وال ُمســتدامة وال ّديمقراطيــة التّشــارك ّية،
ِص َف ِتــهِ هيْئَــة ْ
السياســات العمومية منخرطة
ذات خبْــرة فــي ال َم َجــاالت المتعلّقــة بالطفولــة واألســرة ،تلعـ ُ
ـب وظيفــة تت ّبــع وتنْوير ّ
المؤسســاتي بكيف ّيــة ُمنْســجمة وتكامل ّيــة طبقــا ألحــكام ال ّدســتور.
فــي الحقــل
ّ
ـاري
ـادي واالجتماعـ ّـي والبيئــي يَعتبــر ّ
وعليْــه ،فـ ّ
ـص القانــون المتعلــق بالمجلــس االستشـ ّ
ـس االقتصـ ّ
أن نـ ّ
ـإن المجلـ َ
لألســرة ّ
ـتجيب للمبــادئ الت ْوجيه ّيــة التاليــة:
يسـ
َ
والطفولــة ينبغــي أ ْن ْ
ْ
	-مبدأ االستقاللية؛
	-مبدأ االختصاص والخبرة؛
	-مبدأ تع ّدد االختصاصات ومجاالت العمل؛
الجماعي؛
	-مبدأ العمل
ّ
	-مبدأ النّجاعة؛

1.توصيات تتع ّلق ِب «المبادئ العامة»
لألســرة والطفولــة كمــا يح ّددهــا الفصل
 تخْ صيــص مــا ّدة فــي القانــون للتذكيـ ِـر بمهــام المجلــس االستشــاري
ْ
 169من الدســتور.
 تخصيــص مــا ّدة للتذكيــر بالمبــادئ الدســتورية الكبــرى ،وبالحقــوق األساســية لإلنســان والطفــل ،والتــي
لألســرة والطفولــة:
يتع ّيــن أ ْن ت َُش ـ ّك َل اإلطــار الم ْرجعـ ّـي ل ُمختلــف مقاربــات المجلــس االستشــاري
ْ
لألسرة أمام القانون؛
	-ال ُمساواة بيْ َن جميع األفراد المك ّونين
ْ
	-ال ُمساواة بيْن ال ّرجل والمرأة؛
ناص َفة؛
	-ال ُم َ
والتحليــات وال َق ـ َرارات
	-جعــل مصلحــة الطفــل ذات أولويــة وأفضليــة فــي مختلــف عمل ّيــات التفكيــر
ْ
المتعلقــة بــه؛
باستشارة األطفال؛
	ُ -مشاركة األطفال :وفي هذا ّ
الصدد ،يجب أ ْن ين ّ
ُص القانو ُن على اآلليات الكفيلة ْ

وضع ّيــة ّ
ْ
	-األخْ ــذ فــي االعتبــار ْ
وضعيــة
هشــة
(األشــخاص المس ـنّون ،األشــخاص فــي ْ
ـخاص فــي ْ
األشـ َ
إعاقــةْ ،
األطفــال فــي وضع ّيـ ٍـة صعبــة) ووضع ّيــات الهشاشــة؛
	-األخذ في االعتبار مشاكل المهاجرين والالجئين؛
	-األخذ في االعتبار مشاكل األسر واألطفال المغاربة المقيمين بالخارج؛
باالستقالل ّية المالية واإلدار ّية.
أن المجلس شخْ ص ّية اعتبار ّية تتمتّع
 التّنصيص على ّ
ْ
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2.ت ْوصيات تتعلق ِب «الصالحيات» (المادة )2
بالصالحيات ،كما يلي:
 إعادة صياغة الما ّدة الثانية المتعلق ّ
ـي البرلمــان ،حـ ْول َم َشــاريع
ـي ُغ ْرفتـ ْ
	-إبْــداء الـ ّرأي بطلـ ٍـب مــن الملــك ،أو رئيــس الحكومــة ،أو مِ ـ ْن رئيسـ ْ
القوانيــن وال َم َراســيم التطبيق ّيــة واالتفاقيــات والمواثيــق الدوليــة ،أو أ ّيــة مســألة ذات ِصلَــة بمجــالِ
اخْ تصاصــه؛
	-ال ُم َســاهمة فــي النّهــوض بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماع ّيــة والثقاف ّيــة ،وفــي الت ْوفيــق بيــن الحيــاة
السياســات ال ُع ُموميــة؛
األســر ّية والعمــل خــا َل ْ
وضــع ّ
	َ -
األسرة واألطفال على ال ُم ْستويات االقتصاد ّية واالجتماع ّية وال ّثقاف ّية؛
ض َمان تت ّبع تط ّور وضع ّية ْ
	َ -
السياسة األسر ّية والسياسة المنْ َدمِ جة لحماية الطفولة؛
ض َمان تقييم ُمن َْجزَات ّ
	َ -
خصصــة
الســنو ّية َ
والج َماعــات التّرابيــة ،ال ُم ّ
ض َمــان تت ّبــع وتقييــم آثــار النفقــات ال ُع ُموميــة والميزان ّيــات ّ
ووضع ّيــة األســر؛
للطفولــة
واألســرة ،علــى ُح ُقــوقِ األطفــال ْ
ْ
	 -إنجاز إحاالت ذات ّية ح ْول ُمختلف القضايا التي تتعلّق باألسرة والطفولة
	-عقْد شراكات وربْط عالقات مع هيئات وطنية ودول ّية؛

3.توصيات تتع ّلق ِب «التأليف»
 ضمــان تأليــف متنــ ّوع مــن الخبــراء مــن مختلــف المجــاالت ذات الصلــة بقضايــا األســرة والطفولــة،
َّ
المنظــم (الجمعيــات ،الهيئــات النقابيــة ،المنظمــات المهنية)؛
مؤسســات المجتمــع المدنــي
المنحدريــن مــن ّ
والمؤسســات الدســتورية المعنيــة بقضايــا األســرة والطفولــة.
ّ

4.ت ْوصيات تتعلق بمعايير االختيار وكيف ّيات تعيين األعضاء (الما ّدتان  4و )5وحاالت التنافي

األعضــاء علــى أســاس مبــدأ «الشــخص ّية االعتباريــة» ،بالتركيــز علــى الخبْــرة والتجربــة فــي أَ َحــدِ
 اختيــار ْ
تخصــص المجلــس.
مجــاالت
ّ
ض ِو أ ْن يكون منتميا إلى الجهازيْن التشريعي والتنفيذي.
  ال يمكن ِلل ْ ُع ْ

5.توص ّيات تتعلق ِبكيف ّيات تعيين األعضاء (المادة )4
األع َ
األعضــاء «المتخصصيــن فــي الطفولــة»
ضــاء علــى تحقيــق تــوازُن َعـ َددِ ّي بيــن ْ
 الحـ ْرص خــال ت ْعييــن ْ
«المتخصصيــن فــي األســرة»؛
واألعضــاء
ّ
الجهوي في التعيينات؛
 مراعاة مبدأ المناصفة ،والبُعد
ّ

غرفتي البرلمان.
ورئيسي
الح ُكومة
 اعتماد التوازن في مسطرة التعيين بيْن الملك ورئيس ُ
ْ
ْ
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6.توصية تتع ّلق بالمادة  6المتعلقة بفقدان العضوية بالمجلس
ضوية في حالة ال َم َرض طويل األ َمد.
 التن ِْصيص كذلك على ُفقْدان صفة ال ُع ْ

7.ت ْوصية تتع ّلق بالنشر في الجريدة ال ّرسمية
  التن ِْصيص على ْ
الج ِري َدة ال ّر ْسم ّية.
نش ِر اآلراء في َ

8.توصية تتعلق بمصادر تمويل المجلس
صيغة ِ
ٍ
واح َدة فقط من ِصيَغ ت ْمويل المجلس ،وهي الت ْمويل من ميزانية الدولة.
  اإلبْقاء على

 9.توصيات تتع ّلق ِب»هيئات الحكامة»
 إحالة تشكيل اللّجان ال ّدائمة والمؤقتة إلى النّظام الداخلي؛
ـذي يتك ـ ّون مــن ال ّرئيــس واألميــن العــام ورؤســاء اللجــان ال ّدائمــة،
إحــداث مكتــب تنفيـ ّ
 التنْصيــص علــى ْ
الســنوية،
يتو ّلــى مه ّمــة ال ُم َســاهمة فــي ْ
وضــع جــ ْد َول أَ ْع َمــال الج ْمعيــة العا ّمــة ،وإعــداد برامــج الع َمــل ّ
الســنوي؛
والتقريــر
ّ
 الت ِ
السنة.
ّنصيص على ّ
أن َ
الج ْمعية العا ّمة العادية تنعقد على األق ّل أ ْربَع م ّرات في ّ
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مـالحــق
الملحق  :1فصول من الدستور المغربي تتع ّلق بمشروع القانون
«األســرة القائمــة علــى عالقــة الــزواج الشــرعي هــي الخليــة األساســية للمجتمــع .تعمــل الدولــة
الفصــل :32
ْ
علــى ضمــان الحمايــة الحقوقيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة لألســرة ،بمقتضــى القانــون ،بمــا يضمــن وحدتهــا
واســتقرارها والمحافظــة عليهــا .تســعى الدولــة لتوفيــر الحمايــة القانونيــة ،واالعتبــار االجتماعــي والمعنــوي
لجميــع األطفــال ،بكيفيــة متســاوية ،بصــرف النظــر عــن وضعيتهــم العائليــة .التعليــم األساســي حــق للطفــل
وواجــب علــى األســرة والدولــة.
يحدث مجلس استشاري لألسرة والطفولة».
الفصــل « :169يتولــى المجلــس االستشــاري لألســرة والطفولة،المحــدث بموجــب الفصــل  32مــن هــذا الدســتور،
ّ
المخططــات الوطنيــة المتعلقــة بهــذه المياديــن،
وضعيــة األســرة والطفولــة ،وإبْـ َداء آراء حـ ْول
مه ّمــة تأميــن تت ّبــع ْ
السياســة ال ُع ُموم ّيــة فــي مجــال األســرة ،وضمان تت ّبــع وإنْجاز البرامــج الوطن ّية،
وتنشــيط النقــاش العمومـ ّـي حـ ْول ّ
المختصــة».
المقد َمــة مــن قبــل ُمختلــف القطاعــات ،والهيــاكل واألجهــزة
َّ
ّ
التصدير ُج ْز ًءا ال يتجزّأ من الدستور.
التصدير :يُشكل هذا
ْ
 حظــر ومكافحــة ك ّل أشــكال التمييــز ،بســبب الجنْــس أو اللـ ْون أو ال ُمعتقــد أو الثقافــة أو االنتمــاء االجتماعـ ّـي أو
وضــع َشــخْ ِص ّي ،م ْه َمــا كان؛
اإلعاقــة أو أي ْ
الجهـ ّ
ـوي أو اللغــة أو َ
صــادق عليهــا المغــرب ،وفــي نطــاق أحــكام الدســتور ،وقوانيــن المملكــة،
 جعــل االتفاقيــات الدول ّيــة ،كمــا َ
تسـ ُموَ ،فـ ْو َر نشــرها ،علــى ْ
وه ّويتهــا الوطنيــة ال ّر ِ
التشــريعات الوطنيــة ،والعمــل علــى مالءمــة هــذه
اســخةْ ،
التشــريعات مــع مــا تتطلبــه تلــك ال ُمصادقــة.
ّ
والمنظمــات غيــر الحكوم ّيــة وتمــارس أنشــطتها بحر ّيــة ،فــي
ُؤســس ج ْمعيــات المجتمــع المدنـ ّـي
الفصــل « :12ت ّ
نطــاق احتــرام الدســتور والقانــون.
الســلطات العموميــة ،إال بمقتضى مق ّرر
قضائي .تُســاهم
ال يمكــن حــل هــذه الجمعيــات والمنظمــات أو توقيفهــا مــن لـ ُد ْن ّ
ّ
الج ْمعيــات المهتمــة بقضايــا الشــأن العــام ،والمنظمــات غيْــر الحكوميــة ،فــي إطــار الديمقراطيــة التشــا ُركية ،فــي
المؤسســات ال ُمنتخبــة والســلطات العموميــة ،وكــذا في تفعيلهــا وتقييمها.
إعــداد قــرارات ومشــاريع لــدى
ّ

وعلى هذه المؤسسات والسلطات تنظيم هذه المشاركة ،طبْ َق ُش ُروط وكيْف ّيات يحددها القانون.
ّ
يجب أ ْن يكون تنظيم الج ْمعيات
وتسييرها ُمطابقا للمبادئ الديمقراطية».
والمنظمات غير الحكومية ْ
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الفصــل « :19يتمتــع ال ّرجــل والمــرأة ،علــى قــدم ال ُم َســاواة ،بالحقــوق والح ّريــات المدن ّيــة والسياســية واالقتصادية
أحكامِ ــهِ األخــرى ،وكــذا فــي
واالجتماعيــة والثقافيــة والبيئيــة ،الــواردة فــي هــذا البــاب مــن ال ّد ْســتور ،وفــي ْ
االتفاقيــات والمواثيــق الدول ّيــة ،كمــا صــادق عليهــا المغــرب ،وك ّل ذلــك فــي نطــاق أحــكام ال ّدســتور وثوابــت
المملكــة وقوانينهــا.
تسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين ال ّرجال والنساء.
ْ
وتُحدث لهذه الغاية ،هيئة للمناصفة و ُمكافحة كل ْ
أشكال التمييز».
موجهــة إلــى األشــخاص والفئــات مــن ذوي
الفصــل « : 34تقــوم الســلطات العموميــة بوضــع وتفعيــل سياســات َّ
خصوصــا علــى مــا يلــي:
االحتياجــات الخاصــة .ولهــذا الغــرض ،تســهر
ً
ّ
ٍ
لفئات من النساء واألمهات ،ولألطفال واألشخاص المسنّين والوقاية منها؛
الهشة
 معالجة األ ْوضاع
 إعــادة تأهيــل ْ
األشــخاص الذيــن يعانــون مــن إعاقــة جســدية ،أو حســية حركيــة ،أو عقليــة ،وإدماجهــم فــي
الحيــاة االجتماع ّيــة والمدن ّيــة ،وتيســير تمتعهــم بالحقــوق والح ّريــات المعتــرف بهــا للجميــع.
الفصــل « :137تُســاهم الجهــات والجماعــات الترابيــة األخــرى فــي تفعيــل السياســة العامــة للدولــة ،وفــي إعــداد
السياســات الترابيــة ،مــن خــال ُممثليهــا فــي مجلــس المستشــارين».
الفصــل  :159تكــون الهيئــات المكلفــة بالحكامــة الجيــدة مســتقلة ،وتســتفيد مــن دعــم أجهــزة الدولــة ،ويمكــن
للضبــط والحكامــة الجيــدة.
للقانــون أن يُحــدث عنــد الضــرورة ،هيئــات أخــرى ّ
الفصل :160
المؤسســات والهيْئــات المشــار إليهــا فــي الفصــل  161إلــى الفصــل  170مــن هــذا الدســتور تقديــم تقريــر
علــى
ّ
عــن أعمالهــا ،مـ ّرة واحــدة فــي الســنة علــى األقـ ّل ،الــذي يكــون موضــوع مناقشــة مــن قبــل البرلمــان.
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الملحق  :2تلخيص لرأي المجلس الوطني لحقوق اإلنسان

5

استند رأي المجلس الوطني لحقوق اإلنسان على مرتكزين اثنين:
 1 .1مرتكــزات الــرأي فــي إطــار االختصاصــات ال َمنُوطــة بالمجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان ،وفــي ســياق
أحــكام دســتور فاتــح يوليــوز ّ ،2011
نظــم المجلــس
تعبئــة مختلــف الفاعليــن المعنييــن بمسلســل تفعيــل ْ
سلســلة مــن اللقــاءات وجلســات النقــاش حــول اختصاصــات المجلــس االستشــاري لألســرة والطفولــة
ومهامــه وهيكلتــه وتكوينــه وطريقــة اشــتغاله ،علــى ضــوء مقتضيــات الفصــل  169مــن الدســتور ،وحــول
والمؤسســات األخــرى ،المعن ّيــة بالدفــاع عــن حقــوق اإلنســان
تكامــل مهــام المجلــس مــع الهيئــات
ّ
والمواطــن ،والنّهــوض بهــا لتج ّنــب استنســاخ االختصاصــات وتداخلهــا.
الصــادرة عــن هــذه اللقــاءات ،وبعــد تحليــل التجــارب الدوليــة ال ُمرتبطــة بعمــل
 2 .2وفــي ضـ ْوء ال ّت ْو ِصيــات ّ
المؤسســات المعنيــة باألســرة والطفولــة ،قــام المجلــس الوطنـ ّـي لحقــوق اإلنســان بإعــداد هــذا الــرأي،
مــن أجــل تزويــد الفاعليــن المعنييــن بجملــة مــن التوضيحــات التــي يكــون مـ ْن شــأنها ال ُمســاهمة فــي
إغنــاء القــرار العمومـ ّـي المتعلــق بإحــداث المجلــس االستشــاري لألســرة والطفولــة».
دراسة التجارب الدولية
إلنجــاز هــذه ال ّدراســية ،تــ ّم اختيــار  9دول تنتمــي إلــى  4قــا ّرات :مــن أ ْمريــكا الشــمالية الكيبيــك ،وأمريــكا
الجنوب ّيــة األرجنتيــن والمكســيك ،وبلــدان عربيــة هــي :األردن ،قطــر ،ومــن أوروبــا ،فرنســا وإســبانيا.
معايير االختيار :التمثيل ّية الجغراف ّية ،وتوفر البيانات والمها ّم.
حدود الدراسة ،كما أشار إليها المجلس الوطني لحقوق اإلنسان:
غيــاب إطــار مرجعـ ّـي مشــترك بيــن البلــدان التــي تـ ّم اختيارهــا للمقارنــة ،وتنـ ّوع التجــارب واالختالفــات القائمــة
فــي هــذا المجــال ،وال س ـ ّيما بيــن بلــدان ّ
الشــمال وبلــدان الجنــوب ،عوامــل تطــرح بعــض المشــاكل فــي مجــال
المقارنــة بيــن مختلــف مجالــس األســرة والطفولــة.
تجســدت فــي وجــود
التفــا ُوت الموجــود بيــن مختلــف المجالــس مــن حيْــث المعلومــات المتوفــرة .وهــي مســألة
ّ
موســع ودقيــق بمــا فيــه الكفايــة لبعــض المجالــس ،وتحليــل آخــر يفتقــر إلــى بعــض ال ُمعطيــات الهامــة
تحليــل ّ

بالنســبة للمقارنــة.

ـإن ال ُمالحظــات النقديــة التــي
أن الســياق االجتماعـ ّـي والسياسـ ّـي يختلــف مــن بلـ ٍـد إلــى آخــر ،فـ ّ
وبالنظــر إلــى ّ
المتعلّقــة بتجربــة المجلــس ال تُصــاغ مــن طــرف الوطنييــن إ ّال فــي بعــض البلــدان المختــارة .وهــو أ ْمـ ٌر ال يســاعد
لتج ِربَــة المجالــس.
الخبــراء االستشــاريون علــى القيــام بتقييــم ج ّيــد ْ

 - 5املجلس الوطني حلقوق اإلنسان :إحداث املجلس االستشاري لألسرة والطفولة .سلسلة املساهمة يف التقاش العمومي ،رقم .1
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وبالتالي ،فقد استنتج المجلس الوطني لحقوق اإلنسان الخُ الصات التالية:
خاص واستقاللية في التدبير؛
وضع
 تمكين المجلس من ْ
ّ
السياســات العموميــة واالســتراتيجيات
 إعطــاء األولويــة ل «المقاربــة الحقوقيــة» التــي تركــز علــى تنويــر ّ
أكثــر ممــا ت ّركــز علــى الخدمــات والمســاعدات؛
 تحليل تط ّور البنيات األسرية ،من أجل استباق السياسات واالستراتيجيات على المدى البعيد؛
 التفكيــر فــي ُســبل ْ
األســرة والطفولــة ،وذلــك مــن خــال
تطويــر تنســيق ف ّعــال للسياســات العموم ّيــة حــول ْ
وضــع سياســة أســرية شــاملة ،منْدمجــة ومدمجــة تأخــذ فــي االعتبــار التن ـ ّوع االجتماعـ ّـي.
تركيبي لتوصيات المجلس الوطني لحقوق اإلنسان السابقة على مشروع القانون.
ملخص
ّ
فيما يتعلق:

بوضعية المجلس:
لألســرة والطفولــة إزاء
1 .1يدعــو المجلــس الوطنـ ّـي لحقــوق اإلنســان إلــى اســتقاللية المجلــس االستشــاري
ْ
ـذي.
الجهــاز التنفيـ ّ

بمهامه:
ّ
 2 .2تنويــر وت ْوجيــه السياســات العموميــة والتشــريعات فــي عالقــة بواليتهــا ،وذلــك مــن خــال ممارســة
يقظــة مســتم ّرة ،والقيــام بمشــاورات ،وإنتــاج آراء ودراســات وبحــوث وتقاريــر؛
3 .3االستجابة لإلحاالت الواردة عليها من الحكومة والبرلمان إلبْداء ال ّرأي؛
4.4إطــاق وتنشــيط ْ
السياســات العموميــة
وإشــراك جميــع األطــراف المعن ّيــة فــي النقــاش ال ُع ُمومــي حــول ّ
التــي تســتهدف األســر والطفولــة؛
5 .5إنجاز آراء للحكومة ،وتقديم ت ْوصيات؛
باألسرة والطفولة.
6 .6ضمان تت ّبع وتقييم السياسات العمومية المتعلقة
ْ

بوظائفه:
	-تحسين المعرفة المتعلقة باألسرة والطفولة؛
الســلطات العموميــة علــى وضــع وتنفيــذ سياســات أ ُ َسـ ِـر ّية مندمجــة ومالئمة ،واســتراتيجيات،
	 -مســاعدة ّ
وإصالحــات القوانين والسياســات العمومية؛
ّ
المختصة.
والمنظمات والهيئات
	-تت ّبع/تقييم تنفيذ البرامج الوطنية التي تطلقها مختلف الوزارات
ّ
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بتأليفه:
	-الذي ينبغي أ ْن يستند إلى تمثيل ّية هامة لمختلف الفاعلين المعن ّيين ،ومجاالت االختصاص؛
غرفتي البرلمان؛
ورئيسي
	 ½-يعينه الملك ،ورئيس الحكومة
ْ
ْ

	 ½-تعينــه لجنــة يتــم إنشــاؤها لهــذه الغايــة ،والتــي تتو ّلــى النظــر فــي الترشــيحات بنــا ًء علــى معاييــر
ـوي ،ضما ًنــا لإلنصــاف وتعدديــة التخصصــات.
الكفــاءة واالنخــراط فــي الوســط الج ْمعـ ّ
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الملحق  :3مبادئ باريس
المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان
وتحييــن المعلومــات المتعلقــة
خــال شــهر أكتوبــر  ،1991نظــم مركــز حقــوق اإلنســان لقــاءات دوليــة لفحــص ْ
المؤسســات الوطنية،
بالمؤسســات الوطنيــة المكلفــة بحقــوق اإلنســان .وقــد شــارك فــي هــذه النــدوة ممثلون عــن
ّ
ّ
ومؤسســات متخصصــة ،ومنظمــات حكوميــة وغيــر حكوميــة.
والــدول ،ومنظمــة األمــم المتحــدة،
ّ
وعــاوة علــى تبــادل وجهــات النظــر حـ ْول الترتيبــات القائمــة ،فقــد أعـ ّد المشــاركون فــي هــذه اللقــاءات سلســلة
شــاملة مــن التوصيــات تتعلــق بــدور المؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان ،وتكوينهــا ،ووضعيتهــا ووظائفهــا.
وفيمــا يلــي ّ
ملخــص لهــذه التوصيــات التــي صادقــت عليهــا لجنــة حقــوق اإلنســان فــي مــارس ( 1992القــرار
 )1992/54والجمعيــة العامــة (القــرار A / RES / 48/134المــؤرخ فــي  20دجنبــر :)1993
 .أاالختصاصات والمسؤوليات

1 .1تختص المؤسسة الوطنية بتعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها.
للمؤسســة الوطنيــة واليــة واســعة قــدر اإلمــكان ومنْصــوص عليهــا ص َراحــة فــي أحــد النصــوص
2 .2تكــون
ّ
الدســتورية أو التشــريعية التــي تحــدد تشــكيلها ونطــاق اختصاصاتهــا.
للمؤسسة الوطنية ،من جملة ما تكون ،االختصاصات التالية:
3 .3تكون
ّ
أي
 .أتقديــم آراء وتوصيــات ومقترحــات وتقاريــر ،علــى أســاس
استشــاري ،إلــى الحكومــة أو البرلمــان أو ّ
ّ
باســتخدام حقهــا فــي االســتماع إلــى أيــة
جهــاز آخــر مختــص ،ســواء بنــاء علــى طلــب الســلطات المعنيــة أو ْ
مســألة دون إحالــة مــن جهــة أعلــى ،بشــأن جميــع المســائل المتعلقــة بتعزيــز حقــوق اإلنْســان وحمايتهــا.
للمؤسســة الوطنيــة أن تقــرر نشــر هــذه اآلراء والت ْوصيــات والمقترحــات والتقاريــر ،وكذلــك جميــع
ويجــوز
ّ
ال ُمبــادرات التــي تتخذهــا المؤسســة الوطنيــة والتــي تشــمل المجــاالت التاليــة:
1 .1جميــع األحــكام التشــريعية واإلداريــة ،وكذلــك األحــكام المتعلقــة بالتنظيمــات القضائيــة التــي تهــدف
الصــدد تــدرس المؤسســة
إلــى المحافظــة علــى حمايــة حقــوق اإلنســان وتوســيع نطاقهــا .وفــي هــذا ّ
الوطنيــة التشــريعات والنصــوص اإلداريــة الســارية ،فضـ ً
ا عــن مشــاريع القوانيــن ومقترحاتهــا ،وتقــدم
انســجام هــذه النّصــوص مــع المبــادئ األساســية لحقــوق
الت ْوصيــات التــي تراهــا مناســبة لضمــان
ِ
اإلنســان .وتوصــي ،عنــد االقتضــاء ،باعتمــاد تشــريع جديــد أو بتعديــل التشــريع المعمــول بــه ،وباعتمــاد
التدابيــر اإلداريــة أو بتعديلهــا؛
2 .2أية حالة النتهاك حقوق اإلنسان تقرر تناولها؛
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بوجه عا ّم ،وعن مسائل أكثر تحدي ًدا؛
3 .3إعداد تقارير عن الحالة الوطنية لحقوق اإلنسان ْ
4.4توجيــه انتبــاه الحكومــة إلــى حــاالت انتهــاك حقــوق اإلنســان فــي أي جــزء مــن البلــد وتقديــم مقترحــات
وضــع حـ ٍّـد لهــذه الحــاالت ،وعنــد االقتضــاء ،إبــداء الـ ّرأي بشــأن
إليهــا تتعلــق بالمبــادرات الراميــة إلــى ْ
موقــف الحكومــة وردود فعلهــا؛
 .بتعزيــز وضمــان المواءمــة بيــن التشــريع واللوائــح والممارســات الوطنيــة واالتفاقيــات الدوليــة المتعلقــة
بحقــوق اإلنســان التــي تكــون الدولــة طرفــا فيهــا ،والعمــل علــى تنفيذهــا بكيف ّيــة فعليــة؛
صادقة على االتفاقيات المذكورة أو على االنضمام إليها وضمان تنفيذها؛
.جتشجيع ال ُم َ
.دال ُمســاهمة فــي إعــداد التقاريــر التــي ينبغــي للــدول أن تق ّدمهــا إلــى هيئــات ولجــان األمــم المتحــدة ،وكذلــك
إلــى المؤسســات اإلقليميــة تنفيـ ًذا اللتزاماتهــا بموجــب ال ُمعاهــدات ،وعنــد االقتضــاء ،إبــداء الـ ّرأي فــي هــذا
الموضــوع مــع إيــاء االحتــرام الواجــب الســتقاللها؛
المؤسســات األخْ ـ َرى فــي منظومــة األمــم المتحــدة والمؤسســات اإلقليمية
.هالتعــا ُون مــع األمــم المتحــدة وجميــع
ّ
والمؤسســات الوطنيــة فــي البلــدان األخــرى المختصــة بمجــاالت تعزيــز وحمايــة حقــوق اإلنســان؛
ّ
.والمســاعدة فــي إعــداد البرامــج المتعلقــة بتدريــس حقــوق اإلنســان والبحــوث المتصلــة بهــا ،والمشــاركة فــي
تنفيذهــا فــي المــدارس والجامعــات واألوســاط المهنيــة؛
.زاإلعــان عــن حقــوق اإلنســان والجهــود المبذولــة ل ُمكافحــة جميــع أشــكال التمييــز ،ال ســ ّيما التمييــز
وخاصــة عــن طريــق اإلعــام والتثقيــف وباســتخدام جميــع
وعــي الجمهــور،
ال ُعنْصـ ّ
ـري ،عــن طريــق زيــادة ْ
ّ
الصحافــة.
أجهــزة ّ
.

والتع ّددية
بالتشكيل وضمانات االستقالل
َ

1 .1ينبغــي أ ْن يكــون تكويــن المؤسســة الوطنيــة وتعييــن أعضائهــا ،ســواء باالنتخــاب أو بغيــر انتخــاب ،وفقــا
إلجــراءات تتيــح توفــر الضمانــات الالزمــة لضمــانِ التمثيــل التعـ ّددي للقــوى االجتماعيــة (فــي المجتمــع
المدنــي) المعنيــة بتعزيــز وحمايــة حقــوق اإلنســان ،ال سـ ّيما بســلطات تســمح بإقامــة تعــاون ف ّعــال مــع
الجهــات التاليــة ،أو باشــراك ممثليــن لهــا:
العنصــري
وج ُهــود مكافحــة التمييــز
ّ
	-مــن المنظمــات غيْــر الحكوميــة المعنيــة بحقــوق اإلنســان ُ
والنقابــات  ،والمنظمــات االجتماعيــة والمهنيــة المعنيــة ،وال س ـ ّيما الحقوق ّيــون واألطبــاء ورجــال
اإلعــام ّ
والشــخصيات العلميــة البــارزة؛
	-من التيارات في الفكر الفلسفي والديني؛
	-من الجامعات والخبراء المؤهلون؛
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	-من البرلمان؛
	-مــن اإلدارات الحكوميــة (وفــي حالــة انضمامهــا ال يشــترك ممثلوهــا فــي المــداوالت إال بصفــة
استشــارية).
2 .2ينبغــي أن تملــك المؤسســة الوطنيــة الهيــاكل األساس ـ ّية المناســبة لسالســة َس ـيْر أنشــطتها ،وبصفــة
خاصــة األمــوال الكافيــة لذلــك ،وينبغــي أ ْن يكــون ال َغ ـ َرض مــن هــذه األمــوال هــو تمكينهــا مــن تدبيــر
تمــس
موظفيهــا وأماكــن عملهــا لتكــون مســتقلة عــن الحكومــة وغيــر خاضعــة لمراقبــة ماليــة قــد
ّ
اســتقاللها.
مؤسســة مســتقلة حقــا
3 .3مــن أجــل كفالــة اســتقرار واليــة أعضــاء المؤسســة الوطنيــة ،التــي لــن تكــون ّ
بغيــره ،ينبغــي أن يكــون تعينهــم بقــرار رســمي يحــدد المــدة المعينــة لواليتهــم .وتكــون الواليــة قابلــة
المؤسســة.
للتجديــد ،شــريطة كفالــة اســتمرار التعدديــة فــي عضويــة
ّ
.جطرائق العمل

ينبغي للمؤسسة الوطنية في إطار عملها ،القيام بما يلي:
1 .1أ ْن تبحــث بحر ّيــة جميــع المســائل التــي تدخــل فــي نطــاقِ اختصاصهــا ،ســواء كانــت مق ّدمة مــن الحكومة
أعضائهــا أو مــن
أو قــررت تناولهــا دون إحالتهــا إليهــا مــن ســلطة أعلــى ،بنــاء علــى اقتــراح مقـ ّدم مــن ْ
أي ملتمــس آخــر؛
أي شــخص وأن تحصــل علــى أيــة معلومــات وأيــة وثائــق الزمــة لتقييــم الحــاالت التــي
2 .2أن تســتمع إلــى ّ
تدخــل فــي نطــاق اختصاصهــا؛
3 .3أ ْن تخاطب الرأي العام مباشرة أو من خالل جهاز إعالمي ،ال س ّيما للتعريف بآرائها وتوصياتها؛
4.4أن تعقــد اجتماعــات بصفــة منتظمــة ،وعنــد االقتضــاء ،بحضــور جميــع أعضائهــا الذيــن يدعــون إلــى
الحضــور طبقــا لألصــول المقــررة؛
فروعــا محليــة إقليميــة
5 .5أن تشــكل أفرقــة عاملــة مــن بيــن أعضائهــا ،حســب االقتضــاء ،وأن تنشــئ
ً
لمســاعدتها علــى االضطــاع بمهامهــا؛
6 .6أن تجــري مشــاورات مــع الهيئــات األخــرى ،القضائيــة أو غيــر القضائيــة ،المســؤولة عــن تعزيــز وحمايــة
حقــوق اإلنســان (ال ســيما أمنــاء المظالــم ،ووســطاء التوفيــق ،والمؤسســات المماثلــة)؛
7 .7أن تعمــد ،نظــ ًرا للــدور األساســي الــذي تؤديــه المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي توســيع نطــاق عمــل
المؤسســات الوطنيــة ،إلــى إقامــة عالقــات مــع المنظمــات غيــر الحكوميــة التــي تكــ ّرس نفســها
لتعزيــز وحمايــة حقــوق اإلنســان ،وللتنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة ،و ُمكافحــة العنصريــة ،وحمايــة
المجموعــات الضعيفــة بصفــة خاصــة (الســيما األطفال ،والعمال المهاجرين ،والالجئين ،واألشــخاص
متخصصــة.
ال ُمعاقيــن جســد ّيا وعقل ّيــا) ،أو لمجــاالت
ّ
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قضائي
شبه
.دمبادئ تكميلية تتعلق بمركز اللجان التي تملك اختصاصات ذات َ
طابع ْ
ّ

قــد تخ ـ ّول المؤسســة الوطنيــة ُســلطة تلقــي وبحــث الشــكاوي وااللتماســات المتعلقــة بحــاالت فرديــة .ويمكــن
عــرض القضايــا عليهــا بواســطة األفــراد ،أو ممثليهــم ،أو أطــراف ثالثــة ،أو ّ
منظمــات غيــر حكوميــة أو ج ْمعيــات
أو نقابــات أو غيرهــا مــن الهيئــات التمثيليــة .وفــي تلــك الظــروف ،ودون اإلخــال بالمبــادئ المبينــة أعــاه
المتعلقــة باالختصاصــات األخــرى للجــان ،يجــوز أن تســتند األعمــال التــي تكلــف بهــا إلــى المبــادئ التاليــة:
1 .1التمــاس تســوية و ّد ّيــة عــن طريــق المصالحــة أو ،مــع االلتــزام بالحــدود المقــررة قانونــا ،عــن طريــق
قــرارات ملزمــة ،أو باللجــوء إلــى الســرية عنــد االقتضــاء؛
2 .2إخطار مقدم االلتماس بحقوقه وال سيما بسبل االنْتصاف ال ُمتاحة له ،وتيسير وصوله إليها؛
مختصــة مــع االلتــزام
أي ُســلطة أخــرى
3 .3االســتماع إلــى أ ّيــة شــكاوي أو التماســات أو إحالتهــا إلــى ّ
ّ
بالحــدود المقــ ّررة قانو ًنــا؛
4 .4تقديــم ت ْوصيــات إلــى الســلطات المختصــة ،ال سـ ّيما باقتــراح تعديــات أو إصالحــات للقوانيــن واللوائــح
مصــدر العقوبــات التــي يواجههــا مق ّد ُمو االلتماســات
وال ُممارســات اإلداريــة،
ّ
وخاصــة عندمــا تكــون هــي ْ
لتأكيــد حقوقهم.
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اإل ْنصات إل ْيهم
الملحق  :4قائمة الفاعلين الذين َت َّم ِ

	-وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماع ّية.
	-المجلس الوطني لحقوق اإلنسان.
	-السيدة زهور الحر ،رئيسة اللجنة العلمية المكلفة بإعداد مشروع القانون رقم .78-14
	-الم ْرصد الوطني لحماية الطفل.
	-جمعيات تعمل في مجالِ الطفولة واألسرة.
	-المركزيات النقاب ّية.
	-االتحاد العام لمقاوالت المغرب.
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الملحق  :5قائمة أعضاء فريق العمل
مقرر املوضوع
ّ

شعيب جواد
•ابن الصديق فؤاد
•الخاديري محمد
•الدحماني محمد
•الراشدي عبد المقصود

أعضاء فريق العمل

•السعيدي عبد الصادق
•بربيش ليلى
الحي
•بسة عبد
ّ
•زاوي الزهرة
•قنديلة عبد الرحمان

اخلبير الدائم لدى املجلس

بنعيدة عمر
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