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من إعداد:
عبد الرزاق الحنويش ،خديجة مروازي،
حسن السماليل ،مراد الراغب ،شفيقة الهبطي

تقدمي:
إن انبثاق فكرة الوسيط من أجل الدميقراطية وحقوق اإلنسان وخروجه إىل الوجود
يف دجنرب  ،2007قد تم انطالقا من قناعة أعضائه بالرتابط التام بني قضايا الدميقراطية
وحقوق اإلنسان ،وهو كهيئة مستقلة ،اتخذ من املرافقة واملراقبة واالقرتاح اآلليات
األساسية يف عمله ومساءالته وترافعه لدى مختلف الفاعلني يف مؤسسات الدولة.
وهو ما يحاول الجيل الجديد من منظامت املجتمع املدين التأسيس له عرب التحفيز
عىل إرساء وتعزيز تقييم السياسات العمومية للحكومة ،وتقييم أداء الربملانيني ،وأدوار
باقي الفاعلني ،وذلك يف قضايا تتصل بتلك السياسات ،أو بالترشيعات وامللفات ذات
الصلة بقضايا حقوق اإلنسان كقضايا تقع يف قلب الدميقراطية.
وألننا نعتقد ،وبقوة ،يف دور الفاعل السيايس يف االقرتاح والتفاوض بشأن اإلصالحات
الدستورية ،فإن مالحظات واقرتاحات الوسيط تنطلق وتتصل بطبيعة دوره كفاعل
مدين يتموقع عمله يف صلب الرتابط بني قضايا الدميقراطية وحقوق اإلنسان ،وهي
املقرتحات التي تهم ست مستويات:
•املستوى األول يخص التأسيس الدستوري للمواطنة؛
•املستوى الثاين يخص حكامة املؤسسات؛
•املستوى الثالث يخص مقرتحات بشأن تجويد بعض فصول الدستور الحايل؛
•املستوى الرابع يخص توصيات هيئة اإلنصاف واملصالحة؛
•املستوى الخامس يخص اللغة األمازيغية؛
•املستوى السادس يخص التقاطع مع بعض مذكرات األحزاب السياسية والهيئات
املدنية.
وعليه سجل الوسيط من أجل الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف بيانه الصادر يوم  10مارس
 ،2011بخصوص مضامني الخطاب املليك لـ  9مارس  ،2011اإلصغاء العميق والتفاعل
اإليجايب للمؤسسة امللكية مع النبض املجتمعي مبختلف تعبرياته وخاصة يف ما يتعلق بـ :
7

e

e

eااللتزام الرصيح بتمكني البالد من إطار دستوري جديد يعيد االعتبار للسيادة
الشعبية وسموها يف االختيارات األساسية ويرسخ الدميقراطية ودولة الحق
والقانون؛
eالتمكني من إقرار هندسة جديدة للسلط التنفيذية والترشيعية والقضائية وفقا
للمعايري الدميقراطية املتعارف عليها كونيا.

وإذ سجل "الوسيط" تحديد الخطاب املليك للمرتكزات السبعة التي ينبغي أن تستند
عليها اللجنة املكلفة بإعداد مرشوع الدستور الجديد ،فإنه يسجل إيجابية االلتزام
الوارد يف الخطاب بخصوص إفساح املجال للجنة ذات الصلة بتوسيع دائرة االستشارة
وإمكانية االجتهاد يف اقرتاح كل اآلليات التي متكن من ترسيخ الدميقراطية والتوزيع
املتوازن للسلط وخضوعها ملبدأ املحاسبة ،فإن الوسيط يشدد عىل أن اإلصالحات
العميقة التي يرتقبها املغرب اليوم تتحدد يف تجدد بناء التعاقد انطالقا من التقاء
اإلرادة امللكية مع اإلرادة الشعبية والسياسية ،التي يطبعها التطلع املشرتك للدميقراطية
وحقوق اإلنسان وسمو الدستور ،انطالقا من مطالب الحركة الوطنية ،ووصوال إىل
تطلعات الحركة املجتمعية اإلصالحية الراهنة مبختلف تعبرياتها ودينامياتها.
ويتحدد تأسيس التعاقد عىل ثالث أبعاد تخص تجديد التعاقد حول ثوابت األمة،
والتأسيس للتعاقد حول ثوابت الدولة ،واملجتمع.
وهو التعاقد الذي يؤسس لسمو الدستور وللدميقراطية كاختيار وكقواعد ،ولسيادة
القانون.
إن الدفاع عن مبادئ حقوق اإلنسان والحريات وضامنها ،ومبدأ الدميقراطية وسمو
الدستور ،هي ما يؤسس خلفية للثوابت ،وللحقوق ،وللمؤسسات التي تعلو وال يعىل
عليها ،يف كل الظروف والسياقات واملستجدات.
إن الدميقراطية هي وحدها ما يضمن الحامية الفعلية لحقوق اإلنسان ،وللمواطنة،
وللتعدد السيايس وللتنوع املجتمعي ،والتي ترتهن باشرتاطات أساسية تتمثل يف سيادة
القانون وفصل السلط وحكامة النظام.
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بخ�صو�ص

الت�أ�سي�س الد�ستوري للمواطنة

أوال :بخصوص التأسيس الدستوري للمواطنة

سيكون مطلوبا يف التأسيس للحقوق والحريات يف الوثيقة الدستورية الرتكيز عىل ما ييل:
1. 1على مستوى المقومات:

•دولة إفريقية تجعل من أهدافها تحقيق الوحدة اإلفريقية؛
•السيادة الوطنية للشعب وهو مصدر كل السلطات يف الدولة؛
•نظام الحكم يف املغرب ملكية برملانية؛
•جميع املغاربة نساء ورجاال متساوون كمواطنني ومواطنات أمام القانون ويف كل الحقوق؛
يخضع جميع املواطنني واملواطنات املغاربة والسلطات العمومية للدستور وللقواعد
القانونية األخرى؛
•عىل جميع السلطات العمومية توفري الرشوط الرضورية لجعل الحرية واملساواة التي
يتمتع بها األفراد واملجموعات ،حقيقية وفعلية ،وإلغاء كل الحواجز التي تعيق تعزيزهام
وتسهيل مشاركة جميع املواطنني واملواطنات يف الحياة السياسية واملدنية واالقتصادية
والثقافية واالجتامعية؛
•يضمن الدستور وهو القانون األسمى يف البالد ،سيادة مبدأ الرشعية ،من خالل نرش
وتدرج معيار القانون وعدم اعتامد خارج مقتضيات القانون ،أي من الجزاءات التي تحد
من الحقوق الفردية وتوسيعها ومن األمن القضايئ ،ومسؤولية السلطات العمومية التي
مينع عليها القيام بأية مامرسة تحكمية.
2. 2الحقوق والواجبات األساسية:

•تؤول القواعد املتعلقة بالحقوق األساسية والحريات التي يقرها الدستور وباقي القوانني،
طبقا لإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان والعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية،
والعهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية ،االجتامعية والثقافية ،وكل املعاهدات
واالتفاقيات ذات الصلة التي صادق أو سيصادق عليها املغرب؛
•تكتسب الجنسية املغربية تلقائيا عن طريق األم أو األب وال تسقط بالحصول عىل
جنسية أخرى ،كام يحدد القانون رشوط الحصول عليها أو فقدانها يف الحاالت األخرى؛
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يتمتع األجانب املقيمون باملغرب بصفة قانونية بالحقوق التي يخولها لهم القانون
واالتفاقيات الثنائية واملعاهدات الدولية التي صادق عليها ،أو سيصادق عليها املغرب.
ويتمتعون بحق التصويت يف االنتخابات املحلية يف إطار املعاملة باملثل؛
•ال ميكن وحتى يف األحوال االستثنائية التي يجيزها الدستور تعليق العمل بالحقوق
األساسية وال التضييق عىل مامرستها.
3. 3الحقوق والحريات:

•جميع املغاربة متساوون أمام القانون وال ميكن أن يتعرضوا ألي نوع من التمييز
بسبب ظروف الوالدة ،أو العرق ،أو الجنس ،أو اللون ،أو الدين أو االعتقاد أو الرأي
أو اإلعاقة أو ألي سبب متعلق بالظروف الشخصية أو االجتامعية؛
•لكل شخص الحق يف الحياة ويف السالمة الجسدية واملعنوية ،وال ميكن ،ويف جميع
األحوال ،إخضاعه ألي نوع من التعذيب أو العقوبة القاسية واملعاملة الال إنسانية
أو الحاطة بالكرامة؛
•يحمي القانون الحق يف الحياة وال يجوز حرمان أي شخص من حياته أو إجراء أية
تجربة طبية أو علمية عىل أحد بدون رضاه الحر؛
•يضمن الدستور مساواة الجميع أمام القانون والتمتع بشكل متساو بحاميته ضد
أي متيز ألي سبب كالعرق أو الدين أو الجنس أو الرأي السيايس؛
•يضمن الدستور لكل شخص الحق يف التمتع بحرية الفكر وحرية املعتقد وفقا
لالتفاقيات ذات الصلة ،التي صادق أو سيصادق عليها املغرب؛
•ال يجوز تعريض أحد لإلكراه الذي من شأنه أن يخل بحريته يف اعتناق أي دين أو
معتقد يختاره.
e eالحق في الحرية الشخصية:

•لكل فرد الحق يف الحرية واألمان عىل شخصه وال يجوز توقيف أحد أو اعتقاله
تعسفا وال حرمانه من حريته إال ألسباب ينص عليها القانون وبشكل رصيح؛
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•ال ميكن أن تتجاوز مدة الوضع تحت الحراسة النظرية ويف أقىص األحوال املدة املحددة
قانونا ،وال ميكن متديدها ضمن هذه املدة إال بإذن مكتوب من طرف القضاء ولغرض
التحريات واألبحاث املتعلقة بأفعال محددة؛
•يستعيد املوقوف حريته مبارشة إذا مل يقدم إىل السلطة القضائية املختصة داخل املدة
املحددة قانونا للحراسة النظرية؛
•ينبغي إبالغ أي شخص ومبجرد إيقافه ،عن طريق اللغة أو بالوسيلة التي يفهم منها
املعنى ،املقصود بالحقوق التي يكفلها له القانون وأسباب إيقافه وأنه لن يجرب عىل
اإلدالء بأي ترصيح؛
•ضامن مؤازرة املحامي أثناء البحث عند الرشطة وخالل املتابعات القضائية؛
•يقدم املوقوف وبأقىص رسعة إىل السلطة القضائية ويضمن له أن يحاكم خالل مهلة
قصرية ،ليفرج عنه تلقائيا إذا مل يصدر يف حقه حكام يف املدة املحددة قانونا؛
•يتم اللجوء لالعتقال االحتياطي بصفة استثنائية ليعوض بضامنات مالية وشخصية
للحضور يف مراحل اإلجراءات القضائية واملحاكمة؛
•لكل شخص حق التقدم إىل املحكمة املختصة للبث وبدون تأخري يف قانونية توقيفه أو
اعتقاله احتياطيا والتي لها أن تأمر باإلفراج عنه فورا أو بكفالة؛
•لكل شخص حرم من الحرية بدون حق ولو لفرتة ،أو صدر يف حقه حكام بعد اعتقاله
احتياطيا بالرباءة ،الحق يف الحصول عىل التعويض.
e eتجريم االختفاء القسري ،واالعتقال التعسفي والتعذيب:

تعترب جرمية االختفاء القرسي واالعتقال التعسفي ومختلف أشكال التعذيب املحددة
وفق التعاريف واألوصاف والعنارص املكونة لها يف االتفاقات الدولية ،جرائم خطرية
يعاقب مرتكبيها بأشد العقوبات ،وكيفام كانت رتبهم أو وضعهم أو وظيفتهم ،أو ألي
عالقة لهم بتقييد الحرية ونفاذ القانون أو من يأمترون بأوامرهم أو من يقدمون بحكم
وظائفهم مساعدات أو خربات ،فضال عن كل من يتسرت أو ميتنع عن تقديم معلومات
تخص هذه الجرائم.
•ال تسقط هذه الجرائم بالتقادم؛
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•إقرار ومبقتىض القانون ضامنات خاصة للموظفني العموميني ووكالء السلطات
العمومية ،وأفراد األمن وكل األعوان املؤمترين بأوامر رؤسائهم عن واجب التبليغ عن
كل معلومات تدل عىل كل فعل أو محاولة ارتكاب جرائم التعذيب واالختفاء القرسي
واالعتقال التعسفي؛
•إقرار ضامنات خاصة ،ومبقتىض القانون ،لحامية ضحايا االنتهاكات الجسيمة لحقوق
اإلنسان وذوي حقوقهم عند االقتضاء؛
•التنصيص عىل أن مقتضيات الدستور ال تتناقض مع معاهدة روما الخاصة باملحكمة
الجنائية الدولية.
e eحماية الحياة الخاصة:

•مينع التدخل يف الشؤون الخاصة للشخص ويف شؤون أرسته ،ويحمي الدستور كرامته
وخصوصيته وسمعته وحرمة املسكن ،الذي ال ميكن دخوله إال مبوافقة ساكنه تبعا
لقرار قضايئ وتطبيقا ملا ينص عليه القانون؛
•ضامن رسية التواصل واملراسالت بجميع أشكالها ،وتنوعاتها وال ميكن رفع هذه الرسية
إال بقرار قضايئ.
e eحرية اإلقامة والتنقل:

•لكل املغاربة الحق يف التنقل يف مجموع الرتاب الوطني واختيار اإلقامة بحرية يف أي
جزء منه؛
•ال ميكن منع أي مغريب من دخول املغرب أو مغادرته أو الرجوع إليه إال وفق الرشوط
التي يحددها القانون وال يجوز الحد من هذا الحق ألسباب سياسية أو عقائدية.
e eحرية الرأي والتعبير:

•ضامن حرية الرأي والتعبري ،بدون أي مضايقة ومن أي نوع كانت ،حق أصيل
يضمنه الدستور ويشمل هذا الحق النرش الحر لألفكار واآلراء واإلبداعات الفكرية،
والفنية والعلمية والتقنية وحق الحصول بحرية عىل كل معلومة صحيحة وبكل
وسائل النرش والتوزيع؛
•ال تخضع هذه الحقوق ألي رقابة مسبقة؛
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•ينظم القانون عمل ومراقبة وسائل اإلعالم التابعة للدولة بشكل مبارش أو غري مبارش،
وضامن الولوج إىل هذه الوسائل ملختلف التعبريات الثقافية ،االجتامعية والسياسية
ويف احرتام صارم لتعددية املجتمع املغريب وتنوعه؛
•ال ميكن الحد من حرية الرأي والتعبري مبختلف أشكاله إال يف الحدود التالية ومبقتىض
القانون:
ـ ـعند اإلخالل باالحرتام وبسمعة الغري؛
ـ ـعند املس بالحياة الخاصة ،ولرضورة حامية الشباب والطفولة واألخالق العامة
واألمن القومي؛
ـ ـ متنع ومبقتىض القانون أي دعاية للعدوان ،وللكراهية الدينية والعنرصية والتحريض
عىل العنف؛
ـ ـال ميكن حجز أو إيقاف أي وسيلة من وسائل اإلعالم أو إصدار أو توزيع أي
مطبوع وتسجيل أي عمل فكري أو فني إبداعيا كان أو علميا أو تقنيا إال بقرار
قضايئ قابل للطعن.
e eحرية التجمع:

•التجمع السلمي وغري املسلح حق مضمون وال يتطلب القيام به إذنا مسبقا بالرتخيص
من السلطات العمومية املختصة؛
•يرصح لدى السلطات مسبقا بالتجمعات والتظاهرات إذا كانت ستقام بالطريق العام
لتوفري الحامية واألمن للعموم وللممتلكات ،وال ميكن منعها إال إذا كانت ستشكل خطرا
عىل األشخاص واملمتلكات وبقرار معلل قابال للطعن أمام الجهة القضائية املختصة.
e eتكوين الجمعيات ومنعها:

•ضامن حق تكوين الجمعيات؛
•تكوين الجمعيات يتم مبجرد الترصيح إىل الجهة التي يعنيها القانون؛
•الجمعيات التي تسعى إىل أهداف وتستعمل وسائل تكون من ضمن الجرائم املحددة
مبقتىض القانون والجمعيات الرسية ،أو العسكرية وشبه العسكرية تعترب غري رشعية؛
•ال ميكن منع أي جمعية أو تعليق نشاطها إال بقرار قضايئ قابل للطعن.
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e eالحق في المشاركة ودور األحزاب:

•لكل املواطنني واملواطنات يف الداخل والخارج ،وبدون أي متييز الحق يف املشاركة يف
الشؤون العامة ،إما مبارشة أو بواسطة ممثلني منتخبني بكامل الحرية يف انتخابات
دورية وباالقرتاع العام والرسي مبا يضمن التعبري الحر واملستقل عن إرادة الناخب؛
•لكل املواطنني واملواطنات الحق عىل قدم املساواة ،يف تقلد املهام والوظائف
العمومية ضمن الرشوط التي ينظمها القانون؛
•األحزاب السياسية :تعرب عىل التعددية السياسية وتساهم يف التكوين والتعبري عىل
اإلرادة الشعبية ،وتشكل األداة األساسية يف املشاركة السياسية؛
•مينع تشكيل األحزاب عىل أسس عنرصية ،عرقية أو دينية ،ومتارس نشاطها بحرية
مع التقيد الكامل بالدستور واحرتام القانون واعتامد الشفافية واملبادئ الدميقراطية
يف تسيريها ونشاطها.
e eالضمانات القضائية:

•كل شخص متهم بجرمية يعترب بريئا إىل أن يثبت ارتكابه لها وإدانته قضائيا عنها
بحكم نهايئ وفق رشوط املحاكمة العادلة كام تحددها املعايري ورشوط االتفاقات
واملعاهدات الدولية ذات الصلة؛
•لكل شخص الحق يف اللجوء إىل املحاكم الوطنية لحامية الحقوق األساسية التي
يضمنها الدستور والقوانني النافذة؛
•لكل شخص الحق يف أن تنظر محكمة مستقلة ومحايدة ،نظرا منصفا وعلنيا يف
حقوقه والتزاماته ويف أي تهمة جزائية توجه إليه؛
•ال جرمية إال بنص قانوين ،وال يدان أحد بجرمية بسبب عمل أو امتناعه عن القيام
بعمل مل يكن يف حينه يشكل جرما مبقتىض القانون الوطني والدويل ،كام ال توقع
أي عقوبة عليه أشد من تلك التي كانت سارية يف الوقت الذي ارتكب فيه الفعل
الجرمي وإذا صدر قانون بعقوبة أخف ،يستفيد بأثر رجعي من تخفيف العقوبة؛
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ال ميكن توقيف أو اعتقال أي شخص إال وفق الرشوط التي يحددها القانون ويتم إعالمه
ومبارشة باللغة ،أو بأية وسيلة أخرى يفهمها بحقوقه كاملة والتهمة املوجهة إليه؛
• تضمن للشخص حقوق الدفاع كاملة ومن ضمنها مناقشة شهود االتهام أمام
املحكمة واالستعانة بدون قيود بشهود النفي وكل الوسائل التي يثبت من خاللها
براءته؛
•وتضمن له االستعانة مبحامي من اختياره يف كافة املراحل ومن لحظة التوقيف وأن
ال يكره عىل الشهادة عىل نفسه أو االعرتاف بأي فعل مجربا؛
•ويتمتع الجميع وبدون استثناء من مختلف درجات التقايض ووفق نفس الرشوط
وبنفس الضامنات ،عىل أن يؤخذ يف األحكام الصادرة يف أغلب األحيان ،بالوسائل
البديلة عن العقوبات السالبة للحرية ،كام يتمتع العسكريون املتابعون يف قضايا
الحق العام بنفس الحقوق؛
•ال ميكن أن تتضمن العقوبات السالبة للحرية والتدابري الوقائية الحكم باألشغال
الشاقة؛
•يعامل جميع املحرومني من حريتهم معاملة إنسانية ،ويراعي نظام السجون معاملة
يكون هدفها األسايس إصالحهم وإعادة تأهيلهم االجتامعي؛
•ألي شخص حق التعويض عن خطأ قضايئ لحق به أو بحقوقه؛
•مينع تطبيق عقوبة سالبة للحرية يف حق شخص ثبت عجزه عن عدم تنفيذه اللتزام
تعاقدي؛
•مينع تطبيق عقوبة من شأنها حرمان شخص من الحق يف الحياة.
e eالحق في التربية والتعليم:

•للجميع الحق يف الرتبية والتعليم بدون متييز عىل أساس الجنس والعرق واإلعاقة
والوضعية االجتامعية؛
•لآلباء واألمهات واألوصياء حق األفضلية يف اختيار نوع الرتبية والتعليم الذي
سيعطى ألبنائهم؛
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•يهدف التعليم إىل تنمية الشخصية اإلنسانية وصون كرامتها يف إطار احرتام مبادئ
الدميقراطية والعيش املشرتك والحقوق والواجبات األساسية وحقوق اإلنسان؛
•تلتزم الدولة بتوفري رشوط وظروف تعميم التعليم األويل للجميع؛
•التعليم العمومي االبتدايئ إلزامي ومجاين وتتكفل الدولة بضامنه للجميع ،وتتكفل
أيضا بتعميم التعليم الثانوي والتكوين املهني والتقني يف املؤسسات التابعة لها مبا
يؤهل الندماج منتج يف املجتمع؛
• استقاللية الجامعة والحرية األكادميية حق مضمون وفق ما ينص عليه القانون،
والحق يف الحصول عىل التعليم الجامعي يخضع فقط لرشط املؤهالت املعرفية.
e eالحق في الصحة:

•للجميع الحق يف الرعاية الصحية بدون متييز؛
•عىل السلطات العمومية حامية الصحة العمومية بإجراءات وقائية وضامن الخدمات
الرضورية يف هذا املجال .ويحدد القانون حقوق وواجبات الجميع يف هذا املجال.
e eالولوج للثقافة:

•للجميع الحق يف املشاركة الحرة يف حياة املجتمع الثقافية ،االستمتاع بالفنون ،اإلسهام
يف التقدم العلمي ويف الفوائد التي تنجم عنه ،وحامية إنتاج الشخص العلمي واألديب
والفني؛
•السلطات العمومية ملزمة بالحفاظ وحامية وتشجيع إغناء الرتاث التاريخي ،الثقايف
والفني ،لجميع املغاربة بغض النظر عن الصيغة القانونية مللكيته ،ويعاقب القانون
زجريا عىل أي إرضار بهذا الرتاث املادي وغري املادي.
e eحماية األسرة والطفل:

•للمرأة والرجل مع بلوغ سن الرشد ،الحق يف الزواج وتأسيس أرسة؛
•ينعقد الزواج بالرضا الحر وبدون إكراه لطرفيه مع ضامن املساواة الكاملة للحقوق بني
الزوجني لدى التزوج وخالل قيام الزواج ولدى انحالله؛
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•تتمتع األرسة واألطفال واليافعني بحامية قانونية خاصة ويتوجب تسجيل كل طفل يف
سجالت الحالة املدنية فور والدته ويعطى اسام يعرف به وجنسية أبويه؛
•يتمتع الطفل بحامية خاصة بعد انحالل الزواج وفق ما تضمنته املعاهدات الدولية
التي تحمي حقوقه؛
•ضامن حق األرسة يف مستوى معييش الئق.
e eالحق في العمل وضمان شروط العيش الالئق:

•الحق يف العمل ويشمل إمكانية أن يحصل املواطن عىل عمل يختاره ويقبله بحرية
ويضمن القانون صيانة هذا الحق؛
•تؤمن الدولة املامرسة الكاملة لهذا الحق من خالل التعليم والتأهيل والتكوين وتنفيذ
سياسات لتنمية اقتصادية واجتامعية ،برشية وثقافية توفر فرص العمل للجميع يف ظل
اقتصاد منتج وتنافيس ،ورشوط تضمن للفرد مامرسة الحريات السياسية واالقتصادية
األساسية؛
•وضامن رشوط العمل الالئق وفقا لالتفاقيات واملعاهدات الدولية ذات الصلة التي
صادق أو سيصادق عليها املغرب.
e eالحرية النقابية:

•للجميع الحق يف تكوين النقابات ويف االنضامم للنقابة التي يختارها لقصد الدفاع
وتعزيز مصالحه االقتصادية واالجتامعية وحاميتها ،باستثناء حاميل السالح؛
•ينظم القانون رشوط مامرسة هذا الحق وال ميكن إخضاعه ألي قيود غري تلك التي
تعترب تدابري رضورية يف مجتمع دميقراطي لصيانة النظام العام وحامية حقوق اآلخرين
وحرياتهم؛
•للنقابات الحق يف مامرسة نشاطها بحرية ويف احرتام تام للقانون؛
•حق اإلرضاب مضمون وميارس وفق املقتضيات القانونية التي تنظمه ،وال ميكن إخضاع
هذا الحق ألي قيود غري تلك التي تعترب تدابري رضورية يف مجتمع دميقراطي لصيانة
النظام العام وحامية حقوق اآلخرين وحرياتهم؛
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•النقابات وبكل تنوعها تساهم يف الدفاع وتعزيز املصالح االقتصادية واالجتامعية
الخاصة بها ،وتعتمد املبادئ الدميقراطية يف نشاطها وتسيريها.
e eالبيئة وجودة الحياة:

•للكل الحق يف التمتع ببيئة مالمئة لتطوير الشخصية وعليهم واجب حاميتها؛
•تسهر السلطات العمومية عىل االستعامل العقالين لجميع الرثوات الطبيعية ألجل
حامية جودة الحياة والدفاع عىل البيئة وإعادة تكوينها عن طريق التضامن الجامعي؛
•كل اعتداء أو تخريب أو استغالل مفرط يستهدف البيئة يتعرض صاحبه وفق الرشوط
املنصوص عليها قانونا ،لعقوبات زجرية أو إدارية مع إصالح الرضر الذي تسبب فيه.
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بخ�صو�ص

حكامة امل�ؤ�س�سات

ثانيا :بخصوص حكامة المؤسسات:

انطالقا مام راكمته بالدنا يف مجال توسيع املشاركة ،وإحداث آليات عمل جديدة يعهد
إليها مبهام التقنني أو التحكيم أو االستشارة وإبداء الرأي يف قضايا مفصلية ومحددة
سواء يف املجال االجتامعي واالقتصادي أو الثقايف أو الحقوقي ...إلخ ،ويف أفق دسرتة هذه
املؤسسات ،نرى أنه من الرضوري العمل عىل ما ييل:
1. 1حل املجلس األعىل للتعليم ونقل اختصاصاته إىل املجلس االقتصادي واالجتامعي،
علام أن القانون التنظيمي لهذا األخري يتضمن بعضا من جوانب اهتامم املجلس األول؛
2. 2حذف املجلس األعىل لإلنعاش الوطني والتخطيط املنصوص عليه يف الدستور الحايل
والذي مل يتم تفعيله ،ومل تعد هناك حاجة إليه( .الفصل )32؛
3. 3استكامل البناء املؤسسايت للدولة بدسرتة كل الهيئات واملؤسسات املكلفة بالتحكيم
والتقنني واالستشارة والتوجيه يف مختلف املجاالت ،واعتامد نفس املرجعية القانونية
(قوانني تنظيمية) الستحداث كل املؤسسات الوطنية مع متتيعها بكل ضامنات
االستقاللية اإلدارية واملالية والوظيفية ،وإخضاعها للمساءلة من قبل الربملان ،والرقابة
املالية للمجلس األعىل للحسابات؛
4. 4اعتامد مبدأ التطوع كقاعدة لعمل أعضاء كل هذه املؤسسات الوطنية ،وتوحيد
معايري التعويض عن املهام عند الرضورة؛
5. 5األمن القومي والتخطيط االسرتاتيجي :انطالقا من استقراء بعض املحطات يف التاريخ
املعارص لبالدنا وما أبرزته العديد من الدراسات والتقارير.
وانطالقا أيضا من ما راكمته تجارب العديد من البلدان فإن الحاجة اليوم باتت رضورية
إلحداث مؤسستني سيكون من املفيد دسرتتهام:
ـ ـمجلس وطني لألمن والدفاع برئاسة امللك ،وعضوية رئيس مجلس النواب ،ورئيس
الحكومة ،ووزير الخارجية ،وممثل السلطة الحكومية املكلفة بالدفاع ،وقيادة أركان
الجيش ،ليكون إطارا للتشاور والتنسيق وبلورة االختيارات األساسية للبالد يف املجالني
األمني والدفاعي ببعديهام الجيو-اسرتاتيجي؛
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ـ ـمؤسسة وطنية للدراسات االسرتاتيجية تشكل نقطة جذب ألجود الكفاءات متعددة
التخصصات تناط بها مهام املساعدة يف تحديد الرؤية االسرتاتيجية للبالد ،وإلسناد
دوائر صناعة القرار بالخلفيات املالمئة.
6. 6سلطات الربملان :بالنظر ألهمية األدوار املوكولة للربملان كركيزة أساسية يف البناء
الدميقراطي املبني عىل التمثيلية ،واعتبارا لكونه تجسيدا لإلرادة الشعبية املعرب
عنها عرب انتخابات مبارشة حرة ونزيهة ،ولكونه السلطة املفوض لها شعبيا بتحديد
االختيارات ،ووضع السياسات العمومية وسن الترشيعات ومراقبة أداء السلطة
التنفيذية ،وانطالقا من تراكامت التجربة الربملانية املغربية وحدودها فإننا نرى رضورة
توفر الربملان املرتقب عىل بعض الصالحيات الجديدة ومنها عىل الخصوص:
•توسيع مجال الترشيع ليشمل مجاالت جديدة تندرج يف الوقت الراهن ضمن
اختصاصات السلطة التنظيمية أو منظمة بظهائر ،ونخص بالذكر مجاالت :املالية
العمومية ،التقطيع االنتخايب ،استحداث مؤسسات وهيئات  ...إلخ؛
•وجوب خضوع كل املؤسسات العمومية أو تلك التي متتلك الدولة أغلبية أسهمها
ملراقبة الربملان؛
•إفساح املجال أمام املواطنات واملواطنني للتوجه إىل الربملان عرب عرائض للمطالبة
بتغيري نص قانوين كليا أو جزئيا ،أو استصدار قانون جديد ،أو املطالبة بتشكيل لجنة
تحقيق برملانية ،وذلك وفق رشوط وضوابط يحددها نص ترشيعي؛
•متتيع املعارضة بضامنات دستورية ليك تضطلع مبهامها ،وذلك بتقليص النصاب
املطلوب لتشكيل لجان تقيص الحقائق إىل حده األدىن ،وتقليص النصاب املطلوب
لتقديم ملتمس الرقابة إىل حده األدىن ،وتقليص النصاب املطلوب لتقديم الطعن يف
دستورية القوانني أمام املجلس الدستوري إىل حده األدىن؛
•تعزيز آليات االستجواب بإمكانية سحب الثقة من وزير محدد ضمن الحكومة بعد
مساءلته يف شأن السياسة العمومية القطاعية التي يتحمل مسؤولية تدبريها؛
•توسيع سلطات الربملان لتشمل صالحية إصدار قانون العفو العام؛
•تقليص صالحيات وعدد أعضاء مجلس املستشارين ،وحرص متثيليته ملغاربة الخارج
وللجهات عرب انتخابات مبارشة مدة واليتها  5سنوات ،ومنحه األسبقية يف الترشيع؛
فيام يتصل بالقضايا التي تهم الجهات ،عىل أساس أن تكون الكلمة األخرية يف
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مجال الترشيع ملجلس النواب عند تباين موقف املجلسني يف التصويت عىل أي نص
ترشيعي؛ تقليص عدد أعضاء مجلس النواب ومراجعة مدونة االنتخابات وإصدار
التقطيع االنتخايب بقانون.
7. 7القضاء كسلطة مستقلة :إن االرتقاء بالقضاء ليك يكون سلطة مستقلة وقامئة الذات،
ومتوافقة مع املعايري الدولية بهذا الخصوص يستوجب إفراد مجموعة من الفصول
ضمن الوثيقة الدستورية وضمن باب خاص بالسلطة القضائية ،والذي ينبغي أن
يتضمن باألساس:
•التنصيص الواضح عىل أن القضاء سلطة مستقلة عن السلطتني التنفيذية والترشيعية؛
•إن استقالل القضاء يرتتب عنه أن تضمن هذه السلطة سري اإلجراءات القضائية بعدالة
واحرتام تام لحقوق األطراف؛
•التنصيص عىل أن السلك القضايئ يؤلف هيئة واحدة تشمل كل القضاة؛
•اعتبار املجلس األعىل للقضاء الهيأة الدستورية الوحيدة املخولة للتسيري العام لشؤون
القضاء والساهر عىل استقاللية السلطة القضائية وحاميتها؛
•جعل املجلس األعىل للقضاء تحت رئاسة الرئيس األول للمجلس األعىل بتفويض
من امللك ،وأن تراعى يف تركيبته متثيلية كل مكونات السلك القضايئ وكذا متثيلية
املؤسسات الوطنية للحكامة؛
•استكامل البناء املؤسسايت وتعزيز الحامية القضائية لحقوق األفراد يف مواجهة اإلدارة
بإحداث املحكمة اإلدارية العليا.
8. 8التأكيد عىل أدوار امللكية كضامنة لالستقرار والوحدة الوطنية والرتابية ،وكسلطة
للتوجيه والتحكيم ضمن ما يحدد لها الدستور من صالحيات.
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مقرتحات بخ�صو�ص

جتويد بع�ض ف�صول الد�ستور احلايل

ثالثا:مقترحات بخصوص تجويد بعض فصول الدستور الحالي:
e eمراجعة الفصل :35

لضامن صيانة املكتسبات وتقويتها نرى أنه من الرضوري تحديد فرتة حالة االستثناء يف
ثالثني يوما كحد أقىص ،وأن يسبق اإلعالن عنها من طرف امللك ،موافقة كل من رئيس
مجلس النواب ومجلس الحكومة ،وميكن متديدها بفرتة مامثلة وفق نفس الرشوط.
e eمراجعة الفصل :39

بالنظر لتدين صورة الربملاين لدى الرأي العام من جراء بعض املامرسات التي يعاقب
عليها القانون والتي يتم فيها استغالل الحصانة الربملانية لتعطيل سري العدالة ،واإلفالت
من العقاب ،مام يكرس االعتقاد لدى املواطنني بأن هذه الحصانة الربملانية هي نوع من
"املواطنة االمتيازية" ،ولذلك سيكون من املفيد حرص مجال إعامل الحصانة الربملانية يف
التعبري عن الرأي واملوقف السيايس فقط.
e eمراجعة الفصل :42

نظرا ملا تلعبه لجان تقيص الحقائق الربملانية من أدوار هامة يف تعزيز الدور الرقايب
للربملان عىل الحكومة ،وعىل ضوء تجارب الربملان املغريب يف هذا الصدد ،فقد بات
من الرضوري مراجعة صالحيات هذه اللجان ،وتوسيع مجال تدخلها وتبسيط كيفية
تشكيلها وتعزيز اآلليات القانونية لضامن نجاعة عملها.
e eمراجعة الفصل :49

تقييد حالة الحصار بحرصها زمنيا يف مدة ال تتجاوز  30يوما ،ويف حالة التمديد يتم
ذلك بطلب من الحكومة وموافقة مجلس النواب.
e eمراجعة الفصل :51

انطالقا من التجربة الربملانية املغربية التي أفرزت بعض أوجه الخلل يف العالقة بني
السلطتني الترشيعية والتنفيذية ،وخاصة خالل مراحل دراسة القوانني املالية ،وما
لوحظ من استعامل ممنهج للحكومة للفصل  51للدفع برفض تعديالت الربملانيني ،فإن
29

مراجعة مقتضيات هذا الفصل تبدو رضورية الستعادة التوازن الرضوري يف العالقة بني
السلط ،ونرى أن هذه املراجعة ينبغي أن تكفل حقوق الربملانيني يف التعديل ،وأن تقيد
لجوء الحكومة إىل "حق النقض" بتقديم الحجج والبيانات الرضورية إلثبات أثر تعديل
ما عىل توازن املالية العمومية.
e eمراجعة الفصول :81 – 80 – 79 – 78

لضامن املزيد من االستقاللية والنجاعة للمجلس الدستوري نرى رضورة إعادة النظر
يف تركيبة املجلس عىل أساس تعيني امللك لثالث أعضاء ،ومثلهم يعينون من قبل رئيس
مجلس النواب وثالثة يعينهم رئيس مجلس املستشارين.
إفساح املجال لكل من:
•عرش أعضاء مجلس النواب؛
•عرش أعضاء مجلس املستشارين؛
•رئيس املجلس األعىل للقضاء؛
•رؤساء املؤسسات الوطنية للحكامة.
إضافة إىل امللك ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس املستشارين
إلحالة القوانني التي ميكن أن ينازع يف مطابقتها ألحكام الدستور.
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بخ�صو�ص

تو�صيات هيئة الإن�صاف وامل�صاحلة
واللغة الأمازيغية

رابعا :بخصوص توصيات هيئة اإلنصاف والمصالحة:

إن داللة دسرتة توصيات "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ،تتأىت من خالل مستويني:
االلتزام بتفعيل تلك التوصيات ،وإرساء ضامنات عدم التكرار ،وهو ما يتم تضمني
اإلحالة عليه عمليا وبشكل أفقي عىل مستوى ما ييل:
ـ ـعىل مستوى التنصيص عىل املبادئ والحريات والحقوق األساسية وحاميتها
وتجريم الترشيعات والقوانني لكل ما ميس بها؛
ـ ـوعىل مستوى فصل السلط وحكامة املؤسسات ،وخاصة من خالل استقالل القضاء
ومقومات املحاكمة العادلة ،وخضوع األجهزة األمنية للمراقبة ،وإعامل مبدأ عدم
اإلفالت من العقاب.
وهو ما سيجعل دسرتة توصيات هيئة اإلنصاف واملصالحة ،يستحرض ضمن الحيثيات
األساسية الناظمة لكل فصول الدستور.
خامسا :بخصوص دسترة اللغة األمازيغية:

اعتبار اللغة األمازيغية لغة رسمية إىل جانب اللغة العربية ،عىل الدولة واجب النهوض
بها وحاميتها وتيسري تداولها.

33

بخ�صو�ص

مذكرات الأحزاب ال�سيا�سية
والهيئات املدنية

سادسا :بخصوص التقاطع مع مذكرات األحزاب السياسية
والهيئات المدنية:

إن الوسيط من أجل الدميقراطية وحقوق اإلنسان ،بعد اطالعه عىل مجموعة من املذكرات
التي تقدمت بها األحزاب السياسية والجمعيات املدنية بشأن مقرتحاتها لتعديل الدستور،
يعرب عن تثمينه وتأييده لبعض ما جاء فيها وعىل وجه الخصوص:
1. 1التأكيد عىل أن ديباجة الدستور املرتقب ينبغي أن تعترب جزء ال يتجزأ من النص
الدستوري وأن تكون املرجع يف استصدار الترشيعات األساسية املرتبطة أساسا بالحقوق
والحريات؛
2. 2تضمني الوثيقة الدستورية الحقوق والحريات الفردية والجامعية املتضمنة يف املواثيق
واملعاهدات الدولية املتعلقة بحقوق اإلنسان؛
3. 3تضمني الوثيقة الدستورية ملجمل توصيات هيئة اإلنصاف واملصالحة ذات الصلة؛
4. 4سمو املواثيق الدولية لحقوق اإلنسان عىل الترشيعات الوطنية؛
5. 5التأكيد عىل مبدأ السيادة الشعبية ،وسمو الدستور وفصل السلط واستقاللها وربط
تحمل املسؤولية باملحاسبة؛
6. 6تقوية دور الربملان وتوسيع صالحياته يف الترشيع واملراقبة وإقرار الضامنات الكفيلة
بحفظ حقوق املعارضة وإخضاع كل املؤسسات والهيئات العمومية ملراقبة الربملان؛
7. 7تعزيز صالحيات الحكومة ورشعيتها من خالل انبثاقها من نتائج صناديق االقرتاع ومتكني
رئيسها من صالحيات تنفيذية واسعة ،وجعلها مسؤولة عن وضع وتنفيذ السياسات
العمومية؛
8. 8اإلبقاء عىل جهاز تنفيذي واحد بكامل الصالحيات يتمثل يف املجلس الحكومي؛
9. 9جعل القضاء سلطة مستقلة بذاتها ،وما يستتبع ذلك من إصالحات عميقة يف
الهياكل والتنظيامت والنصوص واملوارد البرشية واملادية...إلخ؛
10.10إلغاء عقوبة اإلعدام.
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جميع حقوق الطبع محفوظة
الوسيط من أجل الدميقراطية وحقوق اإلنسان
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