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املجلس الوطني لحقوق اإلنسان
النظام الداخلي
للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان

والبت فيها ،ومسطرة وضع ميثاق األخالقيات واملصادقة عليه،
والتدابير املتخذة إزاء األعضاء في حاالت تنازع املصالح ،وقواعد
تدبير أشغال اللجان الجهوية ،وكيفيات تأليف اللجان املذكورة وعدد
أعضائها وتنظيمها وكيفيات سيرها ،وعدد اللجان الدائمة للمجلس

ديباجة
بناء على الدستور ،ال سيما الفصلين  161و 171منه ؛
وبناء على القانون رقم  76.15املتعلق بإعادة تنظيم املجلس الوطني
لحقوق اإلنسان ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.17
بتاريخ  5جمادى اآلخرة  22( 1439فبراير  )2018؛
وبناء على املبادئ املتعلقة بمركز املؤسسات الوطنية لتعزيز
وحماية حقوق اإلنسان (املعروفة بمبادئ باريس) ،كما ضمنتها
الجمعية العامة لألمم املتحدة في قرارها عدد  134/48الصادر بتاريخ
 20ديسمبر  1993؛
وبناء على مبادئ بلغراد حول العالقات بين البرملانات واملؤسسات
الوطنية للنهوض بحقوق اإلنسان وحمايتها ،كما أقرها مجلس
حقوق اإلنسان في دورته العشرين املنعقدة بجنيف من  18يونيو إلى
 6يوليو .2012

الباب األول
أحكام عامة

وأسماءها واختصاصاتها ومجال اشتغالها وتنظيم عملها ،وقواعد
تنظيم املجلس وكيفيات سيره ،والتدابير التي يجب اتخاذها في شأن
الحضور املنتظم ألعضاء املجلس في أشغال جميع أجهزته ،وتنظيم
واختصاصات الهيكلة اإلدارية الوظيفية للمجلس.
املادة 2
يقصد ،في مدلول هذا النظام الداخلي ،بما يلي   :
 القانون :القانون رقم  76.15املتعلق بإعادة تنظيم املجلس الوطنيلحقوق اإلنسان ؛
 املجلس :املجلس الوطني لحقوق اإلنسان ؛ الرئيسة :رئيسة املجلس الوطني لحقوق اإلنسان ؛ األمين العام :األمين العام للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان ؛ الجمعية العامة :الجمعية العامة للمجلس الوطني لحقوقاإلنسان ؛

املادة األولى

 -املكتب :مكتب املجلس املؤلف بمقت�ضى املادة  49من القانون ؛

طبقا للمواد  9و( 16الفقرة األخيرة) و 23و 34و( 42الفقرة
األخيرة) و( 43الفقرة األخيرة) و( 45الفقرة األخيرة) و( 46الفقرة
األخيرة) و( 50الفقرة األخيرة) و 56و 62من القانون املتعلق بإعادة
تنظيم املجلس الوطني لحقوق اإلنسان ،يحدد هذا النظام الداخلي،
بصفة خاصة ،إجراءات تلقي الشكايات ومسطرة قبولها ودراستها
ومعالجتها وتتبع مآلها من قبل املجلس ،وكيفية حماية ونشر املعطيات
املحصلة من قبل اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب ،وعدد أعضاء
كل آلية من اآلليات الوطنية وكيفيات اختيارهم واملصادقة على ذلك
وقواعد تنظيم وتسيير اآللية املذكورة ومسطرة انتخاب منسقها
أو منسقتها ،وشروط وكيفيات منح الجائزة الوطنية لحقوق اإلنسان،
ومسطرة تلقي الشكايات من قبل كل آلية وطنية ودراستها ومعالجتها

 اآلليات الوطنية :آليات الحماية املبنية على املعاهدات املحدثةباملجلس أو تلك التي يمكن إحداثها بناء على الفقرة األخيرة من
املادة  12من القانون :آلية الوقاية أو آلية التظلم.
املادة 3
طبقا للفقرة الثانية من املادة  2والفقرة األولى من املادة  4من
القانون ،يساهم املجلس في تعزيز منظومة حقوق اإلنسان والعمل
على حمايتها والنهوض بها وتطويرها مع مراعاة الطابع الكوني لتلك
الحقوق وعدم قابليتها للتجزيء ،ويمارس املجلس صالحياته بكل
استقاللية ،في جميع القضايا املتصلة بحماية واحترام حقوق اإلنسان
والحريات.
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الباب الثاني

الفرع الثاني

أجهزة املجلس

األمانة العامة

الفرع األول

املادة 5

رئيسة املجلس

يتولى األمين العام مساعدة رئيسة املجلس في مهامها ويمارس
االختصاصات املسندة إليه بموجب املواد ( 49الفقرة األخيرة) و 52
و ( 57الفقرة األولى) و( 59الفقرة األولى) من القانون.

املادة 4
تتولى رئيسة املجلس السلط والصالحيات الضرورية إلدارة
املجلس وتسيير شؤونه ،وتمارس االختصاصات املسندة إليها بموجب
املواد ( 11الفقرة األخيرة) و 14و( 18الفقرة األخيرة) و( 20الفقرتان
األولى والثانية) و( 21الفقرة األولى) و( 24الفقرة األخيرة) و 30و35
و( 36البند ج ،النقطة الثانية) و( 39الفقرتان الثانية واألخيرة) و43
(الفقرتان الثانية واألخيرة) و 45و 46و( 49الفقرة الثانية) و 51و52
(الفقرة األولى) و( 53الفقرة األخيرة) و( 54الفقرة األولى) و 55و57
و( 58الفقرة األولى) و( 59الفقرة األولى) من القانون.
وعالوة على االختصاصات املشار إليها في الفقرة السابقة :
 ترفع تقريرا سنويا بشأن حالة حقوق اإلنسان وحصيلة أنشطةاملجلس وآفاق عمله إلى جاللة امللك ؛
 تقدم تقريرا عن أعمال املجلس مرة واحدة في السنة على األقل،يكون موضوع نقاش من قبل البرملان ؛
 تقترح على مكتب املجلس إحداث لجان موضوعاتية مؤقتة تتولىدراسة محاور أو قضايا معينة تدخل في نطاق اختصاص املجلس
وتقديم التوصيات املناسبة بشأنها ؛
 تعد مشروع التنظيم املالي واملحاسبي للمجلس وفق الكيفياتاملنصوص عليها في املادة ( 60الفقرة األولى) من القانون ؛
 تحيل حاالت انتهاك حقوق اإلنسان والقضايا ذات الطابع املحليأو الجهوي ،التي تتوصل بها إلى اللجان الجهوية ،قصد دراستها
وإصدارخالصات وتوصيات بشأنها ؛
 تشرف على تتبع أوضاع ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان وتوجيههم ؛ تشرف على مساعي وإجراءات الوساطة والصلح والحوار ،في نطاقمقتضيات املادة  10من القانون وفق الكيفيات املحددة فيها ؛
 تشرف على تدبيروتنسيق عمل اللجن الجهوية طبقا للقانون ؛ تحيط الجمعية العامة علما بمراحل تنفيذ االتفاقيات املبرمة معاملجلس.

كما يتولى عالوة على االختصاصات املشار إليها في الفقرة السابقة :
 تنسيق العمل اإلداري ألشغال اللجان الدائمة ولجان العملاملوضوعاتية ؛
 اإلشراف على تنسيق عمل مدراء اللجان الجهوية ؛ تسجيل اإلحاالت والشكايات الواردة على املجلس ؛ القيام بمهام كتابة مكتب املجلس ومهام مقرر اجتماعاتالجمعية العامة ومحرر محاضرها.

الفرع الثالث

الجمعية العامة
املادة 6
تتولى الجمعية العامة ممارسة اختصاصاتها وتعقد اجتماعاتها
خ ــالل شه ــور فبراي ــر ويــوني ــو وسبتمب ــر ،وف ــق الش ــروط والكيفي ــات
املنصوص عليها في املواد ( 21الفقرة األولى) و ( 42الفقرة األخيرة)
و  43و  48و  53و  54من القانون ،وفي هذا النظام الداخلي.
املادة 7
تدعو رئيسة املجلس الجمعية العامة لالنعقاد في الدورات العادية
أو االستثنائيةّ ،
وتوجه لهذه الغاية عبر كل الوسائل املتاحة ،وال سيما
منها وسائل االتصال الحديثة ،الدعوة لألعضاء ،مرفقة بجدول
األعمال خمسة عشر يوما على األقل قبل تاريخ انعقادها بالنسبة
للدورات العادية ،ويومين على األقل بالنسبة للدورات االستثنائية ؛
تنعقد دورات الجمعية العامة بحضور ما ال يقل عن ثلثي أعضائها
طبقا ألحكام املادة  54من القانون ،وفي حالة عدم اكتمال النصاب
القانوني ،توجه الرئيسة دعوة ثانية لعقد اجتماع موال بعد مرور
خمسة عشر ( )15يوما ،ويكون هذا االجتماع قانونيا مهما كان
عدد الحاضرين .ال يطبق هذا النصاب في حال الدعوة لعقد دورات
استثنائية ،بحيث يكون االجتماع قانونيا مهما كان عدد الحاضرين ؛
ويتعين أن يكون طلب عقد دورة استثنائية ،املقدم من قبل أغلبية
أعضاء املجلس ،مرفقا بجدول أعمال محدد.
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املادة 8

املادة 13

طبقا للفقرة األخيرة من املادة  54من القانون ،يتخذ املجلس
قراراته بالتوافق بين أعضائه ،وإذا تعذر ذلك فباألغلبية املطلقة
ألعضائه ،غير أنه في حالة اللجوء إلى التصويت على النظام الداخلي،
فإن ذلك يتم بأغلبية ثلثي أعضاء املجلس.

تخبر رئيسة املجلس جاللة امللك بنتائج أشغال االجتماعات إثر
انتهائها ،ولها أن تنشر جزئيا أو كليا اآلراء والتوصيات والقرارات
املصادق عليها.

ويتم التصويت علنيا برفع اليد ،وفي حالة تعادل األصوات يعتبر
صوت الرئيسة مرجحا.
ال يصح أي تراجع عن التصويت بعد إجرائه بكيفية صحيحة.
ال يقبل أي طلب للتدخل أو أخذ الكلمة أثناء إجراء عملية التصويت
إال برسم نقطة نظام للتنبيه إلى خلل محتمل في هذه العملية.
املادة 9
تكون اجتماعات الجمعية العامة غير علنية .غير أنه يمكن لرئيسة
املجلس باتفاق مع أعضاء املكتب أن تقرر بصفة استثنائية ،فتحها
جزئيا للعموم أو نقل أشغالها مباشرة عبر املوقع اإللكتروني الرسمي
للمجلس أو بأية وسيلة اتصال أخرى.
املادة 10
تتكون الدورة من جلسة واحدة أو عدة جلسات عند االقتضاء.
يتم في بداية كل جلسة ضبط الئحة حضور األعضاء والتأكد من
توفر النصاب القانوني.
يحتسب النصاب القانوني عند افتتاح الجلسة ،وكل انسحاب منها
ألي سبب من األسباب خالل انعقادها ال يؤثر على مشروعية النصاب
وذلك إلى حين انتهائها.
املادة 11
تتولى رئيسة املجلس تسيير الجلسات وتقوم بحصر قائمة
التدخالت ،وتقدر ،عند االقتضاء بعد موافقة أعضاء الجمعية
العامة ،املدة املخصصة لهذه التدخالت حسب طبيعة النقط املدرجة
في جدول األعمال وأهميتها ،ويمكن ألي عضو(ة) موافاة أعضاء
املجلس بمالحظاته كتابة سواء قبل الجلسة أو بعدها.

الفرع الرابع

مكتب املجلس
املادة 14
يتألف مكتب املجلس ،وفقا ملقتضيات الفقرة األولى من املادة 49
من القانون ،ويعقد اجتماعاته وفق الشروط والكيفيات املنصوص
عليها في املادة ( 49الفقرات الثانية والثالثة واألخيرة) من القانون،
وفي هذا النظام الداخلي  .
املادة 15
تنعقد اجتماعات املكتب بدعوة من رئيسة املجلس مرة كل شهر
على األقل ،وكلما اقت�ضى األمر ذلك.
يعقد املكتب اجتماعاته بمقر املجلس ،ما لم تقرر رئيسة املجلس
خالف ذلك  .
تضع رئيسة املجلس جدول أعمال املكتب ويمكن ألعضاء املكتب
اقتراح إدراج نقط في جدول األعمال ،وفي هذه الحالة تدرج النقط
املقترحة في االجتماع املوالي ،باستثناء إذا كانت حالة االستعجال
ضمن نقط جدول األعمال.
تتولى رئيسة املجلس تسيير اجتماعات املكتب ،ويمكن أن تنيب
عنها ،عند الضرورة ،األمين العام للمجلس ،أو أي عضو من األعضاء.
يتولى مكتب املجلس ممارسة مهام الجمعية العامة بتفويض منها
وال سيما خالل الفترات الفاصلة فيما بين الدورات.
ويتخذ املكتب قراراته بالتوافق ،وإذا تعذر ذلك فباألغلبية
املطلقة ألعضائه الحاضرين ،وفي حالة تعادل األصوات يعتبر صوت
رئيسة املكتب مرجحا.

الفرع الخامس

ال يمكن للمجلس أن يتداول إال في املسائل املدرجة في جدول
األعمال.

اللجان الدائمة

املادة 12

املادة 16

تعلن رئيسة املجلس عن اختتام الدورة ،بعد استنفاد مناقشة
ودراسة جميع النقط املدرجة في جدول األعمال.

تتولى اللجان الدائمة ممارسة الصالحيات املسندة إليها بمقت�ضى
الفقرة األولى من املادة  50من القانون ،ووفق برنامج عمل املجلس.
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تحدث باملجلس اللجان الدائمة التالية :
 اللجنة الدائمة املكلفة برصد انتهاكات حقوق اإلنسان وحمايتها ؛ اللجنة الدائمة املكلفة بالنهوض بثقافة حقوق اإلنسان وتعزيزالبناء الديمقراطي ؛
 اللجنة الدائمة املكلفة باملناصفة وعدم التمييز واألجيال الجديدةلحقوق اإلنسان ؛
 اللجنة الدائمة املكلفة بتنمية العالقات الدولية والشراكاتوالتعاون ؛
 اللجنة الدائمة املكلفة بتقييم وتتبع فعلية حقوق اإلنسانفي السياسات العمومية ومالءمة التشريعات.
املادة 17
يناط بكل لجنة دائمة في مجال اختصاصها إنجاز الدراسات
واألعمال التي يعهد بها املكتب إليها ،طبقا ملداوالت الجمعية العامة.
املادة 18
تختص اللجنة الدائمة املكلفة برصد انتهاكات حقوق اإلنسان
وحمايتها برصد وتتبع حقوق اإلنسان على املستوى الوطني والجهوي،
مع مراعاة االختصاصات املسندة إلى باقي أجهزة املجلس في مجال
حماية حقوق اإلنسان والوقاية من انتهاكاتها.
املادة 19
تختص اللجنة الدائمة املكلفة بالنهوض بثقافة حقوق اإلنسان
وتعزيز البناء الديمقراطي ،باقتراح برامج ومشاريع تتعلق بالنهوض
بثقافة حقوق اإلنسان ،واملواطنة والسلوك املدني وعدم التمييز،
وبدعم القدرات ،وبإثراء الفكر والحوار في مجال حقوق اإلنسان،
كما تتولى تتبع البرامج واملشاريع املذكورة وتتبع عمليات املالحظة
املحايدة واملستقلة لالنتخابات.
املادة 20
تختص اللجنة الدائمة املكلفة باملناصفة وعدم التمييز واألجيال
الجديدة لحقوق اإلنسان برصد أوضاع املساواة بين الجنسين،
والسياسات املتعلقة بالتمييز اإليجابي واملناصفة ،والسياسات
املتعلقة بمكافحة التمييز والكراهية ،وأوضاع ممارسة الحقوق
الفئوية ال سيما الشباب واملسنين واملهاجرين والالجئين وفئات
األطفال واألشخاص في وضعية إعاقة ،ما لم تكن اختصاصا حصريا
لآلليتين املعنيتين.
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وتتولى اللجنة تتبع وتقييم ممارسة األجيال الجديدة لحقوق
اإلنسان ال سيما الحقوق البيئية وحقوق املستهلك واألخالقيات
املهنية وامللكية الفكرية واألعمال التجارية واألخالقيات البيولوجية.
املادة 21
تختص اللجنة الدائمة املكلفة بتنمية العالقات الدولية والشراكات
والتعاون باقتراح سبل تنمية عالقات التعاون والشراكة على املستويين
الوطني والدولي ،ال سيما مع منظومة األمم املتحدة واملنظومات
اإلقليمية لحقوق اإلنسان ،واملؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان،
واملنظمات األجنبية املعنية بحقوق اإلنسان.
املادة 22
تختص اللجنة الدائمة املكلفة بتقييم وتتبع السياسات العمومية
في مجاالت حقوق اإلنسان واإلعمال الفعلي ملبادئ الدستور ومالءمة
التشريعات الوطنية ،مع االلتزامات االتفاقية للمملكة املغربية وتعهداتها،
والحكامة املحلية وتتبع إعمال املالحظات الختامية والتوصيات الصادرة
عن األجهزة واآلليات املتعلقة بحقوق اإلنسان بهذا الخصوص.
املادة 23
ال يقل عدد أعضاء كل لجنة دائمة عن ثالثة وال يزيد على ثمانية.
يتم تشكيل اللجان الدائمة في أول اجتماع بعد املصادقة على هذا
النظام الداخلي ،وفقا لترشيحات أعضائها ،وتقدم رئيسة املجلس
خالل االجتماع املذكور اقتراح رؤساء ومقرري وأعضاء كل لجنة
دائمة .تصادق الجمعية العامة على الئحة أعضاء اللجان.
يتعين على كل عضو أن ينضم إلى لجنة من اللجان الدائمة،
وال يحق له أن يكون عضوا في أكثر من لجنة.
املادة 24
إذا تعذر على رئيس اللجنة أو مقررها القيام بمهامه ،تعين رئيسة
املجلس ،بعد استشارة املكتب ،خلفا له ،إلى حين انعقاد اجتماع
اللجنة وتثبيت رئيسها أو مقررها.
املادة 25
تعقد اللجان الدائمة اجتماعاتها مرة كل شهرين على األقل ،وكلما
اقتضت الضرورة ذلك.
تعقد اللجان الدائمة اجتماعاتها ،بناء على جدول أعمال محدد،
بدعوة من رئيسها بمبادرة منه ،بعد إخبار رئيسة املجلس ،أو بطلب
منها ،بمقر املجلس.
توجه الدعوة بكل الوسائل املتاحة.
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املادة 26

الفرع السادس

تنعقد اجتماعات اللجان الدائمة ،بحضور األغلبية املطلقة
ألعضائها ،وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني ،يوجه رئيس
اللجنة دعوة ثانية لعقد اجتماع موال بعد مرور (ثمان وأربعين) 48
ساعة ،ويكون االجتماع قانونيا مهما كان عدد الحاضرين.

اللجان الجهوية

املادة 27
يتولى رؤساء اللجان الدائمة ،تسيير اجتماعاتها وفق الكيفيات
املنصوص عليها في املادتين ( 10الفقرتان الثانية واألخيرة) و 11من
هذا النظام الداخلي.
املادة 28
طبقا للفقرة األولى من املادة  50من القانون ،تكلف اللجان الدائمة
بإنجاز الدراسات واألعمال ،التي يعهد بها مكتب املجلس إليها طبقا
ملداوالت الجمعية العامة .ويتم التكليف املذكور في نطاق االختصاص
النوعي لكل لجنة دائمة.
ويمكن لكل لجنة دائمة ،بواسطة رئيسها ،أن ترفع إلى مكتب
املجلس ،أي اقتراح يندرج في مجال اختصاصها ،قصد اعتباره ،عند
االقتضاء بمناسبة إعداد البرنامج السنوي للمجلس.
املادة 29
يتم تحرير محضر موجز عقب انتهاء كل اجتماع للجنة الدائمة.
وينجز مقرر(ة) كل لجنة دائمة ،بمساعدة الطاقم اإلداري املوضوع
رهن إشارتها ،تقارير موجزة حول املواضيع والقضايا التي تدرسها
اللجنة الدائمة املعنية ،تنشر هذه التقارير بعد االطالع عليها من قبل
مكتب املجلس بالنشرة الداخلية للمجلس وموقعه اإللكتروني.
املادة 30
تتولى رئيسة املجلس ،بمساعدة األمانة العامة توفير ما تستلزمه
أعمال اللجان الدائمة من وسائل عمل وخبرة ،كما يضعان رهن إشارة
اللجان الدائمة املوارد البشرية واملالية الضرورية للقيام بمهامها.

املادة 32
تتألف اللجان الجهوية لحقوق اإلنسان من رؤساء ومن أعضاء
يعينون ،طبقا للشروط والكيفيات املنصوص عليها ،في املادتين 45
(الفقرة األولى) و( 46الفقرتان األولى والثانية) من القانون ،وفي هذا
النظام الداخلي.
يشتغل رؤساء اللجان الجهوية تحت إشراف رئيسة املجلس
ويمثلونها لدى السلطات العمومية داخل االمتداد الترابي للجهة.
املادة 33
ال يقل عدد أعضاء اللجنة الجهوية ،إضافة إلى رئيسها ،عن خمسة
عشر ( )15وال يزيد عن واحد وعشرين ( ،)21منهم :
أ) ستة ( )6أعضاء يختارون من بين الجمعيات املهنية للقضاة،
والهيئات التمثيلية للمحامين واألطباء والصحفيين املهنيين ،ومن
املجلس العلمي األعلى ووسيط اململكة ،باقتراح من هذه املؤسسات ؛
ب) أعضاء يختارون من بين الجمعيات واملنظمات غير الحكومية
الفاعلة في مجال حقوق اإلنسان ،على الصعيد الجهوي ؛
ج) شخصيات فاعلة في مجال حماية حقوق اإلنسان والنهوض بها
على املستوى الجهوي.
يحدد عدد أعضاء كل لجنة جهوية ،وعدد األعضاء املشار إليهم
في البندين (ب) و(ج) بقرار لرئيسة املجلس ،بعد استشارة املكتب،
ورئيس اللجنة املعنية.
تسعى اللجان الجهوية في تركيبتها إلى تحقيق مبدأ املناصفة ،مع
مراعاة تمثيل مختلف األقاليم والعماالت املكونة للمجال الترابي.
املادة 34
تحدث لدى كل لجنة جهوية لحقوق اإلنسان ثالث لجان دائمة،

املادة 31

لجنة دائمة لحماية حقوق اإلنسان ،ولجنة دائمة للنهوض بحقوق

تطبق املقتضيات املتعلقة بتسيير اجتماعات اللجان الدائمة على
اللجان املوضوعاتية املؤقتة التي يصادق عليها مكتب املجلس باقتراح
من الرئيسة.

اإلنسان ،ولجنة تتبع وتقييم فعلية حقوق اإلنسان بالسياسات
والبرامج الجهوية تكلف برصد وضعية حقوق اإلنسان والنهوض بها
وإنجاز التقارير واألعمال التي يعهد بها رئيس اللجنة الجهوية إليها.
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الباب الثالث

املادة 35
طبقا للمادة  44من القانون ،يتولى رؤساء اللجان الجهوية،

اآلليات الوطنية

تحت سلطة رئيسة املجلس ،تدبير أشغالها ،ويختصون إضافة

الفرع األول

لالختصاصات املسندة إليهم بموجب القانون وهذا النظام الداخلي

تأليف اآلليات الوطنية

بما يلي :

املادة 37

• عرض مقترح جدول أعمال االجتماعات العادية على رئيسة
املجلس قصد اعتماده ،وتوجيه الدعوات لعقد االجتماعات
العادية مرفقة بجدول األعمال املعتمد ،وتولي تسيير الجلسات
وفق الكيفيات املنصوص عليها في املادتين ( 10الفقرتان الثانية
واألخيرة) و 11من هذا النظام الداخلي ؛
• رفع تقاريرخاصة أودورية إلى رئيسة املجلس حول التدابيراملتخذة
بشأن معالجة الشكايات املندرجة في نطاق االختصاص الترابي

يدرج تأليف اآلليات الوطنية في جدول أعمال أول دورة للجمعية
العامة للمجلس ،ويتم تشكيل اآلليات الوطنية بعد املصادقة على هذا
النظام الداخلي ،داخل أجل ال يتعدى األشهر الثالثة املوالية لتنصيب
أعضاء املجلس.
يحدد عدد أعضاء كل آلية وطنية بقرار لرئيسة املجلس ،ويتعين
أن تضم كل آلية وطنية ثالثة أعضاء من املجلس على األقل.
تقدم رئيسة املجلس ،في بداية الجلسة املخصصة الختيار أعضاء

أو املوضوعي للجنة ؛
• السهر على تنفيذ برامج املجلس ومشاريعه على صعيد الجهة
بتعاون مع كافة الفاعلين املعنيين بحماية حقوق اإلنسان
والنهوض بها على صعيد الجهة ؛
• رصد أوضاع حقوق اإلنسان وتتبعها على صعيد الجهة والقيام
باإلخبار الفوري ألجهزة املجلس على الصعيد املركزي ،وإعداد
تقارير موضوعاتية حول قضايا حقوق اإلنسان على صعيد
الجهة ،تحت إشراف رئيسة املجلس.

اآلليات الوطنية ،أسماء األعضاء املقترحين لعضوية كل آلية وطنية.
ويشترط توقيع األعضاء املقترحين لعضوية اآللية الوطنية للوقاية
من التعذيب ،التزامهم في حال اختيارهم ،بممارسة مهامهم كامل
الوقت طيلة مدة انتدابهم.
تصادق الجمعية العامة على الئحة متضمنة لألسماء املقترحة
لعضوية كل آلية وطنية على حدة   .تتم املصادقة املشار إليها
في الفقرة السابقة بالتوافق بين أعضاء الجمعية العامة ،وإذا تعذر
ذلك باألغلبية املطلقة لألعضاء.

املادة 36
تعقد اللجان الجهوية اجتماعات عادية ثالث مرات في السنة
بدعوة من رئيس اللجنة ،ويمكنها عقد اجتماعات استثنائية ،بدعوة
من رئيسة املجلس ،وتعقد االجتماعات في كلتا الحالتين على أساس
جدول أعمال محدد.

املادة 38
تعقد كل آلية وطنية أول اجتماع لها فور مصادقة الجمعية العامة
على اختيار أعضائها ،تحت إشراف رئيسة املجلس أو األمانة العامة.
يتم التذكير في بداية االجتماع بمقتضيات الفقرة الثانية من
املادة  21من القانون ،وكذا بمقتضيات هذه املادة من النظام الداخلي،

تنعقد االجتماعات العادية واالستثنائية للجنة الجهوية لحقوق

وتتلقى رئيسة املجلس ،إثر ذلك ،الترشيحات ملنصب منسق (ة) اآللية

اإلنسان ،بحضور ما ال يقل عن األغلبية املطلقة ألعضائها ،وفي حالة

الوطنية املعنية ،ثم تحصر قائمة املترشحين لشغل املنصب املذكور.

عدم اكتمال النصاب القانوني ،يوجه رئيس اللجنة ،حسب الحالة،

يختار أعضاء اآللية الوطنية املعنية منسقهم بواسطة رفع اليد،

دعوة ثانية لعقد اجتماع موال بعد مرور سبعة ( )7أيام ،ويكون

وتعلن رئيسة املجلس عن اسم املترشح الحاصل على أكبر عدد من

االجتماع قانونيا مهما كان عدد الحاضرين.

األصوات منسقا.
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املادة 42

قواعد تنظيم تسيير اآلليات الوطنية

تضع اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب ،باقتراح من منسقها،
برنامج عمل توقعي ،على أساس فصلي ،يبلغ إلى رئيسة املجلس.

املادة 39
يتم تنظيم وتسيير اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب ،واآللية
الوطنية للتظلم الخاصة باألطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل،
واآللية الوطنية الخاصة بحماية حقوق األشخاص في وضعية إعاقة،
وفق أحكام املادتين  20و( 21الفقرتان الثانية واألخيرة) من القانون،
وفي هذا النظام الداخلي.
املادة 40
يشرف منسق (ة) كل آلية وطنية على اجتماعاتها ويسهر على تسيير
أعمالها.
تعقد كل آلية وطنية اجتماعاتها بدعوة من منسقها ،بعد إخبار
رئيسة املجلس ،أو بدعوة منها ،وتعقد االجتماعات في كلتا الحالتين
على أساس جدول أعمال محدد.
يتعهد أعضاء كل آلية وطنية ،وكل من شارك في أشغالها أو دعي
من قبلها ،كتابة ،بالحفاظ على سرية املعلومات التي يطلعون عليها في
إطار عمل اآللية الوطنية املعنية.
تعتمد كل آلية وطنية توصياتها واقتراحاتها وخالصات أشغالها
بالتوافق ،وإذا تعذر ذلك فباألغلبية املطلقة ألعضائها ،ويحق لكل
عضو أن يطلب تذييل توصيات واقتراحات وخالصات أشغال اآللية
بملخص لرأيه الفردي في املوضوع.
تعين رئيسة املجلس طاقما إداريا متخصصا ملساعدة كل آلية
وطنية على القيام بمهامها ،ويحضر أعضاء األطقم املذكورة ،بهذه
الصفة اجتماعات اآللية الوطنية املعينين فيها ،ويشاركون في مختلف
أشغالها.
وملنسق كل آلية وطنية أن يطلب من رئيسة املجلس ،االستعانة،
عند االقتضاء ،بخبراء ،بناء على بنود مرجعية ودفاتر تحمالت
محددة.
املادة 41
تزاول اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب ،مهامها بكيفية
مستمرة ،وتعقد اآللية الوطنية للتظلم الخاصة باألطفال ضحايا
انتهاكات حقوق الطفل ،واآللية الوطنية الخاصة بحماية حقوق
األشخاص في وضعية إعاقة ،اجتماعاتها مرة واحدة في األسبوع،
وكلما اقتضت الضرورة ذلك.

وتضع اآللية الوطنية للتظلم الخاصة باألطفال ضحايا انتهاكات
حقوق الطفل ،واآللية الوطنية الخاصة بحماية حقوق األشخاص
في وضعية إعاقة ،باقتراح من منسق كل منها ،برنامج عمل على أساس
فصلي ،يتم اعتماده من لدن رئيسة املجلس.
املادة 43
تقوم العالقة بين اآلليات الوطنية على أساس التعاون والتشاور
واملساعدة املتبادلة عن طريق منسقيها ورئيسة املجلس.
إذا تبين إلحدى اآلليات الوطنية ،بمناسبة قيامها بمهامها ،وجود
عناصر أو قرائن تدل على أن حالة معينة تندرج ضمن اختصاص
إحدى اآلليتين األخريين ،فإنها تحيل الحالة إلى اآللية الوطنية
املختصة.
ويتولى مكتب املجلس التنسيق بين اآلليات في هذه الحالة األخيرة.

الباب الرابع
إجراءات تلقي الشكايات ومسطرة قبولها ودراستها
ومعالجتها وتتبع مآلها
الفرع األول

كيفية تلقي الشكايات وشروط قبولها ومسطرة دراستها
ومعالجتها وتتبع مآلها
املادة 44
تتم إجراءات تلقي الشكايات من قبل املجلس ولجانه الجهوية،
حسب الحالة ،ومسطرة قبولها ودراستها ومعالجتها وتتبع مآلها طبقا
للمواد  6و  7و  8و  9من القانون ،وفي هذا النظام الداخلي.
املادة 45
توجه الشكايات إلى رئيسة املجلس ،أو إلى رئيس اللجنة الجهوية،
من قبل األشخاص الذاتيين أو االعتباريين ،وبصفة فردية أو جماعية،
مباشرة من طرف املشتكي أو بواسطة من ينيبه عنه.
ويمكن توجيه الشكايات بواسطة البريد العادي أو املضمون
أو اإللكتروني أو إيداعها مباشرة بمقر املجلس أو اللجنة الجهوية
املعنية.
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املادة 46
يشترط لقبول الشكاية أن :
 تكون مكتوبة ،ويمكن تقديم الشكايات شفويا ،أو بأشكال بديلةعند االقتضاء ،وفي هذه الحالة ،يتعين تدوينها وتسجيلها من قبل
املصالح املختصة للمجلس أو للجنة الجهوية املعنية ،في محضر
خاص يوقع عليه املشتكي ،وتسلم له نسخة منه ؛

1

 تكون موقعة من طرف املشتكي أو من يمثله ؛ تتضمن البيانات املتعلقة بهويته :اسمه الشخ�صي واسمه العائليوعنوانه التام ،وإذا كان شخصا اعتباريا :بيان اسمه وطبيعته
وعنوان مقره االجتماعي وممثله القانوني ،وكل وسيلة اتصال
ممكنة ؛
 ترفق بالحجج والوثائق املثبتة لها ،إن كانت متوفرة لدى املشتكي؛ تبين املساعي التي سبق أن قام بها املشتكي لدى السلطاتاملختصة عند االقتضاء.
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تحيل رئيسة املجلس أو رؤساء اللجان الجهوية في حدود
اختصاصاتهم نسخة من الشكاية ،مرفقة بالوثائق املدلى بها من قبل
املشتكي ،إلى الجهات املعنية بموضوعها ،والتي تخبر املجلس بجميع
التدابير التي اتخذتها في موضوع الشكاية املعروضة عليها ،طبقا للفقرة
األخيرة من املادة  6من القانون.
للمجلس أو اللجنة الجهوية املعنية أن يو�صي الجهات املعنية ،قبل
البت في موضوع الشكاية ،باتخاذ تدابير مؤقتة بغرض تالفي وقوع
ضرر للمشتكي ال يمكن جبره.
للمجلس أو اللجان الجهوية املعنية ،في إطار بحث ومعالجة وتتبع
الشكايات املحالة عليها ،أن تنظم جلسات استماع أو أن تطلب من
اإلدارات أو الهيئات العامة أو الخاصة املعنية ،تقديم تقارير أو بيانات
أو معلومات حول الشكايات التي يتولى النظر فيها ،طبقا للمادة  7من
القانون ،أو القيام بأعمال تحري بغرض التأكد من صحة الوقائع،
والوقوف على حقيقة الضرر الذي تعرض له املشتكي ،والتكييف
القانوني لطبيعة الضرر املذكور.
يتم إخبار املشتكي كتابة بمآل الشكاية ،بنفس الوسيلة التي وجهت
بها إلى املجلس أو اللجنة الجهوية املعنية ،ويمكن أن يتضمن اإلخبار
توصيات للمشتكي تتعلق بإرشاده إلى سبل االنتصاف التي يضمنها له
القانون.

ويسلم أو يوجه إلى املشتكي وصل استالم يتضمن تاريخ ورقم
تسجيل الشكاية ،وعنوان الوحدة اإلدارية املكلفة بمعالجة الشكاية،
وكيفية االتصال بها ،ومسطرة معالجة الشكاية ،واإلشارة إلى أنه
ال يترتب عن تقديم الشكاية أثر موقف ملساطر قضائية جارية.

الفرع الثاني

املادة 47

اإلجراءات الخاصة بجلسات االستماع

يتم التأكد من استيفاء الشكاية للشروط املتطلبة لقبولها،
وإال تتم دعوة املشتكي ،عن طريق رئيسة املجلس ،أو األمانة العامة
أو رئيس اللجنة الجهوية ،إلى استكمال ملفه.

املادة 48

ويتم التأكد من أن الشكاية تدخل في االختصاص النوعي للمجلس
كما ورد في الفقرة الثانية من املادة  8من القانون ،وإال يتم إشعار
املشتكي كتابة بعدم اختصاص املجلس ،مع توجيهه إلى الجهة املختصة
بالنظر في شكايته.
للمجلس أو اللجنة الجهوية املعنية ،أن يطلب من املشتكي اإلدالء
ببيانات تكميلية ،أو وثائق ومستندات إضافية ،للنظر في شكايته.
وللمجلس أو اللجنة الجهوية املعنية أن يتخذ مقررا معلال بحفظ
شكاية ،إذا ما تبين أن مبرراتها غير جدية أو منعدمة ،ويتم إشعار
املشتكي بذلك كتابة.
 - 1تقديم الشكايات بأشكال بديلة متاحة لألشخاص في وضعية إعاقة.

تجرى جلسات االستماع طبقا للمواد  7و( 18الفقرة األولى،
البند الثالث) و( 19الفقرة األولى ،البند الثالث) من القانون ،وفي هذا
النظام الداخلي.
املادة 49
تعين رئيسة املجلس ،بقرار ،منسق فريق االستماع وأعضاءه من
بين أعضاء وموظفي املجلس ،ويمكن لها أن تعين ،خبراء من خارج
املجلس أعضاء في الفريق املذكور ،عند االقتضاء.
يستدعى املشتكي أو من يمثله وكذا األطراف املعنية بموضوع
االنتهاك أو الشكاية والشهود والخبراء إلى املشاركة في جلسة استماع
إما بشكل منفرد أو بشكل جماعي ،وتوجه الدعوة لألطراف املذكورة
داخل أجل  5أيام على األقل قبل تاريخ عقد جلسة االستماع.
يتعهد أي شخص يشارك في جلسة االستماع كتابة باحترام سرية
اإلجراء وعدم اإلدالء بمحضر االستماع في نزاع معروض على القضاء.
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تكون جلسات االستماع سرية ،ويتم االستماع إلى األطفال
بحضور أولياء أمورهم ،ما لم يكونوا من املشتكى بهم ،كما يتم
االستماع إلى األشخاص في وضعية إعاقة باستعمال جميع وسائل
التواصل املناسبة املنصوص عليها في البندين األول والثاني من املادة
الثانية من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.2
توثق جميع جلسات االستماع في محاضر تتضمن أسماء األطراف
التي تم االستماع إليها وهوياتهم وأرقام بطائقهم الوطنية للتعريف،
وملخص أقوالهم أو شهاداتهم ،وتوقع هذه املحاضر من قبل منسق
اآللية الوطنية ومقررها عند االقتضاء أو من منسق فريق االستماع،
حسب الحالة.
يعد منسق فريق االستماع ،أو من ينتدبه لهذا الغرض من أعضاء
الفريق ،في أجل ال يتعدى  5أيام ،يبتدئ احتسابها من تاريخ انتهاء عقد
جلسة االستماع ،تقريرا مرفقا بالتوصيات املقترحة بشأن الحالة
موضوع االستماع ،وتعرض على رئيسة املجلس أو رئيس اللجنة
الجهوية أو منسق اآللية الوطنية حسب الحالة.

الفرع الثالث

إجراءات تلقي الشكايات من قبل اآللية الوطنية للتظلم
الخاصة باألطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل،
واآللية الوطنية الخاصة بحماية حقوق األشخاص في وضعية إعاقة،
ومسطرة قبولها ودراستها ومعالجتها وتتبع مآلها
املادة 50
تتولى اآللية الوطنية للتظلم الخاصة باألطفال ضحايا انتهاكات
حقوق الطفل ،واآللية الوطنية الخاصة بحماية حقوق األشخاص في
وضعية إعاقة ،تلقي الشكايات ودراستها ومعالجتها والبت فيها ،طبقا
ملقتضيات املادتين  18و 19من القانون ،ووفقا للشروط والكيفيات
املحددة في مقتضيات الفرعين األول والثاني من الباب الرابع
واملقتضيات الواردة في هذا الباب من هذا النظام الداخلي.
املادة 51
تتقيد اآللية الوطنية للتظلم الخاصة باألطفال ضحايا انتهاكات
حقوق الطفل بمبدأ مصالح الطفل الفضلى عند االضطالع بجميع
املهام املسندة إليها ،وتولي ،في مختلف مراحل معالجة الشكايات
ً
املندرجة في اختصاصها ،االعتبار الواجب آلراء الطفل وفقا لسنه
ونضجه.
 - 2نصت املادة الثانية (البندان األول و الثاني) من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة على أن "االتصال“
يشمل اللغات وعرض النصوص ،وطريقة برايل ،واالتصال عن طريق اللمس ،وحروف الطباعة الكبيرة،
والوسائط املتعددة امليسورة االستعمال ،فضال عن أساليب ووسائل وأشكال االتصال املعززة والبديلة،
الخطية والسمعية ،وباللغة املبسطة والقراءة بواسطة البشر ،بما في ذلك تكنولوجيا املعلومات واالتصال
امليسورة االستعمال؛" وعلى أن   ”اللغة“ تشمل لغة الكالم ولغة اإلشارة وغيرها من أشكال اللغات غير
الكالمية؛"
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في حالة تلقي الشكاية من النائب الشرعي للطفل أو من الغير،
وحصول تشكك في تعرض الطفل املمثل ،لضغط أو إغراء غير
مناسبين ،يمكن لآللية الوطنية أن تطلب معلومات أو وثائق إضافية،
ً
مصادر أخرى من غير األطراف ،ويبقى هذا الطلب سريا.
َّ
تقدم املعلومات بصيغة مناسبة وميسرة ومكيفة ،قدر اإلمكان،
ً
مع سن الطفل املشتكي ونضجه حتى ولو كان هذا األخير ممثال
بشخص راشد.
تكفل اآللية الوطنية تطبيق إجراءات مراعية لسن الطفل ونضجه
خالل جلسات االستماع ،بما في ذلك االستماع إليه بشكل منفرد،
أو عن بعد ،وإيالء االعتبار الواجب آلرائه.
املادة 52
يمكن لآللية الوطنية للتظلم الخاصة باألطفال ضحايا انتهاكات
حقوق الطفل ،أن تعرض على األطراف ،بعد تلقي الشكاية ،وقبولها
والبدء في معالجة موضوعها ،بذل مساعيها الحميدة بهدف التوصل
إلى تسوية ودية.
ال يتم اقتراح التسوية الودية ،إذا كان موضوع الشكاية وقائع
مخالفة للقانون.
ُ
تحاط إجراءات التسوية الودية بالسرية ،وال يجوز أن تستخدم
املعلومات املحصل عليها من قبل اآللية الوطنية ،ضد أحد األطراف.
ً
وتعتمد اآللية الوطنية توصية تبين فيها الوقائع والحل املتوصل
إليه بعدما يوافق الطرفان صراحة على تسوية ودية.
املادة 53
تطبق جميع اإلجراءات املشار إليها في املادتين  51و 52أعاله ،على
اآللية الوطنية الخاصة بحماية حقوق األشخاص في وضعية إعاقة،
مع مراعاة الوضعية الخاصة لهؤالء األشخاص.
وتيسر هذه اآللية ،عالوة على ذلك ،استعمال لغات اإلشارة،
ّ
َّ
املبسطة،
وطريقة برايل ،واالتصال عن طريق اللمس ،واللغة
وطرق االتصال املعززة والبديلة وغيرها من سبل وأشكال االتصال
امليسورة ،التي يختارها املشتكون في وضعية إعاقة خالل مختلف
مراحل معالجة الشكايات ودراستها والبت فيها.
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الباب الخامس

الباب السادس

حماية ونشر املعطيات املحصلة من اآلليات الوطنية
في إطار املهام الحمائية املختلفة للمجلس

مسطرة وضع ميثاق األخالقيات واملصادقة عليه والتدابير 
املتخذة إزاء األعضاء في حاالت تنازع املصالح

املادة 54

املادة 58

طبقا للفقرة الثانية من املادة  16من القانون ،تبقى املعلومات
املدلى بها لدى اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب سرية ،وال يجوز
نشر أي معطيات ذات طابع شخ�صي دون املوافقة الصريحة للشخص
املعني بتلك املعطيات أو نائبه الشرعي ،تحت طائلة تطبيق العقوبات
املنصوص عليها في الفصل  446من مجموعة القانون الجنائي.
ينشر تقرير سنوي عن أشغال اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب
يتضمن أنشطتها وتوصياتها مع مراعاة الفقرة أعاله.
املادة 55
تخضع معالجة املعلومات املحصل عليها واملعالجة في إطار اآلليات
الوطنية ،وفي إطار املهام الحمائية األخرى للمجلس ،ملقتضيات
القانون رقم  09.08املتعلق بحماية األشخاص الذاتيين تجاه معالجة
املعطيات ذات الطابع الشخ�صي  .
املادة 56
يضع مكتب املجلس ،خالل أجل ال يتعدى ثالثة أشهر ،ابتداء من
تاريخ املصادقة على النظام الداخلي ،وبتعاون مع اللجنة الوطنية
ملراقبة حماية املعطيات ذات الطابع الشخ�صي ،مخططا مديريا
ملالءمة نظام معالجة املعلومات واملعطيات ذات الطابع الشخ�صي
لدى مختلف أجهزة املجلس ،مع مقتضيات القانون رقم 09.08
املتعلق بحماية األشخاص الذاتيين تجاه معالجة املعطيات ذات الطابع
الشخ�صي.
املادة 57
تحدث لدى الرئيسة وحدة إدارية ،تتولى مهام املسؤولية عن
معالجة املعلومات واملعطيات ذات الطابع الشخ�صي املحصل عليها
في إطار املهام الوقائية والحمائية للمجلس ،والسهر على التقيد
بالشروط القانونية والتقنية املحددة في القانون رقم  09.08املشار
إليه أعاله.

تقوم رئيسة املجلس بوضع مشروع ميثاق األخالقيات املنصوص
عليه في الفقرة األولى من املادة  42من القانون ،تصادق عليه الجمعية
العامة ،ويرد في امللحق األول من هذا النظام الداخلي.
املادة 59
يدلي أعضاء املجلس ،عند بداية انتدابهم ،بصفة تلقائية وإلزامية،
بتصريح حول الوضعيات التي يمكن أن يكونوا فيها عرضة لتنازع
حقيقي أو متصور للمصالح ،بصفة مباشرة أو غير مباشرة ،ويتم
التصريح املذكور وفق نموذج يعد من قبل رئيسة املجلس بعد
استشارة املكتب.
وبعد اطالعها على التصريح املذكور ،تقرر الرئيسة عدم مشاركة
العضو املعني في اتخاذ القرار أو القيام باملهمة التي من شأنها أن تجعله
في وضعية التنازع املذكورة.
إذا علم عضو بإدراج قضية تهمه بصفة مباشرة أو غير مباشرة
في جدول أعمال املجلس أو أحد أجهزته ،وجب عليه إخبار رئيسة
املجلس ،بصفة مباشرة ،وفورية .وفي هذه الحالة ،يعفى العضو املعني
من الحضورـ أو من املشاركة في املداولة أو في اتخاذ القرار ،أو من
القيام باملهمة املعنية ،حسب الحالة.
املادة 60
في حال قيام العضو بأعمال أو تصرفات تتنافى مع االلتزامات
املرتبطة بالعضوية في املجلس ،تتم مباشرة مسطرة إنهاء عضويته،
وذلك وفق اإلجراءات املبينة بعده.
تتلقى رئيسة املجلس ما قد ينسب إلى العضو من قيام بأعمال
أو تصرفات تتنافى مع االلتزامات املرتبطة بالعضوية في املجلس ،وتأمر
بإجراء األبحاث والتحريات الضرورية .ويتم إشعار العضو املعني
بذلك.
للعضو املعني حق االطالع على كل الوثائق املتعلقة بما ينسب
إليه من إخالل بالتزامات العضوية في املجلس ،وأخذ نسخة منها ،قبل
تاريخ استدعائه من قبل مكتب املجلس ،سبعة أيام على األقل.
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يوجه االستدعاء للعضو املعني لحضور اجتماع املكتب ،قبل تاريخ
انعقاده بثالثة أيام على األقل ،بواسطة البريد املضمون وإلى آخر
عنوان شخ�صي مصرح به لدى املجلس ،وإذا تخلف العضو املعني
دون عذر مقبول ،رغم توصله باالستدعاء بكيفية قانونية ،يتم البت
في غيابه.
ينعقد اجتماع ملكتب املجلس ،بكامل أعضائه العشر ،ويدعى
العضو املعني لتقديم توضيحاته أمامه ،ويحق له التزام الصمت عند
دعوته لتقديم التوضيحات املذكورة.
يتداول مكتب املجلس دون حضور املعني باألمر ،ويتخذ بأغلبية
ثلثي أعضائه توصية معللة بإتمام مسطرة إنهاء عضوية العضو املعني
أو بإيقاف املسطرة املذكورة عند عدم ثبوت هذه األفعال .وفي حالة
إذا ما كان املعني عضوا باملكتب ،فإنه ال يحتسب في النصاب املحدد
في الفقرة السابقة.
للعضو املعني الحق في أخذ نسخة من محضر اجتماع املكتب ،فور
التوقيع عليه ،كما يبلغ ،وفق نفس كيفيات استدعائه بتوصية املكتب.
تتولى رئيسة املجلس ،في حال التوصية بإتمام مسطرة إنهاء
العضوية ،إخبار السلطة التي يرجع لها حق التعيين .طبقا للفقرة
األخيرة من املادة  39من القانون.

الباب السابع
التدابير املتخذة في شأن الحضور املنتظم ألعضاء املجلس
في أشغال جميع أجهزته

املادة 62
تسجل أسماء األعضاء الحاضرين واملعتذرين عن الحضور واملتغيبين
بدون عذر في محضر كل اجتماع.
توجه رئيسة املجلس استفسارا كتابيا إلى األعضاء الذين تغيبوا
عن حضور اجتماعات الجهاز املعني من أجهزة املجلس دون عذر
مقبول.

الباب الثامن
شروط وكيفيات منح الجائزة الوطنية لحقوق اإلنسان
املادة 63
طبقا للبند الثاني من املادة  34من القانون ،يمنح املجلس «جائزة
وطنية لحقوق اإلنسان» .وتطبق أحكام القانون وهذا النظام الداخلي.
املادة 64
تهدف الجائزة إلى تشجيع مختلف املبادرات الفكرية والثقافية
واإلعالمية وامليدانية ،للنهوض بثقافة حقوق اإلنسان ونشرها،
سواء الصادرة عن األشخاص الذاتيين أو االعتباريين.
تمنح الجائزة سنويا وتشتمل على قيمة مالية يحدد مبلغها من قبل
املجلس ،وميدالية تحمل رسما فنيا ،وتنقش عليها عبارة «الجائزة
الوطنية لحقوق اإلنسان» ،وترتيبها العددي وسنة تسليمها.

املادة 61
يلزم أعضاء املجلس بحضور اجتماعاته ،واملشاركة في أشغاله.
وال يجوز ألي عضو التغيب عن اجتماعات أي من أجهزة املجلس
إال إذا كان العذر مقبوال ،وال سيما في الحاالت التالية :
 حضور العضو نشاطا رسميا ،أو قيامه بمهمة رسمية داخل أرضالوطن أو خارجه ؛
 وجود العضو في إجازة مرضية.ويتعين تبليغ كل اعتذار عن الحضور كتابة إلى رئيسة املجلس،
أو رئيس اللجنة الدائمة أو رئيس اللجنة الجهوية أو منسق اآللية
الوطنية املعنية ،حسب الحالة ،قبل بداية االجتماع.
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املادة 65
تعلن رئيسة املجلس سنويا عن فتح باب الترشيح للجائزة،
وتحديد آجال إيداع ملفات الترشيح ،وكذا تاريخ اإلعالن عن النتائج،
كما تحدد عند االقتضاء املجاالت التي ستخصص لها الجائزة.
املادة 66
تحدث سنويا ،لجنة تحكيم للجائزة ،يعين أعضاؤها ورئيسها
ومقررها بقرار من رئيسة املجلس ،من بين الشخصيات املشهود
لها بالكفاءة واملعرفة والنزاهة والتجرد .تعد لجنة التحكيم وتعتمد
ميثاقا خاصا بعملها.
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تمنح «الجائزة الوطنية لحقوق االنسان» لشخص ذاتي أو معنوي
ساهم في تكريس وحماية حقوق اإلنسان باملغرب أو بمحيطه اإلقليمي
والدولي ،وقدم إنجازات متميزة في مجال حقوق اإلنسان ،على
أال يكون قد حصل على هذه الجائزة سابقا أو على تكريم من املجلس
خالل السنوات الخمس السابقة لتاريخ منح الجائزة.
الباب التاسع

تنظيم واختصاصات الهيكلة اإلدارية الوظيفية للمجلس
املادة 67
يحدث ديوان لدى رئيسة املجلس.
طبقا للمادة  62من القانون ،يتوفر املجلس على الصعيدين
املركزي والجهوي على هيكلة إدارية وظيفية ،يحدد تنظيمها
واختصاصاتها وفق أحكام القانون وهذا النظام الداخلي.
املادة 68
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املادة 70
تح ــدث ل ــدى اللج ــان الجهوي ــة لحق ــوق اإلنس ــان هيكل ــة إداري ــة
تتكون من :
 إدارة تنفيذية للجنة الجهوية لحقوق اإلنسان ،تعمل تحتإشراف األمانة العامة للمجلس ورئيس اللجنة ؛
 مصلحة لحماية حقوق اإلنسان ،تناط بها ،على الصعيد الجهوي،مهام مديرية الرصد وحماية حقوق اإلنسان ،املنصوص عليها
في امللحق الثاني من هذا النظام الداخلي ،وتعمل بتنسيق معها
وتحت إشراف رئيس اللجنة ؛
 مصلحة للنهوض بحقوق اإلنسان ،تناط بها ،على الصعيدالجهوي ،مهام مديرية النهوض بحقوق اإلنسان ،املنصوص عليها
في امللحق الثاني من هذا النظام الداخلي ،وتعمل بتنسيق معها
وتحت إشراف رئيس اللجنة الجهوية املعنية.

تحدث على الصعيد املركزي املديريات التالية :

املادة 71

 -مديرية لرصد وحماية حقوق اإلنسان ؛

يحدد بقرار لرئيسة املجلس :

 -مديرية للنهوض بحقوق اإلنسان ؛

 -إحداث املديريات ،عند االقتضاء ،وإحداث األقسام واملصالح،

 -مديرية للدراسات واألبحاث والتوثيق ؛

واملكاتب والوحدات باملديريات املركزية وبالهياكل اإلدارية الجهوية ؛
 -تعيين املسؤولين عن املديريات املركزية والهياكل اإلدارية الجهوية،

 مديرية للتواصل ؛ مديرية للشؤون اإلدارية واملالية واملوارد البشرية ؛ -مديرية للتنظيم واملناهج وأنظمة املعلومات ؛

وتعيين املوظفين العاملين بمختلف الهياكل اإلدارية للمجلس ؛
 مساطرالعمل الخاصة بمختلف الهياكل اإلدارية للمجلس.املادة 72

 -مديرية التعاون والعالقات الدولية.

يتخذ كل جهاز من أجهزة املجلس ،اإلجراءات الضرورية من أجل

ويضم املجلس :
 معهد الرباط إدريس بنزكري لحقوق اإلنسان.وتحدد املهام األساسية للمديريات واملعهد املشار إليهما في الفقرة
السابقة ،وفق امللحق الثاني بهذا النظام الداخلي.
املادة 69
تحدث لدى رئيسة املجلس وحدات إدارية يعهد إليها بدراسة كل
قضية لها ارتباط بمهام املجلس .وتحدد رئيسة املجلس بقرار تنظيمها
واختصاصاتها ومساطر عملها  .

اعتماد أساليب فعالة للعمل ،وال سيما :
 وضع دالئل املساطر املتعلقة باألنشطة واملهام املنوطة باألجهزةاملذكورة ؛
 تبني نظام التدبيربحسب األهداف ،ووضع منظومة لتتبع املشاريعوالبرامج ،طبقا للتوجهات االستراتيجية للمجلس.
تسهر رئيسة املجلس ،بمساعدة األمين العام ،على تنفيذ هذه
اإلجراءات ،وتتخذ القرارات املتطلبة لتحقيق ذلك؛
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الباب العاشر

املادة 78

التسيير املالي للمجلس

يتم تحديد الشروط التقنية والتنظيمية الخاصة بتدبير األرشيف
بقرار للرئيسة تتخذه ،بعد استطالع رأي مدير مؤسسة أرشيف
املغرب .ويعهد بتدبير األرشيف إلى وحدة إدارية متخصصة محدثة
لدى األمانة العامة للمجلس.

املادة 73
يخضع التسيير املالي للمجلس ملقتضيات املواد  57و  58و  59و 60
من القانون.
املادة 74
تحدث باملجلس شساعة للمصاريف ،وتحدد النفقات التي يمكن
األمر بصرفها طبقا للقوانين واألنظمة الجاري بها العمل.
يتم وضع نظام أسا�سي خاص باملوارد البشرية للمجلس الوطني
لحقوق االنسان مع مراعاة القوانين الجاري بها العمل.

الباب الحادي عشر
عالقات املجلس
املادة 75
تحدد عالقات املجلس مع البرملان والحكومة والهيئات القضائية
والعامة والخاصة وبمنظومة األمم املتحدة ،والجمعيات واملنظمات
غير الحكومية الوطنية والدولية املختصة ،وفق مقتضيات املواد
( 24الفقرة األولى) و  25و  26و  27و  28و  29و  30و  31و  32من
القانون ،وهذا النظام الداخلي.
املادة 76
ينظم املجلس بمبادرة منه أو بشراكة مع املؤسسات الدستورية
أو الجمعيات واملنظمات غير الحكومية الوطنية أو الدولية ندوات
ودورات تدريبية ،وأوراش عمل وأياما دراسية في مختلف مجاالت
اختصاصات املجلس.
يعمل املجلس على نشر التقارير النهائية لهذه األشغال والتوصيات
الصادرة عنها.

الباب الثاني عشر
األرشيف
املادة 77
يتكــون أرشيف املجلــس مــن أرشيفــات عاديــة ووسيطــة ونهائيــة،
تصنف حسب القواعد املنصوص عليها في املواد  7و  8و  9من القانون
رقم  69.99املتعلق باألرشيف.

املادة 79
يخضع ولوج العموم إلى أرشيف املجلس إلى مقتضيات القانونين
رقم  69.99املتعلق باألرشيف و 31.13املتعلق بالحق في الحصول على
املعلومات ،ويتم وفق قواعد توجيهية تصدر بقرار من رئيسة املجلس
بعد استشارة املكتب واستطالع رأي مدير مؤسسة أرشيف املغرب،
ورئيس لجنة الحق في الحصول على املعلومات.

الباب الثالث عشر
مقتضيات مختلفة
املادة 80
يخضع كل تعديل للنظام الداخلي لنفس اإلجراءات املتبعة
في وضعه.
املادة 81
تكون جميع اآلجال املنصوص عليها في هذا النظام الداخلي آجاال
كاملة.
املادة 82
جميع الصفات واملسؤوليات املنصوص عليها في هذا النظام
الداخلي تقرأ باملذكر واملؤنث.
صودق على النظام الداخلي وملحقيه بتاريخ  21سبتمبر 2019
طبقا للشروط املنصوص عليها في الفقرة األخيرة من املادة  54من
القانون.
*
*

*

امللحق األول
ميثاق أخالقيات املجلس
يهدف ميثاق األخالقيات ،والذي يكت�سي طابعا ملزما ،إلى ضمان
تقيد كافة أعضاء املجلس ولجانه الجهوية بمبادئ االستقاللية
والنزاهة ،واملهنية والتجرد والحياد والحفاظ على السر املنهي ،وعلى
اللياقة والوقار ،في مزاولتهم ملهامهم.
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ولهذه الغاية ،يلتزم كافة أعضاء املجلس ولجانه الجهوية بما يلي :

امللحق الثاني

 - 1ممارسة الصالحيات واملهام املسندة إليهم ،بصفتهم الشخصية

املهام األساسية للمديريات املحدثة باملجلس الوطني على

وبحياد واستقاللية تامين عن السلطات العمومية ،وعن الفاعلين
السياسيين واملدنيين واالجتماعيين واالقتصاديين؛
 - 2تجنب كل سلوك من شأنه املساس بصفة العضوية في املجلس
أو املساس باستقالليتهم وحيادهم ،بشكل حقيقي أو متصور؛
 - 3عدم استعمال صفتهم في املجلس ألغراض شخصية مهما كانت
طبيعتها ؛
 - 4تجنب وضع أنفسهم تحت أي التزام كيفما كانت طبيعته ،إزاء
أفراد أو منظمات من شأنه أن يؤثر على أداء مهامهم على النحو املبين
في القانون وفي هذا النظام الداخلي؛
 - 5التصريح التلقائي بحاالت تنازع املصالح ،وفق الكيفيات
املحددة في هذا النظام الداخلي؛
 - 6التقيد بالحياد واملوضوعية وبالحفاظ على السر املنهي بمناسبة
مزاولة مختلف املهام املندرجة في إطار اختصاصات املجلس ،ال سيما
الحمائية والوقائية منها ،وعدم استعمال املعلومات املحصل عليها
أثناء تأدية مهامهم إال فيما يتصل ،حصرا ،بالقيام بتلك املهام؛

الصعيد املركزي
مديرية الرصد و حماية حقوق اإلنسان
تناط بمديرية الرصد وحماية حقوق اإلنسان املهام األساسية
التالية :
 السهر على تتبع وضعية حقوق اإلنسان على املستويين الوطنيوالجهوي ،واملساهمة في دراسة وفحص انتهاكات حقوق اإلنسان
على املستوى الجهوي بتنسيق مع اللجان الجهوية ؛
 السهر على اإلنجاز التقني ألعمال تلقي الشكايات ودراستهاومعالجتها وتتبع مآلها ،وكذا أعمال التحري وزيارات أماكن سلب
الحرية ،وإعداد التقاريراملتعلقة بهذه األعمال ؛
 الدعم التقني للجان الدائمة واللجان املوضوعاتية املؤقتة العاملةفي مجال رصد وحماية حقوق اإلنسان؛ واملواكبة التقنية لعمل
اآلليات الوطنية.
مديرية النهوض بحقوق اإلنسان

 - 7الحضور املنتظم واملشاركة البناءة في أشغال املجلس؛

تناط بمديرية النهوض بحقوق اإلنسان املهام األساسية التالية :

 - 8احترام قواعد العمل الجماعي القائم على االحترام املتبادل

 -اإلعداد التقني لبرامج النهوض بثقافة وقيم حقوق اإلنسان،

والتسامح ،والتقيد بضوابط سیر جلسات وأشغال املجلس وأجهزته؛

وإنجاز دراسات ميدانية ،تقييمية وتحليلية تتعلق بتملك ثقافة

واجتناب كل سلوك یمس بكرامة اآلخرین.

حقوق اإلنسان واملواطنة على املستويين الوطني والجهوي ؛

 - 9التقيد بنطاق املهام والتفويضات واالنتدابات املوكولة إليهم
من قبل أجهزة املجلس ،وفق أحكام القانون وهذا النظام الداخلي،
وعدم تجاوزها؛

 السهر على انسجام مخططات اللجان الجهوية في مجال النهوضبحقوق اإلنسان مع التوجهات االستراتيجية للمجلس ؛
 -املشاركة في إعداد األدوات الديداكتيكية في مجال النهوض

 - 10الحرص على اإلشارة إلى أن اآلراء التي يدلون بها بمناسبة

بحقوق اإلنسان ،وفي إعداد وإنجاز أعمال الشراكة والتعاون مع

مشاركتهم في مختلف األنشطة العامة هي آراء شخصية ،وال تعبر عن

كافة الهيئات العمومية واملدنية العاملة في مجال النهوض بحقوق

رأي املجلس ،اللهم إال إذا تعلق األمر بانتداب من قبل رئيسة املجلس،

اإلنسان ؛

بهذا الخصوص.

 السهر على تتبع املهام التي يقوم بها املجلس في نطاق مالحظة*

*

*

االنتخابات.
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مديرية الدراسات واألبحاث والتوثيق

تناط بمديرية الدراسات واألبحاث والتوثيق املهام األساسية
التالية :
 املساهمة في إعداد مشاريع اآلراء االستشارية للمجلس وتتبعمالءمة التشريعات الوطنية مع االلتزامات االتفاقية ،وتقييم
املمارسة االتفاقية للمملكة ؛
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 السهرعلى مراجعة ترجمة إصدارات املجلس إلى مختلف اللغات،وأعمال النشروالطبع ؛
 تدبير العالقات مع الصحافة ووسائل اإلعالم وتطوير شبكةالعالقات العامة للمجلس.
مديرية الشؤون اإلدارية واملالية واملوارد البشرية
تناط بمديرية الشؤون اإلدارية واملالية واملوارد البشرية املهام
األساسية التالية:

 -املساهمة في إنجاز الدراسات وفي تحليل وتقييم السياسات

 تدبير املسار املنهي ملوظفي املجلس ،واملساهمة في تقييم أدائهموإعداد وتنفيذ برامج دعم قدراتهم ؛

 -املساهمة في املراجعة والتقييم العلمي ملنشورات وإصدارات

 املساهمة التقنية في إعداد وتنفيذ ميزانية املجلس وإنجازمختلفعملياته املالية ؛

العمومية من منظور املقاربة املرتكزة على حقوق اإلنسان ؛

املجلس ،والرصد الوثائقي والبيبليوغرافي املتعلق بمجال حقوق
اإلنسان.
مديرية التعاون والعالقات الدولية

 صيانة تجهيزات املجلس وممتلكاته املنقولة والعقارية ،وتوفيرالدعم اللوجيستيكي ملختلف أنشطة املجلس وأجهزته.
مديرية التنظيم واملناهج وأنظمة املعلومات

تناط بمديرية التعاون والعالقات الدولية املهام األساسية التالية:

تناط بمديرية التنظيم واملناهج وأنظمة املعلومات املهام التالية:

 -التنظيم واملواكبة التقنية لتفاعل املجلس مع األجهزة األممية

 اقتراح االستراتيجية املعلوماتية واملخطط املديري ألنظمة املعلومات،ومساطرالتنظيم الداخلي للمجلس ؛

لحقوق اإلنسان ،وباقي اآلليات واألجهزة اإلقليمية ذات الصلة ؛
 التنسيق التقني مع املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان وشبكاتهااإلقليمية والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق
اإلنسان ؛
 إعداد ومسك قاعدة املعطيات الخاصة بالفاعلين الدوليينالحكوميين وغير الحكوميين في مجال حقوق اإلنسان على املستويين
الوطني والدولي.
مديرية التواصل
تناط بمديرية التواصل املهام األساسية التالية:
 -تطوير التواصل الداخلي والخارجي وإعداد الدعامات واملضامين

 التتبع التقني لتنفيذ االستراتيجية املعلوماتية واملخطط املديريألنظمة املعلومات ؛
 القيام برصد تكنولوجيا اإلعالم واالتصال ووضع مساطر لصيانةالتجهيزات املعلوماتية باملجلس ،ودعم القدرات وتقديم املساعدة
التقنية والعملياتية في مجال املعلوميات.
معهد الرباط  -إدريس بنزكري لحقوق اإلنسان
تناط بمعهد الرباط إدريس بنزكري لحقوق اإلنسان املهام التالية:
 تطويرهندسة التكوينات في مختلف موضوعات حقوق اإلنسان،وإحداث مسالك ممهننة ومجزوءات للتكوين املستمر لفائدة
أعضاء املجلس وموظفيه وأعضاء اللجان الجهوية ،وتكوين
املكونين لفائدة مختلف الفاعلين املؤسساتيين واالقتصاديين ؛

التواصلية املختلفة ،بشأن مختلف أنشطة املجلس ،ورصد املواد

 تحديد الحاجيات وإنجاز تكوينات لفائدة فاعلي املجتمع املدني،العاملين في مجال حماية حقوق اإلنسان ؛

اإلنسان بصفة عامة ؛

 -تطويرالشراكات مع املعاهد املماثلة.

الخبرية الوطنية والدولية ذات العالقة باملجلس وبمجال حقوق

