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بيان الأ�سباب 

1. طبقا للفقرة الثانية من املادة 25 من الظهري ال�رشيف رقم 1.11.19 �صادر يف 25 من ربيع الأول 1423 
"تعزيز  ي�صاهم يف  املذكور  املجل�س  فاإن  الإن�صان،  الوطني حلقوق  املجل�س  باإحداث   )2011 مار�س  )فاحت 
البناء الدميقراطي، من خالل النهو�س باحلوار املجتمعي التعددي، وتطوير كافة الو�صائل والآليات املنا�صبة 

لذلك".  

كما يقوم املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان، اإ�صافة اإىل ذلك، وطبقا للمادة 13 من الظهري ال�رشيف املحدث 
له ببحث ودرا�صة "مالءمة الن�صو�س الت�رشيعية والتنظيمية اجلاري بها العمل مع املعاهدات الدولية املتعلقة 
بحقوق الإن�صان وبالقانون الدويل الإن�صاين، التي �صادقت عليها اململكة اأو ان�صمت اإليها، وكذا يف �صوء 
لها من  املقدمة  بالتقارير  اخلا�صة  الأممية  املعاهدات  اأجهزة  ال�صادرة عن  والتو�صيات  اخلتامية،  املالحظات 

لدن احلكومة" .

وطبقا ملقت�صيات املادة 24 من الظهري ال�صالف الذكر، فاإن املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان، يرفع اإىل النظر 
الإن�صان  حقوق  حماية  يف  ي�صاهم  "ما  كل  يف  مو�صوعاتية،"  وتقارير  "اقرتاحات  امللك،  جلاللة  ال�صامي 

والدفاع عنها على نحو اأف�صل".

فاإن  د�صتوريا،  امل�صمونة  وال�صيا�صية  املدنية  احلقوق  حماية  على  العامة  احلريات  قوانني  باأثر  منه  وعيا   .2
يويل  والعادية،  التنظيمية  القوانني  اإنتاج  م�صار  مبذكراته،  يواكب،  الذي  الإن�صان  حلقوق  الوطني  املجل�س 
اأهمية خا�صة وم�رشوعة لقوانني احلريات العامة وب�صكل خا�س لالإطار القانوين املنظم حلريات الجتماع 
"املقاربة املرتكزة على حقوق  اأي�صا يف متطلبات  ال�صلمي. وهو اهتمام يجد مربراته  والتجمهر والتظاهر 

الإن�صان" وهي مقاربة متت الإ�صارة ب�صكل �رشيح يف بيان الأ�صباب املوجبة للظهري املن�صئ للمجل�س.  

3. وهكذا، فقد مت اعتبار املرجعيات املعيارية والت�رشيحية والجتهاد الق�صائي التالية يف اإعداد هذه املذكرة : 
 الد�صتور ول�صيما الف�صول 22، 25 و29 منه ؛ 

 املادتان 21 و22 من العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�صيا�صية ؛ 
 مدونة لقواعد �صلوك املوظفني املكلفني باإنفاذ القوانني، والتي اعتمدت مبوجب قرار اجلمعية العامة لالأمم 

املتحدة ؛ 34/169 املوؤرخ يف 17 دي�صمرب 1979 ؛
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القوانني  باإنفاذ  املكلفني  املوظفني  قبل  من  النارية  والأ�صلحة  القوة  با�صتخدام  املتعلقة  الأ�صا�صية  املبادئ   

بهافانا  املنعقد  املجرمني  ومعاملة  اجلرمية  من  للوقاية  املتحدة  لالأمم  الثامن  املوؤمتر  من طرف  عليها  امل�صادق 
)كوبا( من 27 غ�صت اإىل 7 �صبتمرب 1990؛ 

19/35 حول تعزيز وحماية حقوق الإن�صان يف �صياق الحتجاجات  قرار جمل�س حقوق الإن�صان رقم   

ال�صلمية امل�صادق عليه بتاريخ 23 مار�س 2012 1 ؛  
25/38 حول تعزيز وحماية حقوق الإن�صان يف �صياق الحتجاجات  قرار جمل�س حقوق الإن�صان رقم   

ال�صلمية2 امل�صادق عليه يف 28 مار�س 2014 ؛ 
 التو�صيات ذات ال�صلة لهيئة الإن�صاف وامل�صاحلة خا�صة التو�صيات 8.4 ، 8.5، و8.6 الواردة يف اإطار 

املحور رقم 8 املتعلق برت�صيد احلكامة الأمنية ؛
 الجتهاد الق�صائي املغربي يف جمال ممار�صة حريات الجتماع والتجمهر والتظاهر ال�صلمي3.  

4. و�صمن نف�س املنحى قام املجل�س باعتبار تو�صيات املقرر اخلا�س املعني باحلق يف حرية التجمع ال�صلمي 
ويف تكوين اجلمعيات بحرية الجتماع ال�صلمي وحرية اجلمعيات ال�صيد ماينا كياي ، خا�صة التو�صيات 

الواردة يف تقريريه4 املن�صورين على التوايل بتاريخ 07/08/2013 و21/05/2012.  

5. كما ارتكزت املذكرة اأي�صا على خال�صات درا�صة للمجل�س حول ممار�صة احلق يف التظاهر ال�صلمي5وكذا 
مع  املو�صوع  هذا  بخ�صو�س  املجل�س  نظمها  التي  املو�صوعاتية  الور�صات  من  امل�صتخل�صة  التو�صيات 
حريات  بتدبري  املعنية  والإدارات  القطاعات  خمتلف  ممثلي  املحامون،  الق�صاة،  احلكومية،  غري  املنظمات 
امللكي،  الدرك  الوطني،  لالأمن  العامة  املديرية  الداخلية،  )وزارة  ال�صلمي6  والتظاهر  والتجمهر  الجتماع 

القوات امل�صاعدة والوقاية املدنية(.  

6. واعتبارا لو�صع ال�رشيك من اأجل الدميقراطية، املمنوح للملكة املغربية من طرف اجلمعية الربملانية ملجل�س 
اأوروبا يف يونيو 2011، فقد اأخذ املجل�س اأي�صا بعني العتبار الوثائق التي مت اإنتاجها من طرف جلنة البندقية 
ممار�صة  جمال  يف  الإن�صان(  وحقوق  الدميقراطية  املوؤ�ص�صات  )مكتب  الأوروبي  والتعاون  الأمن  ومنظمة 

حريات الجتماع والتجمهر والتظاهر ال�صلمي. وهكذا مت اأخذ الوثائق التالية بعني العتبار: 
الإن�صان(  الدميقراطية وحقوق  املوؤ�ص�صات  الأوروبي )مكتب  والتعاون  الأمن  ملنظمة  التوجيهية  املبادئ   
وللجنة البندقية حول حرية الجتماع ال�صلمي7 امل�صادق عليها من طرف جلنة البندقية خالل دورتها 83 

بتاريخ 4 يونيو 2010؛ 
 خمتلف اآراء جلنة البندقية حول الت�رشيعات الوطنية التي تنظم ممار�صة حريات الجتماع والتجمهر والتظاهر 

ال�صلمي، وقد مت تقدمي الآراء ال�صت�صارية التي مت ا�صتعمالها يف اإعداد هذه املذكرة ب�صكل تركيبي يف فقرة خا�صة. 
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7. اإن مقرتحات املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان املتعلقة مبراجعة الظهري ال�رشيف رقم 1.58.377 �صادر 
يف 3 جمادى الأوىل 1378 )15 نونرب 1958( ب�صاأن التجمعات العمومية )كما وقع تغيريه وتتميمه( ميكن 

تربيرها باحلجج التالية:
احلجة 1 : اإن مقرتحات املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان يف جمال تب�صيط م�صطرة الت�رشيح امل�صبق باملظاهرات 
ب�صكل �رشيح حرية  ي�صمن  الذي  الد�صتور  29 من  الف�صل  مقت�صيات  اإعمال  ت�صتهدف  العمومية  بالطرق 

التظاهر ال�صلمي. 
احلجة 2 : اإن مقرتحات املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان يف جمال تدبري الأ�صكال املختلفة ملمار�صة حريات 
القوانني  ميز  الذي  والليربايل  الت�رشيحي  املنطق  تقوية  ت�صتهدف  ال�صلمي  والتظاهر  والتجمهر  الجتماع 

الوطنية للحريات العامة منذ 1958 . 
3 : يقرتح املجل�س يف هذه امل�صاهمة م�صعى ي�صع الق�صاء يف موقعه احلق ك�صلطة د�صتورية منظمة  احلجة 
و�صامنة حلريات الجتماع والتجمهر والتظاهر ال�صلمي  طبقا للف�صول 29 و117 من الد�صتور. ويتقرح 
هذا امل�صعى ولوجا اأ�رشع اإىل العدالة يف �صياق املنازعات املتعلقة بتدبري ممار�صة احلريات امل�صمونة مبقت�صى 

الف�صل 29 من الد�صتور. 
اإدماج الأ�صكال اجلديدة للفعل  التعريفات اجلديدة املقرتحة من طرف املجل�س، ت�صتهدف  اإن   : 4 احلجة 
من   29 الف�صل  مبقت�صى  امل�صمونة  للحريات  ممار�صتهم  اإطار  الفاعلني يف  خمتلف  به  يقوم  الذي  اجلماعي، 
الد�صتور. ويعترب املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان، اأن اأية مراجعة لالإطار القانوين املنظم حلريات الجتماع 
اإعمال  مع  الوطني  الق�صائي  الجتهاد  كر�صها  التي  القواعد  يدون  اأن  ينبغي  ال�صلمي  والتظاهر  والتجمهر 

تو�صيات هياأة الإن�صاف وامل�صاحلة يف جمال تدبري املظاهرات. 
ويتيح حتليل العنا�رش املرجعية التي مت التذكري بها اأعاله ا�صتخال�س ما يلي : 

8. املرجعيات املقدمة من طرف جمل�س حقوق الإن�سان 

اإن حتليل مدونة قواعد �صلوك املوظفني املكلفني باإنفاذ القوانني واملبادئ الأ�صا�صية املتعلقة با�صتخدام القوة 
والأ�صلحة النارية من قبل املوظفني املكلفني باإنفاذ القوانني وكذا قراري جمل�س حقوق الإن�صان رقمي19/35 
اأربعة  ال�صلمية مكن من حتديد  الحتجاجات  �صياق  الإن�صان وحمايتها يف  تعزيز حقوق  ب�صاأن  و25/38 
عنا�رش، يرى املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان اأن من ال�رشوري تدوينها يف الإطار القانوين اجلديد املنظم 

حلريات الجتماع والتجمهر والتظاهر ال�صلمي :
 تكري�س حقوق املتظاهرين يف الولوج اإىل الف�صاء العمومي ح�صب كيفيات ميكن اأن يحددها القانون اأو 

مبر�صوم اأو باتفاق م�صرتك بني املتظاهرين والإدارة ، وو�صع اآليات توا�صل منا�صبة لهذا الغر�س. 
 واجب ال�صلطات العمومية يف جمال حماية كل املتظاهرين دون متييز من كل اأ�صكال التهديد وامل�صايقة. 
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 و�صع مقت�صيات قانونية ت�صمن �رشاحة �صالمة ال�صحافيني ومهنيي الإعالم الذين يقومون بتغطية املظاهرات 

ال�صلمية وذلك بالنظر لدورهم اخلا�س واإمكانية تعر�صهم للم�س ب�صالمتهم وه�صا�صتهم يف �صياق التظاهر 
ال�صلمي. 

 تكري�س القانون املنظم حلريات الجتماع والتجمهر والتظاهر ال�صلمي للمبادئ الأ�صا�صية املتعلقة با�صتعمال 
القوة وخا�صة مبداأي ال�رشورة والتنا�صب. 

9. ال�ستنتاجات امل�ستخل�سة من حتليل تقارير املقرر اخلا�س املعني باحلق يف حرية التجمع ال�سلمي ويف تكوين اجلمعيات 

ي�صتفاد من حتليل تقارير املقرر اخلا�س املعني باحلق يف حرية التجمع ال�صلمي ويف تكوين اجلمعيات ا�صتنتاج 
عدد من اخلال�صات تهم العنا�رش التي يقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان اإدراجها يف الإطار القانوين 

املنظم للحريات امل�صمونة مبقت�صى الف�صل 29 من الد�صتور. 
 اإدراج مقت�صى يلزم ال�صلطات، عندما يكون اجتماع عمومي مو�صوع تقييدات طبقا للمعايري واخل�صائ�س 
ال�صلمية  املنظمني لهذه الجتماعات  اأن تقرتح حلول بديلة معقولة على  الإن�صان  املتعلقة بحقوق  الدولية 

ب�صكل ل يبتعد عن املو�صوع واجلمهور امل�صتهدف. 
 التكري�س ال�رشيح لقرينة قانونية الجتماعات العمومية ال�صلمية ما مل يثبت العك�س. 

 واجب ال�صلطات املعنية يف ت�صهيل وحماية الجتماعات ال�صلمية خا�صة عرب التفاو�س والو�صاطة. 

 
10. اخلال�سات امل�ستفادة من اآراء جلنة البندقية حول الت�رشيعات الوطنية املنظمة ملمار�سة حريات الجتماع والتجمهر 

والتظاهر ال�سلمي 

حددت جلنة البندقية يف اآرائها حول م�صاريع القوانني املنظمة ملمار�صة حريات الجتماع والتجمهر والتظاهر 
ال�صلمي يف الدول الأع�صاء يف جمل�س اأوروبا عدد من املبادئ يو�صي املجل�س باأخذها بعني العتبار يف كل 

مراجعة للقوانني الوطنية املتعلقة مبو�صوع هذه املذكرة. 
وبهذا اخل�صو�س اأو�صت جلنة البندقية اأن يكون تعريف الجتماع ال�صلمي وا�صعا وعاما8، من اأجل اأن يدمج 
املتزامنة  املظاهرات  ذلك  يف  مبا  ال�صلمي9،  والتظاهر  والتجمع  الجتماع  حريات  ممار�صة  اأ�صكال  خمتلف 

واملظاهرات امل�صادة10. 
و�صمن نف�س الإطار، فقد اعتربت اللجنة اأن اللتزام الإيجابي للدولة يف جمال �صمان املمار�صة الفعلية لهذه 
دامت  ما  العفوية  املظاهرات  اأي�صا  ي�صمل  الإيجابي  اللتزام  هذا  واإن  معياريا11.  تكري�صه  ينبغي  احلريات، 

حمافظة على طابعها ال�صلمي12.
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ولعتبار مظاهرة بو�صفها عفوية، فاإن جلنة البندقية و�صعت معيار القرب الزمني بني وقوع احلدث م�صبب 
املظاهرة وبني حدوث املظاهرة نف�صها13. 

وح�صب جلنة البندقية، فاإن مظاهرة م�صادة هي بال�رشورة مرتبطة بالتعبري عن وجهة نظر خمالفة لتلك التي 
يعرب عنها متظاهرون اآخرون14. كما يقع على عاتق ال�صلطات العمل ما اأمكن على ت�صهيل املظاهرة امل�صادة 

على مراأى وم�صمع املتظاهرين الذين يعربون على وجهة نظر مغايرة15. 
كما اأن �صغل الف�صاء العمومي من طرف املتظاهرين ينبغي اأن يخ�صع لقاعدة "اأول القادمني اأول امل�صتفيدين"16. 
جلنة  فاإن  ال�صلمي،  والتظاهر  والتجمع  الجتماع  حلريات  املنظمة  القوانني  حترير  مبنهجية  يتعلق  فيما  اأما 
البندقية تو�صي باأن يكون للمقت�صيات القانونية نطاق عام، مع اأدنى قدر ممكن من التفا�صيل وذلك من اأجل 

�صمان اأدنى حد من �صبط ممار�صة هذه احلريات17.
ويف نف�س الإطار تو�صي اللجنة باأن يكر�س كل قانون منظم للحريات مو�صوع هذه املذكرة ب�صكل �رشيح 
بحماية  العمومية  لل�صلطات  الإيجابي  اللتزام  العك�س،  يثبت  حتى  القانونية  قرينة   : اأ�صا�صية  مبادئ  ثالثة 

ممار�صة هذه احلريات، ومبداأ التنا�صب كمبداأ مهيكل لكل تدخل لل�صلطات العمومية18. 
وينبغي اأن يتم اإدراك مبداأ التنا�صب على �صوء التوازن بني احلفاظ على النظام العام واملمار�صة الكاملة حلريات 

الجتماع والتجمع والتظاهر ال�صلمي19. 
وفيما يخ�س التقييدات التي ميكن اأن تطال التجمعات واملظاهرات فال يجب اأن تكون ح�صب جلنة البندقية 
مرتكزة على دواعي مرتبطة مب�صمون الر�صائل التي يبلغها املتظاهرون، ما عدا يف احلالت التي تت�صمن فيها 

هذه الر�صائل دعوة �رشيحة اإىل العنف اأو الكراهية العن�رشية اأو الإثنية اأو الدينية20 اأو اإىل احلرب21. 
كما اأكدت اللجنة اأي�صا، اأن الت�رشيح اأو التبليغ هو جمرد اإخبار لل�صلطات العمومية املكلفة بتدبري املظاهرات، 

واأن هذه امل�صطرة ل ينبغي يف اأي حال اأن تتحول اإىل ترخي�س مقنع22. 
كما اأن اأجل الت�رشيح23 والطعن الق�صائي عند القت�صاء24 يجب اأن يكون ق�صريا ما اأمكن. 

وح�صب جلنة البندقية فاإن على القانون اأن يكر�س اأي�صا ا�صتقاللية منظمي املظاهرة فيما يتعلق باختيار مكان 
املظاهرة ، واأن كل بديل ينبغي اأن يكون مو�صوع تفاو�س م�صبق مع املنظمني ويف كل احلالت يجب اأن يتيح 
املكان البديل للمنظمني اأن ي�صلوا اإىل جلمهور امل�صتهدف وكذا اإىل الأهداف ال�صو�صيو�صيا�صية للمظاهرة25. 

واأكدت جلنة البندقية اأخريا اأن املظاهرة ميكن اأن تكون منظمة من قبل �صخ�س معنوي اأو طبيعي26. 

11. التذكري بتو�سيات هيئة الإن�ساف وامل�ساحلة يف جمال تدبري حرية التظاهر ال�سلمي 
من خ�صارة  خلفته  وعما  الأمنية  "العمليات  عن  تقارير  بن�رش  العمومية  ال�صلطات  تقوم  باأن  الهيئة  اأو�صت 
واأ�صباب ذلك والإجراءات الت�صويبية املتخذة"27. و�صمن نف�س الإطار اقرتحت الهياأة اأن تو�صع عمليات 
الأمن وتدخالت القوة العمومية الواقعة حتت ت�رشف ال�صلطات الإقليمية واملحلية حتت الإ�رشاف الفوري 

للجان حملية اأو اإقليمية للمراقبة والتتبع" 
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اأما فيما يتعلق با�صتعمال القوة فاإن الهيئة اأو�صت ب�صكل خا�س مبا يلي: 
القوة  اإىل  اللجوء  اأو  التدخل  لقرار  يوثق  ما  بكل  بالحتفاظ  الأمن  اأو  لل�صلطة  اأو وكيل  اإلزام كل جهاز   

العمومية، ف�صال عن الإم�صاك بالتقارير والإ�صعارات واملرا�صالت املت�صلة بها ؛ 
 اإبطال الأوامر والتعليمات ال�صفوية، اإل يف حالة اخلطر املحدق، على اأن ت�صتتبع الأوامر ال�صفوية عندئذ 

باأخرى مكتوبة وموقعة لتاأكيدها؛ 
 املعاقبة الإدارية واجلنائية ال�صارمة لكل من ثبت عليه اإخفاء ما ترتب من اخل�صائر الب�رشية واملادية وعلى 
ال�صتعمال املفرط للقوة العمومية اأو قام بتزوير اأو تدمري اأو الت�صرت عن ما ح�صل من جتاوزات اأو وثائق مت�صلة 

بها. 
وبعد درا�صة اإمكانيات اإعمال هذه التو�صيات، فاإن املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان لحظ اأن بع�صا منها 
كما هو ال�صاأن بالن�صبة لن�رش التقارير حول تدخالت القوات العمومية ميكن اأن تدرج يف القانون مو�صوع 
بالن�صبة  ال�صاأن  التنظيمية كما هو  ال�صلطة  اإىل جمال  بالأحرى  تعود  التو�صيات  بع�س  اأن  املذكرة. كما  هذه 
للتو�صية املتعلقة بالحتفاظ بوثائق وقرارات تدخل القوات العمومية. يف حني اأن تو�صيات اأخرى يجدر اأن 

تدرج يف الن�صو�س املنظمة لخت�صا�صات الولة والعمال واأعوان ال�صلطة .
 

12. عنا�رش من الجتهاد الق�سائي املغربي يف جمال ممار�سة حرية الجتماع والتجمع والتظاهر ال�سلمي

املغربي يف جمال ممار�صة حريات  الق�صائي  الإن�صان بدرا�صة عينة من الجتهاد  الوطني حلقوق  املجل�س  قام 
الجتماع والتجمع والتظاهر ال�صلمي. واإن عددا من القرارات تندرج يف املنطق الليربايل لظهري 1958، 
وت�صتحق من وجهة نظر املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان اأن تدون يف اإطار مراجعة الإطار القانوين املنظم 

للحريات مو�صوع هذه املذكرة ،باملقابل، فاإن قرارات اأخرى اتخذت منحى خمالفا. 

وعلى �صبيل املثال، ففيما يتعلق بتكييف بع�س اأمناط الفعل اجلماعي، اعترب املجل�س الأعلى )حمكمة النق�س 
حاليا( يف قراره رقم 4/1781 بتاريخ 07/07/1999 اأنه " ل يتحقق الفعل املادي للم�صاهمة يف مظاهرة 
اإمنا  حمدد  مكان  يف  النا�س  احت�صاد  جمرد  و"اأن  وال�صوارع"  بالطرق  فيها  للم�صاهمني  اجلماعي  باملرو  اإل 
بتاريخ   6997 رقم  قرارها  يف  بالرباط  ال�صتئناف  حمكمة  اعتربت  املنحى  نف�س  ويف  فقط".  جتمعا  يعترب 
21/11/2001 اأن "جمرد جتمع الأ�صخا�س يف مكان حمدد يف اإطار وقفة دون حتركهم ل ي�صكل مظاهرة". 
ويف ما يتعلق بتقدير درجة امل�س بالأمن العمومي، فقد اأكد الجتهاد الق�صائي اإجمال اجتاهه الليربايل. وعلى 
�صبيل املثال اعتربت حمكمة ال�صتئناف باجلديدة يف قرارها رقم 01/1236 بتاريخ 21 مار�س 2001 اأن " 
القيام بوقفة احتجاجية �صلمية طلبا للحق يف ال�صغل عمل م�رشوع، اإذا مل يثبت للمحكمة قيام الأظناء ب�صكل 

جماعي باملرور بالطرق العمومية وب�صكل يخل بالأمن".   
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الت�رشيح امل�صبق. وعلى  التي تتطلب  الوقفة باملظاهرة  الق�صائي مياثل  اآخر من الجتهاد  باملقابل فاإن اجتاها 
�صبيل املثال فاإن املحكمة الإدارية بفا�س اعتربت يف قرارها رقم 325/ 2006 بتاريخ 10 ماي 2005 اأن " 
الوقفة من حيث كونها احتالل للف�صاء العمومي من طرف الأفراد واجلماعات تعترب من باب املظاهرات 
العمومية واإن كانت غري متحركة ل�صغلها مكانا عموميا هو الطريق العام ق�صد التعبري عن اإرادة جماعية يف 
اإبراز راأي اأو موقف دون اأن متر بال�رشورة عرب ال�صوارع والطرقات. ... وبالتايل فاإن الوقفة الحتجاجية 
تخ�صع لتقدمي ت�رشيح م�صبق لل�صلطة داخل اأجل ثالثة اأيام كاملة على الأقل وخم�صة ع�رشة يوما على الأكرث 

قبل تاريخ املظاهرة".
ويجدر التذكري يف الأخري اأن الجتهاد الق�صائي كر�س مبداأ اأن الت�رشيح بتنظيم مظاهرة ل يعترب طلبا )املحكمة 
الإدارية بالرباط، اجلمعية املغربية مل�صاندة ال�صعب الفل�صطيني �صد وايل جهة الرباط �صال زمور زعري، القرار 

رقم 81 بتاريخ 17 يناير 2002(. 

13. مقرتحات تتعلق مبراجعة الظهري ال�رشيف رقم 1.58.377 �سادر يف 3 جمادى الأوىل 1378 )15 نونرب 1958( 
ب�ساأن التجمعات العمومية )كما وقع تغيريه وتتميمه(

انطالقا من العنا�رش امل�صار اإليها اأعاله ، يقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان مراجعة الظهري ال�رشيف رقم 
1.58.377 �صادر يف 3 جمادى الأوىل 1378 )15 نونرب 1958( ب�صاأن التجمعات العمومية، ويقدم بهذا 

ال�صاأن تو�صيات م�صرتكة وتو�صيات تهم ف�صول معينة من الظهري. 

التو�سيات امل�سرتكة 

بالنظر للف�صل 30 من الد�صتور، فاإن املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان يو�صي باأن ت�صاف ب�صكل ممنهج عبارة 
بطاقة الإقامة اإىل جانب بطاقة التعريف الوطنية. 

يو�صي املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان با�صتبدال العقوبات ال�صالبة للحرية والإبقاء على الغرامات املن�صو�س 
عليها يف الف�صل 9 عن خمالفة مقت�صيات الكتاب الأول املتعلق بالجتماعات العمومية، وتلك املن�صو�س 

عليها يف الف�صل 14 عن خمالفة مقت�صيات الكتاب الثاين املتعلق باملظاهرات يف الطرق العمومية.
القيام  اإمكانية  و11   3 الف�صول  يف  تدرج  اأن  املجل�س  يقرتح  امل�صاطر،  عن  املادي  الطابع  نزع  اإطار  ويف 

بالت�رشيح امل�صبق عرب الو�صائل الإلكرتونية. 
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الف�سل الأول : 
يقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان اأن ي�صاف اإىل مبداأ حرية الجتماعات العمومية مبداأ قرينة قانونية 

الجتماعات العمومية، ما مل يثبت العك�س. 
ويف اإطار نف�س الف�صل، يقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان ا�صتبدال التعريف احلايل لالجتماع العمومي، 
الأ�صخا�س  من  لعدد  واملوؤقت  الق�صدي  باحل�صور  العمومي"  "الجتماع  يعرف  مبقت�صاه  اأو�صع  بتعريف 

يرغبون يف التعبري عن وجهة نظر م�صرتكة يف ف�صاء عمومي. 
وحماية  بت�صهيل  العمومية  لل�صلطات  الإيجابي  اللتزام  الأول  الف�صل  يكر�س  باأن  اأي�صا  املجل�س  ويو�صي 

الجتماعات ال�صلمية.  

الف�سل 3 : 
من اأجل تب�صيط امل�صاطر، يقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان تعوي�س الن�صخ امل�صادق عليها من بطاقة 

التعريف الوطنية اأو بطاقة الإقامة ح�صب احلالة الإ�صارة اإىل اأرقام تلك البطاقات، فقط. 
ويو�صي املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان اأي�صا باإعفاء جميع اجلمعيات املوؤ�ص�صة ب�صفة قانونية، والأحزاب 

ال�صيا�صية، والهيئات النقابية واملنظمات املهنية من �صابق الت�رشيح لعقد الجتماعات العمومية.

الف�سل 6 : 
العمومي  الجتماع  منظمي  مينح  الف�صل  هذا  يف  مقت�صى  اإ�صافة  الإن�صان  حلقوق  الوطني  املجل�س  يقرتح 
اإمكانية ن�رش فريق حلفظ النظام ي�صهل التعرف عليه من اأجل ت�صهيل تنظيم احلدث، و�صمان احرتام كل قيد 
مبلغ طبقا للقانون. لكن ينبغي على هذا املقت�صى اأن ين�س على اأن فريق حفظ النظام ل ينبغي اأن يتوفر على 
�صالحيات ال�صلطات العمومية ومينع عليه اللجوء اإىل القوة، واإمنا عليه العمل على �صمان تعاون امل�صاركني يف 

الجتماع العمومي. ويعترب املجل�س اأن هذه التو�صية �صت�صجع على التنظيم الذاتي لالجتماعات العمومية.
يقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان اأي�صا اأن يدرج يف نف�س املادة بند مينح للجمعيات والأحزاب ال�صيا�صية 
كيفيات  منهم وح�صب  بطلب  العمومية  القاعات  ا�صتعمال  اإمكانية  الفعلية  املجموعات  وباقي  والنقابات 
يحددها ن�س تنظيمي. وبالن�صبة لهذا الن�س التنظيمي، يقرتح املجل�س حتويل م�صمون مذكرة الوزير الأول 
والأحزاب  اجلمعيات  طرف  من  العمومية  القاعات  ا�صتعمال  1999حول  نونرب   5 بتاريخ   28-99 رقم 

والنقابات اإىل مر�صوم.  
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الف�سل 11 : 
لحظ املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان اأن املمار�صة جتاوزت الف�صل 11 من ظهري 1958 املنظم للمظاهرات 
يف الطريق العمومية. فمنذ ع�رشين �صنة، يتم القيام باملظاهرات يف الطرق العمومية من طرف املجموعات 
الفعلية )التن�صيقيات، اجلمعيات الفعلية، الئتالفات الرتابية واملو�صوعاتية، احتادات الأطر العليا املعطلة...( 
غري تلك املن�صو�س عليها يف الف�صل 11 )اجلمعيات، الأحزاب، النقابات، املنظمات املهنية(. واإن تطور 
املظاهرات يف  تنظيم  باإعطاء حق  الف�صل  ا�صتعجالية مراجعة هذا  املجل�س،  املمار�صة، يربر من وجهة نظر 

الطرق العمومية لالأ�صخا�س الذاتيني واملعنويني.  

الف�سل 13 : 
يقرتح املجل�س اإدراج مقت�صى جديد يف هذا الف�صل ميكن مبوجبه ملوقعي الت�رشيح الطعن يف قرار املنع اأمام 

املحكمة الإدارية املخت�صة التي تبت فيه ا�صتعجاليا. 

الف�سل 14 : 
العمومية يف جمال  لل�صلطات  الإيجابي  اللتزام  اإطار  يندرج يف  الذي  العفوية  املظاهرات  ت�صهيل  اإطار  يف 
ت�صهيل وحماية ممار�صة احلريات مو�صوع هذه املذكرة، فاإن املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان يو�صي بتعديل 

هذه الف�صل باإلغاء كل عقوبة �صد الأ�صخا�س الذين �صاركوا يف مظاهرة غري م�رشح بها قبليا. 

مقرتحات تتعلق با�ستعمال القوة 
يقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان، اأن يدرج على م�صتوى الف�صل 21 مقت�صى يتيح مل�صوؤول القوات 

العمومية اأو اأي �صخ�س موؤهل من لدنه بالقيام مبحاولة تفاو�س-و�صاطة قبل القيام باأي اإنذار.  
ويف نف�س الإطار، يو�صي املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان باأن يدرج بني الف�صلني 25 و26 مقت�صى جديدا 
يكر�س �رشاحة مبداأين ينبغي اأن يحكما اللجوء اإىل القوة وهما ال�رشورة والتنا�صب. كما اأن ن�صو�صا تنظيمية 
قاعدة هذين  القوة على  اإىل  باللجوء  املتعلقة  العملياتية  الأ�صكال  املجل�س،  نظر  اأن حتدد، من وجهة  ينبغي 

املبداأين.  
كما يو�صي املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان اأن ين�س مقت�صى جديد على اأن كل عملية ل�صتعمال القوة ينبغي 

اأن تتم حتت مراقبة وكيل امللك باملحكمة البتدائية. 
اأن ت�صمن ب�صكل �رشيح �صالمة  ينبغي  اأن املقت�صيات املقرتحة  واأخريا، فاإن املجل�س يذكر يف نف�س الإطار 

ال�صحفيني ومهنيي الإعالم الذين يقومون بتغطية املظاهرات ال�صلمية.  
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