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الوطني  للمجل�س  اال�شت�شاري  الراأي  ومرجعيات  حيثيات  ـ   1
حلقوق االإن�شان

اإن املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان، 

بناء على طلب اإبداء الراأي املوجه من طرف ال�سيد رئي�س جمل�س النواب بتاريخ 23 نونرب 2015   والوارد 
على املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان بتاريخ 24 نونرب 2015 ؛ 

بناء على النظام الداخلي ملجل�س النواب ول �سيما املادة 234 منه ؛  

بناء على الظهري ال�رشيف رقم 1.11.19 �سادر يف 25 من ريع الأول 1432 )فاحت مار�س 2011( باإحداث 
املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان، ول�سيما املادة 16 منه ؛ 

بناء على مبادئ بلغراد الناظمة للعالقات بني املوؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان والربملان، ول�سيما املبادئ 
22، 24، 25 و28 منها ؛

حلقوق  الوطني  واملجل�س  النواب  جمل�س  بني   2014 دي�سمرب   10 بتاريخ  املربمة  التفاهم  مذكرة  على  بناء 
الإن�سان، ول�سيما املادة 2 منها ؛     

بناء على الد�ستور ول�سيما الت�سدير والف�سول 19، 32، 159، 160، 164 و 169 منه ؛  

التعليق عليها من  )الفقرة1( كما مت  4 و12  )الفقرة1(،   3 املواد  الطفل ول�سيما  اتفاقية حقوق  بناء على 
طرف جلنة حقوق الطفل يف تعليقاتها العامة رقم 14 املتعلِّق بحّق الطفل يف اإيالء العتبار الأول مل�ساحله 
الُف�سلى ، ورقم 5 حول التدابري العامة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل ، رقم 12 حول حق الطفل يف ال�ستماع 

اإليه  وكذا م�رشوع التعليق العام رقم 16 حول الإنفاق العمومي املخ�س�س لإجناز حقوق الطفل  ؛ 

لالأ�رشة  الدولية  لل�سنة  الع�رشين  ال�سنوية  للذكرى  التح�سريية  الأعمال  ب�ساأن   67/142 القرار رقم  بناء على 
ول�سيما     ،2012 دي�سمرب   20 بتاريخ  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  طرف  من  املعتمد  بها،  والحتفال 

الفقرات 3، 4، 5، 7، 8، و16    منه ؛  

لالأ�رشة  الدولية  لل�سنة  الع�رشين  ال�سنوية  للذكرى  التح�سريية  الأعمال  ب�ساأن   68/136 القرار رقم  بناء على 
ول�سيما     ،2013 دي�سمرب   18 بتاريخ  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  طرف  من  املعتمد  بها،  والحتفال 

الفقرات 4، 5، 6، 7، و 9    منه ؛  



6

 الـــمجـــل�س اال�ســـت�ســـاري للأ�سرة والطفـــولة  
راأي الـــــــمجلـــــ�س بخ�سو�س م�سروع قانون رقم 78-14

لالأ�رشة  الدولية  لل�سنة  الع�رشين  ال�سنوية  للذكرى  التح�سريية  الأعمال  ب�ساأن   66/126 القرار رقم  بناء على 
ول�سيما    ،2011 دي�سمرب   19 بتاريخ  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  طرف  من  املعتمد  بها،  والحتفال 

الفقرات 3، 4، 5، و  6  منه ؛  

بناء على  مذكرة املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان ب�ساأن املجل�س ال�ست�ساري لالأ�رشة والطفولة ؛  

يقدم املجل�س راأيه بخ�سو�س م�رشوع قانون 78.14 يتعلق باملجل�س ال�ست�ساري لالأ�رشة والطفولة.   

تذكري بالنقط التي يو�شى باعتبارها يف اإعداد القانون 
الذي �شيحدد تاأليف و�شالحيات وتنظيم وقواعد �شري املجل�س 

اال�شت�شاري لالأ�شرة والطفولة.  

1. اإذ يعود اإىل امل�رشع، طبقا للف�سل 171 من الد�ستور اأن يحدد بقانون تاأليف و�سالحيات       وتنظيم 
وقواعد �سري املجل�س ال�ست�ساري لالأ�رشة والطفولة، فاإن املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان، يذكر ببع�س النقط 

التي يو�سي باعتبارها يف م�سعى اإعداد ومناق�سة م�رشوع القانون 78.14. 
ولهذه الغاية، يذكر املجل�س اأن امل�رشع الد�ستوري ميز �سمن املوؤ�س�سات املن�سو�س عليها يف الف�سول 161 
اإىل 170 من الد�ستور بني ثالث فئات : هيئات حماية حقوق الإن�سان والنهو�س بها، هيئات احلكامة اجليدة 
والتقنني، وهيئات النهو�س بالتنمية الب�رشية وامل�ستدامة والدميقراطية الت�ساركية. اإن هذا التمييز ذي الطبيعة 
الد�ستورية، يندرج �سمن مبادئ تنا�سق وتكامل مهام هذه املوؤ�س�سات )حماية حقوق الإن�سان والنهو�س 
املوؤ�س�سات  هذه  ا�ستقالل  كان  واإذا  العمومية(.  ال�سيا�سات  تقييم  و  تتبع  الت�ساور  والتقنني،  ال�سبط  بها، 
والهيئات م�سمونا مبقت�سى البند الأول من الف�سل 159 من الد�ستور، فاإنه يعود، للم�رشع باملقابل حتديد 

مدى و�رشوط هذه ال�ستقاللية.     

2. وي�ستند املجل�س يف تذكريه ذلك على حيثيات ثالث قرارات للمجل�س الد�ستوري : 
اأ�سار يف اإحدى حيثيات قراره رقم 817 بتاريخ 13 اأكتوبر 2011 اإىل اأن "  ذلك اأن املجل�س الد�ستوري 
الد�ستور متكامل يف مبادئه واأهدافه" ، وتوؤيد هذه احليثية قراءة ن�سقية ملقت�سيات الد�ستور التي متت الإ�سارة 

اإليها يف اأ�س�س هذا الراأي.   
بفح�س  املتعلق    2014 يناير   30 بتاريخ   932/14 رقم  قراره  اأي�سا، يف  الد�ستوري  املجل�س  كر�س  ولقد 
د�ستورية القانون التنظيمي املتعلق باملجل�س القت�سادي والجتماعي والبيئي، مبادئ ان�سجام ومتايز وتكامل 

مهام املوؤ�س�سات الد�ستورية املحدثة مبوجب الف�سول 161 اإىل 170 من الد�ستور. 
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للمجال�س  اعتباره  عن  ف�سال  الد�ستور،  اإن  حيث   " املذكور:  القرار  من  التالية  باحليثيات  التذكري  ويجدر 
والهيئات الثالث امل�سار اإليها موؤ�س�سات م�ستقلة بحكم اندراجها �سمن الهيئات املكلفة باحلكامة اجليدة 
والتقنني طبقا لأحكام الف�سل 159 منه، فاإنه اأ�سند لها النهو�س مبهام مقررة د�ستوريا تنطوي على �سالحيات 
165 و166 و167، وهو ما مييزها عن  اأو تتبع التنفيذ وفقا لأحكام ف�سوله  اأو الرقابة   اأو التقنني  ال�سبط 
املجل�س  اعترب  الد�ستور"  كما  الواردة بدورها يف  ال�ست�سارية  ال�سالحيات  الهيئات واملجال�س ذات  باقي 
الد�ستوري اأي�سا اأنه "لئن كان ال�ستقالل املخول للموؤ�س�سات املذكورة وطبيعة �سالحياتها ل يحولن، وفق 
القوانني املنظمة لها، دون اإقامة عالقات تعاون موؤ�س�سي، بكل �سوره واأ�ساليبه، فيما بينها وكذا بينها وبني 
املجل�س القت�سادي والجتماعي والبيئي بالطريقة التي تعني هذا الأخري على النهو�س باملهام املوكولة اإليه، 
فاإن هذا التعاون يتعني اأن يتم وفق الإجراءات التي يحددها القانون لكل منها ب�ساأن كيفية اتخاذها لقراراتها 
 " اأن  اإىل  بالتايل  الد�ستوري  املجل�س  بينها؛" وقد خل�س  فيما  تداخل ع�سوي  قيام  اآرائها، دون  اإ�سدار  اأو 
لروؤ�ساء  املجل�س  الع�سوية داخل هذا  مبنحه  والبيئي،  القت�سادي والجتماعي  للمجل�س  التنظيمي  القانون 
والهيئة  املناف�سة     الب�رشي، جمل�س  ال�سمعي  لالت�سال  العليا  ]هيئة  املذكورة  الثالث  الد�ستورية  املوؤ�س�سات 
الوطنية للنزاهة والوقاية من الر�سوة وحماربتها[ ، مل يراع طبيعة هذه املوؤ�س�سات ونوعية وظائفها والغاية من 

اإحداثها".  

3. وقد اأكد املجل�س الد�ستوري يف قراره رقم 924 بتاريخ 22 غ�ست 2013 مدى وغاية ا�ستقالل املوؤ�س�سات 
والهيئات املحدثة مبقت�سى الف�سول 161 اإىل 170 من الد�ستور ومنها املجل�س ال�ست�ساري لالأ�رشة والطفولة 
مو�سوع هذه الراأي. فقد اعترب املجل�س الد�ستوري اأنه " حيث اإن توطيد وتقوية موؤ�س�سات دولة حديثة يعد 
غاية د�ستورية، كما ي�سري اإىل ذلك الد�ستور يف ت�سديره، الأمر الذي ي�ستدعي اأن تتمتع املوؤ�س�سات والهيئات 
الواردة يف الد�ستور با�ستقالل ي�سمح لها بالنهو�س، على اأف�سل وجه، باملهام وال�سالحيات التي حددها لها 

الد�ستور نف�سه، وهو ا�ستقالل يعود للم�رشع حتديد مداه و�رشوطه، مع مراعاة اأحكام الد�ستور".  
يعك�س   باأن  الإن�سان  حلقوق  الوطني  املجل�س  يو�سي  اإليه،  امل�سار  الد�ستوري  الق�سائي  الجتهاد  على  بناء 
م�رشوع القانون  78.14 الطبيعة القانونية للمجل�س ال�ست�ساري لالأ�رشة والطفولة بو�سفه جمل�س للنهو�س 
بالتنمية الب�رشية وامل�ستدامة والدميقراطية الت�ساركية. اإن الطابع اخلا�س للمجل�س يو�سى باأخذه بعني العتبار 

خا�سة اأثناء حتديد مهامه، و�سالحياته وتاأليفه. 

4. ويو�سي املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان اأي�سا، باأن يتم حتديد جمالت اخت�سا�سات املجل�س ال�ست�ساري 
لالأ�رشة والطفولة على �سوء التدقيقات التي تقدمها التعليقات العامة لهيئات املعاهدات وقرارات اجلمعية 

العامة لالأمم املتحدة وقرارات املجل�س الأممي حلقوق الإن�سان. 
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5. ففيما يتعلق باملهام املخولة للمجل�س ال�ست�ساري لالأ�رشة والطفولة مبقت�سى الف�سل 169 من الد�ستور، 
فاإن املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان يرى اأنه من املمكن اأن حتديد اخت�سا�سات املجل�س ال�ست�ساري املذكور 

باجلواب على متطلبني اأ�سا�سيني : 
متطلب موؤ�س�ساتي وطني، مبوجبه يكون للمجل�س ال�ست�ساري لالأ�رشة والطفولة طبيعة ا�ست�سارية، واأن حتديد 
مهامه يندرج يف الإطار املوؤ�س�ساتي ل"هيئات النهو�س بالتنمية الب�رشية وامل�ستدامة و الدميقراطية الت�ساركية". 
متطلب ي�ستنتج من ت�سور ال�سيا�سات العمومية املوجهة لالأ�رشة، كما مت حتديدها يف القانون الدويل حلقوق 

الإن�سان، علما اأن كل ع�سو من الأ�رشة هو �ساحب حقوق.  
فاإذا كان املتطلب الأول قد متت الربهنة عليه ب�سكل كاف خا�سة عرب الجتهاد الق�سائي الد�ستوري، فاإن 
املتطلب الثاين ي�ستلزم تف�سيله على �سوء التعليقات العامة لهيئات املعاهدات وقرارات اجلمعية العامة لالأمم 

املتحدة وكذا قرارات املجل�س الأممي حلقوق الإن�سان. 

6 . وهكذا يجدر التذكري اأول باأن و�سع statut خمتلف مكونات لأ�رشة بو�سفهم اأ�سحاب حقوق هو اأمر 
مكر�س يف القانون الدويل حلقوق الإن�سان. ويف هذا الإطار اأقر قرار جمل�س حقوق الإن�سان رقم 29/4 ب�ساأن 
اأمام القانون". كما اأن قرارا اآخر ملجل�س  اأفراد الأ�رشة  الق�ساء على التمييز �سد املراأة     ب " م�ساواة جميع 
حقوق الإن�سان، وهو القرار رقم 23/7  قد اأبرز م�ساألة ا�ستقاللية والنهو�س بحقوق الن�ساء والفتيات عرب 
الإهابة بالدول باأن " تعزز حقوق الن�ساء والفتيات، واأن تدعم متكينهن باعتمادها، بح�سب القت�ساء، جمموعة 
مت�سقة من ال�سيا�سات الجتماعية والقت�سادية املراعية لالعتبارات اجلن�سانية واملوجهة نحو الأ�رشة ومكان 
التغلب على احلواجز والختاللت  بغية  للفقر وال�ستبعاد الجتماعي،  العمل، وبالت�سدي  العمل و�سوق 
الهيكلية التي يواجهنها، ومن ثم كفالة م�ساركتهن الطويلة الأمد وامل�ستدامة يف احلياة ال�سيا�سية والعامة."  

7. اإن هذه الروؤية التي  تربز احلقوق املتعلقة مبختلف مكونات الأ�رشة والتي تو�سي يف نف�س الوقت بو�سع 
العامة،  اإحدى مرتكزات عدد من قرارات اجلمعية  " لتح�سني رفاه الأ�رش" متثل  �سيا�سات عمومية موجهة 

املتخذة يف اإطار الأعمال التح�سريية للذكرى ال�سنوية الع�رشين لل�سنة الدولية لالأ�رشة والحتفال بها. 
وهكذا طلبت اجلمعية العامة لالأمم املتحدة من الدول ، يف قرارها رقم 67/142   املعنون " الأعمال التح�سريية 
للذكرى ال�سنوية الع�رشين لل�سنة الدولية لالأ�رشة والحتفال بها"  ، باأن يكون "عام 2014 العام الذي ينبغي 
بحلوله اأن تكون قد بذلت جهود ملمو�سة لتح�سني رفاه الأ�رشة عن طريق تنفيذ �سيا�سات وا�سرتاتيجيات 
على  تركز  �سيا�سات  "و�سع  على  الدول  العامة  اجلمعية  حثت  الإطار  نف�س  ويف  فعالة؛".  وطنية  وبرامج 
الأ�رشة، وبخا�سة يف جمالت الق�ساء على الفقر وتوفري العمالة الكاملة والعمل الكرمي وكفالة التوازن بني 
العمل والأ�رشة والإدماج الجتماعي والت�سامن بني الأجيال، وتنفيذ هذه ال�سيا�سات ور�سدها،". اإن نف�س 
القرار ي�سجع الدول على "العمل على توفري مزايا هدفها فائدة الأ�رشة، من قبيل برامج احلماية الجتماعية 
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اإن  اإىل جيل".  الفقر من جيل  انتقال حالة  والتحويالت الجتماعية، للحد من فقر الأ�رشة واحليلولة دون 
وتتمحور هذه  لالأ�رش.  املوجهة  العمومية  ال�سيا�سات  اأهداف  يحدد  اأنه  تتمثل يف   67/142 القرار   اأهمية 
الأهداف حول " الإدماج الجتماعي"، و"الت�سمن بني الأجيال" وهي اأهداف ميكن حتقيقها عرب اآليات " 
احلماية الجتماعية". كما اأن الفقرة الثامنة من القرار تربط ب�سكل �رشيح ووا�سح بني ال�سيا�سات العمومية 
املوجهة لل�رش وحقوق خمتلف الأع�ساء الذين يكونونها. ذلك اأن اجلمعية العامة " حتث الدول الأع�ساء على 
تهيئة بيئة موؤاتية لتعزيز جميع الأ�رش ودعمها، وتقر يف الوقت ذاته باأن امل�ساواة بني املراأة والرجل واحرتام 
جميع حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية جلميع اأفراد الأ�رشة عامالن اأ�سا�سيان لكفالة رفاه الأ�رشة واملجتمع 
الت�سليم مببداأ تقا�سم الوالدين  التوفيق بني العمل واحلياة الأ�رشية مع  اأهمية  باأ�رشه، وتالحظ يف الوقت ذاته 

امل�سوؤولية عن تن�سئة الطفل ومنائه." 

8. يتيح قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة رقم 68/136   اإمكانية حتديد ال�سيا�سات العمومية املوجهة لالأ�رش 
اإعاقة،  الأ�سخا�س يف و�سعية  امل�سنون،  )الأ�سخا�س  الأ�رشة  اأع�ساء  ت�سكل  التي  املجموعات  تبعا ملختلف 
ال�سباب...( مع تقدمي عدد من التدابري كربامج احلماية الجتماعية وكذا تدابري"ملعاجلة فقر الأ�رشة والإق�ساء 
الجتماعي والعنف العائلي"  بالإ�سافة اإىل �سيا�سات "تعزز الإدماج الجتماعي والت�سامن بني الأجيال" و 
تدابري اأخرى مثل " امل�ساعدة الإ�سكانية، وال�ستحقاقات املالية لالأطفال، واملعا�س التقاعدي لكبار ال�سن، 
اجلمعية  قرار  فاإن  واأخريا   . الجتماعية"  والتحويالت  الجتماعية  احلماية  وبرامج  النقدية،  والتحويالت 
العامة لالأمم املتحدة رقم 66/126 يدعو " الدول الأع�ساء اإىل حفز اإجراء مناق�سات وم�ساورات عامة ب�ساأن 

�سيا�سات احلماية الجتماعية التي تركز على الأ�رش"  

الدويل اخلا�س باحلقوق القت�سادية  العهد  10 من  املادة  الفقرة الأوىل من  ينبغي اعتبار مدى  . وهكذا   9
اأع�ساء  خمتلف    statuts اأو�ساع  �سوء  على  الأ�رشة،  وم�ساعدة  بحماية  يقر  الذي  والثقافية  والجتماعية 

الأ�رشة بو�سفهم اأ�سحاب حقوق. 

ال�ست�ساري  املجل�س  اأن مهمة  الإن�سان  الوطني حلقوق  املجل�س  يعترب  املذكورة،  العنا�رش  انطالقا من   .10
لالأ�رشة والطفولة يف جمال تاأمني تتبع ال�سيا�سات العمومية املتعلقة بالأ�رشة والطفولة ت�ستلزم العرتاف امل�سبق 
اإن هذه اخلال�سة جتد حججها يف قراءة تذهب  اأع�ساء الأ�رشة بو�سفهم اأ�سحاب حقوق.  بو�سع  خمتلف 
اإىل اأبعد من "الرابط التاأويلي" امل�ستقر واملعرتف به بني مقت�سيات الف�سلني 32 و169 لتدمج يف اإطار قراءة 
ن�سقية مقت�سيات الف�سلني املذكورين يف عالقة بالف�سول 19، 31، 33 و34 من الد�ستور. ويذكر املجل�س 
ومن  ا�ست�سارية  طبيعة  ذي  والطفولة جمل�س  لالأ�رشة  ال�ست�ساري  املجل�س  اأن  اأي�سا  الإن�سان  الوطني حلقوق 
فاإن املجل�س  الوطنية حلقوق الإن�سان. وهكذا  للموؤ�س�سات  باملهام املخولة عادة  للقيام  لي�س خمول  ثم فهو 
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ال�ست�ساري لالأ�رشة والطفولة ل يخ�سع من حيث اخت�سا�ساته وتاأليفه و�سري اأ�سغاله اإىل مبادئ باري�س.  

11. ويو�سي املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان اأي�سا باأن ي�سكل املفهوم املهيكل للم�سلحة الف�سلى للطفل، 
املخططات  اأو  الطفولة  و�سعية  تتبع  جمال  يف  والطفولة  لأ�رشة  ال�ست�ساري  املجل�س  اخت�سا�سات  اأ�سا�س 

الوطنية املتعلقة بالطفولة. 
تعليقها  اأ�سارت يف  قد  الطفل  باأن جلنة حقوق  اخل�سو�س،  بهذا  الإن�سان  الوطني حلقوق  املجل�س  ويذكر 
اأ�سا�سي، وكقاعدة  تاأويلي  قانوين  املفهوم كحق جوهري، وكمبداأ  لهذه  الثالث  الأبعاد  اإىل   14 العام رقم 
م�سطرية. وقد اأكدت اللجنة اأي�سا اأن "التزام الدول باإيالء العتبار الأول مل�سالح الطفل الف�سلى هو التزام 
�سامل ي�سم جميع موؤ�س�سات الرعاية الجتماعية العامة        واخلا�سة وحماكم القانون وال�سلطات الإدارية 
والهيئات الت�رشيعية التي تتعاطى مع �سوؤون الأطفال اأو تخ�سهم" وي�ستنتج من الفقرات املذكورة اأن مفهوم 
امل�سلحة الف�سلى للطفل هو مفهوم يو�سى باأن يهيكل جميع املهام ال�ست�سارية للمجل�س ال�ست�ساري لالأ�رشة 

والطفولة.     

تو�شيات ب�شاأن بع�س مقت�شيات م�شروع القانون 78.14 
املتعلق باملجل�س اال�شت�شاري لالأ�شرة والطفولة

12. ت�ستهدف التو�سيات املقرتحة الإجابة على التحديات التالية  : 
 تكري�س الطبيعة الد�ستورية للمجل�س ال�ست�ساري لالأ�رشة والطفولة بو�سفها من هيئات النهو�س بالتنمية  

الب�رشية وامل�ستدامة والدميقراطية الت�ساركية، عرب تاأطري واإعادة هيكلتها �سالحياتها حول : 
-  تتبع و�سعية الأ�رشة بكل مكوناتها وو�سعية الطفولة ب�رشف النظر عن الو�سعية العائلية لالأطفال، طبقا 

ملقت�سيات الف�سلني 32 و 169 من الد�ستور ؛
-  تتبع وتقييم ال�سيا�سات العمومية املتعلقة بالأ�رش والطفولة.   

 حتقيق ان�سجام اأف�سل بني �سالحيات خمتلف هيئات الدميقراطية الت�ساركية املحدثة مبقت�سى الد�ستور.

تو�صيات تتعلق باأحكام عامة  

13. ولهذه الغاية يقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان، اأن يدرج يف املادة الأوىل من م�رشوع القانون، 
فقرة تن�س حرفيا على املهمة الد�ستورية للمجل�س ال�ست�ساري لالأ�رشة والطفولة املن�سو�س عليها يف الف�سل 
169 من الد�ستور و املتمثلة يف تتبع و�سعية الأ�رشة و الطفولة، و اإبداء اآراء حول املخططات الوطنية املتعلقة 
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اإجناز  و  تتبع  و�سمان  الأ�رشة،  جمال  يف  العمومية  ال�سيا�سة  حول  العمومي  النقا�س  وتن�سيط  امليادين،  بهذه 
اإعمال هذه  املخت�سة. و�سيمكن  والهيئات  والهياكل  القطاعات،  قبل خمتلف  املقدمة من  الوطنية،  الربامج 
التو�سية يف حال اأخذها بعني العتبار من �سمان تنا�سق منطقي اأف�سل بني املهمة الد�ستورية  للمجل�س من 

جهة و�سالحياته من جهة ثانية.  

14. يو�سي املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان باإدراج مادة جديدة  بني املادة الأوىل واملادة الثانية من م�رشوع 
القانون تكر�س عددا من املبادئ الأفقية، التي يتعني، من منظور املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان اأن متثل 
اأ�س�س ومرتكزات التي �سيمار�سها املجل�س ال�ست�ساري لالأ�رشة والطفولة.    ولقد مت حتديد هذه املبادئ بناء 
على قراءة ن�سقية ملقت�سيات الد�ستور وكذا التفاقيات الدولية املتعلقة بحقوق الإن�سان التي �سادق عليها 

املغرب اأو ان�سم اإليها. ويقرتح يف هذا ال�سدد اأن يراعي  اأع�ساء املجل�س عند ا�سطالعهم مبهامهم : 
 و�سع خمتلف مكونات الأ�رشة بو�سفهم ذوي حقوق والتزامات ؛

 م�ساواة اأع�ساء الأ�رشة اأمام القانون ؛

 الق�سايا املرتبطة باملنا�سفة بني اجلن�سني وخمتلف اأطوار احلياة و الإعاقة ؛
 امل�سلحة الف�سلى للطفل ؛

 خمتلف اأ�سكال اله�سا�سة، على م�ستوى الأ�رشة اأو على م�ستوى خمتلف مكوناتها  ؛

 اعتبار الو�سعيات اخلا�سة لبع�س املجموعات و ل�سيما الطفولة املبكرة، املراهقون، القا�رشون املتخلى 
عنهم و�سحايا �سوء املعاملة اأو العنف اأو ال�ستغالل، الأ�سخا�س امل�سنون، الأ�سخا�س يف و�سعية اإعاقة، الأ�رش 

اأحادية الوالدين، الأ�رش املكونة من والدين ن�سيطني مهنيا و اأطفال �سغريي ال�سن ؛
 الت�سامن بني الأجيال.       

تو�صيات تتعلق ب�صالحيات املجل�س   

اأن اخت�سا�سات  اإثر حتليل املادة 2 من م�رشوع القانون  15. عاين املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان، على 
املجل�س ال�ست�ساري لالأ�رشة والطفولة، مهيكلة عموما حول املهام الد�ستورية للمجل�س. ويقرتح املجل�س 
الوطني حلقوق الإن�سان تقوية اخت�سا�سات املجل�س ال�ست�ساري لالأ�رشة والطفولة عرب اإبراز بع�س اجلوانب 

التي متت التو�سية بها ب�سكل خا�س من طرف الهيئات الأممية للمعاهدات يف تعليقاتها العامة.      
ويف هذا الإطار، يو�سي املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان باأن تدرج يف املادة 2 من م�رشوع القانون مقت�سى 
حقوق  اإجناز  على  العمومي  الإنفاق  اأثر  تقييم  اأثر  تقييم  من  الطفولة  و  لالأ�رشة  ال�ست�ساري  املجل�س  ميكن 
الطفل. وي�ستهدف هذا املقرتح اإعمال اإحدى تو�سيات تقرير مفو�س الأمم املتحدة ال�سامي حلقوق الإن�سان 
يف تقريره املعنون " نحو ا�ستثمار اأف�سل يف حقوق الطفل" ال�سادر بتاريخ 19 دي�سمرب 2014  ،حيث اأو�سى 
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املفو�س ال�سامي حلقوق الإن�سان الدول "تنفيذ عمليات تقدير وتقييم اآثار ال�سيا�سات القت�سادية وامليزانيات 
احلقوق.  القرارات على هذه  اآثار  بغية ر�سد  وبعده  اعتمادها  قبل  الطفل  املالية على حقوق  والإجراءات 
ويجب اأن يتوا�سل هذا التقييم ويكون �ساماًل، وي�ساهم م�ساهمة جمدية يف التخطيط املايل و�سياغة امليزانية 

فيما بني دورات امليزانية".  
ويعترب املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان اأن و�سع املجل�س ال�ست�ساري لالأ�رشة و الطفولة، الذي هو يف اأن 
عامة  ب�سفة  العمومي  الإنفاق  لأثر  امل�ستقل  التقييم  مبهمة  القيام  من  وم�ستقلة، ميكنه  ا�ست�سارية  هيئة  واحد 
جلنة  تو�سية  اإطار  يف  الروؤية  هذه  وتندرج  الطفل.  حقوق  اإجناز  على  خا�س  ب�سكل  العمومي  وال�ستثمار 
الطفل    املخ�س�س لإجناز حقوق  العمومي  الإنفاق  19 حول  رقم  العام  تعليقها  الطفل يف م�رشوع  حقوق 
الذي �سيتم اعتماده �سنة 2016. ذلك اأن جلنة حقوق الطفل تو�سي باأن ين�سب التقييم على الإنفاق العمومية 
اإيالء اهتمام خا�س  للمجموعات الأكرث ه�سا�سة. وتعترب جلنة حقوق  للدولة واجلماعات الرتابية واأن يتم 
الطفل اأي�سا اأن التقييم ينبغي اأن يتم من طرف هيئات م�ستقلة واأن ين�سب على الآثار املبا�رشة وغري املبا�رشة 

لالإنفاق العمومي على اإجناز حقوق الطفل .   

م�رشوع  من   2 املادة  يف  يدرج  اأن  الإن�سان،  حلقوق  الوطني  املجل�س  يقرتح  الإطار،  نف�س  و�سمن   .16
القانون مقت�سى ميكن املجل�س ال�ست�ساري لالأ�رشة والطفولة من درا�سة الق�سايا املتعلقة بالنهو�س القت�سادي 
والجتماعي والثقايف لالأ�رشة، والتفاوت يف املداخيل بني معيلي الأ�رش، وكذا دعم التوفيق بني احلياة العائلية 

واملهنية.    

تو�صيات تتعلق بتاأليف املجل�س

17 . قام املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان بتحليل مقت�سيات املادتني 4 و14 من م�رشوع القانون  وا�ستنتج 
من هذا التحليل اأن �سلطة تعيني اأع�ساء املجل�س والأمني العام موزعة مبقت�سى املادتني  املذكورتني من م�رشوع 

القانون كما يلي : 
 يعني امللك �سبعة اأع�ساء والأمني العام  : الرئي�س و الأمني العام وخم�سة خرباء باقرتاح من رئي�س احلكومة 

وع�سو من اأع�ساء املجل�س العلمي الأعلى باقرتاح من الأمني العام لهذا املجل�س ؛ 
 يعني رئي�س جمل�س النواب، ، ثالثة اأع�ساء : ع�سو من اأع�ساء الربملان، بعد ا�ست�سارة الفرق واملجموعات 
الربملانية وع�سوان ميثالن جمعيات املجتمع املدين باقرتاح من هيئاتها التداولية.   وينبغي اأن تتوفر اجلمعيات 

على اأقدمية 15 �سنة على الأقل من العمل يف املجالت ذات ال�سلة باخت�سا�سات املجل�س ؛ 
 يعني رئي�س جمل�س امل�ست�سارين  ثالثة اأع�ساء : ع�سو من اأع�ساء الربملان، بعد ا�ست�سارة الفرق واملجموعات 



 الـــمجـــل�س اال�ســـت�ســـاري للأ�سرة والطفـــولة  
راأي الـــــــمجلـــــ�س بخ�سو�س م�سروع قانون رقم 78-14

13

الربملانية وع�سوان ميثالن جمعيات املجتمع املدين باقرتاح من هيئاتها التداولية. وينبغي اأن تتوفر اجلمعيات 
على اأقدمية 15 �سنة على الأقل من العمل يف املجالت ذات ال�سلة باخت�سا�سات املجل�س ؛  

العمل، واحد  متثيال لأرباب  الأكرث  املهنية  املنظمات  : ع�سوان ميثالن  اأع�ساء  �ستة  رئي�س احلكومة  يعني   
منهما ينتمي للمنظمات املهنية املمثلة لأرباب العمل يف قطاع ال�سناعة التقليدية باقرتاح من هذه املنظمات، 
العمومية املخت�سة يف جمال  النقابية الأكرث متثيال، ع�سوان ميثالن الإدارات  باقرتاح من املركزيات  ع�سوان 

الأ�رشة والطفولة باقرتاح من الإدارة املعنية ؛   
 ع�سو واحد قا�س يعينه املجل�س الأعلى لل�سلطة الق�سائية. 

املجل�س  تاأليف  بخ�سو�س  الإن�سان  حلقوق  الوطني  املجل�س  ومالحظات  خال�سات  تقدمي  ميكن    .18
ال�ست�ساري لالأ�رشة والطفولة كما يلي : 

بظاهرة  التقليدية  ال�سناعة  قطاع  العمل يف  لأرباب  املمثلة  املهنية  املنظمات  متثيل  تربير  املمكن  كان  اإذا   
ت�سغيل الأطفال يف هذا القطاع، فاإن قطاعات اأخرى كالقطاع الفالحي، الذي يعرف اأي�سا ظاهرة ت�سغيل 

الأطفال، ميكن اأن يتم متثيلها داخل املجل�س ؛  
 ل تكر�س املادة 4 من م�رشوع القانون مبداأ املنا�سفة يف تاأليف املجل�س ؛

 يف غياب تربير وا�سح لتحديد اأقدمية اجلمعيات يف 15 �سنة، فاإن املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان يعترب 

اأن هذا ال�رشط قد يوؤثر �سلبا على التوجه الإدماجي الذي يفرت�س اأن مييز تاأليف املجل�س ال�ست�ساري لالأ�رشة 
والطفولة ؛   

 اإن قراءة كلية Macro تتيح ال�ستنتاج لأول وهلة اأن �سيغة املادة 4 من م�رشوع القانون توؤمن نوعا من 
التوازن الن�سبي بني ال�سلطات الد�ستورية يف جمال التعيني. غري اأن قراءة اأكرث عمقا متكن من ا�ستنتاج اأولوية 
رئي�س احلكومة يف خطاة التعيني. ذلك اأن امللك يعني خم�سة خرباء باقرتاح من رئي�س احلكومة. و اإذا متت 
اإ�سافة دور رئي�س احلكومة يف القرتاح والتعيني، فاإن من املمكن ا�ستنتاج اأن الن�سبة الفعلية لتدخل رئي�س 
احلكومة يف م�سل�سل تاأليف املجل�س ال�ست�ساري لالأ�رشة و الطفولة ي�سل اإىل 43 باملائة يف حني الن�سبة الفعلية 
لتدخل امللك يف م�سل�سل تاأليف نف�س املجل�س ي�سل اإىل 14 باملائة. و متثل هذه الو�سعية، من وجهة نظر 

املجل�س، �سكال من اختالل توازن ال�سلطات الد�ستورية يف م�سل�سل تاأليف املجل�س ؛   
 عاين املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان اأن املادة 4 من م�رشوع القانون ل يحدد الإدارات العمومية املخت�سة 

يف جمال الأ�رشة والطفولة التي �سيمثلها الع�سوان املعينان من طرف رئي�س احلكومة والذين �سي�ساركان يف 
اأ�سغال املجل�س ؛ 

 ل تن�س املادة 4 من م�رشوع القانون على متثيلية الأطفال. ويذكر املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان بهذا 

اخل�سو�س بالتزام املغرب بو�سفه دولة طرفا يف اتفاقية حقوق الطفل، لت�سهيل م�ساركة الأطفال الفعلية يف 
املجتمع )املادة 23(، ومن اأجل �سمان، مبقت�سى املادة 12 من التفاقية املذكورة "للطفل القادر على تكوين 
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اآرائه اخلا�سة حق التعبري عن تلك الآراء بحرية يف جميع امل�سائل التي مت�س الطفل، وتوىل اآراء الطفل العتبار 
الواجب وفقا ل�سن الطفل ون�سجه."    

بناء على هذه اخلال�سات، يقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان، اأن يتم تعديل املادة 4 من م�رشوع القانون 
كما يلي : 

 ا�ستبدال �رشط "املروءة" املن�سو�س عليه يف البند الأول من املادة 4 مب�سطلح "النزاهة" ؛  
 اإدراج مقت�سى على م�ستوى البند الأول من املادة 4 من م�رشوع القانون ميكن من التوفيق  على م�ستوى 

تاأليف املجل�س بني املنا�سفة ومتثيلية ال�سباب، واملغاربة املقيمني باخلارج والتمثيلية اجلهوية ؛ 

م�رشوع  من   4 املادة  على  التعديالت  من  عدد  اإدراج  اأي�سا  الإن�سان  حلقوق  الوطني  املجل�س  يقرتح  كما 
القانون ت�ستهدف حتقيق ثالثة اأهداف :    

لالأ�رشة  والطفولة  ال�ست�ساري  املجل�س  تاأليف  تعترب م�ساهمتها حيوية يف  التي  الهيئات  اإدراج عدد من   
لتمكينه من القيام مبهامه يف اأحن الظروف ؛

 حتقيق م�ساهمة متوازنة ملختلف ال�سلط الد�ستورية يف م�سار اقرتاح-تعيني الأع�ساء ؛

 تقوية الطبيعة الإدماجية للمجل�س ال�ست�ساري لالأ�رشة والطفولة. 
ويف هذا الإطار يو�سي املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان مبا يلي : 

 رفع عدد ممثلي جمعيات املجتمع املدين املعينني من طرف رئي�س جمل�سي الربملان من 4 اإىل 6 و تخفي�س 

عدد �سنوات الأقدمية من 15 اإىل 5 �سنوات ؛ 
 تعديل كيفية اقرتاح اخلرباء املعينني من طرف امللك، من اأجل متكني امللك من اأن يعني مبا�رشة هوؤلء اخلرباء 
من بني ال�سخ�سيات امل�سهود لهم باخلربة يف جمالت اخت�سا�سات املجل�س ، دون اأن يكونوا مقرتحني من 

طرف رئي�س احلكومة ؛ 
 التن�سي�س على متثيلية ع�سويني من الأ�ستاذة الباحثني ميثلون املوؤ�س�سات اجلامعية معينون من قبل امللك ؛ 

 التن�سي�س على ع�سوية ممثل لرئا�سة احلكومة معني من قبل رئي�س احلكومة ؛
 التن�سي�س على ع�سوية ممثل عن املوؤ�س�سات الد�ستورية التالية : املجل�س القت�سادي      والجتماعي والبيئي، 

املجل�س الأعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي واملجل�س ال�ست�ساري لل�سباب و العمل اجلمعوي ؛  
 التن�سي�س على ع�سوية ممثل عن املندوبية ال�سامية للتخطيط ؛

 حتديد الإدارات العمومية املخت�سة يف جمال الأ�رشة التي �ستمثل يف املجل�س ال�ست�ساري لالأ�رشة والطفولة ؛

 الإبقاء على ال�سيغة املن�سو�س عليها يف املادة 4 من م�رشوع القانون فيما يتعلق بع�سوية ممثلي املنظمات 
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املهنية الأكرث متثيال لأرباب العمل، الع�سو القا�سي يعينه املجل�س الأعلى لل�سلطة الق�سائية. وع�سو املجل�س 
العلمي الأعلى.  

19. ويو�سي املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان اأي�سا باإعادة �سياغة البند الثاين من املادة 5 فيما يتعلق بحالت 
التنايف بالنظر اإىل اأنه ي�سم املجل�س ال�ست�ساري لالأ�رشة والطفولة ذاته. 

تو�صيات تتعلق باأجهزة املجل�س

20. وفيما يتعلق باللجان الثالث الدائمة التي مت التن�سي�س على اإحداثها لدى املجل�س مبقت�سى املادة 13 من 
م�رشوع القانون، فاإن املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان يرى اأن اعتبار تو�سياته املتعلقة بتو�سيع اخت�سا�سات 
من  اأن  يبدو  املرونة،  ولغاية  الدائمة.  اللجان  ت�سميات  تغيري  منطقيا  عليها  �سيرتتب  جهة،  من  املجل�س 
اإحداث  مبداأ  13 على  املادة  الأوىل من  الفقرة  بالتن�سي�س يف  املجل�س، الكتفاء  الأن�سب، من وجهة نظر 
اللجان الدائمة باملجل�س مع الإحالة على النظام الداخلي فيما يتعلق بت�سميتها ونطاق تدخلها تبعا للهند�سة 

اجلديدة لخت�سا�سات املجل�س.    
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