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 ٕان ا�لس الوطين حلقوق إال�سان، 

   2015نونرب  23بناء �ىل طلب ٕابداء الرٔأي املو�ه من طرف الس�ید رئيس جملس النواب بتارخي 
 ؛  2015نونرب  24والوارد �ىل ا�لس الوطين حلقوق إال�سان بتارخي 

 ؛   منه 234بناء �ىل النظام ا�ا�يل �لس النواب وال س�� املادة 

) 2011فاحت مارس ( 1432من ریع أ�ول  25صادر يف  1.11.19ىل الظهري الرشیف رمق بناء �
 ؛  منه 16ٕ��داث ا�لس الوطين حلقوق إال�سان، والس�� املادة 

الناظمة للعالقات بني املؤسسات الوطنیة حلقوق إال�سان والربملان، والس�� بناء �ىل مبادئ بلغراد 
 ؛ مهنا 28و 25، 24، 22املبادئ 

بني جملس النواب وا�لس الوطين حلقوق  2014د�سمرب  10بناء �ىل مذ�رة التفامه املربمة بتارخي 
 ؛      مهنا 2إال�سان، والس�� املادة 

 ؛   منه 169و  164، 160، 159، 32، 19بناء �ىل ا�س�تور والس�� التصد�ر والفصول 

كام مت التعلیق �لهيا ) 1الفقرة( 12و 4، )1فقرةال( 3بناء �ىل اتفاقية حقوق الطفل والس�� املواد 
املتعلِّق حبّق الطفل يف ٕایالء �عتبار  14من طرف جلنة حقوق الطفل يف تعلیقاهتا العامة رمق 

حول  12، رمق 2حول التدابري العامة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل 5، ورمق 1أ�ول ملصاحله الُفضىل
حول إالنفاق العمويم ا�صص  16مرشوع التعلیق العام رمق وكذا 3حق الطفل يف �س��ع ٕالیه 

 ؛  4ٕالجناز حقوق الطفل

ق بحّق الطفل �� إيالء الاعتبار ألاول ملصا�حھ الُفض�� ) 2013(14التعليق العام رقم ـ   1 ِ
ّ
 ،،)3من املادة  1الفقرة (املتعل

CRC/C/GC/14  2013ماي  29بتار�خ 
،  CRC/GC/2003/5، )6الفقرة  - 44، و42، و4املواد (التداب�� العامة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، ): 2003( 5التعليق العام رقم ـ   2

  2003نون��  27بتار�خ 
  2009يوليوز  20، بتار�خ  CRC/C/GC/12حق الطفل �� الاستماع إليھ، ): 2009(12التعليق العام رقم  ـ  3

   2015يونيو  11، صيغة CRC/C/GC/19؛  )4املادة (حول إلانفاق العمومي و حقوق الطفل ) : 2016( 19روع التعليق العام رقم مشـ   4
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أ�عامل التحضريیة ل��رى الس�نویة العرش�ن للس�نة ا�ولیة �شأٔن  67/142بناء �ىل القرار رمق 
  ، 2012د�سمرب  20لٔ�رسة و�حتفال هبا، املعمتد من طرف امجلعیة العامة لٔ�مم املت�دة بتارخي 

 ؛   منه  5 16، و8، 7، 5، 4، 3س�� الفقرات وال

أ�عامل التحضريیة ل��رى الس�نویة العرش�ن للس�نة ا�ولیة �شأٔن  68/136بناء �ىل القرار رمق 
  ، 2013د�سمرب  18لٔ�رسة و�حتفال هبا، املعمتد من طرف امجلعیة العامة لٔ�مم املت�دة بتارخي 

 ؛   منه 6  9، و 7، 6، 5، 4والس�� الفقرات 

أ�عامل التحضريیة ل��رى الس�نویة العرش�ن للس�نة ا�ولیة �شأٔن  66/126بناء �ىل القرار رمق 
  ،2011د�سمرب  19لٔ�رسة و�حتفال هبا، املعمتد من طرف امجلعیة العامة لٔ�مم املت�دة بتارخي 

 ؛   منه7 6، و  5، 4، 3الس�� الفقرات و

 ؛   مذ�رة ا�لس الوطين حلقوق إال�سان �شأٔن ا�لس �ستشاري لٔ�رسة والطفو�بناء �ىل 

 .   یتعلق ��لس �ستشاري لٔ�رسة والطفو� 78.14یقدم ا�لس رٔأیه خبصوص مرشوع قانون 

    ف وصالحيات وتنظمي تذكري �لنقط اليت یوىص �عتبارها يف ٕا�داد القانون ا�ي س�ی�دد تأٔلی
 .  وقوا�د سري ا�لس �ستشاري لٔ�رسة والطفو�

      من ا�س�تور ٔأن حيدد بقانون تأٔلیف وصالحيات  171ٕاذ یعود ٕاىل املرشع، طبقا للفصل . 1
وتنظمي وقوا�د سري ا�لس �ستشاري لٔ�رسة والطفو�، فٕان ا�لس الوطين حلقوق إال�سان، 

 . 78.14�عتبارها يف مسعى ٕا�داد ومناقشة مرشوع القانون  یويصليت یذ�ر ببعض النقط ا

ولهذه الغایة، یذ�ر ا�لس ٔأن املرشع ا�س�توري مزي مضن املؤسسات املنصوص �لهيا يف الفصول 
هیئات حامیة حقوق إال�سان وا�هنوض هبا، هیئات :  من ا�س�تور بني ثالث فئات 170ٕاىل  161

ٕان . وهیئات ا�هنوض �لتمنیة البرشیة واملس�تدامة وا�ميقراطیة التشار�یة احلاكمة اجلیدة والتقنني،
هذا ا�متیزي ذي الطبیعة ا�س�توریة، یندرج مضن مبادئ تناسق و�اكمل �ام هذه املؤسسات 

). حامیة حقوق إال�سان وا�هنوض هبا، الضبط والتقنني، التشاور تتبع و تقيمي الس�یاسات العمومية(
من  159ل هذه املؤسسات والهیئات مضمو� مبقتىض البند أ�ول من الفصل وٕاذا اكن اس�تقال

 .     ا�س�تور، فٕانه یعود، للمرشع �ملقابل حتدید مدى ورشوط هذه �س�تقاللیة

5 -A/RES/67/142 
6 - A/RES/68/136 
7 - A/RES/66/126 
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 :  و�ستند ا�لس يف تذكريه ذ� �ىل حيثیات ثالث قرارات للم�لس ا�س�توري. 2

ٕاىل  2011ٔأكتو�ر  13بتارخي  817قراره رمق  ذ� ٔأن ا�لس ا�س�توري ٔأشار يف ٕا�دى حيثیات
، وتؤید هذه احلیثية قراءة �سقية ملقتضیات ا�س�تور 8"ا�س�تور متاكمل يف مبادئه ؤأهدافه" ٔأن 

 .   اليت متت إالشارة ٕا�هيا يف ٔأسس هذا الرٔأي

املتعلق  20149ینا�ر  30بتارخي  932/14ولقد �رس ا�لس ا�س�توري ٔأیضا، يف قراره رمق 
حص دس�توریة القانون التنظميي املتعلق ��لس �قتصادي و�ج�عي والبييئ، مبادئ ا�س�ام بف

 . من ا�س�تور 170ٕاىل  161ومتا�ز و�اكمل �ام املؤسسات ا�س�توریة احملدثة مبوجب الفصول 

حيث ٕان ا�س�تور، فضال عن اعتباره : " وجيدر التذكري �حلیثيات التالیة من القرار املذ�ور
للم�الس والهیئات الثالث املشار ٕا�هيا مؤسسات مس�تق� حبمك اندرا�ا مضن الهیئات امللكفة 

منه، فٕانه ٔأس�ند لها ا�هنوض مبهام مقررة  159�حلاكمة اجلیدة والتقنني طبقا ٔ�حاكم الفصل 
� ٔأو تتبع التنفيذ وفقا ٔ�حاكم فصو دس�تور� تنطوي �ىل صالحيات الضبط ٔأو التقنني ٔأو الرقابة 

، وهو ما ميزيها عن �يق الهیئات وا�الس ذات الصالحيات �ستشاریة 167و 166و 165
لنئ اكن �س�تقالل ا�ول "كام اعترب ا�لس ا�س�توري ٔأیضا ٔأنه "  الواردة بدورها يف ا�س�تور

قات للمؤسسات املذ�ورة وطبیعة صالحياهتا ال حيوالن، وفق القوانني املنظمة لها، دون ٕاقامة �ال
تعاون مؤسيس، �لك صوره ؤأسالیبه، ف� بيهنا وكذا بيهنا وبني ا�لس �قتصادي و�ج�عي 
والبييئ �لطریقة اليت تعني هذا أ��ري �ىل ا�هنوض �ملهام املو�و� ٕالیه، فٕان هذا التعاون یتعني ٔأن 

راراهتا ٔأو ٕاصدار أٓراهئا، یمت وفق إالجراءات اليت حيددها القانون للك مهنا �شأٔن �یفية اختاذها لق
القانون "  وقد �لص ا�لس ا�س�توري �لتايل ٕاىل ٔأن" ؛دون قيام تدا�ل عضوي ف� بيهنا

التنظميي للم�لس �قتصادي و�ج�عي والبييئ، مبن�ه العضویة دا�ل هذا ا�لس لرؤساء 
    رصي، جملس املنافسةهیئة العلیا لالتصال السمعي الب[املؤسسات ا�س�توریة الثالث املذ�ورة 

، مل �راع طبیعة هذه املؤسسات ونوعیة ] والهیئة الوطنیة للزناهة والوقایة من الرشوة وحمار�هتا
 ".  وظائفها والغایة من ٕا�دا�ا

 

 2011أكتو�ر  13بتار�خ  817قرار املجلس الدستوري رقم ـ   8
 2014يناير  30بتار�خ  932/14قرار املجلس الدستوري رقم ـ  9
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مدى و�ایة اس�تقالل  2013غشت  22بتارخي  924وقد ٔأكد ا�لس ا�س�توري يف قراره رمق . 3
من ا�س�تور ومهنا ا�لس �ستشاري  170ٕاىل  161 الفصول املؤسسات والهیئات احملدثة مبقتىض

حيث ٕان توطید وتقویة " فقد اعترب ا�لس ا�س�توري ٔأنه . لٔ�رسة والطفو� موضوع هذه الرٔأي
مؤسسات دو� �دیثة یعد �ایة دس�توریة، كام �شري ٕاىل ذ� ا�س�تور يف تصد�ره، أ�مر ا�ي 

الواردة يف ا�س�تور �س�تقالل �سمح لها ��هنوض، �ىل  �س�تدعي ٔأن �متتع املؤسسات والهیئات
ٔأفضل و�ه، �ملهام والصالحيات اليت �ددها لها ا�س�تور نفسه، وهو اس�تقالل یعود للمرشع 

 10 ."حتدید مداه ورشوطه، مع مرا�اة ٔأحاكم ا�س�تور

�سان بأٔن ا�لس الوطين حلقوق االٕ یويص بناء �ىل �جهتاد القضايئ ا�س�توري املشار ٕالیه، 
الطبیعة القانونیة للم�لس �ستشاري لٔ�رسة والطفو� بوصفه  78.14یعكس  مرشوع القانون  

ٕان الطابع اخلاص للم�لس . جملس للهنوض �لتمنیة البرشیة واملس�تدامة وا�ميقراطیة التشار�یة
 . بأٔ�ذه بعني �عتبار �اصة ٔأثناء حتدید �امه، وصالحياته وتأٔلیفه یوىص

 ا�لسا�لس الوطين حلقوق إال�سان ٔأیضا، بأٔن یمت حتدید جماالت اختصاصات  يصویو. 4 
�ستشاري لٔ�رسة والطفو� �ىل ضوء التدقيقات اليت تقد�ا التعلیقات العامة لهیئات املعاهدات 

 . وقرارات امجلعیة العامة لٔ�مم املت�دة وقرارات ا�لس أ�ممي حلقوق إال�سان

من  169�ملهام ا�و� للم�لس �ستشاري لٔ�رسة والطفو� مبقتىض الفصل فف� یتعلق . 5  
ا�س�تور، فٕان ا�لس الوطين حلقوق إال�سان �رى ٔأنه من املمكن ٔأن حتدید اختصاصات ا�لس 

 :  �ستشاري املذ�ور �جلواب �ىل متطلبني ٔأساس�یني

ة والطفو� طبیعة متطلب مؤسسايت وطين، مبوجبه �كون للم�لس �ستشاري لٔ�رس 
هیئات ا�هنوض �لتمنیة البرشیة "استشاریة، ؤأن حتدید �امه یندرج يف إالطار املؤسسايت ل

 ". واملس�تدامة و ا�ميقراطیة التشار�یة

متطلب �س�تنتج من تصور الس�یاسات العمومية املو�ة لٔ�رسة، كام مت حتدیدها يف القانون 
 .  من أ�رسة هو صاحب حقوق ا�ويل حلقوق إال�سان، �لام أٔن لك عضو

 2013غشت  22بتار�خ  924قرار املجلس الدستوري رقم ـ   10
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فٕاذا اكن املتطلب أ�ول قد متت الربهنة �لیه �شلك اكف �اصة �رب �جهتاد القضايئ 
ا�س�توري، فٕان املتطلب الثاين �س�تلزم تفصی� �ىل ضوء التعلیقات العامة لهیئات 

 . وق إال�ساناملعاهدات وقرارات امجلعیة العامة لٔ�مم املت�دة وكذا قرارات ا�لس أ�ممي حلق

خمتلف مكو�ت ٔ�رسة بوصفهم ٔأحصاب  statutهكذا جيدر التذكري ٔأوال بأٔن وضع و .  6
ويف هذا إالطار ٔأقر قرار جملس . حقوق هو أٔمر مكرس يف القانون ا�ويل حلقوق إال�سان

مساواة مجیع أٔفراد " ب  11   �شأٔن القضاء �ىل ا�متیزي ضد املرٔأة 29/4حقوق إال�سان رمق 
قد  23/712كام أٔن قرارا أٓخر �لس حقوق إال�سان، وهو القرار رمق ". أٔمام القانونأ�رسة 

تعزز " ٔأ�رز مسأٔ� اس�تقاللیة وا�هنوض حبقوق النساء والفتیات �رب إالهابة ��ول بأٔن 
حقوق النساء والفتیات، وأٔن تدمع متكيهنن �ع�دها، حبسب �قتضاء، مجمو�ة متسقة من 

ة و�قتصادیة املراعیة لالعتبارات اجلنسانیة واملو�ة حنو أ�رسة الس�یاسات �ج�عی
وماكن العمل وسوق العمل، و�لتصدي للفقر و�ستبعاد �ج�عي، بغیة التغلب �ىل 

مث كفا� مشاركهتن الطوی� أ�مد  احلواجز و�ختالالت الهیلكیة اليت یوا�هنا، ومن
 "  .مةواملس�تدامة يف احلیاة الس�یاس�یة والعا

ٕان هذه الرؤیة اليت  تربز احلقوق املتعلقة مبختلف مكو�ت أ�رسة واليت تويص يف . 7  
متثل ٕا�دى مر�كزات " لتحسني رفاه أ�رس" نفس الوقت بوضع س�یاسات معومية مو�ة 

�دد من قرارات امجلعیة العامة، املت�ذة يف ٕاطار أ�عامل التحضريیة ل��رى الس�نویة العرش�ن 
 . �ولیة لٔ�رسة و�حتفال هباللس�نة ا

 "املعنون    67/142وهكذا طلبت امجلعیة العامة لٔ�مم املت�دة من ا�ول ، يف قرارها رمق 
، بأٔن 13" أ�عامل التحضريیة ل��رى الس�نویة العرش�ن للس�نة ا�ولیة لٔ�رسة و�حتفال هبا

د ملموسة لتحسني رفاه العام ا�ي ینبغي حبلو� ٔأن �كون قد بذلت �و  2014�ام "�كون 
ويف نفس إالطار ". أ�رسة عن طریق تنفيذ س�یاسات واسرتاتیجیات و�رامج وطنیة فعا�؛

وضع س�یاسات �ركز �ىل أ�رسة، وخباصة يف جماالت "حثت امجلعیة العامة ا�ول �ىل 
رسة القضاء �ىل الفقر وتوفري العام� الاكم� والعمل الكرمي وكفا� التوازن بني العمل وا�ٔ 

ٕان نفس ". وإالدماج �ج�عي والتضامن بني أ�جيال، وتنفيذ هذه الس�یاسات ورصدها،

11 - A/HRC/29/L.7/Rev.1 (§6 point a)  
12-  A/HRC/RES/23/7 (§8)  
13 -A/RES/67/142 
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العمل �ىل توفري مزا� هدفها فائدة أ�رسة، من قبیل �رامج امحلایة "القرار �شجع ا�ول �ىل 
�ج�عیة والتحویالت �ج�عیة، لل�د من فقر أ�رسة واحلیلو� دون انتقال �ا� الفقر 

�متثل يف ٔأنه حيدد ٔأهداف الس�یاسات  67/142ٕان ٔأمهیة القرار  ". ن جيل ٕاىل جيلم

التضمن بني "، و"إالدماج �ج�عي" و�متحور هذه أ�هداف حول . العمومية املو�ة لٔ�رس
كام أٔن الفقرة الثامنة ". امحلایة �ج�عیة" ويه ٔأهداف ميكن حتقيقها �رب أٓلیات " أ�جيال

ط �شلك رصحي وواحض بني الس�یاسات العمومية املو�ة للرس وحقوق خمتلف من القرار �رب
حتث ا�ول أ�عضاء �ىل هتیئة بيئة مؤاتیة " ذ� ٔأن امجلعیة العامة . أ�عضاء ا��ن �كونوهنا

لتعز�ز مجیع أ�رس ودمعها، وتقر يف الوقت ذاته بأٔن املساواة بني املرأٔة والر�ل وا�رتام مجیع 
احلر�ت أ�ساس�یة مجلیع ٔأفراد أ�رسة �امالن ٔأساس�یان لكفا� رفاه أ�رسة حقوق إال�سان و 

وا�متع بأٔرسه، وتالحظ يف الوقت ذاته ٔأمهیة التوفيق بني العمل واحلیاة أ�رسیة مع التسلمي 
 " .مببدٔأ تقامس الوا��ن املسؤولیة عن تنش�ئة الطفل ومنائه

ٕاماكنیة حتدید الس�یاسات العمومية   68/13614رمق یتيح قرار امجلعیة العامة لٔ�مم املت�دة . 8
أ�ش�اص املس�نون، (املو�ة لٔ�رس تبعا �تلف ا�مو�ات اليت �شلك أٔعضاء أ�رسة 

مع تقدمي �دد من التدابري كربامج امحلایة �ج�عیة ...) أ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة، الش�باب
�ٕالضافة ٕاىل  15"ي والعنف العائيلملعاجلة فقر أ�رسة وإالقصاء �ج�ع"وكذا تدابري

املسا�دة " و تدابري أٔخرى مثل " تعزز إالدماج �ج�عي والتضامن بني أ�جيال"س�یاسات 
إالساكنیة، و�س�تحقاقات املالیة لٔ�طفال، واملعاش التقا�دي لكبار السن، والتحویالت 

أٔ�ريا فٕان قرار امجلعیة العامة و . 16"النقدیة، و�رامج امحلایة �ج�عیة والتحویالت �ج�عیة
أ�عضاء ٕاىل حفز ٕاجراء مناقشات ومشاورات ا�ول " یدعو  66/126لٔ�مم املت�دة رمق 

 "  �امة �شأٔن س�یاسات امحلایة �ج�عیة اليت �ركز �ىل أ�رس

من العهد ا�ويل اخلاص �حلقوق  10وهكذا ینبغي اعتبار مدى الفقرة أ�وىل من املادة .  9
  statutsادیة و�ج�عیة والثقافية ا�ي یقر حبامیة ومسا�دة أ�رسة، �ىل ضوء ٔأوضاع �قتص

 . خمتلف ٔأعضاء أ�رسة بوصفهم ٔأحصاب حقوق

14 -A/RES/68/136 
15 -A/RES/68/136 (§6) 
16 -A/RES/68/136 (§7) 
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انطالقا من العنارص املذ�ورة، یعترب ا�لس الوطين حلقوق إال�سان ٔأن �مة ا�لس . 10
العمومية املتعلقة �ٔ�رسة والطفو�  �ستشاري لٔ�رسة والطفو� يف جمال تأٔمني تتبع الس�یاسات

ٕان هذه اخلالصة . �س�تلزم ��رتاف املس�بق بوضع  خمتلف ٔأعضاء أ�رسة بوصفهم ٔأحصاب حقوق
املس�تقر واملعرتف به بني مقتضیات " الرابط التأٔویيل"جتد جحجها يف قراءة تذهب ٕاىل ٔأبعد من 

فصلني املذ�ور�ن يف �القة �لفصول لتدمج يف ٕاطار قراءة �سقية مقتضیات ال 169و 32الفصلني 
ویذ�ر ا�لس الوطين حلقوق إال�سان ٔأیضا ٔأن ا�لس . من ا�س�تور 34و 33، 31، 19

�ستشاري لٔ�رسة والطفو� جملس ذي طبیعة استشاریة ومن مث فهو ليس خموال للقيام �ملهام 
         �ستشاري لٔ�رسة وهكذا فٕان ا�لس . ا�و� �ادة للمؤسسات الوطنیة حلقوق إال�سان

 .  والطفو� ال خيضع من حيث اختصاصاته وتأٔلیفه وسري ٔأشغا� ٕاىل مبادئ �ر�س

ق إال�سان ٔأیضا بأٔن �شلك املفهوم املهیلك للمصل�ة ا�لس الوطين حلقو  ویويص. 11
الفضىل للطفل، ٔأساس اختصاصات ا�لس �ستشاري ٔ�رسة والطفو� يف جمال تتبع 

 . وضعیة الطفو� ٔأو ا�ططات الوطنیة املتعلقة �لطفو�

ویذ�ر ا�لس الوطين حلقوق إال�سان هبذا اخلصوص، بأٔن جلنة حقوق الطفل قد ٔأشارت يف 
ٕاىل أ�بعاد الثالث لهذه املفهوم كحق جوهري، ومكبدأٔ قانوين تأٔویيل  14لیقها العام رمق تع 

الزتام ا�ول ٕ�یالء �عتبار أ�ول "وقد أٔكدت اللجنة ٔأیضا أٔن . ٔأسايس، وكقا�دة مسطریة
       ملصاحل الطفل الفضىل هو الزتام شامل یضم مجیع مؤسسات الر�ایة �ج�عیة العامة 

ة وحمامك القانون والسلطات إالداریة والهیئات الترشیعیة اليت تتعاطى مع شؤون واخلاص
و�س�تنتج من الفقرات املذ�ورة أٔن مفهوم املصل�ة الفضىل للطفل هو " أ�طفال ٔأو ختصهم

 .     مفهوم یوىص بأٔن هيیلك مجیع املهام �ستشاریة للم�لس �ستشاري لٔ�رسة والطفو�

  املتعلق ��لس �ستشاري لٔ�رسة  78.14یات مرشوع القانون توصیات �شأٔن بعض مقتض
 والطفو�

 : �س�هتدف التوصیات املقرت�ة إال�ابة �ىل الت�د�ت التالیة  . 12

�كر�س الطبیعة ا�س�توریة للم�لس �ستشاري لٔ�رسة والطفو� بوصفها من هیئات  •
�یة، �رب تأٔطري وٕا�ادة هیلكهتا ا�هنوض �لتمنیة  البرشیة واملس�تدامة وا�ميقراطیة التشار 

 : صالحياهتا حول 
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تتبع وضعیة أ�رسة �لك مكو�هتا ووضعیة الطفو� برصف النظر عن الوضعیة العائلیة   -
 ؛ من ا�س�تور 169و  32لٔ�طفال، طبقا ملقتضیات الفصلني 

    .ع وتقيمي الس�یاسات العمومية املتعلقة �ٔ�رس والطفو�بتت   -

بني صالحيات خمتلف هیئات ا�ميقراطیة التشار�یة احملدثة مبقتىض حتقيق ا�س�ام ٔأفضل  •
 .ا�س�تور

   توصیات تتعلق بأٔحاكم �امة 

ولهذه الغایة یقرتح ا�لس الوطين حلقوق إال�سان، ٔأن یدرج يف املادة أ�وىل من مرشوع . 13
فو� القانون، فقرة تنص حرفيا �ىل املهمة ا�س�توریة للم�لس �ستشاري لٔ�رسة والط

تتبع وضعیة أ�رسة و الطفو�، و ٕابداء من ا�س�تور و املمتث� يف  169املنصوص �لهيا يف الفصل 
أٓراء حول ا�ططات الوطنیة املتعلقة هبذه املیاد�ن، وتنش�یط النقاش العمويم حول الس�یاسة 

تلف القطا�ات، العمومية يف جمال أ�رسة، وضامن تتبع و ٕاجناز الربامج الوطنیة، املقدمة من قبل خم 
وس�ميكن ٕاعامل هذه التوصیة يف �ال ٔأ�ذها بعني �عتبار من ضامن . والهیالك والهیئات ا�تصة

 .  تناسق منطقي ٔأفضل بني املهمة ا�س�توریة  للم�لس من �ة وصالحياته من �ة �نیة

واملادة الثانیة  ا�لس الوطين حلقوق إال�سان ٕ�دراج مادة �دیدة  بني املادة أ�وىل یويص. 14   
من مرشوع القانون �كرس �ددا من املبادئ أ�فقية، اليت یتعني، من منظور ا�لس الوطين 
    .حلقوق إال�سان ٔأن متثل ٔأسس ومر�كزات اليت س��رسها ا�لس �ستشاري لٔ�رسة والطفو�

تفاقيات ا�ولیة ولقد مت حتدید هذه املبادئ بناء �ىل قراءة �سقية ملقتضیات ا�س�تور وكذا اال
 ویقرتح يف هذا الصدد ٔأن �راعي . املتعلقة حبقوق إال�سان اليت صادق �لهيا املغرب ٔأو انضم ٕا�هيا

 : ٔأعضاء ا�لس عند اضطالعهم مبها�م 

 ؛وضع خمتلف مكو�ت أ�رسة بوصفهم ذوي حقوق والزتامات  •

 ؛مساواة ٔأعضاء أ�رسة ٔأمام القانون  •

 ؛فة بني اجلنسني وخمتلف ٔأطوار احلیاة و إال�اقة القضا� املرتبطة �ملناص •

 ؛املصل�ة الفضىل للطفل  •
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 ؛خمتلف ٔأشاكل الهشاشة، �ىل مس�توى أ�رسة ٔأو �ىل مس�توى خمتلف مكو�هتا   •

اعتبار الوضعیات اخلاصة لبعض ا�مو�ات و الس�� الطفو� املبكرة، املراهقون، القارصون  •
ٔأو العنف ٔأو �س�تغالل، أ�ش�اص املس�نون، املت�ىل عهنم وحضا� سوء املعام� 

ش�یطني أ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة، أ�رس ٔأ�ادیة الوا��ن، أ�رس املكونة من وا��ن � 
 ؛ �نیا و ٔأطفال صغريي السن

        .التضامن بني أ�جيال •

    توصیات تتعلق بصالحيات ا�لس 

من مرشوع القانون ٔأن  2املادة  �ا�ن ا�لس الوطين حلقوق إال�سان، �ىل ٕا�ر حتلیل. 15
. اختصاصات ا�لس �ستشاري لٔ�رسة والطفو�، �یلكة معوما حول املهام ا�س�توریة للم�لس

ویقرتح ا�لس الوطين حلقوق إال�سان تقویة اختصاصات ا�لس �ستشاري لٔ�رسة والطفو� �رب 
الهیئات أ�ممیة للمعاهدات يف  ٕا�راز بعض اجلوانب اليت متت التوصیة هبا �شلك �اص من طرف

 .      تعلیقاهتا العامة

من مرشوع القـانون  2ا�لس الوطين حلقوق إال�سان بأٔن تدرج يف املادة  یويصويف هذا إالطار، 
تقيـمي ٔأ�ـر إالنفـاق العمـويم �ـىل مقتىض ميكن ا�لس �ستشاري لٔ�رسة و الطفو� من تقيمي ٔأ�ـر 

ذا املقـرتح ٕاعـامل ٕا�ـدى توصـیات تقر�ـر مفـوض أ�مم املت�ـدة و�سـ�هتدف هـ. ٕاجناز حقوق الطفـل
الصـادر بتـارخي " حنو اسـت�ر ٔأفضـل يف حقـوق الطفـل" السايم حلقوق إال�سان يف تقر�ره املعنون 

تنفيـذ معلیـات تقـد�ر "،حيث ٔأوىص املفوض السايم حلقوق إال�سان ا�ول  201417د�سمرب  19
زيانیات وإالجراءات املالیة �ىل حقـوق الطفـل قبـل اع�دهـا وتقيمي أٓ�ر الس�یاسات �قتصادیة وامل

وجيـب ٔأن یتواصـل هـذا التقيـمي و�كـون شـامًال، . وبعده بغیة رصد أٓ�ر القرارات �ىل هذه احلقوق
  18."و�سامه مسامهة جمدیة يف التخطیط املايل وصیا�ة املزيانیة ف� بني دورات املزيانیة

�سان ٔأن وضع ا�لس �ستشاري لٔ�رسة و الطفو�، ا�ي هو ویعترب ا�لس الوطين حلقوق االٕ 
يف ٔأن وا�د هیئة استشاریة ومس�تق�، ميكنه من القيام مبهمة التقيمي املس�تقل ٔ��ر إالنفاق العمويم 

وتندرج هذه الرؤیة يف ٕاطار . بصفة �امة و�ست�ر العمويم �شلك �اص �ىل ٕاجناز حقوق الطفل

17-  A/HRC/28/33 
18-  A/HRC/28/33  (§67, point k)  
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حول إالنفاق العمويم ا�صص ٕالجناز  19يف مرشوع تعلیقها العام رمق توصیة جلنة حقوق الطفل 
ذ� ٔأن جلنة حقوق الطفل تويص بأٔن ینصب . 2016ا�ي سيمت اع�ده س�نة   19حقوق الطفل

التقيمي �ىل إالنفاق العمومية ل�و� وامجلا�ات الرتابیة ؤأن یمت ٕایالء اه�م �اص  للمجمو�ات ا�ٔكرث 
ؤأن  نة حقوق الطفل ٔأیضا ٔأن التقيمي ینبغي ٔأن یمت من طرف هیئات مس�تق�وتعترب جل . هشاشة

 .   20ینصب �ىل ا�ٓ�ر املبارشة و�ري املبارشة لٕالنفاق العمويم �ىل ٕاجناز حقوق الطفل

من مرشوع  2ومضن نفس إالطار، یقرتح ا�لس الوطين حلقوق إال�سان، ٔأن یدرج يف املادة . 16
دراسة القضا� املتعلقة ��هنوض لس �ستشاري لٔ�رسة والطفو� من القانون مقتىض ميكن ا�

وكذا دمع  ،�قتصادي و�ج�عي والثقايف لٔ�رسة، والتفاوت يف املداخيل بني معیيل أ�رس
 .    التوفيق بني احلیاة العائلیة واملهنیة

 توصیات تتعلق بتأٔلیف ا�لس 

 من مرشوع القانون  14و 4�لیل مقتضیات املادتني قام ا�لس الوطين حلقوق إال�سان بت.  17
واس�تنتج من هذا الت�لیل ٔأن سلطة تعیني ٔأعضاء ا�لس وأ�مني العام موز�ة مبقتىض املادتني  

 : املذ�ورتني من مرشوع القانون كام یيل 

الرئيس و أ�مني العام ومخسة �رباء �قرتاح من :   س�بعة ٔأعضاء وأ�مني العامیعني امل�  •
رئيس احلكومة وعضو من ٔأعضاء ا�لس العلمي أ��ىل �قرتاح من أ�مني العام لهذا 

  ؛ا�لس 

عضو من ٔأعضاء الربملان، بعد استشارة الفرق : ، ثالثة ٔأعضاء یعني رئيس جملس النواب،  •
  . وا�مو�ات الربملانیة وعضوان ميثالن مجعیات ا�متع املدين �قرتاح من هیئاهتا التداولیة

س�نة �ىل أ�قل من العمل يف ا�االت ذات  15وینبغي ٔأن تتوفر امجلعیات �ىل ٔأقدمية 
  ؛الص� �ختصاصات ا�لس 

عضو من ٔأعضاء الربملان، بعد استشارة : ثالثة ٔأعضاء  یعني رئيس جملس املستشار�ن  •
هیئاهتا الفرق وا�مو�ات الربملانیة وعضوان ميثالن مجعیات ا�متع املدين �قرتاح من 

19 - General Comment N°. 19 (2016) : On Public Spending and the Rights of the Child(Article 4); CRC/C/GC/19; 11 صيغة juin 2015 
20 - CRC/C/GC/19 (§ 123-126)  
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س�نة �ىل أ�قل من العمل يف ا�االت  15وینبغي ٔأن تتوفر امجلعیات �ىل ٔأقدمية . التداولیة
   ؛ذات الص� �ختصاصات ا�لس 

عضوان ميثالن املنظامت املهنیة ا�ٔكرث متثیال ٔ�ر�ب :  س�تة ٔأعضاءیعني رئيس احلكومة  •
ر�ب العمل يف قطاع الصنا�ة التقلیدیة العمل، وا�د مهنام ینمتي للمنظامت املهنیة املمث� �ٔ 

�قرتاح من هذه املنظامت، عضوان �قرتاح من املركز�ت النقابیة ا�ٔكرث متثیال، عضوان 
    ؛ ميثالن إالدارات العمومية ا�تصة يف جمال أ�رسة والطفو� �قرتاح من إالدارة املعنیة

 . قاض یعینه ا�لس أ��ىل للسلطة القضائیة عضو وا�د •
ميكن تقدمي �الصات ومالحظات ا�لس الوطين حلقوق إال�سان خبصوص تأٔلیف ا�لس .  18

 : �ستشاري لٔ�رسة والطفو� كام یيل 

ٕاذا اكن املمكن ترب�ر متثیل املنظامت املهنیة املمث� ٔ�ر�ب العمل يف قطاع الصنا�ة التقلیدیة  •
ٔأخرى اكلقطاع الفال�، ا�ي  بظاهرة �شغیل أ�طفال يف هذا القطاع، فٕان قطا�ات

   ؛ یعرف ٔأیضا ظاهرة �شغیل أ�طفال، ميكن ٔأن یمت متثیلها دا�ل ا�لس

 ؛ من مرشوع القانون مبدٔأ املناصفة يف تأٔلیف ا�لس 4ال �كرس املادة  •

س�نة، فٕان ا�لس الوطين حلقوق  15يف غیاب ترب�ر واحض لت�دید ٔأقدمية امجلعیات يف  •
ذا الرشط قد یؤ�ر سلبا �ىل التو�ه إالدما� ا�ي یفرتض ٔأن ميزي إال�سان یعترب ٔأن ه

    ؛ تأٔلیف ا�لس �ستشاري لٔ�رسة والطفو�

من مرشوع القانون  4تتيح �س�تنتاج ٔ�ول وه� ٔأن صیغة املادة  Macroٕان قراءة لكیة  •
ن قراءة �ري أٔ . تؤمن نو�ا من التوازن النس�يب بني السلطات ا�س�توریة يف جمال التعیني

ذ� ٔأن امل� یعني . ٔأكرث معقا متكن من اس�تنتاج ٔأولویة رئيس احلكومة يف خطاة التعیني
و ٕاذا متت ٕاضافة دور رئيس احلكومة يف �قرتاح . مخسة �رباء �قرتاح من رئيس احلكومة

والتعیني، فٕان من املمكن اس�تنتاج ٔأن النس�بة الفعلیة لتد�ل رئيس احلكومة يف مسلسل 
�ملائة يف �ني النس�بة الفعلیة  43لس �ستشاري لٔ�رسة و الطفو� یصل ٕاىل تأٔلیف ا�

و متثل هذه الوضعیة، . �ملائة 14لتد�ل امل� يف مسلسل تأٔلیف نفس ا�لس یصل ٕاىل 
من و�ة نظر ا�لس، ش� من اختالل توازن السلطات ا�س�توریة يف مسلسل تأٔلیف 

    ؛ ا�لس
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من مرشوع القانون ال حيدد إالدارات  4حلقوق إال�سان ٔأن املادة ا�ن ا�لس الوطين � •
العمومية ا�تصة يف جمال أ�رسة والطفو� اليت س�ميثلها العضوان املعینان من طرف رئيس 

  ؛ احلكومة وا��ن سيشاراكن يف ٔأشغال ا�لس

طين حلقوق ویذ�ر ا�لس الو . من مرشوع القانون �ىل متثیلیة أ�طفال 4ال تنص املادة  •
إال�سان هبذا اخلصوص �لزتام املغرب بوصفه دو� طرفا يف اتفاقية حقوق الطفل، لتسهیل 

من  12، ومن ٔأ�ل ضامن، مبقتىض املادة )23املادة (مشاركة أ�طفال الفعلیة يف ا�متع 
یة للطفل القادر �ىل �كو�ن أٓرائه اخلاصة حق التعبري عن ت� ا�ٓراء حبر "االتفاقية املذ�ورة 

يف مجیع املسائل اليت متس الطفل، وتوىل أٓراء الطفل �عتبار الواجب وفقا لسن الطفل 
 ".ونض�ه

20F

21   

من  4بناء �ىل هذه اخلالصات، یقرتح ا�لس الوطين حلقوق إال�سان، ٔأن یمت تعدیل املادة 
 : مرشوع القانون كام یيل 

 ؛   "الزناهة"مبصطلح  4املادة املنصوص �لیه يف البند أ�ول من " املروءة"استبدال رشط  •

التوفيق  من مرشوع القانون ميكن من  4ٕادراج مقتىض �ىل مس�توى البند أ�ول من املادة  •
�ىل مس�توى تأٔلیف ا�لس بني املناصفة ومتثیلیة الش�باب، واملغاربة املقميني �خلارج 

  ؛ وا�متثیلیة اجلهویة

من مرشوع  4دراج �دد من التعدیالت �ىل املادة كام یقرتح ا�لس الوطين حلقوق إال�سان ٔأیضا إ 
     :القانون �س�هتدف حتقيق ثالثة ٔأهداف 

 ٕادراج �دد من الهیئات اليت تعترب مسامههتا حيویة يف تأٔلیف ا�لس �ستشاري لٔ�رسة  •
 ؛والطفو� �متكينه من القيام مبهامه يف ٔأحن الظروف 

 ؛تعیني أ�عضاء -ة يف مسار اقرتاححتقيق مسامهة متوازنة �تلف السلط ا�س�توری •

  .تقویة الطبیعة إالدماجية للم�لس �ستشاري لٔ�رسة والطفو� •

  2009وز يولي 20، بتار�خ  CRC/C/GC/12حق الطفل �� الاستماع إليھ، ): 2009(12التعليق العام رقم انظر أيضا  ـ  21
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 : ا�لس الوطين حلقوق إال�سان مبا یيل  یويصويف هذا إالطار 

 6ٕاىل  4رفع �دد ممثيل مجعیات ا�متع املدين املعینني من طرف رئيس جمليس الربملان من  •
 ؛  س�نوات 5ٕاىل  15دمية من و ختفيض �دد س�نوات أ�ق

تعدیل �یفية اقرتاح اخلرباء املعینني من طرف امل�، من ٔأ�ل متكني امل� من ٔأن یعني  •
مبارشة هؤالء اخلرباء من بني الشخصیات املشهود هلم �خلربة يف جماالت اختصاصات 

 ؛  ا�لس ، دون ٔأن �كونوا مقرت�ني من طرف رئيس احلكومة

عضویني من أ�س�تاذة الباحثني ميثلون املؤسسات اجلامعیة التنصیص �ىل متثیلیة  •
 ؛  معینون من قبل امل�

 ؛التنصیص �ىل عضویة ممثل لرئاسة احلكومة معني من قبل رئيس احلكومة  •

     ا�لس �قتصادي : التنصیص �ىل عضویة ممثل عن املؤسسات ا�س�توریة التالیة  •
بیة والتكو�ن والبحث العلمي وا�لس �ستشاري و�ج�عي والبييئ، ا�لس أ��ىل للرت 

 ؛   للش�باب و العمل امجلعوي

 ؛ التنصیص �ىل عضویة ممثل عن املندوبیة السامية للتخطیط •

حتدید إالدارات العمومية ا�تصة يف جمال أ�رسة اليت س�متثل يف ا�لس �ستشاري  •
 ؛لٔ�رسة والطفو� 

من مرشوع القانون ف� یتعلق بعضویة  4 املادة إالبقاء �ىل الصیغة املنصوص �لهيا يف •
، العضو القايض یعینه ا�لس أ��ىل ممثيل املنظامت املهنیة ا�ٔكرث متثیال ٔ�ر�ب العمل

 .  ا�لس العلمي أ��ىلوعضو  .للسلطة القضائیة

ف� یتعلق  5ا�لس الوطين حلقوق إال�سان ٔأیضا ٕ��ادة صیا�ة البند الثاين من املادة  ویويص. 19
 . حباالت التنايف �لنظر ٕاىل ٔأنه یضم ا�لس �ستشاري لٔ�رسة والطفو� ذاته
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 توصیات تتعلق بأٔ�زة ا�لس 

وف� یتعلق �لل�ان الثالث ا�امئة اليت مت التنصیص �ىل ٕا�دا�ا �ى ا�لس مبقتىض املادة . 20
سان �رى ٔأن اعتبار توصیاته املتعلقة من مرشوع القانون، فٕان ا�لس الوطين حلقوق إال�  13

ولغایة . بتوس�یع اختصاصات ا�لس من �ة، س�یرتتب �لهيا منطقيا تغیري �سمیات الل�ان ا�امئة
املرونة، یبدو ٔأن من أ��سب، من و�ة نظر ا�لس، �كتفاء �لتنصیص يف الفقرة أ�وىل من 

مع إال�ا� �ىل النظام ا�ا�يل ف� یتعلق �ىل مبدٔأ ٕا�داث الل�ان ا�امئة ��لس  13املادة 
 .    بتسمیهتا ونطاق تد�لها تبعا للهندسة اجلدیدة الختصاصات ا�لس
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	11. ويوصي المجلس الوطني لحقوق الإنسان أيضا بأن يشكل المفهوم المهيكل للمصلحة الفضلى للطفل، أساس اختصاصات المجلس الاستشاري لأسرة والطفولة في مجال تتبع وضعية الطفولة أو المخططات الوطنية المتعلقة بالطفولة.
	ويذكر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بهذا الخصوص، بأن لجنة حقوق الطفل قد أشارت في تعليقها العام رقم 14 إلى الأبعاد الثلاث لهذه المفهوم كحق جوهري، وكمبدأ قانوني تأويلي أساسي، وكقاعدة مسطرية. وقد أكدت اللجنة أيضا أن "التزام الدول بإيلاء الاعتبار الأول لمصا...

