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التعريف 

 هيئة النصيياف ورد العتبييار للمييوظفين حيياملي الشييهادات بالجماعييات المحلييية ، هيئة حقوقييية
 تشتغل في إطار  بناء مغرب ديمقراطي حداتي ، يتمتع فيه كل فييرد بحقوقييييه المشيييييروعة دون انتييييييهاك
 أو استغلل بحجة الظرفية أو الحاجة ، يراعى فيه مبدأ المسيياواة  و احييترام القييانون، اسييتنادا علييى تشييبث
 المملكة المغربية دستوريا بحقوق النسان كما هي متعيارف عليهييا عالمييا ، وبمييا تعهييدت بيه ميين مواثيييق

دولية في هذا المجال. 
 واستلهاما للخلصات الكبرى لمختلف التجارب الوطنية التي انخرطييت فييي مسييارات المصييالحة
 مع التاريخ ، بما يحفظ الذاكرة وينصف الضحايا ويعزز الوحدة الوطنية ، في لطار إنشيياء هيئات حقوقييية

حكمتها قواعد العدل وروح النصاف عبر تسوية  ما عرفته بلدنا من انتهاكات جسيمة لحقوق النسان .
  وبهذه الصفة فإن هيئة النصاف و رد العتبار للموظفين حاملي الشييهادات بالجماعييات المحلييية
 تعمل على رفع الحيف و الستغلل و النتهاكات التي تطال موظفي الجماعات المحلييية حيياملي الشييهادات
 الغير مصنفين في إطارهم الداري الصحيح الملئم للشواهد و الدبلومات المحصلين عليها ، انطلقييا مييين

  وغيرهييم ميين1992 و 1991أولئك الذين تم توظيفهم في إطار المجلس الوطني للشباب والمستقبل سيينتي 
الموظفين الذين شملهم الختصاص الزمني للهيئة المنصوص عليه بالمادة الثامنة من الباب الثاني أسفله.

الولى  المادة

 يتضمن هذا النظام الساسي، بالستناد إلى اختصاصات الهيئة، تحديييد الضييوابط الرئيسييية لسييير
.عملها، وطرق اتخاذ قراراتها، وسبل تواصلها وتدبير شؤونها الدارية والمالية

الثانية  المادة

 يتولى رئيس الهيئة الشراف على أعمالها وتسيير اجتماعاتها، وهو النيياطق الرسييمي باسمييييييها،
 و يشرف على تنظيم وتتبع كل التصالت التي تجريها الهيئة مع القطاعات الحكومية والسلطات العمومييية
 والدارية المعنية، كما يقوم بإحاطة المجلس اليوطني لحقييوق النسييان علمييا، خلل دوراتييه، بتقييدم أشييغال
 الهيئة ، في نطاق أحكام الظهير الشريف المنظم للمجلس الوطني لحقييوق النسييان ، والتنسيييق مييع الهيئات

.التابعة له. و يمكن للرئيس أن يفوض بعض مهامه إلى عضو أو أعضاء من الهيئة
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الثالثة          المادة

 يمارس أعضيياء الهيئة مهييامهم بكييل اسييتقلل وتجييرد وموضييوعية، ويلييتزمون طيليية ممارسييتهم
لمهامهم، بالعمل الجماعي المتضامن المتشبع بفكر وقيم حقوق النسان.

الرابعة  المادة
تعتبر مداولت الهيئة علنية. و يمكن أن تتم بشكل سري استثناء ، ويلتزم جميع العضاء 

بالكتمان التام لمصادر المعلومات وسير البحاث.

الخامسة  المادة

يقصد بالمصطلحات التية، بالنسبة لهذا النظام:

إعييادة ترتيييب المييوظفين حيياملي الشييهادات  فييي  السييلم  الييذي تخييوله لهييم  :  النصاف   
 الشهادة أو الدبلوم المحصل عليه  قبل تاريخ التوظيف ، وذلك اعتبارا من تاريخ تعيينهم بأسلك إدارتهم ،

باعتماد الثر الرجعي فيما يخص الرتبة والقدمية.

  مجموع التدابير المتخذة لفائدة الضحية عما حصييل لييه ، و يتخييذ  ردرد العتبار  : 
 العتبار أشكال و تدابير متنوعة منها التعويض المالي (صرف تعييويض مييالي جزافييي يتييم التفيياق علييى
 قيمته يؤخذ فيه بعين العتبار المدة التي استغل فيهييا الموظييف خييارج الطييار الداري( السييلم ) القييانوني
 الذي تخوله له الشهادة أو الدبلوم المحصل عليه) ،إعادة إدماجه في الطار الصحيح ، والسترداد، وحفييظ

الذاكرة، والضمانات بعدم التكرار.

 هم الموظفون الذين تم تشغيلهمموظفو الجماعات المحلية حاملي الشهادات :  
 في إطار الحملة الوطنية لتشغيل الشباب حاملي الشهادات التي أمر بهييا جللية المغفيور ليه المليك الحسين

 1991الثاني والتي سهر على تنفيذها المجلس الوطني للشباب والمستقبل بتنسيق ميع الحكومية سنتييييييييي 
 . وغيرهم من مييوظفي الجماعييات المحلييية  حيياملي الشييهادات المرتييبين  فييي إطييار إداري غييير1992و 

مناسب مع الشواهد المحصل عليها من قبلهم.

 توظيف حاملي الشهادات في إطار إداري ( سلم) أدنى من الذي تخولهالستغلل    :  
له الشهادة أو الدبلوم المحصل عليه.

إلييزام الموظييف تاريييخ التوظيييف بقبييول وظيفيية فييي سييلم أدنييى ل يتلءم   النتهاك  :   
 والشهادة التي أحصي بها أو التي أدلى بها  للتوظيف تحت ضغط  معادلة الموافقيية أي قبييول التوظيييييييف

أو الرفض أي ل توظيف .
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الثاني  البـــاب
الختصاصات

السادسة  المادة

 اختصاصييات  هيئة النصيياف و رد العتبييار  للمييوظفين حيياملي الشييهادات بالجماعييات المحلييية
 البحث والتحري والتقييم والتحكيييم والقييتراح والييترافع أمييام القضيياء. و ل تييثير المسييؤولية الفردييية  عيين

.النتهاكات والتعسفات

السابعة  المادة

 تجري هيئة النصاف و رد العتبار  للموظفين حاملي الشهادات بالجماعات المحلية  بعد اللجوء
 إلى التحكييم و إصيدار نتيائجه، تقييميا شيامل لمسلسيل تسيوية ملفيات ميوظفي الجماعيات المحليية حياملي
 الشهادات المنتهكة حقوقهم ، بالتصال مع الحكومة، والسلطات العمومييية والدارييية المعنييية، والمنظمييات

.الحقوقية، والضحايا وعائلتهم وممثليهم

الثامنة  المادة

 يشمُل الختصاص الزمني للهيئة الفترة الممتدة من أوائل عملية توظيف الشباب حاملي الشهادات
  بتنسيييق مييع الحكوميية1992 و 1991التي أشرف على تنظيمها المجلس الوطني للشباب والمسييتقبل سيينة 

 2011وغيرهم من موظفي الجماعات المحلية حاملي الشهادات الذين تم تييوظيفهم فييي حييدود شييهر يونيييو 
 إلى أن تتم التسوية الدارية لجميع الموظفين حاملي الشهادات الذين انتهكت حقوقهم وفق ما تمييت الشييارة

 .إليه أعله

التاسعة  المادة

 تباشر هيئة النصاف و رد العتبار  للموظفين حاملي الشهادات بالجماعيات المحليية  فيي نطياق
اختصاصاتها المهام التالية:

 -   إثبات نوعية ومدى جسامة التعسفات و النتهاكات  المستمرة فييي هضييم حقييوق المييوظفين1 
 حاملي الشييهادات بالجماعييات المحلييية المعينييين فييي إطييار إداري ( سييلم ) غييير ملئم مييع مييا تخييوله لهييم
 الشهادة المحصل عليها ، في سياقاتها القانونية وفي ضوء معايير وقيم حقوق النسان ومبادئ الديمقراطييية
 ودولة الحق والقانون، وذلك بإجراء التحريات وتلقي الفادات والطلع على الرشيفات الرسمية واسييتقاء

المعلومات والمعطيات التي توفرها أية جهة، لفائدة الكشف عن الحقيقة.
  مواصييلة البحييث بشييأن حييالت النتهاكييات و التعسييف الداري الممييارس علييى مييوظفي2- 

 الجماعات المحلية حاملي الشهادات الذين انتهكت حقوقهم بسبب نفس الممارسات التعسفية أعله والذين لم
تتوصل الهيئة بملفاتهم إل لحقا .

 -   الوقييوف علييى مسييؤوليات أجهييزة الدوليية أو غيرهييا فييي النتهاكييات والوقييائع موضييوع3 
التحريات.
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  التعويض عن الضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالضحايا و البييت فييي كافيية الطلبييات4-  
 التي تقدمت بها للجهييات المختصيية. الييتي توصييلت بهييا هيئة النصيياف و رد العتبييار  للمييوظفين حيياملي

  .2011الشهادات بالجماعات المحلية  بمقتضى الجل المحددة في نهاية  شهر يونيو 
  العمل على جبر باقي الضييرار الييتي لحقييت بييالموظفين حيياملي الشييهادات  ضييحايا تعسييف5- 

 توظيفات المجلس الوطني للشباب والمستقبل و الحكومة، وذلييك بتقييديم مقترحييات وتوصيييات لحييل قضييايا
 موظفي الجماعات المحلية واستكمال مسلسل حييل مييا تبقييى ميين المشيياكل الدارييية والوظيفييية والقانونييية،
 وقضايا التعسف الداري على هذه الشريحة من الموظفين ؛ فضل عن التدابير المتخذة علييى النطيياق العييام

أو الجماعي.
  إعداد تقرير بمثابة وثيقة رسمية يتضمن خلصات البحاث والتحريييات والتحاليييل المجييراة6- 

 بشأن النتهاكات  والتعسفات وسياقاتها، وتقديم التوصيات والمقترحات الكفيلة بحفظ الذاكرة وبضمان عدم
 تكرار ما جرى ومحو آثار النتهاكات و التعسييفات واسييترجاع الثقيية وتقويتهييا فييي حكييم القييانون واحييترام

حقوق النسان.
  تنمية وإثراء سلوك الحوار وإرساء مقومات والنصاف ، دعما للتحول الديمقراطي لبلدنا7 - 

 وبناء دولة الحق والقيانون وإشيياعة قيييم وثقافيية النصياف ونبييذ ثقافيية السيتغلل والقمييع و انتهياك حقيوق
. النسان

الهيئة   عمل سير
الثالث   البـــاب

 

العاشرة  المادة

تعقد الهيئة صنفين من الجتماعات العامة: 
  اجتماعات دورية عادية مرة في الشهر، وذلييك لتقييييم العمييال المنجييزة واتخيياذ مييا يجييب ميين  

القرارات في شأن الملفات الجاهزة.
 اجتماعات طارئة لمعالجة قضايا مستعجلة، بدعوة من الرئيس أومن ثلث العضاء. 

عشرة   الحادية المادة

 ُتعقد اجتماعاُت الهيئة بدعوٍة من الرئيس، وتبعث الستدعاءات للجتماعات العادية أسييبوعا علييى
 القل قبل يوم انعقادهييا مرفقيية بجييدول العمييال والوثييائق المتعلقيية بييه. وتعتييبر هييذه الجتماعييات قانونييية

بحضور ثلثي أعضاء الهيئة
ُتعقد الجتماعات الطارئة للهيئة بدعوة من الرئيس أومن ثلث العضاء، ثمانية وأربعييين سيياعة  . 
 على القل قبل انعقادها، مع بيان جدول أعمالها. وتعتبر هذه الجتماعات قانونية بحضور نصييف أعضيياء

الهيئة.
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عشرة   الثانية المادة

 تسييعى الهيئة إلييى اتخيياذ قراراتهييا بييالتوافق ،وتتخييذها عنييد الضييرورة بأغلبييية ثلييثي العضيياء
.الحاضرين. وتعتمد التصويت السري كلما ارتأت ضرورة ذلك

عشرة    الثالثة المادة

 تعين الهيئة مقررييين عييامين يتوليييان إعييداد تقييارير الجتماعييات. ويمكيين لهييا أن تعييين ميين بييين
 أعضائها مقررا خاصا يتولى متابعة مليف معيين. ولهيا أن تسيتعين بخيبراء فيي التخصصيات ذات الصيلة

بمختلف مجالت عملها.

عشرة   الرابعة  المادة

تنتظم الهيئة ضمن فرق للعمل، منها على وجه الخصوص: 
                    فريق العمل المكلف بالتحريات. 

                   فريق العمل المكلف  بالنصاف ورد العتبار.
 فريق العمل المكلف بالبحاث والدراسات.                  

  ويعين كل فريق عمل، من بين أعضائه، مقررا يقوم بتنسيق أعمياله. وللهيئة أن تتخيذ غيير ذليك
مما قد تراه مناسبا من تدابير تنظيمية.

عشرة   الخامسة المادة

يتولى فريق العمل المكلف بالتحريات: 
  جمع كل المعلومات والوثائق، وتلقي الفادات ذات الصيلة بأحيداث  البحث في شأن  إحصاء و  

.ووقائع النتهاكات والتعسفات  التي طالت توظيف حاملي الشهادات بالجماعات المحلية

عشرة   السادسة المادة

 يتولى فريق العمل المكلف بالنصيياف ورد العتبييار مواصييلة العمييل بعييد التحكيييم، فيمييا يخييص
 التعويض عن الضرار المادية والمعنوية للضحايا وذوي الحقوق ممن تعرضوا للنتهاكييات و التعسييفات

. أعله، اعتمادا على نفس الساس التحكيمي وقواعد العدل والنصاف

عشرة   السابعة المادة

يتولى الفريق المكلف بالبحاث والدراسات ب :
إعداد البحاث والدراسات اللزمة لنجاز مهام الهيئة.-
 جمع وتحليل المعطيات والمعلومات والخلصات المتوصل إليهييا ميين طييرف بيياقي فييرق -

.العمل، في أفق إنجاز الهيئة للتقرير النهائي
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عشرة   المادة    الثامنة

 يشرف الرئيس على تنظيم اجتماع نصف شهري، يحضره فرق العمل والمقرران العامان للهيئة،
 وذلك قصد تنسيق سير أعمالها. ويبقى لمن أراد من سائر أعضاء الهيئة أن يحضر الجتماع. وعند نهاييية

كل اجتماع  يحرر المقرران العامان تقريرا إخباريا يؤشر عليه الرئيس و يوجه إلى كافة العضاء.

عشرة    التاسعة المادة

 تعرض على الجتماعات الدورية للهيئة مشاريع المقييررات أو المقترحييات ميين طييرف فييرق العمييل قصييد
.البت أو المصادقة

الرابع  البـــاب
المالي    والتسيير الدارة

العشرون  المادة

 تتوفر الهيئة على مقر رئيسي يتم إخبار الجهات المعنية بعنييوانه ل حقييا و يمكيين أن  يكييون تابعييا
لدارة عمومية  أو للخواص .

والعشرون   الواحدة المادة
 

 يمكن للهيئة أن  تستعين بخبراء ومستشارين.و تدرس الهيئة وتصادق علييى مقترحييات ومشيياريع
الرئيس المتعلقة بالتدبير الداري.

والعشرون   الثانية المادة

 تتهيكل إدارة الهيئة بما يتلءم و مؤهلتها البشرية  ومتطلبات إنجاز مهامها، حسب تقدم أعمالها.
وتحدد القواعد الخاصة بضمان سرية أعمال الهيئة بالنسبة لكافة أعضاء إدارتها أو المتعاملين معها.

والعشرون   الثالثة المادة

 تتوفر الهيئة على ميزانية خاصة بها ترصد لتغطية نفقات التجهيز والتسيير، يتييولى رئيييس الهيئة
مهمة المر بصرفها. يعرض الرئيس على الهيئة مشروع الميزانية قصد دراستها والمصادقة عليها.

. يقدم الرئيس تقريرا مفصل عن تدبير الميزانية
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الخامس  البـــاب
العلم    و التواصل

والعشرون   الرابعة المادة

 تحرص الهيئة، ضمانا لشراك كل قطاعات المجتمع في تتبع أعمالها والتفاعل معها، على وضع
 خطة للتواصل تجاه الضحايا أو عائلتهم وممثليهم، ووسائل العلم السمعي البصري والصيحافة، وسيائر

.مكونات المجتمع المدني

السادس  البـــاب
ختامية  مقتضيات

والعشرون   الخامسة المادة

.تضع الهيئة لوائح داخلية ومساطر لتيسير إنجاز مختلف مهامها

والعشرون   السادسة المادة

.تقدم الهيئة، في نهاية أعمالها، توصية خاصة في شان مآل محفوظاتها

والعشرون    السابعة المادة

. يعرض هدا النظام الساسي على المجلس الوطني لحقوق النسان للمصادقة عليه

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

هيئة النصاف  و رد العتبار  للموظفين حاملي الشهادات
facebookبالجماعات المحلية / 

E-mail / zr 63@hotmail.fr


