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التعريف 

 الهيئة الوطنية للنصياف ورد العتبيار للميوظفين حياملي الشيهادات بالجماعيات المحليية ، هيئة
 حقوقييية تشييتغل فييي إطييار  بنيياء مغييرب ديمقراطييي حييداتي ، يتمتييع فيييه كييل موظييف جميياعيي بحقوقييييه
 المشيييروعة دون انتييييهاك أو استغلل بحجة الظرفية أو الحاجيية ، يراعييى فيييه مبييدأ المسيياواة  و احييترام
 حقوق الغير و القانون، استنادا على تشبث المملكة المغربية دستوريا بحقوق النسان كما هو متعارف عليه

دوليا ، وفق ما تعهدت به من مواثيق دولية في هذا المجال. 
 واقتداء بمختلف التجارب الوطنية التي انخرطت فييي مسييارات المصييالحة مييع التاريييخ ،وإحقيياق
 الحقوق ورفع المظالم تجسيدا للرادة الملكية في تحقيق العدل والنصاف وجييبر الضييرار ورفييع المظييالم
 التي يعانيها المواطنون مين سيوء تطيبيق بعيض الدارات للقيانون نتيجية تعسيف أو شيطط أو تجياوز فيي

استعمال السلطة.
  و فييي هييذا الطييار فييإن الهيئة الوطنييية للنصيياف و رد العتبييار للمييوظفين حيياملي الشييهادات
 بالجماعييات المحلييية تعمييل علييى رفييع التعسييف و النتهاكييات و السييتغلل والشييطط الييذي طييال مييوظفي
 الجماعات المحلية حاملي الشهادات، المتمثل في تعيينهم خارج الطييار الداري الييذي تييم إحصيياؤهم علييى
 أساسه أو اجتيازهم لمباراة من أجله  وفق الشواهد و الدبلومات المحصل عليها والمدلى بها لهيذا الغيرض،

.1992 و 1991بإشراف من المجلس الوطني للشباب والمستقبل و وزارة الداخلية  سنتي 

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، و يقوم بإحاطة المجلس الوطني لحقييوق النسييان علمييا خلل دوراتييه فييي نطيياق أحكييام
 الظهير الشريف المنظييم لييه ، بتقييدم أشييغال الهيئة، والتنسيييق مييع الهيئات التابعيية لييه. و يمكيين للرئيييس 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 إذ استدعت الضرورة لذلك ،

ويلتزم جميع العضاء بالكتمان التام لمصادر المعلومات وسير البحاث.

الخامسة  المادة

يقصد بالمصطلحات التية، بالنسبة لهذا النظام:

إعادة ترتيب الموظفين حاملي الشهادات توظيفات المجلس الوطني للشباب  :  النصاف   
   في  الطار الداري (السلم ) الذي تمت أو أجريت على أساسييه عملييية1992 و 1991والمستقبل سنتي 

 الحصاء أو المباراة ابتداء من تاريخ التوظيف ، وذلك باعتماد الثر الرجعي فيما يخص الدرجة والرتبيية
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 فيهيا الموظيف خيارج إطياره الصيلي اليذي عليى أساسيه

أحصي من قبل المجلس الوطني للشباب و المستقبل أو أجريت مباراة التوظيف وأعلن عن نجاحه فيها.

 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
 الثاني والتي سهر على تنفيذها المجلس الوطني للشباب والمستقبل بتنسيييق مييع وزارة الداخلييية سنتييييييييي

.1992 و 1991

 توظيف حاملي الشهادات في إطار إداري ( سلم) أدنى من الذي تخولهالستغلل    :  
 له الشهادة أو الدبلوم المحصييل عليييه الييذي علييى أساسييه تمييت عملييية الحصيياء أعله أو أجريييت مبيياراة

التوظيف وأعلن عن نجاحه فيها.

تعيين الموظف فيي سيلم مخيالف للقواعيد اليتي أحصيى المجليس اليوطني   النتهاك  :   
 ) من جهة و المباراة التي نظمتها وزارة الداخلية8للشباب والمستقبل على أساسها حاملي الشهادات(السلم 

.)5من جهة أخرى ( السلم
. 
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الثاني  البـــاب
الختصاصات

السادسة          المادة

 اختصاصات  الهيئة الوطنية للنصاف و رد العتبييار  للمييوظفين حيياملي الشييهادات بالجماعييات
 المحلية البحث والتحري والتقييم والتحكيم والقتراح بتنسيق مع المجلس الوطني لحقوق النسان  لمؤسسيية
 الوسيط إن اقتضى الحال  رفع التظلم إلى مؤسسة الوسيط أو القضيياء. و ل تييثير المسييؤولية الفردييية  عيين

.النتهاكات والتعسفات

السابعة  المادة

 تجري الهيئة الوطنية للنصاف و رد العتبار  للموظفين حيياملي الشييهادات بالجماعييات المحلييية
 بعد اللجوء إلى التحكيم و إصدار نتائجه، تقييما شامل لمسلسل تسييوية ملفييات مييوظفي الجماعييات المحلييية
 حياملي الشييهادات المنتهكيية حقيوقهم ، بالتصيال ميع الحكومية، والسييلطات العمومييية والدارييية المعنييية،

.والمنظمات الحقوقية،والمؤسسات الوطنية المستقلة والضحايا وعائلتهم وممثليهم

الثامنة  المادة

 يشمُل الختصاص الزمني للهيئة الفترة الممتدة من أوائل عملية توظيف الشباب حاملي الشهادات
. بتنسيق مع الحكومة1992 و 1991التي أشرف على تنظيمها المجلس الوطني للشباب والمستقبل سنة 

التاسعة  المادة

 تباشر الهيئة الوطنية للنصاف و رد العتبار  للمييوظفين حيياملي الشييهادات بالجماعييات المحلييية
في نطاق اختصاصاتها المهام التالية:

 -   إثبيات التعسيفات و النتهاكيات  المسيتمرة فيي هضيم حقيوق الميوظفين حياملي الشيهادات1 
.1992 و 1991بالجماعات المحلية توظيفات المجلس الوطني للشباب والمستقبل سنتي 

 -  إجراء التحريات وتلقييي الفييادات والطلع علييى الرشيييفات الرسييمية واسييتقاء المعلومييات2
والمعطيات التي توفرها أية جهة.

  مواصييلة البحييث بشييأن حييالت النتهيياك و التعسييف الداري الممييارس فييي حييق مييوظفي2- 
 الجماعات المحلية حاملي الشهادات الذين انتهكت حقوقهم بسبب نفس الممارسات التعسفية أعله والذين لم

تتوصل الهيئة بملفاتهم إل لحقا .
 -   الوقوف على مسييؤوليات أجهييزة الدولية أو غيرهييا فييي النتهاكييات و التعسييفات  والوقييائع3 

موضوع التحريات.
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 -   المطالبة بالتعويض لجبر الضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالضحايا و البت في كافية4 
 الطلبات التي تقدمت بها للجهات المختصيية. الييتي توصييلت بهييا هيئة النصيياف و رد العتبييار  للمييوظفين

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

 ، وذلييك بتقييديم مقترحييات1992-1991توظيفات المجلس الييوطني للشييباب والمسييتقبل و الحكوميية سيينتي 
 وتوصيات لحل قضايا موظفي الجماعات المحلية واستكمال مسلسييل حييل مييا تبقييى ميين المشيياكل الدارييية
 والوظيفية والقانونية، وقضايا التعسييف الداري عليى هيذه الشيريحة مين الميوظفين ؛ فضيل عين التييدابير

المتخذة على النطاق العام أو الجماعي.
  إعداد تقرير بمثابة وثيقة رسمية يتضمن خلصات البحاث والتحريييات والتحاليييل المجييراة6- 

 بشييأن النتهاكييات  والتعسييفات أعله وسييياقاتها، وتقييديم التوصيييات والمقترحييات الكفيليية بحفييظ الييذاكرة
 وبضمان عدم تكرار ما جرى ومحو آثار النتهاكات و التعسفات واسترجاع الثقة وتقويتها في حكم القانون

واحترام حقوق موظفي الجماعات المحلية في إطار حقوق النسان.
 -   تنمية وإثراء سلوك الحوار وإرساء مقومات النصاف ، دعما للتحول الييديمقراطي لبلدنييا7 

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

الهيئة   عمل سير
الثالث   البـــاب

 

العاشرة  المادة
            ينتخب رئيس الهيئة من طرف جمع عام يتكون من الموظفين المعينييين بأهييداف الهيئة ،

  عضيوا  ، تسيند ليه مهيام السييهر علييى تييدبير15ويعهد للرئيس تشكيل مكتب ل يزيييد عيدد أعضيائه عين 
وتسيير شؤون الهيئة وفق ما هو نصوص عليه بنظامها الساسي هذا.

عشرة   الحادية المادة

         يتألف المكتب  أعله من :
الرئيس-
نائبه-
الكاتب -
نائب الكاتب-
أمين المال-
نائب أمين المال-
المستشارون-
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عشرة           الثانية 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    الثالثة 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 أغلبية أعضاء الهيئة ( النصف + واحد)
ُتعقد الجتماعات الطارئة للهيئة بدعوة من الرئيس أومن أغلبية العضيياء( النصييف + واحييد)،  . 
 ثمانية وأربعين ساعة على القل قبل انعقادها، مع بيان جييدول أعمالهييا. وتعتييبر هييذه الجتماعييات قانونييية

بحضور نصف أعضاء الهيئة.

عشرة   الرابعة  المادة

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

عشرة   الخامسة المادة

 يقوم كاتب الهيئة بإعداد تقييارير الجتماعييات. ويمكيين للهيئة أن تعييين ميين بييين أعضييائها مقييررا
 خاصا يتولى متابعة ملف معين. ولها أن تستعين بخييبراء فييي التخصصييات ذات الصييلة بمختلييف مجييالت

عملها.

عشرة   السادسة المادة

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

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

                    فريق التواصل والعلم

  ويعين كل فريق عمل، من بين أعضائه، مقررا يقوم بتنسيق أعمياله. وللهيئة أن تتخيذ غيير ذليك
مما قد تراه مناسبا من تدابير تنظيمية كتعيين تمثيليات جهوية أوإقليمية وغيرها.
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عشرة  المادة  السابعة

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

  و1991ووقائع النتهاكات والتعسفات  التي طالت توظيفات حاملي الشهادات بالجماعييات المحلييية سيينتي 
. التي أشرف على تنفيذها كل من المجلس الوطني للشباب والمستقبل و وزارة الداخلية1992

عشرة   الثامنة 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    التاسعة 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

العشرون  المادة

يتولى الفريق المكلف بالتواصل والعلم ب:              
تنظيم المقابلت العلمية -
إحداث موقع إليكتروني و تتبع نشاطه-
التواصل مع الصحافة-

والعشرون    الواحدة المادة

 يشرف الرئيس على تنظيم اجتماع نصف شهري، يحضره فرق العمل والمقرران العامان للهيئة،
 وذلك قصد تنسيق سير أعمالها. ويبقى باب حضور الجتماع مفتوح لسائر أعضاء الهيئة. وعند نهاية كل

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

والعشرون   الثانية المادة

 تعرض على الجتماعات الدورية للهيئة مشاريع المقررات أو المقترحات من طرف فرق العمل          
.قصد البت أو المصادقة
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الرابع  البـــاب
المالي    والتسيير الدارة

والعشرون   الثالثة المادة

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

والعشرون   الرابعة المادة
 

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

والعشرون   الخامسة المادة

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

والعشرون   السادسة المادة

 تتوفر الهيئة على حساب بنكي أو بريدي خيياص بهييا تييودع فيييه مواردهييا المالييية بمثابيية ميزانييية
 خاصة بها ترصد لتغطية نفقات التسيير و التجهيز،و يتولى رئيس الهيئة وأمين المال عملييية السييحب بعييد

توقيعهما معا في  نفس الصك.

الخامس  البـــاب
العلم    و التواصل

والعشرون   السابعة 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
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السادس  البـــاب
ختامية  مقتضيات

والعشرون   الثامنة المادة

.تضع الهيئة لوائح داخلية ومساطر لتيسير إنجاز مختلف مهامها

والعشرون   التاسعة المادة

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

الثلثون   المادة

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