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 مشروع قانون بإصدار قانون احملاماةمرئيات املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان بشأن 

 (لشورىا)املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس 

 

 :مقدمة

 حبقوق اإلنسان ذات الصلةباملسائل املوقر يف كل ما يتعلق  النوابتثمينًا للجهود اليت يوليها جملس 

ومااك كاماال التقاادير ، مايااة احلقااوق واحلريااات العامااةحل الضااامنة املؤسسااة الدسااتورية باعتبااار 

املشاروع بقاانون بإصادار قاانون احملامااة  املعاد يف قاوح اققاوا  بقاانون          لالعتبارات اليت يرمي إليه 

 فاإن  ،بااللس  التشاريعية والقانونياة  الشاؤون  بنااح  علاط طلان  ناة     و، املقدم من جملس الشاور(  

، واقاعة يف  للجناة املاوقرة   املشاروع بقاانون  حتيال مرئياتهاا لاو      قوق اإلنساان املؤسسة الوطنية حل

 اقعتبار ألكام الدستور والصكوك واقتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان ذات الصلة.

  ماادة تناولايف يف جمملاها تن اين مهناة      79مان عادد     يتاألف  مشروع القانون آنف البيانوليث أن 

احملاماة يف مملكاة البرارين، مان  اال  التعرياف اهناة احملامااة وحتدياد يارو  القياد يف  اداو             

احملامني، وتن ين الشرو  واأللكام الوا ن توافرها يف املكاتن األ نبية للعمل يف اململكة، وتن اين  

لقوق احملامني  للوافك أمام حمكمة التمييز واحملكمة الدستورية، وتن ين دو  احملامني املقبولني 

ووا باااتهن ومسااؤوليتهن التأديبيااة وتقاادير أتعااابهن، واملعونااة القضااائية، باإلقااافة إ  العقوبااات   

 املقررة عند املخالفة أللكامه.

ن إنشاائها رقان                ه ألكاام قاانو  تللمؤسساة الوطنياة مان  اال  ماا تضامن       وملا كانيف الوقياة املقاررة  

   تنص علط أن للمؤسسة الوطنية:12 ب  من املادة   وبالترديد الفقرة 2014  لسنة 26 

دراسااة التشااريعات والاان ن املعمااو  بهااا يف اململكااة املتعلقااة حبقااوق اإلنسااان والتوصااية    "

 اصة فيما يتعلق باتساق هاه  التشاريعات ماك التزاماات      مناسبة،راها تبالتعديالت اليت 

التوصاية بإصادار تشاريعات  ديادة ذات      ااململكة الدولية حبقوق اإلنسان، كما يكون لا 

 ".صلة حبقوق اإلنسان

مشااروع القااانون حماال البيااان يف  ألكااام لااو  مرئياتهااا  ستقصاار، فااإن املؤسسااة الوطنيااة  وعليااه

 وحتديد ا لا مساس ا أو تأثري ا علط لقوق اإلنسان ولرياته األساسية،النصوص القانونية اليت تر( أن 

املالل اات  ب حتيال ماا يتعلاق   عادا ذلاف فإنهاا     ماا  أماا يف   65  و 42و   39و   38  و 37و   6املواد  

مااهكرة رأ   إ  مااا تضاامنته   واملوقااوعية  املضاامون   الشااكلية  الليويااة والصاايااة القانونيااة  

، لأل اه  احلكومة املوقرة ومهكرة هيئة التشريك واإلفتاح القاانوني املارفقتني ماك مشاروع القاانون     

 بهما وفق ما يرتضيه جملسكن املوقر يف هها الشأن. 
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 :وذلف علط التفصيل التالي

 

 

 :(6مادة )

 :املشروع بقانونورد يف النص كما 

 واألعما  اآلتية:ق جيوز ا مك بني ممارسة احملاماة 

 رئاسة جملس النواب وجملس الشور( أو الالس البلدية. -1

 منصن الوزارة. -2

ييل الوظائف العامة يف الدولة أو التعايني يف إلاد( اليئاات أو املؤسساات العاماة أو الشاركات أو        -3

التوظيف لد( البناوك أو ا معياات واألفاراد، وذلاف فيماا عادا احلااقت الايت يصادر باساتثنائها           

 مرسوم ملكي بناح علط توصية من جملس الوزراح.

 اقيتيا  بالتجارة. -4

جملااس اإلدارة أو عضااو جملااس إدارة يف يااركات املساااهمة أو املاادير يف     ياايل مركااز رئاايس    -5

 الشركات ذات املسؤولية احملدود ويركات التضامن والتوصية.

 مرئيات املؤسسة الوطنية:

املاادة أعاال  قاد قاررت األلاوا  القانونياة الايت ق جياوز فيهاا ا ماك باني             أن تر( املؤسسة الوطنياة 

ممارسة مهنة احملاماة، وبعض األعماا  األ ار(، ولعال مارد ذلاف هاو التمالياة تعاار  وتضاارب          

  من ذات 1، إق أنه ياللظ أن الفقرة  يف املوقوعات ذات الصلة املصاحل بني تلف املهنة وهه  األعما 

 بيف عدم  اواز ا ماك باني مهناة احملامااة ورئاساة جملاس الناواب وجملاس الشاور( أو           املادة قد أو

وين حتايف هاه     ا الالس البلدية، يف لني أن ذات العلة املقاررة للر ار دتاد أيض اا إ  األعضااح املن     

يتسااوون ماك بااقي األعضااح يف      الالس، ق سيما أن رئيس جملس الناواب ورسسااح الاالس البلدياة    

 مت انتخابهن  فيما بعد كرسساح لا.وهه  الالس عضوية 

ومن  انن آ ر، فإن املؤسسة الوطنية او ن قانون إنشائها، هي مؤسسة عاماة يف الدولاة تهاد     

إ  تعزيز وتنمية ومحاية لقوق اإلنسان يف مملكاة البرارين، كماا أن قانونهاا قاد أ ااز أن يكاون        

التاالي فإناه   بملكاي هان مان نتهناون مهناة احملامااة، و      أعضاح جملس املفوقني املعينني فيها باأمر  

باني تلاف املهناة وهاها     جياوز ا ماك   ق  فإناه  ،  من املادة حمل البياان 3الفقرة   بافوا  لكنوعماًل 

 املنصن.
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أعضاح جملاس الناواب وجملاس الشاور(      تساو من املسترسن  أن تر(وعليه فإن املؤسسة الوطنية 

وأعضاح الاالس البلدياة ماك رسسااح هاه  الاالس يف عادم  اواز ا ماك باني مهناة احملامااة وهاه               

 .اليت ابتياها مشروع القانون اليايةاملناصن قحتاد 

مرساوم ملكاي   رة  قبال عباا    أمار ملكاي أو    كلماة كما وتر( املؤسسة الوطنية استرسان إقافة 

عيناون  ي احملاامني الاهين   ، لكي يضمن ذلاف اساتثناح كال مان     توصية من جملس الوزراحبناح علط 

 .يف الدولة بأمر ملكي أو مرسوم ملكي يف اليئات أو املؤسسات العامة

 

 (:37مادة )

 :يف مشروع القانونالنص كما ورد 

املتعلقاة بالادعاو(   للمرامي لق اقطالع علط الدعاو( واألوراق القضائية واحلصو  علاط البياناات   

 .اليت يبايرها

الايت ناارا احملاامي مهمتاه     وجين علط احملااكن والنياباات ودوائار الشارطة واريهاا مان ا هاات        

أمامهااا أن تقاادم لااه التسااهيالت الاايت يقتضاايها القيااام بوا بااه، ودكينااه ماان اقطااالع علااط األوراق، 

لكام القانون، وق جيوز رفض طلباه  واحلصو  علط البيانات، ولضور الترقيق مك موكله وفًقا أل

 دون مسوغ قانوني.

 وجين إثبات مجيك ما يدور يف ا لسة يف حمضرها.

 

 مرئيات املؤسسة الوطنية:

لة بالياة األهمياة يف القاانون الادولي حلقاوق اإلنساان       أأن املادة أعال  تاثري مسا   الوطنية تر( املؤسسة

التواصال ماك العاا     لق اإلنسان يف التمتك بضمانات احملاكمة العادلة، واليت منها لقاه يف   وحتديد ا

هو لق أصيل و، ااخلار ي، كاقستعانة ارام خيتار  حلماية لقوقه ومساعدته علط الدفاع عنه

بدح من مجك اقساتدققت وصاوًلا إ  مرللاة الترقياق اقبتادائي ولتاط صادور        يستو ن إتالته 

 ائي بات من قبل احملكمة املختصة، بل ونتد إ  فوة تنفيه العقوبة املقررة.لكن نه

 بإصاادار قااانون اإل ااراحات ا نائيااة    2002لساانة   46 املرسااوم بقااانون رقاان   وملااا كاناايف ألكااام   

رقان  وحتديد ا املادة  يف اقتصا  بالعا  اخلار ي حل ة القبض عليه وتعديالته قد أقرت حبق املتهن

 :نصيف علط اليت  61 

ويوا ه كل من يقبض عليه بأسباب القبض عليه، ويكون له لق اقتصا  ان ... "

 ".ير( من ذويه إلبالاهن اا لدث واقستعانة ارام
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 ،مطلًقا وجمرد ا واري مقيد بنوع ا رنة حمل القبضاقتصا  بالعا  اخلار ي  اح ن لق وليث إ

 .عليه يف مجيك األلوا ا للمقبو  هها احلق ثابت األمر اله  جيعل

يف لالاة   وعليه، فإن املؤسسة الوطنية تر( قرورة أن تكون الصيااة القانونية للمادة حمال البياان  

ا  الفرد أي ا كان مركز  القانوني، ودون إعاقة من أية  هة كانيف من التواصل الفّعتضمن دتك 

دون  و، اعدته علط الدفاع عناه كاقستعانة ارام خيتار  حلماية لقوقه ومسمك العا  اخلار ي 

بإصادار قاانون اإل اراحات     2002لسنة   46 املرسوم بقانون رقن   من ألكام 61بنص املادة  اإل ال  

 وتعديالته، داييًا يف ذلف مك الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان ذات الصلة. ا نائية

 

 (:38مادة )

 النص كما ورد يف مشروع القانون:

بزيارة ألد احملبوسني يف السجون العمومية لق زيارتاه يف وقايف اق تمااع باه      للمرامي املر ص له

 علط انفراد ويف مكان قئق دا ل السجن.

 مرئيات املؤسسة الوطنية:

دكني تر( املؤسسة الوطنية أن  وهر املادة أعال  علط اتصا  وثيق باملادة السابقة، واليت يلزم فيها 

ار ي، كاقستعانة ارام خيتار  حلماية لقوقاه ومسااعدته علاط    التواصل مك العا  اخليف  الفرد

باادح ماان مجااك اقسااتدققت وصااوًلا إ  مرللااة  هااو لااق أصاايل يسااتو ن إتالتااه  والاادفاع عنااه، 

الترقيق اقبتدائي ولتط صدور لكن نهائي باات مان قبال احملكماة املختصاة، بال ونتاد إ  فاوة         

كون هها التشاور واقتصا  مك احملاامني مان دون تاأ ري أو    كما وينبيي أن ي ،تنفيه العقوبة املقررة

إعاقة أو رقابة

1

 ، ودون فر  أية قيود قد تعيق دتك الفرد باستعماله لها احلق.

حبق املقيدة لاريتهن   إ  اإل ال الواردة يف منت املادة أعال  قد تؤد    املر ص  كلمة فإن وعليه،

من قبل ا هة ماحنة الو يص قلتمالية تعسافها يف عادم املانو أو املماطلاة      اقلتقاح اراميهن من

، مما ينجن عنه إ ال  حباق الفارد   يف استعما  احلقأو إعاقة  ا، وهو األمر اله  قد يسبن تأ ري فيه

 .ااقستعانة ارام خيتار  حلماية لقوقه ومساعدته علط الدفاع عنهيف 

أعاال  ماك      الواردة يف املادةاملر صكلمة  من املسترسن له   وعليه، فإن املؤسسة الوطنية تر(

 .، دايي ا يف ذلف مك الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان ذات الصلةإعادة صيااتها

 

                                                           
املعنية حبقوق اإلنسان، املوكل إليها تفسري ألكام العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنياة والسياساية، والاه  انضاميف إلياه مملكاة         للجنة 32التعليق العام رقن   :را ك  1

  .CCPR/C/GC/32وثيقة رقن   - 2006  لسنة 56البررين او ن القانون رقن  
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 (:39مادة )

 النص كما ورد يف مشروع القانون:

املرافعاات أو يف  ن عناه يف احلضاور أو   يا سواح كان  صم ا أصلي ا أو وكيًلاا يف دعاو(، أن ين  للمرامي 

اري ذلف من إ راحات التقاقاي حمامي اا آ ار حتايف مساؤوليته دون توكيال  ااص، ماا   يكان يف          

 التوكيل ما ننك ذلف.

 مرئيات املؤسسة الوطنية:

نص املادة أعال  جتيز إنابة احملامي حملاِم آ ر عنه يف احلضاور أو املرافعاات    تر( املؤسسة الوطنية أن

ات التقاقي، سواح كان األو   صم ا أصلي ا أو وكيًلا يف الدعو( القضائية، إق أو اري ذلف من إ راح

قاد تقاك حتايف دائارة      -وكماا هاو معماو  باه يف الواقاك العملاي        - أن هه  اإلنابة وبصورتها احلالية

قام بهاه  اإلناباة دون معرفاة أو علان      هاقستيال  فيما لو كان احملامي اآل ر املناب سيح النية أو أن

 ملساا حبقوق ومصلرة أطرا  الدعو(.ا يستتبعهأو علط اري إرادته، األمر اله   األصيل حملاميا

أنه من املسترسن أن تكون اإلنابة الاواردة يف املاادة أعاال  يف قالان      وعليه، فإن املؤسسة الوطنية تر(

أطرا  الادعو(  ته، تقدم للمركمة املختصة رعاية ومحاية يف ذلف ملصلرة يمكتوب أي ا كانيف لج

القضائية كافة، دايّيا يف ذلف مك قامانات احملاكماة العادلاة وفاق ماا قررتاه الصاكوك الدولياة         

 حلقوق اإلنسان ذات الصلة.

 (:42مادة )

 النص كما ورد يف مشروع القانون:

القضائية للمواطنني ااري القاادرين واريهان يف احلااقت الايت ينتادب       علط احملامي تقدين املساعدات 

 فيها من قبل احملاكن، وعليه أن يؤد  وا به بنفس العناية اليت يبهلا إذا كان موكًلا.

وق جيوز له يف هه  احلالة أن يتنو عن مواصلة الدفاع إق بعاد اساتئهان احملكماة الايت يتاو  الادفاع       

 أمامها، وعليه أن يستمر يف احلضور لتط ُتقبل تنريته ويعني اري .

 الوطنية:مرئيات املؤسسة 

  مان دساتور مملكاة البرارين املعاد  يف الفقارة  و        20تر( املؤسسة الوطنية أنه وملا كانيف املاادة   

"، كمااا وأن هااها احلااق املقاارر لااق التقاقااي مكفااو  وفًقااا للقااانونمنهااا تاانص صاارالة علااط أن "

ا يتمتاك باه   دستوري ا هو لق ق يقبل علط اإلطالق التمييز فيه بني املواطنني واريهن، كونه لًقا 

للماواطنني ااري   عباارة    اصاطال  ، لها فإن من اري املارر  للدولة أ  فرد يقك قمن الوقية القضائية
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كمااا ورد يف املااادة أعااال ، فضااًلا علااط أن كلمااة  للدقلااة علااط أطاارا  الاادعو(  القااادرين واريهاان

 عر  أو حمدد املدلو .  هي اصطال  اري ُمواريهن 

إلال  أنه من املسترسن ودايي ا مك الصيااة القانونية السليمة  الوطنية تر(وعليه، فإن املؤسسة 

 ، ماك إعاادة صايااة املاادة يف     للماواطنني ااري القاادرين واريهان       حمال عباارة   املتقاقاني كلمة  

 جمملها أ ه ا باقعتبارات املنو  عنها سلًفا.

 

 (:65مادة )

 النص كما ورد يف مشروع القانون:

خيالف ألكام هها القانون خيل بوا بات مهنته أو يقوم بعمال يناا  مان يار  املهناة أو      كل حمام 

 تقاليدها أو حيط من قدرها جياز( بإلد( العقوبات التالية:

 اإلنهار. -1

 اللوم. -2

 املنك من مزاولة املهنة ملدة ق تزيد علط سنتني. -3

 حمو اقسن نهائي ا من ا دو . -4

 ية:مرئيات املؤسسة الوطن

القاانون اإلدار  وبااأل ص يف    تشاريك وقضااح وفقاه   تر( املؤسسة الوطنية أنه وملا كان مساتقر ا يف  

املسائلة التأديبية هو قرورة أن تكون ا زاحات التأديبية املقاررة متدر اة مان لياث الشادة،      جما  

ن اخلدماة  وهاو املسالف الاه  تضامنته ألكاام قاانون دياوا       باعتبار  مبدأ يستقين ولقوق اإلنسان، 

  منه واليت تبدأ بالتنبيه 23وباأل ص املادة   2010  لسنة 48املدنية الصادر باملرسوم بقانون رقن  

 اال    اك  صان الراتان ملادة ق جتااوز ياهر      الوقاف عان العمال ما    الشفو ، ويليه اإلنهار الكتابي، ثن 

مان اخلدماة، ولياث أن املاادة     ، وصوًلا يف ذلف للفصال  السنة وق تزيد علط عشرة أيام للمرة الوالدة

 ، األمر اله  قد يتعار  مك املبدأ املتمثل اإلنهار  أيد من  زاح  اللومحمل البيان قد  عليف  زاح  

إثباات  ازاح   تطبياق و يف و وب التدرج يف ا زاحات التأديبية من ليث الشدة، فض ال علاط صاعوبة   

 واري حمدد املدلو .  كونه فضفاق ا اللوم 

ماك املسالف الادارج يف الن اام القاانوني      أنه من املسترسن ودايي ا  املؤسسة الوطنية تر(وعليه، فإن 

اإلناهار     و  التنبياه الشافو   البرريين وبااأل ص يف جماا  املساائلة التأديبياة أن يساتبد   زائاي        

املاادة يف جمملاها   ، ماك إعاادة صايااة      الواردين يف املادة أعال  اللوم  و  اإلنهار  حمل  زائي  الكتابي

 أ ه ا باقعتبارات املنو  عنها سلًفا.

*   *   * 


