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 تقديم

ليس من اليسير دراسة حقوق الانسان و الحريات العامة ، في كليات الحقوق التي هيمن    

عليها الدرس القانوني النص ي، لفترة طويلة ، رغم حداثة الدرس الحقوقي  في مجال الحريات 

 .العامة 

ي الى حقول معرفية عدة ، ونعتقد ان الطالب الباحث سيجد نفسه محاطا بنظريات تنتم  

 .يزيدها غموض مفهوم الحرية و التباس حقوق الانسان صعوبة 

لكن يمكن  تيسير الامر ، بفهم املنطلق التشريعي ، او النص القانوني املنظم للحريات    

العامة ، باعتباره محصلة تراكم كوني ، ساهم فيه الفيلسوف و الفقيه القانوني ، من القانون 

الخاص ، و كافة العلوم الاجتماعية التي تدرس الانسان منذ وجوده الاجتماعي املشترك ، العام و 

و الذي  ارقه مشكل مصالحة حرياته و حقوقه كشخص طبيعي مع وجود اضطراري لشخص 

 . ، وهو الدولة " املشروع"معنوي او اعتباري مفترض يملك سلطة القهر و العنف 

لسلطة ، بين حق وجود الشخص الطبيعي ، الفرد ، و سؤال التوفيق بين الحرية و ا   

وجود سلطة عامة تتمثل املجموع ، في شخص معنوي مفترض تجسده الدولة ، رافق الوعي 

الانساني منذ ظهور دولة املدينة القديمة اليونانية و الامازيغية ، الى الدولة الامة الحديثة ، و 

نية الدولية لحقوق الانسان  ، تمثل سلسلة تقيد النتيجة كانت ، التوافق حول الاتفاقات الكو 

عنف الدولة و انحراف سلطتها ، مصنوعة من حلقات الثورات الفكرية و القانونية و الفلسفية 

 .دافعت عن ازلية الحرية و الحق و زوالية الدولة و السلطة 
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حتى تالئم  من كثلة الحقوق و الحريات الدولية الانسانية ، صيغت التشريعات الوطنية ،  

 .الدستور الدولي  و الحريات "و توافق 

 

 0202رشيد كديرة اكادير                                          
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فروع العلوم الاجتماعية،  فرعا من 1René Cassin يشكل علم حقوق إلانسان حسب

موضوعه دراسة العالقات القائمة بين ألاشخاص وفق الكرامة إلانسانية،  مع تحديد الخيارات 

أما عن عالقة حقوق إلانسان بالحريات . والحقوق الضرورية لتفتح شخصية كل كائن إنساني

حقوقا لإلنسان وكل العامة فاألولى تشكل أكثر اتساعا من الثانية فكل الحريات العامة تشكل 

 . حقوق إلانسان ليست بالضرورة حريات عامة

هو محاولة التعرف   ،يطرح على مستوى تناول موضوع حقوق إلانسان والحريات العامة ما

على مفهوم املصطلح في حد ذاته، هذه املحاولة تجد صعوبات بالغة في غياب تعريف محدد على 

يعتبر من املراجع ألاولية للنصوص القانونية في املغرب،  مستوى القانون املغربي أو الفرنس ي الذي

 . 2ص القانونينيجعل اعتماد املقاربة الفقهية  في تعريف املصطلح أكثر نجاعة في غياب ال وهو ما

استئثار شخص بش يء أو قيمة معينة " بأنهالحق بمفهوميه العام والخاص يمكن تعريف 

قيق منفعة عامة ذات قيمة اجتماعية يحميها تخول له التسلط والاقتضاء وتهدف إلى نح

هي ثمرة الانتصار على "يرى أن حقوق إلانسان  Bercisلنسبة للفقيه  برسيس با أما   3"القانون 

كل قوة جائرة على حقوق ألافراد، القوة الجائرة  ليس املقصود بها تلك القوة الشرسة وإنما قد 

قوة العسكرية  والسلطات ألاخرى املرتبطة  بها تكون مقاومة القوة السياسية املنحدرة عن ال

كسلطة املال وسلطة العلم  أو املعرفة لذا كان من الالزم  تسيير وتكييف هذه السلطات 

 . 4"لتتناسب مع طبيعة حقوق الفرد حتى يكون سيد نفسه ومصيره

ي فقد عرفا  حقوق إلانسان في معجمهما الدستور    Duhamel et Menyأما ديامل وميني 

بأنها حقوق الفرد في بعدها الشمولي املجرد  فهي سابقة عن القانون الوضعي وأسمى منه بل تعد 

 . 5"حدودا له وحدودا للسلطة الشرعية

تعني على الصعيد اللغوي واملعجمي املفهوم آلاخر الذي له ارتباط بالحق هو الحرية والتي  

قيقتها الخصلة املنسوبة إلى الرق وحالحرية حال الحر وهي ضد "كما عرفها بطرس البستاني 

                                      
 هو الذي دون إلاعالن العلمي لحقوق إلانسان - 1

ممارسة الحريات العامة والفردية،في قضايا التحول الديموقراطي في املغرب مع مقارنة بمصر وألاردن، مركز القاهرة لدراسات  -  2

 .48.حقوق إلانسان،ص
 8.ص 6841عبد القادر العلمي حقوق إلانسان بين النظرية والتطبيق مطبعة الرسالة الرباط  -  3
 68.العامة وحقوق إلانسان دار وليلي للطباعة والنشر مراكش املغرب تاريخ النشر غير وارد ص أحمد بخاري أمينة جبران الحريات -  4
 .68.أحمد بخاري أمينة جبران الحريات العامة وحقوق إلانسان،املرجع نفسه،ص -  5
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سيزداد هذا املعنى وضوحا في التجارب املعجمية التي جاءت بعد محيط املحيط وفي " الحر

والذي ربط مفهوم  الحرية  6591مقدمتها كتاب املعجم الكبير الذي صدر نموذجه ألاول سنة 

التخلص من : التحرير " بسياقه التاريخي، الاجتماعي والسياس ي فمما جاء فيه في مادة حرر 

هي تمتع إلانسان باستقالل إلارادة والقدرة على : freedomوفي موضع آخر منه  الحرية " الاستعمار

 . 6" تنفيذ مايراه صائبا ويستطيع تحمل مسؤوليته

الحجية التي تستحق اسمها هي حرية السعي وراء مصلحتنا " في نظر جون ستيوارت ميل و  

بمعنى آخر آخر الحرية تعني أ ن يكون " دمنا النحاول حرمان آلاخرين منهابطريقتنا الخاصة، ما

 Hayekيعرفها ألاستاذ هايك  بينما  7الفرد قادرا على اختيار تصرفاته دون تدخل من آلاخرين

 8"بأنها إلاكراه الجسدي  والنفس ي وألاخالقي  حيث ربط الحرية بضرورة  تحقق عدالة اجتماعية"

قد تعني حالة الشخص الذي ال يوجد في وضعية "الحرية ف ر بن دورور أما ألاستاذ عم  

 9."تبعية تامة لشخص آخر ،وفي هذه الحالة تعتبر كنقيض للعبودية

فقد ذكر في مادته  6875 صادر سنةأما إلاعالن الفرنس ي لحقوق إلانسان واملواطن ال 

ورغم كون  ،10يلحق ضررا باآلخرين تقتصر على قدرة املرء على القيام بكل ماال  الرابعة أن الحرية

إال أن الحقوق لها معنى بالفلسفة الطبيعية فهي تؤول للفرد من حيث  الحرية  لصيقة  بالحق

سواء اعترفت بها الدولة أم ال،عل أن إلاختالف غير وارد ألنه  كونه إنسانا نظرا لكونيتها وعامليتها

من  إلاعالن العالمي لحقوق إلانسان نصت  3املادة   أينما وجدت الحقوق تبعتها الحريات  ألن

  .لكل فرد الحق في الحياة والحرية على أن

                                      
ارات الحرية وإلاصالح أنظر محمد جبرون، مفهوم الحرية في الفكر إلاصالحي الحديث،في الفكر السياس ي أسئلة وقضايا في مد -  6

 16.18،ص8164والدستور، منشورات الجمعية املغربية لعلم السياسة،
 . 18،ص8161نايجل أشفورد، الحرية، مجموعة مؤلفين، نصوص مختارة، منشورات ضفاف،  -  7
 .66.أحمد بخاري أمينة جبران الحريات العامة وحقوق إلانسان،املرجع نفسه،ص -  8
 1:،ص8118ق إلانسان والحريات ألاساسية ،دار القلم ،الرباط عمر بندورو ،حقو  -  9

موريس دوفرجيه،املؤسسات السياسية والقانون الدستوري ،ترجمة جورج سعد،املؤسسة الجامعية للدراسات والنشر  -  10

 .811:،ص6،6888والتوزيع،لبنان،ط
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 نظرية الحق والقانون:  األول لمبحثا

يربط بعض رواد القانون خصوصا في فرنسا ظهور دولة الحق والقانون في معناها الضيق 

 La Ferriere،11والفيريار ،  A.Haurioutبظهور القانون إلاداري في فرنسا من أمثال أندري هوريو 

وهو ماأثر على املفهوم بضفة مباشرة حيث أصبح يتم تناوله من زاوية القانون الوضعي الجاف، 

حتى تشكل مجتمع املنازعات القانونية بامتياز، نظرا للتضخم في إضفاء البعد القانوني على 

فهوم بمثابة أسطورة من اعتبر امل 12مفهوم دولة الحق والقانون، حتى أن هناك من الباحثين

تجعلنا أمام نظام قانوني عقالني اليمت للواقع بصلة، وهو ما يفرض استحضار بعد الروابط 

الاجتماعية، هذا املدخل الاجتماعي للقاعدة القانونية يحيل بشكل مباشر إلى البحث أصول 

مباشر بالحداثة  املفهوم و في عالقته  مع  فكرة  حقوق إلانسان هذه ألاخيرة التي ارتبطت  بشكل

،فكانت بدايات البروز في سياق فلسفي فكري  غربي خالل القرنين السابع عشر والثامن عشر، 

ألن فلسفة الحقوق الطبيعية هي البيئة الخصبة مليالد فكرة حقوق إلانسان والحريات العامة ،  

وإعطاء   حيث بدأ النقاش من خالل  تأسيس مجتمع سياس ي مستقل  مجرد من كل طابع ديني،

ليؤسس بنيان  Grotuisالقانون أصال دنيويا،  هذا إلاطار هو الذي سيعتمد عليه  غروتيوس 

هذاالتأسيس الفعلي  التأسيس  13القانون الحديث و ماسيتناوله روسو في إطار القانون السياس ي

  Grotuis (6169_6973)الفعلي للمدرسة الحق الطبيعي خصوصا مع  غروتيوس 

يتلخص في مضمونه  بكون  القانون الطبيعي   يتميز عن Pufendorf(6156-6160 )وبيفوندروف

غيره من القوانين خصوصا إلانساني وإلالهي حيث يتجسد ذلك من خالل بحث إلانسان عن 

التطلع للعيش بهدوء ككائن مع غيره من البشر مستندا على كون هذا ألاخير له من العقل والقدرة 

يكون مفيدا له وغيره، هذه املدرسة   هي التي ستشكل فيما بعد   مايميز به بين مايمكن أن

شكلت  ألاساس الذي ستنبثق مدرسة العقد الاجتماعي والتي يتفق جل منظريها على حالة 

الطبيعة التي تتسم باملساواة حيث يغيب التشريع الوضعي، فالقانون الطبيعي هو املشرع وجميع 

                                      
11  -  BIGOT , Grégoire, L’Etat de droit selon le droit administratif français. Revus juridique de l’ouest , 2004,vol.17,no 

2,p.221-232. 
12  -  LUISIN Bernard. Le mythe de L’Etat De droit, L’Etat de droit, rétrospectivement…Civitas Europa,2016, no 2,p.155-

182. 
 . 81،ص6888ة، الطبعة ألاولى،رقية املصدق، الحريات العامة وحقوق إلانسان، مطبعة النجاح الجديد - 13
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دهم الطبيعية فالكل متساو أمام قانون الطبيعية في امللكية ألافراد متساوون عبر استعمال موار 

يختلفون من حيث   الاجتماعيالعقد  فلسفةوجود للعبودية بيد أن منظري  والحياة والحرية فال

تصور كل منهم لالنتقال من حالة الطبيعة إلى حالة العقد الاجتماعي  كيف ذلك؟ إلاجابة تكمن 

يث معالجته لفكرة القانون الطبيعي والانتقال لتعاقد مدني في تناول كل مفكر على حدى من ح

 .كبداية لقانون وضعي فيما بعد 

 أكدت قد فهي الحر، املذهب لفلسفة الحقيقية املصادر  من الاجتماعي العقد نظرية تعتبر 

 « هوبز توماس » عبر تدريجيا النظرية هذه تطورت وقد الدولة، لسلطة التعاقدي ألاصل

 .« روسو جاك جون  » و « لوك جون  » و

 بها ينهي وثيقة الاجتماعي العقد أن واعتبر  القوي  املطلق بالحكم نادى هوبز  توماس كان وإذا

 كل آخر  طرفا يخولون  وبمقتضاها منظما، مجتمعا أساسها على ويكونون  الفطرية حياتهم ألافراد

 من الغاية أن واعتبر  ملقيدة،ا امللكية أنصار  من يعتبر  لوك جون  فإن إرادتهم، عن والتعبير  السلطة

 عن للدفاع تكونت منظوره حسب فالدولة والحريات، الحقوق  تكوين هي السياسية السلطة

 .الحقوق  تلك تنتهك أن بوسعها ليس لذلك للناس، الطبيعية الحقوق 

 حرياتهم من جزء عن لألفراد تنازال  الاجتماعي العقد في أن روسو  جاك جون  اعتبر  بينما

 حمايتهم تتولى سلطة إنشاء سبيل في وذلك الطبيعية، حياتهم في بها يتمتعون  كانوا يالت املطلقة

 فيها الدولة تدخل من بمنأى فظل بها، احتفظوا التي الحريات من آلاخر  الجزء أما وتنظيمهم،

 .الاجتماعي العقد وهو  وجودها سبب فقدت وإال 

 إلى « الطبيعة حالة » من نتقالالا  كيفية لتفسر  جاءت الاجتماعي العقد نظرية تكون  وبذلك

 املطلقة املقدسة الحقوق  على وحافظت للحكم الرضائية الصفة وأبرزت ،14« املدنية » حالة

 على املحافظة من العقد بمضمون  السلطة أخلت إذا بانفساخه والتهديد ذاته العقد بمقتض ى

 متوارثة، أو  اتيةذ كانت سواء املطلقة السلطة على التضييق املمكن من فأصبح .الحقوق 

 بريطانيا في نتائجها من فكان .العامة والحريات بالحقوق  مطالبة والاحتجاجات الثورات واندلعت

 املتحدة الواليات وفي ،6177 سنة الحقوق  والئحة 6069 سنة Carta Magna ألاعظم العهد

                                      
 .68محمد عابد الجابري، مرجع سابق، ص  14
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 الانسان وق لحق الفرنس ي الاعالن ظهر  فرنسا وفي 6881 سنة الاستقالل إعالن ظهر  ألامريكية

 .الفرنسية الثورة دساتير  باقي وكذلك 6875 سنة واملواطن

 (0811-0762)توماس هوبز: الفرع األول

كيف تصور هوبز فكرة الحق الطبيعي؟  لقد برزت إلاجابة عن هذا السؤال في أعمال هوبز 

ينطلق منها التي يعد الليفيتان من أهمها والتي يتصور فيها هوبز حالة الطبيعة  كفرضية فلسفية 

ليؤكد أن غياب القانون املنظم للمجتمع هو مايكرس صراع الكل ضد الكل لذا أصبحت هذه 

الحالة ضرورية لكي يحصل الوعي لدى الناس بأهمية التعاقد املدني من أجل بناء جسم سياس ي 

على شكل تنظيم قانوني سياس ي يتنازل بموجبه هؤالء على حقهم لصالح من يسهر على تسيير 

 15.الجسم هذا

 :يتحقق هذا التعاقد املدني حسب توماس هوبز عبر ثالث نقط أساسية

 على الهيئة العليا الحاكمة أو الشخص  ألافراد يخرج أحد من ال  أن: أوال

 .املمثل لها 

 التنازل عن الحق مقابل توفر الحفاظ على السالمة البدنية: ثانيا.  

 16.عمل على حفظهأن يلتزم الكل بتنفيذ هذا التعاقد وال: ثالثا 

يمكن استخالصه من أفكار هوبز أنه  وضع مهمة الحاكم في القدرة عال تجسيد إلارادة  إن ما

الفرد : الجماعية لألفراد الذين تنازلو له عن حقوقهم حيث يصبح العقد مكونا من ثالثة أطراف

 .الحاكموأخيرا  (الشعب)، ثم الجماعة التي تشكلت من هؤالء ألافراد(املواطن)املتعاقد

 (0760-0621)جون لوك: الفرع الثاين

مفكري العقد الاجتماعي ملاذا؟ ألننا يز ألاكبر في التفصيل عن باقي سيأخذ جون لوك الح

نجد عنده الحقوق الطبيعية السابقة على املجتمع السياس ي وفي تأسيس الطابع إلانساني للدولة 

  17ألافراد التي تنشأ عن تعاقد حر بين ألافراد ونابع عن إرادة

                                      
 . 681.،ص8166أنظر، توماس هوبز، الليفيتان، ترجمة ديانا حرب وبشرى صعب، الطبعة ألاولى، منشورات كلمة، بيروت، - 15
ي لدى توماس هوبز، في الفكر السياس ي الحسين أخدوش، من فكرة الحق إلى مفهوم الدولة أو في التأسيس الطبيعي للجسم السياس  - 16

 .681.،ص8164أسئلة وقضايا في مدارات الحرية وإلاصالح والدستور، منشورات الجمعية املغربية لعلم السياسة،
 .81.رقية املصدق، الحريات العامة وحقوق إلانسان،ص - 17
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يحكمها القانون الطبيعي، فهي  ،يقوم تصور جون لوك لحالة الطبيعة على أنها حالة حرية

ومع أن هذا الطور طور من الحرية " ليست مطلقة فاليجوز في نظره الاعتداء على الغير يقول لوك

كاته فاإلنسان في هذا الطور يتمتع بحرية التصرف بشخصه وممتل،فهو ليس طورا من إلاباحية 

فالحرية  18" يتمتع بحرية القضاء على حياته بل حتى على حياة املخلوقات التي يملكها إال أنه ال

ستعين بالعقل يبل و  بهذا املعنى حسب جون لوك تخضع للتقييد حفاظا على ممتلكات ألافراد، 

ل وجب استخدامها في شكل متطابق مع الحرية حيث يقو تكميزة صادرة عن إلارادة إلالهية تس

يعلم البشر جميعا لو استشاروه أنهم متساوون -وهو تلك السنة-العقل "لوك في هذا إلاطار 

وأحرار فينبغي أن اليوقع أحد منهم ضررا بحياة صاحبه أو صحته أو حريته أو ممتلكاته ألن خلق 

إال أن حالة الطبيعة حسب لوك قد    19"البشر كافة ، صانع واحد قدير على ش يء ال تحد حكمته

 :خضع لحالة عدم الاستمرارية وذلك بسسب عاملين اثنينت

 حالة الحرب : أوال

إن حالة العداوة التي تنشأ نتيجة لظروف معينية، هي حالة مضادة للطبيعة لكنها قد تزول 

حالة الحرب هي حالة " بزوال الظروف التي تسببت في حدوثها وفي هذا الإلطار يقول جون لوك

لعزم قوال وفعال على القضاء على حياة امرئ ما إعالنا ليس وليد عداوة وتدمير لذلك فإن ا

الساعة أو الهوى بل وليد الروية والتقرير يجعله في حالة الحرب مع من أعلن عليه ذلك ويعرضه 

 20"لسطوة خصمه أو من يلف لفة على حياته

 حالة العبودية : ثانيا

ختار فردا آخر بنفسه وخوله في نظر جون لوك بقاء إلانسان مرهون عليه نفسه، فإن ا

السلطة املطلقة ليقض ي عليه متى شاء،  بقي مرهونا بذلك الشخص حيث ال يستطيع القضاء 

على نفسه ولو بإرادته، ألنه هو من اختار أن يكون تحت سلطة شخص آخر ، وهذا بسبب الحرية 

لة العبودية،  يشير جون املطلقة التي يتيحها القانون الطبيعي،  لكنها تؤدي في نفس الوقت إلى حا

فإذا لم يكن بوسع إلانسان أن يضع حدا لحياته لم يكن بوسعه كذلك أن "لوك في هذا إلاطار

                                      

 .681،ص،6818لروائع، بيروت، جون لوك ، في الحكم املدني، ترجمة ماجد فخري اللجنة الدولية لترجمة ا - 18
 .681جون لوك، في الحكم املدني،املرجع نفسه،ص - 19

 .681جون لوك، في الحكم املدني،املرجع نفسه،ص - 20
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إال أن .  21" يخلع على  من عداه السلطة عليها، متى شعر أن ثمن العبودية يربو على ثمن حياته

املغلوب فمتى قام حالة العبودية هذه ماهي حسب لوك إال حالة حرب متواصلة بين الغالب و 

بينهما ضرب من التعاقد القاض ي بتحديد سلطة الغالب وعبودية املغلوب فإن حالتي العبودية 

  22.والحرب تنقطعان طاملا يستمر العقد

 لوك جون  العقد االجتمايع يف نظر:  الفرع الثالث

ومزايا  إن غلبة املصلحة الخاصة على حياة ألافراد نظرا ملل كانو يتمتعون به  من حقوق 

جعلهم يتعرضون للحرب فيما بينهم ، ومن أجل وقف هذه الحرب لضمان الاستمرارية يقترح 

جعل هللا إلانسان مجرد "لوك مرحلة جديدة هي املرحلة السياسية أو املدنية ، يقول جون لوك 

  23"مخلوق ووجد أن ليس من صالحه أن يظل وحيدا فجعله في حاجة اضطرارية وميل لالجتماع 

ذا الانتقال حسب املفكر لوك ينشأ عندما يكون  فيما بينهم عقد أساسه هيئة تشريعية  تسهر ه. 

على إصدار تشريعات لحفظ الحقوق،  وحكومة دورها حفظ الحقوق وفق القانون الطبيعي ، 

هذا القانون الذي يخضع للحكومة املدنية التي يلتزم لها الجميع، فيتنازل الكل لجماعة تتولى 

اليمكن ألي مجتمع سياس ي إال إذا "لحقوق واملحافظة عليها، يشير لوك في هذا إلاطارحراسة ا

كانت لديه القوة على املحافظة على امللكية ومعاقبة املعتدين عليها فهذا وحده هو دعامة املجتمع 

السياس ي، حيث يتنازل كل عضو فيه عن حقوقه الطبيعية فيضعها بين يدي الجماعة فتتولى هي 

فاملجتمع السياس ي   24"ا عن طريق القانون الذي تصوغه شامال ووافيا لحاجة  الجميع حمايته

الذي نظر له  جون لوك هو مجتمع مبني على عقد،  عناصره  هي الشعب من  جهة  والحكومة  

من جهة ثانية،  للمحافظة على جميع أطراف العقد،  أما الغاية ألاساسية لهذا العقد فهي 

: أعني بالخيرات املدنية "يقول لوك " الخيرات املدنية"قوق التي سماها لوك املحافظة على الح

الحياة، الحرية الصحة، راحة الجسم ، باإلضافة إلى امتالك ألاشياء مثل املال وألارض والبيوت 

                                      
 .611جون لوك، في الحكم املدني،املرجع نفسه،ص -  21
 611جون لوك، في الحكم املدني،املرجع نفسه،ص - 22
 18ود شوقي الكيال، مطابع شركة إلاعالنات الشرقية، القامرة، مصر،  صجون لوك ، الحكومة املدنية، ترجمة محم -  23

 18.الحكومة املدنية، نفسه ص - 24
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يستنتج من كالم لوك أن الانتقال من حالة الطبيعية إلى حالة املجتمع  25"  وألاثاث وماشابه ذلك

 .إلى الحفاظ حقين أساسيين هما امللكية، والحرية كان مرده

i.  امللكيةحق: 

هي حق يتمتع به ألافراد على قدم املساواة قبل الدخول  في املجتمع السياس ي، والتي خولها  

لهم القانون الطبيعي، إال أن غياب سلطة لضبط ألافراد للحيلولة دون الاستيالء على ملكية 

لهذا الحق وتلك هي غاية العقد الاجتماعي أي الحفاظ على بعضهم البعض كان يشكل تهديدا 

فاألرض وماعليها من املخلوقات الدنيا ملك مشترك " حق امللكية الخاصة ،يقول لوك عن امللكبة

بين البشر، إن لكل امرئ حق امتالك شخصه وهو حق الينازعه فيه منازع كذلك نتاج كدحه 

 26" وعمل يديه يمكن إسنادهما إليه وحده

ii. الحرية ق ح: 

ألاصل في العقد الاجتماعي عند لوك أنه عقد إرادي مشترك بين الجميع يجد أصله في  

الحرية التي يتمتع بها ألافراد في حالة الطبيعة، فكل إنسان له الحق في الحفاظ على املكاسب 

إن " داخل املجتمع السياس ي، حيث يعترض جون لوك على اغتصاب هذه الحرية بالقوة فيقول 

           27"فرد حر بطبيعته واليمكن ألي قوة أن ترغمه على الخضوع لها دون موافقته كل

 (0600-0661)جون جاك روسو  : الفرع الرابع

إذا كانت حالة الطبيعة هي حالة حرب عند هوبز،  وحالة حرية ومساواة عند لوك،  فإن 

وحيد في نظر روسو أن يكون روسو يراها أفضل حالة يمكن أن يعيشها إلانسان فهم إلانسان ال

، هذه الحالة تحيل إلى نوع من إلانعزالية،  وغياب ترابط وعالقات بين ألافراد،   28في حالة سالم

وهو مايجعل حالة الحرب غائبة لغياب مشاعر الحقد والحسد بين ألافراد في نظر روسو،   ألن 

يعبر روسو عن هذه الحالة  29عالفرد كان متوحدا طيبا سعيدا ألن حاجاته قليلة وإرضائها سري

                                      
جون لوك رسالة في التسامح ترجمة منى أبوسنة  تقديم ومراجعة مراد وهبة الطبعة ألاولى املجلس ألاعلى للثقافة الاسكندرية  - 25

 81.ص6881
 611جع نفسه،صجون لوك، في الحكم املدني،املر  - 26
 . 818.الحكومة املدنية، املرجع نفسه،ص -  27

جون جاك شوفالييه تاريخ الفكر السياس ي ترجمة محمد عرب صاصيال مجد املؤسسة الجامعية للدراسات والنشر  والتوزيع  - 28

 .818ص،8111بيروت الطبعة الخامسة 
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لكن يبقى السؤال  السؤال املطروح   30"إنها حالة سعادة وسلم واطمئنان من أي صراع "بقوله 

كيف خرج إلانسان من هذه الحالة ألاولى ؟ خرج منها بأن عرضت له أوال أسباب طبيعية كالبرد 

نه الصيد برا وبحرا لتوفير القارس اضطرته للتعاون مع أبناء نوعه تعاونا مؤقتا كان الغرض م

هذه الحالة الاجتماعية  31القوت فاخترعت اللغة وتغير السلوك وبرز الحسد ونشبت الخصومة 

في نظر روسو ستؤدي إلى ظهور بعض الحرف كالزراعة التي ستؤدي حتما لظهور امللكية حيث 

الك وهو ماجعل ستنشب نزاعات بسبب ذلك فتظهر الالمساواة عبر بروز طبقة املالك وغير امل

وهنا . روسو يضع تصورا لعقد اجتماعي لالنتقال من حالة الطبيعة إلى حالة املجتمع السياس ي 

برز جالك كأهم الفالسفة الذين نظرو للعقد الاجتماعي كرد فعل على نظرية الحق إلالهي ويبرز 

تماعي نتيجة مكمن إلاختالف بينه وبين هوبز ولوك،  أن جان جاك روسو قام بوضع العقد الاج

انتقاده لنظام الحكم الفرنس ي امللكي القائم على نظرية الحق إلالهي في الحكم ،  حيث بلور 

روسو نظرية قائمة على حقوق  وحريات كيف ذلك؟ يعتبر روسو أن حلول القانون محل إلارادة 

قانون الفردية،  حيث يتنازل الفرد بجميع حقوقه  للمجتمع حيث يصبح الكل متساوين أمام ال

 . حيث تتشكل إرادة عامة  والتي ستصبح صاحبة السيادة  

إن العقد عند روسو ليس عقدا بين ألافراد كما عند هوبز أو عقدا بين ألافراد والسلطات 

 .كما عند لوك بل هو عقد الكل للكل

لقد شكل إرث فالسفة العقد الاجتماعي حول تصورهم لالنتقال من نظرية الحق التي 

ق الطبيعي إلى نظرية القانون الوضعي التي يمثلها التأسيس لتعاقد مدني ألول مرة بين يمثلها الح

 .عتراف بالحريات العامة لألفرادألافراد إلارهاصات ألاولى لبداية الا 

 االعرتاف القانوين بالحريات: الثاين المبحث

 

عشر،  وذلك على  شكلت التشريعات  في إطارالدولة ألامة،  في القرنين الثامن عشر والتاسع

مستوى قوانينها البوادر ألاولى لإلعتراف القانوني بالحريات العامة،   ثم تمثلت أبعاده على 

إال أن هذا الاعتراف  املستوى الدولي في القرن العشرين في إلاعالنات والعهود والاتفاقيات الدولية،

                                      
 .68.جان جاك روسو، خطاب فيأصل التفاوتات وفيأسسه بين البشر، املنظمة العربية للترجمة، بيروت،ص -  30
 .861يوسف كرم، تاريخ الفلسفة الحيثة،املرجع نفسه، - 31
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بد أن يكون ضمن تفكير بحقوق باإلنسان اليجب أن يخضع ملنطق الاعتراف الفردي فقط بل ال 

، يتميز الصالح العام كإيديولوجية في نظره  J.Chevallierجماعي يخدم الصالح العام فحسب 

بميزة أساسية تتعلق بإنتاج مجموعة من التمثالث الرمزية التي تسير في تناغم تام بين الاجتماعي 

وهو مايظهر 32اج في املجتمع،والسياس ي، فيكون الصالح العام كفكرة متوراثة قابلة إلعادة إلانت

بشكل جلي على مستوى مسار إلاعتراف القانوني بهذه حيث تم إقرارها في وثائق يسري نطاقها 

حتى خارج املنشأ الذي وضعت فيه، حيث   تم إقرارها في مجموعة من الدساتير في نهاية القرن 

للتصرف معترف بها الثامن عشر والتاسع عشر  على شكل   حريات، مدنية وسياسية كحريات 

لألفراد في مواجهة الدولة،علما أن  مجموعة من الوثائق املكتوبة  من غير الدساتير أضفت على 

الحريات العامة وحقوق إلانسان الصبغة الوضعية،  حيث تجلى ذلك في مجموعة من الوثائق 

عد اتفاق امللك شكل بداية انطالق هذا املسار فقد جاء ب 6861فالعهد ألاكبر لسنة املكتوبة ، 

والبارونات عقب تمرد تمرد هؤالء،  بمقتضاه يلتزم امللك أال يوقف أو يسجن أي رجل و الا يؤذي 

أو ينفي أو يجرد من أمالكه إال وفق ألاجراءات القانونية،  وبناء على حكم عادل طبقا لقوانين 

الاعتراف القانوني للحريات   أما أمريكا الشمالية فقد لعبت وثائقها دورا مهما في بداية.  33الدولة

خالل القرن الثامن عشر ومن بين أهمها اعالنات الحقوق لكل املستعمرات ألامريكية الثالثة 

عشرة التي حررت على رأس دساتير دويالتها حيث برزت أهميتها في دعم الطابع الوضعي  للحريات 

الل التأكيد على أن كل متأثرا بفلسفة لوك من خ 6111دستور والية فرجينيا لسنة فكانت 

 34بيان حقوق إلانسان واملواطنالناس هم بطبيعتهم أحرار ومتساوون ومستقلون،  وأخيرا يبقى 

وثيقة ذات أهمية كبرى في ترجمة الحقوق الطبيعية حيث أن إعالنه بعد املصادقة عليه من 

ا تكون سيجعل جل الحقوق التي عرفه 6875طرف الجمعية الوطنية التأسيسية في غشت   

هذا الاعتراف القانوني بالحقوق .6856مضمنة في أول دستور بعد الثورة الفرنسية سنة 

والحريات العامة في بعدها الكوني إذا ماتم تناوله في سياق تنزيله على مستوى املمارسة، يخضع 
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CHEVALLIER ,Jacques. Réflexion sur l’idéologie de l’intérêt général. CURRAP, variation autour de l’intérêt 

général,1978,vol.1 
 .81.أنظر رقية املصدق، الحريات العامة وحقوق إلانسان،مرجع سبق  ذكره،ص 33
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سة لتناقض في التنزيل، فإذا تم أخد بعض الحقوق املكفولة على ضوء الاتفاقيات كالحق في ممار 

التجارة كحق اقتصادي، يصطدم  بفلسفة الدولة في تناولها ملفهوم دولة الحق والقانون والتي 

من املفروض أن تلتزم بمضمونها الدولي عبر الحرص على ممارسة هذه الحقوق والحريات ففي 

املغرب مثال اختارت الدولة، مفهوم الحق والقانون كشعار ، لكن في املقابل استخدمت مفاهيم 

، في إشارة إلى الحق في ممارسة التجارة، ثم احتواء مطالب ألافراد "املقاولة املواطنة"ى شاكلة عل

الذين يشتغلون ويمارسون حقوقهم الاقتصادية عبر بنيات تابعة للدولة كاالتحاد العام ملقاوالت 

    35.املغرب مثال

ن يف ضوء الفلسفة العامة للحريات العامة و حقوق االنسا االتجاهات:  المبحث الثالث

 السياسية

انشغلت الفلسفة السياسية بالحرية كقيمة انسانية عليا ، في تمثلها السياس ي باألساس    

باعتبار الحرية السياسية فيصال حقيقيا بين دولة املواطن الحر في اختياره ، الدولة 

ك املقصد اصل و مصدر الديموقراطية، ودولة العبيد و الرعايا، فاقدي الارادة والحرية ، وهي بذل

 .كل الحريات 

الدولة، إشكاال  لى جانب ظهور إنية عليا نساإلك صار احتدام جدل الحرية كقيمة لذ 

امليالد فطن حاكم  رق بال كثير من املفكرين، في كل العصور منذ القرن الخامس قبلأجوهريا 

 . ي نظام حكماملساندة الشعبية أل  همية املوافقة الشعبية  و ألى إوفيلسوف اثينا 

جيه املوافقة الشعبية املعيار ألاساس ي للشرعية السياسية ، يعتبر موريس دوفير في الواقع  

ليونانية، في حين لة الحديثة من دولة املدينة القديمة اروعية القانونية التي استقتها الدو املشو 

دولة، و ما على ية رهينة باملصلحة العليا للن قيمة الحر يرى فالسفة القوة،  كارل شميث أ

 . الحاكم سوى إيهام الشعب بموافقة قيمة الحرية

مؤسسات الدولة العقاب في وجود الحرية وفق منطق املراقبة و ، اهتم بميشيل فوكو  

ي اكتشفها العقل القانوني، كشخص معنوي أو اعتباري كثف ، بصفتها التالقانونية الحديثة

 .صفات وقيم ألاشخاص الطبيعيون كشعب و أفراد
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العنف كظاهرة رافقت قيمة  شكالأما بيير بورديو، فكان كل إنتاجه املعرفي منشغال بإ  

، املغلف بلبوس القانون او الحرية، سواء تجلى في شكله املادي الفج، او في شكله الرمزي الخفي

 .الايدولوجيا 

، عبر ل فيها املفكرون على سلوك الدولة، يطبذلك مثلت الايدولوجيا، حقال معرفيا   

 .، حرية الشعوب و موفقتهم على سلوك الدولة ايديولوجياتها، حيال قيمة الحرية

تحت غطاء .. ، تقود الدولة بنفسها التظاهرات مثال لدول التي تغيب فيها قيمة الحريةفي ا   

 .، و الرشد القانوني ايديولوجياتها املختلفة، ايديولوجية الصالح العام، والحماية الامنية

ال يعني املوافقة الشعبية  ،مكن أن نفهم، أن التوافق بين الدولة و املجتمع أو الشعبوي   

، و مثال ذلك في العصر الحديث. عي الدولة و قيم الانسانية، و ال تعني التوافق بين مساالحرة

، وموافقة النظام النازي لليأس العميق الشمولية في بداية القرن العشرينصعود الانظمة 

. زمته دولتها الحاكمة حينئدملانية عقب هزيمتها في الحرب و أي الالشعور الجمعي لالمة الاالكامن ف

هذه املوافقة التي جعلت من شخص هتلر قائدا لألمة، كانت مناقضة للقيم الانسانية العليا وهي 

 .الحرية

افقات ني ماكس فيبر في نمذجته املعروفة إلشكال املو ويمكن العودة الى املفكر الاملا   

 ة، الشرعية التقليدية و الشرعية الكاريزميالسياسية الشعبية اي الشرعيات السياسية لألنظمة

 .ونية و العقالنيةالشرعية القانو 

قيمة الحرية كقيمة كونية عليا لكل خالصة القول أن الفلسفة السياسية اهتمت ب   

او العقالنية القانونية تحد  تقليديةإلانسانية لذلك مثل ظهور الدول بكل اشكالها الكارزمية او ال

، ال يعني بالضرورة التخلي عن الحريات كشرط ها تعاقد بين الحكام و املحكومين، باعتبار لها

 .تنظيم اجتماعي سياس ي يمثل الجميعلقيام الدولة ك

، فهل تمتلك كل الدول شرعية تحافظ فيها السلطة و ما يعبر عنه بالشرعية السياسيةوه  

 الحرية ؟على قيمة 

الشرعية السياسية في واقع  نأ  lipset Martin Symon، يرى املفكر الامريكي املعاصر   

، تعني قدرة النظام السياس ي على بعث و حفظ الايمان بان املؤسسات القائمة هي افضل الدول 
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منها املؤسسات التي يمكن احداثها في املجتمع و التي يمكن ان تحافظ على مثله و قيمه العليا و 

 .الحرية 

ر مريكي غلق باب التفكير و الجدل املستمفرانسيس فوكوياما، ألا  ،ويحاول في هذا الاتجاه  

إذا كان "يخ و الانسان الاخير بقوله انه نهاية التار : حول الحرية و الدولة في كتابه، مملكة الحرية

السؤال يطرح حول جودة هذا ن الليبرالية فإ لى الديمقراطيةإ و بأخرى التاريخ يقض ي بنا بطريقة أ

النظام ومبادئ الحرية و املساواة التي يقوم عليها و الذي يسير نحو الامانة و الوفاء الالمشروطين 

 ".والحرية  للديمقراطية

" الفكرة املطلقة " ، من انتصار ايديولوجي لليبرالية باعتبارهايخفيه الفكر وليس خاف ما   

نظمة الدول يدة حول فسلفة وجود الحرية، و تجليها في أبات عد، وكاتخفيه كتابلغة هيجل

 .الحديثة

الحديثة طار وجود قانوني للدولة فكير الفلسفي في الحرية، في إويمكن الاكتفاء في مقام الت 

ما شعوب ولكن ال تزال ثمة في مكان : "بما كتبه فريديريك نيثشه، في كتابه هكذا تكلم زرادشت

 دولة ، ما معنى ذلك ؟. ا توجد دول ليس عندنا يا اخوتي، عندن

الباردة فهي  دولة هي اسم لألشباح. هيا افتحوا آذانكم الني سأحدثكم عن موت الشعوب  

نها كذبة أنا الدولة، أنا الشعب ، إ: وبة التي تخرج منها ، و هاهي الاكذتكبر و تكذب ببرودة

ان الدولة تكذب بكل لغات   ا ،فاملبدعون هم الذين خلقوا الشعوب و علقوا فوقهم عقيدة و حب

 . " الشعب

ويمكن ان نقدم نمودجا في فلسفة القانون من خالل مفكر معاصر هو جورجيو اجامبين ،    

وهو يدرس حالة الاسثناء التي يعلق فيها القانون و الحقوق و الحريات ، ويظهر الوجه املفزع 

 :للدولة 

Giorgio Agamben ,Stato di eccezione (Homo sacer 1 et 2),2003 
ناصر اسماعيل ، : جورجو اغامبين ،  حالة االسثناء االنسان الحرام ،ترجمة  

رات لالبحاث و النشر . د: تصدير   5102ساري حنفي  مدا
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والعنف وإشكالية السيادة في الدولة  يخرج هذا العمل برؤى مختلفة عن طبيعة القانون 

 .في أصولها الفلسفية والتاريخية” حالة الاستثناء“الحديثة من خالل بحثه عن 

إلانسان “هو الجزء ألاول من الكتاب الثاني من رباعية ( حالة الاستثناء)إن هذا الكتاب 

يذهب ُهنا وُهناك بأعُيٍن  إن أغامبين. الذي كتبها أغامبين على مدار أكثر من عشرين عاًما” الحرام

ال تكف عن املالحظة والربط ليصل في النهاية إلى تفسير ما لحالة الاستثناء ُيظهر ذلك الخلل في 

بنية الدولة الحديثة، أن أغامبين أستطاع أن يضع يديه على عصٍب حساس ودقيق للدولة 

 .الحديثة وفلسفتها املرتكزة في قوة القانون 

للفيلسوف إلايطالي جورجيو أجامبين من أهم الكتب التي « ثناءحالة الاست»يعد كتاب 

تناولت قضية الاستثناء في العالقة بين القانون والواقع، قدم فيه أجامبين بعض التفسير ملا 

يجري في العالم عن طريق إيضاح العالقة بين القانون وطبيعة السلطة السيادية، والنظر في عدد 

 أرض الواقع، حيث يمكن إجمال موضوع الكتاب في مناقشةمن تجليات هذه العالقة على 

وال يمكن تحديد انتماء الكتاب إلى أحد الحقول البحثية . إشكالية السيادة في الدولة الحديثة

ألنه يتحرك ِعبر مجاالت القانونيين والسياسيين والفالسفة وباحثي اللغة والتاريخ، مما يضفي 

 .راف ويؤكد اتساع نظريته التفسيريةطابًعا مثيرا للحوار املتعدد ألاط

أيلول ليتغير منحى التاريخ /شهد العالم أحداث الحادي عشر من سبتمبر 0226في عام 

بعد هذا اليوم تغيرا جذريا أو بشكل أدق ليكشف التاريخ عن حقائق سترتها الدولة الحديثة 

داث تزعمت الواليات ففي أعقاب هذه ألاح. داخل أبنيتها ومنظوماتها القانونية والسياسية

أيلول حدثا استثنائيا /، معتبرة أن أحداث سبتمبر«الحرب على إلارهاب»املتحدة حربا أسمتها 

ا استثنائيا ملواجهته
ً
وما . ُيرهب شعوب العالم وفي مقدمتهم الشعب ألامريكي مما يستوجب تحرك

ن جرائم، سواء ما تال ذلك من أحداث ال ينفك مرتبطا بما أقدمت عليه الفاشية والنازية م

للقانون الدولي أو ما تفرضه ألانظمة داخل دولها من « تعليق»يحدث على الساحة الدولية من 

 .حالة استثناء
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دائما هناك سلطة سيادية تستشعر خطرا تعده استثنائيا تتخذ في إثره إجراءات 

التي قامت « الدولة»فـ . استثنائية تودي بحياة آلاالف سواء بالقتل املباشر أو باالغتيال الحقوقي

لحماية حياة إلانسان وإدارة معاشه، صارت تتخلص من إلانسان، والاستثناء صار هو القاعدة، 

 .وهذا ما يحاول أجامبين تفسيره

 يأتي كتاب حالة الاستثناء في ستة فصول، 

حالة االسثناء دستور الواقع اىل جانب : حالة االستثناء كنموذج للحكم: الفرع األول

 ستور المعلن االفرتايض وتعليق الحقوق و الحريات العامةالد

محاولة التأسيس لنظرته إلى حالة الاستثناء على أنها نموذجا للحكم، عن طريق 

وقد سلك في ذلك دروبا عدة؛ فاستخدم . استكشاف املساحة بين القانون والشأن السياس ي

طالحي للمفهوم وما يقاربه من مفاهيم التحليل التاريخي لظاهرة حالة الاستثناء، والتحليل الاص

 .أخرى، كما تعرض للخالفات النظرية بين مختلف الباحثين الذين تناولوا موضوع الاستثناء

بدأ أجامبين بذكر إسهام كارل شميت التأسيس ي للعالقة بين الاستثناء والسيادة، وتعريف 

حاول التوصل إلى ماهية الفعل ، لي«من بيده إقرار حالة الاستثناء»شميت لصاحب السيادة بأنه 

ووجد أن خلق حالة الطوارئ . السياس ي في ظل ظاهرة الاستثناء عبر تاريخ السياسة الغربية

 .«حتى تلك املسماة دوال ديمقراطية»الصريحة أو غير املعلنة بات إجراء اعتياديا تلجأ إليه الدول 

ستثناء كسياسة متبعة كلما فتاريخ الدول الغربية املعاصر يكشف عن تجذر إقرار حالة الا 

كليا  –يهدد بقاء النظام، وفي هذه الحالة يغيب  -هي وحدها من يحدده –رأت الحكومات خطرا 

مبدأ الفصل بين السلطات الذي من املفترض أنه يميز ألانظمة الديمقراطية، فتصدر  -أو جزئيا

التي هي أصل ألانظمة  السلطة التنفيذية مراسيما تشريعية، وتعتدي على الحريات الشخصية

إلى مجرد أداة تصديق على املراسيم  –طوعا أو كرها  –الدستورية الليبرالية، ويتحول البرملان 

 .الحكومية وتصديق على تعريف الحكومة للخطر الذي يتطلب استثناءً 

تعليق العمل بالنظام »بأنه يعني « حالة الاستثناء»وهنا يبرر أجامبين اختياره ملصطلح 

ويتضمن تمدد سلطات الحكومة وغياب الفصل بين السلطات، أكثر مما تفعل أي من « ونيالقان
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ألاحكام »و« حالة الحصار»املصطلحات التي تعمل في هذه املساحات الداللية كمصطلح 

 .«العرفية

ويتعرض أجامبين للخالف بين وصف حالة الاستثناء بأنها جزء من املنظومة القانونية 

كيف لش يء مبهم ال معيار له أن ُيدَرَج في النظام »ذه املنظومة، متسائال وبين وصفها خارج ه

بيد أن تساؤله هذا ال ُيرجح كفة وصفها خارجة عن املنظومة القانونية بقدر ما يشير « القانوني؟

إلى مشكلة تعريف الداخل والخارج في منطقة الالتمايز بينهما التي تخلقها حالة الاستثناء عند 

 .قانون تعليقها لل

 قيمة الدساتري و قيمة حقوق االنسان و الحريات العامة : قوة القانون: الفرع الثاين

. ملا أصبح نموذًجا للحكم« نبوءة»يصف أجامبين نظرية شميت عن حالة الاستثناء أنها 

ضة التي تهدف إلى حماية الدستور والديكتاتورية  فمحاولة تمييز شميت بين الديكتاتورية املفوَّ

سة، كشفت السي ِ
ادية التي قد تصل سلطتها إلى خلق دستور جديد بامتالكها سلطة مؤس 

ألجامبين نوًعا من الاضطراب بين املفهومين انعكس على عمل حالة الاستثناء بتعليقها للقانون 

أي أنها تصل بفاعلية « تصفير القانون »أنها ال تلغيه بمعنى نفيه من الوجود بقدر ما تعمل على 

وفقا لتحليل  –وهذا ما سعى في إطاره شيمت . لى حالة الصفر على الرغم من وجودهالقانون إ

 .حين حرص على ربط حالة الاستثناء بالقانون  -أجامبين

يميز أجامبين بين الالتباس في السلطات الذي ينتج عن حالة الاستثناء وبين الفصل بين 

 .قوة القانون والقانون التي تتركز حوله حالة الاستثناء

ويميز أجامبين بين الالتباس في السلطات الذي ينتج عن حالة الاستثناء وبين الفصل بين 

ففي حالة الاستثناء تفقد القاعدة . قوة القانون والقانون التي تتركز حوله حالة الاستثناء

وحالة الاستثناء هنا تفصل ما بين . القانونية قوتها لصالح اكتساب أفعال الاستثناء لهذه القوة

صِهُر القاعدة في الواقع، وعند ذلك تمارس 
ُ
القاعدة القانونية وتطبيقها لتطابق بينهما؛ أي أنها ت

 .الدولة العنف الخالص بعد تعليقها للمرجعية القانونية الشرعية
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 (:تعليق القانون)اإليوستيتيوم : الفرع الثالث

نظام القانوني بغرض تفكيك إشكاليات تعريف حالة الاستثناء، يعود تحديدا إلى ال

وهذا النظام قد تضمنته املنظومة القانونية قديما بهدف الحفاظ . الروماني ونظام إلايوستيتيوم

على النظام والقانون العام عن طريق وقف القانون نفسه؛ فيتم التخلص من القانون بدال من 

 .انتهاكه في حالة الخطر الذي يعجز القانون عن معالجتها

قاد أجامبين إلى الفصل بين الديكتاتورية كحالة من القانون م إلايوستيتيو وتحليل 

ليستنتج أجامبين أن ألافعال التي يتم ارتكابها . املطلق وحالة الاستثناء التي يتوقف فيها القانون 

أثناء حالة الاستثناء ال يمكن وصفها بأوصاف قانونية وال يترتب عليها أية آثار قانونية، فتلك 

 .في حالة من الفضاء الالمعياري ألافعال قد وقعت 

 :رصاع  النظريات القانونية  حول  الدستور القاعدة ام االسثتناء : الفرع الرابع

حيث يتتبع أجامبين السجال الذي دار بين كارل شميت وفالتر بنيامين حول حالة 

 .الاستثناء، وبالتحديد جدالهما حول فكرة العنف النقي وعالقتها باإلطار القانوني

بينما كان يؤكد بنيامين على وجود عنف نقي في حيز من الالمعيارية بعد أن أصبحت ف

حالة الاستثناء فعليا هي القاعدة، أصر شميت على إدراج هذا العنف ضمن املنظومة القانونية 

عن طريق حالة الاستثناء التي تستهدف حماية القاعدة القانونية عن طريق التعليق املؤقت 

قل أجامبين من هذا السجال إلى فكرة التمايز بين القانون والعدالة، فالقانون ليس ينت. لفاعليتها

 .العدالة كما أن إلغاء القانون هو باب العدالة

وكأن القانون له صورة شبحية متمثلة في قوته املنفصلة عن فعالية قواعده، وتلك 

الفصل إلى أن القانون ويخلص أجامبين في هذا . الصورة هي التي تعمل في حالة الاستثناء

سيأتي يوم تلعب فيه إلانسانية بالقانون »: واستخدامه التقليدي ليسا مرادفين للعدالة، ويقول 

ة ليس بغرض إعادتها إلى استخدامها التقليدي، بل 
َ
ة وُمهَمل

َ
ل ِ
 
مثل أطفال يلعبون بأشياء ُمَتعط

 .«لتحريرها تماًما ونهائًيا من هذا الاستخدام
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 انظر التفاصيل يف الكتاب:الصول الرومانية ا:الفرع الخامس

يعود أجامبين إلى التاريخ الروماني ولكن هذه املرة ليتتبع التطور الدإللى ملصطلح 

الذي يطبق في « الحداد العام»املعبر عن حالة الاستثناء حيث أصبح يعبر عن « إلايوستيتيوم»

ة، متسائال عن طبيعة العالقة بين الامبراطورية عند موت الحاكم والقيام بالطقوس الجنائزي

 .حالة الاستثناء والحداد

ليجد الكاتب بمساعدة دراسة فيرسنيل ألانثربولوجية وتحليل دور كايم النفس ي، أن مع 

علق الشئون املدنية والاجتماعية كحالة من تعليق النظام العام للدولة، وأن 
ُ
موت الحاكم ت

سيس المعياري للقانون يقدم تفسير للعالقة بين بتأ« القانون الحي»الحاكم الذي كان يعد 

هنا يصل أجامبين . الالمعيارية والقانون، أي بين حالة الاستثناء وبين ما هو داخل وخارج القانون 

إلى أساس نشأة نظرية السيادة الحديثة، وتطور صورة الاتحاد بين صاحب السيادة والالمعيارية 

 .إلى صورة سلطة إقرار حالة الطوارئ 

مما يلفت النظر في هذا الفصل هو إشارة الكاتب إلى تقبل املجتمع إلانساني بأريحية و 

فما يجعل الناس تقيم الاحتفاالت التي تسقط فيها املعيارية ألاخالقية . لفكرة الالمعيارية

ويقول . والثقافية هو ذاته ما يجعل من املقبول حالة الفوض ى املعيارية في ظل حالة الاستثناء

من خالل الالمعيارية يجري تطبيق القانون على الفوض ى وعلى »: ن في ختام هذا الفصلأجامبي

 .«الحياة شرط أن يتحول القانون نفسه، في حالة الاستثناء، إلى حياة وفوض ى حية

تعليق الدستور و تعليق ضمانات حقوق :األوكتوريتاس والبوتيستاس: الفرع السادس

 االنسان و الحريات العامة 

. جامبين تحليله لحالة الاستثناء عن طريق مفاهيم القانون الروماني مرة أخرى أجيذر 

أو « البوتيستاس»أو السلطة الالمعيارية التي تقف خلف القانون و« ألاوكتوريتاس»ومفهوما 

السلطة القانونية، ليسا على قدر من الوضوح الدإللى مما ُيسهل عملية ربطهما بسعي أجامبين 

يكتاتوريات الحديثة مستنًدا إلى أصول نظرية السيادة، فكال املفهومان لتفسير ظاهرة الد

 .يستصحب إشكاالت تعريفية على مر التاريخ وعبر مختلف الدراسات
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حياة إلانسان داخل معسكر الاعتقال أو داخل مخيم الالجئين ال تختلف كثيرا عن حياة 

 رار حالة الاستثناءإلانسان داخل أي نظام سياس ي ليبرإلى يملك القدرة على إق

إال أن أجامبين استطاع تجاوز هذه إلاشكاالت بالوقوف على عالقة جدلية بين 

ألاوكتوريتاس الالمعياري والبوتيستاس املعياري بأن كل منهما يعتمد على آلاخر ليستمد وجوده، 

حياة ال»وهذا ما ينتج آلة سياسية حيوية تعمل في حالة الاستثناء منتجة ما أسماه أجامبين 

 Homo-والحياة العارية هي مفهوم اعتمده أجامبين في كتابه إلانسان املستباحأو . «العارية

sacer–  وهو الجزء ألاول من رباعية أجامبين التي تشمل كتاب حالة الاستثناءيشير به إلى حياة

 إنسانية عارية من حقوق املواطنة أو الحقوق السياسية والاجتماعية وتنحصر فقط في إطار 

 .الحياة البيولوجية لإلنسان بوصفه كائًنا تمتلك الدولة سلطة ال معيارية عليه

املنهج الجينالوجي في  –وإن لم ُيصرح بذلك  –في كتاب حالة الاستثناء اعتمد أجامبين 

كما أن الكتاب شديد الصلة . تتبع أصل حالة الاستثناء في التاريخ لفهم وتفسير تجلياتها الحديثة

فاإلنسان املستباح عند أجامبين الذي يحيا داخل . ي سبقه وهو إلانسان املستباحبالكتاب الذ

 .معسكرات الاعتقال أو مخيمات الالجئين إنما يحيا داخل فضاء من الاستثناء

إال أن أجامبين في كتاب حالة الاستثناء جعل ألامر يتسع ليشمل كل ما يقع تحت تأثير 

ية ألافعال السياسية ذات القدرة على إمكانية التحول الفعل السياس ي، وأخذ يطعن في مشروع

إلى أفعال دكتاتورية خالصة تستخدم العنف الحكومي بمعزل عن فاعلية القانون وإن كانت 

تبقي على صورته الشبحية، بل إنه وصل إلى هشاشة العالقة بين العدالة والقانون وباألخص في 

 .ستثناءالفضاءات الالمعيارية التي تكونها حالة الا 

فحياة إلانسان داخل معسكر الاعتقال أو داخل مخيم الالجئين ال تختلف كثيرا عن حياة 

وكما ذهب . إلانسان داخل أي نظام سياس ي ليبرإلى يملك القدرة على إقرار حالة الاستثناء

 .أجامبين فإن الدول الغربية التي تحمل رسالة الديمقراطية إلى العالم هي أول من فقد املعيار

ويمكن النظر إلى كتاب حالة الاستثناء في عدة أطر منها، أن الكتاب يشكل إحدى حلقات 

نقد الحداثة الغربية وما تشكل فيها من منظومات قانونية وسلوكيات سياسية واجتماعية، 

وكيف أن هذه النتاجات ما هي إال تطورات لحقت بالسياسة الغربية وأصولها منذ العهود 
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اصرة منها، فهو يكشف جزًءا من حقيقة الدولة القومية وما تحت قشورها القديمة وحتى املع

 .الادعائية حول الديمقراطية وحقوق إلانسان

ونواياها وأفعالها، وعن ماهية « الدولة»كما يعيد الكتاب تلك التساؤالت القديمة حول 

، وعن تعريف ذلك العقد بينها وبين مواطنيها ومساحات التفويض في استخدام القوة املادية

 .وجود إلانسان في داخلها بين حقوق املواطنة وحدود البشرية املحضة

و ُيفهم من الكتاب أن حالة الاستثناء هي عتبة تحول النظم إلى الشمولية الحديثة، لكن 

أجامبين ال ُيفسر ملاذا لم تتحول دول مثل الواليات املتحدة إلى الشمولية بالرغم من لجوئها إلى 

تثناء في العديد من سياساتها وخصوصا الخارجية منها، لكنه يساعد بالطبع في تفسير حالة الاس

سلوك أنظمة قمعية مثل تلك النظم الحاكمة ملعظم العالم العربي، كأن ألامر يعتمد على 

الظروف التي يحيى فيها النظام السياس ي، ويشير ذلك إلى بعض الذاتية الالحقة بالفعل، وهو ما 

 ه أجامبين في حديثه عن ماهية حالة الاستثناءلم ُيركز علي

. وتعد حالة الاستثناء من أهم املداخل املفاهيمية لدراسة واقع السلطة في العالم العربي

ويشمل ذلك إقرار عدد من ألانظمة استمرارية حالة الطوارئ بحيث أصبحت تمثل الحالة 

ين في ظل صراعات تتسم بالديمومة الطبيعية للدولة، وحياة ماليين العرب داخل مخيمات لالجئ

واستخدام أقس ى درجات العنف، وأسر ماليين آخرين داخل معتقالت تحكمها حالة الاستثناء 

سواء مروا في طريقهم إليها بمحاكمات صورية استثنائية أو ألقوا فيها مباشرة على سبيل 

 .الاستثناء

دراسة قانونية جافة، بل مزيج فهو ليس مجرد " حالة الاستثناء"جورجو أغامبين في كتابه 

 .بين القانون والسياسة والتاريخ واللغة في طرح فلسفي مثيٍر لالهتمام

املتابع ألطروحات أغامبين يالحظ أنها ال تتوقف عند الجانب القانوني والسياس ي، بل 

 ".اللغة واملوت"تتعداها إلى مواضيع فلسفة الجمال والنقد ألادبي كما في كتابه 

التي يتحدث عنها الكتاب في عنوانه، العالقة بين النظام " حالة الاستثناء"بـواملقصود 

القانوني وحالة الطوارئ التي يتم النص عليها في الدساتير والقوانين في الدول الغربية، وهي 

العالقة التي شكل منها أغامبين مدخال لإلجابة عن السؤال ألاساس ي الذي يدور حوله 

الشعب أم الدولة، وكيف : هوم السيادة في الدولة الحديثة ومن يملكهاالكتاب، واملتعلق بمف



 حقوق إلانسان والحرايت العامة

 جامعة ابن زهر –أستاذ القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية  :الدكتور رشيد كديرة 25 

 

تكون العالقة بين إلانسان الفرد والدولة في إطار حالة الاستثناء هذه التي تتحول مع مرور 

الوقت إلى حالة دائمة تقع ضمن بنية السياسة نفسها، مثلما حدث أثناء الحربين العامليتين 

ق دائم لحالة الاستثناء في الدول املتحاربة، مع استبدال ألازمة ألاولى والثانية من تطبي

 .الاقتصادية باألزمة الحربية

 أفكار 
ً
يعرض الكاتب أهم النظريات املتعلقة بفكرة السيادة وقوة القانون، خصوصا

أحد أهم نقاد الفلسفة الليبرالية في القرن العشرين، وكذلك " كارل شميت"الفيلسوف ألاملاني 

، فيتتبع نظرياتهما حول فكرة السيادة وقوة القانون، وإشكالية "جاك دريدا"وف الفرنس ي الفيلس

 .السياسة والدستور وما يرتبط بهما من قضية الحريات العامة

كما يتناول آراء مختلفة حول حالة الاستثناء، بين من يدرجها ضمن النظام القانوني 

على وجودها، ومن يعتبرها خارج هذا إلاطار، أي  الوضعي، باعتبارها حقا طبيعيا للدولة للحفاظ

 .كظاهرة سياسية باألساس، أو كظاهرة تخرج في كل ألاحوال عن النطاق القانوني

قدم عدة نماذج تطبيقية لحالة الاستثناء، بدءا من النظم " أغامبين"وعلي الرغم من أن 

كية، وحتى التجربتين النازية القانونية الرومانية القديمة، مرورا بقوانين الكنيسة الكاثولي

والفاشية في كل من أملانيا وإيطاليا في القرن العشرين، فإن الحالة ألاكثر ارتباطا باألوضاع 

، والتي مثلت 0226بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام " غوانتانامو"العربية كانت معتقل 

ن خالل واضعي القانون لحظة نموذجية لفرض حالة الاستثناء وتعليق العمل بالقانون م

وينقل الكاتب عن الكاتبة . أنفسهم؛ ونفي حقوق إلانسان ألاساسية عن السجناء داخل املعتقل

إن الحياة العارية تصل ألقص ى درجات الالتمايز في حالة معتقلي "ألاميركية جوديث بتلر قولها 

 ".غوانتانامو

عارضين لهذه إلاجراءات، لدرجة على هذا فقد ُعرف أغامبين باعتباره واحًدا من ألد امل

، احتجاجا على سياسات جورج 0223تخليه عن منصب ألاستاذية في جامعة نيويورك عام 

بوش، ورفضا لقرار الواليات املتحدة فرض نظام البصمة على ألاجانب، وهو ما اعتبره أغامبين 

 .أشبه بسيطرة إلانسان على الحيوان

ية، يوضح املؤلف أن الدول الديمقراطية أيضا وتطويرا للمقوالت السائدة عن الشمول

، تقوم على خلق حالة "الشمولية الحديثة"تمارس أنواعا متعددة مما يمكن أن نطلق عليه 
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وفي هذا إلاطار، يناقش أغامبين خلفيات . طوارئ دائمة ملواجهة من تعتبرهم الدولة أعداء لها

اطية، وهي إنجلترا وفرنسا وسويسرا حالة الاستثناء في دول غربية تصنف باعتبارها ديمقر 

 .والواليات املتحدة ألاميركية

ال يتعلق ألامر إذن، وفقا ألغامبين، بقصور في النص التشريعي ينبغي على القاض ي تالفيه، 

فحالة . بل إنها تتعلق في الواقع، بتعليق النظام القانوني القائم بهدف الحفاظ على وجوده

ثغرة قانونية، بل تكمن الثغرة الحقيقية في الصلة بين القانون  الاستثناء ليست وسيلة لتالفي

، أي بخلق حيز يعلق فيه تطبيق "حالة الاستثناء"والواقع، ويتم رأب هذا الصدع بواسطة 

القانون، مع بقائه في الوقت نفسه ساريا على حاله أمام املواطنين ليبدو وكأن السلطة تقدسه 

 .وتريد الحفاظ عليه

هذا . القانون يعلق القانون : مع نفسه" حالة الاستثناء"ضع يضع القانون في مثل هذا الو 

التي " آلة القتل"الوضع املتناقض يفرغ النظام القانوني من أي مضمون إيجابي، ويجعله أشبه بـ

حرب أهلية "تنظم استخدام العنف من قبل الدولة، وهو ما يمكن أن يؤدي في النهاية إلى 

ُح التصفية الجسدية ليس فقط للخصوم السياسيين، بل لشرائح كاملة من ، بما ُيِتي"قانونية

 املواطنين تعتبرهم السلطة، لسبب أو آلخر، غير قابلين لالندماج في النظام

” الاستثناء“بعرض مشكلة ” حالة الاستثناء“يستهل الكاتب إلايطإلى جورجو أغامبين كتابه 

 .ة إلادراك أو الفهمالتي هي في أصلها صعب” الحالة الطارئة“أو 

، كما هي معروفة في واقعنا الحالي، هي الحالة التي ”حالة الطوارئ “أو ” الاستثناء“حالة 

 .تعلق فيها القوانين في البالد، ويعلق العمل بالدستور بسبب حالة ضرورة واقعة في البالد

ا حول من يملك ال  جوهريا
ا

سيادة في بداية طرح الحالة كانت عندما سأل أغامبين سؤالا

أم الدولة في سلطتها ( البرملان)الدولة الحديثة؟ هل الشعب املمثل باملجلس التشريعي 

 التنفيذية والتي تملك تعليق القانون والدستور بحاالت الاستثناء؟

ويناقش أغامبين في كتابه ما أسسه الكاتب وفقيه القانون الدولي وأبرز منظريه كارل 

والسيادة، من خالل ” الاستثناء“لة التالزم الجوهري بين حالة شميت، حول نظرية السيادة وحا

 .وضع تعليق الدستور بيد السيادة
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كحالة ” حالة الاستثناء“يرى أغامبين أن فقهاء ومشرعي ومنظري القانون يأخذون مسألة 

 عن التأكيد حول أن حالة الضرورة التي تتعلق 
ً

عابرة ال تشكل مسألة أصيلة في القانون، فضال

 .ال يمكن أن تكون قانونية” الاستثناء“ا حالة به

هي حالة قانونية بحتة أو سياسية بحتة ما ” الاستثناء“ال يمكن الجزم بأن حالة 

يجعلها صعبة التعريف، كما يحدث في حاالت الثورات واملقاومة، لتعرف بأنها تلك الحالة 

على النظام القانوني، وكأنها التي يسهل فيها تبرير أفعال صاحب السلطة أو السيادة للحفاظ 

 .كما يقول أغامبين تعليق القانون ألجل القانون 

، عبر التاريخ من تجربة إلامبراطورية الرومانية حتى 0263ينتقل الكتاب، الصادر عام 

 إلى مرحلة النازية ألاملانية، والواليات املتحدة ألامريكية 
ً

فرنسا في حقبة نابليون وما قبلها، وصوال

من أيلول، فيجيز القانون  66، كرد فعل على أحداث 0226قرت القانون العسكري عام عندما أ

 .اعتقال ألاجانب املشتبه بتورطهم في أنشطة إرهابية ألجل غير مسمى

ففيه يتم إلغاء أي حقوق ” الاستثناء“اعتبر أغامبين أن هذا القانون نموذج لدراسة حالة 

عليه يقف بين حالتين، كما هو الحال في قضية  قانونية للفرد ويصير الشخص عندما يقبض

الذين ال يتمتعون بمكانة أسرى الحرب، كما أنهم ليسوا متهمين بل مجرد ” طالبان“معتقلي حركة 

 .معتقلين بحكم ألامر الواقع

 القانون والسياسة وحياة الناس اليوميةدراسة أغامبين تقع على حدود التماس بين 

حتى يومنا هذا، ليصل أغامبين في نهاية املطاف إلى ألافكار ألاصيلة  متتبعة منذ بداية التاريخ

املتطلعة نحو مستقبل الديمقراطية ويلقي ضوًءا جديًدا على العالقة الخفية التي تربط القانون 

 .بالعنف

. للفقيه إلايطاليجورجو أغامبين بقدر كبير من القراءة" حالة الاستثناء"حظي كتاب 

ألاولى، كثافة مقولته؛ والثانية، يسبر أغامبين مفهومي القانون : بع مزاياوألطروحة الكتاب أر 

والدولة الحديثة من منظور مغاير بعد قيامه بحركة نقد ثورية لنظرية القانون العام كاشًفا عما 

ال تنطق به من نواة عنيفة متأصلة ال تعمل بدونها حجبتها النظرية القانونية املهيمنة؛ والثالثة، 

موقف احتجاجي على مناهج دراسة القانون العام التي تفتقر إلى ثله أطروحة الكتاب من ما تم

وألاخيرة، يدافع أغامبين عن أطروحة مناهضة  التعبير الحقيقي عن جوهر السياسة الحديثة؛
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ملفهوم السلطة عند املفكر الفرنس ي ميشيل فوكو حيث نظر هذا إلى السلطة بوصفها غير قانونية 

الجسد الاجتماعي مقوًضا مسلمة انحصار موقع السلطة وتميزه، بينما أغامبين يتخطى  مبثوثة في

الانقطاع في خطابات السلطة وفق املفهوم الفوكوي، ليعيد مفهوم السلطة بوصفها قانونية 

ليحصرها في الدولة صاحبة السيادة واملالك الحصري لقرار إعالن حالة الاستثناء ذلك القرار 

فالسلطة في التصور ألاغامبيني تلك التي تملك قرار إلاعالن عن حالة . ه فيه أحدالذي ال يشاطر 

 . الاستثناء بعد ردها إلى نواة موحدة متأصلة كامنة في الدولة صاحبة السيادة

تتميز حالة الاستثناء في أن رجل السيادة هو داخل وخارج القانون يستطيع تعليقه 

في حاالت معينة، أو ما ُيعبر عنه بمفهوم  طلقة،لتعطيه الحق الدستوري في السلطة امل

". قوة القانون "، بحيث يتاح للسلطة التنفيذية حق إصدار مراسيم لها "السلطات الكاملة"

 .تحولت إلى حالة دائمة في النظم الدستورية الديمقراطيةويحاجج أغامبين أن حالة الاستثناء 

؛ حيث يؤكد الفقه القانوني قانون العاملقد الحظ أغامبين غياب نظرية الاستثناء في ال

 قانونًيا؛ فهي تشكل 
ً

اختالل التوازن نقطة "املهيمن أن حالة الاستثناء ال يمكن أن تتخذ شكال

؛ ولذلك فقد عدها ذاك الفقه حالة من غير املمكن أن "بين القانون العام والشأن السياس ي

ي لدولة القانون بوصفها دولة مجردة وكلية فاملالحظ القانون. تتحول إلى نظرية عامة في القانون 

وموضوعية، تخاطب ألاشخاص بصفاتهم ال بذواتهم وتروض الرغبات البربرية في نفوس املواطنين 

لتحولهم إلى مطواعين، وأن أي انحراف هو مجرد حادثة استثنائية، أو نكوص عارض، أو انحراف 

بقى تعسف الدولة ُمشرعن، وقتلها قانوني لي. مؤقت عن مسار دولة الحداثة والتقدم وإلانسانية

 .دوًما إن مارسه صاحب السيادة

 

 :الدولية للترشيعات المؤطرة الفلسفية المذاهب: المبحث الخامس

 الفكرية ألاسس وتنوع تعدد إلى أدى مما الحقوق، هذه مفهوم تحديد بشأن الفقه اختلف 

 من والشعوب الدول  مواقف على بيرةك انعكاسات له كانت بشكل عليها، قامت التي والفلسفية

 املساس دون  الداخلية، الاجتماعية وأوضاعها السياسية ألنظمتها تبعا إلانسان إلى نظرتها

 التنازل  يجوز  ال  الذي ألادنى الحد تمثل والتي الشعوب كل بين عليها املتعارف ألاساسية بالثوابت

 .والحريات الحقوق  لتتناو  وكيف املعاصرة املذاهب دراسة سنحاول  وعليه .عنه
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 الحقوق والحريات الخاصة والفردية: المذهب الليربايل الفردي: الفرع األول

 امللكية تحالف تجاه فعل كرد الغربية، أوربا في أساس ي بشكل الفردي املذهب انتشر 

 في ويفسرها والحرية السلطة يمارس طويلة ملدة ظل الذي الثالثي هذا ،36وإلاقطاع والكنيسة

 عرفت صحيحة غير  ومنطلقات مختلفة، نصزرات إلى حكمه فترة طوال يستند كان غلقة،م دائرة

 صاحب هو  إلاقطاعي النظام كان فقد .37« التيوقراطية النظريات » باسم السياس ي الفكر  تاريخ في

 صاحبة الكنيسة وكانت ذلك، تنظم التي القوانين ويسن ألابدان يملك الذي الزمنية السلطة

 فكانت .إلهية قوانين بوصفها بها املتعلقة القوانين وتصدر  النفوس تملك التي ةالروحي السلطة

 تسنها روحية وقواني إلاقطاعي، الحاكم بصدرها زمنية قوانين قسمين، إلى تنقسم الحقوق 

 .الكنيسة

 والفالسفة املفكرين من العديد اهتم آنذاك، أوربا في السائدة الوضعية على فعل وكرد

 على تستند والجهل الاستبداد ظلمة من تخرجهم جديدة فكرية سبل عن حثبالب ألاوربيين

 القرون في سائدا كان الذي النموذج مع التعارض تمام يتعارض إلانساني للكمال نموذج تقديم

 نشأة أصل حول  بديلة أخرى  تفسيرات إلى يهتدون  بعضهم جعل مما ،38 املسيحية الوسطى

 فكرة تبني في ضالته بعضهم وجد حين في ، الاجتماعي قدالع » نظرية تبني في تمثلت السلطة

 املذهب منها استلهم التي الدعائم أهم الفكريتان املدرستان هاتان وشكلت .« الطبيعي القانون  »

 .فلسفته الفردي

 :39مدرسة القانون الطبيعي : أوال

 إثراء في أسهمت التي الهامة الفكرية الروافد من املدرسة هذه بها جاءت التي املبادئ تعتبر 

 في  الزاوية حجر  واعتبرته الفرد، حول  املدرسة هذه مفاهيم  دارت فقد الفردي، املذهب مضمون 

                                      
، مقتبس من الحرية السياسية في النظام الدستوري 81عبد الفتاح ساير داير، القانون الدستوري، دار الفكر العربي، القاهرة، ص  36

ألاصول النظرية وآليات املمارسة مع التطبيق على الوضع في الجزائر، أطروحة دكتوراة، في  « دراسة مقارنة »املعاصر والفقه إلاسالمي 

 666، ص 8111جامعة قسنطينة، 
يتلخص مضمون هذه النظريات في كون السلطة مصدرها هللا، يختار من يشاء ملمارستها ومن تم فإن إرادة الحاكم تسمو على إرادة  37

 .لهيةاملحكومين، إذ هو منفذ املشيئة إلا
 . 81،  ص 6881محمد عابد الجابري، الديمقراطية وحقوق إلانسان، كتاب في جريدة، اليونسكو،  38
الهولندي، والفرنس ي لوفر من ( 6181-6141)أشهر من قام بإبراز فكرة القانون الطبيعي هو شيشرون ثم تبعه دانتي وجروسيوس  39

 .الذين دافعوا عن هذه النظرية في القرن العشرين
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 يصنع ولم لإلنسان، صنع قد املجتمع وأن منه، وأبهى املجتمع من أسبق الفرد وأن .الوجود هذا

 ألنه منه يجرده أن نكا أي يستطيع ال  أبديا نظاما وهبته قد الطبيعة أن كما .للمجتمع إلانسان

 .وجد أجله ومن ، خلق معه بآدميته، لصيق

 كان فلما ،« الطبيعة قانون  » فيها يسرى  حالة هي بل الفوض ى، تعني ال  هنا، الطبيعة وحالة

 من صار  فقد الطبيعي، حقه منهم كل ممارسة عند الناس بين نزاعات تقوم أن جدا املحتمل من

 كل حقوق  تضمن التي بالصورة « الطبيعة قانون  » وتطبيق لتأوي على يعملوا أن كذلك الطبيعي

 من ويمكنه منهم، واحد كل شخص يحمي بينهم الاتحاد من ضرب بإقامة إال  يتأتى ال  وهذا فرد،

 يبقى وبالتالي لنفسه، إال  يخضع ال  بأن الكل، مع متحد وهو  منهم لكل ويسمح حقوقه، ممارسة

 .40قبل من له كانت التي بالحرية متمتعا

 من الدولة تصدره مما ال  طبيعته من يستمدها حقوقا آدميته بحكم للفرد فإن ذلك وعلى

 كان إنما الجماعة بدخوله الفرد وأن الدولة، وجود على سابقة الحقوق  هذه ألن .تشريعات

 حمايتها الدولة وواجب عنها التنازل  أو  إهدارها يجب وال  حقوقه، وكفالة ذاته تأكيد إلى يهدف

 لنطاق متجاوزة كانت وإال  منها الانتقاص أو  عليها الاعتداء لها يجوز  وال  بينها، عارضالت ومنع

 في كامنة حقوق  وهي وامللكية، والحرية الحياة حق تشمل بأنها الحقوق  هذه عرفت وقد .وظيفتها

 .العقل ويكشفها الانسان طبيعة

 آدم مبدأ املدرسة ذهه أنصار  اتخذ عندما الاقتصادي، البعد على املدرسة هذه ركزت كما

 ألاعمال في الدولة تدخل أن ووجدوا لهم، شعارا ،41« يمر أتركه يعمل، أتركه » القائل سميث

 يسير  وتتركه الاقتصادي النشاط عن تبتعد أن واجبها من وأن الطبيعة عن خروجا الاقتصادية،

 من مستمدة ومطلقة ثابتة قواعد على يقوم طبيعي نظام بوجود العتقادهم الطبيعي سيره

 في حر  شخص فكل الانسان، تدخل دون  مفعولها يسرى  ألافراد وضع من وليست إلالهية العناية

 وعدم الطبيعية، القوانين واحترام بتقرير  تقوم أن الدولة وعلى يشاء، ما ويعمل يمتلك أن

 وإال  بيعيالط القانون  بمبادئ تهتدي بأن تشريعاتها وضع في تلتزم أن وعليها تعديلها، أو  تغييرها

 .وعدال كماال  أكثر  كان الطبيعي القانون  دائرة من الوضعي القانون  اقترب وكلما شرعية، غير  كانت

                                      
 .68محمد عابد الجابري، مرجع سابق، ص 40
 .41، ص 6811أندري هوريو، القانون الدستوري واملؤسسات السياسية، الجزء ألاول، ألاهلية للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان،  41
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 إذا إال  سوية تكون  ال  الاقتصادية الحياة بأن القول  إلى املرحلة تلك فالسفة ذهب لقد

 ،كشرط والحرية كوسيلة، واملزاحمة كهدف، الشخصية املصلحة هي أسس ثالثة على استندت

 لم إذا الاقتصادي، النطاق في جهده أقص ى ويبذل يعمل أن يستطيع ال  الانسان أن ذلك ومعنى

 في املجتمع في يعيشون  فاألفراد املصلحة، عن املزاحمة وتنتج شخصية، أهدافا يتوخى أن له تتح

 منفردين يجتهدون  واملنتجون  الخاصة مصلحته سبيل في يعمل منهم كال  ألن وتزاحم، تنافس حال

 يمكن إنما واملصلحة املزاحمة إن ثم وخدماته، منتجاته بيع في واملتمثل أوال  هدفه منهم كل ليبلغ

  .42عملهما واملزاحمة املصلحة لعمل الضروري  الشرط هي فالحرية وحده، الحرية جو  في يتجليا أن

 جديدة مفاهيم وتطوير  الفردي املذهب -  6

 حقوقهم، على بالحفاظ املجتمعات أفراد تحسيس في ساهم الليبرالي املذهب كان إذا

 ومفاهيم مبادئ تطوير  على عمل فإنه املطلقة، السياسية ألانظمة من التخلص بوتيرة والتسريع

 :منها نذكر  ألافراد، وحرية والدولة السلطة بخصوص جديدة

 :السلطات فصل مبدأ -

 :قال عندما« القوانين روح » كتاب صاحب مونتسيكيو  وضعه في ساهم والذي

 السلطات تجمعت وإذا …استعمالها إساءة على محموال  يكون  السلطة يملك فرد كل »

 .« للضياع سيتعرض ش يء كل فإن …واحد شخص يدي بين الثالث

 :الحارسة الدولة مفهوم -

 والتي إلانسان لحقوق  الليبرالية للفلسفة ألاساسية اللبنة وضع تم الفرنسية، الثورة ظل في

 :وظائف ثالث على دورها يقوم Gendarme Etat حارسة ةالدول اعتبار  على تقوم

 الدفاع وظيفة •

 الداخلي ألامن وظيفة •

 .القضاء وظيفة •

 :الفردي املذهب في الحرية مفهوم -

 « Mill ميل ستيوارت جون  » الفردي املذهب رائد حاول  ،« الحرية في » بعنوان مقال في

 :يلي بما الحرية تعريف

                                      
 .81، ص 6848محمد فاروق الباشا، التشريعات الاجتماعية، قانون العمل، مطبوعات جامعة دمشق، دمشق  42
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 الوحيدة الغاية أن وهو  …البساطة غاية في واحد مبدأ كيدتأ هو  الرسالة هذه موضوع إن »

 وأن الذات، حماية هو  ألافراد، أحد فعل حرية في التدخل جماعات، أو  أفرادا للناس تبيح التي

 الضرر  دفع هو  …جماعة من عضو  أي ضد القوة استخدام أجله من يجوز  الذي الوحيد الهدف

 .43« ..غيره عن

 ما حر  فأنت » بالغير، إلاضرار  عدم هو  ميل ستيوارت جون  عند الحرية معيار  فإن ثمة ومن

 .« تضر لم

 بين الفاصل الحد وضع في حاسم غير  أنه مقتضاها كثيرة، النتقادات تعرض املعيار  هذا

 فإذا ألاخرين، على أثر  لها التي التصرفات وتلك نفسه، الشخص على أثرها يقتصر  التي التصرفات

 عند ولكنه عليه، مقتصرا الضار  تصرفه أن سيبدو  مخدرة، ءأشيا يتناول  ما شخصا أخذنا

 فيه يكون  وأيضا غيره، إلى يمتد قد بل وحده، عليه يقتصر  ال  الضار  ألاثر  هذا أن نجد التأمل

 .املجتمع على وعالة معطلة طاقة فيصبح بصحته إضرار 

 :للحرية السياس ي املفهوم -

 روادها، من روسو  يعتبر  التي طيةالديمقرا باإليديولوجية أساس يرتبط املفهوم هذا

une est liberté une  املشاركة، أساس على الحرية يعرف وهو  .املحكومين سلطة على والقائمة

 participation إلاكراهات عن ابتعد إذا فاملحكوم حاكما، يصبح أن في املحكوم إمكانية وهي 

 .لغيره إال  يخضع ال  املفهوم بهذا حر  فهو  السياس ي، مستقبله سيد ليصبح املجتمعية

 تعتبر  التي ،Autonome Liberté مستقلة كحرية السياس ي باملفهوم الحرية اعتبار  يمكن كما

 يصبح فاملحكوم .الحدود بعض تجاوز  إمكانهم عدم مع للمحكومين الفردي الاستقالل محور 

 للحرية نسبةبال الشأن هو  كما القرار  اتخاذ في باملشاركة ليس املجتمعية الاكراهات عن بعيدا

 .الصدد هذا في املحددة للقواعد بالخضوع ولكن املشاركة،

 هايك وفريدريك لوك يعتبر  الذي الليبرالي باالتجاه الارتباط شديد املفهوم فهذا ثمة، ومن

 .املحكومين استقالل على القائم ذلك هو  الليبرالية أساس أن على يؤكدان حيث رواده من

                                      
، مقتبس من كتاب الناصر في حقوق إلانسان والحريات ألاساسية للنعيمي مليكة ومساعد 61ميل ، في الحرية، ص  جون ستيوارت 43

 8161عبد القادر، الطبعة السادسة 
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 فرديا ثوبا تكتس ي كانت التي الحرية، فكرة تطوير  على راليالليب الفردي املذهب عمل لقد

 هو  القانون  طريق عن املنظم للمجتمع ألاقص ى الهدف وححد الاجتماعي، بالطابع فربطها صرفا،

 على عمل الذي القانون  لغة إلى الفلسفية الفكرة هذه بترجمة قام كما وحريته، الفرد حماية

 .44املتعاقدين إرادة لتكملة إال  يتدخل وال  إلامكان، قدر  فرادلأل  الاجتماعية العالقات تنظيم ترك

 .اجتماعي لعقد نتاجا عد النظرية لهذه وفقا ذاته القانون  إن بل

 الفردي املذهب نقذ  - 8

 أدت قد الصناعية الثورة صاحبت التي املتوالية والاجتماعية الاقتصادية التغيرات أن بيد

 التاسع القرنين طوال املفكرون فناقش للحرية، النظرة هذه على حاسمة تغييرات إحداث إلى

 ألافراد بين العالقات تحولت أن بعد سيما وال  الفردي، للمذهب الفكرية ألاسس والعشرين عشر 

 على قائمة  عالقات إلى الرضائي والتوافق الحر  الاختيار  على مبنية عالقات من املجتمع ضمن

 الذاتي التحديد نظرية أنصار  من وهو  « أهرنج » ألاملان الفقهاء أحد أن لدرجة القسري، إلاذعان

 :قال الدول، سلطة على تفرض التي القيود مصدر  هو  الوضعي القانون  أن تعتبر  التي

 القراصنة من لحفنة صيد رخصة تسليم شأنها من املطلق الفردي باملفهوم الحرية إن »

 .« شباكهم ضمن يقعون  الذين الضعفاء ألافراد ليصطادوا

 ونادى العمال واستغالل الفردية امللكية « سيمون  سانت » الفرنس ي املفكر  هاجم كما

 الفرنسية، الثورة أرسته الذي الفلسفي ألاساس بدل علمي أساس على املجتمع تنظيم بإعادة

 الحرية إلى ستؤدي التي هي وحدها املشاركة أن « فورييه فرانسوا شارل  » الفرنس ي املفكر  وأعلن

 .املساواةو  وإلاخاء

 في خلل إحداث على الليبرالي املذهب أفكار  على بناء والحريات للحقوق  ممارسة عملت لقد

 وأدت يملك، ال  من وبين يملك من بين املجتمع فئات بين الفوارق  وتعميق الاجتماعية، البنى

 من والحريات الحقوق  هذه إفراغ إلى ألاقلية تملكها التي الضخمة الرأسمالية الاحتكارات

 السلطة تملك ألاقلية فأصبحت ألاغلبية، وهم يملكون  ال  ملن بالنسبة الحقيقي مضمونها

                                      
 كتاب الحقوق والحريات العامة،  44



 حقوق إلانسان والحرايت العامة

 جامعة ابن زهر –أستاذ القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية  :الدكتور رشيد كديرة 34 

 

 وسطوع الليبرالي للمذهب شديدين وممانعة رفض ظهور  إلى أدى مما .45الثروة إلى باإلضافة

 .الاشتراكي املذهب شمس

 يةالحريات العامة وحقوق االنسان وفق النظرية الماركس: المذهب االشرتاكي: ثانيا

 املاركسية النظرية .1

 الدولة نشأة تفسير  في الحديثة التاريخية الاتجاهات أبرز  من املاركسية النظرية تعتبر  

 منذ تنشأ لم الدولة أن يرى  « ماركس كارل  » كان فقد التاريخي، التطور  أساس على وأساسها

 عارض تاريخي حدث عن عبارة عنده فهي عنها، غنى في كانت كثيرة محتمعات وجدت فقد ألازل،

 والتي إلانتاج مللكية منها البعض واحتكار  متصارعة طبقات إلى الجماعة النقسام نتيجة جاء

 ظهور  فإن لذا لخدمتها، وتسخيرها املجتمع في الطبقات سائر  استغالل بواسطتها استطاعت

 متطورة، سياسية جماعة ظهور  ستتمر  التي الطبقي الصراع بظاهرة  مرتبط ووجودها الدولة

 أرواحهم عن للدفاع سوية العيش بضرورة عام وإحساس مشتركة غايات بلوغ في الرغبة تجمعها

  .46ومصالحهم

 وتنكر  ش يء، كل في سلطانها وتطلق الدولة تؤله التي هيجل بفلسفة ماركس كارل  تأثر  لقد

 وضمنا 6767 عام انجلز  فريدريك رفقة الشيوعي البيان وأصدر  للفرد، الطبيعية الحقوق  فكرة

 .والانتهاء والصدام التمهيد مراحل بعد إليها الوصول  يمكن التي الاشتراكية وقواعد أسس فيه

 الاتحاد في طبقت التي ماركس كارل  فلسفة من فكره الاشتراكي املذهب استلهم وقد

 عما مختلف بشكل الحياة مظاهر  كل يصيغ مذهب وهو  ،6568 البلشفية الثورة عقب السوفياتي

 والتطور  يتفق ال  نظاما الاشتراكي املذهب أنصار  فيها يرى  التي الغربية يمقراطياتالد في سائد هو 

 سياسية ديمقراطية ألنها ، مكتملة غير  نظرهم في الغربية فالديمقراطية ذلك وعلى التاريخي،

 .اجتماعية اقتصادية ديمقراطية تكون  أن يجب وكان فقط،

                                      
 .188ص 6844سمير صالح حسن، الحرية السياسية، الزهراء لإلعالم العربي، الطبعة ألاولى، القاهرة،  45
دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراة بجامعة بغداد، : جعفر عبد السادة الدراجي، التوازن بين السلطة والحرية في ألانظمة الدستورية 46

 .18و 16، ص 8111كلية القانون، بغداد، 
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 الاشتراكي املذهب في والحريات الحقوق  .8

 طبقات وظهور  هائلة اجتماعية فوارق  إحداث إلى الاقتصاد في املطلقة الحرية أدت لقد

 ظهرت أن فكان العاملة، والطبقة املالكة الطبقة بين الهوة واتسعت املجتمع، داخل متباعدة

 الاستغالل من العمال حقوق  حماية أجل من الدولة بتدخل تنادي التي الاشتراكية ألافكار 

 .الاجتماعية والعدالة الفعلية املساواة من عنو  وتحقيق البرجوازي،

 عناصر  جميع فإن والفقر، الجوع من يتحرر  لم إذا الفرد أن الاشتراكي الاتجاه ومؤدى

 كما فقط السياسية الناحية من الحرية إلى النظر  يجوز  ال  وأنه شيئا، تعني ال  ألاخرى  الحرية

 هذا وعلى الجدوى، عديمة الحريات ميعج يجعل الاقتصادية الحرية إغفال ألن الغربيون، يفعل

 .47ألاخرى  الحريات لكفالة الضروري  الشرط املذهب هذا يعتبرها الاقتصادية الحرية فإن ألاساس

 به يفاخر  والذي والحريات الحقوق  في التطور  أن املاركس ي -الاشتراكي املذهب أنصار  يرى 

 والدساتير، الحقوق  إعالنات يف موضوعة نصوص إال  هي ما الفردي، الليبرالي املذهب أنصار 

 من قليلة فئة إال  املجتمع في وواقعيا فعليا بها يتمتع ال  قد أنه طاملا أصال، ميتة ولدت

 أن تعدو  ال  فهي وبالتالي والسلطة، املال وأصحاب إلانتاج لوسائل املالكين ألاغنياء البرجوازيين

 .وتحقيقها ممارستها وسائل املجتمع يكفل ال  مزيفة شكلية حريات تكون 

 في ممارستها ظروف تهيأت إذا إال  عنها الحديث يمكن ال  -هؤالء يرى  كما - الحقة الحرية إن

 الخاصة امللكية على فيه يقض ى اجتماعي نظام ظل في إال  يتحقق لن وهذا العملي، الواقع

 له واأعط حيث املساواة، مبدأ املذهب، هذا أصحاب نازعها التي املبادئ ومن .48الانتاج لوسائل

 وبين ألافراد بين املادية الفوارق  في التقريب يعني تفسير  الليبرالي، املذهب به أتى ملا مغايرا تفسيرا

 في- يتأتى لن وهذا فحسب، القانونية املساواة ال  املادية، الفعلية املساواة تحقيق أي الطبقات،

 .الشيوعية مرحلة وهي إلانساني، التطور  مراحل آخر  في إال  -نظرهم

 أتى الذي الاقتصادية الحرية ملفهوم مغايرا مفهوما أيضا املاركس ي الاشتراكي املذهب قدمو 

 والحرية الجماعة، حرية  هي الحقيقية الاقتصادية الحرية أن يعتقدون  إذ الليبرالي، املذهب به

                                      
 114، ص 8118رفعت عبد الوهاب، مبادئ النظم السياسية، منشورات الحلبي الحقوقي، بيروت ، لبنان،  47
، بتصرف من مقدمة 6816عصفور، الحرية في الفكرين الديمقراطي والاشتراكي، املطبعة العاملية، القاهرة، الطبعة ألاولى، محمد  48

 .الكتاب
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 ضد الفرد تأمين وبالتالي ،49والبرجوازيين إلاقطاعيين استغالل من العاملة الطبقة حرية هي هنا

 الخاص املشروع على بالقضاء إال  يتحقق لن ذلك أن غير  والاجتماعية، الاقتصادية املتاعب

 .الليبرالي باملفهوم الاقتصادية الحرية على القضاء أي الربح، وفكرة

 الاشتراكي املذهب أزمة .1

 ر تطو  في كبيرا دورا ولعبت الانسانية، تاريخ في بارزا أثرا تركت املاركسية النظرية أن رغم

 ألانظمة من للعديد املرجعي إلاطار  تشكل أن واستطاعت الحديث، العصر  في والسياسة الفكر 

 حائط وانهيار  سابقا، السوفياتي الاتحاد اجتاحت التي التغيير  رياح أن إال   الاشتراكية، السياسية

 في النظر إعادة إلى بها أدت ألافراد وحريات حقوق  حماية مستوى  على أزمة عن أبانت برلين

 .50والاجتماعية والاقتصادية السياسية نظمها وفي الشمولية فلسفتها

 الفردية الحريات ملفهوم انتقادها هو  املاركسية للنظرية القوي  الانتشار  عوامل من كان لقد

 آلة يجعل الذي ألامر  الرأسماليين، عند الثروة احتكار  أساس يجعلونه الذي الليبراليين عند

 تنتقده كانت التي املنزلق نفس في سقطت الاشتراكية ألانظمة أن إال  م،مصالحه خدمة في الدولة

 دفعته الذي الثمن كان فقد نسبيا، الجائعين إطعام في نجحت أنها رغم حيث املاركسية، النظرية

 تعاظمت قد بل تتالش لم السلطة إذ ..باهظا وكرامتها وحرياتها أرواحها من الشعوب تلك

 البطش وسائل احتكرت قد وهي ال  كيف جانب، كل من سكينامل بالفرد وأحاطت وتضخمت

 ؟51منازع دون  والثقافة وإلاعالم والثروة السلطة :وإلاغواء

 ظهور مذهب التدخل الجزيئ:  ثالثا

 الانجليزي  الفيلسوف فنجد الفردي، الليبرالي املذهب إلى الانتقادات حدة استمرت

 الحكم، نظام مصدرها إنما الحياتية اناتهومع الانسان بؤس أن إلى يذهب « أوين دوربوت »

 الدولة حد عند وظيفتها تقف أن يجب ال  الدولة وأن .به تحيط التي الاجتماعية والظروف

 لتحسين إلايجابي التدخل إلى السالبة الفردية من الوظيفة تلك تحول  أن عليها بل الحارسة،

                                      
 81سليم ناصر بركات، مفهوم الحرية في الفكر العربي الحديث، ص  49
 .68،ص 6888الشافي محمد بشير، قانون حقوق الانسان، املطبعة العربية،  50
 .18-11، ص 6881لغنوش ي، الحريات العامة في الدولة إلاسالمية، مركز دراسات الوحدة العربية، راشد ا 51
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 أفراد من ممكن عدد أكبر  الحرياتو  بالحقوق  ينعم حتى واملعنوية، املادية املواطنين أوضاع

 .52املجتمع

 بشكل الليبرالي املذهب لتنزيل السلبية وألاثار  واسع بشكل الاشتراكية ألافكار  انتشار  ومع

 الدولة مبدأ بدل جزئيا الدولة تدخل بمبدأ القبول  إلى الليبرالية النظم اضطرت مجحف،

 واملساعدة والصحة كالتعليم ةألاساسي ألافراد حقوق  بعض تضمن الدولة وبدأت الحارسة

 .الاجتماعية

 لحماية التدخل تهم التي ألافكار  لبعض الاشتراكية من ألاخذ على الغربية النظم فعملت

 بعدم الدولة على مضروبا كان الذي الحظر  فكسرت املطلقة، الليبرالية وحشية من ألافراد

 :ليي ما أساس على يقوم جديدا مذهبا وأنشأت باالقتصاد، املساس

  العامة املصلحة اقتضت كلما والاجتماعي الاقتصادي النشاط لتنظيم الدولة تدخل جواز 

 ذلك

 الفردية املصلحة على الجماعية املصلحة تغليب 

 التعاقد وحرية الخاصة امللكية احترام. 

 البلدان في حصل الذي التطور  تراعي مراحل على جاء بل فجائيا، الانتقال هذا يكن لم

 لها تبيح تشريعات سن في تدريجيا ألاخيرة هذه فأخذت الاقتصادي، نموها تفاعوار  الغربية،

 بالحقوق  إسوة والاجتماعية الاقتصادية حقوقهم وضمان ألافراد حماية أجل من التدخل

 .السياسية

 والحريات الانسان حقوق  مفاهيم تطوير  في املعاصرة السياسية املذاهب ساهمت لقد

 أرضية شكلت ومشتركة وثابتة قارة ملراجع أسست أنها وهي به، متقا دور  أهم ويبقى العامة،

 .إلانسان حقوق  مجال في الدولية واملواثيق العالنات لكل مهمة
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 .81، ص 8111نطينة، على الوضع في الجزائر، أطروحة دكتوراة، جامعة قس
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:  ثانيالفصل ال

 واإلقليمية   االليات  الدولية

 لحماية حقوق االنسان
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لية العالقة بين إن بيان حقوق إلانسان واملواطن يشكل الحدث الذي يتضمن حل إشكا    

الثورة والشرعية، إن لم نقل املشروعية، إنه ينطوي على ما يفيد بأن الثورة في الوقت الذي 

تستدرج قلبا كليا للنظام القانوني في الوقت الذي تؤسس نظاما قانونيا جديدا يتجاوز شكل 

فرد املجرد من النظام السياس ي بإعادة بناء الترسانة القانونية ككل وذلك انطالقا من بعث ال

 .53العالقات التقليدية

كما أن التأكيد على وجود حقوق الانسان وحده، ال يكفي لضمان احترام وتطبيق هذه    

الحقوق، ولعل ما يميز وضعية حقوق الانسان في عصرنا هو وجود هيآت وادوات دولية يقع على 

اثيق الدولية بشأن حقوق عاتقها واجب السهر على تنفيذ ما ورد في مختلف الاتفاقيات واملو 

إلانسان، حيث تلعب ألامم املتحدة دورا مهما في هذا املجال، باإلضافة إلى إضطالع أجهزتها وفق 

إلاختصاصات املخولة لها في امليثاق بخلق وسائل وأجهزة دولية أخرى تختلف تبعا للتطور الذي 

ستوى ألامم املتحدة، لذلك يلحق مجال إقرار وتعزيز حقوق إلانسان وحرياته ألاساسية على م

إلانسان، وأجهزة لها فقط دور ثانوي في حماية  حقوق  حمايةنجد أجهزة لها دور رئيس ي في 

 .الحقوق 

 لحماية حقوق االنسان   االليات  الدولية: المبحث األول

 اإلنسان حقوق المتحدة يف حماية لألمم الرئيسية األجهزة:  الفرع األول

 ألمم المتحدة الجمعية العامة ل: أوال

تعد الجمعية العامة من أهم أجهزة ألامم املتحدة وهي تضم جميع الدول ألاعضاء في 

املنظمة، وهي جهاز الديمقراطية املباشرة، حيث تتجلى فيها املساواة الحقيقية والفعلية بين 

 .الدول 
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ل على وإذا كان ميثاق ألامم املتحدة يعتبر أول مرجع لتأكيد حقوق إلانسان و العم   

بالحقوق ألاساسية ايمان املجتمع الدولي  " احترامه، حيث الفقرة الثانية من الديباجة تؤكد 

تؤكد على ضرورة التزام الدول املوقعة على  91و  99و  6، و املواد "لإلنسان وبكرامة الفرد 

ة في تؤكد على حق الجمعية العام 63و  62امليثاق بتعزيز احترام هذه الحقوق، فإن املواد 

مناقشة اية مسألة أو موضوع يدخل في إختصاصها أو في إختصاص أي فرع من فروعها وأن 

في املسائل ذات ألاهمية وذلك بأغلبية ثلثي ألاعضاء الحاضرين  67تصدر قراراتها حسب املادة 

ها واملشتركين في التصويت، في حين تصدر قراراتها في املسائل ألاخرى بأغلبية الحاضرين، كما أن ل

صالحية مناقشة أي مسألة تدخل في امليثاق، ولها أن توص ي أعضائها أو مجلس ألامن أو كليهما 

 .بما تراه مناسبا في تلك املسائل

كما ان رقابة الجمعية العامة في مجال حقوق إلانسان ال تنتج التزاما قانونيا تجاه الدول    

حول املوضوع وإصدار التوصيات بشأنها، رغم املعنية، إذ أن سلطتها ال تتجاوز القيام بالدراسات 

أن هذه التوصيات وإن كانت ال تتسم بالطابع التنفيذي كقرارات مجلس ألامن، فإنها ال تخلو من 

 .الزام بسبب تمتعها بتأثير أدبي وسياس ي ال يستهان به خصوصا على مستور الرأي العام الدولي

عالن العالمي لحقوق إلانسان بوصفه املثل وإذا كانت الجمعية العامة تعتمد على إلا      

ألاعلى املشترك الذي ينبغي أن تبلغه كافة الشعوب وكافة ألامم، وبموجبه يسعى جميع أعضاء 

الجماعة الدولية، واضعين هذا إلاعالن نصب أعينهم على الدوام، ومن خالل التربية والتعليم إلى 

تكفل بالتدابير املتخذة على املستوى الوطني توطيد احترام حقوق إلانسان والحريات العامة، و 

، فإنها رسخت لذلك مجموعة من آلاليات الرامية 54حماية لحقوق إلانسان ومراعاتها الفعلية

 : لحماية حقوق إلانسان من أهمها

حيث تناقش في كل دورة الحالة الواقعية لحقوق الانسان في كثير من : املناقشة  -

غالبا على التقارير التي يعرضها عليها املجلس إلاقتصادي  الدول، كما تستند في نقاشاتها

وإلاجتماعي وغيره من أجهزة املنظمة، والتي تتضمن تقييما ملدى احترام الدول اللتزاماتها 
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التعاقدية املنصوص عليها في إلاتفاقيات، بعد ذلك تصدر توصياتها للدول ألاعضاء، أو تطلب من 

 .أو تكلف ألامين العام للقيام بذلكمجلس ألامن التدخل بعمل تنفيذي 

والتي ينظرها املجلس إلاقتصادي وإلاجتماعي أو : النظر في إنتهاكات حقوق الانسان  -

احدى أجهزة ألامم املتحدة أو ألامين العام لألمم املتحدة، حيث ينصب النقاش حول إلانتهاكات 

ات لتقص ي الحقائق للوقوف على املرتكبة واتخاد التوصيات الالزمة بشأنها، عن طريق ارسال بعث

هذه إلانتهاكات، ومطالبة الدولة املعنية بوقف إلاعتداء، أو مطالبة مجلس ألامن بالقيام بدوره 

 .التنفيذي من أجل احترام حقوق الانسان

 .بهدف حث الدول على احترام حقوق إلانسان ونشرها: اتخاد القرارات  -

صيات الهادفة إلى حماية حقوق من خالل إصدار العديد من التو : التوصيات  -

إلانسان، ورغم كونها توصيات غير ملزمة قانونيا، إال ان لها تأثير أدبي وسياس ي ال يستهان به، 

 .خاصة لدى الرأي العام 

من خالل ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية، وما : إحداث آليات الرقابة الدولية  -

لها، حيث أن لكل إتفاقية دولية لحقوق تتضمنها من آليات محددة لضمان احترام الدول 

إلانسان لجنة مناظرة لها تتولى مهمة الرقابة واملتابعة مع الدول ألاطراف، ومثال ذلك قرار 

و قرار انشاء مجلس حقوق الانسان سنة  6553تشكيل املفوضية السامية لحقوق الانسان سنة 

0221. 

إحداث أجهزة فرعية تابعة  حيث تعمل الجمعية العامة على: إحداث أجهزة فرعية  -

 .لها، عملها يتعلق أساسا  بمراقبة تنفيذ بنود حقوق الانسان وفرض احترامه

حيت تتولى الجمعية العامة : متابعة املؤتمرات الدولية املتعلقة بحقوق الانسان  -

متابعة هذه املؤتمرات من حيث إلاعداد والتحضير لها ومتابعة مخرجاتها، بهدف تقييم و تطوير 

 . مبادئ حقوق الانسان وتفعيل آلياته
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 آليات المجلس اإلقتصادي واإلجتمايع : ثانيا

حيث تعتبر مسائل حقوق إلانسان وحرياته ألاساسية من إختصاص املجلس إلاقتصادي 

للمجلس " من ميثاق ألامم املتحدة حيث تنص على أن  18وإلاجتماعي طبقا للمادة 

راسات ويضع تقارير عن املسائل الدولية في أمور الاقتصادي والاجتماعي أن يقوم بد

ه إلى مثل  ِّ
الاقتصاد والاجتماع والثقافة والتعليم والصحة وما يتصل بها، كما أن له أن يوج 

ة مسألة من تلك . تلك الدراسات وإلى وضع مثل تلك التقارير م توصياته في أي  ِّ
وله أن يقد 

وإلى الوكاالت املتخصصة ذات ” مم املتحدةألا “املسائل إلى الجمعية العامة وإلى أعضاء 

 .الشأن

م توصيات فيما يختص بإشاعة احترام حقوق إلانسان والحريات  ِّ
كما له أن يقد 

 .ألاساسية ومراعاتها

وله أن يعد  مشروعات اتفاقات لتعرض على الجمعية العامة عن املسائل التي تدخل في 

يثاق سلطة إنشاء لجان للشؤون من امل 14، كما خولت له املادة "دائرة اختصاصه

إلاقتصادية وإلاجتماعية أو لجان أخرى قد يحتاج إليها لتأدية وظائفه، كل ذلك بغية تعزيز 

 .مبادئ حقوق إلانسان وحرياته ألاساسية

 1عضوا تنتخبهم الجمعية العامة لألمم املتحدة ملدة  18كما يتكون هذا املجلس من 

ا في املجاالت إلاقتصادية وإلاجتماعية، كما له دور ، حيث يختص بتحقيق أهدافه55سنوات

مهم كجهاز رئيس ي لدى ألامم املتحدة وتحث إشراف الجمعية العامة والذي يلتزم بتقديم 

من ميثاق ألامم املتحدة، كما أنه يمتلك مجموعة من  11و  18تقرير سنوي لها طبقا للمادتين 

 : آليات الرقابة وإلاشراف منها 

املقدمة من مجلس حقوق إلانسان واللجان التعاقدية و الفرعية  بحث التقارير  -

 وتقديم التوصيات للجمعية العامة
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 والاجتماع الاقتصاد أمور  في الدولية املسائل تقارير عن ويضع بدراسات يقوم -

 بها، يتصل وما والتعليم والصحة والثقافة

م - ِّ
 ألاساسية اتوالحري إلانسان حقوق  احترام بإشاعة يختص فيما توصيات يقد 

 ومراعاتها

  العامة الجمعية على لتعرض اتفاقات مشروعات يعد   -

 اختصاصه في دائرة تدخل التي املسائل لدراسة دولية مؤتمرات عقد إلى يدعو -

 57 املادة  في إليها املشار الوكاالت من وكالة أي   مع اتفاقات يضع -

ق - ِّ
 املتخصصة الوكاالت نشاط وجوه ينس 

 املتخصصة الوكاالت من تقارير على بانتظام للحصول  بةاملناس الخطوات يتخذ -

لب متى يعاونه أن وعليه املعلومات من يلزم بما ألامن مجلس يمد   -
ُ
 ذلك  إليه ط

 .التقارير هذه على مالحظاته العامة الجمعية يبلغ -

  .اختصاصه في تدخل التي بالوظائف العامة الجمعية توصيات تنفيذ -

 ألامم" ألعضاء  الالزمة بالخدمات يقوم أن مةالعا الجمعية موافقة بعد له -

 .56املتخصصة الوكاالت أو "املتحدة

 مجلس األمن : ثالثا

 السلم حفظ مهام يتولى الذي املتحدة ألامم لهيئة التنفيذي الجهاز ألامن مجلس يعتبر

 منوألا  بالسلم تمس التي والوقائع الحاالت تكييف في الكاملة السلطة له حيث الدوليين، وألامن

ملواجهتها، وذلك في الفصل السابع من ميثاق ألامم  املناسبة إلاجراءات واتخاذ الدوليين

 بين من تعد إلانسان لحقوق  الجسيمة الانتهاكات ، كما أقر أن(16إلى  18املواد من ) املتحدة 

" من امليثاق نجد أن  81الدوليين لذلك فإنه حسب املادة  وألامن السلم تهدد التي الحاالت
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في سبيل املساهمة في حفظ السلم وألامن الدولي، أن " ألامم املتحدة"جميع أعضاء يتعهد 

 التفاق أو اتفاقات خاصة ما يلزم من 
ا
يضعوا تحت تصرف مجلس ألامن بناء على طلبه وطبقا

القوات املسلحة واملساعدات والتسهيالت الضرورية لحفظ السلم وألامن الدولي ومن ذلك 

" ، دون أن يؤثر ذلك أو ( 84املادة ) هو ما يمنحه حق التدخل لتنفيذ قراراته ، و "حق املرور

يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا 

وذلك إلى أن يتخذ مجلس ألامن التدابير " ألامم املتحدة"اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء 

 .57الدولي الالزمة لحفظ السلم وألامن

 اإلنسان حقوق حماية يف المتحدة لألمم الثانوية األجهزة:  لفرع الثاينا

 مجلس حقوق االنسان: أوال

بقرار الجمعية العامة  8111مارس  61يعد مجلس حقوق إلانسان بعد إنشائه بتاريخ 

، الجهاز الرئيس ي املكلف باإلشراف على احترام حقوق الانسان، وبهذه الصفة 11/816رقم 

فإن املجلس يقوم بتحديد القواعد التي يجب أن تحكم سلوك الدول في هذا املجال، كما أنه 

يشكل منبرا تعبر من خالله الدول واملنظمات الغير الحكومية وكل املدافعين عن حقوق 

 .الانسان عن أرائهم بصدد احترام او عدم احترام هذه الحقوق 

ون مباشرة بالتصويت السري من طرف دولة عضوة ين تخب 81ويتكون املجلس من     

مقدا،  61افريقيا ) الجمعية العامة لألمم املتحدة مع احترام التوازن أو التمثيل الجغرافي 

مقاعد، أوروبا الغربية  1مقاعد، أوربا الشرقية  4مقعدا، أمريكا الالثينية و الكرايبي  61أسيا 

 .58للتجديد مرة واحدة  سنوات قابلة 1، ومدة واليته (مقاعد 1وباقي الجهات 

 : ومن مهام املجلس 
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يحل محل لجنة حقوق إلانسان املنحلة في جميع أنشطتها وفي عالقتها باملفوضية  -

 السامية لحقوق إلانسان 

 تطوير تعليم حقوق الانسان وتقديم املساعدات التقنية وإلاستشارية  -

 رفع توصيات إلى الجمعية العامة  -

 امل لواجباتها في مجال حقوق إلانسان تشجيع الدول على احترام الك -

 دراسة حاالت خرق الدول ملبادئ وقواعد حقوق الانسان  -

 العمل على تجنب خرق حقوق الانسان والتدخل باستعجال في حال وقوع أي خرق  -

التعاون مع الحكومات واملنظمات الجهوية والهيآت الوطنية للدفاع عن حقوق  -

 الانسان

 معية العامةتقديم تقرير سنوي الى الج -

 المفوضية السامية لحقوق اإلنسان : ثانيا

من ميثاق الامم املتحدة وبقرار من الجمعية العامة  11و  1و  6انشئت تطبيقا للمواد 

، ويترأس هذه املفوضية مفوض سامي كنائب لالمين 6881دجنبر  81بتاريخ  686/84رقم 

ه نائب عنه في حال غيابه، كما العام لالمم املتحدة مختص بشؤون حقوق الانسان ويساعد

 .59يوجد تحت تصرفه كتابة خاصة يرأسها نائبه

 : ومن مهام املفوضية 

 املساعدة على تعميم التمتع بحقوق الانسان على الصعيد الدولي  -

 تقديم الاستشارات إلى ألامين العام لالمم املتحدة في مجال حقوق الانسان -

 وق الانسان والعمل على تطبيق قواعدهالسهر على توسيع الانضمام الى مبادئ حق -
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 تنمية التعاون الدولي في مجال حقوق الانسان  -

مساعدة الهيئات التي تسعى الى تنمية مجاالت حقوق الانسان والتدخل في حالة خرق  -

 هذه الحقوق 

تسهيل انشاء املؤسسات الوطنية املعنية بالدفاع عن حقوق الانسان، وتقديم  -

 .املساعدة واملشورة لها

منذ تأسيسها اهتمت منظمة ألامم املتحدة بمجال حقوق إلانسان، ومنذ دورتها ألاولى 

 معنية بحقوق إلانسان، تم تكليفها بصياغة إعالن عالمي حول الحقوق والحريات 
ً
ت لجنة

َ
أحدث

وكان بذلك أول وثيقة في . 1948لسنة  60ألاساسية، وهو ما تم  فعال في دورة الجمعية العامة

 .فراد، خضَعت للتفاوض الدولي وحصَدت إجماعا من طرف ألاعضاءمجال حقوق ألا 

ورغم ما حض ي به إلاعالن العالمي من إجماع على مضامينه، لكن كثيرا ما يتم انتقاد 

ة إلقرار وثائق موضوعاتية أكثر دقة وتفصيال، . طابعه ألاخالقي غير إلالزامي فغَدت الحاجة ُملح 

تم إصدار العديد من الاتفاقيات في مجال . للرقابة والتتبع يمكن أن تفرز آليات أكثر فعالية

حقوق إلانسان، ينص بعضها على إرساء هيئات رقابية لتتبع تنفيذ التزامات الدول ألاطراف 

في حين . أو آلاليات التعاقدية بمضامين الاتفاقيات التي انخرطت فيها، وتسمى هيئات املعاهدات

تخضع لها كافة الدول دون الحاجة إلى توقيع معاهدات خاصة، أرست ألامم املتحدة آليات أخرى 

 .وتسمى آلاليات غير التعاقدية

 .اآلليات التعاقدية: الفرع الثالث

املعاهدات الدولية ألاساسية لحقوق وهي لجان مكونة من خبراء مستقلين ترصد تنفيذ 

وعلى كل دولة طرف في معاهدة التزام باتخاذ الخطوات الالزمة لضمان أن يتسنى لكل  .إلانسان

وهناك عشر هيئات معاهدات  .شخص في الدولة التمتع بالحقوق املنصوص عليها في املعاهدة

                                      
 .1948دجنبر  10بتاريخ  217اعتماد إلاعالن العاملي لحقوق إلانسان، بمقتض ى قرار الجمعية العامة عدد  60
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خبراء مستقلين مشهود لهم بالكفاءة، ترشحهم وتنتخبهم الدول لحقوق إلانسان مكونة من 

 .ألاطراف ملدد محددة، كل منها أربع سنوات، قابلة للتجديد

يذ العهد الدولي الخاص بالحقوق ترصد تنف اللجنة املعنية بحقوق إلانسان .6

الذي اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية  املدنية والسياسية

 03، ودخل حيز النفاذ في 6511ديسمبر 61املؤرخ في ( 06-د)ألف  0022العامة لألمم املتحدة 

 .65، وفقا ألحكام املادة 6581مارس 

نونبر  7)بتاريخ  6.85.671مقتض ى الظهير الشريف رقم وقد انضم املغرب لهذا العهد ب

 .06/29/6572بتاريخ  3909، وتم نشره في الجريدة الرسمية عدد (6585

ترصد تنفيذ العهد الدولي  دية والاجتماعية والثقافيةلجنة الحقوق الاقتصا .0

اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق  الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

ديسمبر  61املؤرخ في ( 06-د)ألف  0022والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة 

 .08مادة ، وفقا لل6581يناير  3: تاريخ بدء النفاذ 6511

نونبر  7)بتاريخ  6.85.671وقد انضم املغرب لهذا العهد بمقتض ى الظهير الشريف رقم 

 .06/29/6572بتاريخ  3909، وتم نشره في الجريدة الرسمية عدد (6585

ترصد تنفيذ الاتفاقية الدولية للقضاء على  لجنة القضاء على التمييز العنصري  .3

اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار  جميع أشكال التمييز العنصري 

 6: تاريخ بدء النفاذ 6519ديسمبر  06املؤرخ في ( 02-د)ألف  0621الجمعية العامة لألمم املتحدة 

 65وفقا للمادة ، 6515يناير 

، (6515أكتوبر  08)بتاريخ  65.17وقد انضم املغرب لهذا العهد بمقتض ى الظهير الشريف 

 26/20/6582بتاريخ  0577ونشر في الجريدة الرسمية عدد 

ترصد تنفيذ اتفاقية القضاء على  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة .6

ديسمبر  67املعتمدة من طرف الجمعية العامة لألمم املتحدة في  جميع أشكال التمييز ضد املرأة
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ر ديسمب 01)صادر في  6.53.316؛ وقد انضم إليها املغرب بمقتض ى الظهير الشريف رقم 6585

 .67/26/0226بتاريخ .6711املنشور في الجريدة الرسمية عدد ( 0222

ترصد تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من  لجنة مناهضة التعذيب .9

املعتمدة من طرف الجمعية  أو الالإنسانية أو املهينةضروب املعاملة أو العقوبة القاسية 

 6576ديسمبر  62العامة لألمم املتحدة في 

( 6551نوفمبر  06)صادر في  6.53.310انضم إليها املغرب بمقتض ى الظهير شريف رقم 

 .65/60/6551بتاريخ  6662املنشور في الجريدة الرسمية عدد 

املعتمدة من طرف  ترصد تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل لجنة حقوق الطفل .1

، والتي انضم إليها املغرب بمقتض ى ظهير 6575نوفمبر  02الجمعية العامة لألمم املتحدة في 

 6662الجريدة الرسمية عدد  املنشور في( 6551نوفمبر  06)صادر في  6.53.313شريف رقم 

 .65/60/6551بتاريخ 

ترصد تنفيذ الاتفاقية الدولية لحماية حقوق  اللجنة املعنية بالعمال املهاجرين .8

 67املعتمدة من طرف الجمعية العامة لألمم املتحدة في  د أسرهمجميع العمال املهاجرين وأفرا

 0) صادر في  6.53.368، وقد انضم إليها املغرب بمقتض ى الظهير الشريف رقم 6552ديسمبر 

 .03/26/0260بتاريخ  1269ونشر في الجريدة الرسمية عدد (  0266أغسطس 

ترصد تنفيذ الاتفاقية الدولية  اللجنة املعنية بحقوق ألاشخاص ذوي إلاعاقة .7

املعتمدة من طرف الجمعية العامة لألمم املتحدة بنيويورك في  لحقوق ألاشخاص ذوي إلاعاقة

 0) صادر في  6.27.663رب بمقتض ى الظهير الشريف رقم ؛ وانضم إليها املغ 0221ديسمبر  63

 (. 0266أغسطس 

ترصد تنفيذ الاتفاقية الدولية لحماية  اللجنة املعنية بحاالت الاختفاء القسري  .5

املعتمدة من طرف الجمعية العامة لألمم املتحدة  ألاشخاص من الاختفاء القسري  جميع

صادر  6.60.03؛ ووافق عليها املغرب بمقتض ى الظهير الشريف رقم 0221ديسمبر  02بنيويورك في 

املوافق بموجبه على الاتفاقية الدولية  02.60بتنفيذ القانون رقم (  0260أغسطس  0) في 
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خاص من الاختفاء القسري، وتم نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية عدد لحماية جميع ألاش

 .62/20/0266بتاريخ  1005

اللجنة الفرعية املعنية بمنع التعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة  .62

 بالبروتوكول الاختياري التفاقية مناهضة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
ً
، املنشأة عمال

ة، من طرف الجمعية العامة لألمم املتحد(  0220ديسمبر  67) التعذيب املعتمد بنيويورك في 

(  0263يونيو  68) صادر في  6.63.13والذي وافق عليه املغرب بمقتض ى الظهير الشريف رقم 

املوافق بموجبه على البروتوكول الاختياري التفاقية مناهضة  606.60بتنفيذ القانون رقم 

التعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، واملنشور في 

 .06/66/0266بتاريخ  1366الجريدة الرسمية عدد 

 اآلليات غري التعاقدية: الفرع الرابع

وبغض النظر عن انخراط دولة ما في إحدى الاتفاقيات من عدمه، فهي تخضع تلقائيا 

بمجرد انضمامها ملنظمة ألامم املتحدة آلليات تنقسم لثالثة أنواع، وتسمى آلاليات املبنية على 

 :ملتحدةميثاق ألامم ا

التي يوجهها مواطنو الدول ألاعضاء بخصوص ادعاء انتهاك  :آلية الشكاوى الفردية -

 .حق من حقوقهم املحمية بالقانون الدولي لحقوق إلانسان

الذين يتم تكليفهم بإنجاز تقارير حول : آلية املقررين الخواص والخبراء املستقلين -

 .معين وضعية حقوق إلانسان في بلد معين، أو حول موضوٍع 

التي تستعِرض وضعية حقوق إلانسان في كل  :آلية الاستعراض الدوري الشامل -

وتدور أشغال . وذلك وفق تسلسل دوري كل أربع سنوات ونصف. الدول ألاعضاء دون اسثتناء

التابع لألمم املتحدة بجنيف منذ  61كل هذه آلاليات في إطار دورات مجلس حقوق إلانسان

سنوات من طرف  3عضوا يمثلون الدول، يتم انتخابهم ملدة  68ويتألف املجلس من  .2006

من  63عضوا من إفريقيا،  63: الجمعية العامة لألمم املتحدة وفق التوزيع الجغرافي التالي

                                      
 .2006مارس  15تم إحداث مجلس حقوق إلانسان في ألامم املتحدة بتاريخ  61
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من دول أوروبا الغربية ودول  8من أمريكا الالتينية والكرايبي،  7من أوروبا الشرقية،  1آسيا، 

 .أخرى 

 غرب في مجال حقوق إلانساناملمارسة الاتفاقية للم

 تأسيس ألامم املتحدة 
َ
كان املغرب تحت السلطة إلادارية والسياسية للدولة الفرنسية لحظة

ابتداء من  62وسْرعان ما التحق بهذه املنظمة بصفته دولة مستقلة كاملة العضوية. 1945سنة 

ل ومنذ ذلك الحين ما فِتأ املغرب يعلن انخراطه في املن .1956نونبر  12 ظومة الدولية، واختار تحم 

 .الالتزامات الناتجة عن تعهداته الدولية

ويقدم املغرب تقاريره أمام هيئات املعاهدات، كما سمح بزيارة عدد مهم من املقررين 

الخواص السيما في السنوات الهمس ألاخيرة، كما خضع لثالث دورات من الاستعراض الدوري 

 .0268و 0260و  0227الشامل سنة 

ني عن البيان أن منهجية اشتغال كل هذه آلاليات املذكورة تنبني على التعاون مع الدول وغ

ومناقشة وضعية حقوق إلانسان واملجهودات التي تبذلها كل دولة للوفاء بالتزاماتها الدولية، مع 

 .إصدار توصيات ومالحظات يتم توجيهها للدول املعنية

 نظومة حقوق إلانساننماذج من التوصيات املوجهة للمغرب من م

  توصيات لجنة القضاء على التمييز العنصري  

 :0262غشت  67-68بعد فحص التقرير الوطني في 

  توص ي اللجنة الدولة الطرف ببذل املزيد من الجهود بغية تعزيز اللغة والثقافة

م ألامازيغيتين، السيما عن طريق تعليمهما، كما توصيها باتخاذ التدابير الالزمة لضمان عد

تعرض ألامازيغ ألي شكل من أشكال التمييز العنصري، السيما في التوظيف وفي الحصول على 

 .الخدمات الصحية

   في " مغربية الاسم"توص ي اللجنة الدولة الطرف بتوضيح معنى ونطاق مفهوم

 بضمان تطبيق ضباط الحالة املدنية ملا نص عليه . تشريعاتها
ً
وتوص ي الدولة الطرف أيضا

                                      
 .1956نونبر  12بتاريخ  1111قرار الجمعية العامة بقبول طلب عضوية املغرب، عدد  62



 حقوق إلانسان والحرايت العامة

 جامعة ابن زهر –أستاذ القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية  :الدكتور رشيد كديرة 51 

 

املتعلق باختيار ألاسماء والذي يضمن لجميع  0262أبريل  25ة الداخلية املؤرخ في وزار  مقرر 

 .املواطنين تسجيل ألاسماء، وخاصة ألامازيغية منها

  86و 83و 06توص ي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن التطبيق الكامل للمواد 

اصة عن طريق من قانون املسطرة الجنائية وبأن تكفل خدمات الترجمة الفورية، خ 602و

تدريب عدد أكبر من املترجمين الفوريين املحلفين، وبأن تضمن استفادة املتقاضين من 

الفئات الضعيفة غير املتحدثة باللغة العربية من نظام جيد إلقامة العدل، السيما منهم 

 .ألامازيغ والصحراويون والزنوج واملهاجرون والالجئون وطالبو اللجوء

 لطرف ببذل مزيد من الجهود للتدريب على حقوق إلانسان، توص ي اللجنة الدولة ا

وخاصة على مكافحة التمييز العنصري، ومزيد من جهود التحسيس كذلك في صفوف 

املوظفين املكلفين بإنفاذ القوانين، وال سيما العاملين في الشرطة والدرك والقضاء وإدارة 

ِسين، بقيم التسامح
والوئام بين ألاعراق أو إلاثنيات  السجون، وفي صفوف املحامين واملدر 

وتوص ي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تواصل تنفيذ مبادراتها . والعالقات بين الثقافات

 تجاه بعض 
ً
لتحسيس عامة الناس وتثقيفهم بشأن التنوع الثقافي والوئام والتسامح، خصوصا

ملواطنين والالجئين الفئات الضعيفة، وخاصة بعض ألامازيغ والصحراويين والزنوج وغير ا

 .وطالبي اللجوء

 : التوصيات الصادرة عن الخبيرة املستقلة املعنية بالحقوق الثقافية 

، بحثت الخبيرة املستقلة جوانب مختلفة من 0266في تقرير زيارتها للمغرب شهر شتنبر 

قافية، تعزيز وحماية الحقوق الثقافية في املغرب، مع التركيز على حق املشاركة في الحياة الث

والحق في الوصول إلى التراث الثقافي والتمتع به، وإعمال الحقوق الثقافية في مجالي التعليم 

كما تطرقت إلى مسألة إعمال الحقوق الثقافية ملجموعات متنوعة، بما فيها . ووسائط إلاعالم

 . ألاشخاص ذوو إلاعاقة والطائفتان ألامازيغية واليهودية

 ى الجهود البارزة التي بذلها املغرب في السنوات ألاخيرة تشدد الخبيرة املستقلة عل

دخلت على الدستور . من أجل احترام وتعزيز حقوق إلانسان
ُ
فقد عززت التعديالت التي أ
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حماية حقوق إلانسان، بما فيها تلك املتعلقة بفئات السكان ألاكثر ضعًفا، وأولت أهمية 

 .اللغة ألامازيغية صفة رسمية أعظم للحقوق الثقافية والتنوع الثقافي، ومنحت

  مازالت بعض القوانين والسياسات واملمارسات القائمة ال تتماش ى مع الالتزام

الدولي والدستوري الذي أخذته الدولة على عاتقها إلقرار واحترام الحقوق الثقافية والتنوع 

لحقوق الثقافية وينبغي إنفاذ ألاحكام الدستورية الجديدة، السيما تلك املتعلقة با. الثقافي

والتنوع الثقافي، إنفاذا فعاال من خالل اعتماد قوانين، بما فيها جميع القوانين الفرعية 

وتتطلب هذه القوانين والتدابير الجديدة اعتماد . املناسبة، مثلما ينص على ذلك الدستور 

ين سياسات واستراتيجيات مناسبة وينبغي أن تقترن بتدريب مناسب وتوجيه صحيح للمسؤول

وفي حين تدرك الخبيرة املستقلة أن الدستور املعدل لم يعتمد إال مؤخرا، . املكلفين بتطبيقها

ا تحث الحكومة على اتخاذ إجراءات في الوقت املناسب بشأن هذه املسألة من خالل نهفإ

 مواصلة عملية التشاور التي اعُتمدت لتعديالت الدستور وزيادة تعزيزها؛

  الثقافية لألشخاص املنتمين إلى جماعات ثقافية معينة وتستلزم كفالة الحقوق

منحهم إمكانية إلاسهام بوجهات نظرهم الثقافية الفردية ( ألامازيغ واليهود وجماعات أخرى )

والجماعية في رسم معالم التطورات الثقافية والاجتماعية في البلد بكامله، وفي الوقت نفسه 

وتنطوي أيًضا كفالة هذه الحقوق على تعزيز . ليهحفظ عناصر ثقافتهم التي يودون الحفاظ ع

وحماية حقهم في صون وتطوير طريقة عيشهم ولغتهم ودينهم ونظام تقاليدهم وأعرافهم 

 .وغيرها من املظاهر الفنية والثقافية

  وتشجع الخبيرة املستقلة حكومة املغرب على النظر إلى التنوع الثقافي كمْورد ال

واتخاذ تدابير لتعميم التنوع الثقافي والتراث الثقافي لسكان البلد  يقدر بثمن إلدماج الجميع،

املتنوعين عن طريق جملة أمور منها الترويج لهذه الثقافات من خالل التثقيف ووسائط 

إلاعالم وألانشطة الثقافية، وتعزيز الكفاءات متعددة الثقافات لدى جميع املؤسسات 

 في صفوف املوظفين الحكوميين؛ الرسمية وتشجيع املهارات ثنائية اللغة
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ولهذا . وحسب رأي الخبيرة املستقلة، ال بد من التصدي لعدد من التحديات املحددة

السبب، تدعو الحكومة إلى زيادة الدعم املقدم من أجل تعزيز الثقافة ألامازيغية والحفاظ عليها 

 :من خالل ما يلي

اللغة ألامازيغية، صفة  سن قوانين فورية إلنفاذ الحكم الدستوري الذي يمنح -

 رسمية؛ 

تخصيص إعانات للفنانين ألامازيغ واملسارح والجمعيات الثقافية ألامازيغية، بما في  -

 ذلك الفنانون ألامازيغ ضمن الفرق التي تسافر إلى الخارج لتمثيل ثقافة املغرب؛

 إصالح قطاع التعليم من أجل ضمان استخدام اللغة ألامازيغية في جميع املجاالت -

التعليمية، وإدراج الكتب املدرسية املكتوبة باللغة ألامازيغية في القائمة الرسمية للكتب 

ها وزارة التربية لتوزيعها باملجان في جميع املدارس؛ عد 
ُ
 التي ت

تقديم التمويل واملساعدة الكافيين لتدابير بناء القدرات من أجل تعزيز، استخدام  -

اة العامة؛ وبصورة خاصة، ينبغي تقديم مزيد من اللغة ألامازيغية في التعليم والحي

املساعدة املالية للمعهد امللكي للثقافة ألامازيغية لضمان توزيع الكتب واملنشورات ذات 

 الصلة على نطاق واسع في املناطق الريفية؛

ضمان قيام قنوات وسائط إلاعالم التي تبث برامجها باللغة العربية ببث ما ال يقل  -

ئة من برامجها باللغة ألامازيغية، مثلما ينص على ذلك القانون؛ وينبغي اتخاذ في املا 32عن 

مزيد من التدابير إلعداد برامج على الصعيدين الوطني وإلاقليمي من أجل دعم الجهود 

الرامية إلى تعزيز معرفة التراث الثقافي والتنوع في البرامج التعليمية والشبابية، وتعبئة 

 ية للدعوة إلى هذا النهج؛وسائط إلاعالم الوطن

تعزيز املهارات اللغوية في صفوف املوظفين الحكوميين وإلاداريين، الذين يقدمون  -

خدمات عامة للناطقين باألمازيغية، وفي صفوف القضاة واملحامين، وضمان تدريب وتوفر 

 مترجمين شفويين لدى املحاكم؛



 حقوق إلانسان والحرايت العامة

 جامعة ابن زهر –أستاذ القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية  :الدكتور رشيد كديرة 54 

 

ذكرة وزارة الداخلية ضمان تقيد سجالت الحالة املدنية تقيدا تاما بأحكام م -

وينبغي للحكومة أن تتيح الوصول إلى . واملتعلقة باختيار ألاسماء 0262أبريل  5املؤرخة 

سبل الانتصاف في الوقت املناسب وبشكل فعال لألشخاص الذين حرموا من تسجيل 

وفي هذه الحالة، ينبغي أن يقدم موظفو الحالة املدنية ردوًدا خطية إلى . أسماء أطفالهم

حاب الطلبات، في الوقت املناسب، مع إلاشارة بوضوح ألسباب هذا الرفض وإمكانيات أص

وينبغي للحكومة أن تفكر أيًضا في اعتماد قانون جديد يقر حق كل شخص في . الطعن فيه

 اختيار اسم طفله بحرية بلغته الخاصة؛

تغيير  التي تنص على 0220يناير  8املؤرخة  600إلغاء مذكرة وزارة التربية رقم  -

ألاسماء غير العربية لعدد من املدارس بأسماء عربية، وإلغاء أي تشريعات أخرى من هذا 

وينبغي للمغرب أن يحترم حق الفرد في الوصول إلى التراث الثقافي لجماعته . القبيل

 ولآلخرين والتمتع به، بما فيه تاريخ املجتمعات املحلية وشخصياتها البارزة وتراثها اللغوي؛

ر عن التنوع الذي يزخر  تنقيح - مادة التاريخ وغيرها من املواد في الكتب املدرسية لتعب 

به البلد، مع ضمان تمثيل كاٍف للتنوع الثقافي بين املؤلفين، وكذلك في لجنة الاستعراض 

وباإلضافة إلى ذلك، ينبغي أن تشمل برامج . املستقلة التي توافق على الكتب املدرسية

 .يات تعبر عن ثراء التنوع الثقافي املغربي بأكثر ألاساليب تفاعال وابتكاًراتدريب املدرسين منهج

استعراض ممارساتها املتصلة بتسجيل الجمعيات من أجل ضمان الاحترام التام  -

 للحق في حرية تكوين الجمعيات، دون أي تمييز؛

 وضع خطة عمل وطنية للتنمية الثقافية تضمن بشكل فعال إبراز التنوع الثقافي؛ -

وعلى الخصوص، ترويج القيم إلايجابية للتنوع الثقافي من خالل التعليم ووسائط إلاعالم 

ولتحقيق هذا الهدف، ينبغي تخصيص موارد كافية . وبرامج خاصة لألشخاص ذوي إلاعاقة

لتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات والبرامج املناسبة على الصعيد املركزي وإلاقليمي 

ساهم مفاهيم حقوق إلانسان واملساواة بين الجنسين والعدالة وينبغي أن ت. واملحلي

 .الاجتماعية في إعداد خطة وطنية للتنمية الثقافية
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جَمع، خالل التعداد السكاني لعام  -
ُ
 0266توص ي الخبيرة املستقلة أيًضا بأن ت

 معلومات عن تركيبة السكان، واستخدام اللغتين العربية وألامازيغية وغيرهما من اللغات،

وفي هذا الصدد، قد ترغب الحكومة في . وأي مؤشر آخر على التنوع إلاثني والثقافي للسكان

 . التماس مساعدة اليونسكو فيما يخص عملها املتعلق باملؤشرات الثقافية

 :توصيات لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

اعتمـــــاد وتنفيـــــذ أوصـــــت اللجنـــــة بالتـــــي نـــــوقش فيهـــــا التقريـــــر املغربـــــي الرابـــــع،  56فـــــي دورتهـــــا  

قـــــانون شـــــامل ملكافحـــــة التمييـــــز يحظـــــر بصـــــفة عامـــــة جميـــــع أشـــــكال التمييـــــز، املباشـــــر منـــــه وغيـــــر 

املباشـــر، ويجيـــز تنفيـــذ التـــدابير الخاصـــة املؤقتـــة ملصـــلحة الفئـــات املحرومـــة أو املهمشـــة؛ بمـــا فـــي 

قـــاليم التـــي تحـــول دون ذلـــك اتخـــاذ جميـــع التـــدابير التصـــحيحية الالزمـــة ملعالجـــة الفـــوارق بـــين ألا

تمتـــع جميـــع الســـكان بـــالحقوق الاقتصـــادية والاجتماعيـــة والثقافيـــة علـــى قـــدم املســـاواة؛ واتخـــاذ 

 بحقـــــــوقهم املنصـــــــوص عليهـــــــا فـــــــي العهـــــــد الـــــــدولي لللحقـــــــوق 
ً
تـــــــدابير تكفـــــــل لألمـــــــازيغ التمتـــــــع كليـــــــا

 قتضاء؛الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خالل اعتماد تدابير خاصة مؤقتة عند الا

كما أوصت اللجنة باعتماد مشروع القانون ألاساس ي بشأن اللغة ألامازيغية باعتبارها من 

اللغات الرسمية للدولة في أقرب وقت ممكن، وبتكثيف جهودها من أجل توفير التعليم الابتدائي 

ائي ملسألة والثانوي والجامعي بهذه اللغة، وزيادة الحيز املخصص لها في التلفزيون، وإيجاد حل نه

 باتخاذ تدابير تكفل لألمازيغ والصحراويين . ألاسماء ألامازيغية
ً
وتوص ي اللجنة الدولة الطرف أيضا

 بحقهم في املشاركة في الحياة الثقافية دون تقييد
ً
 باتخاذ تدابير إضافية . التمتع كليا

ً
وتوصيها أيضا

هويتهم وتاريخهم وثقافتهم ولغتهم  لحماية التنوع الثقافي، وتمكين ألامازيغ والصحراويين من صون 

، تشجع اللجنة الدولة الطرف على . وعاداتهم وتقاليدهم وتعزيزها والتعبير عنها ونشرها
ً
وأخيرا

املض ي في تيسير سبل تمتع الجميع بالثقافة والعلوم، بما في ذلك تيسير إمكانية الوصول إلى 

  شبكة إلانترنت، والسيما لألشخاص ذوي إلاعاقة وللسكان
ً
وفي هذا الصدد، تحيل . ألاشد عوزا

بشأن حق كل فرد في املشاركة في الحياة ( 0225)06اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 

 .الثقافية
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 :توصيات لجنة الحقوق املدنية والسياسية 

أن استعرَضت اللجنة التقرير املغربي السادس وارتأت أنه ينبغي للدولة  118في دورتها  

، من أجل تشجيع حصول  تسرع
ً
جهودها العتماد القانون التنظيمي املتعلق باللغة ألامازيغية قريبا

ألامازيغ على التعليم بلغتهم، والسماح باستعمال ألامازيغية في إلاجراءات القضائية وإلادارية، 

 . إضافة إلى تسجيل ألاسماء ألامازيغية

ير الدوري السادس، والردود الخطية على وينبغي للدولة الطرف أن تنشر نص العهد، والتقر 

قائمة املسائل التي وضعتها اللجنة، وهذه املالحظات الختامية، على نطاق واسع من أجل توعية 

السلطات القضائية والتشريعية وإلادارية، واملجتمع املدني، واملنظمات غير الحكومية العاملة في 

وينبغي أن تترجم التقرير وهذه املالحظات . هدالبلد، وعامة الناس، بالحقوق التي يكرسها الع

 .الختامية إلى لغتيها الرسميتين

 :توصيات الاستعراض الدوري الشامل 

أوص ى أعضاء مجلس حقوق إلانسان املغرب بمواصلة جهوده  1026في جولته الثالثة سنة  

 .ألامازيغييناملحمودة باتجاه تطوير اللغات الوطنية وتعزيز وحماية اللغة والتراث الثقافي 

كما طالبوا املغرب بضمان الولوج املتساوي إلى املوارد الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك 

 .الحصول على التعليم الجامعي وعلى دروس في اللغات التقليدية للسكان ألامازيغ

 اآلليات اإلقليمية لحماية حقوق اإلنسان: المبحث الثاين

تزايد  63ساني في تدويل حقوق إلانسان والحريات العامةساهم تطور القانون الدولي إلان

وذلك . الاهتمام باملجال الحقوقي على املستوى إلاقليمي، سواء في أوروبا أو أمريكا وحتى إفريقيا

، وإبرام مجموعة من 64من خالل إنشاء مجموعة من الهيئات إلاقليمية، قضائية مدنية

. تي تنص على ضرورة حماية حقوق إلانسانالاتفاقيات وإصدار مجموعة من التشريعات ال

تكتسب آلاليات إلاقليمية دورا هاما في حماية حقوق إلانسان والحفاظ عليها وذالك بمراعاة 

                                      
 81، ص 6888دار البيضاء، ال –الحريات العامة وحقوق إلانسان، الطبعة ألاولى، مطبعة النجاح الجديدة : رقية املصدق  63
 .811، املطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، ص 8111حقوق إلانسان في النظام القانوني الدولي، الطبعة ألاولى : يوسف البحيري   64
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الاعتبارات إلاقليمية املشتركة بين الدول، سواء على مستوى القيم، أو الجوانب الاقتصادية 

قليمية هو إنصاف أصحاب الحقوق الذي والدور الذي تلعبه آلاليات إلا. والاجتماعية والثقافية

انتهكت حقوقهم في البلد ألاصلي وإمكانية رفع قضيتهم خارج حدود بلدهم أمام هيئات ومنظمات 

 من إلاطارات إلاقليمية، ومن بين آلاليات 
ً
حقوقية إقليمية شريطة أن تكون دولتهم املعنية جزءا

، الحكمة ألامريكية 65وربية لحقوق إلانساناملحكمة ألا : إلاقليمية لحماية حقوق إلانسان نجد

إضافة إلى مجموعة من الهيئات . لحقوق إلانسان، املحكمة إلافريقية لحقوق إلانسان والشعوب

التي تنظم في شكل لجان كاللجنة ألاوربية للحقوق الاجتماعية، واللجنة إلافريقية للحقوق 

مة البلدان ألامريكية لحقوق إلانسان، والشعوب، لجنة البلدان ألامريكية لحقوق إلانسان ومحك

 . ثم اللجنة العربية لحقوق إلانسان

 .المحكمة األوربية لحقوق اإلنسان: الفرع األول

تعتبر املحكمة ألاوروبية لحقوق إلانسان ملجأ للمواطنين واملقيمين في الحاالت التي عجزوا 

ضد دولهم أمام تلك  عن الحصول على حقوقهم داخل بلدانهم، حيث يمكنهم تقديم شكوى 

املحكمة  ، التي تتكون من عدد القضاة الذي يساوي عدد أعضاء مجلس أوروبا وال يجوز أن 

تضم قاضيين من جنسية واحدة، و تمتد والية كل قاض تسع سنوات غير قابلة للتجديد  بينما 

انتخابهم مرة  رئيس املحكمة و نائبه يتم انتخابهم  من املحكمة نفسها ملدة ثالث سنوات و يجوز 

(. قاض لكل دولة طرف)قاض مستقل  68تتألف املحكمة ألاوروبية لحقوق إلانسان من . أخرى 

يمكن للمحكمة أن تتلقى شكاوى من أي شخص أو مؤسسة غير حكومية أو جماعة أو أفراد 

و يَدعون بأنهم ضحايا النتهاك ارتكبته احد الدول ألاطراف للحقوق التي نصت عليها الاتفاقية أ

 .66برتوكوالتها

                                      
بموجب الاتفاقية ألاوروبية لحقوق إلانسان وتعنى  6818املحكمة ألاوروبية لحقوق إلانسان محكمة فوق وطنية تأسست في سنة   65

م بدراسة الشكاوي املقدمة إليها بأن إحدى الدول ألاعضاء تخرق حقوق إلانسان املنصوص عليها في الاتفاقية وبروتوكوالتها، ويمكن أن يتقد

 حق إلافتاء فيها
ا
 .بالشكوى أفراٌد أو دوٌل أعضاٌء أخرى، وللمحكمة أيضا

التفاقية حقوق إلانسان والحريات  66يات البروتوكول رقم املحكمة ألاوروبية لحقوق إلانسان خاضعة من حيث تنظيمها ملقتض  66

 .6884نوفمبر  6ألاساسية، وقد دخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ في 
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تتألف املحكمة ألاوروبية لحقوق إلانسان من أربعة أقسام ويتكون كل قسم من سبعة 

قاضيا، و تجتمع  68أعضاء، ومن أربعة غرف يضم كل منها سبعة قضاة و غرفة كبرى مكونة من 

ا يمتد اختصاص املحكمة إلالزامي إلى القضاي. املحكمة في لجان مكون كل منها من ثالثة قضاة

بين الدول وشكاوى ألافراد التي تشمل تلك املقدمة من مجموعات ألافراد أو املنظمات الغير 

حكومية، وتعتبر املحكمة الهيئة الوحيدة التي تسهر على حسن تطبيق أحكام الاتفاقية من الدول 

 : ألاطراف، و قد أسندت باملحكمة ثالثة أدوار أساسية

  ارية حول املسائل املتعلقة بتفسير إعطاء آراء استش: الدور الاستشاري

الاتفاقية أو البروتكوالت امللحقة بها، ويقدم الرأي الاستشاري للمحكمة من لجنة الوزراء ، 

 .   67بأغلبية ألاصوات في اللجنة

  النظر و البت في الشكاوى املقدمة من الدول و ألافراد ، و : الدور القضائي

إلانصاف املحلية، وتعتبر قرارات املحكمة نهائية  يشترط في قبول الشكاوى ، استنفاد سبل

 .   وإلزامية  وغير قابلة لالستئناف

  للمحكمة حق النظر في الشكوى والقيام بإجراءات : دور التسوية والتوفيق

  التوفيق بين الفرد والدولة املدعى عليها

لتي تقرر فيها كما للمحكمة الحق في أن تقرر منح التعويض للطرف املتضرر في الحاالت ا 

 .ذلك

 68المحكمة األمريكية لحقوق اإلنسان: الفرع الثاين

تم تأسيس املحكمة ألامريكية لحقوق إلانسان، واملكونة من سبعة أعضاء، كنتيجة لدخول 

 0225مايو  36و بحلول . الاتفاقية ألامريكية حيز النفاد، وكان لهذه املحكمة مقرا في سان جوزي

منها بالوالية إلالزامية للمحكمة، يظهر  06دولة،  وأقرت  06الاتفاقية  أصبحت الدول ألاطراف في

                                      
 . 66من البروتوكول رقم  81املادة   67
خوسيه، ويقع مقرها في مدينة سان  6818مايو  88محكمة الدول ألامريكية لحقوق إلانسان هيئة قضائية مستقلة تأسست في   68

كوستاريكا وتشكل نظام حماية لحقوق إلانسان في دول منظمة الدول ألامريكية، والتي تعمل على دعم وتعزيز الحقوق والحريات ألاساسية 

 .في ألامريكتين
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وضعت هذه  .69من خالل هذا الدور ألاساس ي للقضاء كضمانة للحريات العامة وحقوق إلانسان

ألاخيرة في السنوات ألاخيرة تشريعا مهما بشأن عدم تناسب قوانين العفو مع التزامات الدول 

انت العديد من الدول قد تبنت قوانين العفو بهدف منع املالحقة بمقتض ى الاتفاقية، حيت ك

القضائية ألفراد القوات ألامنية وأعضاء الحكومات على انتهاكات حقوق إلانسان خالل فترات 

الدكتاتورية العسكرية، وقد نتج عن ألاساليب املضادة لحاالت التمرد التي اتبعتها قوى ألامن 

نينات، حاالت اختفاء أو تعذيب أو اعتقال تعسفي آلالف خالل حقبة السبعينات والثما

فقد استخدمت املحاكم في ألارجنتين نموذج التشريع في نظام / ألاشخاص، وعلى سبيل املثال

 .الدول ألامريكية في إلغاء قوانين العفو الخاصة بها

 –من مواطني الدول أعضاء منظمة الدول ألامريكية  –تتكون املحكمة من سبعة قضاة 

يتم انتخابهم بشكل فردي من بين القضاة ذوي املكانة ألاخالقية العالية وذوي الاختصاص 

املعترف به في مجال حقوق إلانسان والذين لهم املؤهالت املطلوبة ملباشرة أعلى املهام القضائية 

بموجب قانون الدولة التي هم مواطنون لها أو الدولة التي تقدمهم كمرشحين،  وال يجوز أن 

أما فيما يتعلق باالختصاصات تمارس املحكمة . يكون اثنان من القضاة من مواطني نفس الدولة

، املصنفة حسن النظام ألاساس ي 70ألامريكية لحقوق إلانسان مجموعة من الاختصاصات

 . للمحكمة إلى اختصاصات قضائية وأخرى استشارية

 .71المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب: الفرع الثالث

تعتبر املحكمة إلافريقية لحقوق إلانسان إحدى الهيئات القضائية التي أنشأهما الاتحاد 

ألافريقي لرصد انتهاكات حقوق إلانسان في القارة، وهي مكملة لعمل اللجنة ألافريقية لحقوق 

أنشئت املحكمة ألافريقية بموجب البروتوكول امللحق بامليثاق ألافريقي . إلانسان والشعوب

ق إلانسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة أفريقية لحقوق إلانسان والشعوب، والذي دخل لحقو 

                                      
 .681الحريات العامة وحقوق إلانسان، مرجع سابق، ص : رقية املصدق  69
 .6841لحقوق إلانسان  لسنة  محددة بمقتض ى النظام ألاساس ي للمحكمة ألامريكية  70
املحكمة ألافريقية لحقوق إلانسان والشعوب هي محكمة قارية أسستها الدول ألافريقية لضمان حماية حقوق إلانسان والشعوب في   71

 .8118املحكمة تعزز وظائف اللجنة ألافريقية لحقوق إلانسان والشعوب، تم إنشائها في . أفريقيا
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بين ألفريقي من الاتحاد امن قبل قاضًيا منتخبين  66وتتألف املحكمة من . 0221حيز النفاذ عام 

 .الدول ألاعضاءترشحهم مرشحين 

البروتوكول، أما من حيث اختصاصات املحكمة، فقد جاءت موزعة على أكتر من مادة في 

وقد حددها البروتوكول . وتقوم املحكمة ب وظيفتان ألاولى قضائية والثانية ذات طابع استشاري 

 : املنشأ للمحكمة على الشكل التالي

 تعزيز وحماية حقوق وحريات وواجبات إلانسان والشعوب. 

 تفسير الاتفاقيات وكل نص يتعلق بحقوق إلانسان. 

 بت في الشكاوى املقدمة من تمارس وظيفة قضائية من خالل ال

 .طرف الدول وألافراد

 تقوم بمهام تقص ي الحقائق. 

مارس  09ومن بين أحدث ألاحكام التي أصدرتها املحكمـة حكمهـا الرائـد، الصـادر بتـاريخ  

مارس، حيث حكمت املحكمة باإلجماع بـأن تقوم ليبيا بوضع حد  32واملنشور بتاريخ  0266

ألي فرد، في خرق " السالمة البدنيـة"ي الخسائر في ألارواح أو انتهاك لإلجراءات التي تتسبب ف

 69الحكم ملزم على ليبيا، ومطلوب منها أن تعود على املحكمة خالل . للقانون الدولي إلانساني

 بالخطوات التي اتخذتها لتنفيذ الحكم
ً
 .يوما

 .اللجنة األوروبية للحقوق االجتماعية: الفرع الرابع

، 72اللجنة ألاوروبية للحقوق الاقتصادية ببنود امليثاق الاجتماعي ألاوروبي ترتبط أعمال

تتكون اللجنة . حيث تعمل هذه ألاخيرة على ضمان احترام التنزيل السليم ملقتضيات هذا امليثاق

 يتم انتخابهم من قبل لجنة وزراء  69من  ECSRألاوروبية للحقوق الاجتماعية 
ً

عضًوا مستقال

يجوز رفع شكاوى انتهاك امليثاق إلى . دة ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدةمجلس أوروبا مل

الذي ينص على  6559اللجنة ألاوروبية للحقوق الاجتماعية بموجب البروتوكول إلاضافي لعام 

                                      
بعد توقيع  6811فبراير عام  81وأصبحت سارية املفعول في  6816أكتوبر عام  64ا تم فتحها للتوقيع في هو معاهدة ملجلس أوروب  72

 .عشرون دولة 6886أملانيا الغربية عليها، لتصدق عليها بحلول عام 
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كما يحق لبعض املنظمات . 6557نظام الشكاوى الجماعية والذي دخل حيز التنفيذ في عام 

قَبل في تقديم شكاوى إلى اللجنة 
ُ
ألاوروبية للحقوق الاجتماعية؛ تقوم اللجنة بتقييم الشكوى، وت

يجوز للدولة الطرف في امليثاق أن ترد على ذلك، كما يجوز . حال استيفاءها املتطلبات الرسمية

ألي من الطرفين طلب إجراء جلسة استماع، لُتصِدر اللجنة قرارها استناًدا على ألاسس 

 .املوضوعية

 .73اللجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب: الفرع الخامس

تم إحداث اللجنة إلافريقية لحقوق إلانسان بموجب املادة الثالثون من امليثاق إلافريقي 

تعقد جلستان سنويا، .لحقوق إلانسان والشعوب، وتتخذ اللجنة من بنجول في غامبيا مقرا لها

تتكون اللجنة من . دولة أفريقية أخرى  ليس في مقرها وحسب، فلها أن تعقد اجتماعاتها في أي

أحد عشر عضوا يتم اختيارهم من بين الشخصيات ألافريقية التي تتحلى بأعلى قدر من الاحترام 

ومشهود لها بسمو ألاخالق والنزاهة والحياد، وتتمتع بالكفاءة في مجال حقوق إلانسان والشعوب 

جال القانون، يزاول أعضاء اللجنة مع ضرورة الاهتمام بإشراك ألاشخاص ذوي الخبرة في م

 .من امليثاق 36مهامهم بصفتهم الشخصية، وفقا للمادة 

يتم انتخاب أعضاء اللجنة من مؤتمر رؤساء الدول والحكومات عن طريق الاقتراع السري 

من بين قائمة مرشحين من قبل الدول ألاطراف في امليثاق، ويجوز ألي دولة طرف في هذا امليثاق 

. كثر من شخصين، وينبغي أن يكون املرشحون من رعايا الدول ألاطرف في هذا امليثاقأن ترشح أ

حينما تتقدم إحدى الدول بمرشحين اثنين يجب أن يكون أحدهما من غير موطنيها حسب املادة 

، ويتولى ألامين العام لالتحاد إلافريقي تعيين أمين اللجنة وطاقم من العاملين لتمكينها من 36

، 38وتبلغ الوالية الزمنية ألعضاء اللجنة ست سنوات قابلة للتجديد وفقا للمادة . هامهاالقيام بم

 .مع عدم جواز وجود عضوين في اللجنة من دول واحدة

                                      
ف بتعزيز وحماية حقوق إلانسان والحق  73

َّ
وق الفردية في جميع اللجنة ألافريقية لحقوق إلانسان والشعوب هو جهاز شبه قضائي ُمكل

تم . ثاقأنحاء القارة ألافريقية فضال عن تفسير امليثاق ألافريقي لحقوق إلانسان والشعوب والنظر في الشكاوى الفردية املتعلقة بانتهاكات املي

 .6841نوفمبر  8إنشائها في 
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في مجال  74تمارس اللجنة إلافريقية لحقوق إلانسان والشعوب مجموعة من الاختصاصات

ثائق وإجراء الدراسات بتجميع الو  حماية حقوق إلانسان، حيث تقوم في هذا الصدد

والبحوث حول املشاكل ألافريقية في مجال حقوق إلانسان والشعوب وتنظيم الندوات والحلقات 

الدراسية واملؤتمرات ونشر املعلومات وتشجيع املؤسسات الوطنية والشعوب وتقديم املشاورة 

تهدف إلى حل ورفع التوصيات إلى الحكومات عند الضرورة، وصياغة املبادئ والقواعد التي 

إضافة إلى . املشاكل القانونية املتعلقة بالتمتع بحقوق إلانسان والشعوب والحريات ألاساسية

التعاون مع سائر املؤسسات إلافريقية والدولية املعنية بحقوق إلانسان والشعوب وحمايتها، 

التقارير من وتقوم اللجنة بمجموعة من الاختصاصات ألاخرى املرتبطة بإعداد الدراسات و تلقي 

 .الدول ودراستها

 .75لجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان:  الفرع السادس

تشكلت اللجنة ألامريكية لحقوق إلانسان بقرار من وزراء الشؤون الخارجية في الاجتماع 

وتتألف اللجنة من سبعة أعضاء وتقع في مقر . في سنتا جو بتشيلي  6595الخامس في العام  

ألامريكية في مدينة واشنطن، وتقوم بفحص واتخاذ القرارات بشان الالتماسات منظمة الدول 

التي تزعم وجود انتهاكات لحقوق إلانسان و كذلك القيام بزيارات ميدانية للدول ألاعضاء عند 

الاقتضاء، وإعداد تقارير عن تلك الزيارات، ويرفعون هده التقارير للجلسة العامة حول 

اصات كما تم تأسيس وحدة للمدافعين عن حقوق إلانسان في مقر املوضوعات محل الاختص

وترتبط عموما الاختصاصات ألاساسية التي تقوم بها اللجان ألامريكية لحقوق . أمانة اللجنة

إلانسان، بتشجيع مراقبة حقوق إلانسان والدفاع عنها، إضافة إلى املهام التمثيلية لكافة الدول 

 .ألاعضاء

                                      
امليثاق إلافريقي لحقوق إلانسان  من 81تم تنظيم اختصاصات اللجنة إلافريقية لحقوق إلانسان والشعوب بموجب املادة   74

 .والشعوب
ويقع مقرها واشنطن  6818لجنة الدول ألامريكية لحقوق إلانسان هي هيئة مستقلة تابعه ملنظمة الدول ألامريكية تأسست في عام   75

ي منظومة البلدان ألامريكية بجانب مع محكمة الدول ألامريكية لحقوق إلانسان، تعتبر واحدة من الهيئات ف. العاصمة، الواليات املتحدة

 .لتعزيز وحماية حقوق إلانسان
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ي موضوعات متعددة، مثل حقوق السكان ألاصليين، و حقوق املرأة، عمل مقررو اللجنة ف

وحقوق ألاطفال، وحقوق ألاشخاص املحرومين من حريتهم، وحقوق ذوي ألاصول إلافريقية 

و في الحاالت التي ال تلتزم الدولة بقرار اللجنة فإن . وحظر التمييز العنصري، و حقوق املهاجرين

ملحكمة ألامريكية لحقوق إلانسان، ما لم يصوت أغلبية أعضاء هذه ألاخيرة تحيل القضية إلى ا

اللجنة ضد هده إلاحالة، وفي تلك الحالة، تقوم اللجنة بتمثيل املدعي ونتيجة لقيامها بتقديم 

تقارير متواصلة لهيئات منظمة الدول ألامريكية حول انتهاكات حقوق إلانسان من قبل حكومات 

 .نة دورا في قيام الدول ألاعضاء بإدانة هده املمارساتغير ديمقراطية ، فقد لعبت اللج
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ملشكلة أعمق  راالاتفاقيات الدولية لحقوق إلانسان بالقانون الداخلي في حد ذاتها مظهَ تعتبر 

وقد أثارت هذه املسألة نقاشا فقهيا وقانونيا . 76نون الداخليتُهم  العالقة بين القانون الدولي والقا

التي ترتكز على كون القانون الداخلي  la théorie dualisteبين أنصار نظرية ثنائية القانون 

 la théorieُمستِقل تماما عن القانون الدولي والعكس بالعكس، وأنصار نظرية وحدة القانون 

moniste  ْيـن الدولي والداخلي مع ضرورة العمل على مالَءمتهما التي تذهب في اتجاه وح
َ
دة القانون

بإعطاء السمو لالتفاقية الدولية، خاصة في مجاالت تُمس السلم وألامن الدوليين كاحترام حقوق 

 .ألافراد والجماعات

ويرى البعض أن مبدأ سمو القانون الدولي ليس املقصود منه هو فرض القواعد الدولية على 

فتِتم إساءة فهم أولوية القانون الدولي على التشريع الوطني في مجال حقوق إلانسان، إن  الدولة،

ألامر ال يرتبط بمساس السلطان الداخلي، وإنما هو تعبير عن تناسق في املمارسة القانونية 

 تعاُملها وسلوِكها في مجال حماية وتعزيز حقوق إلانسان من . للدولة
َ
إن الدولة تأخذ مرجعية

واثيق الدولية التي التزمت باحترام وتطبيق مقتضياتها كما هي متعارف عليها عامليا أمام امل

 .الجماعة الدولية

كما أن القانون الدولي لم يعد، منذ الحرب العاملية الثانية، مقصورا على تنظيم العالقات 

لدولي، يتمتع ومع مرور الزمن، أصبح ُينظر إلى الفرد كشخص من أشخاص القانون ا. 77بين الدول 

وهناك آلان، مجموعة كبيرة من القواعد الدولية تقرر حقوقا . بحقوق على الصعيد الدولي

وتشكل هذه القواعد، املتمثلة في العهود وألاوفاق الدولية ما يصطلح . لألفراد في مواجهة الدولة

هم  -حصرا-ولي فَبعد أن كان أشخاص القانون الد". القانون الدولي لحقوق إلانسان"عليه اليوم 

الدول، أضيفت إليها املنظمات الدولية في فترة الحقة، اليوم أصبح الفرد من أشخاص القانون 

ـب الرئيس ي للصكوك الدولية لحقوق إلانسان وسبَب وجوِدها
َ
لقد . 78الدولي بل أصبح هو املخاطـ

دوات أصبح الفرد مستقال عن الدولة من منظور هذه الصكوك وأصبح قادرا على تفعيل أ

ضوع الدولة للقانون الدولي لحقوق . القانون الدولي باعتباره عضوا في ألاسرة البشرية
ُ
فخ

                                      
76 H OUAZZANI CHAHDI « la pratique marocaine du droit des traités » ; LGDJ ; paris 1982. p 163. 

 .88ص  ،1989، مطبوعات كلية الحقوق، الكويت، "حقوق إلانسان في ضوء املواثيق الدولية واملواثيق الدولية"محمد علوان،  77
 .213، ص 2003أبريل  – 31العدد الرابع املجلد  –، مجلة عالم الفكر "الحماية الجنائية لحقوق إلانسان"خيري الكباش،  78
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إلانسان، يعود أساسا إلى كون الفرد هو بمثابة شخص دولي تشَمله املعايير الدولية بالرعاية 

 . والحماية

ـر 
ُّ
بين كافة الفاعلين  اليوم وقد صار العالم قرية صغيرة، بما يعنيه ذلك من تداخل وتأثير وتأث

أصبح للقول بضرورة املالءمة بين القانون الدولي لحقوق إلانسان والقانون الوطني . الدوليين

والواقع أثبت ذلك، حيث تم تجاوز النقاش واملقارنة بين . معنى ووظيفة أكثر من أي وقت مض ى

ين الدولي والداخلي في النظريتين وأصبح املناخ املؤسساتي العالمي يفرض إيقاعه على حركة التقن

فغالُب الدول اليوم، وعيا منها بضرورة التفاعل إلايجابي مع املنتظم الدولي وحفاظا . آلان ذاته

على مصالحها، تميل إلى سمو قواعد القانون الدولي على القانون الداخلي، وهذا الاتجاه ُيسايره 

ي قال عنه البعض بأنه أصبح التطور الذي حدث والزال يحدث في ميدان القانون الدولي الذ

وطبعا الاتفاقيات الدولية في  droit de l’harmonisation" قانون التناغم بين سلوكات كل الدول "

عد من املجاالت التي أدخلت تطورا كبيرا على املمارسة الاتفاقية الدولية
ُ
 .مجال حقوق إلانسان ت

ُيلزم الدول بإدماج الاتفاقيات إن سمو القواعد آلامرة املتعلقة بحماية حقوق إلانسان 

الدولية الخاصة بحقوق إلانسان في تشريعاتها الوطنية والعمل على مالءمة قوانينها الداخلية مع 

 . املعايير الدولية

املغرب دولة عضو في ألامم املتحدة، ويعلن باستمرار انخراطه في املنظومة الدولية والوفاء 

ويتحمل املغرب هذه التبعات أمام املنتظم الدولي، بصفته  .هابااللتزامات الناتجة عن تعاقداته ب

مواثيقھا من مبادئ وحقوق  عضوا نشيطا في املنظمات الدولية، يتعھد بالتزام ما تقتضيه

كما يؤكد عزمه على . وواجبات، ويؤكد تشبثه بحقوق إلانسان كما ھي متعارف عليھا عامليا

سه الدستور املغربي .ن في العالممواصلة العمل للمحافظة على السالم وألام لسنة  هذا ما كر 

 . ت، باإلضافة إلى مجموعة من املقتضيات ذات الصلة بحماية الحقوق والحريا0266

مشكالت لدراسة ( املبحث ألاول )وسنتناول هذا الفصل من خال مبحثين أساسين سنخصص 

في حين  ن و الحريات العامةالانتقال من الاعتراف الكوني الى الاعتراف الوطني بحقوق الانسا

تطبيقات الانتقال من التشريعات و املؤسسات الدواية التى ل (الثانياملبحث )سنخصص 

 التشريعات و املؤسسات الوطنية املغربية 
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مشكالت االنتقال من االعرتاف الكوين إىل االعرتاف الوطني بحقوق : المبحث األول

 اإلنسان والحريات العامة

كلة الكونية والخصوصية  بني السمو الدستوري وعلوية االتفاقيات  مش: الفرع األول

 والمعاهدات الدولية المصادق عليها

 جدلية الكونية والخصوصية : أوال

تطرح إشكالية كونية حقوق إلانسان وضرورة احترام الخصوصيات والهويات أحد أهم 

بين املرجعيتين الكونية  املوضوعات املثارة في حقل حقوق إلانسان، مرد ذلك إلى التجاذب

والخصوصية،  خصوصا على مستوى ممارسة الاتفاقيات الدولية من الناحية السياسية 

والحقوقية والقانونية، فعلى الرغم من شمولية وكونية منشأ هذه الحقوق عبر توجيه الخطاب 

 0املادة  كما تنص على ذلك"لإلنسان عامة بغض النظر عن دينه ولونه ولغته وموقعه الجغرافي 

،  مرد ذلك 79إال أنه لم يتخلص من خصوصيته ألاوربية" من إلانسان العالمي لحقوق إلانسان

إلى إيديولوجيته الغربية   التي تمارس حسب اعتقادها رسالة تحضيرية لإلنسان من طرف 

إلانسان ألابيض،  وتتجلى مؤشرات هذا الطرح على مستوى املضامين والنشأة،   فعلى الرغم من 

عمق الدالالت التاريخية ملفهوم حقوق إلانسان  عبر التنصيص على أن جميع الحقوق غير قابلة 

 obligation deللتجزئة في مقابل إلاشارة أيضا إلى واجبات الفرد اتجاه املجموعة التي ينتمي إليها 

résultat  وذلك بالتزام الدول بنتيجية ، وليس فقط التزام ببذل عنايةobligation de moyen 

في ممارستها الاتفاقية بتعزيز الاحترام للحقوق والحريات املنصوص عليها في إلاعالن العالمي 

، إال أن 80لحقوق إلانسان  واتخاذ التدابير الالزمة على الصعيدين الوطني والدولي لالعتراف بها

اعات هذا الوجه الكوني الذي يروم إلاعالن العالمي البحث عنه،  يواجهه اقتراف الفظ
                                      

سبيال محمد، جدلية الكونية والخصوصية، في إلاعالن العاملي لحقوق إلانسان قراءات وإضاءات،منشورات فكر،الرباط، الطبعة    79

 11،  ص8168ألاولى، 
د العزيز لعروس ي، حقوق إلانسان باملغرب مالءمات دستورية وقانونية، سلسلة مواضيع الساعة، املجلة املغربية لإلدارة املحلية عب80

 88.،ص611،8164والتنمية،عدد 
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الاستعمارية في أمريكا وافريقيا واسيا من احتالل وإبادة عرق،  وبالتالي فإن النغمة الكونية 

املصاحبة للخطاب الحقوقي إلانساني في الغرب إنما هي كونية النية ال كونية الفعل،  ألنها 

  81مرتبطة بتصور تمايزي وغير كوني لإلنسان نفسه

الدولي،  وهي اليونسكو التفكير في تصور مالئم  لقد حاولت أحد البنيات على املستوى 

لتجاوز الاختالف وطرح تصور عالمي عبر الاعتماد على املثقفين واملفكرين،  للبحث عن صيغة 

موحدة من سائر الدول عبر مشاركة مفكريهم إلضفاء صبغة الكونية،  وتجاوز إشكالية املرجع 

التعليل الفلسفي،   فقررت اليونسكو سنة ومعالجة الافتقار الذي يعانيه إلاعالن من حيث 

مفكرا بارزا من كل البلدان، على أمل التوصل إلى رسم إطار فلسفي  692استكتاب  6568

لإلعالن الجديد فكان الفشل حليف هذه املبادرة،  ذلك أن وجهات النظر كانت متعددة وحادة 

اتفاق حول ألامر قررت لجنة   بحيث يستحيل معها إيجاد صيغة توافقية أو تكاملية،  وفي غياب

حقوق إلانسان التابعة لألمم املتحدة صرف النظر عن هذه املبادرة، فماكان ملحرر إلاعالن 

 .   Acte de foi 82بفعل اعتقاد  إال أن وصف إلاعالن René Cassinالعالمي 

عبير إن من بين املدخالت التي يمكن أن تتجاوز إلاعالن العالمي  كمنتوج قاصر على حد ت

Samuel Moyon هو تأطير إلانسان بأبعاد مركبة تتوزع بين البيولوجي والثقافي من جهة والفردي،

والجماعي من جهة أخرى، إن إلانسانية بهذا املعنى أفق كوني والثقافة إطار محلي ومن تم تكون 

التي لها املحلية هنا هي البوابة للعبور للكونية،  فالكونية هي حصيلة مركبة من الخصوصيات 

قابلية التخصيب املتبادل  وبتعبير آخر الكونية هي خصوصية الفعل والخصوصية هي كونية 

هذه القوة هي سوف تترجم على مستوى يقظة حركات التحرر الوطني في العالم الثالث   83القوة 

ما وانخراط هذه البلدان في عملية التحرر التدريجي من الاستعمار العسكري والسياس ي والتحاقه

مثال مؤتمر ) بمنظمة ألامم املتحدة،  حيث تبلور إيديولوجيا التحرر الوطني في العالم الثالث 

وبدعم من املعسكر الاشتراكي آنذاك تم إقرار مبدأ الشعوب ( باندونغن لنشأة دول عدم الانحياز

                                      
 . 11أنظر محمد سبيال، املرجع نفسه،ص 81

في حقوق إلانسان موضوعا للتفكير، مجلة راجع بهذا الخصوص، مصطفى املرابط، حقوق إلانسان التفكير فيها والتفكير معها  82

 .66.،ص8168مغارب، مركز مغارب للدراسات في الاجتماع الانساني، الطبعة ألاولى 

 
 68.مصطفى املرابط،املرجع نفسه،ص 83
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يص عليه حيث تم التنص 6512في تقرير مصيرها،  عبر قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة سنة  

تساوي  حق الشعوب وحق الشعوب في التصرف وفق "بعنوان  6582في مؤتمر هلسنكي في 

 ".إرادتها

لعل استمرار هذا الجدال على املستوى الحقوقي والسياس ي هو مبعث الاعتراف   بكونية 

الحقوق، فكلما قامت املنظومة الغربية بتزعم خطاب املحافظة  على حسن تطبيق واحترام 

 . نسان كلما ردت ثقافات أخرى بكون هذا الخطاب مغشوشجقوق إلا

هذا إلاطار الفلسفي الفكري ستكون له ترجمة على مستوى التطبيق، عند انخراط الدول 

 .في املنظومة التشريعية الدولية، لكن سيتثار النقاش حول فكرة سمو القانوني الداخلي أو الكوني

االتفاقيات  والمعاهدات الدولية المصادق إشكالية السمو الدستوري وعلوية :  ثانيا

 عليها

تخضع إشكالية السمو الدستوري في عالقتها مع الاتفاقيات الدولية إلى عدة نظريات تمكن 

من فهم هذه العالقة،  عبر تحديد وجهات نظر كل نظرية على  حدة  حيث تحاول هذه ألاسس 

الوطني  على القانون الدولي أم  ترجيح تطبيق القانون : النظرية إلاجابة عن سؤال محوري

 ؟ العكس

 في ضوء سمو القانون الدولي 84Monismeنظرية وحدة القانون / أ

تستند هذه النظرية إلى وجود ترابط وعالقة بين القانون الداخلي والقانون الدولي يصل 

 أحيانا إلى وحدة القانونين، حيث  يتلخص مضمون هذه النظرية بأنها تقتض ي تنفيذ معاهدة

دولية على املستوى الداخلي، حيث ال تشترط أن يصدر قانون خاص للتصديق عليها يدمجها في 

ألانظمة الوطنية، وفي هذا إلاطار تعتبر الدول التي تأخذ بهذه النظرية أن القانون الدولي ليس إال 

                                      
 :للتفصيل في هذه النظرية أنظر 84

JEROME, H, Monisme et dualisme. Publications doc du Juriste 2011. 

KOPELMANAS ,Lazre. Du conflit entre le traité international et la loi interne. Rev.Droit. Inter et 

Legis.Comp.1937,vol.18. 
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يث جزءا من القانون الداخلي، ولعل فحوى هذه النظرية انتقل إلى مستوى الشرعة الدولية، ح

من  08تم  تجاوز القواعد العرفية إلى ماهو مكتوب وخير مثال على ذلك ماتم  تضمينه في املادة 

حول قانون املعاهدات، أما على املستوى التطبيقي، فإن  6571و6515اتفاقية فيينا لعامي 

مة نظرية الوحدة في ضوء سمو القانون الدولي ، تبرز من خالل قرار محكمة العدل الدولية الدائ

سمو القانون  Dantzigفي رأيها الاستشاري حول قضية معاملة املواطنين البولنديين في دانتزج 

الدولي على القانون الدستوري الوطني حيث أقرت بعدم تذرع الدول بدساتيرها للتخلص من 

 6515.85التزاماتها املفروضة عليها طبقا التفاقية فيينا لقانون املعاهدات 

 : أسس النظرية 

خص هذه النظرية في على مرتكزين، أولهما أال وجود لسلطة فوق سلطة  قانون الدولة تتل

من حيث صالحيتها العتماد  قواعد قانونية،  حيث لها الحرية في تنفيذ التزاماتها الدولية وثانيهما 

أن املعاهدة الدولية تستمد قوتها القانونية من دستور الدولة الطرف حيث يتموضع في قمة 

رابية القوانين الداخلية إضافة إلى كونه يشكل أساس الالتزام بأية قاعدة قانونية دولية سلم ت

 .   كانت أم وطنية املنشأ

والذي يدافع عنه بالقول أن القاعدة ألاساسية التي  كوفمانيتزعم  تيار  املرتكز ألاول  

ور على وجه التحديد، وبما تعتبر أساسا للقانون مثبتة  في القانون الداخلي، بل ومثبتة في الدست

أن السلطة العليا هي الدولة،  والدستور هو الذي يبين ما للدولة من حقوق  في ممارسة عملية 

إصدار القوانين الداخلية، كما أن الوثيقة الدستورية هي التي تحدد الشروط وإلاجراءات عند 

حال تعارض حكم دولي مع حكم عقد أي اتفاقية دولية، وعليه فإن ألاولوية للقانون الداخلي في 

     86.داخلي

 الانتقادات املوجهة للنظرية  

، ، حيث اعتبروا أن كلسن، وفردروسوجهت انتقادات إلى هذه النظرية ترأسها كل من 

القاعدة ألاساسية العامة مثبتة في القانون الدولي، وهذا يعني أن القانون الدولي يعلو على 

                                      
 .16.أنظر،عبد العزيز العروس ي، مرجع سبق ذكره،ص 85
. ،ص8168عة ألاولى،للتعمق، أنظر، محمد نصر محمود، الوسيط في القانون الدولي العام،مكتبة القانون والاقتصاد، الرياض، الطب 86

81. 



 حقوق إلانسان والحرايت العامة

 جامعة ابن زهر –أستاذ القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية  :الدكتور رشيد كديرة 71 

 

ي ذلك إلى أن إصدار القانون الداخلية هو باألساس تفويض من القانون الداخلي وهم يستندون ف

القانون الدولي، وهو ما يجعله يحتل الصدارة بين النظم القانونية ألاخرى وفي حالة تعارض حكم 

داخلي مع حكم ، وهو ماعرض هذا الرأي النتقادات بحكم أن القانون الداخلي أسبق في الوجود 

 87.يشتق القديم من الحديث من القانون الدولي فاليمكن أن

 88Dualismeنظرية ازدواج القانونين  / ب

الذي عرض ألافكار الرئيسية لهذه تربيل  تعود أصول هذه النظرية إلى الفقيه ألاملاني

، Droit International et Droit interneتحت عنوان  6755النظرية في كتابه الصادر سنة 

هذه النظرية يرى أنصارها أن القانون الدولي والقانون ، أنزوليإضافة إلى الفقيه إلايطالي 

الداخلي هما نظامين مستقلين ومنفصلين عن بعضهما واليوجود ألية عالقة بنهما نظرا لألسباب 

 :التالية

 ادر القانون الداخلي عن مصادر القانون الدولي صاختالف م 

   اختالف أشخاص القانون الداخلي عن أشخاص القانون الدولي 

  ختالف موضوع كل من القانونين ا 

 اختالف طبيعة البناء القانوني لكالهما 

هذا الطرح وجهت له انتقادات تلخصت في أن الدفع باختالف مصادر القانونين  مردود 

عليه ألن مصادرهما غير مختلفة بل هي نتاج للقاعدة الاجتماعية، أما من ناحية ألاشخاص فكال 

منهم والقاعدة القانونية الداخلية والدولية لها نفس املخاطبين ،  القانونين يشكل ألافراد  جزءا

 . 89وأخيرا فإن طبيعة البناء اليشكل اختالفا إال في الشكل أما من ناحية الجوهر قهو نفس البناء

بعد التعرض لإلطار النظري الذي يحكم إلاشكالية املطروحة حول مكانة الاتفاقيات  

، يبقى السؤال املطروح حول التطرق إلى الحالة املغربية في تعاملها الدولية داخل التشريع الوطني

                                      
 .81.محمد نصر محمود،نفس املرجع،ص 87
 :أنظر 88

JEROME, H, Monisme et dualisme. Publications doc du Juriste 2011. 
 81.محمد نصر محمود،نفس املرجع،ص 89
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مع الشرعة الدولية؟ هذا التساؤل يحيل إلى تحديد املكانة التي تشغلها حقوق إلانسان في النظام 

 .القانوني املغربي، من خالل التطرق إلى موقف املشرع الدستوري

 8166ستور ود 6881مكانة الاتفاقيات الدولية بين دستور /ج

عن هذا إلاشكال، حيث لم ينص صراحة على  6551صمت املشرع الدستوري في وثيقة 

 36مكانة الاتفاقيات الدولية همل تسمو على التشريع الوطني أم ال، حيث اكتفى فقط في املادة 

من الدستور على التنصيص على مسالتي التوقيع واملصادقة كاختصاص حصري للمؤسسة 

طاء هامش تحرك ضعيف للبرملانيين في حالة املصادقة امللكية على املعاهدات التي امللكية   مع إع

 0266تترتب عنها تكاليف تلزم مالية الدولة،  عبر مصادقة البرملان بمجلسيه، إال  أن دستور 

حيث أكد على ضرورة احترام املرجعيات الوطنية  616تجاوز هذا إلاشكال الدستوري في الفصل 

الصلة بمجال حقوق إلانسان، إضافة إلى تصدير الدستور الذي نص على سمو  والكونية ذات

إال أن هذه  90الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها املغرب  على التشريعات الوطنية إثر نشرها،

القاعدة تصطدم بثقافة تقليدية الزالت تنهل من معجم الحقل الديني وإمارة املؤمنين، والتي تبقى 

هندسة الدستورية  للمغرب، ليبقى إلاشكال املطروح حول موقع الاتفاقيات الدولية محددا في ال

أمام إمارة املؤمنين كمؤسسة ينبغي استحضارها في لفهم العالقة بين القانون الداخلي والقانون 

 .الدولي املتمثل في الاتفاقيات التي صادق عليها املغرب

ية حقوق اإلنسان يف ضوء قدسية إمارة مشكلة فصل السلط وعلوية رشع: الفرع الثاين

 المؤمنني

تتفاعل في املغرب كدولة حديثة العد باالستقالل مجموعة من العناصر تشكل فسيفساء 

ملشروعيتها، منها إرث محلي متجدر في كل ماهو تقليدي وتأثير غربي يوحي بصورة حداثية للنظام 

يه لفصل السلط عبر إرساء نظام سياس ي، هذه الحداثة   التي جسدها املغرب في تبن   91السياس ي

                                      
 14.عبد العزيز العروس ي، مرجع سبق ذكره،ص 90

91 Ali .Mazrui, le triple héritage de l’état en Afrique, l’état au pluriel … sous la direction de Ali Kazancigil,Paris 

Economica, 1985, p130. 
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يرتكز على سلطة تنفيذية وتشريعية وقضائية، إال أن هذا لم يمنع من انتقال إلارث التقليدي 

لدستور الدولة، فالتقليد تجسده مجموعة من الخصائص والقيم التي تشكل جسر التواصل بين 

يث بتعبير أحد الباحثين عن امللك والشعب وإذا أضيف إلى ذلك البعد الحداثي أمكن الحد

هذه املشروعية تجد أساسها    92التي تجد إطارها املرجعي في املشروعية الدينية" لتقليدانيةا"

أيضا في العنف القبلي، حيث أن البحث في جدور الدولة املغربية ملعرفة أصل قدسية إمارة 

ة عن إلاشكال املطروح،  وفي املؤمنين يحتم أيضا على الباحث العودة للتاريخ في محاولة لإلجاب

التالحم السائد داخل القبيلة أو مجموعة قبائل بالتالحم  ابن خلدون هذا إلاطار يسمي 

الصميمي،  وهو ما يجعلها تطمح إلى السيادة على القبائل إلخضاعها عبر توفرها على دعوة دينية 

ى العصبية ملمارسة العنف مالئمة،  تبرر سعيها للنفوذ وتضفي عليه الشرعية الدينية إضافة إل

وإلاكراه ثم صك الضرائب الشرعية كالزكاة والخراج والجزية، حتى تزدهر فتدخل في حياة الترف 

هذه ألاسس .   93ثم تنهار،  وهذه هي النظرية املفسرة لتكون البعد التقليدي الديني في املغرب

شرة مع  الشعب عبر البيعة،  تجعل من امللك متعاليا عن جل البنيات الدستورية وفي عالقة مبا

العقد الرمزي  تعني" كآلية للتعاقد خارجة عن النص الدستوري ذلك ألن البيعة كمفهوم فقهي

هذا إلاطار املرجعي الديني إلمارة املؤمنين سوف يشكل إلاطار   94"الذي اليقبل شروطا أو تنازالت

دينية للمملكة وتقنينها بما ألاساس ي للخطاب الدستوري في املغرب، حيث تم إرساء ألاسس ال

يساهم في تثبيتها وترسيخها وإعطائها طابع املرجعية املستمدة من أسمى قانون في البالد، علما أن 

تميز بصبغة ثيوقراطية كثيفة،  رغم الروح إلاصالحية التي  6527أول دستور عرفه املغرب سنة 

يجب كل فرد " التي تنص على التالي 6527من دستور  8عبر عنها ومن بين مايؤشر على ذلك املادة 

علما .  95"من أبناء السلطنة الطاعة لإلمام الشريف والاحترام لذاته ألنه وارث الركة الكريمة

أن دخول املغرب مرحلة الدولة الحديثة  فقد احتفظ بالطابع الديني الرسمي وإمارة املؤمنين منذ 

                                      
راجع في هذا الخصوص، محمد معتصم، التطور التقليداني للقانون الدستوري املغربي أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام  92

 6844كلية الحقوق جامعة الحسن الثاني البيضاء أبريل 
 816.ص 6818ايف الكوست،  العالمة ابن خلدون،  ترجمة ميشال سليمان،  دار ابن خلدون،  بيروت ،  93
رحمة بورقيبة الدولة والسلطة واملجتمع دراسة في الثابت واملتحول في عالقة الدولة بالقبائل في املغرب دار الطليعة والنشر بيروت  94

 11.ص6886الطبعة ألاولى 
، أصولية الدولة وإكراهات التحديث السلطوي، افريقيا الشرق،  (8118_6848)ياسة الدينية باملغرب سليم حميمنات، الس 95

 11.ص.8164
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هو البحث عن مكانة علوية الاتفاقيات  يبقى السؤال املطروح  0266حتى دستور  6510دستور 

 الدولية التي نص املغرب على انخراطه فيها أمام هذا إلارث املزدوج بين ماهو تقليدي وحداثي ؟

 موقع إمارة املؤمنين داخل إشكالية سمو الاتفاقيات الدولية 

ر إلى أن املغرب يعترف بسمو الاتفاقيات فو  0266تحيل بعض العبارات في تصدير دستور 

نشرها لكن فيما يتماش ى مع سياقات أحكام الدستور والهوية الوطنية للدولة وقوانينها الداخلية، 

، فأساس التزام leon Duguit إذا ماتمت العودة ألدبيات بعض الفقهاء الفرنسيين كالعميد 

احية ، أما من ن96املشرع املغربي الدستوري بحقوق إلانسان هو الالتزام الدولي على عاتق الدولة

التشريع املقارن فإن بعض الدساتير حسمت في صلب دستورها مع هذا إلاشكال فمثال نص 

تصبح  املعاهدات الدولية " على أن  51في املادة  0266املعدل في  6587الدستور إلاسباني لعام 

التي تم إبرامها بصفة قانونية جزءا من النظام القانوني الداخلي مباشرة بعد نشرها رسميا 

إسبانيا واليمكن أن تلغى أو تعدل أو تعلق إال تماشيا مع ماتنص عليه املعاهدات أو وفقا  في

ينص في  0227واملعدل سنة  6597أما الدستور الفرنس ي لسنة " للقوانين العامة للقانون الدولي

ا يكون للمعاهدات أو الاتفاقيات الدولية التي يتم التصديق أو املوافقة عليه" بأنه 99املادة 

حسب ألاصول وعند نشرها قوة تفوق قوانين البرملان شريطة أن يطبقها الطرف آلاخر فيما 

،  وعليه يتبين من خالل القانون املقارن أو اجتهاد بعض "97يتعلق بهذا الاتفاق أو هذه املعاهدة

رواد القانون، أن الحسم مع علوية الاتفاقيات يكون واضحا في الدستور بدون لبس أو غموض، 

، يتضح أن امللك أمير املؤمنين يمارس 0266و مااليتوفر في الحالة املغربية، فبالنسبة لدستور وه

من الدستور نجد عبارات من  60صالحيات تنهل من املجال الحقوقي الكوني، فالبعودة للفصل 

وحقوق وحريات املواطنين، ... يسهر على احترام الدستور ....امللك رئيس الدولة " قبيل

فعلى الرغم من أن الفصل ينص على ..."ات وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة والجماع

وهو ما يجعل التداخل قائما بين  66رئيس الدولة، إال أن إمارة املؤمنين الزالت حاضرة في الفصل 

الحقلين السياس ي والديني،هذا من جهة ، أما من جهة ثانية فيعتبر  الباحث عبد الباقي 

                                      
 .41.عبد العزيز العروس ي، مرجع سبق ذكره،ص 96
 .11-11عبد العزيز العروس ي، نفسه،ص 97
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ن التنصيص على إلاسالم كدين للدولة واعتبار اللغة العربية لغة رسمية، تكون قد الهرماس ي، أ

حددت شرعيتها بطريقة إطالقية مما يقص ي من حيث ألاسباب كل تعبير عن املصالح املتصارعة 

سواء كانت دينية أو طبقية أو إثنية فهذه الصيغة السياسية السائدة عوض أن تقدم جملة من 

ث تكون قابلة للتكييف املعياري والظرفي، تنزع نحو الركون إلى الثبوت والعجز القيم العامة بحي

يمكن اختزاله في  ئن بيو ثقافي الافاإلنسان ك 98أمام التكيف مع الفروقات والتباينات املختلفة،

 .       بعد واحد

 مشكلة السيادة والمقاضاة األممية للدول:   الفرع الثالث

ملواضيع التي أخذت حيزا كبيرا من النقاش الفكري والسياس ي، شكل موضوع السيادة أهم ا

الرتباطها املباشر بالدولة في بعدها الوطني واملركزي، حيث تعود بدايات التأسيس املؤسس ي لهذا 

جيث تم إقرار سيادة الدولة وحدودها إلاقليمية، وإقرار مبدأ  معاهدة وستفاليااملفهوم، مع 

لية، إال أن املتغيرات الدولية التي طرأت بعد فترة الحرب الباردة، عدم التدخل في شؤونها الداخ

وبروز إشكالية الاعتراف الدولي وألاممي بحقوق إلانسان، جعلت مفهوم السيادة تطرأ على 

مستوى أجنداته العاملية،  حيث تم الـتأسيس ملفاهيم جديدة كحق التدخل إلانساني وحماية 

مجموعة من املفكرين واملنظرين يتحدثون عن نهاية حقبة حقوق إلانسان، هذا التحول جعل 

 99Unالذي أبدع فكرة عالم بالسيادة  B.Badieسيادة الدولة كما هو الحال مع برتران بادي 

monde sans souveraineté. 

يعود التأسيس الفعلي ملفهوم السيادة في عالقته مع الدولة كمفهوم كما سبق ذكر ذلك إلى 

، إال أن أهم املنظرين لها في الفكر السياس ي الحديث هو املفكر الفرنس ي جون معاهدة وستفاليا 

 six livres de laتحت عنوان  6981، حيث خصص لها مؤلفا  سنة Jean Bodinبودان 

république حيث عرفها بأنها السلطة العليا التي يخضع لها املواطنون واليحد منها القانون ،

                                      
 .18حديث السلطوي،مرجع سبق ذكره،، أصولية الدولة وإكراهات الت(8118_6848)سليم حميمنات، السياسة الدينية باملغرب  98

 :للتوسع حول املوضوع أنطر املرجع
99 BERTRAND BADIE Un monde sans souveraineté les Etats entre ruse et responsabilité, Paris ,Fayard,1999 
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في إلاشارة إلى الحكم  100للتجزئة وهو ماجعله يعتبرها سيادة مطلقة، حيث تعد في نظره غير قابلة

   La gouvernance Absolue  .101املطلق 

لقد ظلت فكرة السيادة مهيمنة على الفكر القانوني التقليدي إلى أن تم الفصل بين سلطة 

الثورة الفرنسية والتي تعني الدولة أنا، غير أنه بعد قيام   L’Etat C’est moiالدولة وشخص امللك 

سيحدث   تغيير جوهري في مفهوم السيادة كيف ذلك ، عبر مدخل حقوق إلانسان  6875سنة 

حيث نصت املادة الثالثة من إلاعالن العالمي لحقوق إلانسان واملواطن الذي أصدرته الجمعية 

أو هيئة ألامة مصدر السيادة واليجوز ألي فرد فرد " بقولها 01/7/6875الوطنية الفرنسية في 

على أن السيادة وحدة غير " 6856كما نص دستور " ممارسة السلطة إال باعتبارها صادرة عنها

هذا التحول هو الذي " قابلة لالنقسام والتجزئة أو التنازل أو التملك بالتقادم وهي ملك لألمة 

سيضفي على املفهوم منعطفا آخر حيث ستصبح السيادة للشعب خصوصا مع أصحاب املذهب 

فانبثق عن املفهوم مظهران . لفردي الحر، ومارتبط به من أفكار الرأسمالية التجارية والصناعيةا

 :يميزانه

مظهر داخلي يتعلق بحرية الدولة في التصرف في شؤونها الداخلية وماينرتب عن ذلك من / أ

 .وضع للدستور، ونظام قانوني واقتصادي مالئم

لدولة في عالقاتها الخارجية، وما ينبثق عنه من مظهر خارجي وهو املتعلق باستقالل ا/ ب

 إرادة حرة في إبرام الاتفاقيات واملعاهدات 

لقد خضع النظرية التقليدية للسيادة النتقادات شديدة من طرف مجموعة من رواد 

القانون الدولي الذين اعتبروها تقف عائقا أمام تطور آلة إنتاج القانون الدولي ومن أمثالهم 

 :من بين أهم الحجج التي وظفوا للدفاع عن رأيهمو   جورج سل

السيادة ليست مطلقة على املستوى الداخلي فهي تخضع للرقابة الشعبية أو القضائية أو * 

 إلادارية

                                      
100 JANINE Chanteur, la loi naturel et la souveraineté chez Bodin , publication de l’école française de Rome 

1991.vol.147.no1.p.283-294. 
 .816.محمد نصر محمود، الوسيط في القانون الدولي العام، مرجع سبق ذكره،ص 101



 حقوق إلانسان والحرايت العامة

 جامعة ابن زهر –أستاذ القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية  :الدكتور رشيد كديرة 77 

 

خضوع الدولة لقواعد القانون الدولي العام الذي يضع  عليها  مجموعة من القيود *  

 لضمان الحد ألادنى من حقوق ألافراد 

ذه الانتقادات ظهر أنصار نظرية الخضوع املياشر للقانون الدولي كأمثال الفقيه على ضوء ه

فالدولة تخضع  للقانون الدولي، غير أن ميثاق عصبة ألامم كان  kunzو verdrosالنمساوي 

تقوم الهيأة على " من املادة من امليثاق 6صريحا في الرد على أنصار هذه النظرية حيث الفقرة 

وهو مايعني أن امليثاق حقق مركزا قانونيا للدولة  "في السيادة بين جمبع أعضائها مبدأ املساواة 

 .بشكل خاص كي تستطيع أن تقوم بدورها في مجال العالقات الدولية

إن التطور الذي عرفه العالم خصوصا  بعد الحرب العاملية ألاولى والثانية،و الانهيار املفاجئ 

 6167الشرقية، جعل مفهوم مابعد معاهدة وستفاليا لعام لالتحاد السوفياتي وتفكك الكتلة 

يخضع لعدة تحوالت،  تجلت بشكل مباشر مع بروز مفاهيم جديدة  من قبيل النظام العالمي 

الجديد، العوملة، التدخل إلانساني، مكافحة إلارهاب والتي عملت على تقويض مفهوم السيادة، 

ن الدولي إلانساني على  املستوى الوطني وانتشار حيث كان لالنتهاكات الجسيمة لقواعد القانو 

ذلك حتى في الدول ألاكثر تقدما اقتصاديا وسياسيا، وهو مايساهم في التأثير املباشر على حقق 

إلانسان املعترف بها دوليا، وهو ماتطلب تطوير قواعد سلوك الدول على املستوى التشريع عبر 

ارجها، ثم املستوى املؤسس ي إلاجرائي املتعلق بآليات سن اتفاقيات تحمي ألافراد داخل الدول وخ

 .وهو مايحيل على  النظام الوقائي والزجري كضمانة للحقوق والحريات العامة . الرقابة

مشكلة السلطة السياسية الضامنة للحقوق والحريات بني النظام الزجري : الفرع الرابع

 والنظام الوقايئ   

ول على تطبيق قواعد القانون الدولي واحترام حقوق تعتبر الدولة بمثابة املسؤول ألا 

إلانسان، ألن ذلك متعلق بسيادتها على إقليمها وحدودها وهو ما يعني أن انخراط الدولة في 

املجال الدولي للمحافظة على حقوق إلانسان يقتض ي منها توفير مجموعة من آلاليات الوقائية 

حق ألافراد، يبقى التساؤل املطروح حول السند التي تحول دون ارتكاب انتهاكات جسيمة في 

 القانوني الذي تعتمده الدول لترجمة آلاليات الوقائية من جهة ثم تحديد أشكال هذه آلاليات
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 النظام الوقائي كضمانة لحقوق إلانسان والحريات العامة / أ

، 6521 تلتزم الدول بناء على مجموعة من الاتفاقيات منها على الخصوص، اتفاقية جنيف 

، وبرتكول جنيف ألاول بالتزام الدول عل حماية حقوق وحريات ألافراد سواء في فترة 6565و

السلم أو الحرب، وذلك عبر نشر العاملين في ألاجهزة الحكومية  وتدريبهم على احترام حقوق 

بدعوى  إلانسان، هذا النشر مفاده اتساع نطاق ثقافة القانون الدولي  تفاديا الرتكاب الانتهاكات

الجهل بقواعد القانون الدولي، ثم من جهة ثانية توعية ألافراد داخل دولهم من الضحايا بقواعد 

من بروتكول جنيف ألاول لعام  76حقوق إلانسان للتمسك بحقوقهم  وهو مانصت عليه املادة 

على تبادل ألاطراف السامية املتعاقدة فيما بينها، بأسرع وقت ممكن " حيث أكدت على   6588

إجراء التراجم الرسمية لهذا البروتكول وكذا القوانين التي تصدرها لتطبيقه، وذلك عن 

، أما 102"طريق أمانة إلايداع لالتفاقيات أو عن طريق الدول الحامية، حسبما يكون مناسبا

على مستوى التطبيق فمن بين اللجان الحريصة على نشر قواعد القانون الدولي نجد اللجان 

قانون الدولي والتي تمثل اللجنة الدولية للصليب ألاحمر أحد  أوجهها،  حيث دعت الوطنية لل

إلى  6559التحاد الجمعيات الوطنية للصليب والهالل  ألاحمر  عام  01هذه اللجنة في مؤتمرها 

إنشاء فروع لهذه اللجان في الدول، غير أن الالزام القانوني بإنشائها ال يوجد في الدول العربية 

ا تشكل من قبل الدولة  حيث تضم ممثلين عن وزارات الداخلية، الخارجية، إلاعالم، وإنم

الصحة، التعليم العالي، وومثلين عن الهيئة الوطنية للصليب والهالل ألاحمر وشخصيات 

 103.بارزة

ويكون دور هذه اللجان هو التشجيع على نشر قواعد القانون الدولي والتدريب على أحكامه 

شارات للحكومات حول التصديق على املعاهدات، والعمل على تشجيع التشريعات وتقديم الاست

 .التي تعمل على مالئمة القانون الوطني مع القانون الدولي 

 النظام الزجري كضمانة الحترام حقوق إلانسان والحريات العامة / ب

                                      
بالل علي نسور، رضوان محمود املجالي، الوجيز في القانون الدولي إلانساني، مابين الاعتبارات القانونية والسياسية، جوانب نظرية  102

 .611.، ألاردن، ص8168ميون للنشر والتوزيع، الطبعة ألاولى، وتطبيقية، ألاكادي
 .611.بالل علي نسور، رضوان محمود املجالي،ص 103
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من خالل على اعتبار الدولة هي املسؤولة على احترام وتطبيق قواعد القانون الدولي 

سيادتها على أقاليمها، فإنها تلتزم على تطبيقه، بالتعاون مع أجهزة دولية في حال تم خرق وانتهاك 

لحقوق إلانسان،  وأبرز مثال على هذه ألاجهزة املحكمة الجنائية الدولية كآلية عقابية  تدخل 

فراد، وتمسكو ضمن القضاء الدولي الجنائي، ملحاسبة من ارتكبوا جرائم جنائية، في حق ألا 

بالقانون الداخلي وقضاء الدول فتتدخل كآلية لتوفير محاكمة هؤالء ألافراد،  ومن بين ألامثلة 

-6553)في هذا الباب املحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسالفيا ملرتكبي جرائم الحرب

     .   104عيةواملحكمة الجنائية الدولية الخاصة  برواندا ملرتكبي جرائم إلابادة الجما(6556

تطبيقات االنتقال من الترشيعات والمؤسسات الدولية إىل الترشيعات : المبحث الثاين

 والمؤسسات الوطنية

 إلاطالق، على تعقيدا وأكثرها الانساني، الفكر  تواجه التي املفاهيم أصعب من الحرية إن

 تلحق التي عامة لمةك أن إلى ذلك في السبب ويعود العامة، حرية بأنها العموم بمدلول  ووصفت

 مواجهة في أو  بعضا بعضهم مواجهة في لحرياتهم ألافراد ملمارسة الدولة تدخل إلى تشير  بالحريات

 توقيع طريق عن النظام فرض من تتمكن حتى الدولة تدخل بالضرورة يقتض ي ما وهو  السلطة،

 بدون  وحرية ادالاستبد مجتمع يعني حرية بدون  فمجتمع النظام، بهذا يخل من على الجزاءات

 السلطة بين التوفيق هي القانون  رجال ومهمة الفوض ى، مجتمع تساوي  قانونية ضوابط

 .وانزالقاتها والحرية وإكراهاتها

 قراءة نقدية: المجال القانوين لممارسة الحقوق والحريات العامة: الفرع األول

 في املواطن حرية هي لة،دو  أي داخل املواطنون  بها يتمتع أن يفترض التي العامة الحريات إن

 داخل السياسية بالديمقراطية ترتبط حريات وكلها التجمع، وحرية الصحافة، وحرية الفكر،

 والاقتصادية والسياسية الاجتماعية ألنشطتهم والجماعات ألافراد ممارسة تنظم وهي الدولة،

 لكونها فقط ليس ترامها،واح بها املعمولة واللوائح للقوانين الامتثال شريطة إكراه، كل عن بعيدا

                                      
 .648.بالل علي نسور، رضوان محمود املجالي،املرجع نفسه،ص 104
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 املجتمع يقي أن قبل ومنزلق تهديد كل من الفرد يقي أمان صمام ألنها بل الجزاء، بعنصر  مقترنة

 .برمته

 لحقوق  الدولية وإلاعالنات املواثيق تقرره ما إلى املغرب في العامة الحريات قوانين تستند

 :الخصوص على منها ونذكر  إلانسان،

 : أنه على تنص التي إلانسان لحقوق  العالمي إلاعالن من 65 املادة

 آلاراء اعتناق في حريته الحق هذا ويشمل والتعبير، الرأي بحرية التمتع حق شخص لكل »

 اعتبار  ودونما وسيلة بأي آلاخرين، إلى ونقلها وتلقيها وألافكار  ألانباء التماس وفي مضايقة، دون 

 .« للحدود

 :أنه على تنص التي نسانإلا لحقوق  إلاعالن نفس من 02 املادة

 .السلمية والجمعيات الاجتماعات في الاشتراك حرية في حق شخص لكل -6 »

 .« ما جمعية إلى الانتماء على أحد إرغام يجوز  ال  -0

 من عليه املصادق والسياسية املدنية بالحقوق  املتعلق الدولي العهد من 00و 06 املادتان

 على تنصان واللتان والتجمعات الجمعيات تأسيس حرية يف الحق معيار  تحدد التي املغرب، طرف

 :يلي ما

 الحق هذا ممارسة على القيود وضع يجوز  وال  السلمي، التجمع في بالحق يعترف » :06 املادة

 ألامن مصلحة ديمقراطي، مجتمع في تستوجبها، والتي القانون  مع تماشيا منها يفرض ما غير 

 حقوق  حماية أو  ألاخالق أو  العامة الصحة حماية أو  العام امالنظ أو  العامة السالمة أو  الوطني،

 .« وحرياتهم آلاخرين

 النقابات تشكيل حق ذلك في بما آلاخرين مع املشاركة حرية في الحق فرد لكل » : 00 املادة

 .« مصالحه لحماية إليها الانضمام أو 

 والتي القانون  في عليها املنصوص تلك غير  الحق هذا ممارسة على القيود وضع يجوز  وال 

 أو  العام النظام أو  العامة السالمة أو  الوطني ألامن مصالح ديمقراطي، مجتمع في تستوجبها،
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 دون  املادة هذه تحول  وال  وحرياتهم آلاخرين حقوق  حماية و  ألاخالق أو  العامة الصحة حماية

 .« لحقا هذا ممارسة في والشرطة املسلحة القوات أعضاء على القانونية القيود فرض

 سنة صدرت حيث الفرنسية، الحماية دخول  مع باملغرب العامة الحريات تقنين بدأ لقد

 أجل من التقنين إلى الحماية نظام لجأ وقد العمومية، والتجمعات الصحافة تنظم ظهائر  6566

 التي الاستقالل مرحلة أتت أن إلى .املقاومة جماح وكبح الحماية لنظام الرافضين تحركات ضبط

 و  العمومية، والتجمعات الجمعيات تأسيس حق تنظم  شريفة ظهائر  صدور  6597 سنة تعرف

 .والنشر الصحافة قانون  مجال

 بشكل العامة والحريات إلانسان حقوق  موضوع تناولت التي الدساتير  من سلسلة وبعد

 اتالحري دسترة على ليؤكد ،0266 يوليوز  فاتح دستور  جاء واملحافظة، إلانغالق بين متأرجح

 بها الالتزام والتنفيذية التشريعية السلطتين إلزام أجل من 105الفصول  من العديد في العامة

 .التنظيمية والقرارات القانونية النصوص وضع أثناء تجاوزها وعدم

 املنظمة القانونية ترسانته مستوى  على مهما تطورا عرف املغرب بأن القول  إلانصاف ومن

 إدارات بعض لدى متراكم سلوك عن يؤشر  زال ال  املمارسة واقع أن إال العامة، الحريات من لعدد

 التعليمات بمنطق تسير  زالت ال  بل النصوص، مستوى  على الحاصل التطور  يعكس لم الدولة

 .للقانون  التعسفي والتأويل

                                      
 :نذكر منها 105

 :من الدستور  88و  68  الفصالن

س أنشطتها بحرية تامة، في نطاق احترام الدستور والقانون ، وال يمكن تؤسس جمعيات املجتمع املدني واملنظمات غير الحكومية وتمار  »

 .حل هذه الجمعيات واملنظمات أو توقيفها من لدن السلطات العمومية إال بمقتض ى قرار قضائي

رارات ومشاريع في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد ق تساهم الجمعيات املهتمة بقضايا الشأن العام، واملنظمات غير الحكومية

وعلى هذه املؤسسات والسلطات تنظيم هذه املشاركة، طبق . لدى املؤسسات املنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها

 .« شروط وكيفيات يحددها القانون 

ويحدد القانون شروط  حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات والانتماء النقابي والسياس ي مضمونة، »

 .« …ممارسة هذه الحريات

 :على أن 618وعلى مستوى تنظيم مشاركة الجمعيات في أعمال الجهات والجماعات الترابية، نص الدستور املغربي في الفصل 

واطنين والجمعيات تضع مجالس الجهات والجماعات الترابية ألاخرى، آليات تشاركية للحوار والنشاور، لتيسير مساهمة املواطنات وامل »

 « .في إعداد برامج التنمية وتتبعها

يمكن للمواطنات واملواطنين والجمعيات تقديم عرائض، الهدف منها ..  »: وفي نفس الفصل أكد الدستور على دورها في تقديم العرائض

 « .مطالبة املجلس بإدراج نقطة تدخل في اختصاصه ضمن جدول أعماله

من قبل  618ضرورة إصدار قانون تنظيمي يحدد شروط تقديم العرائض املنصوص عليها في الفصل  على 681كما أكد نص الفصل 

 .املواطنات واملواطنين والجمعيات
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 :الحق يف تأسيس الجمعيات :أوال

 ظل في وجزر، ملد تخضع تشكيلية بنية الجمعيات، تأسيس أن في القول  املبالغة من ليس

 دون  ويدخله، بابها يدق أن املشرع استطاع الوفاة، إلى الوالدة من تمتد وإجرائية، شكلية شروط

 .والتأسيس التعريف ابتغاء الدار، أهل استئذان

 تعريف الجمعيات: الفقرة ألاولى

 يةالجمع » :بقوله 6597 نونبر 69 ظهير من ألاول  الفصل في الجمعية املغربي املشرع عرف

 أو  معلوماتهم الستخدام أشخاص، عدة أو  شخصين بين مستمر  تعاون  لتحقيق اتفاق هي

 القانونية القواعد لصحتها، يرجع فيما عليها وتجري  .بينهم فيما ألارباح توزيع غير  لغاية نشاطهم

 .« 106والالتزامات العقود على املطبقة العامة

 :أساسية أركان ثالثة على تقوم يةالجمع أن على التعريف هذا خالل من نستنتج وعليه 

 املغربي فاملشرع وبذلك ألاقل، على شخصين بين وألاهداف إلارادة في الاتفاق :ألاول  الركن

 :يلي بما تميز  الركن لهذا بالنسبة

 عندما الجمعية تأسيس في تصوره املمكن ألادنى الحد بتبني اكتفى حيث باملرونة -

 - أشخاص عدة يفرض الذي الجمعوي  العمل يعةوطب واقع بخالف وهذا .شخصين في حدده

 إلمكانية القانونية الناحية من يسمح مما - املثنى بصيغة - شخصين وليس - الجمع بصيغة

 .الواحدة العائلة أفراد من فردين من أو  وزوجته زوج من جمعية تأسيس

 تبنى ملشرعا أن ألاولى للوهلة يفيد مما .ألارباح توزيع غير  وهو  غائي ملعيار  بتنبيه - -

 استفادة أساس على ولكن الربح تحقيق للجمعيات يجيز  أنه بدليل .للجمعيات املقاوالتي الطابع

 أدوات شراء الكراء، ألداء كتخصيصها ألارباح، تلك من أعضائها استفادة وليس الجمعية

 .الجمعية أنشطة لتمويل أو  التجهيز،

 .املستمر التعاون  :الثاني الركن

 .مشروعا يكون  وأن الربح، تحقيق عدم وهي الهدف أو  لغايةا :الثالث الركن

                                      
الجمعية هي ذات صفة دائمة مؤلفة من عدة  »: نفس التعريف نجده في تشريعات دول أخرى، مثل القانون العراقي الذي جاء فيه 106

 « …دين معلوماتهم أو مساعديهم لتحقيق أغراض مشروعة غير الربح وتشمل النواديأشخاص طبيعية أو معنوية موح
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 :الجمعيات تأسيس شروط

 للمبادئ مطابقا وتسييرها الحكومية غير  واملنظمات الجمعيات تنظيم يكون  أن يجب

 .الديمقراطية

 بشروط ممارسته في مقيد فإنه تعريفه، في مطلقا الجمعيات تأسيس في الحق كان وإذا

 .آخر إلى بلد من وتختلف والحرية، السلطة بين توفق ئية،إجرا وأخرى  موضوعية،

 دور  تفعيل في تسهم التي املبادئ من يعتبر  الذي إلاقليمية مبدأ مثال  يتبن لم فاملغرب

 :يلي ما على يقوم والذي املجاالت مختلف من الجمعيات

 املسير  املكتب أعضاء كل أو  بعض يكون  أن املشرع اشتراط ضرورة :العضوي  املستوى  على 

 .الجمعية مقر  الجهة أو  إلاقليم إلى ينتمون  للجمعية

 أن أي الترابي الجزء أساس ي بشكل الجمعية نشاط يشمل أن : الوظيفي املستوى  على

 حدود وفي استثنائي وبشكل الجمعية، مقر  الجماعة سكان أساس ي وبشكل نشاطها من يستفيد

 إن الوطن خارج حتى أو  الوطني ترابال مجموعة إلى الجمعية نشاط امتداد إمكانية ضيقة،

 .ذلك ألامر  استدعى

 الثاني الفصل نص فقد  الجمعيات، تأسيس حرية هو  املغربي التشريع في الثابت وألاصل

 سابق ودون  حرية، بكل ألاشخاص جمعيات تأسيس يجوز  أنه على الجمعيات تأسيس ظهير  من

 كل على يجب أنه على نصت تيال الخامس، الفصل مقتضيات ذلك في تراعي أن بشرط إذن،

 سابق شأنها في تقدم أن السادس، الفصل في عليها املنصوص باألهلية التمتع تريد جمعية

 .107(الباشا أو  القائد) املحلية إلادارية السلطة مركز  إلى تصريح

 تؤهلها معنوية شخصية ألاخيرة لهذه يخول  فإنه للجمعية، القانوني للتصريح كنتيجة و 

 من أو  رئيسها طرف من) املحاكم أمام كالترافع والفعلية القانونية التصرفات من بعدد للقيام

 للجمعية خاص بنكي حساب في غالبا) أعضائها اشتراكات وتلقي ،(ذلك ألاساسية قوانينها تخوله

 وإدارتها الجمعية ملقر  املخصصة وألادوات ألاماكن وتملك ،(املال وأمين الرئيس عليه يشرف

                                      
تم حذف مقتض ى تقديم التصريح أيضا إلى وكيل امللك لدى املحكمة الابتدائية بالدائرة القضائية، وإن لم يوجد فإلى النيابة العامة  107

 11.11لدى املحكمة إلاقليمية سابقا، حسب القانون 
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 تتصرف وأن عمومية إعانات تتلقى أن شخصيتها تخولها كما أهدافها، ومتابعة هاأعضائ واجتماع

 .بأموالها

 مسطرة تأسيس الجمعيات: الفقرة الثانية

 إلى تصريحا تقدم أن جمعية كل على يجب أنه على 6597 ظهير من الخامس الفصل نص

 عنه يسلم قضائي، عون  طةبواس أو  مباشرة الجمعية مقر  به الكائن املحلية إلادارية السلطة مقر 

 باملحكمة العامة النيابة إلى املذكورة املحلية السلطة وتوجه الحال في ومؤرخ مختوم وصل

 في إليها املشار  به املرفقة الوثائق من نسخا وكذا املذكور، التصريح من نسخة املختصة الابتدائية

  .الاقتضاء عند طلبال في رأيها إبداء من تمكينها قصد وذلك بعده، الثالثة الفقرة

 النهائي الوصل يسلم الالحقة الفقرة في عليها املنصوص لإلجراءات التصريح استيفاء وعند

 تمارس أن للجمعية جاز  ألاجل داخل تسليمه عدم حالة وفي يوما ستون  أقصاه أجل داخل وجوبا

 .قوانينها في املسطرة ألاهداف وفق نشاطها

 :يلي ما الطلب بصاح طرف من املوقع التصريح ويتضمن

 .وأهدافها الجمعية إسم -6

 ومحل ومهنة ازدياد ومكان وتاريخ  وسن وجنسية والعائلية، الشخصية باألسماء الئحة -0

 .108املسير املكتب أعضاء سكنى

 .لألجانب بالنسبة إلاقامة بطائق أو  الوطنية، بطائقهم من صورا -3

 .109الجمعية مقر  -6

 تعمل عنها، منفصلة أو  لها تابعة ومؤسسات فروع من ةالجمعي أحدثته ما ومقار  عدد -9

 .مشترك بعمل القيام إلى وترمي مستمرة، عالئق بها تربطها أو  إدارتها تحت

                                      
شرع املغربي مؤسس ي الجمعية بسن معين، أو بحالتهم الصحية، ومثال، املشرع العراقي قيد املؤسسين للجمعية بالسن لم يقيد امل  108

 .6811لسنة  11والحالة الصحية حسب القانون رقم 
 .إلادالء بوثيقة امللكية أو عقد الكراء أو التزام موقع لصاحب امللك يرخص للجمعية باستغالل املقر 109
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 ألابحاث إجراء الجمعيات بتأسيس التصريح تتلقى التي العمومية للسلطات يمكن

 .110باألمر للمعنين العدلي السجل من 0 رقم البطاقة على والحصول 

 واحدة توجه التي املحلية، السلطة مقر  إلى عليها مصادق نظائر  ثالث في الوثائق هذه تقدم

 .للحكومة العامة ألامانة إلى منها

 وكذا ألاساسية، القوانين على يدخل تعديل وكل وإلادارة التسيير  على يطرأ تغيير  وكل

 يوما عشر  الخمسة خالل به يصرح أن يجب منفصلة، أو  تابعة أو  فرعية مؤسسات إحداث

 إال  والتعديالت التغييرات بهذه الغير  على يحتج أن يمكن وال  الشروط، نفس وضمن املوالية،

 إلادارة، أعضاء في تغيير  أي يقع لم إذا ما حالة وفي .بها التصريح فيه يقع الذي اليوم من ابتداء

 بإيداع له املقرر  يخالتار  في وذلك املذكور، التغيير  وقوع بعدم يصرحوا أن باألمر  املعنيين على يجب

 .تصريح أو  إيداع كل عن وصل ويسلم .ألاساسية القوانين

 مسطرة الكتمال يكفي ال  املؤقت الوصل وتسلم الجمعية مف ووضع التصريح إيداع أن غير 

 ودراسة البحث بعد املمكن من ألنه النهائي، الوصل صدور  حين إلى الانتظار  يجب بل التأسيس،

 يكون  التي الحاالت 6597 ظهير حدد  وقد التأسيس، ببطالن السلطة عتدف أن ألاساس ي، النظام

 :الثالث الفصل حسب وهي القانون  بقوة باطال  الجمعيات تأسيس عندها

 قد أو  العامة آلاداب أو  القوانين مع يتنافى مشروع غير  لهدف أو  لغاية تؤسس جمعية كل »

 كافة إلى تدعو  أو  امللكي بالنظام أو  طنيالو  التراب  بوحدة أو  إلاسالمي بالدين املس إلى تهدف

 .« باطلة تكون  التمييز  أشكال

 التأويل حق أبقى املشرع فإن تأويالت، لعدة ومعرضا فضفاضا يبدو  الفصل هذا أن ورغم

 :السابع الفصل خالل من القضاء بيد البطالن شروط في

 في عليه ملنصوصا جمعية ببطالن التصريح طلب في بالنظر  الابتدائية املحكمة تختص »

 مخالفة وضعية في كانت إذا الجمعية حل طلب في أيضا تختص كما .أعاله الثالث الفصل

                                      
، كان من ضمن شروط التأسيس، وضع نسخ من 6814الذي تم بموجبه تغيير وتتميم عدد من مقتضيات ظهير  11.11ن في القانو  110

تم تغيير هذا املقتض ى وتكليف السلطات  11.18، لكن بموجب املادة الفريدة من القانون (8بطاقة )السجل العدلي ألعضاء املكتب املسير 

 .تضاءالعمومية بالقيام بهذا ألمر عند الاق



 حقوق إلانسان والحرايت العامة

 جامعة ابن زهر –أستاذ القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية  :الدكتور رشيد كديرة 86 

 

 وللمحكمة .العامة النيابة من بمبادرة أو  ألامر  يعنيه من كل من بطلب سواء وذلك للقانون،

 تماعاج كل ومنع املكان بإغالق التحفظية إلاجراءات ضمن تأمر  أن الطعن وسائل كل من بالرغم

 .الجمعية ألعضاء

 قوانينها في مقررة غير  بأنشطة القيام عن املسؤولية الجمعيات  املشرع حمل كما

 .111السابق الفصل في عليها املنصوص لإلجراءات طبقا حلها إلى اللجوء إمكانية مع ألاساسية،

 أنواع الجمعيات: الفقرة الثالثة

 الجمعيات العامة، املنفعة ةلصف الحاملة الجمعيات إلى الجمعيات القانون  يصنف

 . 112ألاجنبية الجمعيات ثم  والجامعات، الاتحادية

 العامة املنفعة لصفة الحاملة الجمعيات .6

 ذات والجمعيات السياسية ألاحزاب باستثناء جمعية كل الظهير، من التاسع الفصل حسب

 تقدم أن بعد 113مرسوم بمقتض ى العامة املنفعة بصفة لها يعترف أن يمكن السياسية، الصبغة

 .عملها ووسائل غايتها شأن في بحثا إلادارية السلطة وتجري  املوضوع في طلبا

 ستة تتعدى ال  مدة في الرفض أو  باإليجاب للرد التنفيذية للسلطة أجال  املشرع حدد وقد

 الرياضية الجامعات إعفاء تم أنه غير  .املحلية السلطة لدى الطلب وضع تاريخ من ابتداء أشهر 

 .القانون  بقوة العامة املنفعة بصفة لها والاعتراف الطلب، ةمسطر  من

 114العامة املنفعة صفة على الحصول  مسطرة

 الجمعيات تأسيس حق بتنظيم املتعلق الظهير  بتطبيق املتعلق 1150.26.515 املرسوم نص

 وحددها العامة، املنفعة صفة على الحصول  طلب لقبول  الالزمة الشروط  على ألاولى مادته في

 :يلي مافي

                                      
 .كما تم تغييره وتتميمه 6.14.111من الظهير الشريف  11الفصل  111
 16، بموجب املادة 81إلى  61تم حذف ألاحزاب السياسية والجمعيات ذات الصبغة السياسية من هذا الظهير بعد نسخ الفصول من  112

 .8111فبراير  68بتاريخ  6.11.64 املتعلق باألحزاب السياسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 11.18من القانون 
 11.11تم تعديله بموجب القانون  113
114 

3%B4t_reconnaissance_utilite_publique.aspxhttp://www.sgg.gov.ma/arabe/Associations/Procedures/Procedure_dep%C 

http://www.sgg.gov.ma/arabe/Associations/Procedures/Procedure_dep%C3%B4t_reconnaissance_utilite_publique.aspx
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 .ألاساس ي لنظامها وفقا ومسيرة ،6.97.381 الظهير ألحكام طبقا مؤسسة تكون  أن -

 ألاساس ي نظامها في املحددة املهام إنجاز  من تمكنها التي املالية القدرات على تتوفر  أن -

 .العامة املصلحة لطابع واملكتسبة

 تدبير  في الفعلية املشاركة أعضائها لكل يضمن داخلي ونظام أساس ي نظام لها يكون  أن -

 أجهزتها أعضاء أدوار  صريح بشكل ويحدد دورية، بصفة املراقبة وممارسة وإدارتها الجمعية

 .أعمالها وجداول  العامة الجموع عقد وتواريخ ومهامهم التداولية

 .الوطني أو  الجهوي  أو  املحلي الصعيد على العامة املصلحة طابع له هدف لها يكون  أن -

 .املالية وضعيتها صدقية تعكس تركيبية قوائم بإعداد تسمح محاسبة تمسك أن -

 .إلادارية للمراقبة والخضوع املطلوبة املعلومات بتقديم تلتزم أن -

 وضع يتم ،116الجمعية في املختص الجهاز  داخل الطلب موضوع على التداول  يتم أن وبعد

 الوثائق من بعدد مرفقا الجمعية، مقر  نفوذه دائرة في يوجد الذي العامل لدى الطلب

 .117لألصل مطابقتها على مشهودا يكون  أن يجب التي واملستندات

 أقصاه أجل في املعنية الجمعية حول  مسبقا بحثا العامل يجري  الطلب، ملف تسلم بعد

 بصفة الاعتراف طلب للحكومة العام ألامين إلى يوجه ثم الطلب، إيداع ناريخ من أشهر  ثالثة

 العامة املصلحة صبغة حول  وبتقييم البحث ونتائج واملستندات بالوثائق مرفوقا العامة املنفعة

 .118للجمعية

 املعنيين والوزراء املالية وزير  إلى الطلب ملف للحكومة العام ألامين يحيل  ذلك، إثر  على

 على للحصول  عليها املنصوص الشروط كل استيفاء من التأكد وبعد  الجمعية، بأنشطة

 املرسوم يوقع الذي الحكومة رئيس على الدراسة نتائج تعرض العامة، املنفعة بصفة الاعتراف

 بالجريدة وينشر  الطلب صاحبة الجمعية إلى ويبلغ العامة املنفعة بصفة لالعتراف املانح

 .119الرسمية

                                                                                                                           
 .8111غشت  16بتاريخ  1118ومنشور في الجريدة الرسمية رقم  8111يناير  61صادر بتاريخ  115
 .من املرسوم 8حسب املادة  116
 .من املرسوم 1الوثائق واملستندات املحددة طبقا للمادة  117
 .من املرسوم 1و 8حسب املواد  118
 من املرسوم 1و 1حسب املواد  119
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 العامة املنفعة بصفة الاعتراف نتائج

 :يلي ما في نجملها والالتزامات الحقوق  من العديد العامة، املنفعة بصفة الاعتراف عن ينتج

 :الحقوق  -(أ

 :والاقتناء الامتالك حق -

 بأن  120العامة املنفعة بصفة الاعتراف  ملرسوم القصوى  القيمة حدود في للجمعية يحق

 بدون  والاقتناء .بلوغه ترمي لتيا للمشروع أو  لهدفها الزمة عقارات أو  ومنقوالت أموالا  تمتلك

 أو  قيما أو  نقودا كانت سواء أموالا  وبعوض، بوصية أو  ألاحياء بين عقود، بموجب عوض

 يصدره الذي إلاذن وبعد ألاساسية، قوانينها في املقررة الشروط ضمن وذلك عقارات، أو  منقوالت

 .121قرار بموجب الحكومة رئيس

 :العمومي إلاحسان بالتماس القانون  سماه وما التبرعات جمع حق -

 ،6586 في الصادر  العمومي الاحسان بالتماس املتعلق 6.86 بالقانون  الحق هذا املشرع أطر 

 باستثناء العمومي الاحسان بالتماس املتعلقة الجوانب جميع تنظيم على املشرع عمل حيث

 سنة 36 من أزيد بعد أي ،0229 في الصادر  التطبيقي املرسوم في الحقا ستأتي التي إلاذن مسطرة

 .العمومي الاحسان بالتماس املتعلق القانون  صدور  من

 لصفة الحاملة الجمعيات حق من أنه على الذكر  السالف املرسوم من الثامنة املادة ونصت

 للحكومة، العامة ألامانة من إلاذن طلب بعد السنة في واحدة مرة تلقائيا القيام العامة املنفعة

 للغرض جمعها سيتم التي ألاموال باستعمال والالتزام العملية هذه من الهدف تحديد مع

 .تحصيله املمكن التقديري  املبلغ إلى والاشارة لها، املخصص

 على الحصول  إلى الحاجة نطاق من تستثنيان فقط حالتين حدد 6.86 القانون  أن العلم مع

 الوطني التعاون  به يقوم ذيال العمومي الاحسان التماس :وهي للحكومة العامة ألامانة من إذن

 .التقليدية الطريقة على ألاموال وجمع والالتماسات

                                      
 .من الظهير 61حسب الفصل  120
 من الظهير 66حسب الفصل  121
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 أو  نقدية أو  عينية تبرعات جمع إلى تلجأ الجمعيات من عددا أن هو  مالحظته يمكن ما لكن

 الحصول  دون  مختلفة وسائل باستعمال وذلك العمومي، الاحسان التماس طريق عن معا هما

 الكوارث بعض تقع عندما كثيرا ألامر  ويتكرر  للحكومة، العامة انةألام من ترخيص على مسبقا

 .122الخاصة الاحتياجات ذوي  أو  املرض ى بعض مساعدة أجل ومن الطبيعية،

 في العمومي الاحسان بالتماس القيام لها املرخص الجهة حصر  القانون  أن ورغم

 وألانشطة الحمالت عدد مع مقارنة جدا قليال  يبقى املمنوحة التراخيص عدد أن إال  الجمعيات،

 ألامانة نشاط حصيلة كشفت حيث املغرب، ربوع كل في التبرعات جمع تتطلب التي التضامنية

 الجدول  حسب موزعة632 منح على 0261-0260 التشريعية الوالية خالل للحكومة العامة

 :أسفله

 الجغرافي املجال الرخص عدد

 الوطني 79

 الجهوي  12

 املحلي 39

 موعاملج 130

 

 وطول  تعقيدات طبيعة إلى يرجع وهذا فقط، مدينة 60 املدن عدد يتجاوز  لم حين في

 ألامين إلى بدوره يرسله الذي العامل أو  الوالي لدى بالطلب إلادالء تتطلب التي املعتمدة املسطرة

 ر تعذ طائلة تحت املختصة، املحلية إلادارية السلطة قبل من صريح برأي مرفوقا للحكومة العام

                                      
حول عمليات التماس إلاحسان العمومي  8161-16حسب ما ذكره املنشور املشترك بين وزير الداخلية وألامين العام للحكومة رقم  122

 .جون الحصوص املسبق على ترخيص من ألامانة العامة للحكومة



 حقوق إلانسان والحرايت العامة

 جامعة ابن زهر –أستاذ القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية  :الدكتور رشيد كديرة 91 

 

 والداخلية املالية قطاعات ممثلي بين مشتركة لجنة على عرضه ثم توفره، عدم حالة في دراسته

 .عدمه من الترخيص منح لحكومة العام ألامين يقرر  الرأي إبداء وبعد والاتصال، والصحة

 العمل، بها الجاري  للقوانين مخالفة بذلك يقومون  الاشخاص من العديد  يجعل ما وهو 

 .إلاذاعية البرامج بعض في وحتى الالكترونية، واملواقع الاجتماعي التواصل اقعمو  عبر  خصوصا

 الخاصة إلاذاعات إحدى في البرامج أحد أن إلى البصري  للسمعي العليا الهيأة قرار  أشار  فقد

 من إلذن رقم أي إلى إلاشارة دون  لفائدتها جمعها تم التي والتبرعات إنسانية حاالت بعرض يقوم

 .123العمومي إلاحسان التماس عن إلاعالن قصد للحكومة عامال ألامين

 :الالتزامات -(ب

 :ألاساس ي بالقانون  الالتزام -

 وفي ألاساس ي، قانونها في ورد بما العامة املنفعة بصفة لها املعترف الجمعية التزام ضرورة

 ثالثة اهأقص أجل داخل وضعيتها لتسوية إعذارا العامل إليها يوجه بذلك، تقيدها عدم حالة

 شروط بنفس العامة املنفعة بصفة الاعتراف سحب يمكن الاستجابة، عدم حالة وفي أشهر،

 .إعالنها

 :والشفافة الصادقة املحاسبة بمعايير  إلالتزام -

 للشروط طبقا محاسبتها تمسك أن العامة املنفعة بصفة لها املعترف الجمعيات على يجب

 ونتائجها املالية وضعتها صدقية تعكس بصورة باملالية لفةاملك الحكومية السلطة قرار  في املحددة

 .سنوات خمس ملدة املالية والدفاتر  املثبتة والوثائق التركيبية بالقوائم والاحتفاظ

 حكمها في وما ألاجنبية الجمعيات .2

 التي الهيئات تلك بأنها ،124ألاجنبية الجمعيات الظهير  من 00 الفصل في املغربي املشرع عرف

 ألاجانب من ألاعضاء نصف أو  أجانب مسيرون لها يكون  أو  الخارج في مقر  ولها جمعية اتمميز  لها

 .املغرب في ومقرها أجانب بالفعل يديرها أو 

                                      
 .8161يناير  18املؤرخ بتاريخ  18-61قرار الهاكا رقم  123
 .املادة الثانية 11.11غير بموجب القانون  124
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 إلى الجمعيات تأسيس شروط إلى باإلضافة تخضع فهي الظهير  من 03 للفصل وطبقا

 نشاطها تباشر  أن أو  تتألف، أن أجنبية جمعية ألي يسوغ ال  أنه في تتمثل إضافية شروط

 .الخامس الفصل في املقررة الشروط ضمن بشأنها سابقا تصريحا تقدم أن بعد إال  باملغرب،

 في املضمن التاريخ من ابتداء أشهر  ثالثة خالل ،06 الفصل حسب للحكومة يجوز  كما

 القوانين على يدخل تعديل كل في وكذا أجنبية، جمعية تأسيس في تمانع أن ألاخير  الوصل

 مؤسسات أو  فروع إحداث في أو  إلادارة، أو  املسيرين ألاشخاص على يطرأ تغيير  كل في أو  ي،ألاساس 

 .موجودة أجنبية لجمعية تابعة

 لها املأذون  العمليات تنجز  أن أجنبية جمعية ألية يجوز  ال  أنه على فينص 09 الفصل في أما

 .أعاله ررةاملق أشهر  الثالثة أجل انصرام بعد إال  السادس، الفصل بموجب فيها

 :والجامعات الاتحادية الجمعيات -3

 للجمعيات يمكن » :بقوله الجمعيات تأسيس ظهير من عشر الرابع الفصل الجمعيات من النوع هذا على نص

 تصريح والجمعيات االتحادات هذه بشأن يقدم أن ويجب .جامعات أو اتحادات بينها فيما تؤسس أن بها المصرح

 أسماء ذلك إلى باإلضافة ويتضمن الظهير، من الخامس الفصل في عليها صالنصو الكيفيات طبق يحرر

 نفس طبق التصريح ويتعين ومقارها، وأهدافها المذكورة الجامعات أو االتحادات منها تتألف التي الجمعيات

 اريالج النظام نفس الهيئات هذه على ويطبق .إليها جديدة جامعات أو اتحادات أو جمعيات بانضمام الكيفيات

 .الجمعيات على

قراءة نقدية لحصيلة تطبيق القوانين املنظمة لعمل : الفقرة الرابعة

 :الجمعيات

 :والنهائي املؤقت الوصل تسليم - أ

 التصريح، واضع الجمعية ملمثل فورا يسلم أن ينبغي الذي املؤقت الوصل إحداث كان قد

 منه الهدف كان مهما تعديال  ،شهران أقصاه أجل في يمنح أن يجب الذي النهائي الوصل جانب إلى

 هياكلها تجديد عند أو  التأسيس طور  في جمعية أي بها تمر  التي القانوني الفراغ حالة تفادي

 .املسيرة أجهزتها أعضاء وتغيير 

 تعلن التي الوثيقة بمثابة ألنه الجمعيات إلى بالنسبة أهمية من املؤقت الوصل يخلو  وال 

 ومدبريها بالصرف آلامرين تغير  أو  الجمعية، باسم بنكيا حسابا لتفتح البنك إلى فتذهب ميالدها؛
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 التسيير، وومصاريف مستخدميها، وأجور  مقراتها، كراء واجبات وتؤدي مكتبها، وتجدد املاليين،

ر  أن يشترط للحسابات ألاعلى املجلس أن   علما البريدية، ومراسالتها  طريق عن املصاريف تدب 

 .125« شيك »

 من كثير  ففي .الوصوالت هذه بتسليم ارتبطت كثيرة مشاكل عن أبان رسةاملما واقع أن غير 

 على يجب التي للمستندات املؤقت إلايداع وصل إصدار   املعنية املحلية السلطات ترفض ألاحيان

 الذي التاريخ يثبت أن شأنه من الذي الوصل وهو  التصريح، عملية من كجزء تقديمها الجمعيات

  واملعتاد .تصريحها إليداع صادقة جهود ببذل الجمعية فيه قامت
ً
 السلطات رفض هو  تقريبا

  التصريح وثائق قبول  املحلية
ً
  رفضا

ً
 ال  السلطة استعمال في وشططا تجاوزا هذا يعد مما .باتا

 وجه في خاصة اتباعه على الداخلية وزارة سيما وال  السلطات دأبت سلوك وهو  .مبرر له يوجد

 للقيام للجمعية يسمح ال  الوصل تسليم عدم أن ذلك مها،قيا في ترغب ال  التي الجمعيات

 .طبيعي بشكل فيها ترغب التي ألانشطة ومتابعة القانونية بالتصرفات

 أهداف حول  الضرورية بالتحريات قيامها بعد الوصل ستسلم بأنها أحيانا السلطات وتدفع

 لحل إمكانيات عدة فر و  القانون  أن رغم بها، املدلى املعطيات وحول  مسيريها وحول  الجمعية

 التأسيس ومبادئ لشروط احترامها عدم حالة في ،126القضاء طريق عن الجمعيات

 مبدأين العمق في يضرب السلطة استعمال في بالتجاوز  املشوب إلاداري  القرار  وهذا

 :أساسيين

 على كونه من للقانون  تحويل و  الجمعيات تأسيس حرية لحق دستورية مخالفة فيه -6

 .مسبق ترخيص نظام املمارسة، في هو  آخر، نظام إلى تصريحيا مانظا الورق،

 لها املخول  الوحيدة الجهة باعتبارها القضائية السلطة صالحية على اعتداء فيه -0

  .الجمعيات بتأسيس املتعلق الظهير  لفصول  مخالفتها حالة في الجمعيات وحل بتوقيف دستوريا

                                      
تشكلت مبادرة من جمعيات وهيئات بارزة في مجال الدفاع عن حقوق إلانسان باملغرب من أجل وقف التجاوزات املرتبطة بتسليم  125

 https://www.hespress.com/societe/457651.htmlأنظر الرابط . الوصوالت املؤقتة والنهاية
في مدينة “ إفني ذاكرة وحقوق ”، أيدت محكمة تزنيت الابتدائية طلب الحكومة بحل جمعية غير حكومية تسمى 8161في يوليوز  126

حصر العضوية في ألاشخاص الذين ولدوا في إقليم  بشكل غير قانوني عن طريق“ تحرض على التمييز”وقضت بأن الجمعية  سيدي إفني،

، أنظر تقرير 8161أيدت محكمة الاستئناف بأكادير القرار في مارس . ، والذين هم من أصل إسباني، وأبنائهم6818سيدي إفني قبل عام 

 .8161هيومان رايت حول الحريات في املغرب سنة 

https://www.hespress.com/societe/457651.html
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 التي ألاحكام من عدد في جيدا ذلك املغربية اريةإلاد للمحاكم القضائي الاجتهاد أوضح وقد

 القانوني امللف تسلم برفض السلطات قرارات ضد الجمعيات من عدد رفعتها دعاوى  في فصلت

 مارس 06 بتاريخ بالرباط إلادارية للمحكمة حكم في ورد فقد .التصريح وصل تسليمها وعدم

0263: 

 الثابت حسب املؤقت الوصل وتسليم الجمعية ملف تسلم .…قيادة قائد رفض إن وحيث »

 وتسليم امللف بتسلم قانونا مختص كونه رغم الاختصاص لعدم القضائي املفوض محضر  من

 تأسيس لحرية دستورية مخالفة يشكل قانونا املتطلبة الوثائق سائر  على امللف توافر  رغم الوصل

 أي لإلدارة يمنح ال  ذيوال عليه تقوم الذي -الترخيص ي وليس -التصريحي وللنظام الجمعيات

 على اعتداء يشكل فيه املطعون  إلاداري  القرار  يجعل مما التصريح بشأن تقديرية صالحية

 أو  الجمعية توقيف دستوريا لها املخول  الوحيدة الجهة باعتبارها القضائية السلطة صالحية

 .« …حلها

 03 بتاريخ أنه إذ ،الداخلية وزارة لدى تتغير  لم قديمة ممارسة أنه يتبين السلوك وهذا

 لعقد اتباعها الالزم باإلجراءات تتعلق املغربي الداخلية لوزير  دورية صدرت 6555 فبراير

 هاجس عليها يهيمن والتي العمومية بالبنايات والجمعيات ألاحزاب طرف من العمومية التجمعات

 .الترخيص نظام إلى املجال هذا في املسبق التصريح نظام تحويل

 الوزير  اختصاصات على الداخلية لوزير  اعتداء مجرد فقط اعتبارها يتم مل دورية وهي

 وحظرا العامة الحريات وقانون  للدستور  سافرا خرقا اعتبرت املضمون  حيث من بل شكال، ألاول 

 عليها صادق والتي إلانسان لحقوق  الدولية املواثيق ملقتضيات وكذا التجمع لحرية عمليا

 .127املغرب

 :العامة املنفعة فةبص الاعتراف منح  - ب

 وتلقي ألاموال جمع عمليات يخص فيما الجمعيات على قاسية قيودا فرض املشرع أن يتبين

 بصفة الاعتراف منح أن كما والترخيص، إلاذن على بالحصول  ذلك وربط والتبرعات الهبات

 من نهاتمكي يتم مقربة جمعيات إلى الجمعيات تقسيم أجل من الواقع في استعمل العامة املنفعة

                                      
 .611رقية املصدق، الحريات العامة وحقوق الانسان، ص  127
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 الدعم من إقصاؤها يتم عليها، مغضوب وجمعيات إلاجراءات وتسهيل املادية العمل وسائل

 املنفعة بصفة املعترف الجمعيات عدد زال فال  عملها، إلفشال أمامها املساطر  وتعقيد العمومي

 السنة إلى 6567 سنة منذ لالعتراف الحاملة الجمعيات عدد يتجاوز  لم إذ جدا قليال  العامة

 وهي ،129وطنيا جمعية ألف 667 إلى يصل الجمعيات عدد أن علما ،128جمعية 030 لحالية،ا

 :يلي كما موزعة

 النسبة الجمعيات عدد املدينة

 % 35,34 82 الرباط

 % 33,19 77 البيضاء الدار 

 % 4,31 10 شمراك

 % 3,02 7 طنجة

 % 3,88 9 فاس

 % 2,59 6 سال

                                      
 :حسب الئحة الجمعيات املعترف لها بصفة املنفعة العامة املنشورة على موقع ألامانة العامة للحكومة على الرابط 128

http://www.sgg.gov.ma/arabe/Associations/Procedures/Procedure_dep%C3%B4t_reconnaissance_utilite_publique.as

px 
ورد في جواب اململكة املغربية بخصوص مالحظات لجنة جقوق إلانسان التابعة لألمم املتحدة الواردة بخصوص التقرير الدوري أنه  129

 حوالي 
ا
ا 61يتزايد معدل تأسيسها بأكثر من . جميع مجاالت الحياة العامة جمعية في املغرب تعمل في 684.111يوجد حاليا وهي . ٪ سنويا

أنظر الرابط على . شخص في مجاالت مختلفة تتعلق بموضوع حقوق إلانسان 1111منتشرة في جميع أنحاء أرض الوطن ، ويعمل منها حوالي 

 موقع هيأة ألامم املتحدة

http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhskBJxD%2bGhpOMMmtc
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 النسبة الجمعيات عدد املدينة

 % 2,16 5 تطوان

 % 1,72 4 وجدة

 % 1,29 3 أكادير

 % 1,29 3 مكناس

 % 1,29 3 الجديدة

 % 1,29 3 تزنيت

 % 0,86 2 القنيطرة

 % 0,86 2 أسفي

 % 0,86 2 الصويرة

 % 0,86 2 ورزازات

 % 0,43 1 تمارة

 % 0,43 1 تارودانت
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 النسبة الجمعيات عدد املدينة

 % 0,43 1 الناظور 

 % 0,43 1 شيشاوة

 % 0,43 1 زاكورة

 % 0,43 1 إنزكان

 % 0,43 1 أصيلة

 % 0,43 1 ميدلت

 % 0,43 1 الراشدية

 % 0,43 1 تاونات

 % 0,43 1 سطات

 % 0,43 1 لمال بني

 % 100,00 232 املجموع

 الرباط مدينتي في يتركز  العامة املنفعة صفة على الحاصلة الجمعيات  أغلب أن نالحظ

 يعكس وهذا .%68,53 بنسبة جمعية 695 إلى يصل املدينتين في مجموعهما حيث ،البيضاء والدار 

  الوطني التراب باقي على الغني املركز  هيمنة
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 :الجهات حسب توزيعها

 النسبة العدد الجهة

 % 39,22 91 القنيطرة سال  الرباط

 % 34,91 81 سطات البيضاء الدار 

 % 6,47 15 أسفي مراكش

 % 5,60 13 مكناس فاس

 % 5,60 13 الحسيمة تطوان طنجة

 % 3,45 8 ماسة سوس

 % 2,16 5 الشرقية

 % 1,72 4 تافياللت درعة

 % 0,86 2 خنيفرة مالل بني

 % 0,00 0 نون  واد كلميم

 % 0,00 0 الحمراء الساقية العيون 

 % 0,00 0 الذهب واد الداخلة

 % 100,00 232 املجموع

 

-الرباط بجتهي جمعية 680 تتركز إذ أعاله، املذكورة املفارقة نفس الجهوي  التوزيع ويعكس

 الحاملة الجمعيات ملجموع أرباع الثالثة إلى تصل بنسبة سطات-البيضاء والدار  القنيطرة-سال
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 جتهي أن إذ الجهات، مستوى  على الاجتماعي التفاوت مع ينسجم ال  ما وهو  .العامة املنفعة لصفة

 .130إلاجمالي الداخلي الناتج من %48,1  تحتكران البيضاء والدار  الرباط

 :للجمعيات املالية املراقبة ضعف - ت

 من عددا ،131السابع جزءه في الجمعيات تأسيس ظهير  تضمين على عمد املشرع أن رغم

 واملؤسسات الجماعات طرف من إعانات تتلقى التي الجمعيات أن على تؤكد التي الفصول 

 وعلى واملالية، الاقتصاد وزارة أقرتها التي الشروط تحترم دفاتر  في حساباتها تضبط أن العمومية

 تحديد مع للحكومة العامة ألامانة إلى بذلك تصرح أن أجنبية مساعدات تتلقى التي الجمعيات

 .بها التوصل تاريخ من يوما 32 أجل داخل ومصدرها يهاعل املحصل املبالغ

 إحدى من درهم أالف عشرة مبلغها يتجاوز  إعانات دوريا تتلقى التي الجمعيات أن كما

 أو  الدولة تساهم التي الشركات أو  العمومية املؤسسات أو الترابية الجماعات أو  الجهات

 التي للهيئات حساياتها تقدم أن جزئيا، و أ كليا رأسمالها في العمومية املؤسسات أو  الجماعات

 كما املالية، املحاكم ببمدونة املتعلق القانون  مقتضيات مراعاة مع املذكورة إلاعانات تمنحها

 .132املالية وزارة مفتش ي ملراقبة دفاترها تخضع

 تقديم تشترط ال  التي الترابية الجماعات ألغلب السياس ي التعامل أمام الحال واقع لكن

 هيئات لدى البشرية املوارد وقلة العمومي، للدعم الطالبة الجمعيات على املحاسباتية ير التقار 

 .للجمعيات املحاسباتي للتدبير  املالية املراقبة تفعيل من يمكن ال  املالية الرقابة

 :الحق يف التجمعات العمومية :ثانيا

 6-97-388 رقم الشريف الظهير  ملقتضيات العمومية للتجمعات املنظمة القواعد تخضع

 وقع كما العمومية، التجمعات بشأن 6597 نونبر 69 لـ املوافق 6387 ألاولى جمادی 3 في املؤرخ

 6353 ألاول  ربيع 1 بتاريخ 6-83-076 رقم قانون  بمثابة الشريف الظهير  بمقتض ى وتتميمه تغييره

                                      
 .8161حسب مذكرة املندوبية السامية للتخطيط حول الحسابات الجهوية لسنة  130
 .املكرر مرتين 18مكرر و 18، و18الفصول  131
املتعلق بمدونة املحاكم  18.88تخضع بكيفية تلقائية ملراقبة املفتشية العامة للمالية ، كما تخضع تطبيقا ألحكام القانون رقم  132

 .الى مراقبة املجلس ألاعلى للحسابات واملجالس الجهوية للحسابات 618و  41املالية وال سيما منه املادتين 
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 الصادر  6.20.022 رقم الشريف الظهير  بتنفيذ الصادر  81.22 وبالقانون  ،6583 أبريل 62لـ املوافق

 .0220 يوليوز  03 لـ املوافق 6603 ألاولى جمادى من 60 في

 ثالثة بين التمييز  على العمومية، للتجمعات  املنظم النص خالل من املغربي املشرع وعمل

 :وهي اشكال

 133.التجمهرات واخيرا العمومية بالطرق  واملظاهرات العمومية الاجتماعات

 :العمومية الاجتماعات (6

 .انعقادها وشروط العمومية، الاجتماعات بتعريف الصدد هذا في نقومس

 العمومي الاجتماع تعريف :ألاولى الفقرة

 جهة من والتجمهرات والتظاهرات جهة من العمومي الاجتماع بين التمييز  نسبيا الصعب من

 في أنه ال إ .ألافراد مصالح عن العام بالدفاع املرتبط التحليل نفس إلى يقودان أنهما ثانية

 الشارع في تكون  والتجمهرات التظاهرات بينما مغلق، مكان في تجمع أنه الاجتماع يفيد املمارسة،

 .العمومي

 العمومية، الاجتماعات بشأن املغربي التشريع منه اقتبس الذي الفرنس ي التشريع إن

 الخضوع شريطة الحرية هو  فيه ألاصل وجعل 134العمومي لالجتماع خاصا قانونا خصص

 القانون  من ألاول  الفصل في العمومي الاجتماع تعريف جاء فقد معينة، وشروط لتقييدات

  .« مسبق إذن إلى اللجوء دون  تنعقد أن بإمكانها حرة، تكون  العمومية الاجتماعات » :كالتالي

 في وجزر  مد موضوع يزال ال  ألاخير  هذا مفهوم جعل مما مدقق غير  جاء فإنه ذلك ورغم

 عليه املتفق أن بيد .بفرنسا الدولة ومجلس وإلابرام النقض محكمة من لكل ائيالقض الاجتهاد

                                      
املتعلق  84-48من القانون  8من الدول التي لم تسر على نفس املنوال، فمثال املشرع الجزائري عرف الاجتماع في نص املادة هناك  133

الاجتماع العمومي تجمهر مؤقت ألشخاص متفق عليه ومنظم في كل مكان مفتوح لعموم  »: باالجتماعات واملظاهرات العمومية بالقول 

وتداركه في قانون . ، وما يستشف من التعريف أنه أخلط بين الاجتماع والتجمهر« دفاع عن مصالح مشتركةالناس قصد تبادل أفكار أو ال

 .، متعلق باالحتماعات واملظاهرات واملعدل للقانون السابق68-86أخر 
 :، أنظر الرابط6446يونيو  11يتعلق ألامر بالقانون  134

https://mjp.univ-perp.fr/france/1881reunion.htm 

https://mjp.univ-perp.fr/france/1881reunion.htm
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 لتبادل منظم ألاشخاص من لعدد مؤقت تجمع هو  هنا، القانوني باملعنى املقصود الاجتماع أن هو 

 .135املصالح عن الدفاع بخصوص التشاور  أجل من  وآلاراء ألافكار 

 مؤقت تجمع عن عبارة » بأنه عرفه حيثBurdeau (G)   الفقيه أيضا التعريف هذا وأكد

 ألاراء وتبادل ألافكار  وعرض سماع بغرض  سابق تنظيم أو  تدبير  على بناء ألاشخاص من لعدد

 .136« املشتركة املصالح عن الدفاع أجل من والتشاور 

 ؟ العمومي الاجتماع تعريف إشكالية املغربي املشرع عالج كيف هو  املطروح السؤال لكن

 العمومية، التجمعات بشأن 6597 نونبر 69 ظهير من ألاول  الفصل في املغربي املشرع قدم

 للعموم مباح مدبر، مؤقت جمع كل عموميا اجتماعا يعتبر » : يلي كما العمومي لالجتماع تعريفا

 .« قبله من محددة أعمال جدوم في مدرجة مسائل خالله وتدرس

 : وهي عناصر  أربعة على يقوم العمومي الاجتماع أن التعريف هذا من يتبين

 .مدبرا الجمع يكون  أن -أ

 .مؤقتا الجمع يكون  أن - ب

 .للعموم مباحا الجمع يكون  أن -ج

 .قبل من محدد أعمال جدول  في مدرجة مسائل لدرس معدا يكون  أن -د

 : لالجتماع التدبير  عنصر  - (أ)

 هدف تحقيق قصد املشاركين الجتماع سابقة مشتركة نية وجود التدبير  بعنصر  ويقصد

 لالجتماع السابق التنظيم أهمية وتبدو  .137التنظيمية صبغته الاجتماع على يضفي ما وهو  معين،

 الزمني، تسلسلها حيث من الاجتماع لقيام الالزمة ألاخرى  العناصر  كافة يسبق أنه في العمومي

 الاجتماع يميز أنه كما .138وانعدامه العمومي الاجتماع صفة غياب يعني غيابه فإن ذلك وعلى

 توجد ال  حيث املقهى أو  املسرح في ألافراد بعض كتجمع ألاخرى  التجمعات من غيره عن العمومي

 .الكيان من نوع لها جماعة إلى أفراد مجرد من وتحيلهم عالقتهم تنظم قواعد بينهم

                                      
135 Xavier Latour et Betrand Pauvert, Manuel de Libertés Publiques et Droits Fondamentaux, Panorama de Droit, 

Studyrama, 2018, p 233 
136 Burdeau Georges, Les libertés Publiques, Paris, L.G.D.J, 1972, p216. 
137 Jean Rivero, les libertés publiques, Tome II, P.U.E, Paris pet, p 357-358 

 618، ص 6888، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، (دراسة مقارنة)عمرو أحمد حسبو، حرية الاجتماع  138
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 معيار  أهم الفرنس ي، القضائي الاجتهاد طرف من - بعيد وقت منذ - اعتبر العنصر  هذا إن

 املطعم في الزبناء واجتماع العرضية التجمعات بعض عن وتمييزه العمومية الاجتماع لتعريف

 ولو  واللقاء الاجتماع بين تمييزه في الفرنس ي الدولة ملجلس القضائي الاجتهاد أكده ما وهذا مثال،

 .139مثال موعد سابق وعن يوميا املقهى رواد لقاء اعتياديا كان

 تدبير، سابق ودون  صدفة يقع الذي الفعلي التجمع وهو  التجمهر، عن الاجتماع يميز  كما

 صدقة أشخاص التقاء أن تقرر  أحكام عدة في الفرنسية النقض محكمة ذلك أوضحت وقد

 .140عموميا اجتماعا يؤلف ال  رابطة أية بينهم تكون  أن ودون 

 سابق، تصريح أو  إلذن الاجتماع تخضع التي ألانظمة في بوضوح يتبين التدبير  عنصر  إن

 ثالثة  طرف من موقع - املغربي القانون  في ألامر  هو  كما - لالجتماع سابق تصريح تقديمف

 مادام عدمه أو  التدبير  وجود في للشك مجاال  يترك ال  لعقده، وتدبير  قصد عن ينم أشخاص

 بتقديم تلتزم ال  التي ألانظمة في الشك تحتمل املسألة لكن .وجوده على حجة هو  السابق التصريح

 يكون  عدمه أو  تدبير  فوجود ،6528 مارس 07 قانون  عن املنبثق الفرنس ي كالنظام ابقس تصريح

 ملحكمة القضائي الاجتهاد من يستنتج ما وهذا العادية إلاثبات بوسائل تثبت واقع مسألة هنا

 عموميا، الاجتماع العتبار  أساس ي غير  التنظيم فكرة من املستنبط املعيار  أن اعتبرت حين النقض

 .141منظمة تصبح أن قادرة ما جماعة تكون  أن يكفي بل

 : قيتالتو  عنصر  -(ب(

 زمنية فترة خالل من ينعقد أنه يعني مؤقت، اجتماع بأنه العمومي الاجتماع يعرف أن

 خالل ألامن توفير  ولسهولة العامة بالسكينة إلاخالل لتفادي النهار  خالل تكون  ما عادة محددة

 أخرى  جهة من فإنه السابق، التدبير  بصفة التجمهر  عن ميز يت الاجتماع كان وإذا الفترة، هذه

 الذين ألافراد بين الحقة وال  سابقة ال  رابطة أية عنه تترتب ال  مؤقتا بكونه الجمعية عن يتميز 

 لم أم اجتمعوا سواء أعضائها بين مستمرة رابطة وجود تحتم الجمعية بينما فيه، يشاركون 

 .يجتمعوا

                                      
139 C.E 6 aout 1915 - Delmotte et Semiarion EP 1916 - II. l. 
140 Jean Rivero, op: cit, pp 357-358. 
141 Burdeau George, op: cit, p. 202. 
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 وهذا واملكان، الزمان في محدود ألنه دائمة، روابط أية أعضائه ينب الاجتماع يفرز  ال  وهكذا

.G  الفقيه تعريف إلى استنادا العمومي والاجتماع الجمعية بين تمیيزنا عند إليه ذهبنا ما

 Burdeauمن يتوخى بينما جماعة، والتشاور  التفكير  إلى سوى  يهدف ال  ما باجتماع القيام بأن 

 املشروط الجماعي والتفكير  التدبير  يميز  هنا الزمن فعامل ملشترك،ا العمل معينة جمعية تأسيس

 .ألامد املفتوح املشترك والعمل معينة بمدة

 : للعموم الاجتماع إباحة  - (ج)

 وتمتد  املصطلح بتعريف تبتدأ ألاسئلة من العديد تثير  النص، في الواردة العموم كلمة إن

 ..الحاضرين بعدد سوى  تتحقق ال  التي بالعلنية أم ناملكا بطبيعة ترتبط هل العمومية، صفة إلى

 دون  حضوره، في الراغبين ألافراد لكافة مفتوحا العمومي الاجتماع يكون  أن هنا واملقصود

 شأن من كان إذا عموميا الاجتماع يكون  كما شخصية، دعوات استالم ألامر  منهم يتطلب أن

 وقد مفتوحة، الدعوة أن بمعنى راد،ألاف من محدود غير  عدد لحضور  تكفي أن واحدة دعوة

 وذلك الخاصة طبيعته يفقد املسكن بأن 6715 يناير 5 بتاريخ الفرنسية النقض محكمة قضت

 إسمية أو  شخصية الدعوات كانت فإذا .142للجمهور  فتحه بمجرد اجتماعات من فيه ينعقد ما

  .خاص اجتماع إلى ويتحول  العمومي صفة الاجتماع يفقد

 عام، بشكل املواطنين كل وجه في مفتوحا العمومي الاجتماع يكون  قد عملية،ال املمارسة في

 بالوسائل تسلم قبلية مخصصة دعوة على بالحصول   مرهون  لكنه للجميع مفتوحا يكون  وقد

 في العموم وجه في مفتوحا الاجتماع يكون  وربما الاجتماع، انعقاد قبل الالكترونية أو  العادية

 أماكن وجود وعدم امتالءه حالة في لالجتماع املخصص الفضاء أبواب قتغل ثم انعقاده، بداية

 .مختلفة بعلل ومنعهم ألاشخاص بعض طرد إلى الاجتماع منظمو  يلجأ وربما .شاغرة

 يفترض وكان للمصطلح، الضيق باملعنى الواقع في يتحقق ال  الشرط هذا أن نرى  فإننا ولهذا

 يحددها مسائل في والقضائية الادارية الاجتهادات من لكثير  إلهدار  تفاديا إدراجه عدم باملشرع

 والاجتماع العمومي الاجتماع بين التفريق في خصوصا القانون، من  أكثر  املمارسة عرف

 .الخصوص ي

                                      
 .666عمرو أحمد حسبو، مرجع سابق، ص  142



 حقوق إلانسان والحرايت العامة

 جامعة ابن زهر –أستاذ القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية  :الدكتور رشيد كديرة 113 

 

 : قبل من محددة أعمال جدول  في مدرجة مسائل درس - (د)

 العمومية املالهي نع العمومي الاجتماع يميز  الثقافي أو  بالفكري  يوصف الذي املعيار  هذا إن

 .واضح غير  يبقى بينهما الفاصل أن رغم خاص لنظام تخضع والتي ،«مثال واملسرح والسينما

 وتبادل الحوار  تفيد ،« قبله من محددة أعمال جدول  في مدرجة مسائل خالله تدرس » فعبارة

 لعروضا عن العمومي الاجتماع يميز  ما وهو  سلفا محدد موضوع حول  املشاركين بين آلاراء

 أو  ألادبية أو  الفنية الاستفادة سوى  املشاركون  منها يتوخى ال  التي املسرحية أو  السينمائية

 عندما الحقة فصول  في ألاعمال لجدول  القبلي التحديد على املشرع إصرار  وسيتأكد .الاستماع

 .ماعالاجت موضوع عن خارجة مسألة أية في التداول  وسيمنع الاجتماع، بموضوع إلادالء سيفرض

 الدرس، كلمة مفهوم ألن الجدال، دابر  يقطع ال  الغربي، النص في العنصر  هذا إدراج إن

 شخص عن صادرا كان وأن رأي أو  لفكر  عرض كل بها قصدنا فإذا مختلفة، لتأويالت بدوره قابل

 أشخاص عدة طرف من آلاراء تبادل بها عنينا وإذا أيضا، املحاضرات تشتمل ذاك إذ فهي واحد،

 كانوا سواء آخرين وأشخاص املحاضر  بين مناقشة يعقبها كان إذا إال  املحاضرات تشمل ال  فهي

 .املستمعين بين من كانوا أو  سابقا معينيين

 العمومي لالجتماع القانوني النظام :الثانية الفقرة

 العمومية الاجتماعات فأعفى ،6776 لسنة الفرنس ي املشرع آثار   املغربي املشرع اقتفى لقد

 .تصريح لوجوب أخضعها لكنه سابق إذن على الحصول  جوبو  من

 ؟ العمومية الاجتماعات لها تخضع التي القانونية والقواعد الاجراءات هي فما

 :العمومية الاجتماعات لصحة الالزمة القانونية والقواعد الاجراءات -(أ

 : سابق تصريح تقديم - 6

 يحتوي  أن يجب التي البيانات ائمةق تحديد تم الظهير، هذا من الثالث الفصل بمقتض ى

 :تهم وهي السابق، التصريح عليها

 ثالثة عليه ويوقع موضوعه، وكذلك فيه سينعقد الذي واملكان والساعة اليوم -

 وصفاتهم املوقعين أسماء ويتضمن  فيه، سينعقد التي وإلاقليم العمالة في يقطنون  أشخاص

 .الوطنية تعريفهم ائقبط من بطاقة لكل عليها مصادق ونسخة وعناوينهم
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 استيفاء حالة وفي .الاجتماع ملكان املحلية إلادارية السلطة إلى التصريح هذا ويسلم

 تاريخ يثبت مختوم إيداع وصل الحال في عنه يعطى أعاله عليها املنصوص الشروط التصريح

 لم وإذا .السلطة أعوان طالبه كلما به لإلدالء الوصل بهذا ويحتفظ تقديمه، وساعة التصريح

 برسالة املذكورة السلطة إلى التصريح يرسل املذكور  الوصل على الحصول  من املصرحون  يتمكن

 .بالتوصل إلاشعار  مع مضمونة

 تسلم تاريخ من ساعة 06 عن يقل ال  أجل مرور  بعد إال  الاجتماع ينعقد ال  أن ويجب

 الوقت ترك هو  املهلة ذهه من والغاية .املضمونة الرسالة توجيه تاريخ من ساعة 67 أو الوصل،

 نشير  أن بقي .الاجتماع أثناء ألامن على للمحافظة الالزمة التدابير  تتخذ لكي العمومية للسلطات

 الفقرة من يستفاد ما وهو  العمومية، الاجتماعات انواع لجميع ملزم غير  السابق التصريح أن إلى

 .الظهير هذا من الثالث الفصل من ألاخيرة

 :العمومية الاجتماعات على دةالوار  املوانع -8

 على أوجب باملقابل فإنه العمومية، الاجتماعات عقد على شروطا فرض قد املشرع كان إذا

 :يلي بما الالتزام عاقديه

 .العمومية الطرق  في الاجتماعات عقد يمنع -

 بعد ما إلى أو  ليال  عشرة الثانية الساعة بعد ما إلى الاجتماعات عقد تمديد يمنع -

 .143التصريح يحددها لتيا الساعة

 تحريضا يتضمن أو  الحسنة، ألاخالق أو  العام النظام مع بتنافي خطاب كل يمنع -

 .الاجتماع موضوع عن خارجة مناقشة بأية يسمح وال  جنحة أو  جريمة ارتكاب على

 العام ألامن  على خطيرة أداة أو  خفية أو  ظاهرة ألسلحة حامل شخص كل يمنع -

 .لالجتماع داملنعق املكان إلى الدخول 

 : العمومية لالجتماعات مكتب تشكيل -1

                                      
اختلفت العديد من الدول في تحديد الساعة القصوى إلنهاء الاجتماع العمومي، فمثال، املشرع الجزائري حدد الساعة التاسعة ليال،  143
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 من يتكون  مكتب على العمومي الاجتماع توفر  الظهير، نفس من الخامس الفصل يشترط

 عنه ينوب الرئيس غياب حال وفي التصريح، على املوقعين بين ألاقل على اثنين ومستشارين رئيس

 .الاجتماع هذا داخل ظامالن على املحافظة عاتقهم على ويقع املستشارين، أحد

 طرف من ينتخبون  املكتب أعضاء أن على ينص 6776 لسنة الفرنس ي القانون  كان وإذا

 نص أي يرد لم املغربي القانون  فإن : .السلطة إلى املقدم التصريح في يعينوا لم إذا املجتمعين

 ينتخبه أم له؟ املنظمين بين من الاجتماع قبل يتألف هل املكتب، هذا تعيين كيفية حول 

 الاجتماع؟ يحضر  الذي الجمهور 

 ما وهذا الاجتماع داخل ومسؤولياته املكتب هذا مهمة في تكمن السؤال، أهمية إن

 على باملحافظة املكتب إلى عهد والذي الظهير  نفس من السادس الفصل محتوى  من نستنتجه

 ألاخالق أو  العام نظامال مع يتنافى خطاب كل ومنع للقوانين مخالفة كل دون  والحيلولة النظام

 موضوع عن خارجة مناقشة كل ومنع جنحة أو  جريمة ارتكاب على تحريضا يتضمن أو  الحسنة

 .الاجتماع

 على املوقعين على املسؤولية تقع من على السادسة، املادة بمقتضيات إلاخالل حالة ففي

 ألامر  أن نعتقد ؟ ناملجتمعي قبل من املنتخب املكتب على أم الاجتماع لعقد السابق التصريح

 .الفرنس ي زميله غرار  على واملسؤوليات املهام لتحديد املشرع تدخل يتطلب تشريعي بفراغ يتعلق

 :العمومية بالطرق  املظاهرات (8

 لحرية مكملة وحرية العمومي، التجمع حرية عناصر  من عنصرا املظاهرات حرية اعتبار  رغم

 نبين ثم الحرية هذه سنعرف ذلك على وبناء ،الخاصة طبيعتها لها أن إال  العمومي، الاجتماع

 .ممارستها على ترد التي القيود

 التظاهر أو  املظاهرة تعريف : ألاولى رةالفق

 من عدد قبل من العام الطريق استخدام بأنها املظاهرات الفقه من جانب يعرف

 خالل منو  وعلنية، جماعية بطريقة التعبير  يقصد ثابتة، أو  متحركة بطريقة إما ألاشخاص،

 .144مشتركة وإرادة رأي عن وهتافاتهم ومواقفهم وعددهم حضورهم

                                      
 .84،  ص8111، دار النهضة العربية، مصر، (دراسة مقارنة)حسني الجندي، جرائم الاجتماعات واملظاهرات والتجمهر  144
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 تهدف وإنما أفكار، تبادل وال  نقاشا تقتض ي ال  املظاهرة فإن العمومي، الاجتماع عكس وعلى

 .املوقف أو  الرأي لذلك قبول  أو  رض ى عن تعبير  أو  سياس ي، ملوقف أو  لرأي رفض عن التعبير  إلى

 بتحديد اكتفى وإنما العمومية، بالطرق  للمظاهرات تعريف أي املغربي املشرع يقدم لم

 لألحزاب إال  بها يسمح ال  وأنه سابق، تصريح لوجوب إخضاعها على أكد إذ تنظيمها شروط

 قدمت والتي قانونية بصفة بها املصرح والجمعيات املهنية والهيئات النقابية واملنظمات السياسية

 للعوائد طبقا العمومية الشوارع إلى الخروج استثناء مع ا،سابق املذكور   التصريح الغرض لهذا

 .145املحلية

 احتفظ إذ القانونية، الصبغة املظاهرة على يضفي لكي يكفي ال   التصريح هذا أن غير 

 إذا املنظمين إلى يبلغ مكتوب منع قرار  إصدار  في بحقها املحلية إلادارية للسلطة املغربي املشرع

 .العام ألامن تهديد بها القيام املزمع ةاملظاهر  شأن من أن ارتأت

 طبقا مسبق بتصريح إلادالء هما العمومي الطريق في املظاهرة قانونية فشرطا إذن،

 .للمنع مكتوب بقرار  التوصل وعدم للشكليات،

 بالخروج يتعلق استثناء وأدرج عامة، قاعدة العمومية املظاهرات بشأن التصريح كان وإذا

 املقطع من بالحرف أخذ إلاجراء هذا أن فاملالحظ .املحلية للعوائد طبقا العمومية الشوارع إلى

 املغربي التشريع منه اقتبس والذي ،6539 أكتوبر 03 في املؤرخ الفرنس ي املرسوم من الثالث

 .العمومية باملظاهرات الخاص

 املحلية؟ للعوائد طبقا» بعبارة املقصود فما

 وفقا العمومية الشوارع إلى الخروج يعني  ملحليةا العوائد طبق الخروج تفسير  أن نعتقد

 من شكال  تعتبر  فهي ألاعراس مواكب مثل املغرب مناطق تعرفها التي املحلية والعادات لألعراف

 تخرج التي الرياضية الفرق  ملحبي بالنسبة ألامر  وكذلك العمومية، بالطرق  املظاهرات أشكال

 أنواع من نوعا تعتبر  التي الجنائز  مواكب وكذلك م،فرقه مباريات انتهاء عقب بالشوارع للتظاهر 

 في املتمثل التلقائي والتجاوب التعاطف من نوعا تلقى والتي املواطنين لدى املألوفة املواكب

                                      
 .من ظهير التجمعات العمومية 66الفصل  145
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 العام النظام بقواعد الالتزام وعدم والجوالن السير  حركية على تأثيرها رغم لها، ألاسبقية إعطاء

 .والشوارع بالطرق  عليها املتعارف

 هناك أنه الاستثناء، حالة تضمين رغم ،66 الفصل مقتضيات خالل من املالحظ أن غير 

 تأويل في التقديرية السلطة لإلدارة يخول  مما العمومية املظاهرات مفهوم يكتنف غموض

 من العديد تنظمه والذي سال، مدينة في للشموع السنوي  املوكب بخروج يسمح فمثال  مظاهرها،

 العدل جماعة تنظمها التي واملواكب باالحتفاالت يسمح وال  .لفلكلوريةوا الشعبية الفرق 

 أو  رأي بأي لهما عالقة وال  النبوي  املولد عيد بذكرى  معا مرتبطتين الحالتين أن رغم وإلاحسان،

 .سياس ي موقف

 املظاهرة تصريح تقديم مسطرة :الثانية الفقرة

 .وشروطه السابق لتصريحا تقديم مسطرة على املذكور  الظهير  من 66 الفصل نص

 في املحلية إلادارية السلطة إلى تسليمه ينبغي إذ التصريح، وضع مسطرة املشرع وحدد

 في السلطة هذه وتسلم املظاهرة، تاريخ قبل ألاكثر  على يوما 69و ألاقل على كاملة أيام ثالثة ظرف

 يوجه التصريح إنف الوصل، على الحصول  من املصرحون  يتمكن لم وإذا بالتصريح وصال  الحال

 التصريح تقديم يكفي إذ بالوصول  إلاعالن إلى احتياج دون  مضمونة برسالة املختصة السلطة إلى

 .فقط

 املختصة السلطة منع غايته التصريح تقديم لتاريخ املشرع تحديد أن إذن فاملالحظ

 .عامةال املصلحة لحماية الالزمة الاحتياطات كل اتخاذ أجل من الوقت التصريح باستالم

 املظاهرة شأن من أن ارتأت إذا املظاهرة، بمنع تقديرية بسلطة متمتعة إلادارة وتظل

 حالة وفي املختار، سكناهم بمحل التصريح على املوقعين إلى ذلك وتبليغ العام باألمن إلاخالل

 .والسجن مالية لعقوبة املخالفون  يتعرض املظاهرات بتنظيم املتعلقة املقتضيات مخالفة

 التجمعات ظهير  من60 الفصل مقتضيات ضوء على إلادارة إلى املوجه التصريح نويتضم

 ويوقع سكناهم ومحل وجنسياتهم، الشخصية وأسماءهم للمنظمين العائلية ألاسماء العمومية،

 التصريح في ويحدد املظاهرة فيها تجري  التي البلدة في سكناهم محل يختارون أفراد ثالث عليه
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 فيها للمشاركة املدعوة الهيئات لتجمع املقررة والساعة والتاريخ واملكان هرةاملظا هذه من الهدف

 .العام للصالح حماية الالزمة الاحتياطات اتخاذ أجل من وذلك منها املرور  املنوي  الطرق  وكذا

 :التجمهر (1

 .للتجمهر تعريفين هناك أن نرى  حيث للتجمهر، موحد مفهوم يوجد ال  أنه إلى إلاشارة تجدر 

 يعتبر  من وهناك العمومي الطريق في لألشخاص منظم غير  كتجمع التجمهر  يفسر  من هناك

 . السلطة ضد متمردين أشخاص اجتماع تنظيم إلى يهدف مشروع غير  كعمل التجمهر 

 التجمع أن هو  العمومية التجمعات ظهير  في املغربي املشرع يقصده ما أن نعتقد لكننا

 اضطرابات إلى يؤدي أن شأنه ومن مشروعة غير  غاية إلى يسعى منظم غير  بديهي، عارض، حادث

 .الظهير من 09 إلى 68 من املمتدة الفصول  عليه نصت وقد الهام، باألمن املس أو 

 غير  تجمهر  كل كذلك ومنع العمومية، بالطرق  مسلح تجمهر  كل مطلق بشكل منع فاملشرع

 ظهير  من 68 الفصل تملقتضيا طبقا وذلك العام باألمن إلاخالل شأنه من كان إذا مسلح

 .العمومية التجمعات

 :وهما بشرطين التجمهر  أجاز  قد املغربي املشرع بأن القول  يمكن وبذلك

 العام بالنظام املساس عدم :ألاول  الشرط -

 مسلحا يكون  أال  :الثاني الشرط -

 : مسلحا التجمهر  فيهما يعتبر  حالتين املشرع حدد وقد

 كان إذا » العمومية التجمعات ظهير  من 67 الفصل عليها ينص ما هي :ألاولى الحالة -

 أشياء أو  ألداة أو  خفية أو  ظاهرة ألسلحة حامال  التجمهر  هذا منهم املكون  ألاشخاص من عدد

 التجمع في الخفية أو  منها الظاهرة سواء ألاسلحة حمل أي ،« العمومي ألامن على خطيرة

 .ترخيص بوجود إال  محظورا يعد اذاته حد في ألاسلحة حمل ألن مسلحا، تجمهرا يعد العمومي

 إذا الظهير، نفس من 67 الفصل في ألاخرى  هي عليها واملنصوص :الثانية الحالة -

 من حاال  إقصاؤه يقم ولم ظاهرة خطيرة أداة أو  أسلحة يحمل ألاشخاص هؤالء من أحد كان

 ال  ذلك ورغم ألسلحة حامل شخص يوجد التجمهر  داخل أنه أي أنفسهم، املتجمهرين طرف
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 قرينة على يدل إنما املشرع إليه ذهب الذي الرأي وهذا املتجمهرين، طرف من استبعاده يتم

 لم داموا ما ألاسلحة حمل على الشخص هذا يوافقون  املتجمهرين هؤالء أن واضحة

 .يستبعدوه

 أو  الشرطة عميد يتوجه الحالة، هذه في إذ املسلح التجمهر  مواجهة سبل املشرع أوضح وقد

 مكان إلى…وظيفته شعارات ويحمل التنفيذية والسلطة العمومية القوة يمثل ر آخ عون  كل

 باالنفضاض املتجمهرين املذكور  العون  يأمر  ثم الصوت مكبر  بواسطة وصوله عن ويعلن التجمهر 

 .بالقوة املتجمهرين تشتيت يقع تصلب إبداء حالة وفي والانصراف

 القواد أو  للباشوات يمكن أنه على نصت العمومية التجمعات ظهير  من 00 املادة أن كما

 وحمل عرض بمنع قرارات العام والاطمئنان العام النظام على محافظة وقت أي في اتخاذ

 البنايات في أو  العمومية الطرق  في ذلك كان سواء لالجتماع أخرى  عالمة كل أو  والرايات الشعارات

 .املباحة وألاماكن والساحات

 وخمس سنة بين ما تتراوح بعقوبة يعاقبون  املسلحة اتالتجمع في املشاركين أن على

 تشتيت بعد أو  قبل النهار  في تجمع) املخالفات فيها تمت التي الحاالت حسب على سنوات

 . (الليل في أو  املتجمهرين،

 رفضوا إذا إال  العقوبات اتجاههم تطبق فال  املسلحة، غير  التجمعات في املشاركون  أما

 تتراوح ملدة الحالة هذه في العقوبة وتكون  .السلطة رجال طرف من نذار إلا  توجيه بعد الانسحاب

 التجمهر  تشتيت تم إذا أما درهم، 922و 6022 بين تتراوح وبغرامة أشهر  وثالثة واحد شهر  بين

 . ”أشهر ستة إلى واحد شهر  من أشد تكون  املشاركين اتجاه بالحبس فالعقوبة بالقوة

 باقي عن مستقلة بصورة التجمهر  أو  التظاهر  حرية إلى النظر  يجب ال  إنه القول، وخالصة

 السياسية وألاحزاب الجمعيات تستخدمها التي العملية والوسائل آلاليات إحدى فهي الحريات،

 ضمن أساسية كنشاطات وتدخل املستقلة الحرة أراءها عن للتعبير  املدنية والهيئات والنقابات

  .املختلفة أنشطتها
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 ة والحق يف التعبريحرية الصحاف: ثالثا

 املعلومات وتدفق التعبير  لحرية إيجابية حماية إلانسان لحقوق  الدولي القانون  رتب لقد

 .الحديث لالنسان ألاخرى  والحقوق  الحريات جميع بناء في الزاوية حجر  باعتبارها

 وخاصة الانسان، لحقوق  الدولي بالقانون  التزامها شكل في الديمقراطية الدول  وتختلف

 واحدية بمبدأ تؤمن الدول  من فئة أوال  فهناك والتعبير، الصحافة وحماية بضمان يتعلق فيما

 من ثانية فئة وهناك الوطنية، تشريعاتها من جزء امللزم الدولي القانون  تعتبر  التي وهي القانون 

 الدولي القانون  تعتبر  ثالثة وفئة املحلي، لقانونها عرفي مصدر  أنه على الدولي للقانون  تنظر  الدول 

 .146الوطنية املحاكم جانب من الوطني القانون  لتفسير  مرجعا

 املادة نص من فجعل ،0266 دستور  وضع منذ ألاولى الفئة دول  من يكون  أن املغرب واختار 

 الذي 09 الفصل وجاء املغربي، الدستور  من يتجزأ ال  جزءا الانسان لحزب الدولي العهد من 65

 :والتعبير الرأي حرية على يؤكد

 في والعرض والنشر  إلابداع حرية .أشكالها بكل مكفولة والتعبير  والرأي الفكر  حرية »

 .« مضمونة والتقني العلمي والبحث والفن ألادب مجاالت

 :واملواطنين املواطنات لكافة املعلومة على الحصول  حق يضمن الذي 08 والفصل

 العمومية، إلادارة حوزة في املوجودة املعلومات على الحصول  حق واملواطنين للمواطنات »

 إال  املعلومة في الحق تقييد يمكن ال  .العام املرفق بمهام املكلفة والهيئات املنتخبة، واملؤسسات

 الداخلي الدولة أمن وحماية الوطني، بالدفاع يتعلق ما كل حماية بهدف القانون  بمقتض ى

 ألاساسية والحقوق  حرياتبال املس من الوقاية وكذا لألفراج، الخاصة والحياة والخارجي

 القانون  يحددها التي واملجاالت املعلومات مصادر  وحماية الدستور، هذا في عليها املنصوص

 .« بدقة

 :معها منسجما تقييدها وعدم الصحافة حرية ضمان  على نص الذي 07 الفصل وكذلك

                                      
 .68، ص 6881، مركز القاهرة لحقوق إلانسان، محمد السيد سعيد، حرية الصحافة من منظور حقوق إلانسان 146



 حقوق إلانسان والحرايت العامة

 جامعة ابن زهر –أستاذ القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية  :الدكتور رشيد كديرة 111 

 

 .يةالقبل الرقابة أشكال من شكل بأي تقييدها يمكن وال  مضمونة، الصحافة حرية »

 ينص ما عدا قيد، غير  ومن حرية، بكل وآلاراء، وألافكار  ألاخبار  ونشر  التعبير، في الحق للجميع

 مستقلة، بكيفية الصحافة، قطاع تنظيم على العمومية السلطات تشجع .صراحة القانون  عليه

 تمعللمج والسياسية والثقافية وألاخالقية القانونية القواعد وضع وعلى ديمقراطية، أسس وعلى

 أحكام وفق التعددية، هذه احترام على البصري  السمعي لالتصال العليا الهيئة وتسهر  .املغربي

 .« .الدستور  من 619 الفصل

 الصحف في آراءهم عن التعبير  في حقهم استعمال على ألافراد قدرة الصحافة بحرية ويراد

 معين، هدف إطار  في مطبوعات أو  صحف من يشاؤون ما إصدار  في وحقهم املختلفة، واملجالت

 .الحق ذلك استعمال تسيئ وال  الهدف، ذلك تخدم دامت ما .العامة السلطات من رقابة دون 

 ممارسة في حقه خالل من الفرد حرية عن للتعبير  أداة أنها على تعرف الصحافة أن علما

 الذي ألامر  هو و  آرائه، و  أفكاره عن التعبير  في حقه مقدمتها وفي املدنية، و  السياسية حرياته

 بالوسائل سواء ينشرها و  وآلاراء ألاخبار  يجمع من مهنة هي وأيضا .الصحافة حرية مبدأ يلخصه

 .147الحديثة أو  التقليدية

 الذي الفرد على أثرها يقتصر  ال  التي العامة الحريات من تعتبر  الصحافة فحرية وبذلك

 بل الحرية هذه املشرع يطلق لم لذلك ذاته، املجتمع وإلى ألافراد من غيره إلى يرتد بل بها، يتمتع

 .القانون  عليه نص ما مع يتعارض ال  دام ما مباحا أمرا فيها التنظيم جانب جعل

 65 املادة من الثالثة فالفقرة التعبير، في والحق الصحافة حرية تقييد إشكالية تطرح وهنا

 القانون، في تذكر  أن ىعل قيود وجود أباحت التي والسياسية املدنية للحقوق  الدولي العهد من

 أو  القومي وألامن ألاخرين وسمعة حقوق  لتحمي وردت فقد القيود، إعمال شروط وحددت

 حق على مشروعة قيودا ألاغراض هذه حماية وتعتبر  العامة، ألاخالق أو  الصحة أو  العام النظام

 .148الصحافة حرية وخاصة التعبير 

                                      
، 8118وفق أخر تعديل، دار النجاح الجديدة، الطبعة ألاولى، : محمادي ملعكشاوي، املفيد في شرح قانون الصحافة والنشر باملغرب 147
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 . هذه القيود إلى شل الحق نفسه، وهذا يعني هذه الاستثناءات محددة ونسبية وليست مطلقة بأي حال من ألاحوال
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 من ألاخرى  إلاعالم ووسائل الصحافة في التعبير  وحرية حق تقييد يخضع أن يجب وعليه

 في الحق خاصة ألاخرين، وحريات وحقوق  السمعة في الحق واحترام العام النظام حماية أجل

 .149ألاداء ملعايير  املتحرك التوازن  ملبدأ الخصوصية،

 التوازن  تحريك هو  الديمقراطية املجتمعات لتطور  الرئيس ي الاتجاه فإن عامة، وبصورة 

 ألاولى، لصالح ثانية ناحية من ألاخرى  والحقوق  ناحية، من عموما والتعبير  افةالصح حرية بين

 الجنائية مسؤوليته على كجزاء صحفي بحبس أبدا ألاوربية املحاكم تحكم لم املثال، سبيل وعلى

 ضد قضائية دعوى  ديمقراطية حكومة أية تحرك ولم الصحافة، قضايا من قضية أي في

 النشر  منع حاالت أن كما الحديث، التاريخ في الدولة مؤسسات راءازد بادعاء صحفي أو  صحيفة

 .الديمقراطية الدول  كافة في اليدين أصابع لعدد تصل تكاد ال 

 في ألاخرى  والحريات الصحافة حرية بين املتحرك التوازن  مبدأ تطبيق عن ماذا ولكن

  املغربية؟ للصحافة الجديد التشريع عن الحديث ظل في املغرب

 املغربي التشريع في الصحافة حرية قيود :ألاولى الفقرة

 الصدور  في الكاملة بالحريات تتمتع الحماية نظام فرض قبل املغرب في الصحافة كانت لقد

 صدور  بمجرد تراجع الوضع هذا أن إال  الحرية، هذه من تحد قانونية نصوص وجود لعدم نتيجة

 أصدر  أن إلى عديدة تعديالت عرف قانون ال هذا .الحماية عهد في 6566150 لسنة الصحافة قانون 

 69 في املؤرخ الظهير  تعديل ثالث، لتعديالت خضع الذي ،6597 نونبر 69 ظهير  املستقل املغرب

 غشت 62 في املؤرخ 6.61.600 بالظهير وختاما 0220 أكتوبر 23 في املؤرخ الظهير  ثم ،6583 أبريل

 .والنشر بالصحافة املتعلق 77.63 رقم القانون  بتنفيذ واملتعلق 0261

 بالصحفي املتعلق 75.63 القانون  إصدار  تم الذكر، السالف ألاخير  القانون  إلى وباإلضافة

 معا تشكل الثالثة القوانين هذه وكل للصحافة، الوطني باملجلس املتعلق 52.63 والقانون  املنهي،

 .والنشر الصحافة مدونة

                                      
 .68محمد السيد سعيد، مرجع سابق، ص  149
 .688، ص 6811ة، أنور الجندي، الفكر والثقافة املعاصرة في شمال إفريقيا، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهر  150
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 على والنشر  الصحافة قانون  بتطوير  ملغربا التزام إطار  في ألاخيرة، القوانين حزمة وجاءت

 واحد قانون  إطار  في والنشر  بالصحافة املتعلقة النصوص وجمع واملسؤولية، الحرية من أساس

 نطاق في الحرية وممارسة املعلومات على الحصول  في والحق والتعبير  الرأي حرية يضمن بما

 آليات إحداث على العمل وكذلك ،2660 دستور  ملقتضيات الالزم والاحترام باملسؤولية الالتزام

 النهوض في واملساهمة املهنة بتنظيم تضطلع مرجعية سلطة بمثابة تكون  للمهنة الذاتي للتنظيم

 .151أخالقياتها واحترام بها

 الضمان بين التناقض من نوعا يعكس املغرب في بالصحافة املتعلق القانوني البناء إن

 وكونها ،0266 دستور  من 619و 07 ،08 ،09 الفصول  بنص والنشر  الصحافة لحرية الدستوري

 من العديد وضعت التي القانونية وترجمته القبلية الرقابة أشكال من شكل بأي لتقييد تخضع ال 

 .الدستور  وروح نص مع بشدة تتعارض التي املجحفة القيود

 وترسيخ الصحافة حرية بضمان الدولة التزام على أكد 77.63 القانون  أن ورغم

 والنشر، بالصحافة املتعلق ألاول  القسم مواد من العديد فإن إلاعالم، وتعددية يمقراطيةالد

 .وملكيتها الصحافة إصدار  متطلبات على القيود من عددا فرضت

 الشركاء أو  ألاقل على مالكيها وثلثي ،باملغرب الرئيس ي مقرها يكون  أن على 5 املادة تنص إذ

 معا هما أو  املؤسسة إدارة وأجهزة الجموع في لتصويتا حقوق  لهم من أو  واملساهمين فيها

 .مغربية جنسية من اعتباري، أو  ذاتي شخص يمتلكهما

 للقانون  تخضع صحفا يؤسسوا بأن املغرب خارج املقيمين للمغاربة حرمان التقييد هذا وفي

 من نبيألاج لالستثمار  تضييقا وأيضا املغرب، خارج توجد مقرات من انطالقا وتسييرها املغربي

 .ألاكثر على الثلث حدود في مغربية صحيفة رأسمال في املساهمة

 لفائدتها تتلقى أن صحفية مؤسسة كل على منعت القانون  نفس من 63 املادة أن كما

 بالصحف سيؤدي وهذا أجنبية، جهة أو  حكومة من منافع أو  أموالا  مباشرة غير  أو  مباشرة بصفة

 حالة وفي الصحفية، املقاوالت تسيير  وتكاليف الورقية اعةالطب مصاريف ارتفاع أمام املعارضة،

                                      
 .61، إصدار وزارة الاتصال املغربية، ص8168التقرير السنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة باملغرب  151
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 تلقي من منعها أمام إلافالس حافة على نفسها تجد أن العمومي، الدعم من الاستفادة عدم

 .أجنبية داعمة جهات من أموال

 ذا يكون  بأن النشر  مدير  في توفرها الواجب الشروط أيضا، املجحفة القيود ضمن ومن

 صحفي صفة على يتوفر  وأن املدنية، بحقوقه متمتعا يكون  وأن باملغرب ماومقي مغربية جنسية

 بطاقة على يتوفرون ال  الذين وألاشخاص املغرب خارج املقيمين املغاربة أن يعني وهذا ،منهي

 .النشر إدارة شروط فيهم تتوفر  ال  منهي صحفي

 يخضع لم أنه النشر و  بالصحافة املتعلق املغربي التشريع في إلايجابية ألامور  من ويبقى

 الشروط من عددا يحترم قبلي بتصريح ألزمها بل ترخيص على التوفر  لوجوب الصحف إصدار 

 .77.63 القانون  من 06 املادة في الواردة

 أو  الحكومة رئيس طرف من إلذن يخضع ألاجنبية الصحافة وطبع نشر  املقابل، في أنه غير 

 املكلفة الحكومية السلطة قبل من مسبق ترخيص إلى يخضع وتوزيعها ،152يفوضه من

 سلطة يمثل أن به املفترض للصحافة الوطني املجلس صالحيات من يحد ألامر  وهذا باالتصال،

 .52.63 للقانون  طبقا باملغرب الصحافة لقطاع الوحيد الذاتي التنظيم

 املغربي التشريع في الصحافة على املطبقة العقوبات :الثانية الفقرة

 :املالية تالغراما إجحاف -(أ

 الحبسية العقوبات كل يلغي أن حاول  والنشر  بالصحافة املتعلق الجديد التشريع أن ورغم

 ألغلب املتأزمة املالية الوضعية وأمام جدا مجحف بعضها أن إال  املالية، الغرامات بسن واكتفى

 خيار  أمام أنفسهم يجدون  التحرير  ورؤساء النشر  مدراء يضع فإن املغربية، الصحافة منابر 

 .املالية العقوبات أداء عدم حال في البدني إلاكراه

 يظهره ما حسب الدراهم من آلاالف مئات إلى ألاقص ى حدها في الغرامات بعض تصل فمثال 

 :التالي الجدول 

 

                                      
 .44.61من القانون  11املادة  152
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 حدها في الغرامة مبلغ

 ألاقص ى
 عليه املعاقب الفعل املواد

 11 املادة درهم ألف 30
 30 من أكثر  يملك الذي املالك تصريح عدم

 الصحفية املؤسسة أسهم من باملائة

 78 املادة درهم ألف 50
 داخل يدور  ما نشر  أو  التحقيق سرية انتهاك

 التشهير أو  املحاكم

 درهم ألف 100
 48و 30 املواد

 74و72و

 طبع ونشر مطبوع أجنبي دون إذن مسبق،

أو طبع مطبوع دوري وطني من غير الحصول 

 .ريح املسبقعلى نسخة من شهادة إيداع التص

 …أو إهانة رجال القضاء

 ..أو نشر مواد إباحية

 

 72 املادة درهم ألف 200

القيام بسوء نية بنشر أخبار زائفة أو وقائع غير 

 صحيحة أو مستندات مختلقة أو مدلسة

 أو إلاساءة للممثلين الدبلوماسيين ألاجانب

أو القذف والسب في حق املجالس والهيئات 

أو الهيئات املؤسسة القضائية أو الجيش 

 واملنظمة أو إلادارات العمومية باملغرب

 مكلف أو  العمومية السلطة أعوان سب

 قضائي مساعد أو  عمومية مهمة أو  بمصلحة
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 حدها في الغرامة مبلغ

 ألاقص ى
 عليه املعاقب الفعل املواد

 81 املادة درهم ألف 111
 الدول  رؤساء وكرامة لشخص إلاساءة

 ألاجنبية للدول  الخارجية ووزراء والحكومات

 أجنبية جهة من الأمو  تلقي 13 املادة درهم ألف 811

 31 املادة درهم ألف 111

طبع وتوزيع صحيفة أجنبية تضمنت تحريض 

 …الجنود على العصيان أو التمرد

 ومعنوية انضباط على تؤثر  زائفة أخبار  نشر 

 .الجيوش

 

 :153الصحافيين حبس استمرار  -(ب

 لألمم عالتاب إلانسان حقوق  مجلس دورة خالل والوطني العام الرأي أمام املغرب التزم

 من للحرية السالبة العقوبات بإلغاء ،0260 ويونيو ماي شهري  في جنيف في انعقدت التي املتحدة

 تتم زالت ال  لكنه حبسية، عقوبة كل من 77.63 القانون  إخالء تم وفعال  الصحافة، قانون 

 أيالر  عن السلمي التعبير  جرائم من العديد يعاقب الذي الجنائي بالقانون  الصحفيين مالحقة

 خطر  يواجهون  الصحفيين وغير  الصحفيين من كل يزال ال  النهاية، في أنه يعني وهذا .154بالسجن

 .العامة باملصلحة تتعلق التي املوضوعات من واسعة طائفة النتقادهم السجن عقوبة

                                      
رئيس بتهمة الاتجار في البشر،  8168في عام  ، توفيق بوعشرين« أخبار اليوم »حاالت عديدة حوكمت بالسجن، مثل مدير نشر جريدة  153

 8168بتهمة عدم التبليغ عن جناية تمس أمن الدولة، وأربع صحفيين حوكموا معا في  8164، حميد املهداوي في عام « بديل »تحرير موقع 

 .في قضية تسريب معلومات حول لجنة تقص ي الحقائق بخصوص أزمة صناديق التقاعد«  سرية »بداعي نشر معلومات اعتبرت 
يهدف إلى إعادة تكييف ونسخ بعض  املتعلق بالصحافة والنشر 61-44يقض ي بتغيير القانون رقم  16.61تم سن قانون رقم  154

املذكور وقانون املسطرة  61-44مقتضيات القانون السالف الذكر، لتفادي ازدواجية التجريم والعقاب املنصوص عليهما في كل من القانون 

وجرائم الحق العام املرتكبة عن طريق وسائل النشر، مثلما هو الشأن في جل الجنائية، وذلك بالفصل بين الجرائم الصحفية املحضة 
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 حماية شأنها من جديدة أحكاما والنشر  الصحافة قانون  تضمين حاولت الحكومة أن وغم

 في فقرة إلى أشارت عندما الجنائي، القانون  بموجب ألاحيان من كثير  في مةاملحاك من الصحفيين

 ورد ما كل على ألاخرى  القوانين أحكام تسري  ال  » :أنه على تنص الصحافة قانون  من 68 املادة

 .« والنشر الصحافة مدونة في صريح نص فيه

 بسبب السجن من م،وغيره للصحفيين املادة، هذه عليها تنص التي الحماية فإن ذلك، ومع

 تجرم أحكاما يتضمن الجنائي القانون  ألن ذلك .تماما واضحة وغير  شاملة ليست السلمي التعبير 

 الغائبة تشمل .الصحافة قانون  في مختلف بشكل صيغت أو  غائبة هي إما التي السلمي التعبير 

 وتشمل .ضائيةالق املقررات وتحقير  باإلرهاب إلاشادة بشأن أحكاما الصحافة قانون  في منها

 الخطوط تجاوز  تجرم التي تلك ألاحكام الصحافة، قانون  في مختلف بشكل صيغت التي ألاحكام

 امللكية، ألاسرة وأفراد امللك وشخص امللكي، والنظام إلاسالم، :املغرب في الشهيرة الحمراء

 .للبالد الترابية والوحدة

 عليها صادق التي الجنائي، قانون ال على التعديالت حزمة من جزء هو  636.9 الفصل فمثال،

 أو  التمييز  على التحريض » على يعاقب والذي ،0261 يوليوز  في 83.69 القانون  اسم تحت البرملان

 من غرامة أو  سجنا واحدة سنة إلى واحد شهر  من املخالفون  ويواجه .« ألاشخاص بين الكراهية

 الحالة هذه وفي عمومية، وسائل عبر  التحريض يرتكبوا لم ما كالهما، أو  درهم، 92222 إلى 9222

 .وسنتين سنة بين ما إلى السجن عقوبة رفع يتم

 العلنية، الكتابات أو  ألاقوال أو  ألافعال » على الجنائي القانون  من 011 الفصل يعاقب كما

 في للطعن القابل غير  الحكم صدور  قبل القضاء، رجاالت قرارات على التأثير  منها يقصد التي

 املقررات تحقير  منها يقصد التي العلنية، الكتابات أو  ألاقوال أو  ألافعال » و ،« ما قضية

 شهر  من تتراوح بعقوبات .« باستقالله أو  القضاء بسلطة املساس شأنها من ويكون  القضائية،

 .درهم 9222 إلى 092 من وغرامة سجنا سنة إلى واحد

                                                                                                                           

التشريعات املقارنة التي نحت نحو توصيف العديد من ألافعال املقترفة بواسطة تلك الوسائل، كجرائم حق عام بغض النظر عن الوسيلة 

 .املستعملة في ارتكابها، وتخصيصها بجزاءات تتناسب وخطورتها
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 الترسانة مستوى  على مهما راتطو  عرف باملغرب العامة الحريات  مجال أن أحد ينكر  ال 

 املقتضيات كل ومطابقة بتنزيل الدولي املنتظم أمام بتعهداته املغرب من التزاما التشريعية،

 في الغموض ومواقع الثغرات من العديد هناك زال ال  لكنه الوطنية، قوانينه في الدولية الحقوقية

 .استعمالها في للتعسف جالامل يفسح ال  حتى واضح بشكل تعديلها يقتض ي القوانين من عدد

 زال ال  العامة، النيابة مؤسسة أو  املغربية إلادارة طرف من سواء املمارسة واقع أن كما

 وبعقلية القوانين، إلى الاحتكام بدل والتوجيهات التعليمات ومنطق املاض ي ممارسات إلى يحن

 « تهمامل لدى البراءة » بقرينة واملس « النية سوء » دائما تفترض محافظة

 الضمانات المؤسساتية للحقوق والحريات: الفرع الثاين

 تحدثها التي إلانسان لحقوق  الوطنية املؤسسات في املؤسساتية الضمانات أهم تتجلى

 .الدولة

 يتم  إلانسان، حقوق  مجال في متخصصة والية أو  عامة والية ولها مستقلة مؤسسات وهي

 .تنظيمي نص و أ تشريعي، نص أو  دستوري نص بموجب إحداثها

 الوطنية املؤسسات تشكيل طرق  على « بلغراد مبادئ »و 155« باريس مبادئ » نصت ولقد

 البرملانات وبين بينها العالقة ومأسسة ومسؤولياتها، اختصاصاتها وتحديد إلانسان حقوق  لحماية

 .املشترك والعمل املتبادل للتشاور  مساحات ووضع والحكومات

 مؤسسة الوسيط: أوال 

 ما وهي واملواطن، إلادارة بين بالوساطة املعنية املؤسسات نجد املؤسسات، هذه منض ومن

 .156« ألامبودسمان » بـ الدولية التجارب في تعرف

                                      
 :6881دجنبر  81املؤرخ في  84/618من مبادئ باريس كما وردت في قرار لجنة حقوق إلانسان ورد من ض 155

ويمكن عرض القضايا عليها بواسطة . قد تخول املؤسسة الوطنية سلطة تلقي وبحث الشكاوي والالتماسات املتعلقة بحاالت فردية »

وفي تلك الظروف، ودون . و جمعيات أو نقابات أو غيرها من الهيئات التمثيليةألافراد، أو ممثليهم، أو أطراف ثالثة، أو منظمات غير حكومية أ

 :إلاخالل باملبادئ املبينة أعاله املتعلقة باالختصاصات ألاخرى للجان، يجوز أن تستند ألاعمال التي تكلف بها إلى املبادئ التالية

حدود املقررة قانونا، عن طريق قرارات ملزمة، أو، عند الاقتضاء، التماس التسوية الودية عن طريق املصالحة أو، مع الالتزام بال( أ)

 باللجوء إلى السرية؛

 إخطار مقدم الالتماس بحقوقه وال سيما بسبل الانتصاف املتاحة له، وتيسير وصوله إليها؛( ب)

 دود املقررة قانونا؛الاستماع إلى أية شكاوي أو التماسات أو إحالتها إلى أي سلطة أخرى مختصة مع الالتزام بالح( ج)

تقديم توصيات إلى السلطات املختصة، ال سيما باقتراح تعديالت أو إصالحات للقوانين واللوائح واملمارسات الادارية، وخاصة عندما ( د)

 .تكون هي مصدر العقوبات التي يواجهها مقدمو الالتماسات لتأكيد حقوقهم
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 النظر  لتشمل تتسع بل وبحثها، الشكاوى  تلقى مجرد 157ألامبودسمان اختصاصات وتتجاوز 

 تتنافى التى ألاوضاع بعض صحيحلت املبادرة واتخاذ الانسان حقوق  بانتهاك املتعلقة الشكاوى  فى

 أن كما .الحقوق  هذه ملمارسة املنظمة املحلية القوانين أو  الدولية الانسان حقوق  مواثيق مع

 حماية الى تهدف جديدة قوانين الصدار  السعي أو  قائمة قوانين تعديل يقترح قد ألامبودسمان

 في وألاشخاص والطفل ملرأةا وحقوق  عام بشكل املواطنين حقوق  لتشمل تمتد كما الحقوق  هذه

 .خاص بشكل تهميش أو  تمييز  موضع تكون  قد التى املجتمع فئات من وغيرهم إعاقة وضعية

 املظالم ديوان بين ما التسميات تختلف متخصصة، وطنية مؤسسة تحدث التي الدول  وفي

 تنضوي و  (.الكيبيك) املواطن حامي أو  (إسبانيا) الشعب عن املدافع أو  (املغرب) الوسيط أو 

 هو  كما إقليمية شبكات إلى إضافة  للوسطاء، الدولي املعهد إطار  في إلادارية الوساطة مؤسسات

 الوسيط مؤسسة رئيس ترأسها التي « املتوسطيين ألامبودسمان جمعية » لـ بالنسبة الشأن

 .هالرئيس نائبا املغرب كان التي الفرنكفونيين، ألامبودسمانات وجمعية مرة، من أكثر  باملغرب

  التأسيس دواعي :ألاولى الفقرة

 مهمة ضمانة يمثل الادارة تصرفات مشروعية على قضائية رقابة وجود بأن أحد يجادل ال 

 هو  والقاض ي القانون، دولة لشرعية تبني من ذلك في ملا وحرياتهم الافراد حقوق  ضمانات من

 املجرد التقيد يتجاوز  الذي سعالوا بمعناه احترامه عليه ويتوقف القانون  بسيادة الالتزام مفتاح

 عجز  فإذا . الانسان لحقوق  حمايته وجوب حيث من القانون  مضمون  احترام الى بالنصوص

 النظام يكفل أن يجب لذلك . السيادة له تكون  بأن جديرا يصبح لم الحماية توفير  عن القانون 

                                                                                                                           
املدعي العام "أو " مفوض الشعب"أو " ممثل الشعب"ن أن تكون ترجمتها الحرفية هي كلمة باللغة السويدية يمك « ألامبودسمان » 156

قرارا بتعيين أمبودسمان فى السويد التى كانت أول دولة  عندما تضمن الدستور  6418وقد ظهرت الكلمة ألول مرة فى السويد عام " الشعبي

سكندنافية ثم انتشرت فى كثير من بلدان العالم املختلفة التى أنشأت ينشأ بها مثل هذا النظام ثم امتدت الفكرة بعد ذلك الى الدول الا 

 .بدورها مكاتب مماثلة لألمبودسمان

ونظرا لالختصاصات والواجبات املتعددة واملتداخلة التى يتوالها ألامبودسمان ولصعوبة ترجمة الكلمة الى اللغات ألاخرى مع احتفاظها 

دخلت اللغات املختلفة كما هى فى اللغة السويدية واصبحت معروفة الداللة فى أدبيات حقوق  فإن الكلمة, بمضمونها املتعدد الجوانب

ولذلك . ولكن" مكتب الشكاوى "حاول البعض أن يترجم كلمة ألامبودسمان الى العربية تحت مسمى . الانسان وعند العاملين فى هذا املجال

دسمان العربية الاحتفاظ بالكلمة بأصلها السويدي أسوة بما يجرى عليه العمل فى فقد رأت ادارة مشروع الشبكة الاقليمية ملكاتب ألامبو 

 أغلب اللغات الاجنبية
 .مع أن هذه الاختصاصات تختلف من دولة الى أخرى  157
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 عناصر  من يوفره يماف الانسان حقوق  احترام على القائمة القانون  سيادة الدولة في القضائي

 . وحيادهم استقاللهم وضمان القضاة واختيار  التقاض ي جهات تكوين في تتمثل

 الحقوق  احترام ضمان على يعمل قضاء إيجاد هذه، القضائي النظام وظيفة اقتضت وقد

 مشروعية وضمان إلادارة أعمال على الرقابة خالل من الداخلية التشريعات في والحريات

 وامتيازات سلطة به تتمتع بما ألافراد، مع قانونية عالقة في طرفا إلادارة وجود أن إذ ، تصرفاتها

 روية دون  قراراتها تصدر  عندما ألاخطاء بعض إلادارة ارتكاب إلى ألاحيان من كثير  في يؤدي ، كثيرة

 املشرع سنها التي القانونية القواعد بعض إلادارة تتجاهل أن يحدث قد كما ، عجل على أو 

 . ألافراد مصلحة على احفاظ

 بهم إلاضرار  إلى ألاخطاء هذه تؤدي فقد ألافراد، مع مستمر  اتصال في إلادارة كانت وملا

 وأن القانون  لحكم إلادارة تخضع أن ومقوماتها العدالة مقتضيات ومن حقوقهم، على والاعتداء

 تضمن إلادارة أعمال على قضائية رقابة تنظيم من لذلك والبد ، العليا هي القانون  كلمة تكون 

 .القانون  حكم سيادة

 بالنظر  معقول  زمني إطار  في عليه املعروضة القضايا كل حسم القضاء يستطيع هل لكن،

 علما القضاء، إمكانيات تستنزف التي القضايا من وهناك بل عليه؟ املعروضة امللفات كثرة إلى

 .وجيز وقت وفي وميسرة سهلة بطرق  حلها باإلمكان كان أنه

 والتسوية التنفيذ نحو  طريقها تجد نهائي، بشكل القضاء فيها يبث التي القضايا كل لوه

 تعنت بسبب إما التنفيذ، وموقوفة معلقة ظلت ألاحكام من العديد أن يظهر  فالواقع النهائية؟

 .ذلك دون  حالت صعوبات وجدت أو  إلادارة،

 خارج ألافراد حرياتو  حقوق  واحترام العدالة لتحقيق جديدة نظم إيجاد يقتض ي هذا

 ،« الانسان حقوق  لجان » أو « البرملاني املفوض » أو « ألامبودسمان » نظام مثل القضائي النظام

 خالل من حقوقهم الى الوصول  من الافراد وتمكين القضاء كاهل عن تخفيف من ذلك في ملا

 .التقاض ي في العادية للطرق  بديلة طرق 

 في العالم عبر  وألامبودسمان الوسيط مؤسسات من ديدالع توفق اليومي املراس أبان ولقد

 عالم في عليها، املتوافق الكونية باملبادئ ملتزم إداري  انضباط إقرار  أجل من وتدخالتها مبادراتها
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 أصبح ملا املطلقة السيادة بغطاء تذرعا ألاممي، إلاجماع عن خروجا لالنعزال، مكان فيه يعد لم

 .158الدولية الشرعية احترام فرض لألج رقابة من الدولي للمنتظم

 فهو  والعادل املنصف الحل أما قاصرة، تكون  وأحيانا وعامة، مطلقة القانونية فالقاعدة

 القانونية القاعدة إلى الانصياع من تجعل خاصة، ظروف به أحاطت واقع على الواجب الرد

 .إعمالها من أهون  عنها الخروج  ويكون  رفعها، يتعذر  ومظلمة كبرى  مضيعة املجردة

 املغاربة، املواطنين لدى الحقوقية للثقافة وتنامي تحوالت من املغربي املجتمع يشهده ما إن

 وهو  مرتفقيها، مع عهدها وسالف ومشاكلها إشكاالتها حبيسة إلادارة تظل أن معه يقبل يعد لم

 الخدمات جودة يضمن وبما والشفافية الحكامة مبادئ وفق إلادارة إصالح جهة، من يستدعي ما

 تقوية أخرى  جهة ومن إليها، واملتكافئ املتساوي  العادل الولوج ويكفل واستمراريتها العمومية

 .والقضائي املؤسساتي  املستوى  على إلادارة عمل على الرقابة

 أهمية بإلحاح تبرز واختالالت، أعطاب من باإلدارة املرتفق عالقة يشوب قد ملا ونظرا

 إحداث على املغرب عمل .والتسوية والتسامح للتحاور  املجال تفسح حضارية كآلية الوساطة

 عن الدفاع مهام بها تناط وفعالة وناجعة حديثة تكون  املؤسساتية إلادارية للوساطة مؤسسة

 من للمواطنين ومالذا ملجآ املؤسسة هذه تشكل وأن والعدل، وإلانصاف القانونية املشروعية

 هذه تصبح وأن العمومية، السلطة استعمال في تعسفاتوال والانحرافات إلادارية التجاوزات

 .إلاداري  والتأهيل لإلصالح مقترحات تقديم مستوى  على مرجعية آلية املؤسسة

 املؤسساتية الوساطة مجال في املغربية التجربة تطور  :الثانية الفقرة

 املظالم ديوان مؤسسة إحداث :ألاولى املرحلة

 املغرب كان ،1596555 سنة امللك طرف من عنه علنامل للسلطة الجديد للمفهوم تنزيال 

 سنة املظالم ديوان مؤسسة أحدث عندما إلادارية، للوساطة مؤسسة إحداث إلى سباقا

                                      
ة ، حول التوصيات املقترحة من طرقه قصد تعزيز فعالي8161يناير  68بتصرف من املذكرة املقدمة من طرف وسيط اململكة بتاريخ  158

حقوق الطفل، وذلك بناء على طلب تقدم به املجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وفي إطار املشاورات التي أجراها هذا املجلس قبل 

 .إعداد دراسته في املوضوع
دارة وممثلي خطاب امللك بمدينة الدار البيضاء الذي وجهه إلى املسؤولين عن الجهات والواليات والعمالت وألاقاليم من رجال إلا  159

 .6888أكتوبر  68املواطنين يوم 
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 في للنظر  ووسيلة وإلادارة، املواطن بين بالتواصل تتكلف مؤسسة إيجاد أجل من ،1600226

 لإلنصاف بعدم مشوب أو  للقانون  مخالف عمل أو  قرار  أي عن الناتجة والتظلمات الشكايات

 .العمومية السلطة صالحيات بممارسة إليها عهد هيئة أو  إدارة أي عن صادر 

 الرامية التدابير  سياق في ،161« املظالم والي » يترأسها التي املؤسسة هذه إحداث وأتى 

 عن الناتجة النواقص ومعالجة بينهما، التواصل وتعزيز  إلادارة، مع املواطن مصالحة لتحقيق

 .وإلانصاف والقانون  الحق سيادة تسوية وكذا العام، املرفق تخليق في والرغبة البيروقراطية قلث

 للمغرب، والحضاري  التاريخي الرصيد استلهام على املؤسسة هذه إحداث في الحرص وتم

 .املؤسسة لهذه والاستقالل التجرد وضمان الفضلى، الدولية املمارسات على الانفتاح عن فضال 

 إلادارة تتوفر  تكن لم وقت في الشكايات معالجة صالحية املظالم ديوان ؤسسةم وتولت

 مستوى  على كبيرة اقتراحية بقوة تمتعت كما .162لذلك صريحة آلية على املغربية العمومية

 وكذا امللك، إلى املرفوع السنوي  التقرير  خالل من وذلك والقضائي، وإلاداري  التشريعي إلاصالح

 1630226 أبريل منذ عملها مارست وقد الحكومة، رئيس إلى املوجهة التقارير و  التوصيات خالل من

 .0266164 مارس 68 في الوسيط مؤسسة محلها حلت أن إلى

 من عدد ضمن جاء املظالم ديوان مؤسسة إحداث أن املرحلة هذه عن نقول  أن ويمكن

 عالقة وبناء ،165املاض ي صفحة طي أجل من الجديد العهد بها أتى التي املؤسساتية آلاليات

 .كبير بشكل التواصل عملية على ركزت لهذا واملواطن، الدولة بين جديدة

 الوسيط مؤسسة إحداث :الثانية املرحلة

 ،0262 دجنبر 06 يوم املتحدة لألمم العامة بالجمعية قرار  تبني تم املغرب، من بمبادرة

 لحقوق  الوطنية املؤسسات وباقي الوسيط مؤسسات دور  تعزيز  إلى الدولي املجتمع دعوة » تضمن

                                      
 .8116دجنبر  8الصادر في  6.16.884بموجب الظهير الشريف رقم  160
 .8111، ثم تاله موالي محمد العراقي عام 8118دجنبر  61تم تعيين موالي سليمان العلوي بتاريخ  161
لكترونية لتدبير الشكايات، تتلقى مالحظات املرتفقين واقتراحاتهم تتوفر حاليا وزارة الاقتصاد واملالية وإصالح الادارة على منظومة إ 162

 www.chikaya.maعلى موقع «  البوابة الوطنية املوحدة للشكايات »وشكاياتهم وتعمل على تتبعها وموافاتهم بمعالجتها، وتسمى 
رك  163 ، مقال منشور على موقع خدمة ألارضية املشتركة إلاخبارية، موالي محمد العراقي، الرقيب الحكومي يح 

ا
يناير  4املغرب قدما

8161 ،www.commongroundnews.org 
 .(8166مارس  61) 6818ربيع ألاخر  68الصادر في  6.66.81بموجب الظهير الظهير الشريف رقم  164
 .…جنة الانصاف واملصالحة، وإصدار تقرير الخمسينية بنفس تشاركيإلى جانب إحداث ل 165

http://www.chikaya.ma/
http://www.commongroundnews.org/
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 البلدان في مماثلة مؤسسات إحداث على والعمل العمل، وسائل من املزيد من وتمكينها إلانسان،

 .« عليها تتوفر  ال  التي

 الجمعية قرار  عليه نص الذي الدور  بنفس تقوم مماثلة مؤسسة على يتوفر  كان إنه وحيث

 على وعمل املظالم ديوان ملؤسسة القانوني طارهإ بتحديث املغرب قام فقد املتحدة، لألمم العامة

 .الوسيط مؤسسة إسم إلى إسمها تغيير 

 معالجة من (0269-0266) سنوات خمس في الوسيط مؤسسة أعمال حصيلة مكنت وقد

 :التالية إلاحصائية املعطيات وفق املواطنين من العديد شكايات

 إلاجمالي العدد السنوات

 تم التي الشكايات

 ادوإرش توجيه

 الجهات إلى أصحابها

 املعنية

 التي الشكايات

 ضمن تدخل

 املؤسسة اختصاص

 املئوية النسبة

)%( 

2011 8664 6934 1730 19,97 % 

2012 11291 9618 1673 14,82 % 

2013 9430 7511 1919 20,35 % 

2014 9837 7759 2078 21,12 % 

2015 8442 6206 2236 26,49 % 

 % 20,22 9636 38028 47664 املجموع
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 الاختصاص، عدم يطبعها منها املائة في 72 شكاية، 68116 للشكايات إلاجمالي العدد وبلغ

 بحدة يطرح ما وهو  املؤسسة، اختصاص في تدخل التي هي الشكايات هذه من فقط املائة في 02و

 إليصال وإعالمية تواصلية وسائل وإبداع املرتفقين من والقرب والانفتاح والتواصل التأطير  سؤال

 من والرفع املؤسسة إطار  تحديث في قدما املض ي بإلحاح فرض مما املواطنين، إلى الخدمة هذه

 .0266 دستور  على املصادقة بعد سيما ال  مردوديتها،

 8166 دستور  مقتضيات مع للوسيط القانوني إلاطار  مالئمة :الثالثة املرحلة

 لهذه وتفعيال  ،166الوسيط مؤسسة دسترة تمت 0266 دستور  من 610 الفصل بموجب

 تراعي تراكمية مقاربة وفق ،66.61 القانون  مشروع إعداد تم الجديدة، الدستورية املقتضيات

 في تحققت التي الحصيلة وكذلك املغرب عرفها يالت املؤسساتية املكاسب مختلف رصيد

 :167أهدافه ضمن ومن .السابقتين املرحلتين

 املؤسسة عمل وترسيخ ،0266 دستور  في وردت التي الجديدة الدستورية املقتضيات تنزيل -

 .إلانسان حقوق  لحماية دستورية هيئة باعتبارها

 .إلانسان حقوق  بتعزيز  يةاملعن الوطنية املؤسسات بين وتكامل وتناسق انسجام إيجاد -

 .الدولي املستوى  على الفضلى واملمارسات الناجحة التجارب من الاستفادة -

 مبدأ يقتضيه بما تام التزام في النزاعات، لتسوية خاص بإطار  العدالة منظومة تدعيم -

 .السلط فصل

 والقضائية والتنفيذية التشريعية السلطات عن الوطنية املؤسسة استقاللية كفالة -

 .إليها املحالة التظلمات في النظر  إعادة عند التام، تجردها أمينلت

 عمر  في جديدة مرحلة ليؤسس 0265 مارس في 66.61 القانون  على املصادقة تمت قد و 

 .الوسيط مؤسسة

                                      
 :من الدستور على ما يلي 618نص الفصل  166

 ترسيخ في وإلاسهام واملرتفقين إلادارة بين العالقات نطاق في الحقوق  عن  الدفاع مهمتها ومتخصصة، مستقلة وطنية مؤسسة الوسيط »

 الترابية والجماعات العمومية واملؤسسات إلادارات تدبير  في والشفافية التخليق وقيم صافوإلان العدل مبادئ وإشاعة القانون  سيادة

 .« العمومية السلطة صالحيات تمارس التي والهيئات
 .68.16عرض وزير الدولة املكلف بحقوق الانسان بمناسبة تقديم مشروع القانون  167
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 (68.61 للقانون  طبقا) الوسيط ملؤسسة القانوني إلاطار  :الثالثة الفقرة

 :والتأليف التعريف -6

 الاعتبارية بالشخصية متمتعة ومتخصصة، مستقلة وطنية مؤسسة الوسيط يعتبر 

 واملرتفقين، إلادارة بين العالقة نطاق في الحقوق  عن الدفاع مهمتها واملالي، إلاداري  والاستقالل

 في والشفافية والتخليق، وإلانصاف، العدل مبادئ وإشاعة القانون، سيادة ترسيخ في وإلاسهام

 السلطة صالحيات تمارس التي والهيئات الترابية والجماعات وميةالعم واملؤسسات إلادارات تدبير 

 .168العمومية

 من اختياره ويتم واحدة، مرة للتجديد قابلة سنوات خمس ملدة بظهير  « الوسيط » ويعين

 والتشبت والنزاهة والتجرد بالكفاءة لها واملشهود تجربتها بأهمية املعروفة الشخصيات بين

 وممثال  باسمها رسميا وناطقا للمؤسسة رئيسا ويعتبر  .وإلانصاف العدل وبمبادئ القانون  بسيادة

 .169الجهات وكافة والقضاء إلادارة أمام لها قانونيا

 سلطته، تحت يعملون  جهويون  ومندوبون  خاصون  مندوبون  مهامه أداء في يساعده كما

 تجربة وعلى ،القانون  مجال في عال تكوين على املتوفرين الشخصيات بين من قبله من ويعينون 

 القانون  بمبادئ والتشبت والنزاهة والتجرد بالكفاءة لها واملشهود سنوات عشر  تفوق  ملدة مهنية

 الاقتضاء، وعند الشروط، بنفس محليين مندوبين تعيين ويمكنه .وإلانصاف العدل وبمبادئ

 ألابحاث إجراء دون  إليه وإحالتها التظلمات تلقي في مهامهم تنحصر  له بممثلين الاستعانة

 .170بشأنها والتحريات

 :ومندوبيه للوسيط القانونية الحماية -8

 القيام أجل من الالزمة بالحماية واملحليون  والجهويون  الخاصون  واملندوبون  الوسيط يتمتع

 البحث وال  متابعتهم يمكن ال  الغاية ولهذه لها، يتعرضون  قد ضغوطات أو  تدخل أي ضد بمهامهم

                                      
 61-68القاض ي بتنفيذ القانون ( 8168مارس  66) 6881رجب  8صادر في  6.68.81املادتان الثانية والثالثة من الظهير الشريف رقم  168

 .املتعلق بمؤسسة الوسيط
 .املادتان الرابعة والخامسة من الظهير السابق 169
 .املادة الثامنة من الظهير السابق 170
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 الصادرة والتصرفات آلاراء بسبب اعتقالهم وال  معهم التحقيق وال  يهمعل القبض إلقاء وال  عنهم

 .171مهامهم مزاولة بمناسبة عنهم

 ومندوبيه، الوسيط عمل تحصن أن أعاله الواردة القانونية املقتضيات هذه شأن ومن

 إلنجاز  حقيقية ضمانات وهي الدولة، إدارات ومختلف ألافراد تجاه وسلطاتهم موقعهم وتقوي 

 .الظروف أحسن في مهامهم

 : ومندوبيه الوسيط مهام على والتقييدات الواجبات -1

 :التنافي -(أ

 الدستورية املحكمة في أو  بمجلسيه والبرملان الحكومة في العضوية مع الوسيط مهمة تتنافى

 نشاط أو  نقابة أو  سياس ي حزب في مسؤولية أو  انتخابية مهمة أو  عامة وظيفة أي ممارسة مع أو 

 غير  أم كانت حكومية دولية منظمة أو  أجنبية دولة قبل من أجر  عنها يؤدى مهام أو  تجاري 

 .172ومندوبيه ممثليه على التنافي مقتضيات نفس وتسري  .حكومية

 :املصالح تنازع -(ب

 حالة في عليهم معروضة قضية كل في النظر  عن الامتناع ومندوبيه، الوسيط على يجب

 غير  أو  مباشرة بصفة وتهمهم بدراستها يكلفون  قضايا صوصبخ املصالح، تنازع وضعية في الوجود

 .173مباشرة

 :املؤسسة واستقاللية تجرد على الحفاظ -(ج

 إلادارة تجرد من ينال تصرف أو  بعمل القيام أو  موقف أي اتخاذ منع يتطلب وهذا

 قالوثائ محتوى  إفشاء وعدم والتحري، البحث أعمال سرية على الحفاظ يجب كما واستقالليتها،

 .174املهام مزاولة بمناسبة عليها املطلع واملستدات

 :الوسيط مهام -8

 :وإلانصاف للعدل املنافية أو  للقانون  املخالفة إلادارة تصرفات في النظر  -(أ

                                      
 .املادة التاسعة من الظهير السابق 171
 .املادة السادسة من الظهير السابق 172
 .ة من الظهير السابقاملادة العاشر  173
 .من الظهير السابق 18املادة  174
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 في النظر  بها، تتوصل تظلمات على بناء أو  منها، تلقائية بمبادرة الوسيط مؤسسة تتولى

 أو  مغاربة جماعات، أو  فرادى اعتباريون، أو  يون ذات أشخاص فيها يتضرر  التي الحاالت جميع

 أو  عمال  أو  صريحا، أو  ضمنيا قرارا كان سواء إلادارة، عن صادر  تصرف أي جراء من أجانب،

 السلطة، استعمال في بالتجاوز  متسما كان إذا خاصة للقانون، مخالفا يكون  أنشطتها، من نشاطا

 .175وإلانصاف العدل ملبادئ منافيا أو 

 :176فيها النظر  للمؤسسة يجوز  ال  قضايا اكهن أن غير 

 القضاء على املعروضة بالقضايا املتعلقة التظلمات 

 القضائية ألاحكام مراجعة إلى الرامية التظلمات 

 القضاء إلى اللجوء قبل مختصة لجن إلى اللجوء القانون  فيها يوجب التي القضايا 

 إجراءات من يلزم ما فيها ليتخذ للقضاء فيها البث وكل التي بالقضايا املتعلقة الشكايات 

 .للقانون  طبقا ومقررات

 إلانسان حقوق  حماية وهيئات مؤسسات إحدى اختصاص في تدخل التي القضايا 

 .177والتقنين الجيدة الحكامة هيئات أو  بها، والنهوض

 املؤسسة إلى التظلم ملف بإحالة وتقوم معلال  قرارا تصدر  أعاله، املذكورة الحاالت هذه وفي

 .تصةاملخ

 املؤقتة القضائية املساعدة ملنح املختصة، القضائية الجهات إلى توصيات ترفع كما

 ألارامل النساء منهم سيما وال  مادية، ألسباب صعبة وضعية في يوجدون  الذين للمتظلمين

 .املسنين وألاشخاص إلاعاقة، ذوي  من وألاشخاص واليتامى واملطلقات

                                      
 من الظهير السابق 66املادة  175
 من الظهير السابق 68املادة  176
في الظهير السابق املحدث ملؤسسة الوسيط، كان الاستثناء خاصا فقط باملجلس الوطني لحقوق إلانسان، وفي حالة إذا ما تبين  177

كاية أو التظلم املعروض عليهم يدخل في اختصاص املجلس الوطني لحقوق إلانسان، وال يتعلق للوسيط أو للوسطاء الجهويين أن الش

 بعالقة إلادارة مع املرتفقين، قاموا بإحالته فورا، إلى رئيس املجلس املذكور، أو رؤساء اللجن الجهوية لهذا املجلس، حسب كل حالة على

 .كحدة، ويخبرون املشتكين أو املتظلمين املعنيين بذل
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 يقطع ما وهو  وقت، أي في الوسيط مؤسسة إلى اللجوء املتضررين ألاشخاص وبإمكان

 .178أشهر ستة أقصاه أجل داخل املؤسسة تبث أن على التقادم، ويوقف الطعن آجال

179شأنها في والتحريات ألابحاث وإجراء ومعالجتها التظلمات تلقي -(ب
: 

 تظلمامل قبل من مباشرة املحليين أو  الجهويين املندوبين أو  الوسيط إلى التظلمات توجيه يتم

 :وهي شكال، القبول  شروط من عدد توفر  يقتض ي ذلك لكن .ذلك أجل من عنه ينوب من أو 

 يــــتم شــــفوي  بتصــــريح يــــدلي أن للمــــتظلم فــــإن مكتوبــــة، تقــــديمها تعــــذر  وإذا مكتوبــــة، تكـــون  أن 

ـــل مـــــن وتســـــجيله تدوينــــه ـــلم الوســـــيط ملؤسســـــة املختصـــــة املصـــــالح قبــ  منـــــه نســـــخة فـــــورا وتســ

 .باألمر للمعني

 عنه ينوب من أو  شخصيا، الطلب صاحب من قعةمو  تكون  أن. 

 املتظلم لدى متوفرة كانت إن لها، املبررة والوثائق بالحجج مرفقة تكون  أن. 

 عنــد ملطالبــه الاســتجابة قصــد املعنيــة إلادارة لــدى مســاع مــن املــتظلم بــه قــام مــا تتضــمن أن 

 .الاقتضاء

  ـــائع ترجــــــــع أال ـــاث إجــــــــراء إمكانيــــــــة دون  يحــــــــول  قــــــــديم تــــــــاريخ إلــــــــى الــــــــتظلم موضــــــــوع الوقـــــ  ألابحـــــ

 .الالزمة والتحريات

ـــائر  البرملــــان ألعضــــاء ويمكــــن  إلانســــان لحقــــوق  الــــوطني املجلــــس ورؤســــاء إلادارات، رؤســــاء وسـ

 الســمعي للتصــال العليــا والهيئــة الشخصــ ي الطــابع ذات املعطيــات حمايــة ملراقبــة الوطنيــة واللجنــة

 والهيــآت، املؤسســات مــن وغيرهــا ملنافســة،ا ومجلــس الرشــوة مــن للوقايــة املركزيــة والهيئــة البصــري 

 مؤسســـة علـــى يحيلـــوا أن ألاساســـية، ألنظمتهـــا طبقـــا واملســـيرة قانونيـــة بصـــفة املؤسســـة والجمعيـــات

 .إليها بالنظر  املؤسسة وتختص اختصاصهم، في تدخل ال  والتي إليهم، املوجهة الشكايات الوسيط

  :على يعمل تظلمات، من الوسيط به يتوصل ما على وبناء

                                      
 من الظهير السابق 61و 68املادتان  178
 .من الظهير السابق 88إلى  61املواد من  179
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 وضـــعية فـــي والفئـــات ألاشـــخاص مـــن الالزمـــة وإلاداريـــة القانونيـــة املســـاعدة أنـــواع جميـــع تقـــديم 

 أي جـراء مـن بهـم الالحـق الضـرر  رفـع إلى الرامية تظلماتهم تقديم من تمكينهم أجل من إعاقة،

 أنشــطتها، مــن نشــاطا أو  عمــال  أو  صــريحا، أو  ضــمنيا قــرارا كــان ســواء إلادارة، عــن صــادر  تصــرف

 .السلطة استعمال في بالتجاوز  ومتسما للقانون  خالفام يكون 

 ـــام  الاســــــتجابة علــــــى حثهــــــا قصــــــد املعنيــــــة إلادارة مــــــع الالزمــــــة والاتصــــــاالت املســــــاعي بجميــــــع القيـــ

 .التظلم ملوضوع

 ـــام ـــاث بــــإجراء القيـ ـــات أبحـ ـــائع ألافعــــال حقيقــــة مــــن للتأكــــد وتحريـ ـــي والوقـ ـــه، إلــــى بلغــــت التـ  علمـ

 .املذكور  الضرر  طبيعة تحديد وكذا التظلم، صاحب هل تعرض الذي الضرر  على والوقوف

 أوالــــتظلم، موضــــوع كانــــت التــــي ألافعــــال حــــول  املعنيــــة الجهــــات مــــن الالزمــــة التوضــــيحات طلــــب 

 .بها املتصلة واملعلومات وبالوثائق ومطالبتها

 املعنية إلادارة إلى التحريات نتائج تقديم. 

 ثالثــين أجــل فــي عليهــا يتعــين التــي املعنيــة دارةإلا  إلــى واملالحظــات والاقتراحــات التوصــيات توجيــه 

 كتابــة وإخبــاره لهــا، املحالــة القضــايا فــي للنظــر  الالزمــة بــاإلجراءات القيــام للتمديــد، قابلــة يومــا،

 .املتخذة وإلاجراءات بالقرارات

 عــادل غيــر  أو  ضــار  وضــع خلــق إلــى الصــارم تطبيقهــا أدى قانونيــة قاعــدة تعــديل مشــروع اقتــراح 

 .املذكور  التعديل بمقترح البرملان مجلس رئيس ي وإبالغ باملرتفقين،

 أحــد مواجهــة فــي املعنيــة إلادارة إلــى التأديبيــة املســطرة بتحريــك باملطالبــة للوســيط املجــال فــتح 

 الحــال اقتضـ ى وإن شخصـيا، خطـأ ارتكـب أو  معيــب سـلوك عنـه صـدر  إلادارة، وأعـوان مـوظفي

 .العامة النيابة إلى امللف بإحالة توصية

 : 180واملرتفقين إلادارة بين والتواصل الوساطة -(ج

                                      
 .من الظهير السابق 81إلى  81املواد من  180
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 بمساعي املتظبم أو  إلادارة تقدمه تسوية طلب على بناء أو  منه بمبادرة الوسيط يقوم

 وفق وتكون   .ألاطراف بين القائم الخالف ملوضوع منصفة حلول  عن البحث قصد الوساطة

 :التالية إلاجراءات

 .ألاطراف إلى الاستماع -

 .لديه بها املدلى والوثائق جالحج جميع دراسة -

 .ألاطراف على املناسبة الاقتراحات عرض -

 .إليها املتوصل الحلول  يتضمن رسمي محضر  إعداد -

 :181وإلادارة الوسيط بين العالقة -1

 :إلادارة لدى الدائمون  املخاطبون  —(أ

 سلطة تحت ويعملون  الوسيط، مؤسسة مع املباشر  للتواصل دائمين مخاطبين إلادارة تعين

 اتخاذها يتم التي إلادارية والاجراءات والقرارات التسوية وطلبات التظلمات تتبع  على رؤسائهم

 قامت ما كل يتضمن والوسيط الحكومة رئيس إلى يرسل سنوي  تقرير  وإعداد إلادارة، صعيد على

 .182سنة كل من فبراير  شهر  متم قبل املجال هذا في أعمال من إلادارة به

 التي الصعوبات بتذليل الكفيلة الحلول  إليجاد والتنسيق للتتبع دائمة لجان تحدث كما

 .امللفات تسوية تعيق

 :إلادارة أداء وتحسين إلادارية الحكامة مبادئ ترسيخ -(ب

 رئيس إلى ترفع تقارير  بإعداد تكليفه عبر  للوسيط الاقتراحية القوة تدعيم على املشرع عمل

 الخدمات جودة من والرفع إلادارة أداء تحسين ىعل للعمل ومقترحات توصيات تتضمن الحكومة

 .تقدمها التي العمومية

                                      
 .من الظهير السابق 11إلى  16املواد من  181
 81) 6818من رجب  81في صادر  8-66-668تم تكليف املفتشيات العامة للوزارات بهذه املهام طبقا للمادة الثانية من املرسوم رقم  182

 :في شأن املفتشيات العامة للوزارات، حيث نصت في أخرها على( 8166يونيو 

من  68الصادر في  6-66-81من الظهير الشريف رقم  81في مجال العالقة مع مؤسسة الوسيط ، بـالقيام باملهام املنصوص عليها في املادة 

 .أعالهاملشار إليه ( 8166مارس  61) 6818ربيع آلاخر 
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 من املحالة والتنظيمية القانونية النصوص مشاريع في رأيها اختصاصها مجال في تبدي كما

 .البرملان مجلس ي أحد رئيس لدن من املحالة القوانين ومقترحات ومشاريع الحكومة، رئيس لدن

 فإنه الفرص، وتكافؤ  املساواة مبادئ يراعي ال  عموميا مرفقا هناك أن للوسيط تبين وإذا

 .الوضع لتصحيح بالتعديل ومطابته انتباهه إثارة قصد مذكرة إدارته إلى يوجه

 :183الوسيط تقارير  -1

 أن على أكد بها، تليق التي املكانة وإعطاءها الوسيط يصدرها التي التقارير  تفعيل أجل ومن

 ويتم الرسمية الجريدة في وينشر  يونيو، متم قبل شامال  سنويا يراتقر  امللك إلى الوسيط يرفع

 النواب مجلس ي ورئيس ي الحكومة رئيس إلى منه نسخة توجه كما واسع، نطاق على تعميمه

 موضوع يكون  للتقرير  ملخص ألاقل، على السنة في واحدة مرة البرملان أمام ويقدم واملستشارين

 .مناقشة

 :184كةوالشرا التعاون  عالقات -1

 :على  الوسيط يعمل

 ونشر  الخبرات وتبادل التكوين مجال في خاصة والشراكة، التعاون  عالقات تنمية -

 إلانسان حقوق  وإشاعة والوساطة، ألامبودسمان مؤسسات إليها تسعى التي وألاهداف القيم

 للوساطة املماثلة املؤسسات مع ذلك إلى الرامية املجهودات وتنسيق اختصاصه، مجال في

 وإلاقليمية الوطنية والهيئات والجمعيات املنظمات مع وكذا ألاجنبية، مبودسماناتوألا 

 .املعنية والدولية

 املغاربة ملساعدة وألامبودسمانات الوساطة مؤسسات مع إلاجراءات تنسيق -

 املقيمين ألاجانب وألاشخاص باملغرب، لإلقامة عادوا الذين أو  ألاجنبية بالدول  املقيمين

 الجهات على وعرضها وألاجنبية املغربية إلادارة تصرفات مواجهة في تظلماتهم تلقي على باملغرب

 .بمآلها وإخبارهم وتتبعها فيه، يقيمون  الذي بالبلد املختصة

 إحداثه؟ من املرجوة ألاهداف الوسيط حقق هل :الرابعة الفقرة

                                      
 .من الظهير السابق 84إلى  81املواد من  183
 .من الظهير السابق 16و 11املواد  184
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 عن السؤال رحيط املغربية، الوسيط مؤسسة عمر  من سنة 02 يقارب الذي املسار  هذا بعد

 .وشكاواهم لتظلماتهم واستجابتها أدائها عن املواطنين رض ى ومدى املؤسسة، هذه حصيلة

 القانون، رسمه ما دائرة في تنغلق ال  مبادراته أن هي الوسيط عمل في املضيئة النقط ومن

 من أوسع وهما والعدل، إلانصاف يفرضه ما إلى يهتدي يجعله ما الصالحيات من له أن ذلك

 املحقق املنطقي الجواب إلى ويدفعان يقران ألنهما املشروعية، من وأبلغ القانونية قاعدةال

 .185املشروعين والاطمئنان لالرتياح

 لحل التقليدية الطرق  عن بديل وحضاري، حداثي كمفهوم الوساطة مأسسة أن كما

 بحضورها إال  دستوريا كيانه يستقيم ال  الذي الديمقراطي البناء تقوية في ساهم النزاعات،

 الاختيار  دعم في محوريا دورا يلعب إلادارة، تصرف سوء من املرتفق فحماية وديناميتها،

 يجب مسار  عن تعلن ألنها توجيه، جهة فهي ألاساسية، بالحقوق  وبالنهوض وتعزيزه الديمقراطي

 .املشروعية عن وخروج إخالل من الحظته ملا اعتبارا معيبة ملقاربة تصحيحه

 في الوسيط مؤسسة تصدرها التي الجزاءات وطبيعة للتوصيات القانونية ةالقيم وعن 

 نفسا مخرجاته إعطاء على القضاء عمل التوصيات، لهذه املعنية الجهات تستجب لم ما حالة

 أو  حق عن إلافصاح حدود في اختيار  مجرد الوساطة منظومة تبقى أن ينبغي ال  إذ إلزاميا،

 الفصل بمفهوم بالبت، املشرع قرنها التي الوساطة مسلسل مالاكت من بد ال  بل إخالل، مالمسة

 .حقه من للمحق الفعلي والتمكين للخالف، دابر  وضع أجل من ذلك كل .والحسم

 على أحكامها في وشددت أقرت التي بالرباط إلادارية للمحكمة قضائي اجتهاد إلى نحيل وهنا

 فإن للقانون، امتثالها عدم ويثبت للدولة ةالعام التشريعية املنظومة إلادارة تخالف عندما أنه

 .186مقترحا أو  مالحظة أو  توصية كان سواء ، شكله كان مهما لها ملزما يكون  الوسيط قرار 

 تكون  أن تعدو  ال  كونها في اختزالها ينبغي ال  الوسيط مؤسسة تصدرها التي التوصية أن كما

 استعصت نزاع في ونظر  جواب نتيجة أنها وهي نزولها أسباب من قراءتها يجب بل توصية،

 احترام واجب أساسه بل قانوني، التزام مجرد ليس التوصية إعمال أن وألاكيد تسويته،

                                      
، مطبعة ياديب، 8161محمد ليديدي، الحكمة من أجل الحكامة، مجلة مؤسسة وسيط اململكة املغربية، العدد العاشر،أبريل  185

 .81، ص8161الرباط، 
املتعلق بمؤسسة  68.16لتشريع وحقوق الانسان بمناسبة دراسة مشروع القانون تمت الاشارة إلى الحكم في تقرير لجنة العدل وا 186

 .الوسيط
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 فهي وسياسية معنوية قوة لها وتوصياته الدستور، من مستمدة الوسيط سلطة ألن التوصيات

 لتطهير  وآلية الحقوق  حماية جهة مصدرتها أن اعتبار  على اتباعها، الواجب من طريق خطة

 فيه محقون  هم ملا العموم ولوج دون  تحول  معيبة ممارسات من بها عالقا يكون  قد مما إلادارة

 .حقوق  من القانون  يخولهم ملا التوصل أو  ارتفاقات، من

 بل إلحداثها، سباقا املغرب كان التي النموذجية التجارب من الوسيط مؤسسة وتبقى

 ألاداء نجاعة من الرفع سؤال ويبقى العالم، دول  من عدد إلى وإشعاعها تجربته نقل في وساهم

 :أساسيين بأمرين مرتبطا

 بمختلف والحريات، الحقوق  حماية على والساهرة الرقابية املؤسسات قدرة مدى أولهما،

 تطور  مدى هو  والثاني .مندمجة استراتيجيات ضمن والاشتغال جهودها تنسيق على أشكالها

 بأهميتها  والتحسيس املؤسسات هذه أدوار  تفعيل أجل من وقيةالحق والثقافة املجتمعي الوعي

 .املغتصبة حقوقه لنيل املواطن إليه يلجأ فعاال  مالذا لتصبح

 مؤسسة المجلس الوطني لحقوق االنسان  : ثانيا      

مَحل  املجلس الاستشاري لحقوق إلانسان،  0266حل  بمقتض ى الظهير الصادر في مارس 

وجاء الظهير الجديد بالعديد من املستجدات، في . على إنشاء هذا ألاخيربعد أزيد من عقدين 

. تركيبة املجلس واختصاصاته وهيكلته، كما مس  التعديل ألاساس الفلسفي والقانوني للمجلس

استكماال لتحديث الدولة املغربية العريقة، التي أجمَعت إلارادة "حيث جاء في ديباجة الظهير 

ب على تشييدها، في نطاق نظام ملكية دستورية ديموقراطية واجتماعية، املشتركة للعرش والشع

قائمة على التكريس الدستوري لحقوق إلانسان، كما هو متعارف عليها عامليا، والالتزام الفعلي 

بشأن إحداث  187أنِشأ املجلس في ُحلته الجديدة استنادا إلى مبادئ باريس(. بحمايتها والنهوض بها

 .ووَردت هذه الوثيقة املرجعية بوضوح في ديباجة الظهير. لحقوق إلانسان املؤسسات الوطنية

إال أن اختصاص هذه املؤسسة في مالءمة النصوص القانونية الوطنية مع املعاهدات 

ت من مراحَل مختلفة املتعلق بإحداث املجلس  6552أبريل  02فقد أشار ظهير . الدولية مر 

                                      
نة في  187  .6881ديسمبر  81املؤرخ في  618/84في قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم ُمضم 
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حقوق إلانسان في مقدمة اهتمامنا باعتبارها "ته إلى أن  الاستشاري لحقوق إلانسان، في ديباج

إال أن باقي فصول الظهير لم " صادرة عن قيم املجتمع الدولي الذي أقرها في عهود واتفاقات شتى

تنص مطلقا على أي اختصاص للمجلس بخصوص مالءمة القانون الوطني مع املرجعية الدولية 

 .أو أي اختصاص ُمشابه

  0226لى غاية سنة وانتظر املشرع إ
ً
بمناسبة تعديل الظهير املنظم للمجلس ليُنص  صراحة

على اختصاص املجلس في العمل على مالءمة التشريع الوطني مع املرجعية الدولية لحقوق 

 0222أبريل  62الصادر في  6.22.392وقد جاء ذلك في مقتضيات الظهير الشريف . إلانسان

حيث جاء في بيان ألاسباب املوجبة في . تشاري لحقوق إلانساناملتعلق بإعادة تنظيم املجلس الاس

صيانة حقوق وحريات املواطنين والجماعات والهيئات تجسد التزاماتنا الدولية "مقدمة الظهير أن  

وفي ". بخصوص حماية حقوق إلانسان وصونها والنهوض بها باعتبارها مرجعية في هذا الشأن

 :الثانية من الظهير صراحة على أن من صالحيات املجلس تنظيم صالحيات املجلس نصت املادة

   بحث مالءمة النصوص التشريعية والتنظيمية الوطنية للمعاهدات الدولية

املتعلقة بحقوق إلانسان التي صادقت عليها اململكة أو انضمت إليها والتي تم نشرها، واقتراح 

 .التوصيات املناِسبة في هذا الشأن

 اململكة على الاتفاقيات واملعاهدات الدولية املتعلقة  تشجيع مواصلة مصادقة

بحقوق إلانسان أو الانضمام إليها، والقيام بدراسة مشاريع الاتفاقيات واملعاهدات الدولية 

 .والنصوص التشريعية والتنظيمية املتعلقة بحقوق إلانسان املحالة عليه

صالحية لى امللك بخصوص الوسيتطور أداء املجلس في هذا املجال من خالل رفع توصية إ

الاستشارية للمجلس في مجال دراسة مشاريع الاتفاقيات الدولية والنصوص التشريعية 

لقد درس املجلس، يـا موالي، في "وقد جاء في التوصية . والتنظيمية املتعلقة بحقوق إلانسان

 60و 66وافق م 6606جمادى ألاولى  66و 62اجتماعه التاسع عشر، في إطار دورة عادية، يومي 

 6600محرم  69الصادر في  6. 22. 392املقتضيات التي تضمنها الظهير الشريف رقم  0223يوليوز 

واملتعلقة بصالحيته الاستشارية ببحث مالءمة القانون الوطني للمواثيق الدولية ( 0226أبريل  62)

القا من التمييز، املتعلقة بحقوق إلانسان دراسة مستفيضة، وناقشها من مختلفة جوانبها، انط



 حقوق إلانسان والحرايت العامة

 جامعة ابن زهر –أستاذ القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية  :الدكتور رشيد كديرة 135 

 

نصب  على النصوص التشريعية والتنظيمية 
َ
في منهجية العمل، بين املالءمة البعدية التي ت

نصب  على املشاريع التي سُتعد في املستقبل
َ
 .النافذة، وبين املالءمة القبلية التي ت

مر املطاع واستقر الرأي، يا مـوالي، على أن يقترح املجلس على السدة العالية باهلل إصدار ألا 

كي تحال على املجلس، قصد الدراسة وإبداء النظر الحقوقي، مشاريع الاتفاقيات الدولية 

والقوانين، واملراسيم قوانين، واملراسيم التنظيمية، وكذا مقترحات القوانين التي تنظم بكيفية 

دراسة مباشرة حقا من حقوق إلانسان أو تتضمن تدابير إلعمال أي حق منها، وذلك في مرحلة 

 .هذه النصوص على مستوى الحكومة

بل سيكون من املفيد جدا، ضمانا للسير العادي ملسطرة التشريع، أن تحال على املجلس 

املشاريع التمهيدية ملختلف النصوص خالل مرحلة دراستها من طرف السلطات الحكومية، أو 

دراستها ورفع مقترحاته غيرها، املعنية بموضوعها، وذلك حتى يكون للمجلس ُمتسع من الوقت ل

 .بشأنها إلى موالنا أعزه هلل ونصره

وتمكينا للمجلس من ممارسة هذه الصالحية الاستشارية في مجال التشريع، بما يضمن 

احترام مكانته، كمؤسسة متخصصة مستقلة محدثة إلى جانب الجاللة الشريفة، فقد يرتئي 

يع إلى ديوان جاللتكم ليتولى إحالتها على النظر املولوي السديد أن ترفع الحكومة تلك املشار 

 ".املجلس ورفع رأي املجلس الاستشاري بشأنها إلى سديد نظر جاللتكم أعزكم هلل

هذه التوصية سُتدَمج بشكل مباشر في مقتضيات التعديل املوالي لظهير املجلس، حيث صدر 

يرات بخصوص صالحية الظهير املحدث للمجلس الوطني لحقوق إلانسان وجاء بالعديد من املتغ

فقد جاء في الفصل الثاني من . املجلس في مالءمة القانون الوطني مع الالتزامات الدولية للمغرب

الظهير املحدث للمجلس الوطني لحقوق إلانسان املتعلق باختصاصات املجلس في مجال النهوض 

التشريعية يتولى بحث ودراسة مالءمة النصوص "، أن املجلس 63بحقوق إلانسان املادة 

والتنظيمية الجاري بها العمل مع املعاهدات الدولية املتعلقة بحقوق إلانسان وبالقانون الدولي 

إلانسان، التي صادقت عليها اململكة أو انضمت إليها، وكذا على ضوء املالحظات الختامية، 

من لدن والتوصيات الصادرة عن أجهزة املعاهدات ألاممية الخاصة بالتقارير املقدمة لها 

ويقترح املجلس كل توصية يراها مناسبة في هذا الشأن، ويرفعها إلى السلطات . الحكومة
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ع من ". الحكومية املختصة خ املالءمة القبلية والبعدية للمجلس ووس  هنا يتضح أن املشرع قد رس 

ل له التفاعل إيجابيا مع توصيات الهيئات ألاممية وتو . اختصاصاته في هذا املجال جيه حيث خو 

 . اقتراحها للسلطة الحكومية املختصة

 القطاع الوزاري المكلف بحقوق االنسان  : ثالثا       

ل له املشرع اختصاصات أساسية في مجال حقوق  وهي جهاز في الهيكلة الحكومية خو 

إلانسان، وفي حقل العمل على مالءمة القانون الوطني مع املرجعية الدولية لحقوق إلانسان نصَّ 

بإحداث مندوبية وزارية مكلفة بحقوق إلانسان وتحديد  0266أبريل  66سوم الصادر في املر 

تناط باملندوبية الوزارية املكلفة بحقوق إلانسان : "هيكلتها واختصاصاتها في مادته الثانية على

مهمة إعداد وتنفيذ السياسات الحكومية في مجال الدفاع عن حقوق إلانسان والقانون الدولي 

وتكلف . ني وحمايتها والنهوض بها وذلك بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات املعنيةإلانسا

املندوبية الوزارية أيضا باقتراح كل تدبير يهدف إلى ضمان دخول الاتفاقيات الدولية لحقوق 

ف ولهذه الغاية، تكل. إلانسان والقانون الدولي إلانساني التي يكون املغرب طرفا فيها حيز التنفيذ

املندوبية الوزارية املكلفة بحقوق إلانسان، مع مراعاة الاختصاصات املخولة إلى مختلف 

القطاعات والهيئات املعنية، بالقيام بكل عمل، واتخاذ كل مبادرة من شأنهما تعزيز التقيد 

يبدو من خالل منطوق هذه املادة أن  ". بحقوق إلانسان في إطار تنفيذ السياسات العمومية

ية اختصاصات مهمة، ولكن ألاهم هو أن هذه الاختصاصات تتجه في اتجاه سمو للمندوب

تعزيز التقيد بحقوق : "املرجعية الدولية ويمكن أن نستشف ذلك من خالل العبارة التالية

، حيث ُيفهم منها أن التعبير القانوني للسياسات "إلانسان في إطار تنفيذ السياسات العمومية

. ، يجب أن يتقيد بااللتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق إلانسانالعمومية، وهو التشريع

قلت لوزارة الدولة املكلفة بحقوق إلانسان، 
ُ
ويجدر الذكر أن كل اختصاصات املندوبية ن

 .188بمقتض ى املادة الثانية من املرسوم املتعلق باختصاص الوزارة

                                      
 .2017ماي  08الصادر في  6567الجريدة الرسمية عدد  – 2017ماي  05بتاريخ  2.17.190املرسوم  188
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 ت العامةالضمانات القضائية لحقوق اإلنسان والحريا: الفرع الثالث

الاتفاقيات الدولية و القوانين الداخلية سواء الدستور أو القوانين العادية تنص على  إن 

احترام حريات ألافراد وكفالتها، ومهما كانت نية إلاعالن عنها دون تنزيل لها فستتحول إلى 

ل إيديولوجية فقط، إذن فالضمانة الحقيقية هي إعطاء الفرد حق إلادعاء أمام قضاء مستق

تعمل على تكريسه دولة الحق والقانون حماية للحقوق الحريات العامة، فعملية الرقابة 

القضائية على أعمال الدولة وإلادارة تعد ضمانة أساسية ومقوما من مقومات دولة الحق 

والقانون،  حيق تبقى الرقابة القضائية كضمانة لحقوق وحريات ألافراد ملا ينطوي عليه القضاء 

نزاهة ومعرفة بالقانون، فهذه الرقابة يعهد بها إلى جهاز قضائي سواء أكان عاديا أو من حياد و 

إداريا أو دستوريا ، مستقل عن أطراف النزاع له من الدراية القانونية ما يمكنه من العمل على 

   .189صيانة حقوق ألافراد وحرياتهم 

اقيات الدولية على القانون إن كان ما سلف ذكره يبين بإيجاز اتجاه املشرع في سمو الاتف

الوطني في حاالت محددة وواضحة أو في إطار دستوري عام، فما هي التطبيقات القضائية لهذه 

املتون القانونية وكيف تعاَمل القضاء الوطني مع الدفوعات املبنية على الاتفاقيات الدولية 

التي وضعها الستدماج لحقوق إلانسان؟ سنتوقف عند القضاء املغربي، للتساؤل حول الشروط 

ما منحى القضاء : وسنحاول أن نصوغ السؤال بالشكل التالي. هذه القواعد في أحكامه واجتهاداته

في إلاحالة على القانون الدولي لحقوق إلانسان؟ وما شروط إثارة الاتفاقيات الدولية أمام 

 املحاكم؟

 : انمسلك القضاء في إلاحالة على املعاهدات الدولية لحقوق إلانس

، 190أثير تطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق إلانسان أمام املحاكم املغربية منذ زمن طويل

مجاالت متعددة ترتبط بالحقوق والحريات ألاساسية للمواطنين كالتنقل، والتعليم،  وشمل

ص . والصحافة، والصحة وإلاضراب وغيرها
ُ
وبتحليلنا لالجتهاد القضائي الصادر في املوضوع، نخل

                                      
أعمال "مد بوكطب، تنفيذ ألاحكام القضائية الصادرة ضد إلادارة في ميدان تدبير املوارد البشرية، مجلة القضاء املدني، سلسلة مح189

 .68_64.،ص8161:،دار نشر املعرفة، الرباط، طبعة"جامعية
190 IDRISSI Janati «le juge marocain face aux conventions internationales des droits de l’Homme» REMALD, N 26 – 2001 

– p 54. 



 حقوق إلانسان والحرايت العامة

 جامعة ابن زهر –أستاذ القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية  :الدكتور رشيد كديرة 138 

 

اها أن استحضار املعاهدة الدولية في الدعوى القضائية يتم إما من طرف إلى  فكرة أساسية ُمؤد 

أحد الخصوم أو تلقائيا من قبل املحكمة، كما نصادف بعض ألاحكام القضائية التي ال تشير 

وفيما . 191بصريح العبارة إلى معاهدات حقوق إلانسان وإنما تستعمل صيغا تدل على نفس املعنى

 :التطبيقات القضائية في املوضوع يلي بعض

ر نازلة حل الحزب : ألاحزاب السياسية -
ُ
من أولى القضايا التي نظر فيها القضاء نذكـ

الشيوعي املغربي، وذلك أن النيابة العامة طالبت بحل هذا التنظيم السياس ي ألن تبنيه لبعض 

املتمثلة في إلاسالم والنظام  املبادئ كاملادية الجدلية يخالف الثوابت ألاساسية لألمة املغربية

وارتكزت الجهة الطالبة في دعواها على . الدستوري امللكي القائم على املشروعية الدينية

غير أن . الخاص بالجمعيات( 6597نونبر 69)من ظهير الحريات العامة  68و  3مقتضيات املادتين 

النيابة العامة فتشبثت أما . محكمة الدار البيضاء لم تقتنع بجدية الطلب فرفضت الدعوى 

فبراير  5بموقفها واستأنفت الحكم أمام محكمة الاستئناف بالرباط التي بتت في النازلة بتاريخ 

حت موقفها من إلاعالن العالمي . 6512 لم تؤيد محكمة الدرجة الثانية الحكم الابتدائي ووض 

أن إلاعالن يتسم بطابع  اعتبر القضاة. لحقوق إلانسان الذي أثار تطبيقه دفاع الحزب املنحل

 .192العمومية وال يمكن أن ُيعمل به إال عندما ال يتعارض مع النظام العام الداخلي

وارتباطا دائما بنشاط ألاحزاب السياسية، قدمت الكتابة إلاقليمية لحزب الطليعة 

الديمقراطي الاشتراكي باملحمدية دعوى تعويض ضد الدولة املغربية بسبب عدم استجابة 

يفة ألاول لعامل عمالة املحمدية لطلب ترخيص تنظيم نشاط حزبي جماهيري، وهو ما سبب الخل

لها ضررا معنويا يتجلى في حرمانها من ممارسة حقها في نشاط حزبي مشروع يضمنه الدستور 

كما أن السلوك الذي أتته إلادارة فيه مساس بمبادئ حقوق إلانسان التي نصت عليها ديباجة 

من  65و  02ضرت الطاعنة عددا من النصوص الدولية، ويتعلق ألامر باملادتين واستح. الدستور 

من العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية  06و  65إلاعالن العالمي لحقوق إلانسان واملادتين 

بعد دراسة املحكمة لكافة معطيات الدعوى، ثبت لديها أن طلب التعويض له ما . والسياسية

                                      
مطبعة ألامنية الرباط، الطبعة  1، مجموعة قرارات املجلس ألاعلى الجزء 6841يوليوز  81بتاريخ  6111قرار املجلس ألاعلى رقم  191

 .881، ص 8118ألاولى 
192 C. Palazzoli « Le maroc politique de l’independance », Sindbad, Paris, 1974, p 304. 
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ره، فقبلت الطلب وقضت على الدولة املغربية في شخص الوزير ألاول بأداء تعويض معنوي  يبر 

وفي ملف آخر تقدم نفس الحزب بطلب تعويض ضد وزير . 193قدره درهم رمزي لفائدة املدعية

الداخلية بسبب عدم استجابة هذا ألاخير لطلب الحزب الرامي إلى موافاته بمعلومات حول نتائج 

ر الطاع. انتخاباٍت جزئية ن أساَس التعويض عن ألاخطاء املرتكبة من طرف وزير الداخلية وبر 

بخرق مقتضيات الاتفاقيات الدولية لحقوق إلانسان بخصوص الحق في املعلومة، حيث أنه 

على مستوى املواثيق الدولية وحقوق إلانسان فالدستور املغربي ينص على أن اململكة املغربية )

تعارف عليها عامليا، وحيث أن إلاعالن العالمي لحقوق تؤكد تشبثها بحقوق إلانسان كما هي م

إلانسان ينص على حق كل شخص في استقاء ألانباء وألافكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت 

دون التقيد بالحدود الجغرافية، وأنه بعدم استجابة وزير الداخلية للطلب يكون قد خالف 

بعد املداولة، قبلت املحكمة (. نيا ترتبت عنه أضراراملقتضيات الدولية أعاله وارتكب خطأ قانو 

الطعن شكال ورفضته موضوعا ألنه ال يوجد أي نص قانوني يلزم وزارة الداخلية بالجواب عن 

 . 194طلب يرمي الحصول على املعلومات الخاصة بنتائج الانتخابات

ع دعوى ضد املدير العام للقناة الثا
َ
نية بعدما رفضت هذه الحزب املغربي الليبرالي بدوره رف

ألاخيرة بث موقف الحزب الـُمقاِطع لها في إطار برنامجه الرامي إلى فضح الاستغالل الخاص 

وأسس الحزب طعنه على وسيلة فريدة متمثلة في خرق القناة املطعون ضدها . للوسائل العمومية

ي تطبيق نص لقد استبعد القاض ي إلادار . 195لالتفاقية املتعلقة بالحق الدولي في التصويب

: املعاهدة ألن مجال إعمالها ينحصر بين الدول فقط وال يمكن لألفراد الاستفادة من مقتضياته

حيث إنه وبغض النظر عن مدى توفر الشروط القانونية لتطبيق الاتفاقية املذكورة في التشريع )

ترس ي قواعد حق الداخلي املغربي، فإنه بالرجوع إلى مضمون الاتفاقية املتمسك بها يتبين أنها 

للدولة من خالل الاعتراف لها بحق استدراك وتكذيب ألاخبار واملعلومات املاسة بعالقتها مع باقي 

الدول وكذا املاسة بكرامتها ووضعها الدولي، إلى جانب التزام الدول ألاخرى بتلقي الاستدراك 

                                      
ص  6888سنة  81، املجلة املغربية لإلدارة املحلية والتنمية عدد 6884أكتوبر  61بتاريخ  868حكم املحكمة إلادارية للرباط عدد  193

881. 
 سنة 11، املجلة املغربية لإلدارة املحلية والتنمية عدد »الواقع واملأمول : حقوق إلانسان في ألانظمة الدستورية العربية«حميد اربيعي  194

 .618ص  8111
 .6818دجنبر  61املؤرخ في  111اعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة  195
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ألاخبار واملعلومات، مما املقدم إليها لنقِله إلى املراسل أو املؤسسة الصحفية التي نشرت تلك 

غير قابلة للتطبيق على نازلة الحال لعدم انسجام  -لهذه العلة-جعل الاتفاقية املتمسك بها 

ب به، هذا فضال عن كون الحزب املدعي تمسك بكون القناة 
َ
مضمونها مع طبيعة الحق املطال

ال املقتضيات التي املدعية خرقت الاتفاقية املذكورة دون أن يبين بالذات وجه ذلك الخرق و 

غير ذي أساس ويتعين لذلك  -من هذه الناحية أيضا-تعطيه الحق املدعى به، مما يجعل الطلب 

 .196الحكم برفضه

وفي مجال تأسيس الجمعيات ذات الصبغة السياسية، استقر اجتهاد القضاء إلاداري على 

 يستوجب الحصول على اعتبار حرية الاجتماع حقا أصيال لألفراد وهو محفوظ بقوة القانون وال 

تتفرع عن حرية ألافراد في الرأي )ترخيص أو إذن مسبق من إلادارة، وذاك أن هذه الحرية 

والتنقل وال يتسنى لألفراد بدون هذه الحرية تبادل أفكارهم فيما بينهم من مسائل تهمهم أو تهم 

ما فترة من الوقت حق ألافراد في أن يجتمعوا في مكان ( حرية الاجتماع)الجماعة وهي تعني 

طب أو ندوات أو محاضرات أو مناقشات
ُ
وتثبيتا لحقوق . ليعبروا عن أرائهم سواًء في صورة خ

 . إلانسان وتعميم مبادئ املمارسة الديموقراطية فإن كل املواثيق الدولية تعترف بهذا الحق

اخلية الحزب الديمقراطي ألامازيغي املغربي شكلت الدعوى التي رفعها ضده وزيُر الد

والهادفة إلى الحكم بإبطال وحل  الحزب، مناسبة أخرى إلثارة تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة 

بحقوق إلانسان، السيما الحق في التنظيم والاجتماع، حيث التمس الطرف املطعون ضده 

الحكم برفض الطلب معتبرا أن الحزب ليس في وضعية مخالفة للقانون كما أن الدعوى مخالفة 

يبدو أن املحكمة لم تقتنع بحجج الجهة . لتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق إلانسانلال

أسس الحزب وأهدافه كما هي مرسومة في برنامجه السياس ي توحي بأن )املدعى عليها وقررت أن 

هناك فصال بين املكونات البشرية للمجتمع، والحال أن الدستور املغربي يؤكد مبدأ مساواة 

ن أمام القانون، ومن تم فاملواطنة من خالل رابطة الجنسية هي التي تحدد حقوق املواطني

والتزامات الجميع، وليس هناك أي نص تشريعي أو تنظيمي يقيم تمييزا سلبيا تجاه أي أحد من 

املواطنين بسبب دينه أو عرقه أو لغته أو جهته، مما يجعل ما تمسك به الحزب من ضرورة 

                                      
ص  8111سنة  8-1، املجلة املغربية للمنازعات القانونية، عدد 8111شتنبر  14بتاريخ  6181حكم املحكمة إلادارية للرباط عدد  196

818. 
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قيات الدولية حول التمييز إلايجابي في غير محله لعدم وجود مفهوم تفعيل مضامين الاتفا

 .197ألاقليات في بنية املجتمع املغربي بالشكل الذي تحدده تلك الاتفاقيات

 املصادقة شرط لتطبيق الاتفاقية الدولية

للمجلس ألاعلى، عاب طالبوا النقض على قرار  0262يناير  06بتاريخ  07في القرار عدد 

من قانون املسطرة املدنية الذي أوجب أن تكون  369ستئناف إلادارية خرق الفصل محكمة الا 

قرارات محاكم الاستئناف معللة، ويقصد بذلك التعليل السليم الذي يجعل النتيجة التي تخلص 

وتطبيقا لشكلية . إليها املحكمة منسجمة مع وقائع النزاع والنصوص القانونية املطبقة عليه

من  36أنه بالرجوع إلى الفصل )النازلة، اعتبرت الجهة الطالبة للنقض  التعليل على هذه

الدستور املغربي نجده قد حدد مسطرة املصادقة على املعاهدات الدولية، لذلك كان على 

املحكمة قبل اعتماد املواثيق الدولية أن تعلل ذلك والتأكد ما إذا كان املغرب قد صادق على 

بالجريدة الرسمية أم ال حتى يتمكن املجلس ألاعلى من بسط رقابته  تلك املواثيق وهل تم نشرها

 (.مما يجعل القرار بمنحاه هذا عرضة للنقض

ها على هذه الوسيلة القانونية املثارة، اقتنعت الغرفة إلادارية بوجاهة حجة  في معرض رد 

الاستناد إلى  حيث تبين صحة ما ذهب إليه القرار، وذلك أن: )طالبي النقض فاعتمدتها بقولها

املعاهدات واملواثيق الدولية لتقرير مسؤولية إلادارة رهين باملصادقة على هذه املواثيق 

 (.واملعاهدات

فقد أعطى ألاولوية في  0225مارس  26بتاريخ  866املجلس ألاعلى عدد  198أما في قرار

 03ينا املؤرخة في التطبيق لالتفاقية الدولية على القانون الوطني، عمال بمقتضيات اتفاقية في

 .التي صادق عليها املغرب 6515ماي 

نستخلص من هذين النموذجين أن العمل القضائي املغربي يسمو باالتفاقية الدولية على 

 .القانون الوطني، ولكنه اشترط املصاَدقة من أجل إثارتها وتطبيقها أمام املحاكم الوطنية

                                      
ص  8161سنة  61-66، املجلة املغربية للمنازعات القانونية، عدد 8114أبريل  61خ بتاري 111حكم املحكمة إلادارية للرباط عدد  197

181. 
 .684، ص 8161سنة  1مجلة رحاب املحاكم، العدد  198
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 :القضاء العادي: أوال

حقوقي لقرينة البراءة كمبدأ في إلاعالن العلمي لحقوق إلانسان الذي يعود إلاطار املرجعي ال

على ان كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا في  66نص في املادة 

، وهو مانص "محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات الالزمة للدفاع عن نفسه

لكل فرد متهم بتهم جنائية " الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، بأن عليه كذلك العهد الدولي

كما ينص الدستور املغربي على الحق في " الحق في أن يعتبر بريئا مالم تثبت إدانته طبقا للقانون 

، أما على مستوى التشريع 0266من دستور  602املحاكمة املحاكمة العادلة طبقا للفصل 

املتعلق باملسطرة الجنائية إلى قرينة البراءة،  وألن البراءة  00.26رقم العادي فقد تطرق القانون 

هي ألاصل، فإن مايسبفها ومايتلوها من إجراءات أثناء سير الدعوى أمام املحاكم املختصة، قد 

يشوبه أحيانا مساس بالحق فيها ألنها مطلب كل متقاض، متهم إلى تثبت إدانته بمقرر قضائي 

قض ي به من هنا كان لزاما على القاض ي الجنائي بصفته قاض مستقل عن حائز لقوة الش يء امل

جهاز النيابة أن يبسط رقابته   على أعمال النيابة كسلطة اتهام، وليس كسلطة حكم لترجمة 

 .هذه املبادئ كضمانة للحق في محاكمة عادلة

 الرقابة على أعمال النيابة العامة/ أ

النيابة من حجز وتفتيش وسحب لجواز السفر، فإن  نظرا لخطورة ألاعمال التي تقوم بها

القاض ي الجنائي يتدخل لكبح  سلطتها ، فقد جاء في قرار صادر عن املجلس ألاعلى في امللف 

يجب إلجراء تفتيش املساكن رض ى صاحب املنزل بتصريح مكتوب "أنه 91786الجنائي عدد 

ح باملوافقة على إجراء التفتيش وإن التوقيع على املحضر الذي يتضمن التصري... بخط يده 

وفي قرار آخر صادر عن املجلس ألاعلى في امللف الجنائي عدد " يقوم مقام التصريح املكتوب

أن ألامر باالستدعاء يعتبر مجرد إعالم بالحضور إلى الجلسة، مشتمال على "اعتبر  00526

إشارة إلى اعتراف تلخيص للوقائع والوصف القانوني والنصوص املطبقة، وما ورد فيه من 

املتهم أمام النيابة  العامة، اليشكل محضر استنطاق وليست له الحجية مما تكون  معه 
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املحكمة قد بنت قضاءها على غير أساس ملل استخلصت اعتراف املتهم أمام النيابة العامة 

 .199"مما ورد في ألامر باالستدعاء دون أن تقف على محضر استنطاقه

نائي على تدابير الوضع في الحراسة النظرية كضمانة لحقوق وحريات رقابة القاض ي الج/ ب

 ألافراد

يشكل الوضع في الحراسة النظرية،  إجراء يحد من حرية ألافراد قبل تقديمهم إلى النيابة 

العامة، وهو ما يحتم الرقابة على مدى احترام إلاجراءات القانونية املتعارف عليها، ففي قرار 

وحيث أن " جاء في حيتياته ما يلي 53/9265بالرباط في امللف الجنحي عددملحكمة الاستئناف 

ديباجة محضر الضابطة صريحة في التنصيص على أن املتهم قدم لها بتاريخ 

على الساعة الرابعة بعد الزوال، وحيث يتأكد مماسبق أن القائد أخضع املتهم 11/61/6881

تها واطالع ذوي املودع، وإعالم السيد وكيل لفترة من الحراسة النظرية،  دون احترام شكليا

وحيث يذلك يكون ضبط املتهم قد تم ... امللك وعدم إيداع الشخص بمكان مالئم معد لذلك

بشكل تعسفي ودو مراعاة مقتضيات قانون املسطرة الجنائية وفق تعديالتها ألاخيرة وتوصيات 

ثار ابتدائيا قيام القائد بالشطط املجلس الاستشاري لحقوق إلانسان، وحيث أن دفاع املتهم أ

في استعمال السلطة، حيث صرح املتهم أنه مورس عليه العنف من طرف القائد حيث قام 

بربطه بعد أن ألقى عليه القبض بسيارته، ونقله إلى مقر القيادة، حيث أرغمه على املبيت في 

وحيث أن ...وم املولياملرحاض، بعد أن أشبعه ضربا ، حيث لم يقدمه إلى الشرطة إال في الي

املجال الزجري يهيمن عليه مبدأ إلاثبات وقناعة القاض ي الوجدانية والتي يستخصلها 

القاض ي من أدلة إثبات صحيحة يطمئن إليها ويركن لها،وحيث انه مراعاة ملا ذكر يتعين إلغاء 

    200." الحكم والتصريح ببراءة املتهم اليقينية

                                      
عبد العزيز لعروس ي، حقوق إلانسان باملغرب مالءمات دستورية وقانونية، سلسلة مواضيع الساعة، املجلة املغربية لإلدارة املحلية  199

 114.،ص611،8164عدد والتنمية،
 .118ذكره ، عبد العزيز لعروس ي، حقوق إلانسان باملغرب مالءمات دستورية وقانونية،مرجع نفسه، 200
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 القضاء اإلداري: ثانيا 

شكل عمليات حيازة وممارسة الدولة وإلادارة العامة ألعمالها واختصاصاتها وسلطاتها ت     

وامتيازاتها املطبوعة واملتضمنة ملظاهر السلطة العامة، والهادفة إلى تحقيق أهداف املصلحة 

العامة في املجتمع والدولة في نطاق الوظيفة إلادارية، نوعا من الشطط في استعمال السلطة، إذا 

 201.مت مراقبته نظرا لالحتكاك الشديد      بحقوق وحريات ألافراد باستمرار وبقوة  مات

إن اتخاذ إلادارة ألي قرار بدعوى الحفاظ  على النظام العام  من شأنه أن يعدم إن كان ال 

يحترم القانون  فأحيانا يتسلل القاض ي إلى متن القرار فيلغيه عبر الرقابة على السلطة التقديرية 

وعليه .   ارة عبر نظريات ابتدعها القاض ي إلاداري ليس إال حماية لحقوق وحريات ألافرادلإلد

يراقب القاض ي إلاداري أركان القرار إلاداري سواء تعلق ألامر بعيوب املشروعية الخارجية أو 

 .الداخلية حفاظا على  حقوق ألافراد وحرياتهم، املكفولة لهم عبر املواثيق الدولية والدستور 

 الرقابة على ركن الاختصاص/ أ

يعتبر الاختصاص الصالحية القانونية لألفراد أو الهيئات الجماعية التي تعد بمثابة     

،وهو ما يحيل إلى القول بأن كل 202سلطات إدارية إلصدار تصرفات إدارية باسم شخص عمومي 

وقد كان ملحكمة تطاول على سلطة بدعوى الحفاظ على ألامن يشكل اغتصابا للسلطة املختصة ،

بأن صرحت بأن تدخل القائد يعد 6512\29\66بتاريخ _ املجلس ألاعلى سابقا_النقض املغربية

وعليه  إذا كان املقرر املتخذ من طرف ))...اعتداء على اختصاص السلطة القضائية بقولها

ا القائد صادرا في خصومة نشأت بين أفراد ،وهي من اختصاص السلطة القضائية ،وكان ثابت

من التحقيق أنه حين وقوع هذه الخصومة لم يطرأ أي حادث من شأنه أن يعكر صفو ألامن 

بل كان من الثابت أن املقرر الصادر أملته بواعث أخرى غير دواعي ...في دائرة نفوذ القائد 

كما أن قضاء املوضوع بسط في مناسبات عدة رقابته على ركن  203. ((ألامن املكلف بالسهر عليه

                                      
،ديوان املطبوعات الجامعية ،طبعة 6عوابدي عمار ،النظرية العامة للمنازعات إلادارية في النظام الجزائري ،ج.د  201

 .8:،الجزائر،ص6884
قضاء إلاداري ودولة الحق والقانون باملغرب، الشركة املغرية لتوزيع الكتاب، الطبعة عبد الواحد القريش ي ، ال202

 .48:،ص.،البيضاء8118ألاولى،
 .41:عبد الواحد القريش ي ،مرجع سابق ،ص:أورده 6811\11\86بتاريخ 48:قرار محكمة النقض عدد  203
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ص واعتبره من النظام العام حيث أنه ال يجوز التصديق على عيب في الاختصاص من الاختصا

إن عيب الاختصاص : سلطة مختصة كي يمكن تداركه حيث صرحت محكمة الاستئناف بالرباط 

 204يعد عيبا من النظام العام ال يمكن تداركه  بمجرد تصديق صادر عن السلطة املختصة 

 الرقابة على الشكل/ ب

رار إداري البد وأن يحترم شكله الخارجي، من كتابة وتوقيع وتاريخ وتعليل هذا ألاخير كل ق   

والذي ألزم إلادارات بتعليل قراراتها ومن بينها القرارات  205 26_23الذي كلل بإصدار القانون 

املرتبطة بمجال ممارسة الحريات العامة أو التي تكتس ي طابع إجراء ضبطي ، لكن إلادارة قد تلجأ 

ملس الحريات املنصوص عليها في الدستور بدعوى الحفاظ على النظام العام أو ألامن الداخلي 

استثنت ألاحكام املتعلقة  بما سبق ،إال أن إلادارة تكيف ذلك  3والخارجي للدولة، رغم أن املادة

كيف شاءت وهو ما يستدعي تدخل القضاء إلاداري  لتسييج الحريات من املساس بها، ويذهب 

ض الفقه إلى أنه إذا كان القانون يلزم بمراعاة إجراءات أو شكليات معينة وجب على القضاء بع

أن يلغي القرار املخالف للقانون، وعند سكوت املشرع عن تقرير الجزاء فإنه يعود للقاض ي سلطة 

   206ئمةتقدير تلك املؤثرة في سالمة القرار وتلك التي ال تؤثر في صحته عن طريق وضع القاعدة املال 

وحيث ))...وقد أدلت املحكمة إلادارية بأكادير بدلوها في ذلك من خالل حكمها الذي جاء فيه 

دفع الوكيل القضائي للمملكة برفض الطلب لكون القرارات التي تتخذها السلطات ألامنية 

بدافع حماية ألامن الخارجي للدولة تخضع للسلطة التقديرية لإلدارة في إصدارها وهي غير 

، وأن قرار سحب جواز السفر ومنع الطاعن 11\16من القانون  1زمة بتعليلها طبقا للمادة مل

من مغادرة التراب الوطني اقتضته املصلحة العامة البالد وقدسية الوحدة الترابية هي الدافع 

وحيث انه كان التنقل فرعا ....الرئيس ي الذي يبرر إلاجراءات الاحترازية لإلدارة ضد الطاعن 

 .الحرية الشخصية ال يجوز مصادرته أو تقييده دون مسوغ  قانوني من 

                                      
ة لبيهي أحمد، ذكره عبد الواحد القريش ي في دعوى إلالغاء في قضي 1965/ 1/66بتاريخ 161قرار محكمة الاستئناف بالرباط، رقم  204

بسبب تجاوز السلطة باملغرب دراسة عملية، الشركة املغربية لتوزيع الكتاب،صوماديل، مطبعة النجاح الجديدة، الدارالبيضاء، الطبعة 

 .93.،ص8166ألاولى،
ية واملؤسسات العمومية بتعليل قراراتها إلادارية،جريدة رسمية بشأن إلزام إلادارات العمومية والجماعات  املحل 11_16قانون رقم  205

 . 8118غشت  68الصادرة  يوم الاثنين  1188عدد 
 .81.،ص8168دار آفاق املغربية للنشر والتوزيع،الرباط،_دراسة فقهية مقارنة_أحمد الدراري، مسطرة تنفيذ القرارات إلادارية 206
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وحيث إن الافتراضات التي قام عليها قرار سحب جواز السفر واملنع من مغادرة التراب   

املغربي و الشكوك املحتملة حول املس باألمن ال يمكن بأي حال أن تكون سببا قي منع 

لجزم واليقين ال على الشك والتخمين مما يجعل الطاعن من السفر ألن ألاحكام تبنى على ا

207(.(القرار املطعون فيه مخالفا للقانون ومتسما بتجاوز السلطة ويتعين إلغاؤه
  

 الرقابة على الوجود املادي للوقائع والظروف/ت

إن مفهوم النظام العام وإن كان فضفاضا فهذا ال يعفي إلادارة من التمسك به كوسيلة 

للمحافظة على ألامن وأرواح وممتلكات املواطنين، وقد كان للقضاء إلاداري أن للدفع في إهمالها 

تسلل إلى صلب القرارات إلادارية الصادرة عن إلادارة أو  ألاحكام والقرارات الصادرة عن درجتي 

التقاض ي في إطار الرقابة على صحة الوقائع املادية والتأكد منها وذلك لتعويض املواطن املتضرر 

وقد كان للمحكمة إلادارية بأكادير أن قضت بتحميل الدولة املسؤولية عن . ض املفهوممن غمو 

".....  يلي الحفاظ على مرفق ألامن حيث فحصت الوقائع والظروف وعللت وسببت حكمها بما

وحيث إنه إذا كان القاض ي إلاداري وهو ينظر في مسؤولية الدولة،  بناء على خطأ منسوب 

ظروف هذا املرفق واملخاطر التي قد تتعرض لها من أجل القيام بمهامه، ملرفق ألامن يراعي 

فإنه من الثابت من وثائق امللف أن السلطات ألامنية املحلية كانت على علم بواقعة الاعتصام 

إلى غاية 11/11/8114وحجز الشاحنات املحملة باألسماك منذ بداية الاعتصام بتاريخ 

دستوري والقانوني املغربي يقوم على مبدأ حماية الحقوق،  وملا كان النظام ال 14/11/8114

وتحقيق املوازنة بين هذه الحماية والحفاظ على النظام العام، فإنه وألجل املحافظة على 

النظام العام تعتمد السلطات العامة على عدة وسائل وأدوات تنظيمية مادية في إطار ما 

خل رجال ألامن من أجل فك الاعتصام ومنع وحيث إنه إذا كان تد. يسمى بالضبط إلاداري 

 61حجز الشاحنات ثابت من خالل وثائق امللف، فإن هذا التدخل جاء بعد حجز استمر ملدة 

أيام كاملة وهي مدة تؤكد بالنظر إلى ظروف الاعتصام وعدد املعتصمين واملجال الجغرافي 

نظيمي واملادي، تؤكد تباطؤ لالعتصام وإلامكانيات اململوكة ملرفق ألامن على املستوى الت

مرفق ألامن في حماية ألاشخاص والسلع، وهو تباطؤ يشكل خطأ من جانب الدولة املغربية 

                                      
ن أورده عبد الواحد القريش ي ، مرجع .م84\11:ملف عدد8118\18\68:بتاريخ 8118\84حكم املحكمة إلادارية بإكادير عدد   207

 .611:سابق،ص
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باعتبارها املكلفة بتوفير ألامن للمواطنين يجعلها مسؤولة عن تعويض ألاضرار الالحقة 

 208.باألغيار متى كانت هذه ألاضرار مؤكدة ومباشرة وشخصية

 ييف القانوني للوقائعالرقابة على التك/د

 بحيث قانونية فكرة داخل معينة واقعية حالة إدراج للوقائع القانوني التكييف عملية تعني  

 الحريات تكبيل  في إلادارة بوصفھا دافعا مشروعا ،فاختصاص عليھا املتخذ القرار يحمل يمكن ان

 يجب بل الصالحية مطلقة ون تك وآلاداب  ال يعني أن العام النظام على بدعوى  املحافظة العامة

 الاعتماد دون  عليه  للمحافظة إلادارة التي تستند  إليھا الوقائع خطورة من التأكد القضاء  على

 .للوقائع  عند تكييفھا فقط إلادارة ما تضعه على

وقد كان للغرفة إلادارية أن وضعت بصمتها من خالل  إحدى قراراتها حيث بسطت رقابتها 

اليجوز منع بيع كتاب ))...ورات بدعوى إخاللها بالنظام العام حيث قضتعلى قرار بيع منش

وال ...منشور أو ممارسة حق الرقابة عليه، إال إذا كان يخل بالنظام العام أو ألاخالق الحميدة 

إن عامل إلاقليم ...يمكن أن تعتبر كذلك كتب إلانجيل التي تدرس بكلية آلاداب و الشريعة 

على هذا السبب الضمني بإغالق مكتبة تعرض هذه الكتب للبيع يرتكب  الذي يأمر باالستناد

 209(( شططا في استعمال السلطة 

  القضاء الدستوري: ثالثا

، من الدستور املغربي إلاطار املرجعي  إلحداث املحكمة دستورية 633يشكل   الفصل        

تختص املحكمة "ولى والتي كانت تسمى سابقا املجلس الدستوري، حيث ينص في فقرته ألا 

الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون أثير أثناء النظر في قضية  وذلك إذا 

                                      
بن صفية عبد اللطيف ضد الدولة املغربية أوده محمد   390/2010ملف عدد 4/11/8161املحكمة إلادارية بأكادير بتاريخ  حكم  208

قضاء إلاداري، منشورات املجلة املغربية لإلدارة املحلية والتنمية، ألاعرج في مسؤولية الدولة والجماعات الترابية في تطبيقات ال

 .661.،ص614،8161عدد" مؤلفات وأعمال جامعية"سلسلة
ضد عامل إقليم فاس ،أورده محمد العبدوي في  ،الشرطة إلادارية وإشكالية املوازنة 6841\61\61الصادر بتاريخ  614القرار عدد  209

وضمان الحريات ،منشورات املجلة املغربية لإلدارة والتنمية املحلية ،سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية،  بين الحفاظ على النظام العام

 .618:،ص.88،8161عدد،
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دفع أحد ألاطراف بأن القانون الذي سيطبق يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، أي 

لتي تدخل في إطار أن املشرع ربط الدفع بالحقوق املنصوص عليها واملتعارف عليها عاليما وا

حيث تسهر ، تسهر على دستورية القوانين عن طريق   210احترام منظمومة حقوق إلانسان

ممارسة الرقابة القبلية أو السياسية على التشريع العادي، بعد التصويت عليها من طرف 

البرملان، وقبل إصدارها أو نشرها في الجريدة الرسمية، ومن بين  اختصاصات  املحكمة 

ورية كذلك النظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء  سريان النظر في الدست

قضية معروضة على القضاء ، وذلك إذا دفع أحد ألاطراف بأن القانون، الذي سيطبق في النزاع 

كما أن الوثيقة الدستورية . املعروض يمس بالحقوق وبالحريات املنصوص عليها  في الدستور 

لبنية اختصاصات جديدة ، تتمثل في الرقابة على املعاهدات الدولية التي صادق منحت لهذه ا

عليها  املغرب  وهو يايجعل  والية املحكمة الدستورية أصبحت تشمل الرقابة العبدية بعدما 

لكن بداية كيف يمكن تعريف أنواع الرقابة على . كانت قبلية على زمن املجلس الدستوري 

 دستورية القوانين؟

والتي تعني ممارسة فعل  رقابة قبليةتأخذ الرقابة على دستورية  شكلين أساسيين إما      

املراقبة قبل دخول القانون مرحلة التطبيق أي املسافة الزمنية التي تمتد بعد التصويت على 

القانون ولكن قبل نشره في الجريدة الرسمية فحين تدخل القوانين حيز التنفيذ اليمكن 

ويقصد بها تدخل جهاز املراقبة  الرقابة البعديةى دستوريتها، أما الشكل الثاني وهو الاحتجاج عل

دستورية القوانين بعد تطبيق القانون فهي رقابة تمارس على القوانين دخلت حيز التنفيذ ، وهذا 

النوع الثاني  يمنح ضمانة أكبر للحقوق والحريات بحكم أنه يمنح للمواطن إمكانية اللجوء إلى 

قضاء الدستوري لفحص دستورية القوانين، لكن عيب هذا النمط يجعل عمل املشرع يبقى ال

  211مهددا دائما باملراقبة وعدم الدستوري

                                      
للتوسع راجع كتاب، عبد العزيز النويض ي املحكمة الدستورية ومسألة الدفع بعدم دستورية القوانين،مطبعة النجاح الجديدة،  210

 .8168البيضاء،الطبعةألاولى،
لالستزادة راجع، محمد أتركين، الدستور والدستورانية، من دساتير فصل السلط، إلى دساتير صك الحقوق،سلسلة الدراسات  211

 .41-41،ص8111الدستورية،مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة ألاولى، 
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بعد التطرق لدور القضاء الدستوري في بسط رقابته على النصوص القانونية أو حتى 

يها كونيا، يبقى العمل القضائي، في حال املس بحق مكتسب يهم الحقوق والحريات املتعارف عل

السؤال املطروح حول العمل الدستوري القضائي لتنزيل هذا الحق من خالل التطرق إلى بعض 

نماذج العمل القضائي الدستوري املغربي، وجانب من القضاء الدستوري املقارن عبر الاعتماد 

 .على الفرنس ي نموذجا

 :املساواة في الحقوق، تقلد الوظائف العمومية نموذجا/أ

بعدم  0220يونيو  09الصادر بتاريخ  689/0220املجلس الدستوري في قرار رقم  صرح

بمثابة مدونة تحصيل الدسون العمومية املعروضة التي  69.58من القانون  660دستورية املادة 

لم تتعرض للجهات املخول املطالبة بالتصريح بالتنافي "كانت تتضمن فقرات منها على سبيل املثال

التي سيتم بها تزويد هذه الجهات من طرف السلطة التنفيذية باملعلومات الضرورية وال الكيفية 

من القانون التنظيمي  02،  كما صرح كذلك، بعدم دستورية املادة "إلعمال صالحياتها بكل تجرد

املتعلق بمجلس النواب والتي  36.38القاض ي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم  21.20رقم 

يات تنص على أن لوائح املرشحين يجب أن تتضمن بيان الانتماء السياس ي تضمنت مقتض

ألصحابها وأن تكون مرفقة بنسخة من بطاقة السوابق لكل مرشح مسلمة من طرف إلادراة 

العامة لألمن الوطني منذ أقل من ثالثة أشهر  معتبرا شرط الانتماء السياس ي للمرشح  يتعارض 

ر الذي يضمن للمواطنين حرية الانخراط في أي منظمة من الدستو  5مع مقتضيات الفصل 

الذي ينص على أن جميع املواطنين  60نقابية أو سياسية حسب اختيارهم ومع أحكام الفصل 

 212يمكنهم أن يتقلدوا الوظائف واملناصب العمومية

 الحق في حرية الرأي والتعبير  والولوج لإلعالم 

ون الهوائية املجهزة اللتقاط قنوات فضائية أجنبية أمام تزايد إقبال املواطنين  على الصح 

أقرت الحكومة رسما على إقامة هذه املحطات ، مادفع بنواب املعارضة ممثلة في حزب 

الاستقالل، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعيبة والتقدم والاشتراكية  ومنظمة العمل 

                                      
ق والحريات بعد الربيع العربي، امحمد حجاجي، بصمات املجلس الدستوري املغربي في مجال الحقوق والحريات ألاساسية، في الحقو  212

 .18بين الواقع واملاأمول،منشورات مجلة العلوم القانونية، سلسلة الدراسات الدستورية والسياسية، العدد التاسع،ص
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ت ألارضية الخاصة بالتقاط الاشارات الديموقراطي الشعبي ، إلى الدفع  ضد قانون إقامة املحطا

القاض ي  53.33الاذاعية والتلفزية  حيث قبل صرح املجلس بعدم  عدم دستورية  القانون رقم 

الذي يؤسس لضرسم قدره  6556أكتوبر  63الصادر في  0.56.377باملصادقة على املرسوم رقم 

 38/56جلس الدستوري رقم درهم على محطات الاستقبال الفضائية  ، وذلك في قرار امل 9222

، مستندا على عدم احترام مسطرة تبني القانون حيث لم يدخل حيز 6556غشت  61بتاريخ 

التنفيذ، سيما وأن امللك الراحل الحسن الثاني، كان قد صرخ في استجواب حول نفس املوضوع 

ور في القرار وقبل صدور قرار املجلس الدستوري بأنه رجل ليبرالي، وربما كان لهذا التصريح د

إلايجابي للمجلس الدستوري، ولو أن أن هذا ألاخير كان يمكنه الاعتماد على اعتبارات جوهرية 

تتعلق بحقوق إلاسنان وبحرية الرأي والتعبير لقطع الطريق على كل مساس بالحق في التواصل 

                              213  وإلاعالم

لتي يمكن استحضارها في القضاء الدستوري املقارن إن من بين القرار التي املستجدة وا

أيضا، والتي يمكن أن تساهم في تحريك آلة إنتاج القاض ي الدستوري باملغرب، ماأنتجته التجربة 

الفرنسية على الخصوص فيما يتعلق باحترام الحقوق والحريات املنصوص عليها عامليا، ومن بين 

 :حقوق في املجال الجنائي، نذكر على املثالنماذجها بعض القرار  املتعلقة بحماية ال

حول تراكم  0266-696/693في القرار رقم : مبدأ عدم جواز املحاكمة مرتين على الفعل

 214املتابعات بجنحة إلاطالع املسبق ومتابعات بسبب اإخالل بها

مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات واملنصوص عليها في املادة الثامنة من إلاعالن العاملي 

حول تعريف جرائم زنا املحارم  والقرار 613/0261ومنها القرار  6148لحقوق إلانسان واملواطن 

 215حول تعريف التحرش الجنس ي 062/0260

 .216 86/0262من أشهرها القرار : حقوق الدفاع وضمان املحاكمة العادلة 

 

                                      
-81.،ص8118عبد العزيز النويض ي، الهيئة العليا لالتصال السمعي البصري في املغرب، دراسة في النشأة واملهام، دار ألامان الرباط، 213

88                              . 
للمزيد حول نماذج من هذه القرارات التي أصدرها املجلس الدستوري الفرنس ي، راجع، عبد العزيز نويض ي، النحكمة الدستورية   214

 . 681.ومسألة الدفع بعدم دستورية القوانين، مرجع سبق ذكره،ص
 688عبد العزيز النويض ي، نفسه، 215
    681ويض ي، نفسه،عبد العزيز الن 216
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 الفهرس

 8 _________________________________________________________________________________________________ تقديم

 8 _______________________________ املدخل النظري واملفاهيمي لدراسة  حقوق الانسان والحريات العامة :الفصل ألاول 

 1 ________________________________________________________________________ الحق والقانون  نظرية:  املبحث ألاول 

 8 _____________________________________________________________________ (6144-6118)توماس هوبز: الفرع ألاول 

 8 _______________________________________________________________________ (6118-6118)جون لوك: الفرع الثاني

 66 __________________________________________________________ العقد الاجتماعي في نظر جون  لوك: الفرع الثالث 

 68 _____________________________________________________________ (6168-6114)جون جاك روسو:   الفرع الرابع

 61 ________________________________________________________________ راف القانوني بالحرياتالاعت: املبحث الثاني

 61 __________________ العامة للحريات العامة و حقوق الانسان في ضوء الفلسفة السياسية الاتجاهات: املبحث الثالث 

 64 ____________________________________ (إلانسان الحرام أو املستباح)رج أغامبين حالة الاستثناء جو : املبحث الرابع

حالة الاسثناء دستور الواقع الى جانب الدستور املعلن الافتراض ي : حالة الاستثناء كنموذج للحكم: الفرع ألاول 

 68 ___________________________________________________________________________ وتعليق الحقوق و الحريات العامة

 81 ______________________________ قيمة الدساتير و قيمة حقوق الانسان و الحريات العامة: قوة القانون : الفرع الثاني

 86 ______________________________________________________________ (:تعليق القانون )إلايوستيتيوم : الفرع الثالث

 86 _________________________________ :صراع  النظريات القانونية  حول  الدستور القاعدة ام الاسثتناء : الفرع الرابع

 88 _________________________________________________ انظر التفاصيل في الكتاب:الاصول الرومانية :الفرع الخامس

 88 _____ تعليق الدستور و تعليق ضمانات حقوق الانسان و الحريات العامة:ألاوكتوريتاس والبوتيستاس: الفرع السادس

 84 ______________________________________________ :الدولية للتشريعات املؤطرة يةالفلسف املذاهب: املبحث الخامس

 88 _____________________________________ الحقوق والحريات الخاصة والفردية: املذهب الليبرالي الفردي: الفرع ألاول 

 18 ________________________________ لحريات العامة وحقوق الانسان وفق النظرية املاركسيةا: املذهب الاشتراكي: ثانيا

 11 _______________________________________________________________________ ظهور مذهب التدخل الجزئي:  ثالثا

 14 __________________________________________ لحماية حقوق الانسان الاليات  الدولية  وإلاقليمية : الفصل الثاني 

 18 _____________________________________________________ الاليات  الدولية   لحماية حقوق الانسان: املبحث ألاول 

 18 __________________________________________ إلانسان حقوق  ةاملتحدة في حماي لألمم الرئيسية ألاجهزة: الفرع ألاول 

 18 _______________________________________________________________________ الجمعية العامة لألمم املتحدة: أوال

 88 ________________________________________________________________ آليات املجلس إلاقتصادي وإلاجتماعي: ثانيا

 81 _____________________________________________________________________________________ مجلس ألامن: ثالثا

 88 ___________________________________________ إلانسان حقوق  حماية في املتحدة لألمم الثانوية ألاجهزة: الفرع الثاني 

 88 _____________________________________________________________________________ حقوق الانسان مجلس: أوال

 81 __________________________________________________________________ املفوضية السامية لحقوق إلانسان: ثانيا

 81 _________________________________________________________________________ .آلاليات التعاقدية: الفرع الثالث

 88 _______________________________________________________________________ آلاليات غير التعاقدية: الفرع الرابع

 11 _____________________________________________________ آلاليات إلاقليمية لحماية حقوق إلانسان: املبحث الثاني

 11 _____________________________________________________________ .املحكمة ألاوربية لحقوق إلانسان: الفرع ألاول 

 14 ____________________________________________________________ املحكمة ألامريكية لحقوق إلانسان: الفرع الثاني
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 18 __________________________________________________.لشعوباملحكمة إلافريقية لحقوق إلانسان وا: الفرع الثالث

 11 __________________________________________________________ .اللجنة ألاوروبية للحقوق الاجتماعية: الفرع الرابع

 16 _________________________________________________ .اللجنة إلافريقية لحقوق إلانسان والشعوب: الفرع الخامس

 18 ____________________________________________________ .لجنة البلدان ألامريكية لحقوق إلانسان:  الفرع السادس

 18 ______________________________________ الانتقال من الاعتراف الدولي إلانساني إلى الاعتراف الوطني: الفصل الثالث

 11 _________ مشكالت الانتقال من الاعتراف الكوني إلى الاعتراف الوطني بحقوق إلانسان والحريات العامة: املبحث ألاول 

سمو الدستوري وعلوية الاتفاقيات  واملعاهدات الدولية املصادق مشكلة الكونية والخصوصية  بين ال: الفرع ألاول 

 11 ___________________________________________________________________________________________________ عليها

 11 ________________________________________________________________________ جدلية الكونية والخصوصية: أوال

 18 _________________________ وعلوية الاتفاقيات  واملعاهدات الدولية املصادق عليهاإشكالية السمو الدستوري :  ثانيا

 18 __________________ مشكلة فصل السلط وعلوية شرعية حقوق إلانسان في ضوء قدسية إمارة املؤمنين: الفرع الثاني

 11 _____________________________________________________ مشكلة السيادة واملقاضاة ألاممية للدول :   الفرع الثالث

 11 ___________ مشكلة السلطة السياسية الضامنة للحقوق والحريات بين النظام الزجري والنظام الوقائي: الفرع الرابع

 18 __________ تطبيقات الانتقال من التشريعات واملؤسسات الدولية إلى التشريعات واملؤسسات الوطنية: املبحث الثاني

 18 ____________________________________ ءة نقديةقرا: املجال القانوني ملمارسة الحقوق والحريات العامة: الفرع ألاول 

 48 _________________________________________________________________________ :الحق في تأسيس الجمعيات: أوال

 84 ______________________________________________________________________ :الحق في التجمعات العمومية: ثانيا

 661 ___________________________________________________________________ حرية الصحافة والحق في التعبير: ثالثا

 664 _____________________________________________________ الضمانات املؤسساتية للحقوق والحريات: الفرع الثاني

 664 ________________________________________________________________________________ مؤسسة الوسيط: أوال 

 611 ___________________________________________________________ مؤسسة املجلس الوطني لحقوق الانسان:  ثانيا 

 611 ___________________________________________________________ القطاع الوزاري املكلف بحقوق الانسان:  ثالثا 

 611 _________________________________________ الضمانات القضائية لحقوق إلانسان والحريات العامة: الفرع الثالث

 688 __________________________________________________________________________________ :القضاء العادي: أوال

 688 __________________________________________________________________________________ داري القضاء إلا : ثانيا

 681 _______________________________________________________________________________ القضاء الدستوري: ثالثا

 616 _____________________________________________________________________________________________ الفهرس

 

 

 


