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 مقدمة:

دساتير ما بعد احتمت المطالب الحقوقية حيزا ميما في الفضاء العمومي، الذي سبؽ وضع 

التظاىرات المطالبة بالتغيير،  وىو  في . فيناؾ حضور قوي لمفاعميف الحقوقييف2011الحراؾ العربي ؿ

ما انعكس عمى طبيعة مطالب الحركات االحتجاجية، التي ركزت في جانب ميـ مف خطابيا عمى مطالب 

 تتعمؽ بالحقوؽ والحريات. 

نظرا لعدة اعتبارات، فقد عرفت المنطقة  المغرب وتونس ومصر كنماذج لمدراسةلقد ركزنا عمى 

بضغط مف  2011. فقد وضع الدستور المغربي ؿ وثائؽ دستورية جديدةوضع حراكا اجتماعيا قويا تاله 

بعد  2014فبراير في ظؿ استمرارية النظاـ الممكي، في حيف وضع الدستور التونسي ؿ  20حركة 

المخاض الذي عرفتو الثورة التونسية، التي أدت إلى انييار النظاـ القديـ وبناء جميورية جديدة سميت 

، تـ تعميقو بعد ثورة 2013يناير دستور جديد ىو دستور  25وفي مصر تمى ثورة  انية.بالجميورية الث

صدار دستور جديد ىو دستور  30 لمكثير مف المطالب وقد استجابت الدساتير الجديدة  .2014يونيو وا 

 ،توسيع قاعدة الحقوؽ المدسترة، مف خالؿ رفوعة مف طرؼ الحركات االحتجاجيةالحقوقية، التي كانت م

وكذا التنصيص عمى العديد مف الضمانات التي تروـ حماية حقوؽ اإلنساف، وكذا دسترة العديد مف 

جاءت بيا الدساتير في الييئات الميتمة بحقوؽ االنساف. إذف فيناؾ مكاسب جديدة في المجاؿ الحقوقي 

ستوري. مف ىنا ، لكف يبقى السؤاؿ مطروحا حوؿ قيمة ودرجة التطور الذي جاء بو النص الدىذه الدوؿ

مف أجؿ  ةالجديد يةالدستور  وصتكتسب ىذه الدراسة أىميتيا، باعتبارىا تروـ طرح أسئمة عميقة عمى النص

يد مفيـو عميا لمفيـو دولة الحؽ والقانوف، وىو ما يفرض عمينا بداية تحدمعرفة مدى قدرتو عمى التأسيس ف

 فيو. غربي الذي ظيرال حقوؽ االنساف في سياقو

*** 
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مع بداية عصر النيضة ومع التطورات التي عرفيا المجتمع الغربي، ارتقى دور االنساف في 

عالقتو بالسمطة السياسية. فقد أدت الثورة الدينية مع حركة االصالح البروتيستانتية إلى ىدـ األسس 

الحكـ المدني فحسب كالفف، ف الدينية لمدولة القروسطية، مف خالؿ محاولة الفصؿ بيف ما هلل وما لقيصر.

يعني الفصؿ بيف النظاـ ما فوؽ الطبيعي الذي ينظمو قانوف اهلل، والنظاـ الطبيعي الذي يتطمب قوانيف 

 .1بشرية

كما عرفت أوروبا في ىذه الفترة ثورة فكرية وعقمية، أدت إلى بروز فكر سياسي جديد قاـ أوال بنقؿ 

ثـ بعد ذلؾ عمؿ عمى الرقي بمكانة الفرد، الذي  الدنيوي،لمجاؿ الديني إلى المجاؿ مشروعية الدولة مف ا

وقد قاـ ىذا الفكر   أصبح لو دور محوري في اختيار الحكاـ، ومقاومة سمطتيـ متى كانت تعسفية.

العقالني بالتأسيس لمفيوـ االنساف العاقؿ القادر عمى التحكـ في السمطة السياسية، ماداـ أف باستطاعتو 

ة والفيزيائية.  ىنا ظير مفيوـ حقوؽ االنساف كحقوؽ يممكيا ىذا االنساف المجرد فيـ الظواىر الطبيعي

العاقؿ، وىي سابقة عمى وجود الدولة يجب عمى الحاكـ احتراميا. وكاف ىذا المفيـو أحد األسمحة التي 

ت استعممتيا طبقة بورجوازية صاعدة، بدأ يتقوى نفوذىا في المجتمع األوروبي مع مجموعة مف التحوال

االقتصادية واالجتماعية، التي أدت إلى انييار الطبقة االقطاعية التي كانت تساند حكـ الكنيسة في 

القروف الوسطى. إنيا تحوالت عميقة عرفيا المجتمع األوروبي في ىذه المرحمة، أدت إلى بروز مفيـو 

يير األنظمة القائمة استعممت مف أجؿ تغ -2حسب البعض -حقوؽ االنساف الذي أصبح أيديولوجية جديدة

 وبناء أنظمة جديدة.

                                                           
َىان هٍام مضدوج في ؤلاوعان: الىٍام الشوحي والىٍام العُاس ي ؤو اإلاذوي ؤو الضمجي الزي يهخم بالىاحباث ؤلاوعاهُت خعب والفً،  - 1

لى َزٍ الذولت اإلاذهُت ؤن تهخم باألمىس اإلاذهُت وؤلاهفاف والّذالت، وؤ ًما باألمىس واإلاذهُت، التي ًجب ِلى الىاط الحفاً ِليها. ِو

خىاء بالخذمت الخاسحُت هلل، باإلازَب الىلي والذًجي لذ ِبادة ؤلاوعان. هدً َىا ؤمام ؤظغ اليازىلُىُت  الذًيُت. فالذولت ِليها الِا

 اإلادافٍت ِلى الىىِعت: إداسة الذًً مً وشف اإلاجخمْ اإلاذوي.

خ الفىش العُاس ي" جشحمت مدمذ ِشب ـاـُال، - بحروث، اإلاؤظعت الجامُّت للذساظاث واليؽش، لبىان، حىن حان ؼىفالُُه: "جاٍس

1985 ،263-264. 
2 -Rivero (J), Les libertés publiques, Tome 1 les droits de l’homme, PUF, Paris ; 1991, p25. 
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، وىي نوع إنسان التي يمتمكيا المرء ببساطة ألنو الحقوق تعرؼ عادة حقوؽ اإلنساف، بأنيا تمؾ

معيف مف الممارسة االجتماعية المبنية عمى مفيوـ الكرامة اإلنسانية. بمعنى آخر ىي تمؾ الحقوؽ التي 

المقصود ىنا بالحؽ والحرية؟ ثـ مف ىو االنساف المالؾ ليذه  تؤوؿ إلى الفرد ببساطة ألنو بشرا. فما

 الحقوؽ والحريات:

 أوال: مفيومي الحق والحرية.

 سنميز ىنا بيف الحؽ والحرية.

 مفيوم الحق: -1

عمى المستوى المغوي، جاء في "لساف العرب البف منظور": حقؽ، الحؽ، وىو نقيض الباطؿ، 

تعرض ابف منظور استعماالت لغوية عديدة لمحؽ تدور عمى معاني الثبوت وجمعو حقوؽ وحقاؽ. وقد اس

 اسـ مف أسمائو تعالى، والحؽ  – معجـ الوسيطوفي . 1 والوجوب واإلحكاـ والتصحيح واليقيف والصدؽ

 والجمع : حقوؽ ، وحقاؽ ،النصيب الواجب لمفرد أو الجماعةالحؽ أيضا ىو  و الثابت بال شؾ. الحؽ 

.2  

، مفيوـ الحؽ لو دالالت متعددة في التمثؿ الشائع: فتارة يفيد معنى الحقيقة، وتارة واصطالحا

أخرى يفيد معنى القسط أو النصيب )في اإلرث مثال(. وقد يقصد بالحؽ الذات اإلليية أو إحدى صفاتيا، 

البعض  وقد يعني أحيانا القانوف أو التشريع الذي بموجبو ينصؼ األفراد، وتؤطر عالقاتيـ مع بعضيـ

...الخ. وبغض النظر عف ىذه الدالالت، فإف الحؽ ىو ما يختص بو الشخص عف غيره مادة ومعنى، 

لكؿ إنساف بطبعو الحؽ في كؿ ؽ التأليؼ المعنوي. يقوؿ ىوبز: "ولو قيمة، ومنو حؽ الممكية المادي وح

                                                           
 .352-349-، ؿ1ابً مىٍىس: "لعان الّشب" الجضء الشابْ، بحروث داس  ـادس ، الىبّت - 1
 www.almaany.comمعجم اإلاّاوي: - 2
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يممكو فيستعممو ويستمتع شاء، وما أمكنو أف  شيء، أي في استطاعتو أف يعمؿ ما يريد، وأف يمتمؾ كؿ ما

 . 1بو"

والحؽ بمعناه الحديث، أي المحمي بالقانوف، مفيـو حديث بامتياز، مرتبط بمساىمة فالسفة 

مع  . وقد تطور مفيوـ الحؽاألنوار وبتطور العالقات االجتماعية، ونشأة الحكومات والسمطة السياسية

، حيث ترتب عف ذلؾ تأسيس لمسمطة السياسية، بمفاىيـ أخرى كالقانوف والشرعية واألخالؽ والواجب ربطو

وقد استعمؿ مفيـو الحؽ بشكؿ  وبحث في مصدر شرعية الدولة وعالقتيا بالفرد ومصدر اإللزاـ القانوني.

مكثؼ في الصراع السياسي الذي عرفتو أوروبا بعد عصر النيضة، حيث برز في خطاب المموؾ ورجاؿ 

ليي لممموؾ، في المقابؿ استثمر بشكؿ قوي مف طرؼ الحركات الديف الكاثوليكييف لمدفاع عف الحؽ اإل

وقد  . 2الدينية والسياسية واالجتماعية والفكرية الجديدة، التي تدافع عف الحؽ الطبيعي لإلنساف في الحرية

تنوعت صور الحؽ في المجتمعات الحديثة، إذ أصبحنا نتحدث عف حؽ المرأة وحؽ الطفؿ وحؽ العمؿ 

وأصبح القانوف … ؽ المواطنة وحقوؽ اإلنساف وحقوؽ األمـ وحؽ الدوؿ في السيادة وحؽ الرفاىية وح

 عبر سمطتو القضائية ىو الحامي ليذه الحقوؽ. 

ليس لي إزاء و، وفي ىذا السياؽ يقوؿ كوزاف: "وعالقة بمفيوـ الحؽ يظير الواجب كمقابؿ ل

أنت، فمي حقوؽ وعمي واجبات تتمخض  األشياء إال حقوؽ، وليس لي إزاء نفسي إال واجبات، أما إزاءؾ

                                                           
دىاٌص ِىه مً ؤحل خفَ خم البلاء ولمان الىحىد، مادام - 1 لىً َزا اإلاّجى للحم ٌعخّمله َىبض بؽيل ًجّل ؤلاوعان ًفلذ كُمخه ٍو

ً لىفغ الحم مما ًىلذ الفشاُ والخىافغ اإلاذمش ًمُف َىبض: ".. بُذ ؤن َزا الحم  ان امخالن ؤلاوعان لهزا الحم مهذد بامخالن آلاخٍش

الزي ًخمخْ به الجمُْ في ول ش يء لِغ ؤفمل مما إرا لم ًىً ألي الحم  في ؤي ش يء. ألهه لً ًخإحى لإلوعان ؤن ًماسط رلً الحم ؤو 

 ٌعخفُذ مىه إرا وان إلوعان آخش ٌّادله كىة، ؤو ًخفىق ِلُه، الحم في الص يء هفعه"

 هلال ًِ:-

بذ العالم بىّبذ الّالي: " خلىق ؤلاوع-  12ؿ 2008ان" هفىؿ مخخاسة، داس جىبلاٌ لليؽش، مدمذ ظبُال ِو
فلذ اظخّمل حىن لىن مّجى الحم الىبُعي في ؤوشوخخه، وكذ جمىً مً جفذًش فىشة الحم الىبُعي إلى فشوعا واإلاعخّمشاث - 2

ىُت التي اِخمذث فيها الحشواث الثىسٍت هثحرا ِلى مفهىم الحم الىبُعي.  ألامٍش

-Kenneth Minogue : « Histoire de la notion de droits de l’homme »in « Anthologie des droits de l’homme » texte réunis par 

Walter Laqueur, et Barry Rubin ,traduit par Thierry Piélat,  Nouveaux Horizons, 1989.p10. 
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عف المبدأ ذاتو. فواجبي أف أحترمؾ ىو حقي في احترامؾ، وبالعكس فإف واجباتؾ نحوي ىي حقوؽ عمي، 

فال أنت وال أنا لنا حقوؽ عمى بعضنا، غير أف واجبنا المتبادؿ ىو أف يحتـر أحدنا اآلخر.. الواجب 

ة. وىما يولداف في المحظة نفسيا ويتطوراف ويزوالف والحؽ صنواف. يتولداف عف أـ واحدة ىي الحري

. وىنا يظير الحؽ كمالـز لمواجب، باعتبار أف الواجب ىو الذي يولد الحؽ، وتصرؼ االنساف 1معا..."

 في الحؽ يفرض عميو واجبات.

ذا كانت فكرة الحؽ عمى المستوييف األخالقي والقانوني، تستدعي فكرة الواجب لكونيا تعبر عف  وا 

قة بيف الناس أو بيف أفراد المجتمع، يكوف فييا الحؽ نوع مف العوض لمواجب، فإف مفيوـ حقوؽ عال

ال تستدعي أي مقابؿ وال أي عوض، ألف حقوؽ اإلنساف بالمعنى  -اإلنساف كما يرى محمد عابد الجابري

وؽ المعاصر ىي حقوؽ لإلنساف مف حيث ىو إنساف، وليس مف حيث أف عميو واجبات، أي أنيا حق

 . 2طبيعية مرتبطة بإنسانيتو، وفقا لنظرية القانوف الطبيعي

وىناؾ مف يرى أف مف أىـ الصعوبات التي تواجو حقوؽ اإلنساف كحقوؽ طبيعية ىو أنيا تدخؿ 

ضمف الحقوؽ األخالقية، ال يستحقيا االنساف ألنو يقوـ بواجبات، بؿ ألنو إنساف، عمى عكس الحقوؽ 

وبغض النظر عف ىذه  .3الوضعي، التي ىي حقوؽ قانونية ترتبط بالواجبات الوضعية المضمونة بالقانوف

. فيذا المعيار 4تنشأ مف مبادئ األخالؽ، وتسندىا قوة األخالؽالنقاشات فمف مميزات حقوؽ االنساف أنيا 

األخالقي ىو الذي يعطي معنا خاصا ليذه الحقوؽ ويمنح الفرد شرعية المطالبة بيا، ويفرض عمى 

السياسية احتراميا، خصوصا وأنيا أصبحت معيارا لمشرعية السياسية، فالحكومات التي تحتـر السمطات 

                                                           
بذ العالم بىّبذ الّالي: " خلىق ؤلاوعان" مشحْ ظابم ؿ - 1  .67مدمذ ظبُال ِو
مدمذ  ِابذ الجابشي: "َىامؾ خٌى مىلُى خلىق ؤلاوعان الحم والىاحب ؤم الحلىق الىبُُّت" مجلت فىش وهلذ ملف الّذد - 2

 12، ؿ2000ًىاًش   25البالغت الجذًذة، الّذد 
3 -Cranctan (M) :  « Qu’est ce que les droits de l’homme ? » in« Anthologie des droits de l’homme ,  texte réunis par Walter 

Laqueur, et Barry Rubin ,traduit par Thierry Piélat,  Nouveaux Horizons, 1989,p  30.  
ت والخىبُم، جشحمت مباسن ِلي ِثمان، اإلاىخبت ألاوادًمُت، - 4  .28، ؿ 1998حان دوهللي، خلىق ؤلاوعان الّاإلاُت بحن الىٍٍش
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اـ فحقوؽ اإلنساف ىي حقوؽ وواجبات أخالقية يجب االلتز   حقوؽ اإلنساف تعد ىي وممارساتيا شرعية.

قي لحقوؽ . وىذا الطابع األخال1قد تطبؽ وقد ال تطبؽ عمى أرض الواقعبيا، لكف ىذا الوازع أخالقيا 

اإلنساف ىو الذي يعطي ليا وظيفتيا الخاصة، التي تتمثؿ في المطالبة بيا عندما ال تكوف قابمة لمنفاذ 

 .2بواسطة الوسائؿ القانونية أو السياسات العادية/ المحاكـ، القضاء...

فدعاوى حقوؽ اإلنساف تشير ضمنا إلى أنو يجب عمى المرء أف يمتمؾ حقا قانونيا في  إذف

الموضوع المعني، ولكف في مقابؿ األسس األخرى التي يمكف االستناد عمييا لممطالبة بالحقوؽ القانونية، 

استطاعت وبناء عميو  فالمطالبة المبنية عمى حقوؽ اإلنساف تتضمف تخويال أخالقيا في الحؽ المعني.

العقالنية الجديدة مع الفمسفة السياسية الحديثة ربط الحؽ الطبيعي باإلنصاؼ واألخالؽ، فيكفي اكتشاؼ 

 3ىذه القوانيف األخالقية باستعماؿ العقؿ، كما يستعمؿ العقؿ في العمـو األخرى كالرياضيات والفيزياء.

األوؿ أخالقي، يف معنييف لمحؽ: ومف الناحية العممية لمحؽ، وكيفية تصرؼ اإلنساف فيو، نميز ب

. ويظؿ المعنياف مترابطاف، فإذا كاف 4أي أف الشيء صحيح، والثاني سياسي يعني أف الحؽ في ممؾ الفرد

الشيء صحيحا أخالقيا، لكنو ليس في ممؾ الفرد، فإنو ليس حقا ولكنو مجرد واجب أخالقي. وفي المقابؿ 

حيحا أخالقيا، فإنو يصبح باطال وال يحؽ المطالبة بو إذا كاف الشيء في ممؾ شخص ما، ولكنو ليس ص

وىو بذلؾ ليس حقا. لذلؾ ركزت النظريات المؤسسة لمفيـو حقوؽ اإلنساف عمى التأسيس النظري ليذيف 

العنصريف: إنيا حقوؽ أخالقية مقبولة ألنيا ترتبط بالكرامة االنسانية، وىي أيضا حقوؽ يمتمكيا اإلنساف 

ية االنساف. وىنا لفيـ معنى الحؽ يجب ربطو بمفيوـ الحرية ألف ىناؾ ترابط بالطبيعة، أساسيا حر 

 عضوي بينيما، وىذا ما يميز مفيـو الحؽ في إطار حقوؽ االنساف عف الحقوؽ األخرى المادية والعينية.

                                                           
1 - Cranctan (M) : « Histoire de la notion de droits de l’homme » Op Cit, p 10 

ت والخىبُم، مشحْ ظابم، ؿ - 2  25حان دوهللي، خلىق ؤلاوعان الّاإلاُت بحن الىٍٍش
3 - Cranctan (M) : « Histoire de la notion de droits de l’homme » Op Cit, p11 

ت والخىبُم، مشحْ ظابم، ؿ حان دوهللي، خلىق ؤلاوعان الّاإلاُت- 4  .21بحن الىٍٍش
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إذا انتقمنا بإشكالية عالقة الحؽ باألخالؽ إلى مجالنا السياسي العربي، تطرح تحديات واشكاالت 

عمى مفيوـ الحؽ، فيناؾ حضور قوي لمجانب األخالقي لدى االنساف العربي، وىذا الجانب مؤسس  أخرى

بشكؿ قوي عمى أسس دينية، فالمقبوؿ أخالقيا ىو المبرر دينيا وليس ما يبرره العقؿ االنساني، مف ىنا 

العقالني، مف  طرحت  تحديات كثيرة عمى مفيوـ حقوؽ االنساف الذي اعتمد في التأسيس لو عمى الجانب

أىميا كيفية التوفيؽ بيف النص الديني الذي ىو مف صنع العقؿ االليي وىو الموجو لسموؾ االنساف 

 العربي، وحقوؽ االنساف التي تأسست عمى فكرة حرية االنساف العاقؿ.

 مفيوم الحرية. -2

 والجمع الحرية في لساف العرب البف منظور ىي نقيض العبودية، فالحر بالضـ: نقيض العبد

تستعمؿ كممة الحرية لمتمييز بيف مف كاف حرا . كما 1والجمع حرائر" أحرار وحرار. والحرة: نقيض األمة

وكاشتقاؽ مف كممة الحرية، نجد كممة التحرير التي تستعمؿ في  مف الوالدة وبيف مف كاف عبدا ثـ أعتؽ.

تحرير المسمـ مف االستعمار.  ففي المغة العربية بشكؿ مكثؼ، فنقوؿ: تحرير  المرأة، تحرير األرض، 

القرف التاسع عشر ظيرت عدة حركات سياسية لتحرير المسمميف مف األوربييف، حركات تربوية لتحرير 

العقوؿ مف الخرافات، وحركات نسائية لتحرير المرأة. والحرية ىنا كنقيض لمحد أو الحاجز، والدعوة إلى 

 .2لمحرية صفة عممية ىي رفع الحدود عنيا الحرية ىي دعوة إلى رفع الحد عنيا، فأصبحت

، حيث يرفع شعار  والحرية ىي أكثر الكممات استعماال في القاموس السياسي عند العرب اليـو

الحرية داخؿ األسرة، المرأة في وجو زوجيا، الطفؿ إزاء أبيو، األقمية في مقاومة األغمبية، األمة في 

أف معاني الحرية تختمؼ حسب المغزى أو الدافع مف استعماليا وحسب السياؽ.  مصارعة أعدائيا.... إال

 ويمكف عمى العمـو الوقوؼ عمى أربعة معاف لمحرية في القاموس المغوي:

                                                           
 .181،  ؿ1الجضء الشابْ، بحروث داس  ـادس ، الىبّت لعان الّشب، ، ابً مىٍىس -  1
ت، اإلاشهض الثلافي الّشبي، - 2  .35، الذاس البُماء ، ؿ1998ِبذ هللا الّشوي، مفهىم الحٍش
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: الحرة تعني مية وحافظ عميو األدب. في المسافمعنى خمقي: ىو الذي كاف معروفا في الجاى -1

 ، ويقاؿ ما ىذا منؾ بحر، أي بحسف.الكريمة، يقاؿ ناقة حرة أي جيدة وحسنة

( أو نذرت 92معنى قانوني ىو المستعمؿ في القرآف مثال " تحرير رقبة مؤمنة )سورة النساء -2

 (. وىنا الحرية كنقيض لمعبودية كما قمنا سابقا.35لؾ ما في بطني محررا )آؿ عمراف 

عفى مف الضريبة. وىو معنى اجتماعي: وىو استعماؿ بعض متأخري المؤرخيف، الحر ىو الم-3

ما  يذكرنا بظاىرة السيبة التي عرفيا المغرب في الماضي، حيث أف العديد مف القبائؿ كانت خارج نفوذ 

 المخزف، وترفض منح الضرائب لمسمطة المركزية، وىي بذلؾ تعمف حريتيا.

رؽ معنى صوفي نقرأ في تعريفات الجرجاني "الحرية في اصطالح أىؿ الحقيقة الخروج عف -4

. وىذا المعنى سنتحدث عنو حيف تحميؿ لمحرية 1الكائنات، وقطع جميع العالئؽ واألغيار وىي عمى مراتب

 في الفكر اإلسالمي.

، ألف المفيـو في تبدؿ مف  ومف خالؿ ىذه المعاني ال يمكف تعريؼ الحرية لغويا بشكؿ صاـر

العروي، فالحرية في نياية المطاؼ  مجتمع إلى آخر ومف ثقافة إلى أخرى، لذلؾ وحسب المفكر عبد اهلل

ىي تجربة، ىدؼ وليست مفيوما مجردا، كؿ واحد ينعتيا بطريقتو الخاصة. كؿ منا يعادؿ الحرية 

بمجموعة الحقوؽ المخولة لو، ويفيـ مف التحرر انخفاض عدد الممنوعات وارتفاع عدد المساحات: الحرية 

رية لتحقيؽ ىدؼ معيف: االزدىار والتقدـ.  وىذا ما يؤكد . وغالبا ما تتـ المطالبة بالح2إذف شعار وتجربة

محدودية التعريؼ المغوي ألنو يعكس فقط ما ىو موجود في الذىف، قد ال يعكس المفيوـ الميبرالي أو  

 .3األوروبي. لذلؾ البد لإلحاطة بالمفيـو باالنتقاؿ إلى الثقافة لمبحث عف شيء يدؿ عمى المفيـو

                                                           
 .13هفغ اإلاشحْ، ؿ- 1
 .7هفغ اإلاشحْ،  ؿ - 2
 .13هفغ اإلاشحْ، ؿ-3
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ية في إطار عالقة الفرد باآلخريف وبالسمطة السياسية. فالحرية ىي قدرة وما ييمنا نحف ىي الحر 

رادتو، دوف ضغط أو إكراه مف طرؼ شخص  أي شخص في القياـ بما يريد، وفؽ ما تمميو عميو رغبتو وا 

آخر في إطار العالقات االجتماعية. ىذا المعنى عبر عنو  الالند بقولو: "ىي غياب أي إكراه اجتماعي 

الفرد. إنيا " الحالة التي يكوف عمييا ذاؾ الذي يفعؿ ما يريد، وليس ما يريده شخص آخر  يفرض عمى

غيره، إنيا تعني غياب اإلكراه الخارجي"، " إنيا الوضعية التي يكوف عمييا كائف ال يخضع إلكراه،  

غط . إذف فالحرية ىي القدرة عمى التصرؼ دوف ض1ويتصرؼ حسب ما تمميو عميو إرادتو وطبيعتو"

 خارجي.

وىذا ما يجعمنا نميز بيف الحرية الخارجية االجتماعية في إطار القانوف، والحرية الذاتية الفمسفية. 

–ف الحرية الداخمية تعتبر الزاوية عمى مستوى الحؽ، في حيف أفحسب كانط فالحرية الخارجية ىي حجر 

يجابي يقصد بو أف لكؿ شخص . فممحرية معنييف: األوؿ ا2حجر الزاوية عمى مستوى األخالؽ -حسبو

وىذا ىو المعنى الذي سبؽ اف تحدثنا  -الحؽ في أف يكوف سيد نفسو، دوف أف يقرر أي شخص مكانو

عنو في المعنى االجتماعي. والمعنى الثاني سمبي يعني أف ىناؾ مجاؿ داخمي خاص يخص كؿ شخص 

 .3يتصرؼ فيو كيفما يشاء دوف تدخؿ مف اآلخريف

ر حوؿ الفرد إما في عالقتو بالغير كإنساف أو بقوة خارجية قد تتحكـ فيو. كؿ ىذه المعاني تدو 

وما ييمنا ىنا ىو الحرية في إطار عالقة الفرد بالدولة أو السمطة، أي الفرد في إطار عالقتو بالجماعة 

إف نعت الحريات بالعامة يعني أنيا انتقمت مف األصؿ  وىنا يظير مفيوـ الحريات العامة.السياسية. 

الفمسفي إلى األصؿ القانوني الذي أصبح ينظميا ويحمييا، والتي يتـ التمسؾ بيا تارة في مواجية 

                                                           
 .9هق ميؽىس في : مجلت دفاجش ظُاظُت،" هفىؿ مخخاسة"، هفغ اإلاشحْ، ؿ- 1

2 -Kant (E), la métaphisique des mœurs, 1 théorie de droit, Garnier, Flammarion, 1987. 
3 - Lochak (D), Les droits de l’homme,  Tarik édition,Rabat, 2008,P 74. 
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. فحينما نتحدث عف الحريات العاـ فإننا نقصد المعنى 1االخريف، وأخرى في مواجية السمطات العمومية

عؿ كؿ ما ال يمنعو القانوني لمحرية، حيث ننتقؿ مف الحرية كفعؿ االنساف ما يريد، إلى الحرية كحؽ ف

وقد عبر كانط عف ىذا  .3في المجتمعات المنظمة بالقانوف، الحرية ىي فعؿ ما يبيحو القانوف. ف2القانوف

النوع مف الحرية بقولو: "تصرؼ بحيث أف االستخداـ الحر لحكمؾ، بإمكانو أف يتعايش مع حرية كؿ واحد 

تكوف محدودة بحرية اآلخريف في إطار ، بمعنى أف حرية أي شخص البد أف 4حسب قانوف شمولي"

 عالقتو بيـ، وتنظيـ ىذه العالقات ووضع حدود عمى الحريات ىو مف اختصاص القانوف.

والحرية في المجتمعات الحديثة ترتبط بالسمطة السياسية، والحديث ىنا عف الحريات المعترؼ بيا 

ا ذه الحقوؽ تحد مف سمطة الحكومة. وىنلمفرد داخؿ الدولة وفي عالقة الفرد بالسمطة، عمى اعتبار أف ى

تمارس في الفضاء العاـ ووفؽ القانوف. و حينما تنتظـ ىذه ظير مفيوـ الحريات العامة، كحريات 

الحريات في النظاـ القانوني لمدولة، يظير مفيوـ الحريات العامة، ويصبح أصؿ الحؽ والحرية ليس 

 الطبيعة االنسانية، بؿ القانوف المحمي.

قترف مفيوـ الحريات العامة بالحرية في معناىا القانوني، لذلؾ نجد تركيز الدراسات لذلؾ ا

الوضعانية عمى تحميؿ النصوص القانونية المؤطرة لمحريات العامة، في حيف أف دراسة حقوؽ اإلنساف 

ش في ظؿ يتداخؿ فييا الجانب الفكري والسياسي واإليديولوجي والسوسيولوجي. إذف فالحرية يجب أف تناق

إطار عالقتيا التصادمية بالسمطة، فكمما اتسع مجاؿ الحريات كمما تقمص مجاؿ السمطة، وكمما تدخمت 

السمطة في كؿ مجاالت الحياة وبشكؿ قوي أو تعسفي، كمما تـ المس بالحريات العامة. إذف، فحينما 

                                                           
اث الّامت وخلىق ؤلاوعان، مىبّت الىجاح الجذًذة، الذاس البُماء،  سكُت- 1  .8، ؿ1999اإلافذق، الحٍش

2 -Guillien (R) et Vincent (J) : «  Lexique de termes juridiques » Lexique de termes juridiques » DALLOZ, 1972 , P 205 
3 - Op Cit,, P143 

امُل- 4 جشحمت مىفىس اللاض ي، اإلاؤظعت الجامُّت للذساظاث واليؽش والخىصَْ، بحروث، اإلاعجم الذظخىسي، ،، مُجي )ؤ()ؤ( ؤولُفُه دَو

 542ؿ .1996، 1ه
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بح أصؿ الحؽ والحرية ليس تنتظـ الحريات في النظاـ القانوني لمدولة، يظير مفيـو الحريات العامة، ويص

الطبيعة االنسانية، بؿ القانوف المحمي، وىو ما يساعدنا عمى التمييز بيف حقوؽ االنساف والحريات 

 . 1العامة

وحينما يتـ التحوؿ مف األصؿ الفمسفي إلى األصؿ القانوني، تصبح الحرية مقيدة بمساطر وقواعد 

حسب النظرية  -ذا اعتبرنا أف القانوف ىو أداة لمييمنةقانونية، وىو ما قد يؤثر عمى واقع الحريات. فإ

وأخذا بعيف االعتبار اف ىناؾ جدؿ دائـ بيف السمطة والحرية، فإف تقييد الحرية بالقانوف قد  -الماركسية

. لذلؾ لمعرفة مدى حماية القانوف الحرية يتـ الرجوع إلى األصؿ 2يؤدي إلى المس بالحرية الطبيعية

 مرجعية لمقانوف الوضعي.الفمسفي الطبيعي ك

ورغـ التمييز القائـ بيف الحؽ والحرية، فإف ىناؾ ترابط عضوي بينيما، باعتبار أف النظريات 

المؤسسة لمفيوـ حقوؽ االنساف، ترى أف االنساف حر بالطبيعية، لذلؾ فيو يمتمؾ حقوقا طبيعية سابقة 

فيو ىو الحرية، حرية اإلنساف في عمى وجود الدولة. فأصؿ حقوؽ اإلنساف في السياؽ الذي ظيرت 

االختيار وفؽ إرادتو، فاإلنساف حر في فعؿ ما يريد، لذلؾ فيو يممؾ حقوقا يجب أف تحترميا السمطة 

السياسية وتضمنيا ألنيا حقوقا أصمية ألف االنساف منذ والدتو ىو حر. لكف رغـ ىذا الترابط، سنميز بيف 

أصؿ حقوؽ االنساف ىو الطبيعية، والمخاطب ىو االنساف المفيوميف حسب معياري األصؿ والمخاطب، ف

المجرد العاقؿ، في حيف أف أصؿ الحريات العامة ىو القانوف الوضعي المحمي، والمخاطب ىو المواطف 

 كشخص قانوني حامؿ لمحقوؽ والحريات. 

لقد استخمصنا مف خالؿ دراستنا لمفيوـ حقوؽ االنساف، أف ىذه الحقوؽ أصميا الطبيعة، 

صبحت مرجعيتيا بعد تأسيس الدولة الحديثة ىي القوانيف المحمية التي اعترفت بأحقية االنساف بالمطالبة وأ
                                                           

ت الّامت لحلىق ؤلاوعان، اإلاؤظعت الحذًثت للىخاب، لبىان، - 1  .14، ؿ2014مدمذ ظُّذ اإلاجذوب، الىٍٍش
اث الّامت وخلىق ؤلاوعان، مشحْ ظابم ؿ- 2  .12سكُت اإلافذق، الحٍش
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بالحقوؽ كمما كانت معرضة لميدر. لذلؾ أصبح معيار دسترة حقوؽ االنساف مف اىـ المعايير التي تقاس 

دى احتراميا لحقوؽ االنساف؟ وقبؿ بيا ديمقراطية أية دولة، لذلؾ نسائؿ الدساتير العربية الجديدة لمعرفة م

 ذلؾ نتساءؿ عف المالؾ بالطبيعة ليذه الحقوؽ؟

 

 ثانيا: اإلنسان المجرد وجدلية العالمية والخصوصية.

يعود أصؿ كممة إنساف في كالـ العرب إلى معنى الظيور، وىي عكس الجف الذي يفيد االختفاء، 

وىذا ىو المعنى الذي جاء بو األزىري: "وأصؿ اإلنس واألَنس واإلنساف مف اإليناس، وىو اإلبصار، 

كما قيؿ لمجف: جف،  يقاؿ: َأنْسُتُو وَأِنْسُتو، أي أبصرتو، وقيؿ لإلنس: إنس، ألنيـ ُيؤنسوف، أي ُيبصروف،

وقد أورد ابف منظور في لساف العرب معنى ثاف عف إبف عباس قولو   .ألنيـ ال ُيؤنسوف، أي ال ُيروف

ألنو ُعيد إليو فنسي ... كما في قولو تعالى: "ولقد عيدنا إلى آدـ مف قبؿ  ... "إنما سمي اإلنساف إنسانا

 .1كثير، فسمي بذلؾ اإلنساف إنسانا ألنو ينسى( تفسير إبف  19اإلنعاـ ) فنسي ولـ نجد لو عزما".

وىو اسـ يطمؽ عمى الكائف البشري و العقؿ  واإلنساف في قاموس المعاني الكائف الحي المفكر،

، وىذا المعنى ىو المراد حيف استعماؿ اإلنساف إلى جانب الحقوؽ كمالؾ ليا، فنحف أماـ  2 زينة اإِلنساف

 إنساف مجرد يممؾ الحقوؽ بغض النظر عف انتماءاتو.كائف حي يتميز بالعقؿ، وىو بذلؾ 

إف اليدؼ مف استعماؿ كممة اإلنساف، ىو التأكيد عمى أف حقوؽ اإلنساف تخص اإلنساف المجرد، 

إنيا ممؾ لجميع البشر دوف تمييز، ولذلؾ فيي تمؾ الحقوؽ المصيقة بالبشر أيا كانت ألوانيـ أو أجناسيـ 

يـ، فيـ يتمتعوف بيذه الحقوؽ عمى قدـ المساواة باعتبارىـ بشرا. لذلؾ فكممة أو ثقافتيـ أو طبقاتيـ أو نوع

كما أف أىمية حقوؽ اإلنساف تكمف  اإلنساف أكثر تعبيرا عف ىذا المعنى مف الكممات األخرى القريبة منيا.
                                                           

 .10، و اإلافباح اإلاىحر ؿ13/88  تهزًب اللغت- 1
 www.almaany.comكامىط اإلاّاوي: - 2
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و مف في أنيا تيدؼ إلى حماية اإلنساف، الذي يبقى ضعيفا باعتباره ال يتوفر عمى الوسائؿ التي تمكن

حماية نفسو عكس الحيواف التي منحيا اهلل القوة، فاإلنساف بحاجة إلى حماية مف أخيو اإلنساف المالؾ 

 . 1لمسمطة

، 2الجنس البشري، وقد تعني أيضا جنس الذكر L’hommeكممة ، يقصد بوفي المغة الفرنسية

( و droit de l’hommeاإلنساف)لذلؾ وجيت المنظمات النسائية العديد مف االنتقادات لمفيوـ حقوؽ 

 . 3( Droit humainsطالبت باعتماد مفيـو الحقوؽ االنسانية )

وقد مرت الحريات العامة وحقوؽ االنساف في عالقتيا بمالكيا االنساف بثالث مراحؿ حسب 

ـ طبيعة االنساف المقصود: ففي المرحمة األولى كاف االنساف المجرد، ثـ بعد ذلؾ االنساف الواقعي، ث

االنساف شخص القانوف الدولي، ثـ االنساف المواطف شخص القانوف المحمي. وفي كؿ مرحمة كاف ىناؾ 

 .4معنى معيف لحقوؽ االنساف

كما انصب النقاش حوؿ مف المقصود ىنا باإلنساف: ىؿ الفرد أـ الجماعة، ىؿ حقوؽ اإلنساف 

يرى التصور الماركسي. وسبب الصراع  ىي حقوؽ فردية كما ترى الميبرالية، أـ أنيا حقوؽ جماعية كما

يديولوجية متعددة، ربما استعماليا بمعزؿ عف السياؽ الذي  أف كؿ ىذه الكممات ليا حموالت سياسية وا 

أنتجيا يزيدىا تعقيدا وغموضا. وعمى العمـو فحقوؽ اإلنساف ىي حقوؽ يمتمكيا المرء ببساطة ألنو إنساف، 

وتكمف أىمية استعماؿ كممة اإلنساف   غير المتديف، الفرد أو الجماعة.سواء المرأة أو الرجؿ،  المتديف وال

                                                           
1 - Minogue (K) : « Histoire de la notion de droit de l’homme », Op Cit p 7 
2 Lochak (D), Les droits de l’homme/ Tarik 2dition 2005, p 5. 

الن خلىق ؤلاوعان واإلاىاوً بفشوعا الزي حاء بهزٍ الفُاغت. الاهخلاد وحه ؤهثر  - 3  إِل
اث الّامت وخلىق ؤلاوعان، مشحْ ظابم ؿ - 4  .2سكُت اإلافذق، الحٍش
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، بدونيا ال يستطيع اإلنساف البقاء، 1ىنا في كوف ىذه الحقوؽ تمتصؽ بالخصائص الجوىرية لحياة اإلنساف

 وىنا برز مفيوـ عالمية حقوؽ اإلنساف.

نيا ىو التأكيد عمى المساواة إف عالمية حقوؽ اإلنساف ترتبط بمفيوـ اإلنساف المجرد، واليدؼ م

بيف الجميع في االنسانية، كرد فعؿ عمى الالمساواة التي كانت سائدة في القروف الوسطى حيث ىيمنت 

األقمية عمى السمطة والحقوؽ أكثر مف اآلخريف، بناء عمى نظرية الحؽ اإلليي. وفي المقابؿ ستظير 

مي، يضمف مساواة الجميع في امتالؾ ىذه الحقوؽ، نظرية الحؽ الطبيعي التي تحاوؿ التأسيس لنظاـ عال

 .2فالطبيعة إذف ىي التي تؤكد العالمية

وتنبع فكرة عالمية حقوؽ اإلنساف مف أنيا واجبة النفاذ لجميع البشر دوف تمييز، باعتبار أف كؿ 

ف االنساف الديانات والمرجعيات، تؤكد أف ىدفيا ىو حماية الكرامة االنسانية، نتيجة لذلؾ ال يجب حرما

منيا بسبب الجنس أو النوع أو االنتماء العرقي أو الموف أو العقيدة الدينية أو الرؤى السياسية أو األصؿ 

مف العيديف الدولييف الخاصيف بالحقوؽ المدنية  5مف اإلعالف العالمي، والمادة  30القومي. لذلؾ فالمادة 

ية، تنصاف عمى عدـ السماح بالمساس بالحقوؽ الواردة والسياسية وبالحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقاف

. لكف يجب التمييز ىنا بيف الكونية 3في الشرعة الدولية وىذا يؤكد عالمية معايير حقوؽ اإلنساف الدولية

أو العالمية كما تحدثنا عنيا وتدويؿ حقوؽ اإلنساف. فالتدويؿ يفترض أسموبا قانونيا ال غير، بمقتضاه 

                                                           
1 - Minogue  (K), Histoire de la notion de droits de l’homme, Op Cit, p9. 
2-Op Cit, p8  

له ِلى اهه ًخٌى لذولت ؤو حماِت ؤو فشد ؤي  30في اإلاادة  حاء- 3 الن هق ًجىص جإٍو الن الّالمي لحلىق ؤلاوعان: "لِغ في َزا ؤلِا مً ؤلِا

اث الىاسدة فُه"  خم في اللُام بيؽاه ؤو جإدًت ِمل يهذف إلى َذم الحلىق والحٍش

له ِلى هدى -1ِلى ما ًلي: " مً الّهذ الذولي الخاؿ بالحلىق اإلاذهُت والعُاظُت 5وهفذ اإلاادة  لِغ في َزا الّهذ ؤي خىم ًجىص جإٍو

اث  ًفُذ اهىىاءٍ ِلى خم ألي دولت ؤو حماِت او شخق بمباؼشة ؤي وؽاه ؤو اللُام بإي ِمل يهذف إلى إَذاس ؤي مً الحلىق ؤو الحٍش

 اإلاّترف بها في َزا الّهذ ؤو إلى فشك كُىد ؤوظْ مً جلً اإلاىفىؿ ِليها فُه.

لبل فشك ؤي كُذ ؤو ؤي جىبُم ِلى ؤي مً خلىق ؤلاوعان ألاظاظُت اإلاّترف بها ؤو الىافزة في ؤي بلذ جىبُلا للىاهحن ؤو اجفاكُاث ال ً-2

ّت وىن َزا الّهذ ال ٌّترف بها ؤو وىن اِترافه بها ؤلُم مذي"  ؤو ؤهٍمت او ؤِشاف بزَس
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اإلنساف مف نطاؽ القانوف الداخمي لمدولة، لتصبح مف مشموالت النظاـ القانوني  تخرج حماية حقوؽ

 الدولي، مع تواجد عدد مف النصوص والمواثيؽ الدولية التي صادقت عمييا الدوؿ. 

 المنطمؽ كانت فالكونية االتجاه، نفس في يصباف فإنيما والعالمية، التدويؿ بيف القائـ التمييز ورغـ 

وما  االنساف. حقوؽ لعالمية نتيجة كاف والتدويؿ الدولية، بالحماية المطالبة اتجاه  في  دفع الذي والمبرر

يؤكد ىذا الترابط في الوقت الراىف أف حقوؽ اإلنساف الواردة في المواثيؽ الدولية صادقت عمييا جؿ 

كما أف المطالبة الدوؿ، حيث أنيا أصبحت تمثؿ تراثا مشتركا لإلنسانية وتعبر عف تفاعؿ الحضارات. 

بيذه الحقوؽ لـ يقتصر عمى الدوؿ الرأسمالية بؿ أيضا أصبحت مطمبا أساسيا في دوؿ العالـ الثالث وفي 

الدوؿ االشتراكية. كما أف ىذه العالمية تيدؼ بالدرجة األولى، إلى جعؿ اإلنساف فاعال في المجتمع 

 .1الدولي، حيث يصبح شخصا مف أشخاص القانوف الدولي

مى الرغـ مف ذلؾ، لـ تكف خاصية عالمية أو كونية حقوؽ اإلنساف محؿ اجماع، حيث لكف وع

ظيرت العديد مف التيارات التي رفضت ىذه الصفة ألنيا تمغي الخصوصيات، ىنا برز التعارض بيف 

العالمية والخصوصية، والذي ناقشو العديد مف الفقياء، وعرؼ صراعا حادا بيف مناصري عالمية حقوؽ 

ف والمدافعيف عف الخصوصية. وفي ىذا النقاش الفقيي والسياسي تـ توظيؼ شعار حقوؽ اإلنساف اإلنسا

كسالح إيديولوجي ضد الخصـ، إما لمتأكيد عمى العالمية مف طرؼ اإلعالـ الغربي ضد اآلخر )الحرب 

نية حقوؽ . فيناؾ اتجاه يرفع شعار كو 2الباردة مثال(، أو منازعة العالمية باسـ الخصوصية الثقافية

اإلنساف، مدعيا أنيا ال يمكف أف تخضع ألي استثناء وأنو ال يمكف إخضاعيا لمخصوصية، ميما كانت 

 ف اإلنساف واحد في كؿ مكاف وزماف،طبيعتيا سياسية أو اقتصادية أو ثقافية أو لغوية أو دينية، ماداـ أ

                                                           
ىه حان دبىي: "ِاإلاُت خلىق ؤلاوعان" لمً " جشحماث في - 1 الحماًت الذولُت لحلىق ؤلاوعان: إِذاد مدمذ ؤمحن اإلاُذاوي، مشهض ٍس

 .12مشحْ ظابم ؿ ؿ 2000اإلاّلىماث والخإَُل لحلىق ؤلاوعان، حّض، الُمً، 
 2013، 4مدمذ ِابذ الجابشي، الذًملشاوُت وخلىق ؤلاوعان، ظلعلت الثلافت اللىمُت، مشهض دساظاث الىخذة الّشبُت، بحروث، ه- 2
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عسكري، وتبعا ليذا االتجاه ال يمكف اإلنساف الكامؿ، ال المواطف فحسب بؿ األجنبي والالجئ والمدني وال

ألي دولة منع مواطنييا مف التمتع بيذه الحقوؽ ألنيا حقوؽ اإلنساف المجرد، الذي ال يختمؼ مف دولة 

أخرى. وكؿ توظيؼ لمخصوصيات الثقافية أو الدينية ىو مس بالمبادئ التي ترتبط بحقوؽ اإلنساف وىي 

 العالمية والشمولية.

النساف ىي حقوؽ وحريات غير قابمة لمتجزئة، إف المساس بصنؼ معيف ىو وتبعا لذلؾ، فحقوؽ ا

مساس بالكرامة االنسانية وبالتالي المساس بالحقوؽ األخرى. فحسب جورج بيردو فيناؾ تضامف بيف 

الحريات، حيث أف الحقوؽ تصبح ميددة بمجرد المساس بالحقوؽ األخرى، إف حرية االنساف ال يمكف أف 

  1ستتبع ذلؾ مساس بالكرامة االنسانية"تتجزأ دوف أف ي

ومقابؿ ذلؾ يرى اتجاه ثاني أف الكونية المدعاة لحقوؽ اإلنساف افتراء، وأنيا وجو مف وجوه  

أال وىو النظرية الغربية لحقوؽ اإلنساف التي  ،فرض توجو معيفالييمنة الثقافية الغربية، وأنيا طريقة ل

الثامف عشر في أوروبا، والتي ترجميا اإلعالف الفرنسي لحقوؽ أفرزتيا الفمسفة السياسية خالؿ القرف 

، و أف النزعة الكونية لحقوؽ اإلنساف ال تقوـ عمى أساس عممي سميـ، و 1789اإلنساف والمواطف لسنة 

أف الحديث عف كونية حقوؽ اإلنساف فيو إعادة لمخطاب االستعماري، الذي كاف يضفي الشرعية عمى 

ات األخرى بتصدير الحضارات األوروبية. ولمواجية ىذه الكونية يؤكد ىذا االتجاه إخضاع الشعوب والثقاف

. وفي نفس السياؽ انتقد ماركس مفيوـ اإلنساف المجرد باعتباره يؤسس 2عمى الخصوصية الوطنية

                                                           
1 -Burdeau (G), Les libertés publiques, libraire générale de droit et de jurisprudence, Paris, 1972 ; p98. 

 وجذافْ الخُاساث ؤلاظالمُت في اإلاغشب والّالم الّشبي ًِ َزا الخفىس وجخبىاٍ، باِخباس ؤن َزٍ الّاإلاُت جخّاسك مْ الّذًذ مً اإلابادا- 2

 ؤلاظالمُت.

ذ:   للمٍض

 .1996، 13صوي اإلاُالد: "خلىق ؤلاوعان في الخىاب ؤلاظالمي اإلاّاـش" مجلت اليلمت، ِذد  -
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، وبناء عمى ذلؾ ىاجمت الماركسية النظرية الميبرالية لحقوؽ اإلنساف، ألنيا تؤسس لألنانية 1لألنانية

 والفردانية.

ووفؽ ىذه التيارات المدافعة عف الخصوصية، فأي نظاـ لمحريات، وأي تقنيف ليا ال يمكف أف 

يكوف عاما وفاعال عمى الجميع، ذلؾ أف اختالؼ اإلنساف في القدرات والمؤىالت والموارد عوامؿ تؤثر في 

بب اختالؼ األفراد حسب . فال وجود إلنساف عالمي مجرد، بس2مدى استفادة كؿ واحد مف ىذا النظاـ

. وىناؾ  معطى آخر يضرب بعمؽ مفيوـ الكونية، ىو أف ىذه الصكوؾ 3أوضاعيـ االجتماعية والثقافية

الدولية كاف مصدرىا الفسمفة السياسية والقانونية الغربية، المؤسسة عمى نظرية الحؽ الطبيعي، والمعبر 

ر اإلنساف كائنا مجردا، والذي يسمو عمى جميع عنيا بالخصوص في إعالف الثورة الفرنسية، والتي تعتب

: "يولد 1789االختالفات ويتجاوزىا )المادة األولى مف اإلعالف الفرنسي لحقوؽ اإلنساف والمواطف ؿ 

 جميع الناس أحرارا ومتساويف في الحقوؽ(. 

في كما أف ظيور النظريات األنثروبولوجية التي قامت بدراسات ميدانية عف اإلنساف المتوحش 

أدغاؿ إفريقيا وأمريكيا، خمصت أف اإلنساف المجرد ال وجود لو، وأف لكؿ فرد خصائصو، ولذلؾ ال مجاؿ 

لمحديث عف حقوؽ الجنس البشري، بؿ في المقابؿ يجب التأكيد عمى فكرة النسبية وضرورة التأقمـ مع 

روبي، األمريكي، اإلفريقي، المحيط االجتماعي، ونتيجة لذلؾ صدرت العديد  مف المواثيؽ اإلقميمية: األو 

 العربي.

ضافة إلى ىاتيف النزعتيف، ىناؾ نزعة توفيقية ترى أف الكونية ال تنفي الخصوصية، وانو يمكف  وا 

الجمع بينيما. فالكونية ىنا ىي كؿ ما ييـ الناس جميعا، المنتشريف في جميع أنحاء العالـ. وكونية حقوؽ 

                                                           
1 Minogue  (K), Histoire de la notion de droits de l’homme, P18. 

اث الصخفُت،  جشحمت د. ِلي لىي، ميؽىساث اإلاؤظعت الّشبُت-- 2 حر، خلىق ؤلاوعان والحٍش لليؽش  سوبحر ؼاسفان و حان حان ظٍى

 .35ؿ1999وؤلاًذاُ
 .34هفغ اإلاشحْ، ؿ- 3
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فمعظـ المبادئ التي تنبني عمييا حقوؽ اإلنساف  لحقوؽ نفسيا.اإلنساف تعني أف جميع الناس يتمتعوف با

تيدؼ إلى النيوض باإلنساف وتحسيف وضعيتو، وال يمكف إال تثميف ىذه الغايات النبيمة والعمؿ عمى 

دعميا، فال يمكف مثال الوقوؼ ضد القانوف الخاص بحماية األطفاؿ، والذي يسعى إلى ضماف حقوقيـ 

مف األخذ بعيف االعتبار معطى أساسي ىو أف جميع الديانات السماوية وجميع وىنا البد  األساسية. 

، تتبنى  النظريات الفمسفية السياسية تدعو إلى احتراـ حقوؽ اإلنساف، وكؿ الدوؿ باختالؼ توجياتيا اليـو

الدفاع عف حقوؽ اإلنساف الكتساب مشروعيتيا. إذف ىناؾ اتفاؽ عمى ىذا االحتراـ، ولكف االختالؼ 

 نصب عمى النقطة التالية: ىؿ يتمتع جميع الناس ميما اختمفوا وأينما وجدوا بنفس الحقوؽ؟ي

وفؽ ىذا التيار، يرى الجابري أف الخصوصية والعالمية ليستا عمى طرفي نقيض، بؿ بالعكس ىما 

ىو متداخمتاف متضايفتاف: في كؿ خاص  شيء ما مف العاـ، كما أف العاـ ليس كذلؾ إال لكونو يضـ ما 

ىو التأصيؿ  -حسب الجابري -. والسبيؿ لمتوفيؽ بيف العاـ والخاص1عاـ في كؿ نوع مف أنواع الخاص

الثقافي في فكرنا العربي المعاصر، عف طريؽ إيقاظ الوعي بعالمية حقوؽ اإلنساف داخؿ ثقافتنا، وذلؾ 

ألسس التي قامت عمييا بإبراز عالمية األسس النظرية التي تقوـ عمييا، والتي ال تختمؼ جوىريا عف ا

 .2حقوؽ اإلنساف في الثقافة الغربية

إعادة قراءة القانوف الدولي مف أجؿ إشراؾ المجتمعات  إف قبوؿ كونية حقوؽ اإلنساف يتطمب

حقوؽ االنساف التي يؤكد الغرب عالميتيا فاألخرى في صياغتو، ومحاولة إدماج توجساتيا وتحفظاتيا. 

غربية، فييا نوع مف الييمنة لممرجعية الغربية عمى المرجعيات األخرى. لذلؾ ىي مف صنع الفكر والثقافة ال

ولضماف عالمية حقوؽ االنساف يجب إشراؾ المجتمعات والدوؿ األخرى في بناء النظاـ القانوني، وليس 

                                                           
 144مدمذ ِابذ الجابشي: " الذًملشاوُت وخلىق ؤلاوعان ، مشحْ ظابم، -1
 .144هفغ اإلاشحْ ؿ-2
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حة فقط التعامؿ معيا كأطراؼ يجب أف تقبؿ المبادئ التي جاء بيا ىذا النظاـ. إف المواثيؽ الدولية الناج

 اليـو  ىي تمؾ التي غاب فييا الصراع المرجعي االيديولوجي بيف الدوؿ.

وانطالقا مف كؿ النقاشات السالفة الذكر نرى ضرورة تبني مقاربة تجمع الكونية والخصوصية: 

البحث عف أفضؿ السبؿ الحتراـ حقوؽ اإلنساف، لكف دوف أف  يؤدي ذلؾ إلى نوع جديد مف االستعمار. 

سبية فكرة الكونية قد تمكننا مف تحقيؽ ىذه الرؤيا التوافقية، فنفس الحقوؽ التي تعتبر حقوقا ولعؿ األخذ بن

إنسانية في بعض المجتمعات، قد ال تعد ذلؾ في مجتمعات أخرى، األمر مرتبط بالمعتقدات الدينية، 

لإلنساف إنسانيتو االجتماعية وبالنضج الفكري. لذلؾ ووفؽ ىذه الرؤيا يجب االىتماـ بالحقوؽ التي تحقؽ 

ككائف اجتماعي. مع األخذ بعيف االعتبار أف ىذه النسبية ال يجب أف تكوف ذريعة النتياؾ حقوؽ اإلنساف 

واالدعاء بأف الحقوؽ المدنية والسياسية خاصة باألنظمة الغربية والحقوؽ االقتصادية واالجتماعية تخص 

 دوؿ العالـ الثالث.

الحقوؽ متعارؼ عمييا دوليا، ىي تمثؿ التراث المشترؾ  فيناؾ نواة صمبة ومستوى أدنى مف

لإلنسانية، ساىمت فييا جميع الديانات والمعتقدات وجاءت نتيجة تطور اإلنساف منذ الحضارات القديمة. 

وىذه الحقوؽ عمى الجميع االلتزاـ بيا وال يجب معارضتيا باسـ الخصوصية، وىي تسعى إلى تحقيؽ 

 ، وال يمكف تصور اإلنسانية بدونو، وىي تتطور حسب احتياجات االنساف. وضع أخالقي أساسي لكؿ فرد

وقد طرح سؤاؿ الخصوصية بقوة في المنطقة العربية في الفترة التي تمت الحراؾ االجتماعي 

، حيث كاف ىناؾ فاعؿ قوي في ىذا الحراؾ، وصؿ بعد ذلؾ إلى السمطة عبر 2011والسياسي ؿ 

االسالمي الذي يتبنى المرجعية االسالمية، وسيكوف لذلؾ تأثير عمى كيفية  صناديؽ االقتراع، وىو التيار

 التنصيص عمى حقوؽ االنساف ومرجيعتيا في الدساتير العربية الجديدة كما سنى الحقا.
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، أف حقوؽ االنساف ىي مجموعة مف الحقوؽ والحريات نستنتج مف خالؿ ىذا التحديد المفاىيمي

التي اكتسبيا االنساف بالطبيعة، ومالكيا ىو االنساف المجرد العاقؿ، الذي ال يختمؼ مف مجتمع إلى آخر، 

وىي التي تحقؽ الكرامة االنسانية التي تختمؼ مف حضارة إلى أخرى في مسار تطور حقوؽ االنساف. 

ي البداية في ضماف الحقوؽ المدنية والسياسية، ثـ اقترنت بعد ذلؾ بالحقوؽ حيث اختزلت ىذه الكرامة ف

 االقتصادية واالجتماعية. واليـو أصبح االىتماـ بالحقوؽ التنموية والبيئية لحماية األجياؿ المقبمة.

وقبؿ مناقشة كيفية تناوؿ الدساتير الجديدة في كؿ مف المغرب وتونس ومصر لمحقوؽ والحريات، 

مى مفيوـ دولة الحؽ والقانوف الذي أخذناه كمعيار لقياس درجة التطور الذي جاءت بو ىذه نعرج ع

 الدساتير. 

*** 

قد ارتبط مفيـو لقد ميز العديد مف الباحثيف بيف مفيوـ دولة القانوف ومفيـو دولة الحؽ والقانوف، ف

الدولة لدى ىذه . ف1دولة القانوف ولزمف طويؿ بالمدرسة الوضعية، التي ترى أف كؿ دولة ىي دولة قانوف

المدرسة ىي ظاىرة قانونية، لمعرفتيا يكفي دراسة القاعدة المؤسسة ليا، فال وجود لتحميؿ سوسيولوجي 

واد المدرسة الوضعية، التي ترى أف القانوف لمدولة مستقؿ عف القاعدة القانونية. ويعد ىانس كمسف مف ر 

 ، عمـ القانوف الذي يقوـ بتحميؿ القانوف الوضعي.2يمكف أف يكوف محؿ تحميؿ عممي

                                                           
بت، فدعب واٌس ماسهغ، فاللاهىن والحم اوّياط لّالكاث  - 1 ً إلى مفهىم اللاهىن بىُى مً الؽً والٍش وكذ هٍش الّذًذ مً اإلافىٍش

ىت   كخفادًت والعُاظُت واإلاهُمىت والعابذة في اإلاجخمْ، هما ٌّخبراللىة الا ُفخه في ؼِش ؤلخىظحر اللاهىن حهاصا إًذًىلىحُا جخمثل ٌو

ه ِليهما بئخفاء ِالكاث العُىشة جدذ غاللت مً ألاخالق واإلاثل العامُت. والفلعفت اإلاّاـشة لم  العُادة والعُىشة وجخلُذَما بالخمٍى

ّخبر جخشج ًِ َزا اإلاىٍى  ت مً اللىي، َو ت الىاضحت، فمِؽُل فىوى ًىٍش إلى اللاهىن ِلى ؤهه ًخفي مجمِى س ري الىفدت الىُدؽٍى

 .اللاهىن ِباسة ًِ ِالكاث كىي 

ت.الفلعفت الحذًثت ومفهىم خلىق ؤلاوعان  /مدمذ ظبُال-  / اإلاىكْ ؤلالىترووي إلاىبر الحٍش
2 -Michel TROPER : KELSEN HANS (1881-1973) /  22 Site web : Uinversalis.fr 
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وقد انتقد ميشؿ تروبر تصور المدرسة الوضعية، فيو يرى أف كمسف يربط بيف القاعدة والفعؿ 

ؿ تفكيري، يتـ بناؤه مسبقا مف طرؼ فالقانوف ما ىو إال نتاج مسمسالمعبر عنيا مف طرؼ الفاعميف، 

كما ىوجمت ىذه المدرسة مف طرؼ ميشيؿ مياي، باعتبارىا تكتفي بدراسة ووصؼ القانوف  .1فاعميف

ليس فقط بنيات وقواعد مادية، ولكنو  -حسب مياي -المنظـ لمدولة ولمعالقات االجتماعية. فالقانوف

المتعامميف مع ىذا القانوف، وبالتالي الدراسة الوضعانية ال تيتـ بيذه  يتضمف أيضا مبادئ مفاىيـ وتمثالت

 .2األمور الغير المادية

وقد ظير مفيوـ دولة القانوف في البداية في المجاؿ الفكري، حيث اىتمت بو العديد مف الكتابات 

. بعد ذلؾ غادر األلمانية التي تصؼ وتحكـ عمى نوع معيف مف الدوؿ عمى أنيا دوؿ يسود فييا القانوف

المفيوـ الدوائر األكاديمية ليمج عالـ الصحافة والسياسة، مع عودة قوية لممفيوـ وفتح نقاش فكري وفمسفي 

، ولكف ما يالحظ أنو تـ تضييؽ المفيوـ ليقتصر عمى الجوانب  وسياسي حوؿ المعنى والمقصود بالمفيـو

لمفيوـ جد معقد يرتبط بالمعاني التي نمنحيا في حيف أف ا  ،3القانونية المحضة خصوصا لدى القانونييف

 لكممتي الدولة والقانوف والحؽ. 

مع تطور الدولة الحديثة، ظير تحوؿ في اتجاه قواعد قانونية وضعية تضعيا مؤسسات منتخبة 

 L’Etat Légalذات المشروعية التمثيمية )مفيوـ السيادة الشعبية(، وىنا ظير مفيوـ الدولة الشرعية 

مقانوف الوضعي. لكف مع بداية القرف العشريف، ومع الديكتاتوريات التي عرفتيا العالـ ومآسي الخاضعة ل

الحربيف العالميتيف، ظير أف ىذه الدولة ىي دولة قانوف بالمعنى الشكمي، لكنيا في نفس الوقت دولة 

                                                           
1 -Op Cit. 
2 -Michel Miaille: « La critique du droit », Revue Droit et Société, 20/21/1992, p 80.  
3-Michel Miaille : « L’Etat de droit comme paradigme », Annuaire de l’Afrique du Nord, Tome xxxiv, 1966, CNRS,  

p29. 



 محمد المساوي د.                  .مصر نموذجا: المغرب و تونس و وسؤال دولة الحق والقانون حقوق اإلنسان في الدساتير العربية الجديدة
 

   24/                               2018/  ألمانيا -برلين-المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية الناشر:

   
 

. 1ماية حقوؽ اإلنساففمـ يكف ىناؾ تالـز بيف مفيوـ دولة القانوف وحاقترفت أبشع الجرائـ ضد االنسانية، 

خضعت لدساتير وقوانيف معينة ال تحمي حقوؽ وحريات المواطنيف، ألف ىذا القانوف ذلؾ أف ىذه الدوؿ 

 . وىو2ال يضمف ىذه الحماية، مف ىنا برز المفيوـ الجوىري لدولة القانوف قانوف يحمي الحقوؽ والحريات

ما يفرض تجاوز ىذا التعريؼ الشكمي إلى تعريؼ جوىري يبحث في مضموف القانوف ومدى حمايتو 

لحقوؽ اإلنساف، حتى تكوف الدولة دولة الحؽ والقانوف. فكؿ نسؽ مف القواعد القانونية ال يمكف أف 

الحديث انبنى  .  فالقانوف الوضعي3يتأسس دوف مبدأ مف التدرج، فيناؾ قاعدة أسمى توجو القواعد األدنى

ومع الثورة  في بداية نشأتو عمى قانوف موجو ىو القانوف العرفي أو القانوف الكنسي أو القانوف الممكي،

،  التي أصبحت الموجية لكؿ القوانيف األخرى بدؿ 1798الفرنسية ىناؾ قاعدة أسمى جديدة ىي دستور 

 .4القانوف الممكي في النظاـ القديـ

نوف، يريد أف يجعؿ القضاء فاعال مركزيا في حماية حقوؽ اإلنساف، عف ىذا المفيوـ لدولة القا

طريؽ جعؿ الفرد فاعال في الدفاع عف حقوقو، مف خالؿ المجوء إلى القضاء اإلداري لحماية الحقوؽ مف 

لى القضاء الدستوري كمما حاوؿ القانوف المس بالحقوؽ التي يضمنيا  القرارات التعسفية لمسمطة، وا 

 .5ىو ما يسمح ببروز دور جديد لمقضاء، القضاء الحامي لدولة الحؽ والقانوفالدستور، و 

وسنعتمد في ىذه الدراسة عمى تصور ميشيؿ مياي لمفيوـ دولة القانوف، الذي يرى أنو  مفيـو 

دولة القانوف ليا أيضا جانب سياسي، مركب يتداخؿ فيو النظري واألخالقي والسياسي واإليديولوجي، ف

ياسي، موازيف قوى، صراع حوؿ القيـ والمصالح تؤثر في القانوف وفي مفيوـ دولة ىناؾ صراع س

                                                           
1 - Lochak ( D) : « les droits de l’homme » Tarik édition, Rabat, 2008, p 57. 
2 Op Cit, p34 
3 -Op Cit, p 31 
4 -Op Cit p32 
5 -Op Cit p36. 
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فمـ يعد القانونيوف ييتموف في تحديد المفيوـ عمى الشكميات والمساطر، بؿ عمى مدى احتراـ  .1القانوف

ـو الدولة وقانونيا لحقوؽ وحريات المواطنيف، إذف ىناؾ تحوؿ مف مفيوـ شكمي لدولة القانوف إلى مفي

. وأصبحت المرجعية ىي المعايير 2موضوعي جوىري، أدى إلى الجمع بيف دولة القانوف وحقوؽ اإلنساف

 الدولية لحقوؽ اإلنساف، وأصبح القاضي الدستوري يراقب مدى مالئمة القوانيف المحمية ليذه المعايير. 

وىي أف الدساتير وبناء عمى ىذا التحديد المفاىيمي ننطمؽ في ىذه الدراسة مف فرضية أساسية 

رة حقوؽ االنساف، كما لـ تكتؼ ىذه الدساتير بدست، المعترؼ بياالعربية الجديدة وسعت مف قاعدة الحقوؽ 

بؿ خمقت ودعمت آليات الرقابة والتحري التي تروـ حماية الحقوؽ والحريات التي تضمنيا الدساتير. لكف 

عموما ىو ىذا الجدؿ القائـ بيف دعاة العالمية يبقى أىـ تحد يواجو حقوؽ االنساف في العالـ العربي 

وسنناقش ىذه ة في الدوؿ الثالث. والمتمسكيف بالخصوصية، خصوصا مع تنامي قوة الحركات االسالمي

 :ثالث فصوؿالفرضية مف خالؿ 

 جديدة.ال ةالفصل الول: دسترة حقوق االنسان في الدساتير العربي

 اإلنسان في الدساتير العربية الجديدة: : المرجعية الدولية لحقوقالثانيالفصل 

 .الفصل الثالث: آليات حماية حقوق االنسان في الدساتير العربية الجديدة

 

 

 

 

 
                                                           
1 -Op cit p 41. 
2 - Lochak ( D), les droits de l’homme, Op, Cit, P, 58. 
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 ةدسترة حقوق االنسان في الدساتير العربي : الولالفصل 
 الجديدة.

 

إف السؤاؿ المركزي الذي نود طرحو في ىذه الدراسة ىو: ىؿ بدسترة حقوؽ اإلنساف نكوف أماـ 

، تـ االنتقاؿ مف مع تبني ىذه الدساتير الجديدةمفيوـ دولة الحؽ والقانوف كما حددناه سالفا؟ وىؿ فعال 

 -حمة المبرلة السياسيةمفيوـ دولة القانوف الشكمي إلى مفيوـ دولة الحؽ والقانوف؟ وىؿ تـ التحوؿ مف مر 

اطنيف كآلية لتعزيز الديمقراطية؟ إلى مرحمة تمكيف الحقوؽ والحريات لممو  -1كما سماه جوف كمود سانتوشي

وىو ما يتطمب أوال أف تكوف الوثيقة الدستورية ضامنة لمحؽ والحرية، وأف تطبؽ القاعدة الدستورية في 

 الوقاع فيؤثر ذلؾ عمى حياة المواطنيف.

I- اإلنسان وضماناتيا في الدساتير العربية الجديدة:حقوق 

في  2011دستور -ىناؾ شبو إجماع عمى أف الوثيقتيف الدستوريتيف الجديدتيف في المنطقة 

،  تعتبراف وثيقتيف ميمتيف في مجاؿ االعتراؼ بحقوؽ اإلنساف مقارنة -في تونس 2014المغرب ودستور 

عمى التجربة المصرية سواء بالنسبة لدستور  المؤاخذاتمف  في حيف سجمت العديدبالدساتير المقارنة، 

الرئيس الذي أشرؼ عميو  2014و في دستور في مرحمة حكـ اإلخواف المسمميف، أع ضالذي و  2012

 وسنتوقؼ عند ثالث نقط تؤكد ذلؾ:اإلطاحة بحكـ اإلخواف. السيسي بعد المصري 

الدستوري بحقوؽ االنساف الكونية، في حيف غاب ىذا  في ديباجة النص كؿ مف المغرب وتونسالتزاـ -1

 :2013االلتزاـ في الدستور المصري ؿ

فبالنسبة لمدستور المغربي، فقد أكدت الديباجة عمى بناء دولة ديمقراطية يسودىا الحؽ والقانوف،  

نسانية وتكافؤ دولة يتـ فييا إرساء دعائـ مجتمع متضامف يتمتع فيو الجميع باألمف والحرية والكرامة اإل

                                                           
1 -Santucci (J.C), Chroniques politiques Marocaines 1971-1982,  2éd CNRS, Paris, 1985. 
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الفرص والعدالة االجتماعية، ومقومات العيش الكريـ في نطاؽ التالـز بيف حقوؽ وواجبات المواطنة. كما 

تـ إعادة التأكيد عمى التزاـ المغرب بما تقتضيو المواثيؽ الدولية مف مبادئ وحقوؽ وواجبات، وتشبتو 

ي ىذا التصدير بحماية منظومتي حقوؽ بحقوؽ اإلنساف كما ىي متعارؼ عمييا. كما التـز المغرب ف

اإلنساف والقانوف الدولي اإلنساني والنيوض بيما واإلسياـ في تطويرىا مع مراعاة الطابع الكوني لتمؾ 

 الحقوؽ وعدـ قابميتيا لمتجزيء.

وقد أكد الدستور التونسي عمى ىذه االلتزامات، لكف بصيغ مختمفة كما يمي: "... وتعبيرا عف 

تعاليـ اإلسالـ ومقاصده المتسمة بالتفتح واالعتداؿ، وبالقيـ اإلنسانية ومبادئ حقوؽ اإلنساف تمسؾ شعبنا ب

الكونية السامية.... وتضمف فيو الدولة عموية القانوف واحتراـ الحريات وحقوؽ اإلنساف واستقاللية القضاء 

لكف مع التأكيد  1ف الجيات.."والمساواة في الحقوؽ والواجبات بيف جميع المواطنيف والمواطنات والعدؿ بي

ىنا عمى أف الدستور المغربي كاف أكثر صراحة في االلتزاـ بحقوؽ االنساف كما ىي متعارؼ عمييا 

عالميا، وبالمواثيؽ الدولية ذات الصمة بحقوؽ االنساف، في حيف  اكتفى المشرع التونسي بالتعبير عف 

 االلتزاـ بمبادئ حقوؽ االنساف الكونية.

، فقد خال مف أي التزاـ بمبادئ حقوؽ االنساف كما ىي متعارؼ 2013ور المصري ؿأما الدست

عمييا عالميا باستثناء ما جاء في الديباجة مف التزاـ باإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف، حيث جاء فييا ما 

الذي يمي: " نكتب دستورا يفتح أمامنا طريؽ المستقبؿ، ويتسؽ مع اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف 

ما يمي: " يقـو  2012مف الدستور المصري ؿ 6كما جاء في المادة  2شاركنا في صياغتو ووافقنا عميو."

النظاـ السياسي عمى مبادئ الديمقراطية والشورى، والمواطنة التي تسوي بيف جميع المواطنيف في الحقوؽ 

لمسمطة، والفصؿ بيف السمطات والتوازف والواجبات العامة، والتعددية  السياسية والحزبية، والتداوؿ السممي 
                                                           

 .2014دًباحت الدسخوز الخووس ي ل - 1
 .6، ؿ 2013دًباحت الذظخىس اإلافشي ٌ- 2
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بينيا، وسيادة القانوف، واحتراـ حقوؽ اإلنساف وحرياتو، وذلؾ كمو عمى النحو المبيف في الدستور". و 

 يالحظ ىنا غياب لممرجعية الدولية في ىذا المجاؿ.

كانية ساد نقاش فقيي طويؿ حوؿ مدى انتماء التصدير لمكتمة الدستورية، والتساؤؿ حوؿ إم وقد

اشتماؿ التصدير عمى قواعد قانونية، أـ أف األمر ال يعدو أف يكوف مجرد إعالف مبادئ وحسف نوايا فقط، 

وقد تـ حسـ ىذا النقاش  خصوصا وأف التصدير يتضمف العديد مف المضاميف المتعمقة بحقوؽ اإلنساف.

" يشكؿ  لتنصيص عمى ما يمي:، فألوؿ في تاريخ الدستورانية المغربية يتـ ا2011في الدستور المغربي 

 .2014ىذا التصدير جزء ال يتجزأ مف ىذا الدستور"، في حيف غاب ىذا الحسـ في الدستور التونسي ؿ 

التأكيد في الباب المخصص لممبادئ األساسية عمى مرتكزات داعمة لحقوؽ اإلنساف. فقد نص -2

ى مبدأ فصؿ السمط وتوازنيا وتوزيعيا الدستور المغربي عمى أربع نقط أساسية، وىي: أوال التأكيد عم

والديمقراطية المواطنة والتشاركية، ومبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، ثانيا القانوف 

باعتباره أسمى تعبير عف إرادة األمة، حيث الجميع أشخاصا ذاتييف أو اعتبارييف بما فييـ السمطات 

متثاؿ لو، ثالثا: االقتراع الحر النزيو كأساس لمشروعية التمثيؿ العمومية متساووف أمامو ممزموف باال

مشاركة المواطنيف سواء بشكؿ مباشر عف طريؽ العرائض والممتمسات أو عبر  :الديمقراطي، رابعا

 .1المجتمع المدني في إطار الديمقراطية التشاركية

عمى العديد مف المقتضيات المتعمقة بحقوؽ االنساف،  2014كما نص الدستور التونسي ؿ 

رادة الشعب وعموية القانوف )الفصؿ  (، والشعب ىو صاحب 2فتونس دولة مدنية تقوـ عمى المواطنة وا 

ة (،  والدولة راعية لمديف، كافمة لحرية المعتقد والضمير وممارس3السيادة ومصدر السمطات )الفصؿ 

                                                           
" ميشوزاث سلسلت الحواز العمومي، طوب 2011لوثيلت  خسً طازق: "الدسخوز والدًملساطيت: كساءة في الخوجساث املهيكلت - 1

 121ص 2013بسيس، السباط، 
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(. كما تسعى الدولة إلى تحقيؽ العدالة االجتماعية، والتنمية المستدامة والتوازف 6الشعائر الدينية )الفصؿ

 (. 12بيف الجيات، استنادا إلى مؤشرات التنمية واعتمادا عمى مبدأ التمييز اإليجابي )الفصؿ 

المواطنة وسيادة عمى العديد مف المرتكزات مف قبيؿ مبدأ  2013كما جاء الدستور المصري ؿ

(، التعددية السياسية والحزبية، 4(، السيادة لمشعب وىو مصدر السمطات )المادة 1القانوف )المادة 

والتداوؿ السممي لمسمطة، والفصؿ بيف السمطات والتوازف بينيا، وتالـز المسئولية مع السمطة، واحتراـ 

رأة والرجؿ في الحقوؽ المدنية والسياسية ، مبدأ المساواة بيف الم(5حقوؽ اإلنساف وحرياتو )المادة 

 (11واالقتصادية واالجتماعية والثقافية )المادة

كميا مقتضيات تؤكد تطور الوثيقة الدستورية في ىذه التجارب نحو االعتراؼ أكثر بمبادئ حقوؽ 

ف تميز االنساف، مع تميز المشرع الدستوري المغربي بتنصيصو عمى مبدأ الديمقراطية التشاركية، في حي

المجاؿ السياسي بالنص عمى حرية المعتقد، التي حظيت بجدؿ واسع في والمصري الدستور التونسي 

 العربي.

دسترة الحقوؽ المفصؿ مف خالؿ إعادة النظر في اليندسة الدستورية، حيث تـ تخصيص الباب الثاني -3

نيج الدستور االسباني ؿ عمى الثالث قد سارات بذلؾ البمداف  وتكوفلمحريات والحقوؽ األساسية، 

 كما يمي: جمؿ أجياؿ حقوؽ اإلنسافتضمنت الدساتير الجديد موقد  . 19781
                                                           

 ألاساسيت" جضمً خمست أبواب: والواحباث الحلوق  معىون ب " 1978ألاول مً الدسخوز الاسباوي ل  فالجصء - 1

 وألاحاهب إلاسبان :ألاول  الباب

 .والحسياث الحلوق  :الثاوي الباب

 العامت والحسياث ألاساسيت الحلوق  :ألاول  الفسع

 املواطىين وواحباث خلوق  :الثاوي الفسع

 والاكخصادًت الاحخماعيت السياست جدكم التي املبادئ :الثالث الباب
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 الحقوق المدنية والسياسية.-

ونحف في المغرب نعرؼ – 19في التجربة المغربية، افتتح الباب الثاني بفصؿ ىاـ ىو الفصؿ 

الذي خصص لممساواة بيف الجنسيف في التمتع بالحقوؽ -رمزية ىذا الفصؿ في التاريخ السياسي المغربي

حداث والحريات والتأكيد عمى سعي الدولة عمى العمؿ عمى تحقيؽ مبدأ المناصفة بيف الرجاؿ والنس اء، وا 

ىيئة خاصة ليذا الغرض ىي ىيأة المناصفة. كما جاء ىذا الباب بمجموعة مف الحقوؽ والحريات 

(، والحؽ في سالمة الشخص 20المنصوص عمييا في المواثيؽ الدولية كالحؽ في الحياة )الفصؿ 

الكرامة اإلنسانية ألي (، ومنع المعاممة القاسية والالانسانية الماسة ب21وسالمة ممتمكاتو وأسرتو )الفصؿ 

(، وحماية الحياة 23(، وضمانات المحاكمة العادلة )الفصؿ 22شخص ومنع ممارسة التعذيب )الفصؿ 

(، وحرية الفكر والرأي 24الخاصة وحرمة المنزؿ وسرية االتصاالت الشخصية وحرية التنقؿ )الفصؿ 

حؽ في الحصوؿ عمى المعمومات )الفصؿ (، وال25واالبداع والنشر والفف والبحث العممي والتقني )الفصؿ 

(، وحريات االجتماع والتجمير والتظاىر 28(، وحرية الصحافة وحرية التعبير والفكر والرأي )الفصؿ 27

(، و الحؽ في 29السممي وتأسيس الجمعيات واالنتماء النقابي والسياسي وحؽ اإلضراب )الفصؿ 

 (.30التصويت وفي الترشح )الفصؿ 

التونسية، فقد افتتح الباب الثاني بالتنصيص عمى مبدأ المساواة في الحقوؽ أماـ  أما في التجربة

( ثـ بعد ذلؾ خصصت باقي 21القانوف دوف تمييز، وأف الدولة ىي الضامنة لكافة ىذه الحقوؽ )الفصؿ 

(، 23(، وحرمة الجسد ومنع التعذيب )الفصؿ 22الفصوؿ لمجمؿ الحقوؽ، كالحؽ في الحياة )الفصؿ

(، ومنع 24اة الخاصة وحرمة المسكف وسرية المراسالت واالتصاالت والمعطيات الشخصية )الفصؿوالحي

                                                                                                                                                                                     

 ألاساسيت والحلوق  الحسياث ضماهاث :السابع الباب

 .والحسياث الحلوق  حعليم :الخامس الباب
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(، ومبدأ براءة المتيـ حتى تثبت 26( وحؽ المجوء السياسي )الفصؿ 25سحب الجنسية )الفصؿ 

(، وحرماف إيقاؼ الشخص أو االحتفاظ بو إال في 28(، وعدـ رجعية القانوف )الفصؿ 27إدانتو)الفصؿ 

(، وحرية الرأي 30(، وحقوؽ السجناء )الفصؿ 29حالة التمبس أو بقرار قضائي مع تحديد المدة )الفصؿ 

(، 32(، والحؽ في اإلعالـ والنفاذ إلى المعمومة )الفصؿ 31والفكر والتعبير واإلعالـ والنشر )الفصؿ 

القتراع والترشح )الفصؿ (، وحقوؽ االنتخاب وا33والحريات األكاديمية والحرية البحث العممي )الفصؿ 

(، والحؽ النقابي بما في ذلؾ الحؽ في 35( وحرية تكويف األحزاب والنقابات والجمعيات )الفصؿ 34

 (.37(، وحرية االجتماع والتظاىر السممييف )الفصؿ 36اإلضراب )الفصؿ 

نساف، بقمب التراتبية بيف أجياؿ حقوؽ اال 2013مع دستور المشرع الدستوري المصري  تميزوقد 

حيث بدأ بالحقوؽ االجتماعية واالقتصادية في الباب الثاني المعنوف "بالمقومات األساسية لممجتمع" قبؿ 

يخصص الباب الثالث المعنوف ب"الحقوؽ والحريات والواجبات العامة" لمحقوؽ المدنية والسياسية مف أف 

(، 53، المساواة أماـ القانوف )المادة (52(، تجريـ التعذيب )المادة51أىميا الكرامة االنسانية )المادة 

ياة (، حرمة الح55(، حماية حقوؽ المعتقؿ والسجيف )المادة 54الحرية الشخصية كحؽ طبيعي )المادة 

(، حرية التنقؿ واإلقامة 60(، حرمة الجسد )المادة 59ألمف )المادة ( الحؽ في ا57الخاصة )المادة 

(، حرية 64(، حرية االعتقاد )المادة 63ي التعسفي )المادة ، حظر التيجير القسر (62واليجرة )المادة 

(، حقوؽ الممكية 67( واالبداع الفني )المادة 66(، حرية البحث العممي )المادة 65الفكر والرأي )المادة 

( وحظر فرض الرقابة عمى الصحؼ 70)المادة  (، حرية الصحافة والطباعة والنشر69الفكرية )المادة 

( الحؽ في التظاىر واالجتماعات 72( وضماف استقالؿ المؤسسات الصحفية واالعالـ )المادة 71)المادة 

( وحؽ تكويف الجمعيات والمؤسسات 74( وحؽ تكويف األحزاب السياسية )المادة 73العامة )المادة 

(، ... ويؤكد المشرع في ىذا الباب في 76ت واالتحادات )المادة ( وحؽ إنشاء النقابا75األىمية )المادة 



 محمد المساوي د.                  .مصر نموذجا: المغرب و تونس و وسؤال دولة الحق والقانون حقوق اإلنسان في الدساتير العربية الجديدة
 

   32/                               2018/  ألمانيا -برلين-المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية الناشر:

   
 

المادة ما قبؿ األخيرة منو عمى انو ال يحؽ لمقانوف تقييد الحريات والحقوؽ المنصوص عمييا في الدستور 

 (.92)المادة 

كما تضمف الباب الرابع مف نفس الدستور المعنوف ب"سيادة القانوف" بعض المبادئ والحقوؽ 

( وقاعدة ال جريمة وال عقوبة إال 94ة والسياسية، كمبدأ سمو القانوف والمساواة أمامو )المادة المدني

( 97( و األمف القضائي )المادة 96(، ومبدا براءة المتيـ حتى تثبت إدانتو )المادة 95بالقانوف )المادة 

تضح لنا مف خالؿ قراءة . وقد ا(99(، وتجريـ االعتداء عمى الحريات )المادة 98وحؽ الدفاع )المادة 

غزارة المواد المخصصة لجميع الحقوؽ المدنية والسياسية بما في ذلؾ حرية  2013الدستور المصري ؿ

المعتقد رغـ أف ىذا الدستور يتيـ بأنو دستور اخواني بفعؿ ىيمنة االسالمييف عمى الجياز الذي قاـ 

والحريات المدنية والسياسية المعترؼ بيا ىو بوضعو كما أسمفنا. ولعؿ اليدؼ مف ىذا التوسع في الحقوؽ 

توجيو رسالة مف االخواف المسمميف في مصر إلى العالـ بأف الحزب يؤمف بقيـ حقوؽ االنساف الكونية 

تعمقة بحقوؽ االنساف خصوصا مع ختـ الباب الثالث بالتأكيد عمى منح قيمة القانوف لالتفاقيات الدولية الم

اف الدستور أعد في ظؿ ضغوطات اجتماعية قامت بيا قوى يسارية وليبرالية (، دوف أف ننسى 93)المادة 

 في الشارع ضد االسالمييف، فكانت بنود الدستور المعترفة بحقوؽ االنساف محاولة لطمأنة ىذه القوى.

،سواء مف حيث الشكؿ حيث 2012كثيرا عف دستور  2014ولـ يختمؼ الدستور المصري ؿ

االجتماعية في الباب األوؿ المخصص لممقومات االقتصادية واالجتماعية، وردت الحقوؽ االقتصادية و 

في حيف جاء الحقوؽ المدنية والسياسية في الباب الثاني المعنوف بالحقوؽ والحريات والواجبات العامة، او 

 مف حيث المضموف حيث جاءت الفصوؿ الدستورية متشابية إلى حد كبير.
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 :ية والثقافيةالحقوق االقتصادية واالجتماع-

تطرؽ الدستور المغربي لمحؽ في العالج والعناية الصحية، والحماية االجتماعية والتغطية   

(، 31الصحية والتضامف التعاضدي، والحصوؿ عمى تعميـ عصري ميسر الولوج وذي جودة)الفصؿ

(، وحقوؽ األشخاص في وضعية ىشة 33(، وحقوؽ الشباب )الفصؿ 32وحماية األسرة والطفؿ )الفصؿ 

(، والحؽ في الممكية وحرية المبادرة والمقاولة والتنافس الحر 34حتياجات الخاصة )الفصؿ و ذوي اال

 (. 35)الفصؿ 

كما خص الدستور التونسي العديد مف الفصوؿ لمحقوؽ االقتصادية واالجتماعية ،كالحؽ في 

لزامية التعميـ ومجانيتو )الفصؿ 38الصحة )الفصؿ  (، والحؽ في 40(، والحؽ في العمؿ )الفصؿ 39(، وا 

(، والحؽ في الثقافة وحرية االبداع )الفصؿ 41الممكية بما في ذلؾ الحؽ في الممكية الفكرية )الفصؿ 

(، والحؽ في بيئة سميمة )الفصؿ 44(، والحؽ في الماء )الفصؿ 43( ودعـ الدولة لمرياضة )الفصؿ 42

بيف الجنسيف،  وسعي الدولة لتحقيؽ  ( وااللتزاـ بحماية الحقوؽ المكتسبة لممرأة وضماف تكافؤ الفرص45

(، وحقوؽ 47( وحقوؽ الطفؿ )الفصؿ 46التناصؼ بيف المرأة والرجؿ في المجالس المنتخبة )الفصؿ 

 (.48األشخاص ذوي اإلعاقة )الفصؿ 

سواء والثقافية مجموعة مف الحقوؽ االقتصادية واالجتماعية  2013كما سرد الدستور المصري ؿ

( 88(، والصحة )المادة 87خصص لمحقوؽ والحريات ،كالحؽ في السكف )المادة في الباب الثالث الم

، أو في الباب الثاني المخصص لممقومات األساسية لممجتمع كالتضامف والتكافؿ (79والغذاء المادة 

(، والحؽ في اإلضراب 13(، وحقوؽ العماؿ )المادة 12والحؽ في العمؿ )المادة (، 8االجتماعييف )المادة 

والحؽ في  (18والحؽ في الصحة والرعاية الصحية )المادة  (17والتأميف االجتماعية )المادة  (15مادة )ال

ف المشرع (. والمالحظ ىنا أ47والحؽ في الثقافة ) (33والحؽ في الممكية )المادة  (19التعميـ )المادة 
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بالمقومات األساسية  خاصؿ التأكيد عمييا في الباب الالدستوري قد رفع مف قيمة ىذه الحقوؽ مف خال

لممجتمع، فيي ليست حقوؽ فقط  مف حؽ األفراد المطالبة بيا حينما تنتيؾ بؿ ىي مقومات بدونيا ال 

حيث احتفظ بنفس  2014ولـ يحدث أي تغيير جوىري في الدستور المصري ؿ يمكف بناء المجتمع.

 المضموف.

 الحقوق البيئية والتنموية:-

أف المشرع الدستوري في البمديف لـ يخصص حيزا ميما ليذه الحقوؽ، باستثناء الحؽ في  المالحظ

وأكد  في الدستور المغربي. غاب ىذا الحؽمف الدستور التونسي، في حيف  45بيئة سميمة في الفصؿ 

عمى الحؽ في بيئة  46مف خالؿ التأكيد في المادة ، 2014و  2012مييا الدستوراف المصرياف ؿع

 وسميمة. صحية

ومف خالؿ ىذه القراءة النصية لمفصوؿ الدستورية التي تتعمؽ بالحقوؽ والحريات، يتضح أف ىناؾ 

. في حيف تـ االعتراؼ 1محاولة لالستجابة لمعديد مف توصيات ىيأة اإلنصاؼ والمصالحة في المغرب

وري في مرحمة بمجمؿ ىذه الحقوؽ تحت تأثير الحركات االجتماعية التي ضغطت عمى المشرع الدست

 وضع الدستور، وىي حركات اىتـ جانب ميـ منيا بالجانب الحقوقي.

بالنسبة لمتجربة المصرية، لـ نسجؿ أي فرؽ جوىري في طريقة التنصيص عمى الحقوؽ والحريات 

، الذي ينعت في مصر بأنو دستور اإلخواف بحكـ ىيمنة الحركة عمى المجنة التي 2012بيف دستور 

ا الذي صيغ في مرحمة م 2014مى المؤسسات السياسية في ىذه المرحمة، ودستور صاغت الدستور وع

، سواء مف حيث الشكؿ 2012يونيو، وتجميد دستور  30في انقالب  بعد اإلطاحة بالرئيس محمد مورسي

حيث تـ التنصيص عمى الحقوؽ االقتصادية واالجتماعية في الباب المخصص بالمقومات األساسية 
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يث بقيت و مف حيث المضموف حواجبات العامة في الباب الثاني، أالحقوؽ والحريات واللممجتمع، وعمى 

نفس الصيغة في الدستوريف، رغـ أف مف بيف المبررات التي كاف يصوغيا معارضو اإلخواف المسمميف أف 

 مشروعيـ السياسي مشروع رجعي تقميدي يتعارض مع كونية حقوؽ االنساف.

، يتضح أف ىناؾ اختالفا في كيفية تنظيميا وضبطيا، ه التجاربومف خالؿ المقارنة بيف ىذ

لمقانوف ميمة تحديد الضوابط المتعمقة بالحريات والحقوؽ المضمونة  امنحوالمصري التونسي  يففالمشرع

وىو ما قد يسمح بتقييد ممارسة ـ واألمف واألخالؽ والصحة العامة، في الدستور، حسب ما يقتضيو النظا

صوص عادية. في حيف لـ يتضمف الدستور المغربي ىذه المسألة، لكنو في المقابؿ اشترط ىذه الحقوؽ بن

، وىي قوانيف تدرج في 2011مف دستور  49وضع قانوني تنظيمي يضبط الحؽ اإلضراب في الفصؿ 

 المرتبة الثانية بعد الدستور في النظاـ القانوني لمدولة وتتطمب إجراءات وشكميات صارمة ، وىو ما يمكف

أف يضمف أكثر ممارسة ىذه الحقوؽ. لكف في المقابؿ تتخوؼ المنظمات الحقوقية مف امكانية استعماؿ 

 القوانيف التنظيمية في الدستور المغربي كآلية لتقييد الحريات والحقوؽ الواردة في الدستور.

ىذا ورغـ أىمية ىذه المقتضيات، فإف ذلؾ لـ يحؿ دوف احتداـ الجدؿ حوؿ درجة التطور في 

المجاؿ، ففي المغرب ىناؾ مف يرى أف ىذا التنصيص الدستوري غير كاؼ لضماف حقوؽ اإلنساف، 

. فالنص الدستوري الجديد برع 1فالتنصيص عمى الحقوؽ جاء مشفوعا بشروط تيدر جوىر ىذه الحقوؽ

ؽ، ثـ في ممارسة تقنية ماكرة أشبو بمعبة الخداع البصري، يوحي الدستور بأنو منحؾ حقا مف الحقو 

سرعاف ما تكتشؼ أنؾ صفر اليديف، وأف الدستور لـ يعطؾ شيئا أكثر مما ىو متاح في السياؽ القانوني 

لمرحمة ما قبؿ الدستور. فيناؾ عمميتاف مترادفتاف في ذات النص: عممية ترسيـ اإلعالف عف الحؽ 

فراغ العممية األولى مف كؿ مضموف، النموذج طريؽ التنصي ص عمى مبدأ سمو وعممية ىدـ الحؽ وا 

                                                           
 .6ص149العدد  2011ًوليوش  20-14مدمد الساس ي: "دسخوز الحلوق الغير مضموهت، أسبوعيت الحياة الجدًدة- 1



 محمد المساوي د.                  .مصر نموذجا: المغرب و تونس و وسؤال دولة الحق والقانون حقوق اإلنسان في الدساتير العربية الجديدة
 

   36/                               2018/  ألمانيا -برلين-المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية الناشر:

   
 

ود مف خالؿ طريقة تنصيصو عمى . وقد تضمف الدستور التونسي ىو اآلخر ىذه القي1االتفاقيات الدولية

مف الدستور الذي سمح بشكؿ  49سمو االتفاقيات الدولية عمى التشريعات المحمية، وكذا الفصؿ  مبدأ

ولكف  ،لمعديد مف الحقوؽ والحريات غير مباشر بتقييد ىذه الحقوؽ لدواعي النظاـ العاـ. فيناؾ دسترة

كثير مف ىذه الحقوؽ تعاني حينما نحيميا عمى القانوف. فمثال في المغرب حرية تأسيس األحزاب يضمنيا 

لكف قانوف األحزاب يقيد ىذه الحرية بفرض شروط قاسية. أما في تونس فقد سجمت العديد مف ، الدستور 

قوؽ كحقوؽ األقميات العرقية والدينية، ولـ يتـ إلغاء عقوبة التقارير عدـ التنصيص عمى العديد مف الح

. رغـ اعتراؼ الدستور بكؿ ىذه الحقوؽ إال أنو و حسب تقارير المنظمات الدولية، فيناؾ 2اإلعداـ

تحقيقات بطيئة ومبيمة حوؿ انتياكات رجاؿ األمف لحقوؽ اإلنساف، والتأخير في تقديـ قضايا حقوؽ 

 .3االنساف لممحاكمات

وفي المقابؿ ىناؾ تيار ثاف يرى أف الوثيقة الدستورية الجديدة، عممت عمى دعـ الحقوؽ والحريات 

عادة االعتبار لسمطة القضاء المغربي ىو  2011. فدستور 4الفردية والجماعية لممواطف والتفصيؿ فييا، وا 

 ؿ في الدعوة إلى دسترةوقية المتمثوثيقة الحقوؽ بامتياز، حيث  تجاوب الدستور مع مطالب الحركة الحق

الحقوؽ المفصؿ مف خالؿ تضمينو الباب الثاني الحقوؽ والحريات األساسية، وأف الدستور خمؽ ضمانات 

الدستور ف، وىو ما تحقؽ أيضا في التجربيف التونسية والمصرية. 5مؤسساتية لحماية حقوؽ اإلنساف
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، مطبعت الىجاح الجدًدة،  20/2012-19ادزيس الكسيني: " إلاصالح الدسخوزي وخلوق إلاوسان" مجلت مسالك، عدد مصدوج - 4

 .101-98الداز البيضاء، ص
 .121-118" مسحع سابم ص2011لساطيت: كساءة في الخوجساث املهيكلت لوثيلت خسً طازق: " الدسخوز والدًم- 5
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ريات، التي نصت عمييا المواثيؽ والعيود التونسي  جعؿ في صدارة اىتماماتو إقرار ُمجمؿ الحقوؽ والح

 .1واعتماد اآلليات الضامنة لحماية ىذه الحقوؽ مف االنحراؼ أو اإلخالؿ في االلتزاـ بيا الدولية،

، فيناؾ تطور ممموس في  في اتجاه االعتراؼ الدستوري بالحقوؽ  التجارب الثالثوعمى العمـو

منح ىذه الحقوؽ حصانة دستورية عمى المستوى المحمي. والحريات، كما ىي في المواثيؽ الدولية، مما ي

أما تمكيف الحقوؽ لممواطنيف عمى أرض الواقع، فيذا دور المؤسسات السياسية والقضاء التي منحيا 

الدستور ميمة حماية حقوؽ اإلنساف، وىي وحدىا تتحمؿ المسؤولية في حالة االنتياكات، فكمما تمت 

دعيـ الحقوؽ في الواقع. فحتى لو جئنا بوثيقة دستورية أكثر تقدما، فإف دمقرطة ىذه المؤسسات كمما تـ ت

اإلشكاؿ سيبقى دائما ىو في عالقة النص بالواقع، في كيفية تأويمو وتنزيمو، فالقانوف الدستوري قانوف 

 سياسي ناتج عف موازيف القوى داخؿ المجتمع، وفصولو تؤوؿ حسب ىذه الموازيف. 

في  ر الجدية التي تمت الحراؾ االجتماعي الذي عرفتو المنطقة جاءتفالدساتيوخالصة القوؿ، 

سياؽ عاـ تميز بتضخـ المطالب الحقوقية مف طرؼ الفاعميف الحقوقييف والسياسييف عمى السواء، 

خصوصا مع الحضور القوي ليؤالء الفاعميف في الحراؾ االجتماعي المطالب بضماف حقوؽ اإلنساف. وقد 

نو رغـ أىمية ىذه المطالب الحقوقية، لكف يبقى ألعدد كبير مف  ىذه الدوؿفي توري استجاب المشرع الدس

كؿ ىذه المستجدات، فال يمكف ضماف الحقوؽ والحريات لممواطنيف إال عبر تكريس مفيـو دولة الحؽ 

 والقانوف.

II- المجال السياسي العربيفي  القانونمعوقات تكريس دولة 

سبؽ أف حددنا مفيوـ دولة الحؽ والقانوف، وميزنا في المقدمة مع ميشيؿ مياي بيف المفيوـ 

، والذي يعني احتراـ الدولة لمقانوف الوضعي، وىنا دولة القانوف ىي 1الشكمي الوضعاني لدولة القانوف
                                                           

خلوق إلاوسان في الدسخوز الخووس ي الجدًد: الحلوق الاكخصادًت والاحخماعيت هموذحا" حسيدة الصباح : " زضا السعيدي- 1

 .2016فبراًس  1ألاسبوعي، 
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ع لو الدولة، مرادفة لمدولة الشرعية، والمفيـو الجوىري الذي يبحث في مضموف ىذا القانوف الذي تخض

ىؿ ىو قانوف يحمي حريات وحقوؽ األفراد. فكؿ نسؽ مف القواعد القانونية، توجيو قاعدة أسمى. فالقانوف 

الطبيعي ظؿ الموجو لمقانوف الوضعي، ثـ بعد ذلؾ ظير القانوف الدولي الذي يفرض التزامات عمى الدوؿ 

اداـ أنيا ىي التي تضع ىذا القانوف عمى في مجاؿ حقوؽ اإلنساف. فالدولة قد تكوف دولة قانوف، لكف م

المستوى الداخمي المحمي، فميس مف المؤكد أف يضمف لنا ىذا القانوف المحمي وىذه الدولة الشرعية، حقوؽ 

وحريات المواطنيف، لذلؾ كاف لزاما البحث عف قواعد قانونية أسمى مف خارج الدولة، قوانيف دولية تفرض 

، ىنا ظير مبدأ سمو االتفاقيات الدولية 2قوؽ وحريات األفراد والجماعاتعمى القانوف المحمي احتراـ ح

 عمى التشريعات المحمية.

االشكالية التي تطرحيا كيفية التنصيص عمى العالقة بيف االتفاقيات الدولية المتعمقة  وسنناقش 

وىي الصعوبة التي ، ونركز ىنا عمى نقطة مركزية المواليبحقوؽ االنساف والتشريعات المحمية في الفصؿ 

خضوع الجميع يقتضي مفيوـ الدولة الشرعية تواجو تكريس وتطبيؽ القانوف في المجاؿ السياسي العربي. ف

في  2011لمقانوف الوضعي، أفرادا ومؤسسات. عمى مستوى النص الدستوري، أكد الدستور المغربي ؿ

لجميع أشخاصا ذاتييف أو اعتبارييف، الفصؿ السادس عمى أف القانوف ىو أسمى تعبير عف إرادة األمة. وا

بما فييـ السمطات العمومية، متساووف أمامو، وممزموف باالمتثاؿ لو....تعتبر دستورية القواعد القانونية 

وتراتبيتيا ووجوب نشرىا، مبادئ ممزمة. ليس لمقانوف أثر رجعي". كما جاء في الفصؿ الثاني مف الدستور 

رادة الشعب، وعموية القانوف."  : "تونس دولة مد2014التونسي ؿ  وفي نية، تقوـ عمى المواطنة، وا 

خصص الباب الرابع كمو لمبدأ سيادة القانوف سواء في مواجية األشخاص  2013الدستور المصري ؿ

                                                                                                                                                                                     
ًدزسون الدولت كظاهسة كاهوهيت وبالخالي فدولت اللاهون هي كل دولت جخضع للواعد عامت ومجسدة جضبط  فالوضعاهيون  - 1

 جصسفاتها. لكً هرا الخددًد ًبلى شكليا.

-Michel Miaille : « L’Etat de droit comme paradigme »,Op Cit, p31 
2 -Op Cit, p 36. 
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إذف وفؽ ىذه المقتضيات، فضمانات دولة القانوف ىي العادييف او في مواجية الدولة ومؤسساتيا. 

قع يؤكد عمى أف ىذه الضمانات ليست كافية، ففي العديد مف الحاالت يتـ ضمانات دستورية. لكف الوا

خرؽ القانوف خصوصا مف طرؼ الفاعميف السياسييف، ويتـ تفضيؿ الضمني والتوافقات عمى تطبيؽ 

 القانوف.

ففي المغرب، درج الفاعموف السياسيوف عمى إيجاد الحموؿ عبر توافقات قد تكوف مخالفة لمقانوف، 

، مثال كطريقة 2011ؾ السياسي مازاؿ سائدا في العديد مف الممارسات التي تمت دستور نفس السمو 

، 20111حكومة عبد االلو ابف كيراف التي تمت حراؾ تعامؿ حزب االستقالؿ مع انسحاب وزرائو مف 

مف الدستور، لجأت قيادة الحزب في البداية إلى االتصاؿ بالمؤسسة الممكية  47فعوض تفعيؿ الفصؿ 

في تونس، لجأ الفاعموف السياسيوف إلى التوافؽ حوؿ الدستور في الحوار  لبحث عف حموؿ سياسية.وا

 الوطني التونسي، في الوقت الذي كاف فيو المجمس التأسيسي قانونا ىو المكمؼ بوضع الدستور الجديد. 

ف العادات محاوالت تكريس مقومات وضمانات دولة القانوف، لـ تتحرر مف كثير مإف 

ليو السمطة وتقديس األشخاص، الزعامة، سيادة الثقافة القبمية العصبية، وىي ثمار لممارسات القديمة كتأوا

ت لصيقة بالمجاؿ استمرارية العالقات التقميدية بيف الراعي والرعية بيف الشيخ والمريد، وىي سمات ما زال

مازاؿ  ،المغربي عبد اهلل حموديذي حدده األنتروبولوجي ال . كما أف مفيوـ السمطويةالسياسي العربي

والذي يقصد بو التحكـ في رسـ السياسات وتطبيقيا مجسدا في الممارسة السياسية في الدوؿ الثالث، 

واالستبداد بالقرار، وىي ال تعني إلغاء القانوف والمساطر، بؿ تعني التحكـ في تأويؿ وتطبيؽ القانوف 

والمساطر، واليدؼ ىو تحويؿ المؤسسات إلى بنيات شكمية وصورية تحقؽ السمطة لتتخمى عنيا لصالح 

                                                           
في اإلاغشب، ورلً بّذ اللجىء ؤوال  2011خيىمت ِبذ ؤلاله بً هحران ألاولى التي جلذ دظخىس كذم وصساء خضب الاظخلالٌ اظخلالتهم مً - 1

 إلى الخدىُم اإلاليي، خُث وحه ألامحن الّام للحضب مزهشة إلى اإلالً ًىالبه بالخذخل لحل ألاصمت.
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إف االعتماد عمى شكؿ المؤسسات، دوف البحث عف حقيقتيا وفعاليتيا، يفقد . 1النظاـ المركزي في الدولة

القانوف المؤسس ليا مصداقيتو، ويجعؿ السؤاؿ مطروحا حوؿ معنى ووظائؼ القانوف في مجتمع معيف، 

   .2ىؿ ىو أداة لبناء دولة تعتمد عمى المؤسسات أي دولة حديثة، أـ ىو فقط وضع مف أجؿ الضبط؟

فيما يتعمؽ بصعوبة تأسيس دولة القانوف، فإف ومصر القائـ بيف المغرب وتونس ورغـ التشابو 

، ففي المغرب ىناؾ صعوبات النقطة بيف ىذه التجاربالعديد مف المعطيات تفرض عمينا التمييز في ىذه 

رة أكثر فيما يتعمؽ بدور ووظيفة القانوف في المجاؿ السياسي. فتواجد التقميد اإلسالمي المتمثؿ في إما

المؤمنيف في النظاـ السياسي المغربي، أدى إلى بروز نوع مف الثنائية في النظاـ القانوني، فيناؾ مف جية 

المصادر الغربية الكونية، ومف جية ثانية، ىناؾ مصادر تقميدية إسالمية، مع تحكـ التقميد اإلسالمي في 

بقولو: " لمممؾ في المغرب مكانا مزدوجا، مرة  وىذا ما أكد عميو الممؾ الراحؿ  .3الترسانة القانونية الحديثة

في المؤسسات السياسية، ومرة فوقيا، لذلؾ فالنظاـ القانوني المغربي مؤسس عمى تدرج مف العقالنية، 

. وقد بقيت ىذه الثنائية مالزمة 4فالقواعد الدينية ليا مكانة  متميزة، أما القواعد الدستورية فميا مكانة أدنى"

، 20115، إذ بقيت ثنائية أمير المؤمنيف ورئيس الدولة مف بيف التوترات المييكمة لدستور لمدستور الجديد

 رغـ محاولة الدستور حصر مياـ إمارة المؤمنيف في الجانب الديني.

ذا كاف مفيـو دولة القانوف يقتضي خضوع الجميع لمدستور، فإنو في المغرب مع تواجد مؤسسة  وا 

الممكية، يصعب الحديث عف مبدأ سمو الدستور، الذي ال ييـ إال سامية في المغرب ىي المؤسسة 

                                                           
 .3،ص2005، شخاء 27عبد هللا خمودي: " دوز املثلف في الخسوج مً السلطويت" وحهت هظس، العدد- 1

2 -Tozy (M) : « Quelques cas de production indigènes de droit » Colloque in « Droit et environnement » CNRS, Paris, 1989. 
3-Guibal (M) : « Les sources modernes de la constitution Marocaine » in « trente années de vie consitutionnelles au 

Maroc »LGDJ, 1993.  
4 -Cité par : Claisse (A) : « Le makhzen aujourd’hui » in « Le Maroc actuel, une modernisation au miroir de la 

tradition »collection, CNRS, Paris, 1992. 
 .10ْ ظابم، ؿ" مشح2011خعً واسق: "الذظخىس والذًملشاوُت: كشاءة في الخىجشاث اإلاهُيلت لىزُلت - 5
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المؤسسات األخرى غير المؤسسة الممكية. لقد شرعف الفقو الدستوري التقميداني في المغرب قاعدة فقيية 

جوىرية، وىي أف الدستور ال يقـو بتقنيف السيادة الممكية، التي وجدت قبؿ خمقو، بؿ إنو يقوـ بتقنيف نظاـ 

لقد وضع الدستور بإرادة ممكية لدسترة إمارة المؤمنيف،   .1سات األخرى التي تشارؾ في تنفيذ السيادةالمؤس

، باعتبار الممؾ الممثؿ األسمى لألمة، 2وتقنيف واقع مركزية المؤسسة الممكية في المغرب منذ عدة قروف

ي عمى ىذه التمثيمية. وبالتالي ال يمكف تصور سمو الدستور عمى المؤسسة الممكية، ألف ذلؾ سيقض

 .3فالممؾ الوحيد داخؿ النظاـ الذي ال تقيده القوانيف، فميست ىناؾ أية قيود قانونية ودستورية عمى سمطاتو

وفي مصر عرفت مرحمة حكـ السيسي، بعد اإلطاحة بحكـ االخواف، العديد مف الخروقاف لمقانوف 

ت المنظمات الدولية المعنية بحقوؽ ولمدستور خصوصا فيما يتعمؽ بالحقوؽ والحريات، حيث رصد

المحاكمات التي لـ تحتـر ببنود الدستور واالتفاقيات الدولية و االنساف العديد مف الخروقات في االعتقاالت 

 المتعمقة بحقوؽ اإلنساف، كاف أبرزىا محاكمة الرئيس السابؽ محمد مورسي. 

، فإف المشترؾ يبقى أقوى وىو البنية ىذه التجارب الثالثورغـ ىذا االختالؼ الواقع بيف 

االجتماعية، حيث يعد التباعد بيف القانوف والمجتمع مف أىـ خصوصيات المجتمعات العربية. ففي العديد 

مف المجاالت، ىناؾ قواعد متقدمة في األحواؿ الشخصية والقانوف االجتماعي وحقوؽ اإلنساف، لكف يظؿ 

ا ىذه النصوص. ففي المغرب ورغـ منع مدونة األحواؿ الشخصية الواقع بعيدا عف المثؿ التي تعمف عني

لزواج القاصرات، فإف الواقع يؤكد تزايد عدد المتزوجات القاصرات، ورغـ القيود المفروضة عمى الطالؽ 

والتعدد، فإف الطالؽ وتعدد الزوجات في تزايد. ورغـ أف القانوف االجتماعي منح العديد مف الحقوؽ 

وفي ى أرض الواقع ازدادت معانات ىذه الطبقة، التي لـ تستفذ مف ىذه الحماية القانونية. لمعماؿ، فإنو عم

                                                           
1 Op Cit. Cité par : Claisse (A) : « Le makhzen aujourd’hui » Op, Cit,, P 291. 
2 -Robert (J) : « Les leçons de 25 année de droit constitutionnel Marocain » RJPEM, N° 10, 1981, p15. 
3 -Bendourou (O),  Le pouvoir exécutif  au Maroc depuis l’indépendance ; Publisud, 1986, p 290. 
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ورغـ أف قانوف مجمة األحواؿ الشخصية، الذي اعتبر قانونا جد متطور في مجاؿ المرأة، يجـر في تونس، 

ذلؾ لـ يمنع  الزواج العرفي وتعدد الزوجات، وأي زواج عمى خالؼ الصياغة القانونية، إال أف 18فصمو 

 . 1انتشار ظاىرة الزواج العرفي

كميا معطيات تؤكد التباعد الحاصؿ بيف القانوف والمجتمع، قانوف يريد ضبط الممارسات في 

ويصبح ىذا التنازع مجتمع مميئ بالعادات والتقاليد المنغرسة في القدـ، والمقاوـ لكؿ محاوالت التقييد، 

.إف القانوف في األنظمة الحديثة حسب جولياف فرويد 2لمجتمع والقانوفالعنصر األكثر إبرازا لمعالقة بيف ا

،كاف يعبر عف فمسفة سياسية منسجمة، حاولت السياسة مأسستيا في القاعدة القانونية، وكاف لذلؾ تأثير 

مباشر عمى المييمنيف عمى القرار السياسي، حيث أصبح لزاما عمييـ احتراـ ىذه القاعدة مخافة المس 

ة العامة، الشيء الذي يمكف أف ييدد النظاـ العاـ القائـ عمى مجموعة مف العادات واألعراؼ بالفمسف

. فكاف 3المكونة ليذه الفمسفة، والتي تشكؿ نوعا مف المبادئ التي تقوـ عمييا الحياة المشتركة لمجماعة

ائب في المجاؿ السياسي ىناؾ نوع مف التناغـ بيف القاعدة القانونية وسياقيا العاـ، وىذا ىو العنصر الغ

العربي، حيث أف القاعدة القانونية قاعدة مستوردة مف السياؽ الغربي، يراد تطبيقيا في مجاؿ اجتماعي 

مميئ بعادات وممارسات تقميدية نابعة مف الواقع االجتماعي. لذلؾ ورغـ نص الدستور عمى مبدأ سمو 

ص عف الواقع، وىو ما يتطمب إعادة االعتبار لمعمؿ القانوف وخضوع الجميع لو، فإف الواقع يؤكد تباعد الن

 المؤسساتي الحداثي في الممارسة السياسية. 

ولعؿ مف أىـ نقط االلتقاء بيف ىذه التجارب الثالث ىو تعرضيا ليجمات ارىابية خصوصا  

إلى إصدار قوانيف بالنسبة لمصر وتونس وبدرجة أقؿ المغرب، وىو ما منح لألنظمة السياسية القائمة 

                                                           
" في اإلاىكْ الالىترووي: - 1 م الؽُش م اللاهىن وجدٍش آماٌ الهاللي: "الضواج الّشفي في جىوغ، وخحرة بحن ججٍش

http://www.huffpostarabi.com 
2 -Saaf (A) : « Droit et Etat Au Maroc : de la juridisation de l’espace néo-patrimonial » Revue Naqd, N°3, Juin-Nov, 1982, P60 
3 - Freud (J) : « L’essence du politique » Dalloz, Pâris, 2004, p218. 
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رىاب التي سجمت فييا تراجعات كبيرة مقارنة بمحتوى الدساتير الجديدة، كما كثفت السمطات في ىذه اإل

القوانيف واالتفاقيات الدولية المتعمقة بحقوؽ لـ تحتـر في مجمميا  التي منيةمف عممياتيا األالبمداف 

 االنساف.

، ما زالت ومصر في كؿ مف المغرب وتونسوعموما فإف مسمسؿ بناء دولة الحؽ والقانوف 

تعترضو صعوبتاف محوريتاف، األولى بنيوية تتمثؿ في التباعد بيف القانوف والواقع، وعدـ قدرة القانوف 

السياسي عمى ضبط الممارسة السياسية، والثانية تتعمؽ بمضموف القانوف المطبؽ محميا ىؿ ىو يحمي 

، رية أسمى ىي قاعدة القانوف الدولي في مجاؿ حقوؽ االنسافالحقوؽ والحريات، بناء عمى قاعدة معيا

 وىي النقطة التي سنركز عمييا في الفصؿ الموالي.
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 سان في الدساتير العربية الجديدة.المرجعية الدولية لحقوق اإلن الفصل الثاني:

مف أىـ السمات المصيقة بمفيـو حقوؽ اإلنساف، كما تبمور في الفمسفة السياسية الحديثة،  لعؿ

باعتبار أف مالؾ ىذه الحقوؽ ىو اإلنساف المجرد العاقؿ، بغض النظر عف انتماءاتو  صفة الكونية.

التي اكتسبيا  الدينية أو المغوية أو االثنية أو السياسية. لذلؾ فحقوؽ اإلنساف ىي حقوؽ الكائف البشري،

منذ الطور الطبيعي، والتي تتناغـ مع الطبيعية اإلنسانية. فيي حقوؽ غير قابمة لمتجزئة أو التصرؼ أو 

 التقييد، ميما كانت المبررات التي يمكف االستناد عمييا النتزاعيا مف مالكييا.  

اؿ فمسفي فكري إال أف صفة الكونية ىذه لـ تحسـ حتى في الحضارة الغربية، حيث بقيت محؿ جد

عمى المستوى الفكري والفمسفي ىناؾ اتجاىات تتبنى مفيوـ الكونية مدعمة تصورىا، بأف أي  .وسياسي

استثناء ىو مس بإنسانية اإلنساف وكرامتو، وأف أصؿ المفيوـ ال يعود إلى الحضارة الغربية فقط، بؿ 

المقابؿ . وفي 1مشترؾ ساىمت فييا كؿ الديانات وكؿ الثقافات، وأصبح بالتالي معطى وتراث إنساني

ىناؾ تيارات أخرى تؤمف بفكرة النسبية الثقافية، والتي ترى أف النزعة الكونية لحقوؽ اإلنساف ال تقـو عمى 

فميس ىناؾ إنساف عالمي مجرد بسبب اختالؼ األفراد حسب أوضاعيـ االجتماعية أساس عممي سميـ، 

 نسي و إيطالي و روسي".، ىناؾ فر عالميفحسب جوزيؼ دوميستر: "ليس ىناؾ إنساف  .2والثقافية

أما عمى المستوى السياسي واإليديولوجي، فقد ظيرت النظرية الماركسية التي رأت أف حقوؽ 

اإلنساف كما تبمورت في الفمسفة الميبرالية، والتي حاولت الدولة الرأسمالية فرضيا عمى كؿ المجتمعات، 

ىو وحده القادر عمى ممارستيا، في حيف أف ىي حقوؽ اإلنساف البورجوازي فقط، المالؾ لوسائؿ اإلنتاج، و 

                                                           
ىه حان دبىي: " ِاإلاُت خلىق ؤلاوعان" لمً جشحماث  في الحماًت الذولُت لحلىق ؤلاوعان" إِذاد مدمذ - 1 ذ ًمىً الشحُى إلى: ٍس للمٍض

 12، ؿ2000والخإَُل لحلىق ؤلاوعان، حّض، الُمً،  ؤمحن اإلاُذاوي، مشهض اإلاّلىماث
اث الصخفُت" جشحمت د. ِلي لىي، ميؽىساث اإلاؤظعت الّشبُت لليؽش - 2 سوبحر ؼاسفان وحان حان ظىبحر: " خلىق ؤلاوعان والحٍش

 .34، ؿ1999وؤلابذاُ، 
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الطبقات المحرومة تبقى ىذه الحقوؽ بالنسبة ليا حقوؽ شكمية، ال تفيدىا في تغيير وضعيتيا االجتماعية 

 واالقتصادية المزرية، لذلؾ دعت الماركسية إلى تبني حقوؽ جديدة وىي الحقوؽ االقتصادية واالجتماعية. 

ي والسياسي إلى فضائنا العربي واإلسالمي، خصوصا مع تواجد قيـ لقد انتقؿ ىذا النقاش الفكر 

وثقافات ومعتقدات مغايرة لمنسؽ الغربي، مع ظيور ثالث تيارات: األوؿ يرفع شعار كونية حقوؽ 

رية لحقوؽ اإلنساف"، يرى أف حقوؽ اإلنساف منظومة كمحمد  سبيال مثال في كتابو "األسس الفاإلنساف، ف

تستمد ىذه الصفة مف شمولية مضمونيا، بحكـ أنيا تنادي بمجموعة مف القيـ المثالية كونية، وأنيا 

 .1الشاممة

في المقابؿ ىناؾ مف يرى أف الكونية المدعاة لحقوؽ اإلنساف افتراء، وأنيا وجو مف وجوه الييمنة 

ربية واإلسالمية ليا الثقافية الغربية، وأنيا طريقة لفرض توجو معيف ىو النظرية الغربية. فالمجتمعات الع

كما أف ىناؾ تيارا توفيقيا يرى أف ال   .2مرجعيتيا التي منيا تنطمؽ لمحكـ عمى ىذه المنظومة أو تمؾ

" الديمقراطية وحقوؽ اإلنساف" عمى  تعارض بيف الكونية والخصوصية. فمثال يؤكد الجابري في كتابو

رى أف ىناؾ تكافؤا وتماثال بيف معطيات عالمية حقوؽ اإلنساف حتى في المرجعية اإلسالمية، حيث ي

الفمسفات التأطيرية لمفاىيـ حقوؽ اإلنساف في اإلطار الغربي، مع النصوص اإلسالمية مف كتاب وسنة. 

ولموصوؿ إلى ىذه الخالصة اعتمد الجابري اإلسالـ المعياري أي القرآف والسنة، وليس اإلسالـ التاريخي 

 .3كما تبمور في التجربة اإلسالمية

مفيوـ آخر ىو المرجعية  -الذي لـ يحسـ فكريا وفمسفيا كما رأينا–وقد نتج عف مفيوـ الكونية 

الدولية لحقوؽ اإلنساف. فقد  تبمور لدى الفاعميف الحقوقييف منذ الحرب العالمية الثانية، وعي بأف حقوؽ 

                                                           
ت لثلافت خلىق ؤلاوعان" اإلاشهض الثلافي الّشبي، ال- 1  .2010ذاس البُماء، مدمذ ظبُال: ألاظغ الفىٍش

خ  -َل وىهُت خلىق ؤلاوعان ؤمش مدعىم فُه؟  بالٌ الخلُذي: - 22 ذة الخجذًذ، بخاٍس -28في مىاكؽت َادبت للذهخىس مدمذ ظبُال، حٍش

01-2011. 
ت الذًيُت واإلاشحُّت العُاظُت" ملذماث، ِذد - 3  .14ؿ ،2002، ؼخاء 24هماٌ ِبذ اللىُف: " فلعفت خلىق ؤلاوعان بحن اإلاُّاٍس
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لدولة ىي المنتيكة لحقوؽ اإلنساف ال يمكف حمايتيا إال عف طريؽ قانوف دولي ممـز لمدوؿ، باعتبار أف ا

األفراد، فكاف لزاما إخضاع قانوف الدولة المحمي لمرجعية دولية تسمو عميو وتوجيو. فمع بداية القرف 

العشريف، ومع الديكتاتوريات التي عرفيا العالـ ومآسي الحربيف العالميتيف، ظير أف ىذه الدوؿ ىي دوؿ 

انيف معينة، لكنيا دوؿ تنتيؾ حقوؽ اإلنساف. لذلؾ قانوف بالمعنى الشكمي، مع خضوعيا لدساتير وقو 

صيغت العديد مف االتفاقيات الدولية التي صادقت عمييا جؿ الدوؿ، وأصبحت تمثؿ تراثا مشتركا 

لإلنسانية، وتعبر عف تفاعؿ الحضارات. لذلؾ أصبحت قواعد القانوف الدولي في ىذا المجاؿ في قمة 

عف ذلؾ تغير في التراتبية القانونية، فأصبحت المعايير الدولية ىي اليـر القانوني داخؿ الدولة. و نتج 

 .1المرجعية الموجو لقوانيف الدولة بكؿ تصنيفاتيا

وحسب ميشيؿ مياي، فكؿ نسؽ مف القواعد القانونية، ال يمكف أف يتأسس دوف مبدأ مف التدرج ، 

ف الوضعي الحديث تأسس في بداية .  فالقانو 2تدرج القواعد، فيناؾ قاعدة أسمى توجو القواعد األدنى

ومع الثورة الفرنسية  نشأتو عمى قانوف موجو ىو القانوف العرفي أو القانوف الكنسي أو القانوف الممكي.

،  التي أصبحت الموجية لكؿ 1798ىناؾ قاعدة أسمى جديدة ىي إعالف حقوؽ اإلنساف والمواطف ؿ 

. وبعد الحرب العالمية الثانية، وانتشار فكرة التقنيف 3القديـالقوانيف األخرى بدؿ القانوف الممكي في النظاـ 

الدولي لحقوؽ اإلنساف، أصبحت القاعدة الموجية ىي القاعدة الدولية، مع صياغة اإلعالف العالمي 

لحقوؽ اإلنساف والعديد مف االتفاقيات الدولية، بدءا بالعيديف الدولييف الخاصيف بالحقوؽ المدنية والسياسية 

 ؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية.والحقو 

                                                           
1 - Lochak ( D) : « les droits de l’homme » Tarik édition, Rabat, 2008 p 59. 
2 -Ibid, p 31 
3- Ibid p32 
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ووفؽ ىذه الصيرورة التاريخية، ظير مبدأ سمو االتفاقيات الدولية عمى التشريعات المحمية في 

المعاىدات  55خص في مادتو  1958فالدستور الفرنسي لسنة -العديد مف الدساتير الديمقراطية. 

ونا، بقوة تفوؽ قوة القوانيف، شريطة مبدأ المعاممة واالتفاقيات التي تـ التصديؽ أو الموافقة عمييا قان

، اعتبر في مادتو 1993دجنبر  20المعدؿ بتاريخ  1949ماي  23بالمثؿ. كما أف الدستور األلماني ؿ 

أف القواعد العامة لمقانوف الدولي تشكؿ جزءا ال يتجزأ مف القانوف الفيدرالي، وليا أسبقية عمى القوانيف  25

ليدؼ مف االعتراؼ بمبدأ سمو االتفاقيات الدولية عمى التشريعات المحمية، ىو نقؿ المحمية. ولعؿ ا

مضاميف القانوف الدولي إلى المستوى المحمي، وجعؿ القاضي بمختمؼ تخصصاتو قادرا عمى االعتماد 

 عمى القاعدة الدولية، كمما كانت حامية لحقوؽ وحريات األفراد.

دولية عمى التشريعات المحمية؟ ألف المفيـو الجوىري لدولة الحؽ لماذا المطالبة بسمو االتفاقيات ال

والقانوف، يتطمب أف تكوف ىناؾ قاعدة دولية أسمى موجية لمتشريعات المحمية في مجاؿ حماية حقوؽ 

اإلنساف، وأيضا ألف ىناؾ فرؽ مف حيث اإللزامية بيف القاعدة المحمية والقانوف الدولي. لذلؾ لمنح 

لمستوى المحمي لقواعد القانوف الدولي، تطالب المنظمات الحقوقية الدوؿ بالنص في اإللزامية عمى ا

 دساتيرىا عمى مبدأ السمو. 

فرغـ أف ىناؾ مف يرى أف قواعد القانوف الدولي ممزمة، ألنيا تيدؼ إلى حماية القيـ االنسانية 

عمى الدوؿ العمؿ عمى تحقيؽ  يفرض 56و  55العميا المشتركة، وألف ميثاؽ األمـ المتحدة في المادتيف 

مقاصد األمـ المتحدة ومنيا احتراـ حقوؽ اإلنساف، لكف ال يمكف أف نتحدث عف نفس اإللزامية التي يتوفر 

عمييا التشريع المحمي، نظرا الختالؼ المجتمع الدولي عف المجتمع المحمي. فعمى المستوى المحمي، 

، وىي السمطة التنفيذية والسمطة التشريعية والسمطة ىناؾ ثالث سمطات ليا ميمة إدارة شؤوف المجتمع

القضائية، وكؿ ما تضعو السمطة التشريعية مف قوانيف يصبح ممزما داخؿ الدولة، وتعمؿ السمطة التنفيذية 
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عمى تطبيقو عمى أرض الواقع، كما تكفؿ السمطة القضائية الفصؿ في المنازعات الناتجة عف تطبيؽ ىاتو 

 Droit 1وؽ والحريات التي يحمييا التشريع المحمي، فنحف ىنا  أماـ قانوف خضوعالنصوص وحماية الحق

de subordination 

عمى المستوى الدولي، فال وجود لمثؿ ىذه السمطات. فيناؾ مجموعة مف اإلرادات المتساوية،  أما

وأف كؿ دولة تممؾ نفس األىمية القانونية. وىناؾ مبادئ في القانوف الدولي تفرض عدـ تدخؿ أي دولة في 

ميا شارعة فوؽ إرادات شؤوف الدولة األخرى، وبالتالي فإف القاعدة القانونية الدولية ال تصدر عف إرادة ع

نما ىي نتيجة اتفاؽ إرادات الدوؿ.   الدوؿ، وا 

لقد أدى ىذا االختالؼ في االلزامية إلى المناداة بسمو المعاىدة الدولية عمى التشريعات المحمية، 

وىذا السمو سيؤدي إلى إبطاؿ كؿ نص دستوري أو قانوني مخالؼ لمقانوف الدولي. والمراد مف السمو ىو 

إشكالية ثنائية الخصوصية الوطنية وكونية المواثيؽ الدولية، مف خالؿ اإلقرار الدستوري بسمو تجاوز 

المعاىدات الدولية عمى القوانيف الداخمية، والتنصيص عمى مرجعية المعاىدات الدولية في العمؿ 

ني في حاالت ، واليدؼ منيا ىو االحتكاـ إلى الثراء الكو 2القضائي، واعتبارىا مصدر التشريع الوطني"

 . 3التنازع بيف المرجعيات الفكرية والسياسية المختمفة

يديولوجي قوي في المجاؿ  وقد كانت المرجعية الدولية لحقوؽ اإلنساف، محؿ جداؿ سياسي وا 

السياسي العربي، بيف تيار يصنؼ عمى أنو عمماني يتبنى بشكؿ مطمؽ المرجعية الدولية يدعو إلى سمو 

باقي القوانيف الوطنية، ويدعو إلى مالئمة التشريعات الوطنية مع كؿ االتفاقيات  المرجعية الدولية عمى

                                                           
 .160.ص1999علي كسيمي، خلوق إلاوسان ، جطوزها ومسحعيتها/ مطبعت داز اليشس املغسبيت، - 1
الح الذظخىسي،  ؿ -مىخذي بذابل اإلاغشب- 2  .15اإلاجخمْ اإلاذوي وؤلـا
 .2ؿ2011ًىهُى  7ؤحل حعُِذ حمُْ الحلىق للجمُْ في الذظخىس اإلاغشبي، الشباه  اإلاىٍمت اإلاغشبُت لحلىق ؤلاوعان، اإلاشافّت: مً- 3
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يمثمو  اإلسالميوف عامة، يتنبى مرجعية -. وتيار ثاف 1الدولية، ورفع كؿ التحفظات عمى ىذه االتفاقيات

ية لحقوؽ مغايرة لممرجعية الدولية. ونميز في إطاره بيف موقفيف: األوؿ يرفض بشكؿ مطمؽ الشرعة الدول

اإلنساف، ويرى أنيا تعبر عف الرغبة في عوممة القيـ الغربية وفرضيا عمى المجتمعات اإلسالمية، وعادة 

اعتمدوا منيج شرعي واضح في ىذا المجاؿ، وساعده في ذلؾ  يصنؼ ضمف ىذا التيار السمفيوف الذيف

نظمة القائمة. لذلؾ لـ يكف بعده إلى حد ما عف ضغوط المواجية السياسية أو العسكرية مع أي مف األ

ىذا التيار في حاجة إلى التزامات دولية لمضغط عمى األنظمة السياسية القائمة، مع مراعاة تفاوت الرؤى 

 واالجتيادات.

وفي المقابؿ ىناؾ حركات اإلسالـ السياسي المعتدلة )اإلخواف المسمموف والتيارات المنبثقة  

القائمة، لذلؾ استعممت في خطابيا القانوف الدولي لمواجية  عنيـ(، والتي دخمت في صراع مع السمطة

انتياكات األنظمة القائمة لحقوؽ اإلنساف، لكف في نفس الوقت اعترضت عمى العديد مف المقتضيات التي 

ويرى ىذا التيار أف ىناؾ مجاال واسعا لالتفاؽ وبأف مجاؿ التحفظ يمثؿ  تتناقض مع المرجعية اإلسالمية.

مرتبط ببعض البنود في ىذه االتفاقيات والتي تتعارض مع السيادة الوطنية والمعتقدات الدينية، حيزا ضيقا، 

 . 2وىنا ينبغي إعماؿ مبدأ التحفظات

وقد حاوؿ الميثاؽ العربي لحقوؽ االنساف تجاوز ىذا الجدؿ مف خالؿ تنصيصو عمى االلتزاـ 

بالشرعية الدولية : "... تأكيدا لمبادئ ميثاؽ األمـ المتحدة واالعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف وأحكاـ 

ة واالجتماعية والثقافية، العيديف الدولييف لألمـ المتحدة بشاف الحقوؽ المدنية والسياسية والحقوؽ االقتصادي

                                                           
ذ ًمىً الشحُى إلى مزهشاث ومىالب الجمُّت اإلاغشبُت لحلىق ؤلاوعان مً ؤَمها - 1 البُان الّام الفادس ًِ اإلاؤجمش الخاظْ للمٍض

 www.amdh.org.ma، هلال ًِ اإلاىكْ الالىترووي للجمُّت: 2010في ماي  للجمُّت
ساؼذ الغىىش ي: "خلىق ؤلاوعان في ؤلاظالم: َل مً خذ فاـل بحن خىاب ؤلاظالمُحن الّشب ولإلظالمُحن غحر الّشب؟" وسكت كذمذ  -  2

خ  ت لحلىق ؤلاوعان بخاٍس   www.facebook.com، هلال ًِ مىكْ ؼبابا خشهت النهمت ِلى الفاٌعبىن:2006-4-26في هذوة ؤلاظىىذٍس
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. لكف مع التأكيد عمى اليوية 1ومع األخذ في االعتبار إعالف القاىرة حوؿ حقوؽ االنساف في االسالـ"

الوطنية العربية في المادة األولى، وىو ما يؤكد استمرار الجدؿ بيف دعاة العالمية والمدافعيف عف 

 الخصوصية

العربية الجديدة، وكيؼ تعاممت مع مبدأ سمو االتفاقيات وسنناقش تأثير ىذا الجدؿ عمى الدساتير 

الدولية عمى التشريعات المحمية، لكف مع األخذ بعيف االعتبار  أف اليدؼ مف االعتماد عمى ىذه التجارب 

ليس المقارنة بينيما، واستخالص نقط االختالؼ والتشابو، لكف يبقى اليدؼ ىو الحصوؿ عمى خالصات 

يميا نسبيا عمى الدساتير العربية بشكؿ عاـ. وقد تحكـ في مضموف الدساتير واستنتاجات يمكف تعم

ا أثر عمى وىو مالذي كاف في مرحمة صياغة الدستور، العربية محؿ الدراسة طبيعة النقاش العمومي 

 العرض الدستوري الجديد.

 

I- ير.إلنسان في مرحمة صياغة الدساتالنقاش العمومي حول المرجعية الدولية لحقوق ا 

لقد احتد النقاش حوؿ مرجعية الدساتير الجديدة في كؿ الدوؿ العربية التي عرفت الحراؾ 

االجتماعي، خصوصا فيما يتعمؽ بحقوؽ اإلنساف، بيف تيارات ترى أف المرجعية التي يجب اف تسمو في 

والمصدر لكؿ ىذا المجاؿ ىي المرجعية الدولية، وأخرى تعتمد عمى المرجعية االسالمية وتجعميا األصؿ 

فمع فتح ورش اإلصالح الدستوري، الذي جاء نتيجة لمحراؾ االجتماعي القوي الذي عرفتو  التشريعات.

المنطقة العربية، ظير النقاش في الفضاء العاـ حوؿ حقوؽ اإلنساف والحريات العامة. فنظرا لمحضور 

وية، حيث سجؿ تضخـ في المطالب القوي لمفاعؿ الحقوؽ في ىذا الحراؾ، احتمت المطالب الحقوقية األول

الحقوقية المقدمة إلى المجاف والمجالس المكمفة بصياغة الدستور. ونظرا لتنوع واختالؼ مرجعيات 

                                                           
 2004وعان لعىت اإلاُثاق الّشبي لحلىق ؤلا- 1
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المشاركيف في النقاش، ظير مشكؿ المرجعية التي يجب أف تؤطر حقوؽ اإلنساف في الدستور المرتقب. 

رجعية الدولية لحقوؽ اإلنساف، بيف طرؼ يدعو فاحتد النقاش السياسي واإليديولوجي مف جديد حوؿ الم

إلى االعتراؼ الصريح بمبدأ سمو االتفاقيات الدولية عمى التشريعات المحمية واعتماد المرجعية الدولية 

دوف تحفظ. وطرؼ ثاف يتحفظ عمى القانوف الدولي المتعمؽ بحقوؽ اإلنساف، ويدعو إلى األخذ بعيف 

و ما يستوجب التحفظ عمى  العديد مف المقتضيات الواردة في المواثيؽ االعتبار الخصوصيات المحمية، وى

 الدولية ووضع شروط واستثناءات عمى مبدأ السمو. 

 التيارات المدافعة عن مبدا سمو االتفاقيات الدولية عمى التشريعات المحمية:-1

ي، وذلؾ عبر يعتبر ىذا التيار أف المدخؿ األساسي لحماية حقوؽ اإلنساف ىو المدخؿ الدستور 

التنصيص عمى سمو المرجعية الدولية عمى القوانيف الوطنية، وعمى النص في ديباجتو عمى تثبيت معايير 

ففي المغرب سجمنا العديد مف المذكرات السياسية لألحزاب والمنظمات الحقوقية تبنت ىذا  .حقوؽ اإلنساف

سمو  "ترسيخ مبدأ االشتراكي عمىفقد أكدت مذكرة االتحاد الطرح، وباألخص األحزاب اليسارية. 

االتفاقيات وااللتزامات الثنائية الخاضعة لمتبادلية والمعاىدات الدولية ذات الصمة بحقوؽ اإلنساف، وبشكؿ 

.  1عاـ معايير القانوف الدولي والقانوف اإلنساني عمى القوانيف الوطنية وضرورة نشرىا في الجريدة الرسمي"

. نفس الشيء 2ىناؾ دعوة إلى سمو المواثيؽ الدولية عمى القوانيف الوطنيةو في مذكرة حزب الطميعة 

نجده في مذكرة حزب المؤتمر الوطني االتحادي، التي دعت إلى "التأكيد عمى التزاـ المغرب بحقوؽ 

نساف كما ىي متعارؼ عمييا عالميا، وجعؿ مواثيقيا مرجعا لمتشريع، والتأكيد عمى سمو التشريعات إلا

                                                           
، هلال ًِ اإلاىكْ الالىترووي لفماء الحىاس الِعاسي:  2012مزهشة خضب الاجداد الاؼتراوي، خٌى إـالح الذظخىس لعىت  - 1

/gauches.wordpress.com 
الح الذظخىسي لعىت - 2 ، في اإلاىكْ الالىترووي للحضب، وهلال ًِ مىكْ: 2012مزهشة خضب الىلُّت الذًملشاوي خٌى الـا

gauches.wordpress.com 
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وفي مذكرة  .1عمى القوانيف الوطنية، وىو ما يوجب دسترة كؿ توصيات ىيأة اإلنصاؼ والمصالحة" الدولية

، المقدمة إلى الرأي العاـ -الذي قاطع أشغاؿ لجنة تعديؿ الدستور -لحزب اليسار االشتراكي الموحد

يؼ بيا في ، مطالبة الدولة بااللتزاـ بنشر ثقافة حقوؽ اإلنساف، والتعر 2011ماي  08بمراكش في 

مختمؼ مستويات التعميـ، وتسعى عمى الخصوص لضماف إطالع جميع المواطنيف عمى نص اإلعالف 

 .2العالمي لحقوؽ اإلنساف، باعتباره وثيقة مرجعية مركزية"

ضافة إلى األحزاب اليسارية التي تتبنى عادة المرجعية العالمية لحقوؽ اإلنساف، ىناؾ أحزاب  وا 

أف "االتفاقيات التي يصادؽ عمييا المغرب، كجبية القوى الديمقراطية التي ترى  أخرى تبنت نفس الموقؼ،

تقدـ عمى القانوف الداخمي في حالة التعارض، ويحؽ لكؿ متقاض بعد نشرىا بالجريدة الرسمية الدفع بعدـ 

ى :"دعـ كما دعى حزب األصالة والمعاصرة إل. 3دستورية أي قانوف يتنافى مع أحد أحكاـ تمؾ االتفاقيات"

التأصيؿ الدستوري لحقوؽ اإلنساف، كما ىي متعارؼ عمييا دوليا، وذلؾ عبر ترسيخ واضح لمبدأ سمو 

المعاىدات واالتفاقيات الدولية ذات الصمة، وبشكؿ عاـ معايير القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف والقانوف 

 .4اإلنساني عمى القوانيف الوطنية''

ية المرجعية العالمية لحقوؽ اإلنساف، باستثناء بعض المنظمات كما تبنت أغمب المنظمات الحقوق

حيث دعت أغمب ىذه المنظمات إلى التنصيص الصريح التابعة لحزب العدالة والتنمية وحزب االستقالؿ، 

فالمنظمة المغربية لحقوؽ اإلنساف، ترى أنو عمى مبدأ سمو االتفاقيات الدولية عمى التشريعات المحمية. 

تيا بالمعايير الدولية لحقوؽ اإلنساف، فإنيا تقر بسمو القوانيف الدولية عمى القوانيف الوطنية، "ونظرا لتشب

                                                           
 /http://www.cnimaroc.ma، هلال ًِ اإلاىكْ الالىترووي للحضب: 2011مزهشة خضب اإلاؤجمش الىوجي الاجدادي خٌى دظخىس -1

 http://psu.ma ، في اإلاىكْ الالىترووي  للحضب: 2011مزهشة خضب الِعاس الاؼتراوي اإلاىخذ بمىاظبت حّذًل دظخىس - 2
، هلال  ًِ اإلاىكْ الالىترووي للحضب: 2011مزهشة حبهت اللىي الذًملشاوُت اإلالذمت للجىت حّذًل الذظخىس ٌ  - 3

frontdesforcesdemocratiques.org 
الت واإلاّاـشة اإلالذمت ؤمام لجىت حّذًل دظخىس - 4  www.pam.ma،  في اإلاىكْ الشظمي للحضب: 2011مزهشة خضب ألـا
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حيث جاء في مذكرتيا: " الباب الثاني: الحقوؽ والحريات: يؤسس ىذا الباب لمتأصيؿ الدستوري لسمو 

موقؼ  الجمعية المغربية . في نفس السياؽ يأتي 1القانوف كتعبير عف إرادة الشعب وسمو القانوف الدولي"

، ما 2010في ماي  حيث جاء في البياف العاـ الصادر عف المؤتمر التاسع لمجمعية لحقوؽ اإلنساف،

ومعايير حقوؽ اإلنساف الكونية، ومف ضمنيا  إف الدستور الديمقراطي المنشود، يجب أف يرسخ قيـ " :يمي

الرجؿ والمرأة، ومبدأ سمو المواثيؽ واالتفاقيات  المجاالت بيف المساواة، وفي مقدمتيا المساواة في كافة

مف جيتو يرى منتدى الحقيقة واإلنصاؼ "بأف  . 2عمى التشريعات الوطنية..." الدولية المصادؽ عمييا

المدخؿ ألي إصالح، يفترض االرتكاز عمى المواثيؽ الدولية لحقوؽ اإلنساف وسمو االلتزاـ بيا، وذلؾ ما 

 .3ح "يعطي المشروعية ألي إصال

وقد استنتجنا مف خالؿ استعراضنا لمختمؼ ىذه المواقؼ أنو في التجربة المغربية ، فتح النقاش 

حوؿ ىذه المرجعية منذ عقود، وىو ما جعميا مف ضمف األولويات في الخطاب السياسي الحقوقي، في 

رية الجديدة، حيف أف الفاعميف السياسييف في تونس ومصر سيركزوف أكثر عمى مقومات الدولة الدستو 

 وتأسيس السمطة عمى مبادئ الديمقراطية، ولـ ييتموا كثيرا بالمرجعية الدولية لحقوؽ اإلنساف.

ففي تونس كاف النقاش محتشما حوؿ مبدا كونية حقوؽ االنساف، وقد دأبت الرابطة التونسية 

ففي بياف ليا ، االنسافلحقوؽ االنساف عمى اعتماد المواثيؽ الدولية كمرجعية أساسية في مجاؿ حقوؽ 

دعوة إلى احتراـ حؽ التظاىر والتجمع السممي ومجمؿ الحقوؽ الفردية  2011فبراير  01صدر بتاريخ 

 .4والعامة المنصوص عمييا في اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف والمواثيؽ الدولية ذات الصمة

                                                           
 www.addoustour.net، هفاللمزهشة في اإلاىكْ الالىترووي: 2001غشبُت لحلىق ؤلاوعان ؤمام لجىت حّذًل دظخىس مزهشة اإلاىٍمت اإلا - 1

 في اإلاىكْ الشظمي للجمُّت: ، 2010في ماي  البُان الّام الفادس ًِ اإلاؤجمش الخاظْ للجمُّت اإلاغشبُت لحلىق ؤلاوعان- 2

www.amdh.org.ma 
 www.addoustour.netمزهشة مىخذي الحلُلت والاهفاف اإلالذمت ؤمام لجىت حّذًل الذظخىس، هق اإلازهشة في اإلاىكْ الالىترووي: - 3

خ  3265، الشابىت الخىوعُت لحلىق الاوعان، الحىاس اإلاخمذن الّذد  2011فبراًش  1بُان جىوغ في - 4 . 09:09، 02/02/2011بخاٍس

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=244058 
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ف موقؼ مختمؼ التيارات ا في مرحمة البحث عالمصرية نسجؿ مالحظتيف استنتجناىفي التجربة 

 مف المرجعية الدولية لحقوؽ اإلنساف:

أوال، وجدنا صعوبة في الحصوؿ عمى مذكرات األحزاب السياسية المصرية حوؿ اإلصالح الدستوري  

يناير، ولربما أف ثقافة توثيؽ المذكرات السياسية لألحزاب ومختمؼ التيارات أكثر تجدرا  25الذي تمى ثورة 

التجربة المصرية، حيث يصعب العثور عمى المذكرات والوثائؽ، خصوصا في المواقع  في المغرب، عكس

االلكترونية لألحزاب السياسية. وبناء عمى ىذه المالحظة نؤكد نسبية الخالصات واالستنتاجات التي 

 سنصؿ إلييا بالنسبة لمصر.

يدخؿ في اىتمامات العديد مف  ثانيا: أف مبدأ سمو االتفاقيات الدولية عمى التشريعات المحمية، قد ال

الفاعميف السياسييف في مصر، كما ىو الشأف بالنسبة لممغرب. فحتى المذكرات السياسية التي حصمنا 

عمييا ال تتضمف أية إشارة إلى مبدأ سمو االتفاقيات الدولية عمى التشريعات المحمية. فمثال جبية اإلنقاذ، 

المية، والتي مف المفترض أف تعتمد في صراعيا مع ىذه التيارات والتي تـ تأسيسيا لمواجية التيارات اإلس

، وربما ذلؾ كاف 1عمى المرجعية الدولية لحقوؽ اإلنساف، لـ يتضمف برنامجيا أي إشارة إلى ىذه المرجعية

مقصودا، لكي ال تظير أماـ المصرييف عمى أنيا تتبنى مواقؼ عممانية. نفس الشيء بالنسبة لبرنامج 

. نفس الغياب لمكانة 2حيث خمى مف أي إشارة إلى المرجعية الدولية في مجاؿ حقوؽ اإلنسافحزب الوفد 

المرجعية الدولية في التشريعات المحمية نجده عند حزب الوسط رغـ إشارتو إلى المواثيؽ الدولية بشكؿ 

 ، وغيرىا مف األحزاب السياسية المصرية.4. وأيضا حزب مصر القوية3محتشـ

                                                           
 http://www.el-balad.com/454377بشهامج حبهت الاهلار ، في اإلاىكْ الالىترووي ـذي البلذ: - 1
 www.alwafd.orgبشهامج خضب الىفذ ، هق البرهامج في اإلاىكْ الشظمي للحضب: /- 2

إلاوسان املدهيت والسياسيت والاحخماعيت والاكخصادًت اخترام الكسامت إلاوساهيت وحميع خلوق بدُث حاء في بشهامج الحضب: " - 3

 " والثلافيت ، التي هصذ عليها الشسائع السماويت واملواثيم الدوليت

 www.alwasatparty.com .بسهامج خصب الوسط، هص البرهامج في املوكع الالكترووي للحصب: -
ذة الىوً الالىتروهُت:  بشهامج- 4 ت، هق البرهامج في حٍش  www.elwatannews.comخضب مفش اللٍى
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دعت منظمات حقوؽ اإلنساف لمنص في الدستور بوضوح عمى مرجعية المواثيؽ قد وعمى العموـ ف

. فالمنظمة المصرية لحقوؽ اإلنساف مثال تعمف أف مف 1الدولية لحقوؽ اإلنساف والتي وقعت عمييا مصر

ؽ إصالح التشريع المصري والموائح والممارسات اإلدارية وذلؾ لتتوافؽ مع اتفاقيات ومواثيأىـ أىدافيا: "

  .2حقوؽ اإلنساف الدولية"

 التيارات المدافعة عن المرجعية االسالمية:-2 

تشترؾ ىذه التيارات في اعتماد المرجعية االسالمية كمرجعية أسمى في كؿ المجاالت ومنيا 

والتي  ،ثيؽ الدوليةامجاؿ حقوؽ االنساف، وىو ما يترتب عنو رفض كؿ المبادئ التي تنص عمييا المو 

 تتناقض مع مبادئ الشريعة االسالمية.

التي في المغرب، تزعـ حزب العدالة التنمية الذي يصنؼ ضمف األحزاب اإلسالمية، التيارات 

مذكرة لمحزب نجد ما  ففي ترى اف المرجعية األسمى في مجاؿ حقوؽ االنساف ىي المرجعية االسالمية.

يفيد ذلؾ: " يرتكز تصور حزب العدالة والتنمية عمى مجموعة قواعد، تؤطر التطمع لتعزيز الضمانات 

الدستورية لمحريات العامة وحقوؽ اإلنساف، وىي قواعد انبثقت عف المرجعية اإلسالمية، وما نصت عميو 

لتزامات الدولية لممغرب في مجاؿ الحريات يقترح الحزب ما يمي: "كما أف اال مف تكريـ اإلنساف". كما

والحقوؽ، يجب أف تكتسب قوة القانوف بموافقة البرلماف عمييا، وأف تتاح إمكانية الطعف فييا مف قبؿ عشر 

أعضاء أحد مجمسي البرلماف عند المجمس الدستوري. ويقترح الحزب أف يكوف مف اختصاصات الممؾ 

بعد موافقة مجمس النواب بمقتضى قانوف". وطالب الحزب مف  التوقيع عمى المعاىدات ويصادؽ عمييا

 3.جانب آخر بتقوية سمطات مجمس النواب في مجاؿ التشريع لتشمؿ الموافقة عمى كؿ المعاىدات"

                                                           
 6سحب ظّذ وه: " خلىق ؤلاوعان جدذ مىشكت دظخىس ؤلاظالمُحن،" ؿ - 1
ت لحلىق ؤلاوعان- 2  http://ar.eohr.org:  هلال ًِ اإلاىكْ الالىترووي للمىٍمت اإلافٍش
اليامل للمزهشة في اإلاىكْ الالىترووي  الحضب:  قالى، 2011ت ؤمام لجىت حّذًل الذظخىس لعىت مزهشة خضب الّذالت والخىمُت اإلالذم- 3

www.pjd.ma 

http://www.pjd.maالن
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، في حوار مع -القيادي في الحزب-وتفصيال لموقؼ حزب العدالة والتنمية، أكد مصطفى الرميد

اإلسالمية تعمو عمى المرجعية الدولية حينما قاؿ: "حينما ندرس موقع جريدة التجديد، أف المرجعية 

المرجعية اإلسالمية، ونقارنيا بالمواثيؽ الدولية، سنالحظ أف المرجعية تعمو عمى المواثيؽ الدولية لألسباب 

ة التالية: إف المرجعية اإلسالمية ليست فقط ديف الدولة، ولكنيا أوؿ ثابت مف الثوابت الجامعة لألم

المغربية، كما ىو منصوص عميو في الفصؿ األوؿ مف مشروع الدستور. إذف فالمواثيؽ الدولية فيما يمكف 

أف نصادؽ عميو يجب أف نعود لثوابت المممكة المغربية وقوانينيا، التي ال يجوز بأي حاؿ مف األحواؿ، 

لحؽ في التحفظ. وبالتالي أف تؤدي إلى القوؿ بوجود أي اتفاقية خارج المرجعية، وىذا يحيمنا عمى ا

فالجديد في ىذا الموضوع، ىو أف المصادقة عمى أي اتفاقية دولية ال تتـ إال بعد عرضيا عمى البرلماف، 

ذا اقتضى األمر عمى المحكمة الدستورية، والتي أصبح العمماء ممثميف فييا، لذلؾ فإف المصادقة عمييا  وا 

تيا الالزمة، أما ما يشار إلى سمو المواثيؽ الدولية عمى بعد مرورىا في ىاتيف المؤسستيف، يعطييا حجي

إذف وفؽ ىذا التحميؿ كمما كاف ىناؾ . 1التشريعات الوطنية فال يمثؿ مشكال في إطار ما سبؽ بيانو"

تناقض، فاألولوية لممرجعية اإلسالمية، لكف اإلشكاؿ الذي يبقى مطروحا ىو مف يحدد لنا مكاف التناقض 

 بيف المرجعيتيف؟

أف  -القيادي في حزب العدالة والتنمية–تدعيما لمموقؼ السالؼ الذكر، يرى مصطفى الخمفي و 

تكوف المراجعة الدستورية في مجاؿ االعتراؼ بسمو االتفاقيات الدولية،  مندمجة في سياؽ تعزيز دور 

صيانة سيادتيا  المؤسسة التشريعية في المصادقة عمى االتفاقيات الدولية، واالنفتاح عمى خبرات الدوؿ في

في إطار ىذه  .2في ىذا المجاؿ، وتأكيد انخراط المغرب في السياؽ العالمي الداعـ لحقوؽ اإلنساف

                                                           
بملس البرملان، هلال عً املوكع  2010ًوهيو  29الثالثاء ًوم خالل للاء دزاس ي علده الفسيم البرملاوي لحصب العدالت والخىميت  - 1

 www.alislah.maالسسمي لحسكت الخوخيد وإلاصالح.: 
الح والخىخُذ: مفىفى الخلفي: "الا- 2 جفاكُاث الذولُت واإلاشاحّت الذظخىسٍت" هلال ًِ اإلاىكْ الالىترووي لحشهت ؤلـا

alislah.org/component/k2/item/18588-khalfi.html 
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المرتكزات، فإف النص عمى مرجعية المعاىدات واالتفاقيات الدولية عمى التشريع الوطني ينبغي أف يكوف 

 :محددا بأربعة مقتضيات

مف الدستور الحالي، والذي يحصر المعاىدات التي تشترط فييا  31شاممة لمقتضى الفصؿ  مراجعة -1

بالمعاىدات "التي تترتب عمييا تكاليؼ تمـز مالية الدولة " حيث ال يتـ ذلؾ "إال بعد   مصادقة البرلماف

 ، وذلؾ لتشمؿ كؿ القضايا."الموافقة عمييا بقانوف

يس عادية. ويحدد القانوف التي يصدر عمى ضوء ذلؾ حيثيات جعؿ ىذه المصادقة بشروط دقيقة ول-2

ىذه المصادقة، وخاصة ما ييـ التحفظات والبيانات التفسيرية، حتى يكوف أي إلغاء ليا أو مراجعة ليا 

بقانوف. ويمكف ىنا اإلحالة عمى النموذج األمريكي الذي يذىب أبعد مف ذلؾ، حيث يجعؿ ىذه المصادقة 

ي أعضاء مجمس الشيوخ، وقبميا بوجود مشورة أثناء التفاوض، حيث نصت الفقرة ثمث  مشروطة بحيازة

الثانية مف المادة الثانية التي تنظـ عمؿ السمطة التنفيذية مف الدستور األمريكي، أف الرئيس تكوف لو 

س السمطة، بمشورة مجمس الشيوخ وموافقتو، لعقد معاىدات، شرط أف يوافؽ عمييا ثمثا عدد أعضاء المجم

 ."الحاضريف

أف يتـ اشتراط حصوؿ المالئمة مع المرجعية اإلسالمية لمدولة، في المراجعة الدستورية القادمة في -3

 المغرب.

مف الدستور، والتي جاء فييا "تقع المصادقة عمى  31مراجعة مقتضيات الفقرة الثالثة مف الفصؿ  -4

ر باتباع المسطرة المنصوص عمييا فيما المعاىدات التي يمكف أف تكوف غير متفقة مع نصوص الدستو 

يرجع لتعديمو"، وذلؾ عبر تحديد آليات إثارة ىذه القضية وتوسيع مجاؿ اإلثارة، مف مثؿ ما ينص عميو 

"إذا صرح المجمس الدستوري، بناء عمى إخطار مف رئيس الجميورية،  54الدستور الفرنسي في المادة 

مجمس   في  ستيف عضوا  أو  نائبا  ستيف  أو  مسيف،المج  رئيس أحد  أو  األوؿ،  الوزير  أو
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بندا مخالفا   دوليا ما، يتضمف  أف تعيدا  الشيوخ،

أو الموافقة عميو إال بعد مراجعة   الدولي  التعيد  ىذا  عمى  بالتصديؽ  يؤذف  ال  فإنو  لمدستور،

  ."الدستور

مة المصادقة عمى االتفاقية ومف خالؿ ىذا الحوار وضع مصطفى الخمفي شروطا تخص أوال مرح

لمحيمولة دوف تمرير أي اتفاقية فييا تناقض مع المرجعية اإلسالمية، ثـ شروطا أخرى تخص مكانة 

 االتفاقيات الدولية في الوثيقة الدستورية حيث ال يجب االعتراؼ بالسمو إال وفؽ شروط محددة.

رجعية االسالمية في مواجية في تونس تعد حركة النيضة مف ضمف التيارات المدافعة عف الم

، لكف مع محاولة ابراز امكانات التوافؽ بيف المرجعيات إال في المرجعية العالمية في مجاؿ حقوؽ االنساف

ما نذر مف الحقوؽ والحريات التي فييا تناقضا صريح مع مبادئ الشريعة االسالمية. ويشرح راشد 

مصمحة لمعباد وخير وعدؿ ومعقوؿ، ال يمكف إال أف  "...أف كؿ ما ىو الغنوشي زعيـ الحركة ذلؾ بقولو:

يجد لو مكانا مريحا في اإلسالـ، مثؿ مبادئ الحكـ الديمقراطي وحقوؽ اإلنساف إلى سائر النظـ والترتيبات 

اإلدارية واإلنتاجية التي ثبت نفعيا لمناس، وذلؾ إما في نصوصو الصريحة أو في مقاصده الثابتة. 

جزئيات القميمة المختمفة مع ما ورد في اإلعالنات والعيود الدولية لحقوؽ وبصرؼ النظر عف بعض ال

اإلنساف، والتي يحدث حوؿ بعضيا االختالؼ داخؿ الديمقراطيات الغربية ذاتيا، مثؿ العقوبات عمى 

بعض الجنايات كجناية القتؿ العمد، ىؿ يعاقب عميو بالقصاص أـ بالسجف أـ بالدية أـ بعفو ولي الدـ.؟ 

مثؿ الضوابط عمى العالقات الجنسية ومنيا العالقات الزوجية. عدا جزئيات محدودة فإف االتجاه ومف 

 1العاـ ىو التوافؽ واالنسجاـ"

                                                           
ساؼذ الغىىش ي: "خلىق ؤلاوعان في ؤلاظالم: َل مً خذ فاـل بحن خىاب ؤلاظالمُحن الّشب ولإلظالمُحن غحر الّشب؟" وسكت كذمذ  -- 1

خ  ت لحلىق ؤلاوعان بخاٍس   www.facebook.com، هلال ًِ مىكْ ؼبابا خشهت النهمت ِلى الفاٌعبىن:2006-4-26في هذوة ؤلاظىىذٍس
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 -فبرنامج جماعة اإلخواف المسمميففي مصر يبدو أف األحزاب اإلسالمية ليس ليا موقؼ موحد. 

لعاـ، جاء فيو: "شعبنا الحبيب نتقدـ لؾ الذراع الدعوي لحزب الحرية والعدالة، الذي قدـ إلى الرأي ا

ببرنامجنا ىذا الذي يسعى لتحقيؽ نيضة شاممة في كافة المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية 

والثقافية، محترمًا الشرعية الدستورية واألعراؼ والمواثيؽ والمعاىدات واالتفاقات الدولية وكافة االتفاقات 

ف الشعوب وتحقيؽ العدؿ والمساواة... يعد احتراـ العيود والمواثيؽ الخاصة التي تدعو إلى التعاوف بي

بحقوؽ اإلنساف في القانوف الدولي، ضمانة ميمة لرعاية حقوؽ اإلنساف وحمايتو مف التعذيب والتمييز، 

ية، والعمؿ فيجب االلتزاـ باالتفاقيات المتعمقة بالحقوؽ المدنية والسياسية، واالقتصادية والثقافية واالجتماع

  1عمى وضعيا حيز التطبيؽ"

ومف خالؿ قراءة أولية ليذا البرنامج يتضح  أف الجماعة لـ تضع أي تحفظ مف أي نوع عمى مبدأ 

مرجعية المواثيؽ الدولية لحقوؽ اإلنساف، وىذا في حد ذاتو يعتبر طفرة في موقؼ اإلسالمييف بشكؿ عاـ، 

يالحظ أيضا في ىذا السياؽ أنو لـ يتـ إيراد التحفظ  واإلخواف المسمميف في مصر بشكؿ خاص. كما

لكف مع ذلؾ يتضمف البرنامج العديد مف النقط  التقميدي "بشرط عدـ التعارض مع الشريعة اإلسالمية".

التي في تناقض صريح مع القانوف الدولي. فالبرنامج يعد بتطبيؽ الحدود في دولة اإلخواف المسمميف، بما 

بتر األطراؼ والرجـ حتى الموت، ألنو "تتوافر فييا صفة الحسـ والردع" ...  تنص عميو مف عقوبات

و"ىى أكثر األدوات فاعمية في السيطرة عمى الجريمة وردعيا في مختمؼ المجتمعات، بما في ذلؾ 

 .2المجتمعات غير المسممة"

                                                           
 www.ikhwanwiki.com// ، هلال ًِ اإلاىكْ الشظمي للجماِت2012بشهامج حماِت ؤلاخىان اإلاعلمحن لعىت - 1

 - 2332العدد: -املخمدنالحواز بهى الذًً خعً: بشهامج ؤلاخىان اإلاعلمحن في مفش مً مىٍىس خلىق ؤلاوعان" اإلاجلت الالىتروهُت -2 

2008  /7  /4 - 10:27  
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، مع 1ؽ اإلنسافوفي المقابؿ لـ ييتـ برنامج حزب النور السمفي بالمرجعية الدولية فيما يخص حقو 

الحضور القوي لممرجعية اإلسالمية. وىذا الموقؼ يتناغـ عادة مع مواقؼ التيارات السمفية مف المرجعية 

 الكونية التي تبقى مرفوضة بشكؿ مطمؽ.

نستنتج مف خالؿ قراءتنا لكؿ ىذه المواقؼ، أف ىناؾ نقاش محتشـ في مصر وتونس حوؿ 

تى حينما استعممتو الحركات اإلسالمية، فكاف اليدؼ ىو طمأنة المرجعية الدولية لحقوؽ اإلنساف، وح

الغرب بالدرجة األولى مف خالؿ التأكيد عمى التزاميا بالقانوف الدولي. وربما أف السبب في تيميش 

المرجعية الدولية لحقوؽ اإلنساف في الخطاب السياسي والحقوقي المصري، ىو أف كؿ االىتماـ مركز 

عد الثورة، لذلؾ ىناؾ اىتماـ كبير بتأسيس السمطة السياسية في الجميورية الثانية عمى تأسيس دولة ما ب

 مى مبادئ الديمقراطية الحديثة.  ع

ومف خالؿ ىذا الجدؿ القائـ في المجاؿ السياسي العربي بيف المدافعيف عف كونية حقوؽ االنساف، 

 حظات:والتيارات التي تتبنى المرجعية االسالمية، نسجؿ جممة مف المال

أف ىناؾ شبو إجماع عمى ضرورة االلتزاـ بحقوؽ اإلنساف في الوثيقة الدستورية، كما ىو متعارؼ عمييا -

دوليا، مع الحضور القوي لممطالب الحقوقية لدى الفاعميف الحقوقييف وقت الحراؾ. لكف مع تسجيؿ خالؼ 

مي، والمناديف بضرورة التمسؾ حاد بيف المناديف بالسمو الصريح لمقانوف الدولي عمى التشريع المح

 بالثوابت الوطنية والمرجعية اإلسالمية.

نسجؿ اختالؼ استراتيجية كؿ ىذه األطراؼ وىي تتناوؿ المرجعية الدولية، فالمنظمات الحقوقية وأحزاب -

اليسار تتبنى المرجعية الكونية وتطالب بمصادقة الدوؿ العربية عمى كؿ االتفاقيات الدولية، واالعتراؼ 

                                                           
 www.alnourparty.org، هق البرهامج في اإلاىكْ الشظمي للحضب: 2012بشهامج خضب الىىس العلفي لعىت - 1
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بسمو ليذه االتفاقيات عمى التشريعات المحمية، مف أجؿ الضغط عمى النظاـ السياسي، وتمكيف مناضمييا 

 مف اآلليات الدولية لحقوؽ اإلنساف لحمايتيـ مف القمع السياسي. 

تحاوؿ األحزاب االسالمية التي تؤسس مرجعيتيا عمى الشريعة اإلسالمية أف يظير في الفضاء العاـ -

سؾ بمرجعيتو، لكف مع الرغبة في طمأنة األخر بأف توجياتو حداثية. لذلؾ فيي ال يرى عمى أنيا متم

مانعا في التنصيص عمى مبدا سمو االتفاقيات الدولية عمى التشريعات المحمية لكف بشروط تضمف سمو 

 المرجعية االسالمية 

نساف في المغرب بيذه إف تصاعد المطالب الحقوقية وفتح النقاش حوؿ المرجعية الدولية لحقوؽ اإل-

الحدة، جاء في سياؽ تميز بانفتاح المغرب عمى المعايير الدولية منذ عقد التسعينات، ورغبتو في كسب 

المشروعية الحقوقية الحداثية عمى المستوى الدولي. وىو سياؽ ربما يختمؼ عف السياؽ التونسي 

 واألحزاب السياسية.والمصري، حيث لـ يحظ المبدأ باىتماـ كبير مف طرؼ المنظمات 

 

II-  عمى التشريعات المحمية.من مبدأ سمو االتفاقيات الدولية العرض الدستوري الجديد وموقفو 

المغرب، وبعد الضغط  اختمؼ سياؽ وضع الدستور في النماذج التي اعتمدناىا في الدراسة. ففي

فبراير، تـ فتح ورش اإلصالح الدستوري في ظؿ استمرارية النظاـ  20االجتماعي الذي مارستو حركة 

، والذي جاء بتطور ميـ في مجاؿ 2011السياسي، وىو ما مكف مف تعديؿ دستوري عميؽ مع دستور 

العابديف بف عمي، وانتخاب  حقوؽ اإلنساف )أ(. في حيف شيدت تونس تورة أدت إلى انييار نظاـ زيف

بعد أف تـ التوافؽ حولو في الحوار  2014مجمس تأسيسي صادؽ عمى مشروع الدستور التونسي الجديد ؿ

يناير أسس  25الوطني )ب( وفي المقابؿ عرفت التجربة المصرية مدا وجزرا بيف نظاـ جديد أعقب ثورة 
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ث الذي أطاح بحكـ مرسي، ووضع دستور ، وىو الحد1يونيو 30، وانقالب أو ثورة 2012لو دستور 

 اعتبر عودة لمنظاـ القديـ)ب(. 2014جديد ىو دستور 

 

 مبدأ سمو االتفاقيات عمى التشريعات المحمية في الدستور المغربي. -1

المغرب مند عقد التسعينات تطورات ميمة في مجاؿ حقوؽ اإلنساف، مع اإلفراج عف  شيد

المعتقميف السياسييف، وتأسيس ىيأة اإلنصاؼ والمصالحة مف أجؿ طي صفحة الماضي فيما يخص 

االنتياؾ الجسيمة لحقوؽ اإلنساف، التي عرفيا المغرب في ما سمي بسنوات الجمر والرصاص. وقد 

 الب بفضؿ ضغط قوي مارستو المنظمات الحقوقية محميا ودوليا.تحققت ىذه المط

في ظؿ ىذا السياؽ، ظمت العديد مف القوى السياسية والحقوقية تطالب باالعتراؼ بسمو 

االتفاقيات الدولية المتعمقة بحقوؽ اإلنساف عمى التشريعات المحمية. فقد جاء في مذكرة الكتمة الديمقراطية 

الموجية إلى الممؾ مطالبة بما يمي: "سمو االتفاقيات الدولية  1996ية، لسنة حوؿ اإلصالحات الدستور 

وىو مطمب  2.يقدمو في شأنيا مف تحفظات" الداخمي باستثناء ما التي يصادؽ عمييا المغرب عمى القانوف

 رفعتو المنظمات الحقوقية في ىذه الفترة.

دولية المتعمقة بحقوؽ اإلنساف، حيث التزاـ المغرب بالمواثيؽ ال 1996وبعد ذلؾ، أعمف دستور 

في جاء في ديباجتو ما يمي: "... إدراكا منيا لضرورة إدراج عمميا في إطار المنظمات الدولية، فإف 

المممكة المغربية العضو الكامؿ والنشيط في ىذه المنظمات، تتعيد بالتزاـ ما تقتضيو مواثيقيا مف مبادئ 

                                                           
ُف َىا خعب الاهخماءاث العُاظُت، فاإلخىان اإلاعلمىن والذاِمحن إلاؽشوِهم ٌّخبرون ؤن ألامش ًخّلم باهلالب ِلى - 1 ًخخلف الخـى

ُت ولِغ زىسة، وفي اإلالابل ًشي اإلاىاَمىن للحشهت ؤن ألامش ًخّلم بثىسة جصحُدُت.  الؽِش
وكذ كذمذ َزٍ اإلازهشة في ٌل الىلاػ الزي ؼهذٍ اإلاغشب في ِلذ الدعُّىاث مً ؤحل الخإظِغ لخجشبت الخىاوب، التي وان الهذف - 2

ا مً منها جمىىحن ؤخضاب الىخلت الذًملشاوُت مً حؽىُل خيىمت جلىد  البالد في َزٍ الفترة. وواهذ زلافت اإلازهشاث العُاظُت حؽيل هِى

 الخىاـل العُاس ي بحن اإلالً والىخلت الذًملشاوُت.

 www.addoustour.net، الىق اليامل للمزهشة في اإلاىكْ الالىترووي : 2012مزهشة الىخلت الذًملشاوُت لعىت -
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اإلنساف، كما ىي متعارؼ عمييا عالميا". ومع ذلؾ لـ يعترؼ  وحقوؽ وواجبات، وتؤكد تشبتيا بحقوؽ

الدستور الجديد صراحة بسمو االتفاقيات الدولية عمى التشريعات المحمية، رغـ أف القضاء المغربي منح 

 .1األولوية في العديد مف النوازؿ لالتفاقيات الدولية عمى التشريعات المحمية

تطالب باالعتراؼ الدستوري الصريح بسمو االلتزامات الدولية عمى  لذلؾ ظمت المنظمات الحقوقية

مف أىـ توصيات ىيأة اإلنصاؼ والمصالحة، دعـ التأصيؿ الدستوري لحقوؽ اإلنساف ف القوانيف المحمية.

كما ىي متعارؼ عمييا دوليا، وذلؾ عبر ترسيخ واضح لمبدأ سمو المعاىدات واالتفاقيات الدولية ذات 

 .2ؿ عاـ معايير القانوف الدولي والقانوف اإلنساني عمى القوانيف الوطنيةالصمػة، وبشك

بفقرة ىامة في الديباجة نصت عمى ما يمي: "جعؿ  2011دستور  في ظؿ ىذا المسار، جاء

االتفاقيات الدولية، كما صادؽ عمييا المغرب، وفي نطاؽ أحكاـ الدستور، وقوانيف المممكة، وىويتيا 

مو، فور نشرىا عمى التشريعات، مع ما تتطمبو تمؾ المصادقة". ونبدي مالحظتيف الوطنية الراسخة تس

 عمى ىذه الفقرة:

أوال: عمى مستوى الصياغة تضمنت الفقرة العديد مف الفواصؿ، وىو نتج عنو غموض وركاكة في -

 األسموب.

                                                           
لى )مدىمت الىلن خالُا( كمُت جخّلم بخىبُم اإلاادة -1 مً الّهذ الذولي الخاؿ بالحلىق اإلاذهُت  11ِشلذ ِلى ؤهٍاس اإلاجلغ ألِا

ل اإلاجلغ إلى  والعُاظُت التي جىق ِلى " ؤهه ال ًجىص سجً إوعان ِلى ؤظاط ِذم كذسجه ِلى الىفاء بالتزام حّاكذي فلي"  وجـى

ا ٌهحر سفن جىبُم ؤلاهشاٍ البذوي ه اإلاخّلم  1961فبراًش  20دُجت العجض ًِ الىفاء، بالشغم مما ًلط ي به اللاهىن الىوجي، خفـى

ت بالشابي، اِخبرث َزٍ ألاخحرة  بإن بمماسظت ؤلاهشاٍ البذوي في اإلاادة اإلاذهُت في الخفىؿ. وفي إخذي ألاخيام الفادسة ًِ اإلادىمت ؤلاداٍس

ت لِغ دظخىسٍت فدعب، بل هي هزل ت مّترف بها ِاإلاُا". وللذ الخجإ اللاض ي في َزٍ الىاصلت إلى الاجفاكُت الذولُت لُإمش " الحٍش ً خٍش

ت بذون كُذ ؤو ؼشه.  ؤلاداسة بالّمل ِلى اخترام َزٍ الحٍش

-Cité par : H. Bril :" le juge marocain face aux conventions internationales de droit de l’homme liant le Maroc » REMALD ? N° 

26, thémes actuel, 2011, p160. 
ُاث النهابُت لهُإة الاهفاف واإلافالت، في مىكّها الشظمي: - 2  www.ier.ma الخـى
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ف شرط أف تتـ ثانيا: عمى مستوى المضموف، نص الفصؿ عمى مبدأ السمو عمى التشريعات المحمية، لك

وىذا شرط عادي ألف حتى الدساتير الديمقراطي تورد  -المصادقة عمى ىذه االتفاقية مف طرؼ المغرب

 إضافة إلى ثالث شروط أخرى وىي: -ىذا الشرط

أف ال تكوف مخالفة مع أحكاـ الدستور، ويستفاد مف ىذا الشرط أف الدستور يبقى ىو األسمى، في  -1

 ة التي يراد أف تسمو عمييا االتفاقيات الدولية يدخؿ ضمنيا الدستور.حيف أف التشريعات المحمي

أف ال تكوف مخالفة لقوانيف المممكة. وىناؾ غموض حوؿ المقصود بقوانيف المممكة؟ فإذا كاف األمر -2 

 يتعمؽ بالقوانيف العادية، فإف الذي يسمو ىنا ىو ىذه القوانيف وليس القانوف الدولي.

ه االتفاقيات مع اليوية الوطنية الراسخة. وكممة اليوية الوطنية ىنا كممة عامة أف ال تتناقض ىذ -3

وفضفاضة. تطرح العديد مف اإلشكاالت، لعؿ أىميا: مف لو الحؽ في تحديد مقومات ىذه اليوية؟ فكؿ ما 

ف وأدخؿ ضمف اليوية الوطنية، خصوصا يتعمؽ إما بالديف أو بالمغة، أو باألعراؼ والتقاليد يمكف أف ي

 .1تصدير الدستور في فقرتو الثانية أضاؼ غموضا عمى مفيـو اليوية المغربية ذات الروافد المتعددة

مف الدستور المغربي التأكيد عمى ىذه الشروط، حينما نص عمى أنو "يتمتع   19وقد أعاد الفصؿ 

الرجؿ والمرأة، عمى قدـ المساواة، بالحقوؽ والحريات المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية 

مواثيؽ الدولية، والبيئية، الواردة في ىذا الباب مف الدستور، وفي مقتضياتو األخرى، وكذا في االتفاقيات وال

كما صادؽ عمييا المغرب، وكؿ ذلؾ في نطاؽ أحكاـ الدستور وثوابت المممكة وقوانينيا". وىو ما يؤكد 

                                                           
في الفلشة الثاهُت مً الخفذًش: "اإلاملىت اإلاغشبُت دولت إظالمُت راث ظُادة واملت، مدؽبثت بىخذتها  2011هق الذظخىس اإلاغشبي ٌ - 1

غُت، الىوىُت والترابُت تها الىوىُت، اإلاىخذة، باهفهاس ول ميىهاتها، الّشبُت، ؤلاظالمُت، وألاماَص ، وبفُاهت جالخم وجىُى ملىماث ٍَى

ت اإلاغشبُت جخمحز بدبىؤ الذًً ؤلاظ ت واإلاخىظىُت. هما ؤن الهٍى لُت وألاهذلعُت والّبًر ت الحعاهُت، والغىُت بشوافذَا ؤلافٍش المي والصحشاٍو

خذاٌ والدعامذ والحىاس. والخفاَم اإلاخبادٌ بحن الثلافاث مياهت الفذاسة فيها ، ورلً في ٌل حؽبث الؽّب اإلاغشبي بلُم الاهفخاح والِا

 والحماساث ؤلاوعاهُت حمّاء."
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عمى أنو رغـ أف الدستور أشار إلى سمو االتفاقيات الدولية عمى التشريعات المحمية، إال أف الشروط التي 

 وضعيا تفرغ المبدأ مف محتواه. 

تور يؤـز مبدأ سمو المعاىدات الدولية عمى التشريعات المحمية ىو وىناؾ فصؿ آخر في الدس

، الفقرة األخيرة: "إذا صرحت المحكمة الدستوري، إثر إحالة الممؾ أو رئيس مجمس النواب، أو 55الفصؿ 

رئيس مجمس المستشاريف، أو سدس أعضاء المجمس األوؿ، أو ربع أعضاء المجمس الثاني، األمر إلييا، 

دوليا يتضمف بندا يخالؼ الدستور، فإف المصادقة عمى ىذا االلتزاـ ال تقع إال بعد مراجعة إف التزاما 

الدستور". إذف في مرحمة المصادقة عمى اتفاقية دولية ما، وفي حالة أقرت المحكمة الدستوري، أف 

 االتفاقية تتناقض مع الدستور، وجب أوال مراجعة الدستور. وىذا ينتج عنو ثالث استنتاجات:

إذا لـ يعدؿ الدستور، فال يمكف المصادقة عمى ىذه االتفاقية، نحف ىنا إذف أماـ سمو الدستور -1

 عمى االتفاقية.

لممصادقة عمى االتفاقية وجب تعديؿ الدستور، إذف ىؿ مف واجب الدولة تعديؿ الدستور حاال -2

 لممصادقة عمى االتفاقية، أـ أف أمر المصادقة سيؤجؿ لفترة غير محددة؟

إذا تعمؽ األمر ببنود الدستور التي ال تقبؿ التعديؿ، فإف المصادقة عمى االتفاقية تبقى غير -3

 ممكنا مطمقا.

في الدستور  إذف فمازاؿ الغموض قائما حوؿ مبدأ سمو االتفاقيات الدولية عمى التشريعات المحمية

ا أف الذي جعؿ المشرع يسقط في ، والممارسة وحدىا ستبيف لنا ىؿ فعال ىذا المبدأ سيطبؽ. وربمالمغربي

ىذا الغموض ىو مف جية ضغط المنظمات الحقوقية والييآت األممية في اتجاه التنصيص بشكؿ صريح 

عمى ىذا المبدأ في نص الدستور، ومف جية ثانية ىناؾ العديد مف القوى والتيارات، ما زالت تتحفظ عمى 
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عتقدات وىوية اإلنساف المغربي. ولمتوفيؽ بيف الرأييف تـ العديد مف االتفاقيات الدولية نظرا لتعارضيا مع م

 إدراج مبدأ السمو بيذه الصياغة الغامضة.

وكاف يمكف حصوؿ اتفاؽ بيف ىذه التيارات حوؿ مبدأ سمو االتفاقيات الدولية عمى التشريعات 

تـ األخذ بعيف االعتبار أف االتفاقيات التي يجب أف تسمو ىي تمؾ المصادؽ عمييا مف  ة، لوالمحمي

طرؼ الدولة، وبالتالي فمسألة الخصوصية يمكف أف تثار في مرحمة المصادقة، حيث يمكف لمدولة أف 

 وليس في الدستور.   -كما ىو الشأف بالنسبة لمعديد مف الدوؿ -تسجؿ تحفظات

ومع ذلؾ فإف ما جاء في التصدير مف  تعيد المممكة المغربية "...بالتزاـ ما تقتضيو مواثيقيا مف 

مبادئ وحقوؽ وواجبات، وتؤكد تشبتيا بحقوؽ اإلنساف، كما ىي متعارؼ عمييا عالميا.." يفرض عمى 

ىذه الفصوؿ قراءة القاضي في المراحؿ المقبمة سواء القاضي العادي أو اإلداري أو الدستوري األخذ منح 

 وتأويال لصالح حقوؽ اإلنساف، واألخذ بالتالي بمبدأ سمو المعاىدات الدولية عمى التشريعات المحمية. 

 26التي صادؽ عمييا المغرب في  1969كما أف اتفاقية فيينا حوؿ قانوف المعاىدات لسنة 

وف ممزمة ألطرافيا وعمييـ منيا عمى: " أف كؿ معاىدة نافذة تك 26والتي تنص المادة  1972شتنبر 

مف نفس االتفاقية عمى أف "األطراؼ ال يمكنيـ التذرع بالقانوف  27تنفيذىا بحسف النية". ونص المادة 

الداخمي لتبرير عدـ تنفيذ معاىدة صادقوا عمييا" كما نص ميثاؽ األمـ المتحدة عمى "احتراـ االلتزامات 

انوف الدولي". وبما أف المغرب قد صادؽ عمى اتفاقية فيينا الناشئة عف المعاىدات، وغيرىا مف مصادر الق

، وتبني في ديباجتو الدستور االلتزاـ بما تقتضيو مواثيؽ المنظمات الدولية مف مبادئ وحقؽ 1969ؿ 
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وواجبات وأكد تشبتو بحقوؽ اإلنساف كما ىي متعارؼ عمييا عالميا، فيمكف أف نفترض انو يميؿ إلى 

 .1الدولية عمى القانوف الداخميترجيح كفة االتفاقيات 

، فمع غياب نقاش عمومي سميـ بيف مختمؼ التيارات، جاء مبدأ سمو االتفاقيات  وعمى العمـو

الدولية عمى التشريعات المحمية، غامضا ومبيما في ديباجة الدستور. فالمجنة التي صاغت المشروع 

ؾ جاءت الصياغة ركيكة ودوف مضموف. الدستوري، حاولت أف توفؽ بيف مختمؼ اآلراء المتعارضة، لذل

وكاف األجدر عمى مختمؼ ىذه التيارات أف تتوافؽ عمى المبدأ عف طريؽ المحاججة والنقاش الموضوعي، 

 تفرض بذلؾ إجماعيا  عمى المجنة. و 

 موقع االتفاقيات الدولية في النظام القانوني التونسي. -2

الحديث عف المبدأ في الدستور التونسي الجديد نشير إلى أنو بعد الثورة التي حدثت سنة  قبؿ

، والتي أطاحت بالنظاـ القائـ، تـ إلغاء الدستور، وانتخاب المجمس التأسيس الذي تـ منحو ميمة 2011

ع الدستور وضع دستور جديد لتونس، إضافة إلى المياـ التشريعية والرقابية. وقد تأخر المجمس في وض

بسبب الخالفات بيف اإلسالمييف الذيف يممكوف األغمبية والتيارات اليسارية، وىو صراع عطؿ عمؿ 

المجمس، مما أدى في النياية إلى التوافؽ حوؿ المشروع بضغط مف الشارع في إطار الحوار الوطني. 

، وىو شبو مف أعضاء المجمس 216صوت مف أصؿ  200وبعد ذلؾ تمت الموافقة عمى الدستور ب

 رض المشروع عمى المجمس التأسيسي.إجماع يؤكد أف التوافؽ تـ قبؿ ع

لـ يكف ىناؾ أي مقتضى يخص كونية حقوؽ االنساف، لكف مع  1959في الدستور التونسي ؿ

، نص الفصؿ الخامس عمى أف الجميورية التونسية 2002يونيو  01التعديؿ الدستوري الذي وقع بتاريخ 

                                                           
1 -Ouazzani Chahdi : « La pratique marocaine du droit des traités : Essai sur le droit conventionnel marocain  » Librairie 

générale de droit et de jurisprudence, 1982, p345. 
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. ولـ يتضمف الدستور 1اسية وحقوؽ االنساف في كونيتيا وشموليتيا وتكامميا وترابطياتضمف الحريات األس

 أي بند يعترؼ بمبدأ سمو االتفاقيات الدولية عمى التشريعات المحمية.

، فنجد في التوطئة محاولة لمتوفيؽ بيف المرجعية 2014أما في الدستور التونسي الجديد ؿ 

حيث جاء فييا: "وتعبيرا عف تمسؾ شعبينا بتعاليـ اإلسالـ ومقاصده االسالمية وكونية حقوؽ االنساف، 

المتسمة بالتفتح واالعتداؿ، وبالقيـ اإلنسانية ومبادئ حقوؽ اإلنساف الكونية السامية، واستمياما مف 

رصيدنا الحضاري عمى تعاقب أحقاب تاريخنا، ومف حركتنا اإلصالحية المستنيرة المستندة إلى مقومات 

لى الكسب الحضاري اإلنساني، وتمسكا بما حققو شعبنا مف المكاسب ىويتنا ا لعربية اإلسالمية وا 

 2الوطنية...."

مف الدستور العالقة بيف التشريعات المحمية واالتفاقيات الدولية المصادؽ  20كما نظـ الفصؿ 

مصادؽ عمييا، أعمى عمييا، حيث جاء فيو ما يمي: "المعاىدات الموافؽ عمييا مف قبؿ المجمس النيابي وال

. وقبؿ مناقشة مدى احتراـ الدستور الجديد لمبدأ سمو االتفاقيات الدولية 3مف القوانيف وأدنى مف الدستور"

ذكر شرطيف لجعؿ أي اتفاقية  :عمى التشريعات المحمية، نسجؿ مالحظة أولية حوؿ ىذا المقتضى وىي

نيابي وثانيا المصادقة. وقد أراد المشرع الدستوري دولية تسمو عمى القوانيف وىما: أوال موافقة المجمس ال

أف يؤكد ىنا عمى أف االتفاقيات المعنية بالمبدأ ىي تمؾ التي مرت مف كؿ مراحؿ المصادقة وفؽ النظاـ 

القانوني التونسي، وليس االتفاقيات التي حظيت بموافقة المجمس لكف دوف استكماؿ باقي مراحؿ 

يكتفي ىنا بشرط المصادقة الذي عادت ما تشترطو الدساتير الديمقراطية  المصادقة. وكاف عمى المشرع أف

 الحديثة، حيف تنص عمى مبدأ سمو االتفاقيات الدولية عمى التشريعات المحمية. 

                                                           
خ  1959مً دظخىس  5الففل - 1  .2002ًىهُى  01هما ِذٌ بخاٍس
 .2، الخىوئت، ؿ 2014الذظخىس الخىوس ي ٌ - 2
 .5، ؿ2014مً الذظخىس الخىوس ي الجذًذ ٌ  20الففل - 3
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وطبقا لمنطوؽ ىذا الفصؿ، فإف االتفاقيات الدولية المصادؽ عمييا تسمو عمى القوانيف العادية، لكف 

ىو األسمى عمى االتفاقيات الدولية. ورغـ أىمية ىذه التراتبية الجديد التي  في نفس الوقت يبقى الدستور

أسس ليا الدستور الجديد في النظاـ القانوني التونسي، فإف األمر ال يتعمؽ بمبدأ سمو االتفاقيات الدولية 

تور ىو استثناء عمى التشريعات المحمية، كما حددنا معناه في الدساتير الديمقراطية الحديثة، ماداـ أف الدس

 مف ىذه القاعدة في تونس باعتباره األسمى عمى االتفاقيات الدولية.

حقؽ تطورا ميما وىو ينظـ العالقة بيف  2014ونخمص مما سبؽ، أف الدستور التونسي الجديد ؿ

، مف خالؿ 1959االتفاقيات الدولية المصادؽ عمييا والتشريعات المحمية مقارنة مع الدستور القديـ ؿ

يصو عمى سمو ىذه االتفاقيات عمى القوانيف العادية، ودوف وضع شروط كما فعؿ المشرع الدستوري تنص

المغربي. لكف وماداـ أف ىذا المبدأ يستثني الدستور، فإف المقتضى الدستوري الجديد ال يزاؿ ال يضمف 

ة الحديثة، حيث يدخؿ سمو االتفاقيات الدولية عمى التشريعات المحمية، كما جاء في الدساتير الديمقرطي

النص الدستوري ضمف ىذه التشريعات التي تسمو عمييا ىذه االتفاقيات. وماداـ أف المشرع الدستوري 

يتحدث ىنا عف االتفاقيات المصادؽ عمييا، فإنو كاف عميو أف ال يستثني الدستور مف مبدأ السمو، ماداـ 

قة عمييا، حيث يحؽ لرئيس الدولة إحالة ىذه أف االتفاقيات التي تتناقض مع الدستور ال يمكف المصاد

مف الدستور ،  120االتفاقيات عمى المحكمة قبؿ التأشير عمى قانوف المصادقة عمييا، حسب الفصؿ 

 لمبث في مدى مطابقتيا مع بنود الدستور. 

 

 مكانة المرجعية الدولية لحقوق اإلنسان في التجربة المصرية الجديدة-3

فيما يخص الحالة المصرية، أف الجمعية التأسيسية التي وضعت دستور إف أوؿ مالحظة نسجميا 

قد واصمت الجمعية عمميا حتى إنياء كتابة الدستور، رغـ كانت تحت ىيمنة اإلسالمييف، و  2012
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وتكتمت  .انسحاب أكثر مف أربعيف مف أعضائيا احتجاجا عمى استئثار اإلسالمييف بكتابة مواد الدستور

جبية اإلنقاذ الوطني"، معمنة أف ىذا الدستور "بعد ذلؾ أحزاب المعارضة في جبية واحدة أطمقت عمييا 

يناير، كما أنو  25معيب وال يضمف الحريات وحقوؽ اإلنساف، وىي مف القيـ التي ارتكزت عمييا ثورة 

ع دستور جديد وضعتو ووض 2012يكرس لدولة االستبداد، وىي موافؽ ساىمت في اإلطاحة بدستور 

لجنة معينة مف طرؼ رئيس الدولة المؤقت عدلي منصور. وفي كال التجربتيف سجمنا أف النقاش العمومي 

المواكب لوضع الدستور لـ يعط أىمية كبرى لمبدأ سمو االتفاقيات الدولية عمى التشريعات المحمية كما 

 ثا.ىو الشأف بالنسبة لممغرب، لذلؾ جاء العرض الدستوري باى

، الذي خال مف أي إشارة إلى 1971وقبؿ دراسة ىذيف الدستوريف، البد مف الرجوع لدستور 

عمى أف "رئيس الجميورية يبـر  151المرجعية الدولية في مجاؿ حقوؽ اإلنساف، رغـ أنو نص في مادتو 

عد إبراميا المعاىدات، ويبمغيا مجمس الشعب مشفوعة بما يناسب مف البياف، وتكوف ليا قوة القانوف ب

والتصديؽ عمييا ونشرىا وفقا لألوضاع المقرر. عمى أف معاىدات الصمح والتحالؼ والتجارة والمالحة 

وجميع المعاىدات التي يترتب عمييا تعديؿ في أراضي الدولة، أو التي تتعمؽ بحقوؽ السيادة، أو التي 

ب موافقة مجمس الشعب عمييا". إذف تحمؿ خزانة الدولة شيئا مف النفقات غير الواردة في الموازنة، تج

فكؿ المعاىدات المصادؽ عمييا تكوف ليا قوة القانوف، ويمكف أف تدرج االتفاقيات الدولية المتعمقة بحقوؽ 

 اإلنساف في ىذا السياؽ.

، 1971بنفس الموقؼ المعبر عنو في دستور  2014و  2012وقد أحتفظ الدستوراف الجديداف ؿ

 2012مف دستور  93لية قوة القانوف بعد التصديؽ عمييا ونشرىا، طبقا لممادة حيث تكوف لممعاىدات الدو 

التي جاء فييا ما لي: " تمتـز الدولة باالتفاقيات والعيود والمواثيؽ الدولية لحقوؽ اإلنساف التي تصدؽ 

مف نفس  45عمييا مصر، وتصبح ليا قوة القانوف بعد نشرىا وفقا لألوضاع المقررة". وأيضا طبقا لممادة 
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الدستور: " يمثؿ رئيس الجميورية الدولة في عالقاتيا الخارجية، ويبـر المعاىدات، ويصادؽ عمييا بعد 

موافقة مجمسي النواب والشورى، وتكوف ليا قوة القانوف بعد التصديؽ عمييا ونشرىا، وفقا لألوضاع 

لصمح والتحالؼ وجميع المقررة. وتجب موافقة المجمسيف بأغمبية ثمثي أعضائيما عمى معاىدات ا

 المعاىدات التي تتعمؽ بحقوؽ السيادة. وال يجوز إقرار أي معاىدة تخالؼ أحكاـ الدستور".

نستنتج مف ىذا الفصؿ إذف االعتراؼ لالتفاقيات الدولية بنفس مرتبة القانوف، وبالتالي فميس ىناؾ 

ؤكد عمى أف المعاىدات ال يمكف سمو ليذه االتفاقيات عمى التشريعات المحمية، خصوصا وأف الدستور ي

أف تخالؼ أحكاـ الدستور. إذف فالقاضي حينما تعرض عميو نازلة فييا تناقض بيف القانوف المحمي 

العادي أو الدستوري والقانوف الدولي، فالدستور ال يسمح لو صراحة بمنح األولوية لمقانوف الدولي، إذا كاف 

 ىذا ىو اليدؼ مف إقرار المبدأ في الدساتير الديمقراطية.ىذا القانوف يحمي حريات وحقوؽ األفراد. و 

، ألنو ال يعترؼ صراحة بسمو 2012لذلؾ انتقدت المنظمات الحقوقية بشدة الدستور المصري ؿ 

االتفاقيات الدولية المتعمقة بحقوؽ اإلنساف. فقد أكد رئيس االتحاد المصري لحقوؽ اإلنساف، أف الدستور 

ة، أو لفظة تؤكد التزاـ مصر بالمعاىدات والمواثيؽ الدولية الخاصة بحقوؽ الجديد خال مف أية إشار 

اإلنساف وىي مواثيؽ وقعت عمييا مصر، ويجب أف تحترميا. وىي المالحظة التي يتفؽ عمييا رئيس 

المنظمة المصرية لحقوؽ اإلنساف، الذي يرى أف الحريات أصبح ينظر إلييا في الجزء الخاص بمقومات 

وتفسيرىا "عمى النحو المبيف في الدستور"، وىي صياغات مطاطة وضعيفة وال تتفؽ  ،6المادة الدولة في 

 مع أدنى معايير حقوؽ اإلنساف.

، تعقيدا عمى مكانة االتفاقيات الدولية المتعمقة 2012مف الدستور المصري ؿ  4وقد زادت المادة 

كبار العمماء في األزىر الشريؼ في الشؤوف المتعمقة  بحقوؽ اإلنساف، حيث جاء فييا: "يؤخذ رأي ىيئة

بالشريعة اإلسالمية"، وىو ما يمنحيـ سمطة التدخؿ في العممية التشريعية والحكـ عمى مدى اتفاؽ القوانيف 

http://www.france24.com/ar/20121225-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%82%D9%88%D9%89-%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
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التي يصدرىا البرلماف المنتخب مع المادة الثانية مف الدستور التي تنص عمى أف" مبادئ الشريعة 

ر الوحيد لمتشريع". إف وضع األزىر كمرجعية عميا لتطبيؽ وتفسير المادة الثانية اإلسالمية  ىي المصد

يمكف أف يعصؼ بحقوؽ اإلنساف والحريات  -حسب البعض -مف الدستور ىو إجراء يؤسس لدولة دينية

 .1العامة

، فقد خمى الدستور المصري ؿ  مف أي إشارة إلى المرجعية الكونية لحقوؽ  2012وعمى العمـو

اإلنساف، مع تأكيده القوي عمى المرجعية اإلسالمية. ونسجؿ ىنا تناقض الدستور مع برنامج جماعة 

قة بحقوؽ اإلخواف المسمميف الذي سبؽ أف تحدثنا عنو سابقا، والذي يمتـز باالتفاقيات الدولية المتعم

اإلنساف. وحتى حينما تحدث الدستور عف االتفاقيات الدولية بشكؿ عاـ، فإنو لـ يضعيا في مرتبة سامية 

 مقارنة بالتشريعات المحمية. 

: " تمتـز الدولة 93عمى نفس المضموف تقريبا، حيث جاء في المادة  2014أكد دستور  وقد

باالتفاقيات والعيود والمواثيؽ الدولية لحقوؽ اإلنساف التي تصدؽ عمييا مصر، وتصبح ليا قوة القانوف 

حقوؽ اإلنساف  بعد نشرىا وفقا لألوضاع المقررة". إذف وفؽ منطوؽ المادة فمالتفاقيات الدولية المتعمقة ب

فالمشرع  ليا قوة القانوف بعد المصادقة عمييا ونشرىا، لكنو ال تسمو عمى التشريعات المحمية. إذف

 الدستوري ىنا ال يعترؼ بمبدأ سمو االتفاقيات الدولية عمى التشريعات المحمية.

ـ حوؿ طريقة تنظي 2014و  2012وقد سجمنا مف خالؿ مقارنتنا بيف الدستوريف المصرييف ؿ

العالقة بيف القانونيف المحمي والدولي، أف المشرع الدستوري اعتمد نفس الصياغة، رغـ االختالؼ الكبير 

ي لكف يبقى الرىاف والمبرر مختمؼ في التجربتيف. فالسبب ف رنا سابقا،في السياؽ بيف الدستوريف كما أش

يعات المحمية في دستور سمو االتفاقيات الدولية عمى التشر  عدـ التنصيص بشكؿ صريح عمى مبدأ
                                                           

في مجلت سواق ِشبي، ِذد خاؿ جدذ ِىىان" دظخىس حذًذ إلافش سحب ظّذ وه: " خلىق ؤلاوعان جدذ مىشكت دظخىس ؤلاظالمُحن،" - 1

 .4-3ؿ 2012، 63ٌُّذ إهخاج الىٍام اللمعي اللذًم" مشهض اللاَشة لذساظاث خلىق ؤلاوعان، الّذد 
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ىو كوف اإلخواف المسمميف الذيف أشرفوا عمى الدستور يعتبروف أف المرجعية األسمى ىي الشريعة  2012

اإلسالمية وىي مصدر التشريع كما ىو وارد في منطوؽ الدستور، وىو ما ال يسمح بسمو االتفاقيات 

فرغـ محاولة النظاـ الجديد إظيار نفسو عمى ، الدولية عمى التشريعات المحمية. أما في المرحمة الموالية

أنو مختمؼ عف النظاـ السابؽ الذي يوصؼ بأنو نظاـ رجعي يتعارض مع كونية حقوؽ االنساف، فإنو لـ 

يتمكف مف االعتراؼ بالمبدأ في الدستور الجديد بسبب الخوؼ مف تبعات ذلؾ عمى النظاـ السياسي، حيث 

ية بالجممة، يمكف أف يترتب عنيا محاكمات ومتابعات لممسؤوليف مات تعسفعرفت مصر اعتقاالت ومحاك

 عنيا طبقا لالتفاقيات الدولية المتعمقة بحقوؽ االنساف إف تـ االعتراؼ بسموىا عمى التشريعات المحمية. 

أف تواجد المرجعية اإلسالمية في نستنتج مف خالؿ دراستنا ليذه التجارب الدستورية الثالث، 

المغربي، إضافة إلى الحضور القوي لمتيارات اإلسالمية في مرحمة صياغة الدستور سواء النظاـ السياسي 

عبر الشارع أو عبر المذكرات السياسية، أثر عمى كيفية تناوؿ الدستور لمبدأ سمو االتفاقيات الدولية عمى 

)الدستور  التشريعات المحمية، مف خالؿ محاولة التنصيص عميو، لكف مع وضع شروط تفرغو مف محتواه

(. أما في التجربة التونسي، فالصراع السياسي وااليديولوجي القومي الذي عرفتو 2011المغربي ؿ 

الساحة السياسية بيف تيار إسالمي مييمف عمى المجمس التأسيسي، وقوى يسارية وليبرالية ضغطت بكؿ 

مكف مف تمرير العديد مف ثقميا مف أجؿ إخراج مشروع الدستور مف المجمس إلى طاولة الحوار الوطني، 

المقتضيات المتعمقة بحقوؽ االنساف، ومف أىميا التنصيص ولو بشكؿ محتشـ عمى مبدأ السمو مع 

باالعتراؼ  2014و  2012اكتفى الدستوراف المصرياف ؿاستثناء الدستور مف ذلؾ.  في حيف أف 

أ السمو، مع التغاضي عف مبدأ لالتفاقيات الدولية المصادقة عمييا باكتساب صفة القانوف دوف ذكر مبد

 كونية حقوؽ االنساف.



 محمد المساوي د.                  .مصر نموذجا: المغرب و تونس و وسؤال دولة الحق والقانون حقوق اإلنسان في الدساتير العربية الجديدة
 

   74/                               2018/  ألمانيا -برلين-المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية الناشر:

   
 

ذا كانت التجارب الثالث قد وسعت مف قاعدة الحقوؽ المعترؼ بيا في الدساتير الجديدة مقارنة  وا 

بالدساتير القديمة، فإف ىناؾ تحدييف أثرى عمى درجة التطور الذي حدث في مجاؿ حقوؽ االنساف في 

شريعية وىي تضع ىذه الدوؿ، األوؿ يتعمؽ بمدى احتراـ القانوف لبنود الدستور، باعتبار أف السمطة الت

ف تخرؽ الحقوؽ والحريات المدسترة، يمكف أالقوانيف االجرائية التي تضع شروط وكيفيات التصرؼ في 

بنود الدستور وىي تمارس سمطة التأويؿ، والثاني يخص مدى التزاـ السمطات العامة وىي تمارس القوة 

لية المتعمقة بحقوؽ االنساف المصادؽ عمييا. العمومية لحفظ النظاـ العامة باحتراـ القانوف واالتفاقيات الدو 

 تحدياف يفرضاف عمى الدوؿ الثالث وضع ضمانات لحماية حقوؽ االنساف عمى أرض الواقع.
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 .حقوق اإلنسان في الدساتير العربية الجديدةحماية  آليات الفصل الثالث:

القضاء الدستوري الذي يجب أف  ىوف أىـ ضمانة إلنفاذ حقوؽ اإلنساف الواردة في الدستور إ

يحمي الفصوؿ الدستورية المتعمقة بالحقوؽ والحريات خصوصا رقابة الدفع الدستورية، إضافة إلى 

 في مجاؿ حقوؽ االنساف.المؤسسة الوطنية المكمفة بالرقابة والتحري 

I-.القضاء الدستوري ودوره في حماية الحقوق والحريات المدسترة 

القضاء الدستوري ىو المؤسسة المكمفة بمراقبة مدى احتراـ الدستور، خصوصا في المجاؿ  إف

الحقوقي، حيث يحؽ لمجياز المكمؼ بالرقابة الدستورية رفض كؿ مشروع أو مقترح قانوف مخالؼ 

نا ونميز ىكما يحؽ لو منع تطبيؽ القانوف الذي يمس بالحقوؽ والحريات التي يضمنيا الدستور. لمدستور. 

: األولى وقائية تحوؿ حقوؽ والحريات المدسترةبيف نوعيف مف الرقابة يقوـ بيا القضاء الدستوري لحماية ال

دوف إصدار القوانيف المخالفة لمدستور، والثانية الحقة تالحؽ نصوص القانوف المخالفة لمدستور مف أجؿ 

 منع تطبيقيا مف طرؼ القضاء.

 ة الحقوق المدسترة:الرقابة الوقائية ودورىا في حماي-1

إلى أف االسـ الجديد الذي أطمؽ عمى الييأة  -عمى مستوى الشكؿ –أريد أف أشير في البداية 

وقبؿ مناقشة  ىي المحكمة الدستورية.في البمداف محؿ الدراسة  السياسية المكمفة بمراقبة دستورية القوانيف

مخالفة لمدستور نعرج عمى طريقة تكويف القوانيف وتطبيؽ الفي منع صدور  ليذه المحكمةالدور الحمائي 

ىذه المحكمة في التجارب الثالث، باعتبار أف طريقة التكويف قد تؤثر عمى دور ىذا الجياز في حماية 

 الحقوؽ والحريات المضمونة في الوثيقة الدستورية

 أوال: من حيث التكوين:

مف اثني عشر  2011دستور مف  130حسب الفصؿ في المغرب تتألؼ المحكمة الدستورية 
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عضوا، يعينوف لمدة تسع سنوات غير قابمة لمتجديد. ستة أعضاء يعينيـ الممؾ، مف بينيـ عضو يقترحو 

األميف العاـ لممجمس العممي األعمى، وستة أعضاء ينتخب نصفيـ مف قبؿ مجمس النواب، وينتخب 

يقدميـ مكتب كؿ مجمس، وذلؾ بعد  النصؼ اآلخر مف قبؿ مجمس المستشاريف مف بيف المترشحيف الذيف

ذا تعذر عمى  التصويت باالقتراع السري وبأغمبية ثمثي األعضاء الذيف يتألؼ منيـ كؿ مجمس. وا 

المجمسيف أو عمى أحدىما انتخاب ىؤالء األعضاء داخؿ األجؿ القانوني لمتجديد، تمارس المحكمة 

 عضاء الذيف لـ يقع بعد انتخابيـ.وتصدر قراراتيا، وفؽ نصاب ال يحتسب فيو األ اختصاصاتيا،

يتـ كؿ ثالث سنوات تجديد ثمث كؿ فئة مف أعضاء المحكمة الدستورية. ويعيف الممؾ رئيس 

يختار أعضاء المحكمة الدستورية مف بيف  المحكمة الدستورية مف بيف األعضاء الذيف تتألؼ منيـ.

فاءة قضائية أو فقيية أو إدارية، والديف وعمى ك الشخصيات المتوفرة عمى تكويف عاؿ في مجاؿ القانوف،

 سنة، والمشيود بيـ بالتجرد والنزاىة. 15مارسوا مينيـ لمدة 

ذا قارنا كيفية تكويف المحكمة مقارنة ب ، يالحظ اختالؼ 1996سحب دستور  المجمس الدستوريوا 

يتـ تعييف  يففي تجربة المجمس الدستور عمى مستوى كيفية اختيار نصؼ األعضاء مف طرؼ الغرفتيف. 

، يتـ انتخاب 2011مف طرؼ رئيس المجمس بعد استشارة الفرؽ، في حيف أنو في دستور  األعضاء

األعضاء مف طرؼ المجمسيف، مف بيف المترشحيف الذيف يقدميـ مكتب كؿ مجمس، واشترط النص أيضا 

 ضرورة التصويت باالقتراع السري وبأغمبية ثمثي األعضاء الذيف يتألؼ منيـ كؿ مجمس. 

تيار ليس بيف يدي رئيس المجمسيف، كما كاف الحاؿ في ظؿ المجمس الدستوري، إذف فمسألة االخ

بؿ ىناؾ مسطرة صارمة الختيار األعضاء الذيف ينتخبيـ المجمسيف كأعضاء المحكمة الدستورية. وىذه 

مؿء الفراغ مف خالؿ التأكيد  130خصوص الثمثيف، يمكف أف ال يتحقؽ، لذلؾ حاوؿ الفصؿ  -الشروط

حالة إذا تعذر عمى المجمسيف أو أحدىما انتخاب ممثمييما في المحكمة ، تمارس المحكمة  عمى أنو في
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 اختصاصاتو، وتصدر قراراتيا وفؽ نصابيا القانوني دوف احتساب األعضاء الذيف لـ يتـ تعيينيـ.

ضماف الكفاءة والخبرة في أعضاء المحكمة الدستورية مف خالؿ اشتراط  2011وحاوؿ دستور 

فر األعضاء عمى تكويف قانوني عاؿ، وعمى كفاءة قضائية أو فقيية أو إدارية وأف يمارسوا ضرورة تو 

بالنسبة  1978سنة، وىي نفس المدة التي اشترطيا الدستور االسباني ؿ  15مياميـ لمدة ال تقؿ عف 

ي لـ تضع مثؿ . وىو ما يجعؿ النموذج المغربي يتجاوز التجربة الفرنسية الت1لممحكمة الدستورية االسبانية

ىذه الشروط لممترشحيف لمعضوية بالمجمس الدستوري، ويمكف أف يدفع ذلؾ في اتجاه منح الصفة 

 القضائية لممحكمة باعتبار أف أعضائيا مف ذوي الخبرة في المجاؿ القانوني.

مف  118، حسب الفصؿ رية والتي تعد ىيأة قضائية مستقمةأما في تونس، فتتكوف المحكمة الدستو 

مف اثني عشر عضوا كما ىو الحاؿ في التجربة المغربية، يعيف كؿ مف رئيس الجميورية  ،2014ر دستو 

عمى لمقضاء أربعة أعضاء كؿ واحد منيـ لمدة تسع سنوات، يتـ تجديد ومجمس نواب الشعب والمجمس األ

و سنة لممترشحيف لشغؿ منصب عض 20الثمث كؿ ثالث سنوات. وقد اشترط المشرع الدستوري خبرة 

. ونسجؿ مف خالؿ طريقة تكويف ىذه المحكمة بعض نقط التشابو مع التجربة المغربية سواء 2بالمحكمة

مف حيث االسـ أو مف حيث تعييف كؿ مف رئيس الدولة ومجمس النواب لجزء مف أعضاء المحكمة، ومف 

جربة التونسية حيث اشتراط التجربتيف خبرة في المترشحيف لمعضوية بالمجمس، وفي المقابؿ تتميز الت

لمحكمة ما يجعؿ مف ائية الذي ينتخب أربعة أعضاء وىو بحضور المجمس األعمى لمسمطة القضا

                                                           

مة لكن ىناك اختالفات كثرية بني احملكمتني االسبانية واملغربية، خصوصا فيما يتعلق بطريقة تكوين احملكمة. ففي اسبانيا تتكون ىذه احملك - 1
وخ عضوا معينني من امللك، أربعة أعضاء باقرتاح من الكونغرس بأغلبية ثالثة أمخاس من أعضائو، وأربعة أعضاء آخرين يقرتحهم جملس الشي 23من 

ل األعضاء، لكن بنفس األغلبية، وإثنان بناء على اقرتاح احلكومة، واثنان بناء على اقرتاح اجمللس العام للسلطة القضائية. فامللك لو احلق يف تعيني ك
ب يعني امللك نصف األعضاء بإرادتو املمارسة أثبتت على انو يعني دائما بناء على اقرتاح اجلهات املعنية، وبالتايل أصبح تعيينو رمزيا، يف حني أنو يف املغر 

يتت احملضة إضافة إىل الرئيس، وىو بالتايل ميلك سلطة فعلية يف التعيني ستطرح من جديد مشكل االستقاللية، الذي عادة ما يعرقل عمل ىذه اهل
 السياسية.
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ؿ المؤسسات أعضاء سياسيوف معينوف أو منتخبوف مف قب الدستورية جيازا مختمطا باعتبارىا تتكوف مف

 مف طرؼ رجاؿ القضاء. السياسية وقضاة منتخبوف

عدد أعضاء المحكمة الدستورية العميا، وترؾ  2012يحدد دستور  التجربة المصرية، فمـأما في 

مف الدستور أف المحكمة تتألؼ مف رئيس  193مسألة طريقة اختيارىـ لمقانوف، حيث جاء في المادة 

وعدد كاؼ مف نواب الرئيس. وتؤلؼ ىيئة المفوضيف بالمحكمة مف رئيس، وعدد كاؼ مف الرؤساء 

اريف المساعديف. وتختار الجمعية العامة رئيس المحكمة مف بيف أقدـ ثالثة بالييئة والمستشاريف والمستش

نواب لرئيس المحكمة كما تختار نواب الرئيس وأعضاء ىيئة المفوضيف بيا، ويصدر بتعيينيـ قرار مف 

وىي نفس الصياغة التي تـ اعتمادىا في  .1رئيس الجميورية، وذلؾ كمو عمى النحو المبيف بالقانوف

لتعييف ا. ونسجؿ ىنا أنو في التجربة المصرية تركت مسألة 2014مف الدستور المصري ؿ 193الفصؿ 

لرئيس الجميورية وىو ما مف شأنو أف يمس باستقاللية المحكمة، وأف والكيفيات والشروط تركت لمقانوف 

حكـ في ىذه وىو ما يمكف أف يؤثر في مكانة ودور ىذه المؤسسة الدستورية ماداـ أف السمطة التشريعية تت

مف الدستوراف حاولت حماية رئيس واعضاء المحكمة مف خالؿ التنصيص  194الشروط، رغـ أف المادة 

 .2عمى عدـ قابميتيـ لمعزؿ

                                                           
ماء ، وجفذس ؤخيامها  ظخىسٍت الّلُا، مً كاهىن إخذار اإلادىمت الذ 3وخعب اإلاادة - 1 ذد واف مً ألِا جؤلف اإلادىمت مً سبِغ ِو

ىذ خلى مىفب الشبِغ ؤو غُابه ؤو وحىد ماوْ لذًه ًلىم ملامه  شؤط حلعاتها سبِعها ؤو ؤكذم ؤِمائها ِو وكشاساتها مً ظبّت ؤِماء ٍو

ؤن جخىافش فُه الؽشوه الّامت -4خعب اإلاادة –مىا باإلادىمت ٌؽتره فُمً ٌّحن ِ . ألاكذم فاألكذم مً ؤِمائها فى حمُْ اخخفاـاجه

يىن اخخُاٍس مً بحن   ألخيام كاهىن العلىت اللمابُت ، وؤال جلل ظىت ًِ خمغ وؤسبّحن ظىت مُالدًت ، ٍو
ً
الالصمت لخىلى اللماء وبلا

 : الفئاث آلاجُت

 . ؤِماء اإلادىمت الّلُا الحالُحن -ؤ

ُفت معدؽاس ؤو ما ٌّادلها خمغ ظىىاث مخفلت ِلى ألاكل-ب  . ؤِماء الهُئاث اللمابُت الحالُحن والعابلحن ممً ؤممىا فى ٌو

ُفت ؤظخار زماوي ظىىاث مخفلت ِلى ألاكل-ج ت ممً ؤممىا في ٌو   ؤظاجزة اللاهىن الحالُحن والعابلحن بالجامّاث اإلافٍش

ت الّلُا ِؽش ظىىاث مخفلت ِلى ألاكلاإلادامحن الزًً اؼخغلىا ؤمام مدىمت ا -د  لىلن واإلادىمت ؤلاداٍس
 . سبِغ اإلادىمت ٌّحن بلشاس مً سبِغ الجمهىسٍت ؤؼاس كاهىن إخذار اإلادىمت الذظخىسٍت الّلُا في مفش إلى ؤن - 2

لى للهُئاث اللمابُت ورلً مً بحن ّحن ِمى اإلادىمت بلشاس مً سبِغ الجمهىسٍت بّذ ؤخز سؤي اإلاجلغ ألِا ازىحن جششح ؤخذَما  َو
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 صالحيات المحكمة في منع صدور القوانين المخالفة لمدستور:ثانيا: 

التنظيمية والقوانيف  عمى أف القوانيف 2011مف دستور  132الفصؿ  ، نصةفي التجربة المغربي

عمى المحكمة الدستورية قبؿ الشروع في تطبيقيا ليبث في مدى إجباريا الداخمية لمجمسي النواب تحاؿ 

وىنا يحؽ لممحكمة الدستورية رفض أي قانوف تنظيمي يمس بالحقوؽ والحريات التي يضمنيا  دستوريتيا.

ة عمى القوانيف التنظيمية لمتفصيؿ في كيفيالدستور، خصوصا وأف العديد مف الفصوؿ الدستورية أحالت 

 ة كالحؽ في االضراب مثال.األجرأ

امكانية رفض مشاريع القوانيف  2011كما تممؾ المحكمة الدستورية في المغرب حسب دستور 

الممؾ ورئيس  المخالفة لمدستور التي تحاؿ إلييا اختياريا مف طرؼ الجيات المكمفة دستوريا بذلؾ، وىي 

عضوا  40أعضاء مجمس النواب و وخمسالحكومة ورئيس مجمس النواب ورئيس مجمس المستشاريف، 

 . 1996، بدؿ ربع أعضاء المجمسيف في ظؿ دستور 1مف مجمس المستشاريف

بمراقبة  -2014مف دستور  120حسب الفصؿ –أما في التجربة التونسية، فتختص المحكمة 

ف بناء عمى طمب مف رئيس الجميورية أو رئيس الحكومة أو ثالثيف عضوا مف دستورية مشاريع القواني

مف تاريخ مصادقة المجمس عمى  فع إلييا في أجؿ أقصاه سبعة أياـأعضاء مجمس نواب الشعب ير 

بعد أف تـ رده مف قبؿ رئيس  ،معدلة عمى مشروع قانوف في صيغةمشروع القانوف أو مف تاريخ مصادقتو 

 ،ما يمنح المحكمة الحؽ في رفض أي مشروع قانوف يمس بالحقوؽ الواردة في الدستورالجميورية. وىو 

خصوصا وأف المشرع الدستوري التونسي منح لمقانوف العادي ميمة تنظيـ الحقوؽ والحريات الواردة في 

                                                                                                                                                                                     

ششح آلاخش سبِغ اإلادىمت جب ؤن ًيىن زلثا ِذد ؤِماء اإلادىمت ِلى ألاكل مً بحن ؤِماء الهُئاث  . الجمُّت الّامت اإلادىمت ٍو ٍو

ُفت الّمى وؤكذمُخه بها . اللمابُت دذد كشاس الخُّحن ٌو  . ٍو

واإلاّذٌ  (1979ؤغعىغ ظىت  29)  1399ؼىاٌ ظىت  7ت فى مً كاهىن اإلادىمت الذظخىسٍت الّلُا ـذس بشباظت الجمهىسٍ 5اإلاادة -

 1998لعىت  168باللاهىن سكم 
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 الدستور.

لممحكمة الدستورية العميا حؽ مراقبة  2014و  2012ؿ  يافمصر ال افدستور الفي حيف لـ يمنح 

مشاريع القوانيف بؿ تحدث بشكؿ عاـ عف دور المحكمة في ممارسة الرقابة القضائية عمى دستورية 

مف الدستور، وترؾ لمقانوف ميمة تنظيـ  192القوانيف والموائح وتفسير النصوص التشريعية حسب الفصؿ 

إلى أف  25المحكمة الدستورية حينما أشار في المادة أكده قانوف االجراءات أماـ المحكمة. وىو ما 

وتتولى  . دوف غيرىا بالرقابة القضائية عمى دستورية القوانيف والموائح المحكمة الدستورية العميا تختص

تفسير نصوص القوانيف الصادر مف السمطة التشريعية  مف نفس القانوف، 26المادة حسب  المحكمة 

 ،وذلؾ إذا أثارت خالفًا فى التطبيؽ ،ة مف رئيس الجميورية وفقًا ألحكاـ الدستوروالقرارات بقوانيف الصادر 

فى جميع الحاالت  27يجوز لممحكمة حسب المادة و  . وكاف ليا مف األىمية ما يقتضى توحيد تفسيرىا

وتصؿ  ،قانوف أو الئحة يعرض ليا بمناسبة ممارسة اختصاصاتيا دستورية أي نصأف تقضى بعدـ 

 1. بالنزاع المطروح عمييا وذلؾ بعد اتباع اإلجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية

و السابقة عمى مشاريع القوانيف ية العميا إلى الرقابة الوقائية أولـ يشر قانوف المحكمة الدستور 

مف القانوف، وىذا ىو الفرؽ الجوىري بيف  25باعتبار أف الرقابة ىنا ىي رقابة قضائية كما أشار المادة 

حيث انيا رقابة سياسية سابقة انفتحت عمى الرقابة الالحقة وتونس في كؿ مف المغرب  القوانيفدستورية 

ربة المصرية التي تصنؼ ضمف الرقابة القضائية التي تيتـ بمراقبة في إطار رقابة الدفع الدستورية، والتج

، كما أشارت إلى ذلؾ المادة األولى مف دستورية القوانيف وليس مشاريع قوانيف باعتبارىا رقابة الحقة

القانوف السالؼ الذكر، والتي جاء فييا أف المحكمة الدستورية العميا ىيئة قضائية مستقمة قائمة بذاتيا في 

 ميورية مصر العربية.ج
                                                           

واإلاّذٌ باللاهىن سكم  (1979ؤغعىغ ظىت  29)  1399ؼىاٌ ظىت  7كاهىن اإلادىمت الذظخىسٍت الّلُا ـذس بشباظت الجمهىسٍت فى  -- 1

 1998لعىت  168
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 منع تطبيق القوانين الماسة بالحقوق التي يضمنيا الدستور.رقابة الدفع الدستورية ودورىا في  -2

ىو رقابة الدفع الدستورية، في األنظمة الديمقراطية منح لممحكمة الدستورية يأىـ اختصاص  إف

كالواليات المتحدة األمريكية، وىو ما قد يغير التي أخذت بيا أصال التجارب التي تبنت الرقابة القضائية 

 مف طبيعة المحكمة في اتجاه تقوية طابعيا القضائي والتقميص مف خاصيتيا السياسية.

، عمى أف المحكمة الدستورية تختص بالنظر 2011ؿ مف الدستور المغربي 133نص الفصؿ  وقد

قضية، وذلؾ إذا دفع أحد األطراؼ بأف  في كؿ دفع متعمؽ بعدـ دستورية قانوف، أثير أثناء النظر في

القانوف الذي سيطبؽ في النزاع، يمس بالحقوؽ والحريات التي يضمنيا الدستور. ويحدد قانوف تنظيمي 

جراءات تطبيؽ ىذا الفصؿ.  شروط وا 

ف القانوف المطبؽ عمى النازلة ماـ المحكمة، ويدفع أحد األطراؼ بأإذف نحف أماـ دعوى قضائية أ

ؽ والحريات التي يضمنيا الدستور. والمحكمة ىنا يجب أف توقؼ البث في الموضوع وتنتظر يمس بالحقو 

قرار المحكمة الدستورية. وىذه األخيرة باعتبار أف ميمتو األساسية ىي مراقبة دستورية القوانيف ستقرر ما 

قترب مف النموذج و ىذا الدفع فنحف نيإذا كاف النص دستوريا أـ ال. إذف مف حيث اإلطار الذي سيأتي ف

األمريكي، لكف مع فرؽ كبير ىو أف المحكمة األمريكية التي يثار أماميا الدفع تبث في مدى دستورية 

القانوف، فتطبقو إذا اقتنعت بدستوريتو، وترفض تطبيقو إذا رأت أنو مخالؼ لمدستور. في حيف أف المحكمة 

القانوف، بؿ تحيؿ الممؼ إلى المحكمة تبث في مدى دستورية  المثار أماميا الدفع في المغرب ال

 الدستورية، التي ليا الحؽ وحدىا في مراقبة مدى دستورية القوانيف.

" تختص المحكمة الدستورية ب:... :  2014دستور مف  120، جاء في الفصؿتونس في

القوانيف التي تحيميا عمييا المحاكـ تبعا لمدفع بعدـ الدستورية، بطمب مف أحد الخصوـ في الحاالت وطبؽ 
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ما يمي: "عند تعيد المحكمة الدستورية تبعا  123اإلجراءات التي يقرىا القانوف". كما جاء في الفصؿ 

تيا، وتبت فييا خالؿ ثالثة لدفع بعدـ دستورية قانوف، فإف نظرىا يقتصر عمى المطاعف التي تمت إثار 

أشير قابمة لمتمديد لنفس المدة مرة واحدة، ويكوف ذلؾ بقرار معمؿ. إذا قضت المحكمة الدستورية بعدـ 

 الدستورية، فإنو يتوقؼ العمؿ بالقانوف في حدود ما قضت بو"

لنازلة ف القانوف المطبؽ عمى اماـ المحكمة، وأحد األطراؼ دفع بأإذف نحف أماـ دعوى قضائية أ

يمس بالحقوؽ والحريات التي يضمنيا الدستور، والمحكمة ىنا يجب أف توقؼ البث في الموضوع وتنتظر 

قرار المحكمة الدستورية، وىذه األخيرة باعتبار أف ميمتيا األساسية ىي مراقبة دستورية القوانيف ستقرر ما 

 إذا كاف النص دستوريا أـ ال.

ذا النوع مف الرقابة، إال أنو يبقى الفرؽ الجوىري أف المشرع لكف ورغـ تنصيص التجربتيف عمى ى 

الدستوري المغربي ربط األمر بإصدار قانوف تنظيمي يحدد كيفية أجرأة ىذه الرقابة، في حيف منح المشرع 

التونسي ىذه الميمة لمقانوف العادي. وعمى كؿ حاؿ، فإنو في الوقت الراىف ال يمكف قياس درجة التطور 

 بعد عمى أرض الواقع. ة، ماداـ أنيا لـ تفعؿنقطفي ىذه ال

إلى أف المحكمة  2014و  2012مف دستوري  192في التجربة المصرية، يشير الفصؿ 

الدستورية تختص في مراقبة دستورية القوانيف والموائح وتفسير النصوص التشريعية، وىو ما يوحي بأف 

تورية، لكنو  ترؾ مسألة أجرة ىذه الرقابة لمقانوف المشرع الدستوري المصري ال يمنع رقابة الدفع الدس

العادي. وىو ما يوحي بأف ىناؾ اختالفا جوىريا بيف تجربتي المغرب وتونس التي تعترؼ دستوريا برقابة 

الدفع الدستورية، وىو ما يعطييا ضمانة دستورية يجب عمى المشرع االلتزاـ بيا، والتجربة المصرية التي 

 لمشرع العادي الذي قد يتبنى ىذا النوع مف الرقابة وقد ييمميا مادامت غير مدسترة.تبقى السمطة سمطة ا
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وقد تبنى المشرع المصري ىذا النوع مف الرقابة الدستورية في قانوف إحداث المحكمة الدستورية 

ف منو إلى أف المحكمة تتولى الرقابة القضائية عمى دستورية القواني 29الذي أشار في المادة العميا 

 : والموائح عمى الوجو اآلتى

أثناء نظر إحدى الدعوات عدـ  ،إذا تراءى إلحدى المحاكـ أو الييئات ذات االختصاص القضائي -

النزاع ، أوقفت الدعوى وأحالت األوراؽ بغير رسوـ إلى  في قانوف أو الئحة الـز لمفصؿ في دستورية نص

 .المسألة الدستورية لمحكمة الدستورية العميا لمفصؿ فيا

ختصاص القضائى بعدـ إذا دفع الخصوـ أثناء نظر الدعوى أماـ إحدى المحاكـ أو الييئات ذات اال-

وحددت رأت المحكمة أو الييئة أف الدفع جدى أجمت نظر الدعوى، و  ،قانوف أو الئحة دستورية نص في

، فإذا لـ ترفع أماـ المحكمة الدستورية العمياؾ لمف أثار الدفع ميعادا ال يجاوز ثالثة أشير لرفع الدعوى بذل

 . الميعاد اعتبر الدفع كأف لـ يكف الدعوى في

مف نفس القانوف، يجب أف يتضمف القرار الصادر باإلحالة إلى المحكمة  30وحسب المادة 

 ريعيببياف النص التش ،الدستورية العميا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إلييا وفقًا لحكـ المادة السابقة

 .1المدعى بمخالفتو وأوجو المخالفة ، والنص الدستوريالمطعوف بعدـ دستوريتو

 ،فقد تبنت التجارب الدستورية الجديدة التي تمت الحراؾ االجتماعي في المنطقة العربية ،وعموما

رقابة الدفع الدستورية التي تيدؼ إلى حماية الحقوؽ والحريات المعترؼ بيا في الوثيقة الدستورية، وىي 

رقابة متاحة لجميع المواطنيف، الذيف تبث ممفاتيـ القضائية أماـ المحاكـ العادية، عكس الرقابة الوقائية 

والفاعميف المخوؿ ليـ سمطة  التي تنصب عمى مشاريع القوانيف والتي تفعؿ فقط مف طرؼ المؤسسات

                                                           

واإلاّذٌ باللاهىن سكم  (1979ؤغعىغ ظىت  29)  1399ؼىاٌ ظىت  7كاهىن اإلادىمت الذظخىسٍت الّلُا ـذس بشباظت الجمهىسٍت فى  - 1

 1998لعىت  168



 محمد المساوي د.                  .مصر نموذجا: المغرب و تونس و وسؤال دولة الحق والقانون حقوق اإلنسان في الدساتير العربية الجديدة
 

   84/                               2018/  ألمانيا -برلين-المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية الناشر:

   
 

اإلحالة إلى المحكمة الدستورية. ونميز ىنا بيف التجارب الثالث، ففي المغرب وتونس تبنى المشرع 

الدستوري الرقابة السياسية السابقة والالحقة، في حيف تبنى المشرع المصري الرقابة القضائية الالحقة دوف 

 السابقة.

ضافة إلى القضاء الدستوري الذي يرـو إما منع صدور القوانيف المخالفة لمدستور ، أو منع  وا 

أت األنظمة السياسية في ىذه تطبيؽ القوانيف التي تمس بالحقوؽ والحريات التي يضمنيا الدستور، أنش

مؤسسات ترصد وتراقب مدى احتراـ الحقوؽ والحريات التي يضمنيا الدستور واالتفاقيات الدولية،  الدوؿ

المؤسسات المعنية، كمما المست خرقا أو تعسفا مف طرؼ السمطات العامة، ويتعمؽ وتقدـ توصيات إلى 

 األمر ىنا بالمؤسسات الوطنية لحقوؽ اإلنساف.

 

II-المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ودورىا في حماية الحقوق والحريات 

حقوؽ االنساف دعا القانوف الدولي إلى تأسيس مؤسسات وطنية تتكمؼ بالرقابة والتحري في مجاؿ 

عمى المستوى الوطني، وعقدت العديد مف المقاءات لوضع المبادئ الموجية ليذه المؤسسات أىميا مبادئ 

المؤسسات الوطنية لحقوؽ االنساف التي جاءت بيا الوثائؽ الدستورية الجديدة باريس. سنركز ىنا عمى 

، والمجمس القومي اإلنساف في تونسالمجمس الوطني لحقوؽ اإلنساف في المغرب، وىيأة حقوؽ وىي: 

والتي يمكف بناء عمييا  ،لحقوؽ االنساف في مصر. وقبؿ ذلؾ نعرج عمى المعايير الدولية في ىذا المجاؿ

ـ برصد دور ىذه المؤسسات في حماية الحقوؽ تونخ تقييـ االطار القانوني ومياـ ىذه المؤسسات الوطنية.

 .والحريات الواردة في الدساتير الجديدة

 المعايير الدولية في مجال المؤسسات الوطنية لحقوق االنسان:-1
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لقد أصدرت الجمعية العامة لألمـ المتحدة وغيرىا مف ىيئات األمـ المتحدة، عمى مدى العقديف 

الماضييف، قرارات ذات صمة بالمؤسسات الوطنية لحقوؽ اإلنساف. ونعتمد ىنا عمى العديد مف المعايير 

 يد مف قرارات الييآت األممية، وكذا المقاءات الدولية الخاصة بيذه المؤسسات وأىميا:التي جاءت في العد

تمت صياغتيا في حمقة عمؿ دولية بشأف المؤسسات الوطنية لحقوؽ   :1991مبادئ باريس ل-1

، وىي مجموعة معايير دولية تنظـ وتوجو أعماؿ المؤسسات 1991اإلنساف، عقدت في باريس عاـ 

اإلنساف. وقد  لحقوؽ الوطنية لممؤسسات التقعيدية لمقواعد الرئيسي المصدر اإلنساف، وىي الوطنية لحقوؽ

ذي . وشكؿ المؤتمر العالمي لحقوؽ اإلنساف ال1993سنة   48/134أقرتيا الجمعية العامة بقرار رقـ  

نقطة تحوؿ بالنسبة لممؤسسات الوطنية لحقوؽ اإلنساف، حيث تـ االعتراؼ  1993ُعقد في فيينا في عاـ 

 .1بيا رسميا باعتبارىا جيات فاعمة لتعزيز وحماية حقوؽ اإلنساف

تقرير صادر عف المجمس بعنواف:  عدد مف قرارات وتقارير المجمس الدولي لحقوؽ اإلنساف أىميا:-2

المؤسسات الوطنية لحقوؽ اإلنساف" بتعاوف مع مفوضية األمـ المتحدة السامية لحقوؽ  "تقييـ فعالية

اإلنساف، وىو تقرير وضع العديد مف عالمات القياس والمؤشرات التي تمكف مف معرفة مدى فعالية 

المؤسسات الوطنية لحقوؽ اإلنساف، بناء عمى دراسة الخبراء لتجارب العديد مف الدوؿ في مجاؿ 

 .2سات الوطنية لحقوؽ اإلنسافالمؤس

 توصيات وتقارير العديد مف المقاءات الدولية الخاصة بالمؤسسات الوطنية لحقوؽ اإلنساف، أحدثيا: -3

المؤتمر الدولي حوؿ المؤسسات الوطنية لحقوؽ اإلنساف، الذي أنعقد  إعالف إدنبره ، الذي صدر عف -

 .2010أكتوبر  10-8في اسكتمندا في الفترة مف  في ادنبره

                                                           
وزُلت َزٍ اإلابادا مىحىدة في اإلاىكْ الالىترووي للمجلغ الىوجي لحلىق ؤلاوعان باإلاغشب، واإلاىكْ الالىترووي للمجلغ الذولي لحلىق - 1

 عان.ؤلاو
ش َزا بفُاغت كام - 2 دؽاسد الخلٍش الم لىظابي ؤوهعفىسد ؤبدار مذًش واسفش، ٍس ذ التي ؤلِا الم وظابي هىاجج جـش  إلى الاهخلاٌ فترة ؤزىاء ؤلِا

   .الذًملشاوُت

http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/RES/48/134&Lang=A
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، الذي 2013سبتمبر 27 اإلنساف لحقوؽ الوطنية المؤسسات ومساءلة استقاللية بشأف كوبنياغف إعالف-

 وضع مجموعة مف المبادئ لضماف استقاللية ومساءلة ىذه المؤسسات.

اور أساسية وىي: معايير ومف خالؿ دراستنا ليذه القرارات، استنتجنا أنيا تركز عمى ثالث مح

خاصة بضماف استقاللية المؤسسات الوطنية لحقوؽ اإلنساف، ومعايير خاصة بالوالية، ومعايير خاصة 

 لمقياـ بمياميا.بالموارد المتاحة ليذه المؤسسات 

 المعايير الخاصة بضمان استقاللية المؤسسات الوطنية.أوال: 

االستقاللية، حيث نصت عمى ضرورة إنشاء ىذه كثيرا عمى معايير  ركزت  مبادئ باريس 

المؤسسات بموجب القانوف، إما بالقانوف العادي باعتباره عادة يصدر عف ممثمي األمة، أو الدستور 

 المؤسسات أف المبادئ وتعمف .دورىا بوضوح يا وسموىا، وىو قانوف يجب أف يعرضتلضماف استمراري

 والمؤسسات المجموعات مف طيؼ مع تتعاوف وأف تعددية، -مف حيث تكوينيا -تكوف أف ينبغي الوطنية

 والدوائر المينية والييئات القضائية الحكومية والمؤسسات غير المنظمات فييا بما والسياسية، االجتماعية

، لضماف عدـ تبعيتيا لجية معينة، وتمثيميتيا لجميع المتدخميف في مجاؿ حقوؽ اإلنساف. ومف الحكومية

 وأال ،الحكومة عف مستقمةليذه المؤسسات أمواؿ خاصة  تكوف بأفحيث التمويؿ تنص ىذه المبادئ 

 استقالليا. عمى تؤثر قد التي المالية لمسيطرة تخضع

ومف جيتو، وضع تقرير مجمس حقوؽ اإلنساف حوؿ تقييـ فعالية المؤسسات الوطنية لحقوؽ 

مجموعة مف العالمات الخاصة بضماف االستقاللية، مف خالؿ و مجموعة مف عالمات القياس،  ،1اإلنساف

ا وتعد االستقاللية حسب ىذفي العديد مف الدوؿ.  ةدراسة أفضؿ الممارسات في مجاؿ المؤسسات الوطني

استقاللية يجب أف تؤكدىا مسطرة تعييف وىي حجر الزاوية في ضماف فعالية ىذه المؤسسات،  التقرير
                                                           

ش ـادس ًِ اإلاجلغ الذولي لعُاظت خلىق الاوعان، بّىىان: "جلُُم فّالُت اإلاؤظعاث الىوىُت لحلىق الاوعان" بخّاون مْ  - 1 جلٍش

 www.ichrp.orgمفىلُت ألامم اإلاخدذة العامُت لحلىق ؤلاوعان، هلال ًِ اإلاىكْ الالىترووي للمجلغ: 

http://www.ichrp.org/
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أعضائيا، وأيضا العديد مف العوامؿ. فمف حيث خمؽ ىذه المؤسسات وتعييف أعضائيا ركز التقرير عمى 

 مجموعة مف العناصر:

مؤسسات بالقانوف الصادر عف المؤسسة مف الضروري إنشاء ىذه ال إنشاؤىا بحكم القانون/ الدستور.:-

، مع ضرورة أف يمنحيا القانوف االختصاص رتيا يعطييا نوعا مف االستمراريةالتشريعية، كما أف دست

 الشامؿ عمى المجاؿ الجغرافي لمدولة.

والتي تمكنيا مف االستقاللية، وال يستحسف تعييف أعضائيا مف طرؼ الحكومة،  إجراءات التعيين،-

ديد مف النماذج في التعييف: الترشيح مف جانب منظمات المجتمع المدني، التعييف مف جانب وىناؾ الع

يا، التعييف مف جانب مؤسسة البرلماف وىو ما سيضمف تمثيمية المجتمع المدني والتوازف ضمف أعضائ

 .مستقمة

لسياسية، كما كاستبعاد موظفي الخدمة المدنية ومسؤولي األحزاب ا معايير عضوية المؤسسة الوطنية-

 يمكف اشتراط مؤىالت قانونية، والتنوع ضمف تشكيمتيا، وأف تكوف ىذه المعايير محددة  بمقتضى القانوف.

بضماف تمثيؿ المؤسسة لتنوع المجتمع، وضماف تمثيؿ  تشكيمة عضوية المؤسسة الوطنية، -

الموظفيف عمى أساس المجموعات المحرومة والضعيفة كالنساء واألطفاؿ، وأف يتـ تعييف األعضاء و 

 .1الجدارة

أما مف حيث طريقة اشتغاليا وعالقتيا بالمؤسسات األخرى، فقد حدد التقرير عدة عوامؿ داعمة 

 لالستقاللية أىميا:

 ضماف مسائمتيا مف طرؼ البرلماف، الممثؿ لمشعوب.-1

 سنوات. 5تحديد مدة خدمة األعضاء معقولة، والمدة النموذجية ىي -2

                                                           
 .36ظابم ؿ مشحْ- 1
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 أجر مناسب لألعضاء لمتفرغ لمعمؿ الحقوقي ضماف-3

 عدـ إصدار تعميمات مف الحكومة والمسؤولييف العمومييف، وأيضا مف الكيانات الخاصة-4

تجنب تضارب المصالح بالنسبة لألعضاء عف طريؽ الفصؿ بيف انتماءات األعضاء -5

 ووظيفتيـ بالمؤسسة

ائية والقانونية، بسبب مياميـ، شبيية ضرورة تمتع األعضاء بالحصانة مف المتابعات القض-6

 بالحصاة الممنوحة لمقضاة.

 التعاوف والتنسيؽ مع المؤسسات الدولية.-7

االستقالؿ المالي، عف طريؽ تمكيف ىذه المؤسسات مف أمواؿ خارج سيطرة الحكومات عف -8

ت مف ف تكوف ىذه المؤسسات حرة في تمقي تبرعاتصويت عمييا في البرلماف مثال. وأطريؽ ال

 الوكاالت األممية دوف التنازؿ عف حقيا في التمويؿ العمومي.

 كفاية الموارد البشرية-9

تمتيع المؤسسات بالحؽ في تعييف الموظفيف والخبراء في مجاؿ حقوؽ اإلنساف حسب -10

 .1الحاجة

 لحقوؽ الوطنية المؤسسات ومساءلة استقاللية بشأف  2013كوبنياغف ؿ إعالفوقد وضع 

 مجموعة مف المبادئ أىميا:، اإلنساف

جراءات وأنظمتيا وواليتيا الوطنية المؤسسات استقاللية صريح بشكؿ القانوف يضمف أف ينبغي -  وا 

 الميزانية. ومخصصات التعييف

                                                           
 .32مشحْ ظابم ؿ- 1
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 تحكـ التي، الحالية اإلدارية والممارسات والموائح القوانيف باستعراض الوطنية المؤسسات تقـو أف -

ىذا  في الممارسات أفضؿ تبادؿ عمى تعمؿ وأف بيا، الموجودة الثغرات وتحديد والمساءلة االستقاللية

 الصدد.

 وتعييف وفي طرؽ تشكيؿ القانوف، في ضمانيما وينبغي لالستقاللية عنيما غنى ال والتنوع التعددية إف -

 الوطنية. لممؤسسات األساسية اليياكؿ مف وغيرىا اإلدارية والييئات المفوضيف أو األعضاء

قالة التعييف إجراءات تضمف أف -  و وشفافة واضحة وأف تكوف االستقاللية، اإلدارة ومجالس المفوضيف وا 

 السياسي. التدخؿ ضد لمحماية كافية والية فترة تضمف أف ينبغي كما القانوف، ينظميا

 في ينبغي كما األخرى، الفاعمة والجيات الحكومة إزاء استقالليتيا عمى الوطنية المؤسسات تحافظ أف -

 أولوياتو إدراج لضماف العاـ الرأي عمى تنفتح المدني، وأف المجتمع مع وثيؽ بشكؿ تتعاوف أف الوقت نفس

 بأنشطتيا. القياـ وأثناء ممكف، نطاؽ أوسع عمى

 ضحايا تجاه والسيما العاـ، الرأي وأماـ البرلماف أماـ أنشطتيا عف مساءلة الوطنية المؤسسات تكوف أف -

 .لمتيميش عرضة األكثر واألفراد المجموعات وتجاه اإلنساف، حقوؽ انتياكات

 مع الدوري التواصؿ خالؿ مف الشفافة لممساءلة ترتيبات وضع اإلنساف لحقوؽ الوطنية المؤسسات عمى -

 المصمحة. أصحاب مف المعنييف جميع

جراءات مساطر في صرامتيا الدولية التنسيؽ لجنة تواصؿ أف -  تحرص وأف االستعراض، االعتماد، وا 

 االستقاللية. ومعايير بمبادئ ومتمسكة ممتزمة اإلنساف لحقوؽ الوطنية المؤسسات تكوف أف عمى

، فالمعايير الدولية في مجاؿ استقاللية المؤسسات الوطنية لحقوؽ اإلنساف، تركز  وعمى العمـو

قانوف أو الدستور، ثانيا تعييف عمى ثالث عناصر أساسية: أوال ضماف استقالليتيا مف خالؿ إنشائيا بال

أعضائيا بطريقة تمكف مف عدـ تبعيتيا لجية ما، بضماف تمثيميتيا كؿ الييآت المتدخمة في مجاؿ حقوؽ 



 محمد المساوي د.                  .مصر نموذجا: المغرب و تونس و وسؤال دولة الحق والقانون حقوق اإلنسان في الدساتير العربية الجديدة
 

   91/                               2018/  ألمانيا -برلين-المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية الناشر:

   
 

اإلنساف، وأخيرا ضماف استقالليتيا وىي تمارس أعماليا، مف خالؿ امتالكيا ألمواليا ومواردىا الخاصة، 

 انة أعضائيا وىـ يقوموف بمياميـ.حص ومسائمتيا أماـ البرلماف عف دورىا، وضماف

 ثانيا: المعايير الخاص بالوالية.

 المبادئ اإلمكاف. وتفرض بقدر المؤسسات عريضة ىذه والية تكوف أف عمى تنص مبادئ باريس

 بحقوؽ المتصمة المسائؿ مختمؼ بشأف الحكومات إلى واقتراحات توصيات تقدـ عمى ىذه المؤسسات بأف

 اإلنساف لحقوؽ الوطنية والحالة اإلنساف حقوؽ وانتياكات والمقترحة القائمة القوانيف ذلؾ في بما اإلنساف،

 المتصمة واألبحاث اإلنساف حقوؽ تدريس تعزز أف الوطنية المؤسسات مف المبادئ وتتطمب .عاـ بوجو

 .العاـ والتعميـ العامة التوعية برامج وتنظيـ بيا،

 اشتغاؿ ىذه المجاف كما يمي: وقد حددت مبادئ باريس مجاالت

 التعميؽ عمى القوانيف الحالية ومشاريع القوانيف، وأف توصى بالتعديالت عند االقتضاء.-1

رصد وتتبع األوضاع الحقوقية الوطنية، مع منحيا سمطة البحث وجمع األدلة والمعمومات، لمقياـ -2

 بمياميا التتبعية، وسمطة زيارة جميع األماكف المعنية.

والدولية، مع  اإلقميمية الييئات مع والتعاوف الدولية، لممعايير االمتثاؿ بشأف والمشورة الرصد أعماؿ-3

إصدار تقارير حوؿ المسمسؿ تكوف موازية، مع عدـ قياميا بإعداد تقارير الحكومات، لكي ال تكوف أداة 

 في يد ىذه الحكومات.

عمؿ عمى توعية الناس بحقوؽ اإلنساف واإلشراؼ التثقيؼ واإلعالـ في مجاؿ حقوؽ اإلنساف، عبر ال-4

 عمى تدريبات لفائدة المدافعيف عف حقوؽ اإلنساف.
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مف األفراد والمجموعات، مع ضماف التحقيؽ في ىذه الشكاوى، والرد في  تمقي الشكاوى والممتمسات-5

المؤسسات آجاؿ معقولة ومنح المؤسسات حؽ االستماع إلى الشيود والعمؿ عمى إرساؿ توصيات إلى 

 المختصة والعمؿ عمى تنفيذىا.

مف الوقوؼ عند مدى التزاـ  وىو ما يمكنيارصد امتثاؿ الحكومات لتوصيات المؤسسات الوطنية، -6

صدار تقارير بيذا الشأف.  الحكومات بآرائيا وتوصياتيا وا 

 في تندرج مسألة أية في تنظر أف -حسب ىذه المعايير–الوطنية  لممؤسسات يحؽ كما

 أدلة أية تجمع أف أو شخص أي إلى تستمع أف ليا ويحؽ .أعمى سمطة أي مف إذف دوف اختصاصيا

 قراراتيا عف كما يجب عمى ىذه المؤسسات اإلعالف .اختصاصيا في المندرجة المسائؿ لدراسة تحتاجيا

 وتقـو ىذه المؤسسات بالخصوص ب: .منتظمة اجتماعات وىي مطالبة بعقد واىتماماتيا،

 السرية؛ أساس عمى ممـز قرار أو المصالحة طريؽ عف ودية تسوية التماس •

 إلييا؛ وصوليـ وتيسير ليـ المتاحة االنتصاؼ وسبؿ بحقوقيـ، االلتماسات مقدمي إخطار •

حالتيا الشكاوى إلى االستماع •  المختصة؛ السمطات إلى وا 

 .1المختصة السمطات إلى توصيات تقديـ •

ف أكثر المؤسسات فعالية ىي تمؾ التي الدولي مجمؿ ىذه المبادئ، حيث أكد أوقد أكد المجمس 

تممؾ الوالية العريضة عمى كؿ أنواع حقوؽ اإلنساف، مع منحيا سمطات إلحالة الممفات إلى القضاء، 

مكانية رصد سياسات الحكومات وفتح التحقيقات . نفس الشيء أكد عميو 2وسمطات تصالحية أقوى، وا 

 حقوؽ جميع وحماية لتعزيز كاممة والية الوطنية المؤسسات ىذه الذي أوصى بمنحاغف مؤتمر كوبني

                                                           
 15هفغ اإلاشحْ. ؿ- 1
ش ـادس ًِ اإلاجلغ الذولي لعُاظت خلىق الاوعان، بّىىان: "جلُُم فّالُت اإلاؤظعاث الىوىُت لحلىق الاوعان" مشحْ ظابم  - 2 جلٍش
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كما   سياسي. تدخؿ دوف ومتابعتيا، األولويات وتحديد الوالية، بيذه االضطالع عمى والقدرة اإلنساف،

 توصمت التي النتائج كؿ ونشر اإلنساف، حقوؽ انتياكات قضايا في التحقيؽ عمى قادرة تكوف أف ينبغي

 تداعيات. أية مف خوؼ دوف النقدية البيانات و اآلراء وكذا حر بشكؿ إلييا

وعموما، فال يمكف ليذه المؤسسات االضطالع بمياميا، دوف منحيا الوالية العامة في مجاؿ 

حقوؽ اإلنساف، لذلؾ ركزت كؿ ىذه المعايير عمى منح ىذه المؤسسات االختصاص الشامؿ لمعالجة كؿ 

 حقوؽ االنساف.انتياكات 

 

 بمياميا. لقيام المؤسساتالضرورية  المعايير الخاصة بالموارد والقدراتثالثا: 

 ليا تسمح تحتية بنية تممؾ أف الوطنية عمى المؤسسات أنو، ينبغي مبادئ باريس عمى تنص

بإنجاز   لممؤسسة لمسماح الكافي التمويؿ ضرورة عمى خاصة أىمية تعميؽ ويتـ بوظائفيا. باالضطالع

التي يجب توفيرىا لمساعدة ىذه المؤسسات لمقياـ بمياميا  العمؿ أيضا أساليب المبادئ  مياميا. وتتناوؿ

 .عمى أحسف وجو

ومف أجؿ تمكيف المواطنيف والبرلمانييف مف مساءلة المؤسسة الوطنية، يتعيف عمى ىذه المؤسسات 

ومة. كما ينبغي عمى المؤسسات القياـ وضع تقرير سنوي عف أعماليا وميزانيتيا وتوصياتيا لمحك

بمشاورات دائمة مع أصحاب المصمحة مف المجتمع المدني والمنظمات الدولية، والتوقيع عمى مذكرات 

 .1تفاىـ معيا

أىمية وجود مؤسسات وطنية مستقمة وفعالة ذات موارد مناسبة لتعزيز  إعالف إدنبره  عمىكما أكد 

. كما وحماية حقوؽ اإلنساف، ومؤىمة لتعزيز وحماية حقوؽ اإلنساف وتتمتع بوالية واسعة قدر اإلمكاف

                                                           
 .36مشحْ ظابم ؿ- 1
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إلى أف مبادئ باريس التي تمـز الدوؿ عمى ضماف التمويؿ الكافي وبنية تحتية مالئمة  أشار اإلعالف

لوطنية لحقوؽ اإلنساف لموفاء بوالياتيا بما في ذلؾ حقوؽ اإلنساف واألعماؿ وحث الدوؿ لممؤسسات ا

 وأكد مؤتمر كوبنياغف السالؼ الذكر عمى أنو ينبغي التعاوف لتحقيؽ ىذه الغاية. عمىوالمجتمع الدولي 

 الفعاؿ. وسيرىا استقالليتيا لضماف الوطنية لممؤسسات المالئمة التحتية والبنية الكافي التمويؿ توفير

إذف فيناؾ اتفاؽ في كؿ المعايير الدولية الخاصة بالمؤسسات الوطنية لحقوؽ اإلنساف، عمى أف ىذه 

الضرورية  ةالمؤسسات ال يمكف أف تقـو بدورىا، إال إذا أتيحت ليا الموارد المادية والبشرية والبنية التحتي

 لمقياـ بمياميا عمى أحسف وجو.

، تحاوؿ أف تضمف الخاصة بالمؤسسات الوطنية لحقوؽ اإلنسافوخالصة القوؿ، فالمعايير الدولية 

مجموعة مف الضمانات التي تمكنيا مف القياـ بمياميا، لكف تبقى ىذه المعايير نظرية،  ليذه المؤسسات

أحسف وجو. وىذه فقد تتوفر مؤسسة وطنية ما عمى كؿ ىذه المعايير، ومع ذلؾ قد ال تقوـ بمياميا عمى 

الفكرة أكد عمييا تقرير المجمس الدولي السالؼ الذكر، حيث جاء فيو أف االلتزاـ بمبادئ باريس ليس 

حاسما في الفعالية، فيناؾ العديد مف المؤسسات التي التزمت بالمعايير، ولكف ظمت ىامشية، وىناؾ 

عناصر واقعية  ، لذلؾ أضاؼ التقريرةمؤسسات أخرى لـ تمتـز بيذه المعايير ورغـ ذلؾ كانت أكثر فعالي

 .1تتضمف الفعالية

                                                           
ش هي:- 1  واَم ِىاـش الفّالُت خعب الخلٍش

ُت جخمخْ-1 ُت الىوىُت إلاؤظعاثا جىدعب: ِامت بؽِش ت ؤو الّامت الؽِش  لذ المّفاء خم ًِ جذافْ الجمُْ ٌؽاَذَا ِىذما الجماَحًر

اء مفالح  .اخخفاـها هىاق في الذاخلت اللماًا مّاملت في بالجزاَت وجدعم ألاكٍى

 الاجفاٌ بها ظهىلت-2

 اإلاؤظعاث َزٍ جفّله ما الحيىمُت غحر والهُئاث للجمهىس  الىوىُت اإلاؤظعاث حّلً ؤن ًيبغي

يبغي .بها الاجفاٌ ًمىً وهُف ٌ  ٌعهل ؤن ٍو ى يبغي .مياجبها إلى الـى اث حصجُْ ٍو  .منها الاظخفادة ِلى اإلاجخمْ في اإلادشومت اإلاجمِى
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وبعد أف درسنا أىـ المعايير الدولية في مجاؿ المؤسسات الوطنية الخاصة بحقوؽ اإلنساف، 

 التجارب الثالث التي ندرسيا.نتساءؿ ىنا عف مدى توفر ىذه المعايير في 

                                                                                                                                                                                     

ش ؤن ًيبغي: مفخىخت جىٍُمُت زلافت فيها حؽُْ -3
َّ
ىت الّامت اإلاىٍماث لذي الثلت جخىف  ؤلاوعان لحلىق  الىوىُت اإلاؤظعاث بإن والؽٍش

ب ِّ
ًت وظخّاملها بها ظترخ    .بجذ 

ُت هضاَت -4 ُت جؤزش: ؤِمائها وهِى ماء هِى فحن واللُادة ألِا   واإلاٌى
ً
  جإزحرا

ً
ا ح ومً .الىوىُت اإلاؤظعاث فّالُت ِلى خٍُى  جؤدي ؤن اإلاشجَّ

يبغي .والصجاِت واإلاهىُت باالظخلالٌ ًدعمىن  ؤِماء حُّحن إلى العلُمت الخُّحن إحشاءاث   ٍو
 
ماء ًيىن  ؤال فىن  ألِا   مشجبىحن واإلاٌى

ً
 اسجباوا

 
ً
 .الّامت بالخذمت وزُلا

5 ُ ماء جىىُّ فحن ألِا ٌ  ٌعهل وليي مفخىخت الىوىُت اإلاؤظعاث جيىن  ليي: واإلاٌى ى ماء ؤن اإلاؤظعاث َزٍ جىفل ؤن ًيبغي إليها الـى  ألِا

فحن ت وؤلازيُت الاحخماُِت الدؽىُلت ًمثلىن  واإلاٌى   ًيبغي هفعه الىكذ وفي .خُىي  ؤمش الجيعحن بحن العلُم والخىاصن  .اإلاجخمْ في واللغٍى
ً
 دابما

 .الىفاءة ؤظاط ِلى الاخخُاس ًيىن  ؤن

اث الحيىمُت غحر اإلاىٍماث وخاـت اإلاذوي، اإلاجخمْ مىٍماث جيىن  ؤن ًمىً: اإلاذوي اإلاجخمْ مْ الدؽاوس  -6  اإلاخخفت اإلاجخمُّت واإلاجمِى

ل َمضاث ؤلاوعان، بدلىق  الت ـو َّّ اث ؤو وألافشاد الىوىُت اإلاؤظعاث بحن ف ؽحن مجمِى   اإلاهمَّ
ً
  ؤو ظُاظُا

ً
 .اكخفادًا ؤو احخماُِا

 : ٍِشمت والًت راث جيىن  ؤن -7
ً
ذة وغحر ٍِشمت والًت بىحىد فّالُت الىوىُت اإلاؤظعاث ؤهثر جدعم ِمىما َُّ  اإلاذهُت الحلىق  حؽمل مل

  .والاحخماُِت والعُاظُت والاكخفادًت والثلافُت

ى ما ًخىلب ِم الاظدبّاد ؼامل اخخفاؿ راث جيىن  -8   جؤزش كذ التي العلىاث بّن اخخفاـها مً: َو
ً
  جإزحرا

ً
 ؤلاوعان خلىق  ِلى هبحرا

ت اللىاث مثل(  .)الخاؿ ألامً كىاث ؤو الّعىٍش

ذ بعلىت الخمخْ -9 ُاتها الامخثاٌ ـس ذ بعلىت الىوىُت اإلاؤظعاث جخمخْ ؤن ًيبغي: لخـى ُاتها إلاؽىستها اإلاّىُت العلىاث اجباُ مذي ـس  .وجـى

يبغي ذ ًيىن  ؤن ٍو  .دابمت مماسظت الـش

لت ؤلاوعان خلىق  كماًا مّالجت -10  ومً .لها حعخجُب وؤن الّام الاَخمام راث باللماًا الىوىُت اإلاؤظعاث تهخم ؤن ًيبغي: مىهجُت بىٍش

ٍاث بالخدلُلاث اللُام بزلً اللُام في اإلافُذة الىشق  ش ووؽش الّامت والخدش   .الّامت العُاظت جلاٍس

تللمحزاهُت اليافُت اإلاىاسد امخالن 11 ا ِلى اإلاىاسد المشوٍس يبغي .: خُث جشجبي فّالُت َزٍ اإلاؤظعاث بمذي جىفَش  ِلى العُىشة جيىن  ؤن ٍو

لها   .اللابمت الحيىمت ًِ معخللت ظُىشة جمٍى

الت دولُت ِلى سوابي الخىفش -12 َّّ  خلىق  إلهفار الىوىُت الؽبياث فيها جخفل سبِعُت الخلاء هلاه الىوىُت اإلاؤظعاث جيىن  ؤن ًمىً: ف

 ؤلاوعان لحلىق  وؤلاكلُمُت الذولُت بالهُئاث ؤلاوعان

ش ـادس ًِ اإلاجلغ الذولي لعُاظت خلىق ؤلاوعان، بّىىان: "جلُُم فّالُت اإلاؤظعاث الىوىُت لحلىق ؤلاوعان" مشحْ ظابم، - ؿ  جلٍش

17 
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ومدى توافقيا مع المعايير  في المغرب وتونس ومصرالمؤسسات الوطنية لحقوق االنسان -2

 الدولية:

عمى أف: "المجمس الوطني لحقوؽ اإلنساف  2011مف الدستور المغربي ؿ 161نص الفصؿ 

مؤسسة وطنية تعددية ومستقمة، تتولى النظر في جميع القضايا المتعمقة بالدفاع عف حقوؽ اإلنساف 

وبصيانة كرامة وحقوؽ وحريات المواطنات والحريات وحمايتيا، وبضماف ممارستيا الكاممة، والنيوض بيا 

والمواطنيف، افرادا وجماعات، وذلؾ في نطاؽ الحرص التاـ عمى احتراـ المرجعيات الوطنية والكونية في 

 ىذا المجاؿ"

مف الدستور التونسي: "تراقب ىيأة حقوؽ اإلنساف احتراـ الحريات وحقوؽ  128وحسب الفصؿ 

رح ما تراه لتطوير منظومة حقوؽ اإلنساف، وتستشار وجوبا في مشاريع اإلنساف، وتعمؿ عمى تعزيزىا، وتقت

القوانيف المتصمة بمجاؿ اختصاصيا. تحقؽ الييئة في حاالت انتياؾ حقوؽ اإلنساف لتسويتيا أو إحالتيا 

عمى الجيات المعنية. تتكوف الييئة مف أعضاء مستقميف محايديف مف ذوي الكفاءة والنزاىة، يباشروف 

 فترة واحدة، مدتيا ست سنوات".مياميـ ل

عمى أف القانوف ىو الذي يحدد بالتأكيد  2013مف دستور  214الفصؿ  اكتفىفي مصر 

المجالس القومية المستقمة، ومنيا المجمس القومي لحقوؽ اإلنساف، وىو الذي يبيف كيفية تشكيؿ كؿ منيا، 

الغ السمطات العامة عف أي انتياؾ واختصاصاتيا، وضماف استقالؿ وحياد أعضائيا، وليا الحؽ في إب

وحسب نفس الفصؿ تتمتع تمؾ المجالس بالشخصية االعتبارية واالستقالؿ الفني  يتعمؽ بمجاؿ عمميا.

والمالي واإلداري، ويؤخذ رأييا في مشروعات القوانيف والموائح المتعمقة بيا وبمجاؿ أعماليا. وقد تـ اعتماد 

 .2014نفس الصياغة في الدستور المصري ؿ
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ومف خالؿ المقارنة بيف ىذه الفصوؿ الدستورية يالحظ مف الناحية الشكمية أف الدستوراف المغربي 

ف الدستور أتـ فيو تحديد مياـ وأدوار ىذه المؤسسة، في حيف  ،والتونسي خصصا فصال مستقال لممؤسسة

االنساف فصال  المصري أدمج ىذه المؤسسة ضمف المجالس القومية ولـ يخصص لممجمس القومي لحقوؽ

 مستقؿ، وترؾ ميمة تحديد تنظيـ المياـ لمقانوف.

بناء عمى المعايير الدولية في مجاؿ المؤسسات الوطنية لحقوؽ اإلنساف، نحاوؿ أف ندرس ىذه 

(، باالعتماد عمى 3الموارد المتاحة )ؼ وطبيعة(، 2الوالية )ؼ و(، 1مف حيث االستقاللية )ؼ المؤسسات

 أنظمتيا القانونية.

 المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان وسؤال االستقاللية. أوال:

المجمس  تحت اسـ " 1991في المغرب، تـ إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوؽ االنساف منذ سنة 

في سياؽ تميز بصراع سياسي قوي عرفو المغرب منذ االستقالؿ بيف  ، "االستشاري لحقوؽ اإلنساف

ىو صراع نتجت عنو العديد مف االنتياكات لحقوؽ اإلنساف في كؿ المؤسسة الممكية وأحزاب المعارضة، و 

األحداث التي عرفيا المغرب منذ المحاوالت االنقالبية لبداية عقد السبعينات مف القرف الماضي. لذلؾ 

ساف خصوصا مع استمرار وجيت العديد مف االنتقادات الخارجية لممغرب في مجاؿ حقوؽ اإلن

تأسيس المجمس لمدفاع والتصدي لمحممة الخارجية بسبب وضعية ممؾ بمناسبة الفجاء خطاب  االنتياكات.

. كما عمدت المؤسسة الممكية 1حقوؽ اإلنساف، كما شكؿ أداة لتأسيس جبية داخمية لدعـ التوجو الرسمي

 . 2"...لخمؽ المجمس مف أجؿ حؿ العديد مف المشاكؿ الحقوقية

                                                           
وجىىس مؤظعاث خلىق ؤلاوعان في الىوً الّشبي لمً مؤلف"  جىىس اإلاؤظعاث الىوىُت لحلىق الاوعان في مدعً ِىك: وؽىء - 1

 .29، ؿ 2004الّالم الّشبي، اإلاجلغ اللىمي لحلىق ؤلاوعان، مفش، 

ىن حلعدىا َزٍ حلعت لزا كشسها ؤن جيَىزا حاء في الخىاب اإلاليي بمىاظبت إوؽاء اإلاجلغ الاظدؽاسي لحلىق ؤلاوعان ما ًلي : "... - 2

ذ كبل ول ش يء ؤن جمْ خذا لللُل واللاٌ فُما ًخق  مخففت ال لخلم دولت اللاهىن ولىً الظخىماٌ دولت اللاهىن، الذولت التي جٍش
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أحد أىـ محاور الجدؿ السياسي في المغرب ومازاؿ وقد شكمت اشكالية استقاللية ىذه المؤسسة 

، رغـ التطور الذي عرفتو ىذه المؤسسة مع خمؽ المجمس الوطني. ف قد ظمت العديد مف مستمرا إلى اليـو

 تتيـ المجمس بالتبعية لممؤسسة الممكية. األطراؼ

دة ، وتمت إعا19901فمف حيث التأسيس، فقد أنشئ المجمس االستشاري بظيير شريؼ سنة 

 2010. كما تـ تعويض المجمس االستشاري بالمجمس الوطني سنة 20012تنظيمو بنفس الطريقة سنة 

قاـ بدسترة المجمس الوطني لحقوؽ  2011أيضا بظيير شريؼ. مع األخذ بعيف االعتبار أف دستور 

طنية المجمس األىمية القانونية باعتباره مؤسسة و  2011مف ظيير  55، كما منحت المادة 3اإلنساف

مستقمة لحقوؽ اإلنساف تتمتع باالستقالؿ المالي، وىو نص حديث لـ يكف في الظيائر األولى. وىو ما 

اعتبر قفزة نوعية في تاريخ تطور المؤسسة، باعتباره يمنح لممجمس ضمانة ذات طبيعة دستورية. كما تـ 

صدرت كؿ الظيائر  حيث المثير لمجدؿ في الدساتير المغربية، 19إحداث المجمس بمقتضى الفصؿ 

 .4المحدث لممجمس الوطني بمقتضى ىذا الفصؿ 2011إلى غاية ظيير  1990المتعمقة بالمجمس مند 

                                                                                                                                                                                     

ّت والجذًت وراث الفّالُت للذفا ىاء اإلاىاوىحن الىظُلت اللاهىهُت والعَش ُ ًِ خلىق ؤلاوعان وي هىهي َزٍ اإلاعإلت. والىلىت الثاهُت اِل

زٍ هي مهمخىم، ومهمخىم هي ؤن حغعلىا للمغشب وحهه  زا َى ِملىم، َو خلىكهم همىاوىحن إصاء ؤلاداسة ؤو العلىت ؤو الذولت هفعها... َو

 .ألهه ليل ظبب جإحى مىٍمت الّفى الذولُت وجماسط ِلُىا الشكابت وهإهىا الصلىا جدذ الحماًت"

 م1990ماي  8هـ ) 1410شوال  13جلس الاسدشازي لحلــوق إلاوسان فيخطاب امللك الحسً الثاوي بمىاسبت إوشاء امل -

ف- 1 ل  2) 1410سممان  24الفادس في  1.90.12سكم  ٌهحر ؼٍش  مخّلم بئخذار اإلاجلغ الاظدؽاسي لحلىق الاوعان. (1990ؤبٍش

ف سكم  - 2 ل  10بئِادة جىٍُم اإلاجلغ الاظدؽاسي لحلىق ؤلاوعان ٌ مخّلم 1.00.350ٌهحر ؼٍش  .2000ؤبٍش

 .2011مً الذظخىس اإلاغشبي ٌ  161الففل - 3
ف الخاؿ بئِادة جىٍُم اإلاجلغ ظىت  4 اث اإلاىاوىحن والجماِاث والهُئاث ولمان  : " 2001حاء في الٍهحر الؽٍش وألن ـُاهت خلىق وخٍش

 مىحن".ؤ مماسظتها، حّذ ؤماهت دظخىسٍت مً ـمُم مهامىا العامُت بففخىا ؤمحرا للم
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مف الدستور السابؽ في ثنايا القانوف المحدث لمؤسسة المجمس الوطني  19فيناؾ حضور قوي لمفصؿ 

 1.لحقوؽ اإلنساف

كميا عناصر تؤكد تبعية المجمس لممؤسسة الممكية، خصوصا وأف المادة األولى مف ظيير 

، تحصر ميمة المجمس في مساعدة الممؾ في جميع القضايا 1990تأسيس المجمس االستشاري لسنة 

، وىو 1990ماي  08المتعمقة بحقوؽ اإلنساف، كما أكد بذلؾ أيضا الخطاب الممكي المنشئ لممجمس ؿ 

تـ حذؼ ىذه العبارات،  2010. لكف مع ظيير 22001د عميو ظيير إعادة تنظيـ المجمس لسنة دور أك

فمـ يعد دور المجمس الوطني مساعدة الممؾ بؿ العمؿ مباشرة عمى حماية حقوؽ اإلنساف عمى مستوى 

ر ، رغـ التأكيد في الديباجة أف حماية الحقوؽ والحريات ىي مف المياـ األساسية ألمي3نص الظيير

المؤمنيف. وىي إشارات تؤكد التطور الميـ الذي لحؽ المؤسسة مع إنشاء المجمس الوطني لحقوؽ اإلنساف 

 .2010ؿ 

                                                           
غ" مشحْ ظابم.- 1  ِبذ الّلي خاملي الذًً:" اإلاجلغ الىوجي لحلىق ؤلاوعان ومبادا باَس

ف خُث حاء فُه: "  2 لُىا مً حاللخىا الؽٍش ت بإن معاِذجىا باإلاؽىسة العذًذة ِلى ـُاهت خلىق ؤلاوعان والنهىك بها ؤماهت حلُلت ٍو

ت والدؽبث  ا ؤن ًيىن مؽهىدا لها بالخجشد والجزاَت الخللُت والىفاًت الفىٍش جخىلب حؽىُل اإلاجلغ مً شخفُاث ًشاعى في اخخُاَس

ا". هما حا َض ء في اإلاادة ألاولى مً الٍهحر: " إن اإلاجلغ الاظدؽاسي لحلىق ؤلاوعان اإلاخلق بدلىق ؤلاوعان والّىاء اإلاخمحز في ظبُل حٍّض

ف سكم  فت بملخط ى الٍهحر الؽٍش ل  2) 1410سممان  24الفادس في  1.90.12اإلادذر بجاهب حاللخىا الؽٍش (، ٌّذ مؤظعت 1990ؤبٍش

ف في حمُْ اللماًا اإلاخّللت بالذفاُ ًِ خلىق ؤلا وعان وخماًتها ولمان مماسظتها والنهىك مخخففت مهمتها معاِذة حىابىا الؽٍش

اث اإلاىاوىحن والجماِاث والهُئاث" ُاهت هشامت وخلىق وخٍش  .بها ـو

خُث حاء في اإلاادة ألاولى مً الٍهحر : " ًدذر بجاهب حاللخىا، بملخط ى ٌهحرها الؽٍشف َزا، مجلغ ووجي لحلىق ؤلاوعان، بففخه  - 3

اث وخماًتها، ولمان مؤظعت ووىُت حّذدًت ومعخللت، جخىلى مهم ت الىٍش في حمُْ اللماًا اإلاخّللت بالذفاُ ًِ خلىق ؤلاوعان والحٍش

اث اإلاىاوىحن، ؤفشادا وحماِاث، في خشؿ جام ِلى اخترام اإلاشحُّاث الىوىُت  ُاهت هشامت وخلىق وخٍش مماسظتها والنهىك بها، ـو

 واليىهُت في َزا اإلاجاٌ".
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وقد حاولت المؤسسة الممكية في خطبيا الرد عمى االنتقادات المتعمقة بفقداف المجمس االستقاللية، 

المجمس عف المؤسسات السياسية مف خالؿ التأكيد عمى أف السمطات الممنوحة لمممؾ، تضمف استقاللية 

 .1مف برلماف وحكومة، وىي الجيات التي تطالب المعايير الدولية بضماف استقاللية المجمس عنيا

ذا كانت المعايير الدولية تؤكد عمى ضرورة تمثيمية  ومف حيث طريقة تشكيؿ المجمس، وا 

والمتدخمة، وأف تضمف طريقة التعييف استقاللية األعضاء، فإنو في المغرب حافظ  المؤسسات لكؿ الييآت

المحدث لممجمس الوطني لحقوؽ اإلنساف عمى سمطة التعييف الممنوحة لمممؾ،  2011ظيير فاتح مارس 

باقتراح مف المنظمات غير  11منيـ بصفة مباشرة و 8حيث أنو ىو المعيف لجميع أعضاء المجمس  : 

باقتراح مف رئيسي مجمسي البرلماف، وعضواف مف قبؿ المؤسسات الدينية العميا وواحد مف  8ة والحكومي

أوال اشتراط التعددية والتمثيمة النسائية  :. والجديد في ىذا الظيير ىو2قبؿ الودادية الحسنية لمقضاة

يا أف الممؾ يعيف بشكؿ والتمثيمية الجيوية، والكفاءة والخبرة في التشكيمة الجديدة لممجمس الوطني، ثان

                                                           
 مخىفش في اإلاىكْ الالىترووي للمجلغ. ،اظبت حُُّذ اِماء اإلاجلغ الىوجي لحلىق الاوعانًمىً الشحُى إلى خىاب اإلالً بمى - 1
ف، إلاذة ؤسبْ ظىىاث كابلت للخجذًذ، مً بحن الصخفُاث التي جخىافش  35حاء في اإلاادة  2 مً الٍهحر: " ٌّحن ؤِماء اإلاجلغ بٍهحر ؼٍش

اِالٍ، بفىسة جىفل الخىفُم بحن الخّذدًت والىفاءة والخبرة، وجمثُلُت اإلاشؤة فيها الؽشوه اإلاىفىؿ ِليها في اإلاادة الثالثت والثالزىن 

ت، ومىصِحن خعب الفئاث الخالُت:  والخمثُلُت الجهٍى

م مً كبل حاللخىا مً بحن الصخفُاث اإلاؽهىد لها بالخبرة الّالُت والّىاء اإلاخمحز ووىُا ودولُا، في مجاٌ -ؤ زماهُت ؤِماء ًخم اخخُاَس

 ؤلاوعان والنهىك بها. خماًت خلىق 

ؤخذ ِؽش ِمىا ًلترخىن مً كبل اإلاىٍماث غحر الحيىمُت الفاِلت، واإلاؽهىد لها بالّمل الجاد في مجاٌ خلىق ؤلاوعان، بما فيها -ب

الجمُّاث الّاملت في مُادًً الحلىق اإلاذهُت والعُاظُت والاكخفادًت والاحخماُِت والثلافُت والبُئُت، وخلىق اإلاشاة والىفل 

اكت وخلىق اإلاعتهلً.  وألاشخاؿ روي ؤلِا

 زماهُت ؤِماء ًششحىن مً كبل سبِس ي مجلس ي البرإلاان ورلً باكتراح مً الهُئاث الخالُت:-ج

 باليعبت لشبِغ مجلغ الىىاب:

 ِمىان مً بحن الصخفُاث التي لها ـفت ِمى في البرإلاان ورلً بّذ اظدؽاسة الفشق البرإلااهُت للمجلغ.-

 مً بحن الخبراء اإلاغاسبت في الهُأث الذولُت اإلاّىُت بدلىق ؤلاوعان.ِمىان ًخخاسان -

:ً  باليعبت لشبِغ مجلغ اإلاعدؽاٍس

ؤسبّت ؤِماء ًلترخىن مً لذن الهُئت او الهُئاث الخمثُلُت لألظاجزة الجامّحن والصحافُحن اإلاهىُحن، والهُئت الىوىُت لألوباء وحمُّت -

 َُئاث اإلادامحن باإلاغشب.

 ترخان مً كبل الهُئاث اإلاؤظعُت الذًيُت الّلُا.ِمىان ًل-د

 ِمى واخذ ملترح مً كبل الىدادًت الحعيُت لللماة.-ٌ
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أعضاء فقط، في حيف أف األعضاء اآلخروف يقترحوف مف جيات معينة، ولـ يعد يشترط  8مباشر 

الظيير بالنسبة ليذه الفئات، تقديـ ثالث مرشحيف، يختار منيـ الممؾ واحد كما كاف في الماضي، وثالثا 

ظيير إلى أعضاء المجمس رؤساء . كما أضاؼ ال1أعضاء 8تـ منح مجمس البرلماف الحؽ في اقتراح 

المجاف الجيوية المحدثة بمقتضى الظيير، وكذا رئيس المؤسسة المكمفة بالوساطة بيف اإلدارة والمواطنيف. 

                                                           
اث:1991مً ٌهحر إوؽاء اإلاجلغ الاظدؽاسي لعىت  4، و3، 2وخعب اإلاىاد 1  ، فاإلاجلغ ًخيىن مً زالر مجمِى

 ّاون، وصاسة الذاخلُت، ووصاسة ألاوكاف والؽؤون ؤلاظالمُتممثلي الىصاساث الخالُت: وصاساث الّذٌ، وصاسة الؽؤون الخاسحُت والخ-1

ت، حمُّاث خلىق ؤلاوعان، سابىت اللماة باإلاغشب، حمُّت َُأث -2 ممثل ليل مً الهُأث الخالُت: ألاخضاب العُاظُت، الىلاباث اإلاشهٍض

 اإلادامحن، َُإة ألاظاجزة الجامُّحن، َُإة ألاوباء الىوىُت.

م الىفاءة والجزاَت في مجاٌ خلىق ؤلاوعان. شخفُاث-3  ًشاعى في اخخُاَس

ّحن ؤِماء اإلاجلغ اإلاىخمىن إلى الفئاث  بٍهحر إلاذة ظيخحن كابلخحن للخجذًذ، بِىما ٌّحن ممثلىا ألاخضاب العُاظُت  3و  2َو

ُئت ألاوباء الىوىُحن ت وحمُّاث خلىق ؤلاوعان وحمُّت َُئاث اإلادامحن َو مً كابمت جمم زالزت ؤشخاؿ جلترخها ول  والىلاباث اإلاشهٍض

خىلى ؤماهت اإلاجلغ ؤمحن ِام ٌّحن بٍهحر مً بحن ؤِماء اإلاجلغ.  واخذة مً الجهاث اإلاّىُت. ٍو

، فئهه لمً للمؤظعت 1، ِلى لشوسة لمان اظخلاللُت اإلاجلغ2001وسغم جإهُذ اإلالً في ٌهحر إِادة جىٍُم اإلاجلغ ٌ

ماء.  فدعب اإلاادة الثالثت، ًخإلف اإلاجلغ مً الشبِغ وؤسبّت وؤسبّحن ِمىا، ِلى ألاهثر، ًخمخّىن بالففت اإلالىُت حُّحن حمُْ ألِا

ت والدؽبث اإلاخلق بدلىق ؤلاوعان  م مً بحن الصخفُاث اإلاؽهىد لها بالخجشد والجزاَت الخللُت والىفاًت الفىٍش خم اخخُاَس ت ٍو ٍش الخلٍش

ا َض خم اخخُاس  ادة الشابّتوخعب اإلا .والّىاء اإلاخمحز في ظبُل حٍّض ف إلاذة ظذ ظىىاث كابلت للخجذًذ، ٍو ٌّحن سبِغ اإلاجلغ بٍهحر ؼٍش

ت، ِلى الىدى الخالي ٍش ماء ألاسبّت وألاسبّحن، روي الففت الخلٍش  : ألِا

نهىك بها، بما ؤ ـ ؤسبّت ِؽش ِمىا ًلترخىن مً كبل الجمُّاث الفاِلت في مجاٌ خلىق ؤلاوعان، واإلاّشوفت بيؽاوها اإلاىثف في ظبُل ال

فيها الجمُّاث اإلاخخفت بلماًا الحلىق الاكخفادًت والاحخماُِت والثلافُت هلماًا اإلاىاوىت والبِئت والنهىك بإولاُ اإلاشؤة والىفل 

 .وألاشخاؿ اإلاّاكحن

 .ب ـ حعّت ؤِماء ًلترخىن مً كبل ألاخضاب العُاظُت واإلاىٍماث الىلابُت

مً كبل ول مً سابىت ِلماء اإلاغشب والىدادًت الحعيُت لللماة  -مى واخذ مً ول َُإة ِلى ؤظاط ِ -ج ـ ظخت ؤِماء ًلترخىن 

ُئت ألاوباء الىوىُت، والجمُّت ؤو الجمُّاث اإلامثلت لهُئت ألاظاجزة الجامُّحن ومؤظعت الحعً  وحمُّت َُئاث اإلادامحن باإلاغشب َو

 .الثاوي للمغاسبت اإلالُمحن بالخاسج

 .يلف بالنهىك بالخىاـل بحن ول مً اإلاىاوىحن والهُئاث وؤلاداسةد ـ اإلاعؤوٌ ًِ الجهاص اإلا

م مً كبل اإلالً.  َـ ـ ؤسبّت ِؽش ِمىا ًخم اخخُاَس

ماء اإلاىدعبحن إلى الفئاث " ؤ "و"ب" و"ج"  هما مىدذ اإلاادة الخامعت مً هفغ الٍهحر للمؤظعت اإلالىُت خم حُّحن ألِا

ف إلاذة ؤسبْ ظىىاث كابلت للخجذًذ، مً كابمت جمم زالزت ؤشخاؿ جلترخها ول واخذة مً اإلازوىسة في اإلاادة الشابّت ؤِالٍ، بٍهحر ؼ ٍش

ف لىفغ اإلاذةٍو .الهُئاث اإلاّىُت ماء اإلاىدعبحن للفئت "َـ" بٍهحر ؼٍش مم اإلاجلغ خعب اإلاادة العادظت، هما ً .خىلى اإلالً حُّحن ألِا

ت، الىصساء اإلاّىُحن بمجاالث اخخفاـه الزًً ًدم لهم اإلاؽاسهت في حلعاث اإلاجلغ واحخماِاث ؤحهضجه ولهم ؤن  بففت اظدؽاٍس

  . ًفىلىا، ِىذ الاكخماء، الىُابت ِنهم في رلً
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ذا كانت معايير باريس تتحدث عف ضرورة تسمية األعضاء لفترة معينة وتكوف الوالية قابمة لمتجديد، مع  وا 

 لجديدة لممجمس الوطني توفر ىذه الشروط. ، فإف التشكيمة ا1شرط كفالة التعددية

وحسب . 1991منذ  أما في تونس، فقد شكمت الييأة العميا لحقوؽ اإلنساف والحريات األساسية

الييأة ، المتعمؽ بالييأة العميا لحقوؽ اإلنساف والحريات األساسية، تتمتع 2008يونيو  16قانوف 

الرئيس ىو المعيف لرئيس وأعضاء الييأة لمدة ثالث  يبقى. لكف بالشخصية القانونية واالستقالؿ المالي

مف القانوف، وىو ما يطرح مشكؿ استقاللية المؤسسة  8رئاسي حسب الفصؿ سنوات قابمة لمتجديد بأمر 

وضعت الحكومة مشروع قانوف لتحويؿ الييأة إلى مجمس  2011ومنذ سنة  .2عف سمطة رئيس الدولة

بمقتضى قرار  يناير 14التي تمت ثورة وقد عيف أعضاء الييأة  بعد. وطني لحقوؽ اإلنساف لـ ير النور

تعيف أعضاء الييئة العميا لحقوؽ كما تـ . 20123أكتوبر  23مؤرخ في  2012لسنة  222جميوري عدد 

فيفري  16مؤرخ في  2016لسنة  13بمقتضى أمر رئاسي عدد  ،اإلنساف والحريات األساسية الحالية

2016. 

وما يثير االنتباه ىنا ىو أف الييأة خمقت بقرار رئاسي، مع حضور ممثمي العديد مف الوزارات 

ضمف تشكيمة الييأة إضافة إلى ممثؿ السمطة التشريعية، وىو ما يطرح مشكؿ االستقاللية، مع العمـ أف 

 يجب أف يكوف عمى سبيؿ االستشارة.أف حضور ممثمي السمطات العمومية،  مبادئ باريس تؤكد عمى

، يتبع 2003لسنة  93تـ إنشاء المجمس القومي لحقوؽ االنساف بمقتضى قانوف ـر  ،في مصر

، ونشر الوعى بيػا،  مجمس الشورى ، وييدؼ إلى تعزيز وتنمية حماية حقوؽ اإلنساف ، وترسيخ قيميا

مدينة  االعتبارية، ويكوف مقره الرئيسي في وتكوف لممجمس الشخصية. ممارستيا ضماف واإلسياـ في

                                                           
غ:  - 1  حاء في الفلشة الثالثت مً مبادا باَس
 .2008لعىت  37مً كاهىن ِذد  8الففل - 2
 http://www.droitsdelhomme.org.tnًمىً الشحُى إلى حؽىُلت الهُإة لمً اإلاىكْ الالىترووي للهُإة: - 3

http://www.droitsdelhomme.org.tn/?p=2687
http://www.droitsdelhomme.org.tn/?p=2687
http://www.droitsdelhomme.org.tn/?p=2687
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نشاء مكاتب فيا  ورية ويتمتع المجمس باالستقالؿ فيمحافظات الجمي لقاىرة، ولو الحؽ في فتح فروع وا 

 . ممارسة ميامو وأنشطتو واختصاصاتو

ائب لمرئيس وخمسة وعشريف مف نفس القانوف، يشكؿ المجمس مف رئيس ون وحسب المادة الثانية

اف ، أو مف ذوى العطاء عضوًا مف الشخصيات العامة المشيود ليا بالخبرة واالىتماـ بمسائؿ حقوؽ اإلنس

ويصدر بتشكيؿ  . حالة غيابو ؿ نائب رئيس المجمس محؿ الرئيس فيىذا المجاؿ . ويح المتميز في

 . المجمس قرار مف مجمس الشورى لمدة ثالث سنوات

ارسة ظؿ المجمس في مصر تابعا لمنظاـ السياسي القائـ وبالخصوص لرئيس الدولة، وما في المم

يناير، تزامنا مع إحراؽ مقر  25يؤكد ذلؾ أنو تـ احراؽ مقر المجمس مف طرؼ المتظاىريف أثناء ثورة 

تخاب الحزب الوطني المجاور لممجمس، اعتبارا أف المجمس أحد أدوات النظاـ السياسي القائـ. وبعد ان

محمد مرسي رئيسا لمجميورية، قاـ بحؿ المجمس وتعييف رئيس وأعضاء جدد بالمجمس، وبعد االطاحة 

بحكـ االخواف، تـ حؿ المجمس القائـ وتعييف مجمس جديد. كما أف ىذه التبعية توضحيا طبيعة التقارير 

جمس خطابا ينتقد نجد في لغة الم 2014-2013التي يقدميا المجمس، فمثال في تقرير المجمس لسنة 

حكـ مرسي، ويعتبر ىذه المرحمة تراجعا عف المكاسب التي تحققت في مجاؿ حقوؽ االنساف، واعتبر 

، فيما اعتبر التيارات المناىضة لمنظاـ السياسي الذي تمى 1يونيو ثورة تطالب بالحرية والكرامة 30أحداث 

وحاوؿ  2014السنوي لممجمس عمى دستور  يونيو انقالبا عمى الشرعية الدستورية. كما ركز التقرير 30

الذي لـ يختمؼ في مضمونو عف الدستور  2013الترويج لممكاسب الحقوقية التي جاء بيا، ميمال دستور 

 .2الجديد، واكتفى المجمس باستعراض مواد الدستور الجديد دوف انتقاده وتقديـ توصيات حولو

                                                           
ش العىىي الّاؼش - 1 ش اإلاجلغ اللىمي لحلىق ؤلاوعان، الخلٍش ، داس الىخب 2014-2013ًمىً الشحُى في َزا العُاق لذًباحت جلٍش

ت،   .2015اإلافٍش
ش العىىي للمجلغ - 2  .13-11ـق  2014-2013ًمىً الشحُى إلى الخلٍش
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ذا كانت معايير باريس ت تحدث عف ضرورة منح ضمانات لألعضاء فيما أما بالنسبة لإلقالة، وا 

اتجو نحو االستجابة  ظيير تأسيس المجمس الوطني لحقوؽ اإلنساف في المغرب، قد إفيخص إقالتيـ، ف

أف فقداف العضوية في المجمس يكوف في حالة محصورة  39ليذه المعايير، مف خالؿ نصو في المادة 

ىي: الوفاة أو االستقالة، أو بسبب فقداف العضو الصفة التي عمى أساسيا تـ انتماؤه لممجمس، أو بالعجز 

سبب القياـ بأعماؿ أو تصرفات تتنافى مع الصحي الكمي، أو باإلدانة بحكـ قضائي جنائي نيائي، أو ب

. رغـ أف السبب األخير قد يفسر ضد كؿ تصرؼ صادر عف أي 1االلتزامات المرتبطة بعضويتو بالمجمس

عضو يتناقض مع التوجيات الممكية. كما ال يوجد أي نص يمنح مزايا الحصانة ألعضاء المجمس في 

يث عنيا رغـ أف مبادئ باريس تفرض عمى الدوؿ منح المغرب في الظيير األوؿ والثاني التي سبؽ الحد

عف تمتع رئيس  37تحدث في مادتو  2011الحصانة ليؤالء األعضاء. في حيف أف ظيير فاتح مارس 

المجمس وأعضائو بكافة الضمانات الضرورية التي تكفؿ حمايتيـ وتضمف استقالليتيـ، سواء أثناء 

نوعا مف نشاط لو صمة وثيقة بيذه المياـ. وىو ما يمكف أف يعد مزاولتيـ لمياميـ أو بمناسبة قياميـ بأي 

 يتـ تحديد حاالت اإلقالة. بة لممؤسستيف التونسية والمصرية فمـبالنسالحصانة ليؤالء األعضاء. أما 

مسؤوؿ مسؤولية  الوطني لحقوؽ االنساف في المغرب فالمجمس ومن حيث االستقاللية في العمل،

يقتصر عمى بحث القضايا المعروضة عميو مف طرؼ الممؾ، وىو ما يفقده الكثير  أحادية أماـ الممؾ، كما

تمنح  لممجمس حؽ التصدي تمقائيا  1990رغـ أف المادة الثانية مف ظيير ، مف االستقاللية في االشتغاؿ

 2001لكؿ خرؽ لحقوؽ اإلنساف، لكف مع ضرورة توفر المبادرة عمى شرط الثمثيف. وقد حافظ ظيير 

فس الوضعية، حيث ال يمكف لممجمس أف يتخذ أي قرار واف يتداوؿ في أية قضية إال بموافقة عمى ن

                                                           
ال ًدذد ظلىت ؤلاكالت وؤظبابها  والمماهاث  باظخّماٌ َزٍ العلىت،  1990في خحن ؤن الٍهحر اإلايص ئ للمجلغ الاظدؽاسي لعىت  - 1

لت الخُّحن هما َى الؽإن باليعبت لخجاسب حل الذٌو الّشبُت هخىوغ والجضابش ومفش ماء بىفغ وٍش   .ومّجى رلً ؤن ًخم إكالت ألِا
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. وىي وضعية ما زالت موجودة في الظيير الجديد المحدث لممجمس الوطني، مع تغيير في 1الممؾ

الصياغة تمكف مف التقميص مف حدة التبعية، حيث اكتفت المادة الثالثة بالنص عمى أف المجمس يبدي 

. كما قمصت المادة 2رأيو في كؿ قضية تعرضيا عميو جاللتنا في مجاؿ اختصاصو، بعد أف حددت ميامو

حيث يعقد المجمس دورات عادية دورية ودورات تمقائية  ،مف وصاية الممؾ عمى دورات المجمس 46

ة لممعايير باإلضافة إلى الدورات التي تعقد بإذف مف الممؾ، وىو ما اعتبر تطورا في اتجاه االستجاب

 .3الدولية

تبقى الييأة أداة لمساعدة  حيث ،في تونسلحقوؽ االنساف نفس الوضعية تعرفيا الييأة العميا 

وذلؾ بإبداء  ،يةسمف نفس القانوف عمى تعزيز حقوؽ االنساف والحريات األسا 2حسب الفصؿ  الرئيس

ـ بأي ميمة يعيدىا االنساف والقياالرأي في كؿ ما يستشيرىا فيو، وتقديـ اقتراحات لمرئيس لدعـ حقوؽ 

                                                           

فت،  -ِلى ما ًلي: "ًماسط اإلاجلغ الفالخُاث الخالُت: 2001مً ٌهحر اإلاادة الثاهُت هفذ  - 1 إبذاء الشؤي فُما حعدؽحٍر فُه حاللخىا الؽٍش

اث اإلاىاوىحن والجماِاث والهُئاث والذفاُ ِنها والنهىك بها ؛  مً كماًا ِامت ؤو خاـت، جخفل بدماًت واخترام خلىق ؤلاوعان وخٍش

 .ا اإلاجاٌواللُام بإي مهمت هيُىه بها في َز

ا ِلى هدى ؤفمل - َش ش خاـت لىٍشها العذًذ، في ول ما مً ؼإهه خماًت خلىق ؤلاوعان ودِمها وجىٍى  ".سفْ اكتراخاث وجلاٍس

شفْ لّلمىا العامي الشؤي  هما حاء في اإلاادة الخاظّت ف ؤن ٌعدؽحٍر فيها ؛ ٍو ذ حىابىا الؽٍش : "ٌّشك الشبِغ ِلى اإلاجلغ اللماًا التي ًٍش

ماء الزًً ًخإلف منهم الخفذي جللابُا للماًا ًشي مً اإلافُذ إواُل حاللخىا الاظدؽاس  ي بؽإنها. وللمجلغ ؤن ًلشس بإغلبُت زلثي ألِا

ُاجه وملترخاجه بىفغ ألاغلبُت" ت وجـى خخز آساءٍ الاظدؽاٍس فت ِليها ؛ ٍو  .الؽٍش

ـاجه في ول اللماًا الّامت والخاـت اإلاخفلت بدماًت واخترام ِلى ما ًلي: " ًماسط اإلاجلغ اخخفا 2011هفذ اإلاادة الثالثت مً ٌهحر  - 2

ذ ومشاكبت وجدبْ ؤولاُ  خلىق ؤلاوعان ِلى  اث اإلاىاوىحن، افشادا وحماِاث. ٌعهش اإلاجلغ مً ؤحل رلً ِلى ـس خلىق ؤلاوعان وخٍش

بذي سؤًه في ول كمُت حّشلها ِلُه حاللخىا في مجاٌ اخخفاـه"  الفُّذًً الىوجي والجهىي. ٍو
 -مً الٍهحر: " ٌّلذ اإلاجلغ ؤسبّت ؤـىاف مً الاحخماِاث:  46حاء في اإلاادة - 3

 الاحخماِاث التي جىّلذ بامش مً حاللخىا، ولما سجإًىا إخالت كمُت ِلى اهٍاس اإلاجلغ لخلذًم اإلاؽشوة وإبذاء الشؤي.

 احخماِاث الذوساث الّادًت التي جىّلذ ؤسبْ مشاث في العىت ِلى ألاهثر.-

 خماِاث التي جىّلذ بمبادسة مً زلثي ؤِماء اإلاجلغ ِلى ألاكلالاح-

 الاحخماِاث الىاسبت التي حّلذ بمبادسة مً سبِغ اإلاجلغ، ولما دِذ الحاحت إلى رلً."-
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وحتى بالنسبة لمعرائض والشكايات فيرفع بشأنيا تقرير لمرئيس. كما أف ميمة تقصي الحقائؽ  إلييا الرئيس،

إضافة إلى أف التقرير السنوي الذي تعده  .1التي يقوـ بيا رئيس الييأة تنجز بتكميؼ مف رئيس الجميورية

 .2الييأة يرفع إلى الرئيس

نشاء المجمس القومي لحقوؽ اإلنساف، الخاص بإ 93رقـ مف قانوف  14وحسب المادة  ،في مصر

، والئحة لتنظيـ أمانتو الفنية وشئوف العامميف والشئوف المالية در المجمس الئحة لتنظيـ العمؿ بويص

 . واإلدارية وذلؾ دوف التقيد بالنظـ الحكومية

ذا كانت مبادئ باريس تنص عمى ضرورة امتالؾ ىذه المؤسسات لالستقالؿ المالي، فإنو ورغـ  وا 

، فإف باالستقالؿ المالي لممجمس 2001مف ظيير إعادة تنظيـ المجمس االستشاري ؿ 14إقرار المادة 

ممجمس بالبحث ولـ يرخص القانوف ل .3ربط ميزانية المجمس بميزانية القصر، تفقده الكثير مف االستقاللية

عف مصادر أخرى لتمويؿ أنشطتو. وىي سمبيات تـ تجاوزىا في الظيير الجديد المحدث لممجمس الوطني 

لحقوؽ اإلنساف حيث لـ تعد ميزانية المجمس ضمف ميزانية البالط الممكي، كما سمح الظيير لممجمس 

صة، كما تراقب ميزانية المجمس بتمقي اإلعانات واليبات مف أية ىيأة دولية أو وطنية عامة كانت أو خا

. وىو ما اعتبره 4مف طرؼ المحاسب العمومي، كما ىو الشأف بالنسبة لممؤسسات العمومية األخرى

 المراقبوف تطورا يقوي مف االستقالؿ المالي لممؤسسة، وفؽ ما تطالب بو المعايير الدولية.

                                                           
 .2008مً كاهىن الهُإة لعىت 6الففل - 1
 .2008مً كاهىن الهُإة لعىت  12الففل - 2
ما ًل: :"وختى ال ًيىن ِلُىم ؤي لغي مادي فلذ كشسها ؤن جيىن  1990وكذ حاء في الخىاب اإلاليي اإلايص ئ للمجلغ الاظدؽاسي ظىت  - 3

ماجىم  فىم وحٍّى ا  -مفاٍس  -الهه كبل ول ش يء ًجب ِلى َزا البلذ ؤن ٌّىك ول مً خذمه بما ٌعش هللا له ولى ؤساد ؤن ًخذمه جىِى

ل ؤخشي بِىىم وبُجيمشجبىت مً آلان بمفالح ا ت، ـلت ـو  للفش اإلاليي ولِغ بىصاسة مً الىصاساث، ختى جبلى َزٍ آلاظشة، ولى واهذ إداٍس

 م(1990ماي  8َـ ) 1410ؼىاٌ  13خىاب اإلالً الحعً الثاوي بمىاظبت إوؽاء اإلاجلغ الاظدؽاسي لحلــىق ؤلاوعان في

خمخْ اإلاجلغ باالظخلالٌ ؤلاداسي واإلاالي في جذبحر إداسجه ومحزاهِخه. ولهزٍ الغاًت ً ما ًلي: 2011مً ٌهحر   ا الشابّت ِؽشة هما هفذ اإلاادة

ذ له محزاهُت خاـت ًفشف منها ِلى حعُحٍر وججهحٍز خماداث اإلاخففت لها في محزاهُت الباله اإلاليي" .جـش  .حسجل الِا

ذ للمجلغ محزاهُت خاـت، ًفشف منها ِلى 55حاء في اإلاادة  4 . وحؽمل َزٍ اإلاحزاهُت ِلى ما ًلي: مً الٍهحر: " جـش  حعُحٍر وججهحٍز
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يجريو مدقؽ حسابات  ، تخضع حسابات الييأة إلى تدقيؽ سنوي13في تونس، وحسب الفصؿ 

ينسحب عمى الييأة العميا النظاـ الجبائي الخاص بالمؤسسات العمومية و طبقا لمتشريع الجاري بو العمؿ، 

مف المنح المسندة مف قبؿ الدولة، واليبات الممنوحة  ذات الصبغة اإلدارية. وتتكوف ميزانية الييأة العميا

لمداخيؿ األخرى التي تسند لمييئة بمقتضى قانوف أو نص طبقا لمتشريع والتراتيب الجاري بيا العمؿ، وا

 .1ترتيبي

الخاص بإنشاء المجمس، تكوف  2003لسنة  93مف قانوف رقـ  11المادة في مصر، وحسب 

لممجمس موازنة مستقمة تشتمؿ عمى إيراداتو ومصروفاتو ، وتبدأ السنة المالية وتنتيى مع بداية ونياية 

 مما يأتي: 12السنة المالية لمدولة. وتتكوف موارد المجمس حسب المادة 

 .  الموازنة العامة لمدولة اإلعتمادات التي تخصص لممجمس في -1

 . أعضائو عمى األقؿ اليبات والمنح واإلعانات التي يقرر المجمس قبوليا بأغمبية ثمثي-2

ما تخصصو الدولة لممجمس مف منح أو إعانات ، تقرر اتفاقيات دولية مبرمة معيا توجيييا إلى -3

نوؾ الخاضعة لرقابة البنؾ أحد الب أ حساب خاص لحصيمة ىذه الموارد فيوينش. مجاالت حقوؽ اإلنساف

                                                                                                                                                                                     

 في اإلاىاسد:

 مذاخُل اإلاىاٌ اإلاىلىلت والّلاساث التي ًملىها اإلاجلغ.-

اهاث اإلاالُت اإلاخففت له مً محزاهُت الذولت-  ؤلِا

اهاث اإلاالُت اإلالذمت مً لذن ؤي َُئت ووىُت ؤو دولُت، خاـت واهذ او ِامت-  ؤلِا

 اإلاذاخُل اإلاخخلفت.-

اًا-  الهباث والـى

 في الىفلاث:

 هفلاث الدعُحر-

 هفلاث الخجهحز-

اهاث اإلاخففت للمجلغ في اإلاحزاهُت الّامت للذولت  حسجل ؤلِا

 ًخىلى مداظب ِمىمي اللُام لذي سبِغ اإلاجلغ، بمماسظت الاخخفاـاث التي جخىلها اللىاهحن وألاهٍمت للمداظبحن الّمىمُحن."
 .2008لعىت  مً كاهىن الهُإة 13الففل - 1
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نياية كؿ سنة مالية إلى موازنة المجمس  عى ترحيؿ الفائض مف ىذا الحساب في، ويراالمركزي المصري

 . لمسنة التالية

 

، نستنتج  1990منذ في المغرب المحدثة لممجمس  لمقوانيفوعموما، ومف خالؿ دراستنا  إلى اليـو

احتراـ المعايير الدولية الخاصة بضماف استقاللية المؤسسات الوطنية،  في اتجاه اتدريجي اأف ىناؾ تطور 

خصوصا مع الظيير المحدث لممجمس الوطني الذي أصبح في العديد مف مقتضياتو يتالئـ مع مبادئ 

باريس، باستثناء بعض الثغرات التي ما زالت موجودة كتأسيس المجمس بناء عمى مفيوـ إمارة المؤمنيف، 

سة الممكية عمى مسطرة التعييف، واآلليات الرقابية التي مازاؿ يتوفر عمييا الممؾ عمى عمؿ وىيمنة المؤس

وتبقى ىذه االشكاالت مطروحة أيضا في التجربتيف التونسية والمصرية مع تبعية المؤسسة  المجمس.

لرئيس الدولة المعيف لمرئيس واألعضاء والمراقب لممياـ. لذلؾ ظمت ىذه المؤسسات أداة مف أدوات 

ؤسسات، أو الشرعنة السياسية في نظر المواطنيف، لذلؾ فمع االطاحة باألنظمة القائمة، تـ تيميش ىذه الم

 عمى األقؿ تـ تعييف شخصيات جديدة عمى رأسيا. 

ذا كانت المعايير الدولية تعتبر االستقاللية شرط الوجود بالنسبة ليذه المؤسسات، فإنيا تيتـ   وا 

أيضا بمجاالت اشتغاؿ ىذه المؤسسات. فيمكف أف تتمتع مؤسسة ما باالستقاللية، ولكف حصر مجاؿ 

قد يجعميا مؤسسة شكمية فقط، لذلؾ طالبت ىذه المعايير بمنح ىذه المؤسسات  تدخمي في القضايا الثانوية

 قضايا حقوؽ اإلنساف دوف تجزيئ.  الوالية العامة في كؿ

 لحقوق اإلنسان المؤسسات الوطنية: والية ثانيا

دعت المعايير الدولية في مجاؿ المؤسسات الوطنية لحقوؽ اإلنساف، إلى منح ىذه المؤسسات 

وتمكينيا مف سمطة البحث في أي قضية أو شكوى تتعمؽ  العامة في مجاؿ حقوؽ اإلنساف،الوالية 
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بانتياكات حقوؽ اإلنساف. وقد منح الظيير الجديد المحدث لممؤسسة الوطنية لحقوؽ اإلنساف لفاتح مارس 

يا أف المجمس يمارس اختصاصاتو في كؿ القضا 3الوالية العامة لممجمس، حيث جاء في المادة  2011

العامة والخاصة المتصمة بحماية واحتراـ حقوؽ اإلنساف وحريات المواطنيف أفرادا وجماعات. ويسير 

المجمس مف أجؿ ذلؾ عمى رصد ومراقبة وتتبع أوضاع حقوؽ اإلنساف عمى الصعيديف الوطني والجيوي. 

خاصة، وثانيا مف إذف فوالية المجمس  عامة أوال مف حيث شمولية اختصاصاتو لكؿ القضايا العامة وال

حيث منح المجمس صالحية مراقبة حقوؽ اإلنساف بكؿ أنواعيا الفردية والجماعية، أي الحقوؽ المدنية 

والسياسية وأيضا الحقوؽ االقتصادية واالجتماعية، وثالثا ىو اختصاص شامؿ عمى مستوى المجاؿ 

نرى الحقا، وىي إشارات لـ الترابي لممممكة جيويا ووطنيا، خصوصا مع خمؽ المجاف الجيوية كما س

 .2001، و أيضا ظيير إعادة تنظيـ المجمس ؿ1990يتضمنيا الظيير الخاص بتأسيس المجمس لسنة 

 سسة، بؿ حددتلـ يتحدث المشرعاف التونسي والمصري عف الوالية العامة لممؤ  حيف في

 .1االختصاصات عمى سبيؿ الحصر

، نريد أف نشير إلى مالحظة عمى المؤسساتليذه وقبؿ دراسة أىـ االختصاصات الممنوحة   

 تـ تحديدالظيائر األولى . ففي المغرب، وحسب مستوى الشكؿ وطريقة التنصيص عمى االختصاصات

باقتضاب شديد وفي مادة وحيدة ىي المادة الثانية، في حيف أنو في الظيير األخير  االختصاصات

 2والمواد الختصاصات المجمس الفصوؿ: الخاص بالمجمس الوطني، فقد خصصت العديد مف الفصوؿ 

وىو ما حدث أيضا في تونس،  .مف الظيير المحدث لممجمس الوطني 31إلى  3، والمواد مف 4و 3و

وىذه الغزارة في  ،مف قانوف الييأة 6و 5و 4و 3و  2حددت اختصاصات الييأة في الفصوؿ  حيث

االختصاصات عمى المستوى الشكمي ليا دالالت، حيث تـ السعي نحو منح المجمس أكبر عدد مف 
                                                           

لعىت  37مً كاهىن سكم  6و2،3،4،5اإلاخّلم باإلاجلغ اللىمي لحلىق الاوعان اإلافشي، واإلاىاد  1993لعىت  93مً كاهىن سكم  3اإلاادة - 1

اث ألاظاظُت في جىوغ. 2008  اإلاخّلم بالهُئت الّلُا لحلىق الاوعان والحٍش
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االختصاصات، وفقا لممعايير الدولية. في حيف حدد اختصاصات المجمس القومي في مصر في مادة 

 .2003لسنة  93واحدة ىي المادة الثالثة مف قانوف رقـ 

 وىي: ،ت الشتغاؿ المؤسسات الوطنيةية ست مجاالوقد حددت المعايير الدول

  التعميق عمى القوانين الحالية ومشاريع القوانين، وتقديم التعديالت عند االقتضاء:-

بحث ودراسة مالئمة النصوص التشريعية  ،المجمس الوطني لحقوؽ اإلنساف في المغربيتولى 

المتعمقة بحقوؽ اإلنساف ومع القانوف الدولي اإلنساني، والتنظيمية الجاري بيا العمؿ مع المعاىدات الدولية 

التي صادؽ عمييا المغرب أو انضـ إلييا، وفي ضوء المالحظات الختامية والتوصيات الصادرة عف 

حسب المادة –ويقترح المجمس  دف المممكة.أجيزة المعاىدات األممية الخاصة بالتقارير المقدمة ليا مف ل

ويقدميا إلى السمطات الحكومية المختصة  ،مف أجؿ احتراـ ىذه االتفاقيات التوصيات  الضرورية -113

مف برلماف وحكومة. والجديد ىنا أف المجمس في دراساتو وتوصياتو يجب أف يأخذ بعيف االعتبار 

التي تمعب دورا كبيرا في مالئمة التشريعات المحمية مع المعاىدات الدولية في  ،توصيات لجاف المعاىدات

مف الظيير لممجمس صالحية تقديـ المشورة والمساعدة  16قوؽ اإلنساف. كما منحت المادة مجاؿ ح

لمبرلماف والحكومة، بناء عمى طمب منيما بشأف مالئمة مشاريع ومقترحات القوانيف مع المعاىدات المتعمقة 

 بحقوؽ اإلنساف، التي صادؽ عمييا المغرب أو انضـ إلييا.

لممؤسسة الوطنية في كؿ مف تونس ومصر ميمة التعميؽ عمى في المقابؿ لـ يمنح المشرع 

القوانيف ومشاريع القوانيف وتقديـ اقتراحات تيـ تعديالت عمييا، كما فعؿ المشرع المغربي، مع االكتفاء 
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بمنح المؤسسة ميمة تقديـ االقتراحات لجميع المؤسسات في كؿ ما يتعمؽ بحقوؽ االنساف والحريات 

 .1العامة

 : الوضاع الحقوقية الوطنية وسمطة زيارة جميع الماكن المعنية رصد وتتبع-

ما يخص في الوطني لحقوؽ االنساف مف اختصاصات المجمسفي المغرب  2011ظيير وسع            

أف المجمس يسير عمى رصد ومراقبة  مف الظيير، حيث جاء في المادة الثانية مراقبة الوضع الحقوقي،

وتتبع أوضاع حقوؽ اإلنساف عمى الصعيديف الوطني والدولي، ويبدي رأيو في كؿ قضية يعرضيا عميو 

أف المجمس يقوـ برصد انتياكات حقوؽ اإلنساف بسائر جيات المممكة، ومف  4الممؾ. كما أكدت المادة 

زمة بشأنيا، كمما توفرت معمومات مؤكدة وموثوؽ منيا، أجؿ ذلؾ يجوز لو إجراء التحقيقات والتحريات الال

حوؿ حصوؿ االنتياكات ميما كانت طبيعتيا أو مصدرىا. ويقوـ المجمس بإنجاز تقارير تتضمف 

خالصات ونتائج الرصد أو التحقيقات والتحريات التي قاـ بو. ويتولى رفعيا إلى الجية المختصة، 

مف الظيير، ينظر المجمس في جميع  5لمذكورة. وحسب المادة مشفوعة بتوصيات لمعالجة االنتياكات ا

حاالت خرؽ حقوؽ اإلنساف، إما بمبادرة منو أو بناء عمى شكاية ممف يعنييـ األمر. ولـ يكتؼ الظيير 

بمنح االختصاص لممجمس مف أجؿ رصد االنتياكات، بؿ منح لو حؽ التدخؿ القبمي لمحيمولة دوف 

ؽ والحيمولة دوف ع المؤسسات المعنية، وذلؾ ببدؿ سبؿ المصالحة والتوفيحصوؿ االنتياكات بالتعاوف م

 ، وىي صالحية جديدة لـ تنص عمييا حتى مبادئ باريس.وقوع االنتياكات

يقوـ بالمجمس بزيارة أماكف االعتقاؿ والمؤسسات السجنية،  ،ومف أجؿ رصد الوضع الحقوقي           

عادة اإلدماج، و المؤسسات االستشفائية ومراقبة أحواؿ السجناء ومعاممتيـ،  وكذا حماية الطفولة وا 

                                                           
اإلاخّلم بالهُاة  37ىمي لحلىق ؤلاوعان في مفش، والففل الثاوي مً كاهىن سكم اإلاخّلم بئوؽاء اإلاجلغ الل 93مً كاهىن سكم  3اإلاادة - 1

اث ألاظاظُت في جىوغ.  الّلُا لحلىق ؤلاوعان والحٍش
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الخاصة بمعالجة األمراض العقمية والنفسية وأماكف االحتفاظ باألجانب في وضعية غير قانونية، ويعد 

 المجمس تقارير في ىذا الشأف يقدمو لمجيات المختصة. 

ضع الحقوقي، بؿ اكتفى بمنح رئيس الييأة في تونس لـ يمنح القانوف لمييأة ميمة رصد الو             

واليياكؿ االجتماعية الميتمة فرصة زيارة المؤسسات السجنية واإلصالحية ومراكز اإليقاؼ ومراكز إيواء 

المسائؿ ذات الصمة بحقوؽ  تشكيؿ لجاف لتقصي الحقائؽ حوؿ بذوي االحتياجات الخاص، وميمة 

اكتفى المشرع المصري بمنح المجمس القومي صالحية في حيف  .1اإلنساف بتكميؼ مف رئيس الدولة.

حقوؽ اإلنساف عمى المستوى الحكومي مجاؿ  قارير عف أوضاع وتطور جيود مصر فيتإصدار 

 . 2واألىمي

صدار تقارير  لممعايير االمتثال بشأن والمشورة الرصد أعمال- الدولية، والتعاون مع الييآت الممية وا 

تشجيع التصديؽ عمى االتفاقيات الدولية، في المغرب مف اختصاصات المجمس منذ تأسيسو  بيذا الشأن:

، حيث مف ظيير إحداثو 10وىي مياـ منحت أيضا لممجمس الوطني لحقوؽ اإلنساف، حسب المادة  

يساىـ  المجمس في تفعيؿ اآلليات المنصوص عمييا في المعاىدات الدولية المتعمقة بحقوؽ اإلنساف 

والبروتوكالت االختيارية أو المكممة، التي صادؽ عمييا المغرب أو انضـ إلييا. والمالحظ ىنا أف الظيير 

تحدث عف نوعيف مف االتفاقيات التي يجب تفعيؿ مقتضياتيا: األولى ىي التي صادؽ عمييا المغرب، وال 

لة، والثانية ىي تمؾ التي أعمف يثار فييا أي مشكؿ ألنيا بالمصادقة تصبح جزءا مف النظاـ القانوني لمدو 

االنضماـ إلييا ولـ يصادؽ عمييا. وىنا وسع الظيير سمطات المجمس في ىذا الشأف حيث تشمؿ كؿ ىذه 

االتفاقيات، لكف يبقى المشكؿ مطروحا حوؿ كيؼ يمكف تفعيؿ مقتضيات اتفاقية لـ  تتـ بعد المصادقة 

 عمييا وفؽ اإلجراءات الدستورية والقانونية؟
                                                           

 .2008مً كاهىن الهُإة لعىت  6و  5الففل - 1
 اإلاخّلم بئوؽاء اإلاجلغ اللىمي لحلىق الاوعان. 94مً كاهىن سكم  4اإلاادة  - 2
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، صالحية التشجيع 17فيما يخص المصادقة عمى االتفاقيات الدولية، فمممجمس حسب المادة  أما

نساف وبالقانوف الدولي عمى مواصمة مصادقة المغرب عمى المعاىدات الدولي واإلقميمية المتعمقة بحقوؽ اإل

دات الدولية ذات بدراسة مشاريع المعاى 18أو االنضماـ إلييا، كما يقوـ المجمس حسب المادة  اإلنساني

الصمة بحقوؽ اإلنساف وبالقانوف الدولي اإلنساني المحالة عميو مف طرؼ الجيات المختصة. كما يسير 

عمى النيوض بمبادئ وقواعد القانوف الدولي اإلنساني والعمؿ عمى ترسيخيا.  19المجمس حسب المادة 

اصة بحقوؽ اإلنساف ، فمممجمس حسب وفي مجاؿ التعاوف مع الييئات األممية واإلقميمية والمحمية الخ

 ميمة الحرص عمى توثيؽ التعاوف مع ىذه الييآت. 21و 20المادتيف 

متابعة في التجربة التونسية، لمييأة العميا الخاصة بحقوؽ االنساف والحريات األساسية صالحية 

ت والمؤسسات الصادرة عف ىيئات ولجاف األمـ المتحدة وعف الييئا المالحظات الصادرة والتوصيات 

 3سب الفصؿ وتقديـ مقترحات لالستفادة منيا ح ،اإلقميمّية لدى مناقشة تقارير تونس التي يتـّ رفعيا ليا

لتعاوف، في حدود مياميا، مع مؤسسات األمـ المتحدة ذات االختصاص والمؤسسات مف قانوف الييأة، ػوا

التعاوف مع لجنة التنسيؽ الدولية و ، ؿ األخراإلقميمية والمؤسسات الوطنية لحقوؽ اإلنساف في الدو 

لممؤسسات الوطنية لحقوؽ اإلنساف واإلسياـ الناجع في أعماليا وكذلؾ مع سائر المجموعات اإلقميمية 

ـّ تنظيميا مف قبؿ المؤسسات  ،لممؤّسسات الوطنية لحقوؽ اإلنساف والمشاركة في االجتماعات التي يت

 .1مف نفس القانوف 4الفصؿ حسب .الوطنية أو الدولّية لحقوؽ اإلنساف

متابعة تطبيؽ االتفاقيات  في حيف تحدث المشرع المصري عف دور المجمس القومي في

، والتقدـ إلى الجيات المعنية بالمقترحات والمالحظات الدولية المتعمقة بحقوؽ اإلنساف والمعاىدات

لدولية والوطنية المعنية بحقوؽ التعاوف مع المنظمات والجيات ا والتوصيات الالزمة لسالمة التطبيؽ، و

                                                           
 .2008لعىت  37سكم  كاهىن إخذار الهُإة- 1
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المشاركة ضمف الوفود المصرية  تحقيؽ أىداؼ المجمس وتنمية عالقاتيا بو، و ، فيما يسيـ فياإلنساف

اإلسياـ  المحافؿ ، وفى اجتماعات المنظمات اإلقميمية والدولية المعنية بحماية حقوؽ اإلنساف، و في

نساف ، تطبيقًا بتقديميا دوريًا إلى لجاف وأجيزة حقوؽ اإل بالرأي في إعداد التقارير التي تمتـز الدولة

  1. ، وفى الرد عمى استفسارات ىذه الجيات في ىذا الشأفالتفاقيات دولية

  التثقيف واإلعالم في مجال حقوق اإلنسان:-

التثقيفية  باختصاصات تمكنو مف لعب المياـفي المغرب  لحقوؽ اإلنساف المجمس الوطني يتمتع

شاعتيا  22والتوعوية، حيث نصت المادة  عمى مساىمة المجمس في النيوض بثقافة حقوؽ اإلنساف وا 

وترسيخ قيـ المواطنة المسئولة في مجاالت التربية ولمتعميـ والتكويف واإلعالـ والتحسيس. كما منحت 

اؿ حقوؽ اإلنساف. كما لممجمس صالحية المساىمة في التكويف والتكويف المستمر في مج 23المادة 

خصص الظيير فصال خاصا باختصاصات المجمس في مجاؿ إثراء الفكر والحوار حوؿ حقوؽ اإلنساف 

والديمقراطية، حيث يتولى المجمس تنظيـ الندوات والمنتديات الدولية اإلقميمية والمحمية حوؿ حقوؽ 

(، والعمؿ عمى تعزيز 25)المادة اإلنساف، وفتح الحوار المجتمعي حوؿ الديمقراطية وحقوؽ اإلنساف 

الحوار بيف الحضارات والثقافات في مجاؿ حقوؽ اإلنساف، عبر خمؽ شبكات لمتواصؿ والحوار )المادة 

( وتشجيع كؿ المبادرات اليادفة إلى النيوض بالفكر الحقوقي، عبر خمؽ جائزة وطنية لحقوؽ 26

 .2001التي تحدث عنيا ظيير  (، وىي بديمة عف جائزة محمد السادس27اإلنساف")المادة 

ولكف باقتضاب حينما منح الييأة صالحية المساىمة في نشر  ،وىو ما أشار إليو القانوف التونسي

ثقافة حقوؽ اإلنساف والحريات األساسّية، وذلؾ عبر تنظيـ الندوات الجيوّية والوطنّية والدولّية وتوزيع 

وؿ المسائؿ المتعّمقة بحقوؽ اإلنساف والحرّيات األساسّية، والمساىمة في المطبوعات وتقديـ المحاضرات ح

                                                           
 .2003اإلاادة الثالثت مً كاهىن إخذار اإلاجلغ اللىمي لحلىق ؤلاوعان لعىت - 1
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إعداد الخطط والبرامج المتعّمقة بالتربية عمى حقوؽ اإلنساف والمشاركة في تنفيذ الخطط الوطنّية ذات 

لعمؿ عمى اوىو ما قاـ بو المشرع المصري حينما منح المجمس القومي لحقوؽ اإلنساف ميمة  .1الصمة

، وذلؾ باالستعانة بالمؤسسات واألجيزة المختصة بشئوف نيف بيا، وتوعية المواطثقافة حقوؽ اإلنساف نشر

 . 2التعميـ والتنشئة واإلعالـ والتثقيؼ

  تمقي الشكاوى وااللتماسات من الفراد والمجموعات، وتتبعيا:-

وااللتماسات الفردية لممجمس حؽ تمقي الشكاوى  2011، فقد منح الظيير الجديد ؿفي المغرب

، ولـ يكتؼ الظيير بمنح االختصاص لممجمس، بؿ منح لو حؽ االستماع لمشيود قصد 3والجماعية

يطمب مف اإلدارات  شكاية المقدمة لو. كما يجوز لو أفاستكماؿ المعمومات والمعطيات حوؿ ال

كما منحت  .4دراسة الشكايةرية حتى يتمكف مف والمؤسسات المعنية تزويده بالتقارير والمعمومات الضرو 

رشادىـ  7المادة  لممجمس صالحية متابعة مآؿ الشكايات المعروضة عميو، بإخبار المعنييف وتوجيييـ وا 

واتخاذ كؿ التدابير الالزمة مف أجؿ مساعدتيـ في حدود اختصاصاتو. ومف خالؿ دراستنا ليذه 

يتمتع باختصاصات ىامة في ىذا المجاؿ  المقتضيات المتعمقة بتمقي ودراسة الشكاوى، فالمجمس الوطني

باستثناء الشكاوى المتعمقة بالعالقة بيف اإلدارة والمواطف التي  -سواء مف حيث تقمي الشكاوى والبث فييا

واالستماع إلى الشيود وتمقي التقارير والمعمومات مف المؤسسات  -تتـ إحالتيا إلى مؤسسة الوسيط، 

                                                           
 .2008لعىت  37مً كاهىن الهُإة سكم  4اإلاادة  - 1
 اإلاخّلم بئوؽاء اإلاجلغ اللىمي لحلىق ؤلاوعان. 2003لعىت  94اإلاادة الثالثت مً كاهىن سكم - 2
ش اإلاجلغ في حمُْ خاالث خشق خلىق ؤلاوعان، إما بمبادسة مىه ؤو بىاء ِلى ؼياًت ممً ٌّىيهم ألامش، وفي : " ًى5ٍخُث حاء في اإلاادة  - 3

ُاث بؽإنها إلى الجها ا ومألها وجلذًم جـى ث َزٍ الحالت ألاخحرة ًخللى اإلاجلغ الؽياًاث راث الفلت. وجخم دساظتها ومّالجتها وجدبْ معاَس

مجلغ ؤن الؽياًت اإلاّشولت ِلُه جذخل في اخخفاؿ اإلاؤظعت اإلايلفت بدىمُت الخىاـل بحن اإلاىاوً اإلاخخفت. وفي خالت ما إرا جبحن لل

خبر اإلاؽخىحن اإلاّىُحن بزلً".  وؤلاداسة، ًلىم بئخالت الؽياًت ِلى اإلاؤظعت اإلازوىسة ٍو
لم ًخممً ٌهحر جإظِغ اإلاجلغ ألاٌو ؤي ملخط ى بهزا الؽإن، وختى ٌهحر إِادة جىٍُم  ، خُث2001و  1991ٌ وعكس الظهائر األوىل - 4

اإلاجلغ لم ًمىذ للمجلغ خم الاظخماُ إلى ممثلي ؤي مً ؤحهضة الذولت بؽإن ؤي مىلُى ًذخل في اخخفاـها، سغم هق الٍهحر ِلى ؤن 

ها، إال ؤهه ال ًىحذ هق في الٍهحر ِلى خم اإلاجلغ في اإلاجلغ ًماسط ـالخُاث الخفذي لحاالث خشق خلىق ؤلاوعان ورلً بذساظت

 الاظخماُ إلى ؤي شخق ؤو اظخذِاء ؤي ممثل ألحهضة الذولت.
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ممفات ومساعدة األفراد والجماعات عمى استرداد حقوقيـ، وذلؾ التزاما المعينة، واألكثر مف ذلؾ تتبع ال

 بالمعايير الدولية في ىذا الشأف.

بحقوؽ  قبوؿ العرائض والّشكايات حوؿ المسائؿ ذات الصمةتمتمؾ الييأة صالحية  ،في تونس

حالة والنظر فييا واالستماع عند االقتاإلنساف والحريات األساسي تيا إلى أية سمطة ضاء إلى أصحابيا وا 

عالـ أصحاب العرائض والشة لمأخرى مختص كايات بسبؿ االنتصاؼ المتاحة ليـ وترفع تقارير في تعّيد وا 

وىو ما أكد عميو المشرع المصري مف خالؿ منح المجمس القومي  .1شأنيا إلى رئيس الجميورّية

حالة ما يرى المجمس إحالتو منيا تمقى الشكاوى في مجاؿ حماية حقوؽ اإلنساف ، ودراستيا  صالحية  وا 

نية الواجبة االتباع إلى جيات االختصاص مع متابعتيا ، أو تبصير ذوى الشأف باإلجراءات القانو 

 2. اتخاذىا ، أو تسويتيا وحميا مع الجيات المعنية ومساعدتيـ في

 رصد امتثال الحكومات لتوصيات المؤسسة الوطنية:-

تتبع مسار لحقوؽ اإلنساف، يمكف لممجمس  المحدث لممجمس الوطنيلظيير مف ا 5حسب المادة 

ومآؿ حاالت خرؽ حقوؽ اإلنساف التي عالجيا ودرسيا، وأيضا تقديـ توصيات بشأنيا إلى الجيات 

، وىي 7المختصة، كما نص عمى دور المجمس في تتبع مآت الشكايات المعروضة وعميو حسب المادة 

في التجربتيف لحكومات بقرارات وتوصيات المجمس. أما مدى التزاـ ا مقتضيات تمنح لممجمس بحؽ تتبع

كما تطالب بذلؾ التونسية والمصرية ال تتمتع المؤسساف بصالحية تتبع مآالت توصياتيا وتقاريرىا، 

 .المعايير الدولية

، والتي لممؤسسة الوطنية في البمداف الثالثرغـ أىمية الصالحيات الممنوحة و  ،عمى العموـو 

يات التي تقـو فيناؾ حضور لرئيس الدولة في أغمب الصالح وافؽ إلى حد كبير مع المعايير الدولية،تت
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بيا ىذه المؤسسات، وىو ما يمس مبدأ االستقاللية الذي يعد أحد ركائز المؤسسات الوطنية لحقوؽ 

 سة.االنساف في المعايير الدولية، التي تركز أيضا عمى الموارد واآلليات المتاحة لممؤس

 

 الموارد واآلليات المتاحة لممؤسسات الوطنية المتعمقة بحقوق اإلنسان.-ثالثا

سنركز ىنا عمى عنصريف أساسييف مؤثريف في عمؿ أي مؤسسة ، وحددتيا المعايير الدولية 

 وىي:

 الموارد المالية والبشرية -أ

الظيير المؤسس وأكد  ،1لمدولةضمف الميزانية العامة  الوطني ميزانية المجمس تأدرج فقد في المغرب،

حينما نص عمى رصد ميزانية خاصة لممجمس  ،55المادة عمى االستقالؿ المالي لممجمس في لممجمس 

 لمتسيير والتجييز. وتتكوف موارد المجمس مف:

 مداخيؿ األمواؿ المنقولة والعقارات التي يممكيا المجمس.-

 المخصصة لو مف ميزانية الدولة اإلعانات المالية-

 اإلعانات المالية المقدمة مف لدف أي ىيئة وطنية أو دولية، خاصة كانت أو عامة.-

 المداخيؿ المختمفة-

 اليبات والوصايا.-

ويتولى رئيس المجمس تدبير ميزانية ىذا األخير وفؽ القواعد واإلجراءات القانونية المنصوص 

عمييا في التنظيـ المالي والمحاسبي الذي يعده ويصادؽ عميو المجمس. وكميا مقتضيات تؤكد توفر 

انية العامة، المجمس عمى أمواؿ خاصة لمقياـ بيا تصرؼ وفؽ القانوف، لكف مع ربط ميزانية المجمس بالميز 
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رغـ أف ذلؾ يؤدي إلى ارتباط قيمة األمواؿ المرصودة لممجمس بحجـ ميزانية الدولة. لكف مع توفر 

المجمس عمى مداخؿ أخرى خارج الميزانية العامة تتمثؿ في اإلعانات الداخمية والخارجية والمداخؿ الذاتية، 

 ني لممجمس مع المعايير الدولية.واليبات والوصايا. وكميا معطيات تؤكد توافؽ النظاـ القانو 

تخضع حسابات الييئة العميا إلى تدقيؽ سنوي  ،مف قانوف الييأة 13وحسب الفصؿ  ،في تونس

ـّ تعيينو طبقا لمتشريع الجاري بو العمؿ ينسحب عمى الييئة العميا النظاـ و  .يجريو مدّقؽ حسابات يت

مف مجمة المحاسبة  37اإلدارّية وأحكاـ الفصؿ الجبائي الخاص بالمؤسسات العمومّية ذات الصبغة 

 :وتتكّوف ميزانّية الييئة العميا لحقوؽ اإلنساف والحريات األساسّية مف .العمومّية

 .المنح المسندة مف قبؿ الدولة- 

 .اليبات الممنوحة لمييئة طبقا لمتشريع والتراتيب الجاري بيا العمؿ -

 .قتضى قانوف أو نّص ترتيبيالمداخيؿ األخرى التي تسند لمييئة بم –

  وىو ما أشار إليو أيضا المشرع المصري في المادة الحادية عشر، حيث

تكوف لممجمس موازنة مستقمة تشتمؿ عمى إيراداتو ومصروفاتو ، وتبدأ السنة المالية وتنتيى مع بداية 

 كوف موارد المجمس مما يأتي:نوف، تتمف نفس القا المادة الثانية عشرةوحسب  . ونياية السنة المالية لمدولة

 . اإلعتمادات التي تخصص لممجمس في الموازنة العامة لمدولة-

 .اليبات والمنح واإلعانات التي يقرر المجمس قبوليا بأغمبية ثمثي أعضائو عمى األقؿ -

تقرر اتفاقيات دولية مبرمة معيا توجيييا إلى  ما تخصصو الدولة لممجمس مف منح أو إعانات ، -

 . مجاالت حقوؽ اإلنساف
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وينشأ حساب خاص لحصيمة ىذه الموارد في أحد البنوؾ الخاضعة لرقابة البنؾ المركزي 

المصري، ويراعى ترحيؿ الفائض مف ىذا الحساب في نياية كؿ سنة مالية إلى موازنة المجمس لمسنة 

 . 1التالية

 

وتتمثؿ حسب مبادئ باريس في تشكيؿ فرؽ عمؿ، ومكاتب محمية ، ودورية  ل:أساليب العم-ب

 اجتماعات المجمس، والحؽ في الحصوؿ عمى المعمومات والوثائؽ. 

 44ىياكؿ مف أجؿ تسييؿ مأموريتو، فحسب المادة  يتوفر المجمس الوطني لحقوؽ اإلنساف بعدة

مؿ دائمة ولجاف متخصصة تراعى في ، يتولى المجمس إحداث مجموعات عمف الظيير المحدث لو

تشكيميا تغطية مختمؼ مجاالت حقوؽ اإلنساف. والمالحظ ىنا أف المادة لـ تضع شرط موافقة الممؾ عمى 

مكتبا لمتنسيؽ يتكوف مف رئيس المجمس وأمينو العاـ، باإلضافة  52كما أحدث الظيير في المادة  ذلؾ.

وكمما اقتضى األمر رؤساء المجاف الجيوية كميـ أو بعضيـ، وىو  ،إلى منسقي مجموعات العمؿ ومقررييا

مكتب يجتمع خالؿ الفترات الفاصمة بيف الدورات بدعوة مف رئيسو ويمارس المياـ المفوضة لو مف طرؼ 

عمى  53المجمس في نطاؽ اختصاصاتو، كما يقوـ بتنفيذ قرارات المجمس وتتبعيا. كما نصت المادة 

حداث ندوة لمرؤساء تضـ رؤساء المجاف الجيوية ومكتب التنسيؽ ومنسقي مجموعات إمكانية الرئيس في إ

 العمؿ.

أما بالنسبة لممكاتب المحمية، فالظيير المحدث لممجمس الوطني لحقوؽ اإلنساف أحدث المجاف 

. -عكس الظيائر السابقة التي لـ تمنح ىذه اإلمكانية لممجمس -الجيوية التي تتوفر عمى مكاتب محمية

رئيس يعيف بظيير شريؼ باقتراح مف رئيس المجمس. وتتكوف ىذه  40يرأس ىذه المجاف حسب المادة و 
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مف رئيسيا والمندوب الجيوي لممؤسسة المكمفة بتنمية التواصؿ بيف  41المجاف الجيوية حسب المادة 

يف واألطباء المواطف واإلدارة، وأعضاء يقترحوف مف لدف الييئات التمثيمية الجيوية لمقضاة والمحام

والعمماء والصحافييف المينييف، والجمعيات والمراصد الجيوية لحقوؽ اإلنساف والشخصيات الفاعمة في 

بمياـ تتبع ومراقبة وضعية حقوؽ اإلنساف  28مجاؿ حقوؽ اإلنساف. وتقوـ ىذه المجاف حسب المادة 

وؽ اإلنساف، وىي بالتالي آليات بالجية، وتمقي الشكايات الموجية إلييا المتعمقة بادعاءات انتياؾ حق

 مف تقريب المواطف مف المؤسسة الوطنية لحقوؽ اإلنساف. وتمكن

، أربعة أصناؼ 46في المادة  2011حدد ظيير  فقدأما فيما يخص دورية اجتماعات المجمس، 

 مف االجتماعات:

لتقديـ المشورة  االجتماعات التي تنعقد بأمر مف الممؾ، كمما رأى إحالة قضية عمى أنظار المجمس-

بداء الرأي.  وا 

 اجتماعات الدورات العادية التي تنعقد أربع مرات في السنة عمى األكثر.-

 االجتماعات التي تنعقد بمبادرة ثمثي أعضاء المجمس عمى األقؿ.-

االجتماعات الطارئة التي تعقد بمبادرة مف رئيس المجمس، كمما دعت الحاجة إلى ذلؾ. لكف مع وضع -

اجتماعات المجمس تحت مراقبة الممؾ، ىو أف تنعقد كافة اجتماعات المجمس ودوراتو عمى  شرط يجعؿ

أساس جدوؿ أعماؿ محدد بعد استئذاف الممؾ مف قبؿ رئيس المجمس، وىو مقتضى يمكف أف يقمص مف 

 حرية المجمس في عقد دوراتو واجتماعاتو.

المحدث  2011ظيير  فقد فرض بالحؽ في الحصوؿ عمى المعمومات والوثائؽ، وفيما يتعمؽ

عمى السمطات العمومية تقديـ جميع التسييالت الالزمة التي مف شانيا  12لممجمس الوطني في المادة 

يجوز لممجمس أف يطمب مف  6تمكيف المجمس مف القياـ بميامو في أحسف الظروؼ. وحسب المادة 
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انات أو معمومات حوؿ الشكايات التي يتولى اإلدارات والمؤسسات المعنية، أف تقدـ لو تقارير خاصة أو بي

النظر فييا، أو القضايا التي يتصدى ليا تمقائيا. لكف يبقى أف أىـ عائؽ يحوؿ دوف تفعيؿ ىذه 

المقتضيات ىو ما يسمى بالسر الميني الذي يمنع الموظفيف والمسؤوليف مف تقديـ المعمومات حوؿ العديد 

 مف الممفات.

ف الييأة مف قانوف إحداث الييأة إلى أ 10الفصؿ ونسي باإلشارة في في حيف اكتفى المشرع الت

 .العميا تضع قواعد تنظيميا وطرؽ تسييرىا والتصّرؼ فييا ونظاميا الداخمي وتقع المصادقة عمييا بأمر

 .1كما أشار الفصؿ األوؿ إلى إمكانية إحداث الييأة لفروع داخؿ الجميورية التونسية

المصري في ىذه المقتضيات التنظيمية المتعمقة بأدوات اشتغاؿ  في المقابؿ أفاض المشرع

، والئحة لتنظيـ أمانتو الفنية وشئوف العامميف المجمس الئحة لتنظيـ العمؿ بوحيث يصدر المجمس، 

شكؿ ويمف القانوف،  14وذلؾ دوف التقيد بالنظـ الحكومية، حسب المادة  ،والشئوف المالية واإلدارية

. ويجتمع المجمس بدعوة مف 8لممارسة اختصاصاتو حسب المادة  –مف أعضائو  –ة المجمس لجاف دائم

رئيسو مرة عمى األقؿ كؿ شير ، وكمما دعت الحاجة إلى ذلؾ ، وتجب دعوتو إلى االجتماع إذا طمب 

بأغمبية  أعضائو ، وتصدر قراراتو اجتماع المجمس صحيحًا بحضور ثمثي ذلؾ ثمث أعضائو . ويكوف

ولرئيس المجمس أف يدعو  . يرجح الجانب الذى منو الرئيس اء الحاضريف، وعند التساويأصوات األعض

موضوع مطروح لمبحث أو المناقشة دوف أف  يرى االستعانة برأيو أو خبرتو في لحضور اجتماعاتو مف

ويمحؽ  . كما يستعيف المجمس بعدد كاؼ مف العامميف المؤىميف ،6يكوف لػو حؽ التصويت حسب المادة 

عمى  4كما فرضت المادة . بو مف الخبراء والمتخصصيف مف يمـز ألداء ميامو والنيوض باختصاصاتو

، وتيسير مباشرتو الختصاصاتو، وتزويده بما يطمبو مف ولة معاونة المجمس في أداء مياموأجيزة الد
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أعماؿ  لممشاركة فيأي ممثؿ ليذه األجيزة بيانات أو معمومات تتصؿ بيذا االختصاص، ولممجمس دعوة 

نشاء مكاتب في  ويحؽ لممجمس. المجمس واجتماعاتو دوف أف يكوف لو حؽ التصويت فتح فروع وا 

 .11ممارسة ميامو وأنشطتو واختصاصاتو حسب المادةوىو يتمتع باالستقالؿ في  ،جميوريةمحافظات ال

المؤسسات  ة، نستنج أفوعموما، ومف خالؿ دراستنا ليذه المقتضيات، ومقارنة مع المعايير الدولي

الوطنية لحقوؽ اإلنساف في التجارب الثالث تتجو نحو التناغـ مع المعايير الدولية في ىذا الشأف، لكف 

الظيير الجديد المحدث لممجمس  مع التأكيد عمى أف التجربة المغربية أكثر تقدما في ىذا الشأف، حيث أف

جابة لممعايير الدولية ال مف حيث االستقاللية، وال الوطني لحقوؽ اإلنساف ذىب بعيدا في مسمسؿ االست

 مف حيث الوالية، وال مف حيث الموارد المتاحة.

لذلؾ، فقد أثنت العديد مف المنظمات الحقوقية عمى اإلطار القانوني لممجمس الجديد، حيث أف 

ة لحقوؽ اختصاصات المجمس أصبحت تساير في اتجاىيا الجديد مبادئ باريس بشأف المؤسسات الوطني

اإلنساف، كما ىو الشأف بالنسبة لمجمعية المغربية لحقوؽ اإلنساف، فرغـ أنيا ظمت تنتقد طريقة تنظيـ 

العديد مف المؤشرات االيجابية في القانوف الجديد  رصدت، إال أنيا 2المؤسسة الوطنية لحقوؽ اإلنساف

لممجمس مف أىميا: اعتبار المواثيؽ الدولي كسند مرجعي، اإلشارة إلى الحقوؽ االقتصادية واالجتماعية 

والثقافية كجزء ال يتجزأ مف حقوؽ اإلنساف، إضافة اختصاصات جديدة، إعطاء المجمس إمكانية التصدي 

نساف، حصر صفة ممثمي السمطة التنفيذية في المجمس في الصفة االستشارية، التمقائي لقضايا حقوؽ اإل

                                                           
 ، اإلاخّلم بئوؽاء اإلاجلغ اللىمي لحلىق ؤلاوعان.2003لعىت  94كاهىن ِذد - 1
وخعب خذًجت الشاض ي، سبِعت الجمُّت اإلاغشبُت لحلىق ؤلاوعان ظابلا، "فاإلاجلغ مً اإلافشوك ؤن ًيىن مؤظعت ووىُت جىىبم  - 2

غ التي جىٍم اإلاؤظعاث الىوىُت لحلىق ؤلاوعان، والحاٌ ؤن ألامش لِغ هزلً باليعبت للمغشب"، مؽحرة، ؤن اإلاجلغ  ِلُه مّاًحر باَس

ُاث ألصحاب اللشاس لخدعحن ظُاظتهم  الاظدؽاسي لحلىق ؤلاوعان ِىك شفْ الخـى ؤن ًيىن آلُت إلاشاكبت ولُّت خلىق ؤلاوعان ٍو

ش ؤولاُ خلىق ؤلاوعان، ؤـبذ ًماسط دوس اإلابرس للعُاظت الشظمُت والخغىُت ِلى خشوكاث خلىق ؤلاوعان وؤولاِها اإلاتردًت.   وجىٍى

خدذزت، في بّن اإلالخلُاث والىذواث التي هٍمها خٌى خلىق ؤلاوعان، وهلىت المىء الىخُذة التي ًمخلىها اإلاجلغ جخمثل، خعب اإلا

خُث جشدف كابلت "باظخثىاء بّن الذساظاث واإلالخلُاث التي هٍمها اإلاجلغ، فئن ما ِذا رلً فلذ وان مىالُا للعلىت وجبُِن 

 مماسظاتها التي ال جىمبي لللاهىن"
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. 1مع تقميص التمثيؿ الحزبي، وفتح الباب أماـ المجمس لتقوية التعاوف مع المؤسسات والييئات الوطنية

ر ورغـ ىذه اإلشادة فالجمعية تركز دائما عمى فقداف المجمس الوطني لحقوؽ اإلنساف الستقالليتو، باعتبا

 .2ىيمنة المؤسسة الممكية عمى مسطرة تعييف أعضائو

، وبغض النظر عف ىذا النقاش، فإف  المؤسسات الوطنية لحقوؽ االنساف في كؿ مف وعمى العمـو

المغرب وتونس والمصر أصبحت أكثر تقدما في منظوماتيا القانونية بعد الحراؾ االجتماعي الذي عرفتو 

عمى واقع الحماية المحمية. فإنفاذ  التطورحوؿ مدى تأثير ىذا  لكف يبقى اإلشكاؿ مطروحا المنطقة،

حقوؽ اإلنساف عمى أرض الواقع تتطمب فعال واقعيا وممارسة ميداينة. وىو الفكرة أكد عمييا تقرير 

المجمس الدولي ، حيث جاء فيو أف االلتزاـ بمبادئ باريس ليس حاسما في الفعالية، فيناؾ العديد مف 

لتزمت بالمعايير، ولكف ظمت ىامشية، وىناؾ مؤسسات أخرى لـ تمتـز بيذه المعايير المؤسسات التي ا

  3ورغـ ذلؾ كانت أكثر فعالية.

 

 حصيمة المؤسسات الوطنية لحقوق االنسان في مجال حماية الحقوق والحريات.-3

ونحف نحاوؿ تقييـ عمميا في الفترات التي تمت دساتير ما بعد  ،سنميز ىنا بيف التجارب المدروسة

 الحراؾ.

 

 

                                                           
 هفغ اإلاشحْ،  36، مدعً ِىك- 1
ش ومزهشاث الجمُّت في مىكّها الالىترووي.- 2 ذ خٌى َزا اإلاىكف ًمىً الشحُى إلى جلاٍس  للمٍض

ش ـادس ًِ اإلاجلغ الذولي لعُاظت خلىق ؤلاوعان، بّىىان: "جلُُم فّالُت اإلاؤظعاث الىوىُت لحلىق ؤلاوعان" مشحْ - 3 جلٍش

 17ؿ  ظابم، 
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 الوطني لحقوق االنسان في المغرب. المجمسأوال: 

االنتقادات التي وجيت لتجربة المجمس االستشاري لحقوؽ االنساف منذ نؤكد في البداية، أنو رغـ 

،  فيما يخص عدـ مطابقتيا لممعايير الدولية في مجاؿ المؤسسات الوطنية، فقد 2011إلى غاية  1991

حققت العديد مف االنجازات عمى أرض الواقع، كدور المجمس االستشاري في في اإلفراج عف المعتقميف 

عقد التسعينات، وتدشيف مسمسؿ العدالة االنتقالية في المغرب مع تأسيس ىيأة اإلنصاؼ السياسييف في 

والمصالحة بناء عمى مذكرة مرفوعة إلى الممؾ، وتعديؿ نصوص مف القانوف الجنائي والمسطرة الجنائية  

 1بتعزيز ضمانات المشتبو فييـ عند الوضع تحت الحراسة وتحديد مدة االعتقاؿ االحتياطي...

ما بالنسبة لمتجربة الحالية لممجمس الوطني لحقوؽ اإلنساف، ورغـ أف الفترة القصيرة التي اشتغؿ أ

فييا المجمس لحد اآلف، ال تسمح بتقييـ موضوعي ألداء المجمس، فإف طبيعة تقاريره السنوية والتقارير 

عمى دور المجمس وفعاليتو في  الموضوعاتية والمذكرات الصادرة عنو، تؤكد تأثير االلتزاـ بالمعايير الدولية

مسمسؿ الحماية المحمية، حيث يظير أف ىذه التقارير كانت أكثر جرأة في تناوؿ العديد مف القضايا 

، وسنركز في 2كالوضعية الكارثية لمسجوف، والمستشفيات العمومية، والمراكز لخاصة باألمراض العقمية

لمتعمقة بتعديؿ العديد مف النصوص التشريعية، تناغما قراءتنا ليذه التقارير والمذكرات عمى التوصيات ا

مع الدستور والمواثيؽ الدولية، ما دمنا نشتغؿ دائما عمى اشكالية مدى ضماف القاعدة القانونية المحمية 

 لمحرية.

ففي إطار مياـ الرصد والتحري الموكولة لممجمس بناء عمى نظامو األساسي، درج المجمس عمى 

بتعديؿ النصوص التشريعية ومالئمتيا مع المواثيؽ الدولية. ففي مذكرة بعنواف:  إصدار توصيات تطالب

توصية مف أجؿ حماية حقوؽ السجناء ؤ والسجينات"، أوصى  100"أزمة السجوف مسؤولية مشتركة: 
                                                           

 .2002ؼدىبر  20َعي" صحُفت الاجداد الاؼتراوي، خىان بيىس: "الىخابج ؤلاحابُت بداحت إلى دِم حؽش - 1
ش مخىفشة في اإلاىكْ الالىترووي للمجلغ الىوجي لحلىق ؤلاوعان.- 2  َزٍ الخلاٍس
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مف مقتضيات تيـ عدـ المس بالسالمة الجسدية أو المعنوية  2011المجمس بتفعيؿ ما جاء بو دستور 

أي ظرؼ ومف قبؿ أي جية كانت، خاصة أو عامة ، وعدـ المعاممة الالإنسانية أو  ألي شخص في

الميينة أو الحاطة بالكرامة االنسانية، وتجريـ ممارسة التعذيب وربط المسؤولية بالمحاسبة. كما طالب 

مف قانوف المسطرة  473المجمس بإدخاؿ تعديؿ جذري عمى القانوف المنظـ لمسجوف، وتعديؿ المادة 

سنة فيما يتعمؽ بإمكانية إيداع الحدث بالمؤسسات السجنية  15إلى  12لجنائية، وذلؾ برفع السف مف ا

والتأكيد عمى استثنائية ىذا التدبير، وتقميص مدة الحراسة النظرية مع تدقيؽ شروطيا وأنسنة أماكف 

 .1ممارستيا

ممحة إلى سياسة جديدة" ، وفي تقرير آخر معنوف ب: "الصحة العقمية وحقوؽ االنساف، الحاجة ال

المتعمؽ  1959أبريؿ  30أوصى المجمس الوطني لحقوؽ اإلنساف، بالخصوص بالقياـ بتغيير قانوف

 ،بالوقاية مف األمراض العقمية وبحماية المرضى المصابيف بيا ومعالجتيـ بما ينسجـ مع المعايير الدولية

 . 2ويتكيؼ مع األوضاع الجديدة لمصحة العقمية بالمغرب

كما شارؾ المجمس الوطني لحقوؽ اإلنساف في النقاش العمومي الذي عرفو المغرب حوؿ 

، بإصدار مذكرات تخص باألساس الجمعيات والتجمعات 3المجتمع المدني واألدوار الدستورية الجديدة

العمومية. ففي مذكرة حوؿ حرية الجمعيات بالمغرب، وطبقا لممعايير الدولية في ىذا المجاؿ، 

وص تنفيذا لتوصيات ىيآت المعاىدات والمقرريف الخاصيف، أعتبر المجمس أف اليدؼ المنشود وبالخص

                                                           
ش  الزي ـذس في ؤهخىبش - 1 ُاث ًمىً الشحُى إلى الخلٍش في اإلاىكْ الالىترووي للمجلغ:   2012لالواُل ِلى باقي الخـى

http://cndh.ma/sites/default/files/zm_lsjwn-_ltqryr_lkml.pdf 
. 69مزهشة للمجلغ الىوجي لحلىق ؤلاوعان جدذ ِىىان: "الصحت الّللُت وخلىق الاوعان، الحاحت اإلالحت إلى ظُاظت حذًذة" ؿ - 2

 http://cndh.ma/sites/default/files/lsh_lqly-_ltqryr_lkml_0.pdfهلال ًِ اإلاىكْ الالىترووي للمجلغ: 
لّذًذ مً الللاءاث في إواس َزا الحىاب مىٍمت مً وشف الىصاسة اإلايلفت بالّالكاث مْ البرإلاان واإلاجخمْ اإلاذوي، وجم وكذ ِلذث ا- 3

 حؽيل اللجىت الىوىُت للحىاس الىوجي خٌى اإلاجخمْ اإلاذوي وألادواس الذظخىسٍت الجذًذة.

ذ ًمىً الشحُى إلى اإلاىكْ الالىترووي للحىاس:  -  /http://www.hiwarmadani2013.maللمٍض
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مف إصالح اإلطار القانوني الذي يحكـ حرية الجمعيات، يجب أف يتمثؿ أساسا في تعزيز ضمانات حرية 

ي واستقاللية النسيج الجمعوي مف أجؿ تمكيف المجتمع المدني مف لعب دوره المكرس ف ،الجمعيات

ينبغي أف  ،الدستور. كما رأى المجمس أف أي إصالح لإلطار القانوني والتنظيمي الخاص بالجمعيات

يوفر الحموؿ القانونية والمؤسساتية لجممة مف القضايا األساسية بشكؿ يتـ معو ترسيخ المنطؽ الميبرالي 

صى المجمس بتعديؿ و اإلطار القانوني لمجمعيات. لذلؾ أوالتصريحي، الذي يعد مف ضمف أبرز سمات 

العديد مف المقتضيات التي تحد مف حرية تأسيس الجمعيات مف ضمنيا: استبداؿ العقوبات السالبة لمحرية 

الذي يضبط بموجبو  1958نوفمبر  15بتاريخ  1.58.376المنصوص عمييا في الظيير الشريؼ رقـ 

بتأسيس الجمعيات أو تجديد حؽ تأسيس الجمعيات بغرامات، والتنصيص عمى إمكانية إيداع التصريح 

أجيزتيا المسيرة إلكترونيا، وذلؾ في إطار إضفاء الطابع الالمادي عمى اإلجراءات المتعمقة بمختمؼ 

عفاء التصريحات بتأسيس الجمعيات مف واجبات التنبر المنصوص عمييا في  أعماؿ الحياة الجمعوية، وا 

 .1مف الظيير الشريؼ 5المادة 

بعنواف "التجمعات العمومية: ضماف حرية االجتماع والتجمير  وفي مذكرة أخرى لممجمس

والتظاىر السممي"، وبناء عمى توصيات ىيأة االنصاؼ والمصالحة، ومجمؿ االتفاقيات الدولية ذات 

الصمة، وتنفيذا لتوصيات ىيآت المعاىدات والمقرريف الخاصيف، اقترح المجمس مراجعة الظيير الشريؼ 

بشأف التجمعات العمومية. وقد أوصى بالخصوص  158نونبر  15ي الصادر ف 1.58.377رقـ 

باستبداؿ العقوبات السالبة لمحرية واإلبقاء عمى الغرامات الخاصة بالمخالفات المتعمقة باالجتماعات 

العمومية والمظاىرات في الطرؽ العمومية. كما اقترح المجمس إمكانية القياـ بالتصريح المسبؽ عبر 

ضافة إلى مبدأ حرية االجتماعات العمومية دعا المجمس إلى تبني مبدأ قرينة الوسائؿ االلكتر  ونية. وا 
                                                           

اث الجمُّاث باإلاغشب" - 1 ُاث ًشجى الشحُى إلى: مزهشة اإلاجلغ خٌى "خٍش هلال ًِ اإلاىكْ الالىترووي للمجلغ: -لالواُل ِلى باقي الخـى

www.cndh.ma 
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قانونية االجتماعات العمومية ما لـ يثبت العكس، واستبداؿ التعريؼ الحالي لالجتماع العمومي بتعريؼ 

ي موسوع بمقتضاه يعرؼ االجتماع العمومي بالحضور القصدي والمؤقت لعدد مف األشخاص، يرغبوف ف

التعبير عف وجية نظر مشتركة في فضاء عمومي. وبأف يكرس القانوف االلتزاـ االيجابي لمسمطات 

العمومية بتسييؿ وحماية االجتماعات السممية. كما أوصى المجمس في نفس المذكرة بتعديؿ العديد مف 

 01.00ـ النصوص القانونية مف أجؿ تشجيع وتقوية العمؿ الجمعوي مف ضمنيا: تعديؿ القانوف رق

المتعمؽ بتنظيـ التعميـ العالي لتمكيف جمعيات الطمبة، بأف تكوف ممثمة عف طريؽ االنتخابات في مجالس 

 .1الجامعات ومجالس مؤسسات التعميـ العالي

عماال لمبادئ بمغراد لعاـ و  ، المتعمقة بدعـ العالقة بيف المؤسسة الوطنية لحقوؽ اإلنساف 2012ا 

البرلماف المغربي، مع المجمس الوطني لحقوؽ اإلنساف، مذكرتي تفاىـ، بمناسبة ، وقعت غرفتا 2والبرلماف

اليوـ العالمي لحقوؽ اإلنساف، مف أجؿ العمؿ عمى تقوية المقاربة المرتكزة عمى حقوؽ اإلنساف في 

 ."3مجاالت التشريع ومراقبة عمؿ الحكومة المغربية وتقييـ السياسات العمومية والدبموماسية البرلمانية

مقاربة حقوؽ ”توصي المذكرتاف، باستشارة المجمس الوطني لحقوؽ اإلنساف في ىذا المجاؿ، والعمؿ بػو 

اإلنساف في عممية التشريع ومالءمة القوانيف المغربية، مع االتفاقيات المتعمقة بحقوؽ اإلنساف والقانوف 

ياتيف المذكرتيف أبدى المجمس وتبعا ل”. الدولي اإلنساني التي صادقت عمييا المممكة أو انضمت إلييا

                                                           
ُاث ًشجى الشحُى إلى هق اإلازهشة ؿ- 1 ، في اإلاىكْ الالىترووي للمجلغ: 10لالواُل ِلى باقي الخـى

http://cndh.ma/sites/default/files/ltjmt_lmwmy_lmdhkr.pdf 
بلغشاد خٌى الّالكت بحن البرإلااهاث واإلاؤظعاث الىوىُت لحلىق ؤلاوعان، التي ـادق ِليها مجلغ خلىق ؤلاوعان  مبادا ًزهش ؤن - 2

لى ، جدث ِلى الخّاون الفّاٌ بحن ال(A/HRC/20/9) 2012الخابْ لألمم اإلاخدذة في فبراًش  برإلااهاث واإلاؤظعاث الىوىُت لحلىق ؤلاوعان ِو

ت، خاـت مً خالٌ مزهشاث الخفاَم  ولْ كىىاث سظمُت للخّاون في اإلاجاالث واللماًا اإلاشجبىت بدلىق ؤلاوعان وخلم ِالكاث ِمل كٍى

ض ظبل الخّاون لحماًت خلىق ؤلاوعان والنهىك بها. هما جدث َزٍ  وجبادٌ الخبراث ومإظعت الحىاس اإلاىخٍم وجلاظم اإلاّلىماث وحٍّض

اإلابادا البرإلاان ِلى اظدؽاسة اإلاؤظعت الىوىُت لحلىق ؤلاوعان بخفىؿ ملخمُاث اللىاهحن الجذًذة وكابلُت جفُّلها لممان امخثالها 

عي بؽيل ِام   .إلاّاًحر خلىق ؤلاوعان ومبادئها وهزا إؼشاهها في اإلاعاس الدؽَش
ق الاوعان في الصحافت الىوىُت" هلال ًِ اإلاىكْ الالىترووي للمجلغ الىوجي لحلىق ؤلاوعان: جلحري بّىىان " اإلاجلغ الىوجي لحلى - 3

www.cndh.ma 
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الوطني لحقوؽ االنساف رأيو في العديد مف مشاريع القوانيف، حيث أصدر بيذا الخصوص العديد مف 

 المذكرات.

مشروع القانوف المتعمؽ بالمجمس االستشاري لألسرة والطفولة، أوصى المجمس ففي مذكرة حوؿ   

بأف يتـ تحديد مجاالت اختصاصات المجمس االستشاري لألسرة والطفولة عمى ضوء التدقيقات العامة 

لييآت لممعاىدات، وقرارات الجمعية العامة لألمـ المتحدة وقرارات المجمس األممي لحقوؽ اإلنساف. كما 

ح المجمس تقوية اختصاصات المجمس االستشاري لألسرة والطفولة عبر إبراز بعض الجوانب التي اقتر 

تمت التوصية بيا بشكؿ خاص مف طرؼ الييئات األممية لممعاىدات في تعميقاتيا العامة، مف قبيؿ 

وؽ الوصية الصادرة عف المفوض السامي لحقوؽ االنساف في تقرير بعنواف "نحو استثمار أفضؿ في حق

، حيث أوصى المفوض السامي لحقوؽ االنساف الدوؿ بتنفيذ 2014ديسمبر  19الطفؿ" الصادر بتاريخ 

عمميات تقدير وتقييـ آثار السياسات االقتصادية والميزانيات واالجراءات المالية عمى حقوؽ الطفؿ، قبؿ 

 .1اعتمادىا وبعده بغية رصد آثار القرارات عمى ىذه الحقوؽ

يقضي بتغيير وتتميـ أحكاـ مجموعة القانوف الجنائي  14.86ة بمشروع قانوف وفي مذكرة متعمق

وقانوف المسطرة الجنائية المتعمقة بمكافحة اإلرىاب، يذكر المجمس أف توصياتو تيدؼ إلى إعماؿ 

التوصيات والمالحظات الختامية الموجية لممغرب مف طرؼ ىيئات المعاىدات وأصحاب الواليات برسـ 

اصة، أو في إطار االستعراض الدوري الشامؿ. ومف ضمف توصيات المجمس حوؿ ىذا المساطر الخ

 12مف الدستور، والمادة  24المشروع وتفاديا لكؿ تقييد ضروري لحرية التنقؿ المضمونة بمقتضى الفصؿ 

مف العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية، فقد اقترح المجمس  تعريؼ التدريب مف أجؿ 

                                                           
بخّلم باإلاجلغ الاظدؽاسي لألظشة والىفىلت، هلال ًِ اإلاىكْ  14.78سؤي اإلاجلغ الىوجي لحلىق ؤلاوعان بخفىؿ  مؽشوُ كاهىن - 1

 الالىترووي للمجلغ: 

http://www.cndh.ma/sites/default/files/lmjls_lwtny_lhqwq_lnsn_ry_stshry_hwl_mjls_lsr_wltfwl.pdf 
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ىاب بوصفو "إعطاء تدريبات لصنع أو استعماؿ المتفجرات، أو األسمحة النارية أو أسمحة أخرى أو االر 

مواد سامة وخطيرة، أو تقنيات خاصة بيدؼ ارتكاب جريمة إرىابية أو المساىمة في ارتكابيا، مع العمـ 

قوؽ األطفاؿ ومحاربة ولحماية ح  1أف التكويف أو التدريب المقدـ يتوخى استعمالو في تحقيؽ ىذا اليدؼ"

مف مشروع القانوف،  218استخداميـ مف طرؼ الجماعات االرىابية، اقترح المجمس أف يدرج  في المادة 

مقتضى يكرس اعتبار تجنيد األطفاؿ مف طرؼ المجموعات االرىابية بمثابة ظرؼ تشديد. كما أوصى 

لممغرب بمناسبة فحص تقريره الدوري المجمس باعتماد توصيات المجنة المعنية بحقوؽ االنساف الموجية 

 .2والمتمثمة في ضرورة تعديؿ التشريع في مجاؿ مكافحة االرىاب عبر إعادة تعريؼ دقيؽ وواضح لمداه

يتعمؽ   97.13بمشروع قانوف إطار رقـ  كما أصدر المجمس رأيو حوؿ مشروع القانوف الخاص

بأف تدرج في  -مثال–أوصى المجمس بحماية حقوؽ األشخاص في وضعية إعاقة والنيوض بيا" حيث 

مف مشروع القانوف اإلطار تعريفات " الترتيبات التيسيرية المعقولة" و" التصميـ العاـ" واالتصاؿ  2المادة 

مف اتفاقية حقوؽ األشخاص ذوي االعاقة. كما اقترح  2و"المغة" كما تـ التنصيص عمييا في المادة 

القانوف االطار، مقتضى يحدد غاية نظاـ الدعـ االجتماعي، مف مشروع  6المجمس أف يدرج في المادة 

 3الذي ينبغي أف يكوف موجيا نحو االدماج الكامؿ لألشخاص في وضعية إعاقة.

يتعمؽ بييئة  79.14وفي رأي لممجمس الوطني لحقوؽ اإلنساف بخصوص مشروع قانوف رقـ 

صاصات ىيئة المناصفة ومكافحة، المناصفة ومكافحة التمييز، أوصى المجمس بأف تشمؿ مجاالت اخت

                                                           
ت اللاهىن الجىاةي وكاهىن اإلاعىشة الجىابُت اإلاخّللت  14.86مزهشة مخّللت بمؽشوُ كاهىن  - 1 ًلط ي بخغُحر وجخمُم ؤخيام مجمِى

اب ؿ  13بميافدت ؤلاَس

 www.cndh.maهق اإلازهشة في اإلاىكْ الالىترووي للمجلغ: -
 14هفغ اإلاشحْ ؿ 2

بخّلم بدماًت خلىق   97.13بمؽشوُ كاهىن إواس سكم  مزهشة اإلاجلغ الىوجي لحلىق الاوعان خٌى مؽشوُ اللاهىن الخاؿ- 3

 10ألاشخاؿ في ولُّت إِاكت والنهىك بها" ؿ

 www.cndh.maهلال ًِ اإلاىكْ الالىترووي للمجلغ: -
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كؿ أشكاؿ التمييز عمى ضوء االتفاقيات الدولية المعنية، وفي ىذا اإلطار أوصى بالمجمس بإعماؿ ثالث 

أنماط مف التزامات الدولة المتعمقة بمكافحة التمييز عمى أساس الجنس، تبعا لتوصية صادر عف المجنة 

( وىي: أوال أف ال يكوف ىناؾ تمييز مباشر أو 25توصية رقـ المعنية بالقضاء عمى التمييز ضد المرأة )ال

غير مباشر ضد المرأة في القوانيف، ثانيا التزاـ الدوؿ األطراؼ بتحسيف وضع المرأة الفعمي مف خالؿ 

سياسات عامة وبرامج محددة وفعالة، وثالثا التزاـ الدوؿ األطراؼ بمعالجة العالقات الجنسانية السائدة 

. كما أوصى المجمس في نفس التقرير 1رار القوالب النمطية القائمة عمى نوع الجنسومعالجة استم

باإلدراج الحرفي لتعريؼ التمييز ضد المرأة، كما تـ التنصيص عميو في المادة األولى مف اتفاقية القضاء 

 .2عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة

الوطني لحقوؽ االنساف، سواء التقارير  وىكذا ومف خالؿ دراستنا لمتقارير الصادرة عف المجمس

المتعمقة بػأعماؿ الرصد، أو المذكرات التي شارؾ بيا المجمس الوطني في النقاش العمومي حوؿ العديد 

مف الممفات، أو في إطار اآلراء االستشارية لممجمس حوؿ مشاريع القوانيف التي تحاؿ عميو مف مجمسي 

ـ توصيات مف أجؿ تعديؿ القوانيف المحمية احتراما لمدستور، البرلماف، يتضح حرص المجمس عمى تقدي

وتناغما مع االتفاقيات الدولية، وتوصيات المجمس الدولي لحقوؽ االنساف، وىيآت المعاىدات والمقرريف 

الخاصيف. ونظرا لممكانة التي أصبح يحتميا المجمس في الفضاء السياسي المغربي، والمشروعية التي 

اريره، فقد أثرت ىذه التوصيات عمى العديد مف المشاريع الحكومية، وكذا عمى أصبحت تكتسييا تق

النصوص التشريعية التي صدرت عف البرلماف المغربي، والتي ليا عالقة بحقوؽ االنساف والحريات 

                                                           
 .7ًخّلم بهُئت اإلاىاـفت وميافدت الخمُحز، ؿ 79.14خفىؿ مؽشوُ كاهىن سكم سؤي للمجلغ الىوجي لحلىق ؤلاوعان ب - 1

 www.cndh.maهلال ًِ اإلاىكْ الالىترووي للمجلغ: -
 .18هفغ اإلاشحْ، ؿ- 2
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. وىو ما يؤكد الدور المتنامي الذي تمعبو ىذه المؤسسة مف أجؿ مالئمة التشريعات المحمية مع 1والعامة

 واثيؽ الدولية.الم

 

 الييأة العميا لحقوق االنسان في تونس ثانيا: 

، حممت الييأة الدولة 2011لسنة  في التقرير السنوي لمييأة العميا لحقوؽ االنساف في تونس

، وىو آخر تقرير صدر عف 2يناير 14المدنية والقانونية والوطنية إزاء ضحايا ومصابي ثورة المسؤولية 

وىو ما يطرح أمامنا صعوبة تقييـ عمؿ الييأة في مرحمة ما بعض وضع دستور  الييأة إلى حد اآلف،

 بشكؿ نسبي. ولذلؾ سنركز عمى بعض البيانات والتقارير لمحاولة الوقوؼ عمى حصيمة الييأة ول .2014

لجنة شيداء الثورة  تشكيؿمت بيا الييأة في مرحمة ما بعد الثورة، اومف ضمف المياـ التي ق

تحديد قائمة  وتتمثؿ ميمتيا في 2012ديسمبر  24المؤّرخ في  26المحدثة بالقانوف عدد  ومصابييا

 يناير، والتي أخذت حيزا ميما في عمؿ الييأة. 14ضحايا ثورة 

في بياف لمييئة العميا لحقوؽ اإلنساف والحريات األساسية بمناسبة الذكرى الستيف لصدور مجمة و 

، دعت الييأة التحقيؽ الفعمي في الممارسة االجتماعية 2016غشت  13األحواؿ الشخصية، بتاريخ 

 ،تكافؤ الفرص بينيما واجبات وأماـ القانوف وتثبيت مبدألممساواة بيف الرجاؿ والنساء في الحقوؽ وال

خصوصا فيما يتصؿ  ،وتمكيف التونسيات مف المواطنة الكاممة والمتساوية بإصدار القوانيف الالزمة

اث تكريسا لمبادئ الدستور وتماشيا مع التحوالت االجتماعية واستجابة لمقتضيات بالمساواة في المير 

                                                           
ُاث اإلاجلغ الىوجي لحلىق  - 1 وكذ ؤؼاس مدمذ الفباس، ألامحن الّام للمجلغ الىوجي لحلىق الاوعان في  هذوة   ؤن غالبُت جـى

ْ اللىاهحن جمذ الاظخجابت لها همؽشوُ كاهىن مذوهت الصحافت، و مؽشوُ كاهىن اإلاعىشة الجىابُت، واِخبر الفباس  ؤلاوعان  خٌى مؽاَس

 العُاظاث الّمىمُت للمغشب" هفدت خلىكُت في»ؤن َىان 

 http://www.alquds.co.uk/?p=265554هلال ًِ اإلاجلت الالىترووي " اللذط الّشبي": -
ش الهُإة الّلُا لحلىق ؤلاوعان، ظبخمبر- 2  ، هلال ًِ اإلاىكْ الالىترووي للهُإة.2011دٌعمبر  -جلٍش
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المنظومة الحقوقية الدولية وفي مقدمتيا اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة، ومراجعة 

نية التمييزية المواد القانونية الجزائية المتناقضة مع الدستور والمعايير الدولية، ومراجعة المواد القانو 

دارة شؤونيا تناغما مع الدستور والمعايير الدولية لمقضاء عمى جميع أشكاؿ  المتصمة بييكمة ىاألسرة وا 

وىنا تحضر المرجعية الدستورية والدولية لحقوؽ اإلنساف كمرجعية يجب عمى  .1التمييز ضد المرأة

 مؤسسات الدولة االلتزاـ بيا.

 

 المجمس القومي لحقوق االنسان في مصر ثالثا: 

صدر عف المجمس العديد مف التقارير الناتجة عف أعماؿ الرصد التي قاـ بيا، والتي نجد فييا 

حوؿ صد تقرير صادر عف المجمس القومي لحقوؽ االنساف ر حرصا عمى حماية الحقوؽ والحريات. فقد 

العديد  ، 2011يناير  25التي ارتكبت أثناء ثورة  ،نتائج لجنة تقصي الحقائؽ بشأف الجرائـ والتجاوزات

المسؤولية لوزارة الداخمية ، حيث حمؿ التقرير خالؿ ىذه الفترةمف االنتياكات لحقوؽ االنساف في مصر 

لكف المالحظ ىنا أف المجمس لـ يوظؼ المواثيؽ  .2عمى أعماؿ القتؿ والعنؼ الممارس عمى المتظاىريف

 وحتى الدستور المصري كمرجع لمحقوؽ والحريات التي تـ انتياكيا. ،الدولية

يناير سجؿ  25سنة بعد ثورة في التقرير السنوي الثامف لممجمس حوؿ حالة حقوؽ االنساف و 

العديد مف االنتكاسات في مجاؿ حقوؽ اإلنساف بسبب غموض وتخبط اإلدارة السياسية االنتقالية،  المجمس

حيث  ،، وىو ما أدى إلى تأزيـ المسمسؿ الدستوريبيف مكونات المشيد السياسي وغياب التوافؽ الوطني

رصد المجمس االبقاء في التعديالت الدستورية التي تـ االقداـ عمييا بعد الثورة عمى الثغرات األساسية 

                                                           

خ  content/pdfs/198717.pdf-http://www.droitsdelhomme.org.tn/wpهلال ًِ اإلاىكْ الالىترووي للهُإة: -1  اسجه بخاٍس جمذ ٍص

30/06/2017. 
ش اإلاجلغ اللىمي لحلىق الاوعان خٌى هخابج ؤِماٌ لجىت جلص ي الحلابم بؽإن الجشابم والخجاوصاث التي اسجىبذ خالٌ- 2 ؤخذار  جلٍش

 ، هلال ًِ اإلاىكْ الالىترووي للمجلغ: ................... 2011ًىاًش  25زىسة 

http://www.droitsdelhomme.org.tn/wp-content/pdfs/198717.pdf
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 التي كانت تمس بالحقوؽ والحريات األساسية، فرغـ االعتراؼ بيا دستوريا لكنو ترؾ مسألة تنظيميا

عالء 1لمقانوف . لذلؾ أوصى المجمس باالىتماـ بالقيـ الجوىرية لحقوؽ اإلنساف كأساس لوضع الدستور، وا 

، وبتعديؿ القانوف التأسيسي معاني الحماية الدستورية لقيـ الكرامة والحرية والمساواة والمواطنة والعدالة

اـ الموكولة لو، والمطالبة الميب لمنحو الصالحيات الضرورية لمنيوض 2003لسنة  94لممجمس رقـ 

جراء مراجعة شاممة لمقوانيف المتعمقة بالحقوؽ وابإ لحريات األساسية بما يتالئـ نياء حالة الطوارئ، وا 

 غما مع المواثيؽ الدولية(التزامات الدولية لمصر )بدؿ عبارة تنواال

، رصد 2013ماي  30بتاريخ  األبعاديةرة  بعثة لسجني دمنيور العمومي وفي تقرير عف زيا

المجمس معاناة السجناء عمى مدى عقود مف تجاىؿ كبير مف الدولة، حيث تراكمت مشاكؿ السجوف 

في غالبيا لمثالثينيات والخمسينيات مف القرف التي تعود  ،المادية واالنسانية في ظؿ تخمؼ البنية القانونية

وبما وقعت عميو الدولة مف  ،رية لممجتمع المصريالماضي عف الوفاء بااللتزامات االنسانية والدستو 

كما اكتفى باستعراض القوانيف التي صدرت في ىذه الفترة دوف المطالبة بتقويتيا  .2اتفاقيات دولية

كما دأب المجمس في تقاريره السنوية عمى  وتدعيميا تناغما مع المعايير الدولية في مجاؿ حقوؽ االنساف.

 .3وارىالمطالبة بإلغاء حالة الط

في المقابؿ وفي نفس التقرير نجد دعوة المجمس في توصياتو إلى إصدار وتعديؿ العديد مف 

القوانيف تالئما مع المواثيؽ الدولية المتعمقة بحقوؽ اإلنساف كالمطالبة بتعديؿ قانوف العقوبات لمحد مف 

طالبة بو وىو ما دأبت عمى الم .4عقوبة اإلعداـ ومنع التعذيب تناغما مع االتفاقيات الدولية في ىذا الشأف

                                                           
ش العىىي الثامً للمجلغ، - 1 اسجه بخاٍس2012الخلٍش  .2017ًىهُى  27 خ، هلال ًِ اإلاىكْ الالىترووي للمجلغ، جمذ ٍص
اسة  بّثت لسججي دمنهىس ال - 2 ش للمجلغ اللىمي لحلىق الاوعان ًِ ٍص خ جلٍش  .2013ماي  30ّمىمي " ألابّادًت بخاٍس

 اإلافذس: اإلاىكْ الالىترووي للمجلغ.-
ش العىىي العابْ - 3  .201، هلال ًِ اإلاىكْ الالىترووي للمجلغ ؿ2010مثال الخلٍش
ش العىىي للمجلغ - 4 ذ ًمىً الشحُى إلى الخلٍش  .236، مشحْ ظابم ؿ 2014-2013للمٍض
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مثال  2009يناير، حيث طالب المجمس في تقرير  25ورة في مرحمة ما قبؿ ث التقارير السنوية لممجمس

  .1بتعديؿ العديد مف الحريات والحقوؽ السياسية، لكف دوف ذكر المرجعية الدولية ىنا

العقوبات ليتالئـ مع االتفاقية مف قانوف  126بتعديؿ المادة  2010كما طالب التقرير السنوي ؿ

الدولية لمناىضة التعذيب، كما طالب التقرير بتعديؿ قانوف مباشرة الحقوؽ السياسية لتعزيز المشاركة 

صدار قانوف السياسية لممواطف، كما أوصى المجمس العقوبات السالبة لمحرية في قضايا الرأي والنشر ، وا 

.. إلى غير ذلؾ مف التوصيات التي تروـ تعديؿ العديد مف تكافؤ الفرص والمساواة ومحاربة التمييز.

لكف مع تسجيؿ عدـ االعتماد عمى المرجعية الدولية سواء فيما  لتشريعات في مجاؿ الحقوؽ والحرياتا

 .2يتعمؽ بالحقوؽ المدنية والسياسية او الحقوؽ االقتصادية واالجتماعية

، وبعد التأكيد عمى أف المرحمة ىي 2016-2015في التقرير السنوي الحادي عشر لممجمس و 

التي تواجو حقوؽ  ، واالشادة بمجيودات الدولة والصعوبات2014مرحمة بناء المؤسسات تفعيال لدستور 

تنامي االرىاب، سجؿ التقرير العديد مف النقط السوداء في مسار حماية حقوؽ االنساف  االنساف مف قبيؿ

كثافة الحبس االحتياطي وأوضاع مراكز االحتجاز األولية وكثافة  في مصر في تمؾ الفترة مف قبيؿ:

، واالحتجاز الغير القانوني، باإلرىاب، والمحاكمات العسكرية لممتيميف باإلعداـاألحكاـ القضائية 

، نجد اعتماد المجمس عمى ثالث وفي التوصيات التي اختتـ بيا المجمس تقريره واالختفاء القسري.

، والتوصيات التي ات الدولية التي صادقت عمييا مصر، واالتفاقي2014المصري ؿ مرجعيات: الدستور

 .3صدرت مف لجاف الخبراء واالستعراض الدوري الشامؿ

                                                           
ش الخل- 1  ، هلال ًِ اإلاىكْ الالىترووي للمجلغ:2009العىىي للمجلغ اللىمي لحلىق الاوعان في مفش لعىت  ٍش
ش العىىي العابْ للمجلغ ٌ- 2 خ 2010الخلٍش  .2017ًىهُى  25، هلال ًِ اإلاىكْ الالىترووي للمجلغ،   جم الشحُى إلُه بخاٍس
ش العىىي للمجلغ، هلال ًِ اإلاىكْ الالىترووي للمج- 3 خ الخلٍش اسجه بخاٍس  .2017ًىهُى  28لغ، جمذ ٍص
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أوصى المجمس بتطوير  ،عنؼ في مصر حوؿ أحداثالحقائؽ في تقرير لمجنة تقصي و 

ى مع إطالؽ الحريات العامة بما يتماش ،التشريعات المتعمقة بتنظيـ حقوؽ اإلضراب والتظاىر واالعتصاـ

يناير فال يجوز االعتداد بقوانيف أقرت في عيد االحتالؿ البريطاني في كطمع مطمع القرف  25ورة بعد ث

 .1الماضي تنظـ الحؽ في التظاىر السممي

 

وخالصة القوؿ، فمف خالؿ دراستنا لمتقارير التي صدرت عف المؤسسات الوطنية لحقوؽ االنساف 

نسجؿ جرأة أكثر لدى المجمس الوطني لحقوؽ االنساف في المغرب  ،ؿ مف المغرب وتونس ومصرفي ك

، حيث دأب المجمس عمى رصد الواقع بشكؿ جدي، وانتقد الممارسات وقدـ توصيات 2011منذ دستور 

جرأة تبدو واضحة أيضا في تقارير المؤسسة التونسية رغـ نذرتيا، في  متعددة لمسمطات العمومية. وىي

حيف يبدو أف المؤسسة في مصر أكثر تبعية لرئيس الدولة وىو ما أثر عمى طبيعة التقارير الصادرة عف 

 المؤسسة. 

ذا كاف دور ىذه المؤسسة ىو تتبع ورصد االنتياكات التي تطاؿ الحقوؽ والحريات التي  ،وا 

يضمنيا الدستور واالتفاقيات الدولية المتعمقة بحقوؽ اإلنساف، فإف ىناؾ اختالفا في التجارب الثالث حوؿ 

المرجعية الدولية، التي نجدىا حاضرة بقوة في كؿ التقارير الصادرة عف المجمس الوطني في المغرب، في 

 تغيب في تقارير المؤسستيف التونسية والمصرية.   حيف تكاد

 

 

 
                                                           

ش  خٌى هخابج ؤِماٌ لجىت جلص ي الحلابم في ؤخذار الّىف في مفش في ؼهشي هىفمبر ودٌعمبر  - 1 ، هلال ًِ اإلاىكْ 23، ؿ2011جلٍش

خ  اسجه بخاٍس  .2017ًىهُى  29الالىترووي للمجلغ..... جمذ ٍص
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 خاتمة:

لقد استطاع الفاعؿ الحقوقي في مرحمة صياغة الدستور الجديد في كؿ مف المغرب وتونس 

ومصر، الضغط عمى المشرع الدستوري مف أجؿ تحقيؽ مطالبو الحقوقية، ونظرا لمحضور القوي ليذا 

قت العديد مف المنجزات في الشؽ الحقوقي. فقد خصصت الفاعؿ في الحراؾ االجتماعي، فقد تحق

الدساتير الجديدة حيزا ميما لحقوؽ اإلنساف والحريات العامة، مف خالؿ التأكيد عمى التشبت بالمرجعية 

الكونية، وتخصيص العديد مف المبادئ ليذا المجاؿ، إضافة إلى تفصيؿ وتدقيؽ الحقوؽ والحريات 

 خمقت العديد مف الضمانات لحماية الحقوؽ الواردة في الدستور.األساسية في باب مستقؿ، كما 

إف مف أىـ مقومات دولة القانوف، خضوع الجميع لمقانوف. لكف الواقع يؤكد التباعد الحاصؿ بيف 

القانوف والواقع في المجاؿ السياسي العربي، بفعؿ تواجد ثنائيات متعددة، التقميد والحداثة، الضمني 

والسياسة، مما يعوؽ ضبط القانوف لممجتمع. ورغـ تنصيص الدساتير عمى مبدأ سمو والصريح، القانوف 

االتفاقيات الدولية عمى التشريعات المحمية، فإف ذلؾ لـ يكف صريحا بفعؿ االختالؼ اإليديولوجي 

والسياسي بيف الفاعميف حوؿ المبدأ، والخوؼ مف تبعات االعتراؼ بالمرجعية الكونية في مجاؿ حقوؽ 

 ساف.اإلن

ورغـ اختالؼ السياؽ بيف التجارب الثالث، باعتبار أف العرض الدستوري في المغربي جاء في 

ظؿ استمرارية النظاـ السياسي القائـ، في حيف جاء الدستوراف التونسي والمصري بعد ثورة أحدثت قطيعة 

في التجارب في الكثير مع النظاـ القديـ، فإف مضاميف الدستور المتعمقة بحقوؽ االنساف، جاءت متشابية 

 مف األحياف.

في ظؿ التراكـ الذي حققو المغرب في مجاؿ حقوؽ اإلنساف منذ عقد التسعينات، وبضغط مف 

القوى االجتماعية وباألخص الفاعؿ الحقوقي، نص الدستور المغربي الجديد عمى مبدأ سمو االتفاقيات 
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المبدأ مف محتواه. وذلؾ راجع مف جية لمحضور الدولية عمى التشريعات المحمية، لكف مع شروط أفرغت 

القوي لممرجعية اإلسالمية في النظاـ السياسي المغربي، ولضغط التيارات اإلسالمية مف جية أخرى. 

فطريقة كتابة النص توضح عمى أف المجنة المكمفة حاولت التوفيؽ بيف مختمؼ الخطابات المتناقضة في 

الشروط الصحية لمنقاش، ورفض كؿ طرؼ التنازؿ عف مواقفو غياب اتفاؽ أولي بينيا، لعدـ توفر 

وقناعاتو اإليديولوجية، مما شكؿ عائقا أماـ تكويف تصور واحد قوي يضغط عمى الممكية ولجنتيا مف أجؿ 

 النص صراحة عمى مبدأ السمو.

ية ، تطورا ميما وىو ينظـ العالقة بيف االتفاقيات الدول2014في تونس، حقؽ الدستور الجديد ؿ

، مف خالؿ تنصيصو عمى سمو 1959المصادؽ عمييا والتشريعات المحمية مقارنة مع الدستور القديـ ؿ

ىذه االتفاقيات عمى القوانيف العادية، ودوف وضع شروط كما فعؿ المشرع الدستوري المغربي. لكف وماداـ 

ضمف سمو االتفاقيات الدولية أف ىذا المبدأ يستثني الدستور، فإف المقتضى الدستوري الجديد ال يزاؿ ال ي

عمى التشريعات المحمية، كما جاء في الدساتير الديمقرطية الحديثة، حيث يدخؿ النص الدستوري ضمف 

 ىذه التشريعات التي تسمو عمييا ىذه االتفاقيات.

، 2012أما في مصر، ومع ىيمنة التيارات اإلسالمية عمى الجمعية التأسيسية لوضع دستور 

رضيف وخروجيـ إلى الشارع، وىو ما لـ يسمح بالتواصؿ االيجابي بيف كؿ األطراؼ، جاء وانسحاب المعا

خاليا مف أي إشارة إلى المرجعية الدولية لحقوؽ اإلنساف، مع الحضور القوي  2012الدستور المصري ؿ 

في ، 1971لممرجعية اإلسالمية في بنوده. نتج عف ذلؾ استمرارية في نفس الموقؼ مقارنة مع دستور 

 يناير.  25ظؿ مرحمة جديدة اتسمت بالقطيعة مع النظاـ السابؽ عف طريؽ ثورة 

حوؿ طريقة تنظيـ  2014و  2012وقد سجمنا مف خالؿ مقارنتنا بيف الدستوريف المصرييف ؿ

والتي تشير إلى أف العالقة بيف القانونيف المحمي والدولي، أف المشرع الدستوري اعتمد نفس الصياغة، 
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ت الدولية المتعمقة بحقوؽ اإلنساف  ليا قوة القانوف بعد المصادقة عمييا ونشرىا، لكنو ال تسمو االتفاقيا

رغـ االختالؼ الكبير في السياؽ بيف الدستوريف كما أشرنا سابقا. لكف يبقى عمى التشريعات المحمية، 

دأ سمو االتفاقيات الرىاف والمبرر مختمؼ في التجربتيف. فالسبب في عدـ التنصيص بشكؿ صريح عمى مب

ىو كوف اإلخواف المسمميف الذيف أشرفوا عمى الدستور  2012الدولية عمى التشريعات المحمية في دستور 

يعتبروف أف المرجعية األسمى ىي الشريعة اإلسالمية وىي مصدر التشريع كما ىو وارد في منطوؽ 

ات المحمية. أما في المرحمة الموالية، الدستور، وىو ما ال يسمح بسمو االتفاقيات الدولية عمى التشريع

فرغـ محاولة النظاـ الجديد إظيار نفسو عمى أنو مختمؼ عف النظاـ السابؽ الذي يوصؼ بأنو نظاـ 

رجعي يتعارض مع كونية حقوؽ االنساف، فإنو لـ يتمكف مف االعتراؼ بالمبدأ في الدستور الجديد بسبب 

حيث عرفت مصر اعتقاالت ومحاكمات تعسفية بالجممة، الخوؼ مف تبعات ذلؾ عمى النظاـ السياسي، 

يمكف أف يترتب عنيا محاكمات ومتابعات لممسؤوليف عنيا طبقا لالتفاقيات الدولية المتعمقة بحقوؽ 

 االنساف إف تـ االعتراؼ بسموىا عمى التشريعات المحمية. 

مرجعية اإلسالمية في أف تواجد النستنتج مف خالؿ دراستنا ليذه التجارب الدستورية الثالث، 

النظاـ السياسي المغربي، إضافة إلى الحضور القوي لمتيارات اإلسالمية في مرحمة صياغة الدستور سواء 

عبر الشارع أو عبر المذكرات السياسية، أثر عمى كيفية تناوؿ الدستور لمبدأ سمو االتفاقيات الدولية عمى 

يو، لكف مع وضع شروط تفرغو مف محتواه )الدستور التشريعات المحمية، مف خالؿ محاولة التنصيص عم

(. أما في التجربة التونسي، فالصراع السياسي وااليديولوجي القومي الذي عرفتو 2011المغربي ؿ 

الساحة السياسية بيف تيار إسالمي مييمف عمى المجمس التأسيسي، وقوى يسارية وليبرالية ضغطت بكؿ 

مف المجمس إلى طاولة الحوار الوطني، مكف مف تمرير العديد مف ثقميا مف أجؿ إخراج مشروع الدستور 

المقتضيات المتعمقة بحقوؽ االنساف، ومف أىميا التنصيص ولو بشكؿ محتشـ عمى مبدأ السمو مع 
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باالعتراؼ  2014و  2012استثناء الدستور مف ذلؾ.  في حيف أف اكتفى الدستوراف المصرياف ؿ

ييا باكتساب صفة القانوف دوف ذكر مبدأ السمو، مع التغاضي عف مبدأ لالتفاقيات الدولية المصادقة عم

 كونية حقوؽ االنساف.

ولـ تكتؼ الدساتير الجديدة باالعتراؼ بالحقوؽ والحريات، بؿ أسس العديد مف الضمانات عمى 

المستوى القانوني، كالقضاء الدستوري وبالخصوص رقابة الدفع الدستورية التي تخوؿ منع تطبيؽ أي 

قانوف يمس بالحقوؽ والحريات التي يضمنيا الدستور، والمؤسسات الوطنية لحقوؽ االنساف التي تطور 

 إطارىا القانوني في اتجاه التناغـ مع المعايير الدولية في ىذا الشأف.

ويعد القضاء العادؿ والنزيو والمستقؿ أحد أىـ ضمانات مفيوـ دولة الحؽ والقانوف، ورغـ أف 

يداف تضمنا العديد مف الضمانات، التي قد تقوي مف سمطة القضاء، وتدعـ دوره في حماية الدستوراف الجد

حقوؽ اإلنساف، فإف وضعية العدالة في المنطقة ما زالت أحد أىـ معوقات تكريس مفيـو دولة الحؽ 

مى إقناع والقانوف، وىو ما يجعؿ التحدي األكبر الذي يواجو المنطقة، ىو مدى قدرة الفاعميف السياسييف ع

الفئات المظمومة، بالمخرجات الدستورية لمحراؾ االجتماعي الذي عرفتو المنطقة، عبر بناء قضاء عادؿ 

 ؿ يعيد الحقوؽ ألىميا؟نزيو ومستق
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العدد  2011يوليوز  20-14محمد الساسي: "دستور الحقوؽ الغير مضمونة، أسبوعية الحياة الجديدة-

149. 
 2011يونيو  17تور، قراءة في العالقة بيف نص الخطاب الممكي ؿ محمد الساسي: "الممؾ يقدـ الدس-

 .20.ص2011، مطبعة النجاح الجديدة، البيضاء، 24ونص الدستور الجديد" دفاتر وجية نظر، العدد 
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http://www.huffpostarabi.com 
شكاالت التطبيؽ" في " دستور  2011محمد المكميؼ: "مستجدات المعاىدات الدولية في دستور - وا 

،   2012، 5بالمغرب: مقاربات متعددة،" ،" منشورات مجمة الحقوؽ، سمسمة األعداد الخاصة، رقـ  2011

 .178ص
ني: " الدستور الجديد تركيز السمطة وضعؼ الضمانات" في "الدستور الجديد ووىـ التغيير" محمد المد-

 .101." ص2011، مطبعة النجاح الجديدة، البيضاء، 24دفاتر وجية نظرف العدد 
في مناقشة ىادئة لمدكتور محمد سبيال،  -ىؿ كونية حقوؽ اإلنساف أمر محسـو فيو؟  بالؿ التميدي:-

 .2011-01-28بتاريخ  جريدة التجديد،
بيى الديف حسف: برنامج اإلخواف المسمميف في مصر مف منظور حقوؽ اإلنساف" المجمة االلكترونية -

 . 4/  7/  2008 - 2332العدد: -الحوار المتمدف
ـ: ىؿ مف حد فاصؿ بيف خطاب اإلسالمييف العرب راشد الغنوشي: "حقوؽ اإلنساف في اإلسال -

، نقال 2006-4-26ولإلسالمييف غير العرب؟" ورقة قدمت في ندوة اإلسكندرية لحقوؽ اإلنساف بتاريخ 

  www.facebook.comعف موقع شبابا حركة النيضة عمى الفايسبوؾ:

http://www.huffpostarabi.com/
http://www.huffpostarabi.com/
http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=2332
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تحت عنواف" دستور جديد لمصر يعيد إنتاج النظاـ القمعي القديـ" مركز القاىرة لدراسات حقوؽ اإلنساف، 

 .2012، 63العدد 

رينو جاف دبوي: "عالمية حقوؽ اإلنساف" ضمف " ترجمات في الحماية الدولية لحقوؽ اإلنساف: إعداد -

 . 2000والتأىيؿ لحقوؽ اإلنساف، تعز، اليمف،  محمد أميف الميداني، مركز المعمومات

 .1996، 13زكي الميالد: "حقوؽ اإلنساف في الخطاب اإلسالمي المعاصر" مجمة الكممة، عدد  -
التفاقيات الدولية والمراجعة الدستورية" نقال عف الموقع االلكتروني لحركة اإلصالح مصطفى الخمفي: "ا-

 alislah.org/component/k2/item/18588-khalfi.htmlوالتوحيد: 
، 24كماؿ عبد المطيؼ: " فمسفة حقوؽ اإلنساف بيف المعيارية الدينية والمرجعية السياسية" مقدمات، عدد -

 .2002شتاء 
 2011يونيو  17محمد الساسي: " الممؾ يقدـ الدستور: قراءة في العالقة بيف نص الخطاب الممكي ؿ -

 .الدستور الجديد" في الدستور الجديد ووىـ التغيير"ونص 
محسف عوض: نشوء وتطور مؤسسات حقوؽ اإلنساف في الوطف العربي ضمف مؤلؼ"  تطور -

 ،2004المؤسسات الوطنية لحقوؽ االنساف في العالـ العربي،" المجمس القومي لحقوؽ اإلنساف، مصر، 

 التقارير والوثائق:-3
الدولي لسياسة حقوؽ االنساف، بعنواف: "تقييـ فعالية المؤسسات الوطنية  تقرير صادر عف المجمس -

لحقوؽ االنساف" بتعاوف مع مفوضية األمـ المتحدة السامية لحقوؽ اإلنساف، نقال عف الموقع االلكتروني 

 www.ichrp.orgلممجمس: 

http://www.ichrp.org/
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. نقال عف الموقع االلكتروني لممجمس: 69إلى سياسة جديدة" ص

http://cndh.ma/sites/default/files/lsh_lqly-_ltqryr_lkml_0.pdf 

الصحافة الوطنية" نقال عف الموقع االلكتروني تقرير بعنواف " المجمس الوطني لحقوؽ االنساف في  

 www.cndh.maلممجمس الوطني لحقوؽ اإلنساف: 
 ، نقال عف الموقع االلكتروني لمييأة.2011ديسمبر  -، سبتمبربتونس تقرير الييأة العميا لحقوؽ اإلنساف-

http://www.droitsdelhomme.org.tn 
ئج أعماؿ لجنة تقصي الحقائؽ بشأف الجرائـ والتجاوزات تقرير المجمس القومي لحقوؽ االنساف حوؿ نتا-

 ، نقال عف الموقع االلكتروني لممجمس:2011يناير  25التي ارتكبت خالؿ أحداث ثورة 

http://nchregypt.org/ 
 27، نقال عف الموقع االلتكتروني لممجمس، تمت زيارتو بتاريغ 2012التقرير السنوي الثامف لممجمس، -

 /http://nchregypt.org .2017يونيو 
 30تقرير لممجمس القومي لحقوؽ االنساف عف زيارة  بعثة لسجني دمنيور العمومي " األبعادية بتاريخ  -

 /http://nchregypt.orgنقال عف الموقع االلكتروني لممجمس:  .2013ماي 
الموقع  نقال عف.201، نقال عف الموقع االلكتروني لممجمس ص2010التقرير السنوي السابع  -

 /http://nchregypt.org االلكتروني لممجمس
، نقال عف الموقع االلكتروني 2009التقرير السنوي لممجمس القومي لحقوؽ االنساف في مصر لسنة  -

 /http://nchregypt.org لممجمس:
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، نقال عف الموقع االلكتروني لممجمس،   تـ الرجوع إليو بتاريخ 2010السنوي السابع لممجمس ؿ التقرير-

 /http://nchregypt.org .2017يونيو  25
 .2017يونيو  28التقرير السنوي لممجمس، نقال عف الموقع االلكتروني لممجمس، تمت زيارتو بتاريخ -

http://nchregypt.org/ 
أعماؿ لجنة تقصي الحقائؽ في أحداث العنؼ في مصر في شيري نوفمبر وديسمبر تقرير  حوؿ نتائج  -

 29مت زيارتو بتاريخ ت /http://nchregypt.org ، نقال عف الموقع االلكتروني لممجمس23، ص2011

 .2017يونيو 
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