
1 
 

 عكاشة بن املصطفى

 

 

 

 

 

 
 حقوق اإلنسان

 دراسة قانونية ومؤسساتية
 

 



2 
 

 

 

 حقوق اإلنسان:  الكتاب

 عكاشة بن املصطفى:  املؤلف 
 7102: األوىل   الطبعة 
 افا  لننرر والتزيع : دار اآل   الناشر

 :  اهلاتف 
  : الربعد االلكرتوين 
 املغرب –الرابط  –ينقة املامزنية  4املطبعة : الكرامة 

 15.72.71.72.57الفاكس :  – 15.72.71.72.57اهلاتف : 
   imp.alkarama@yahoo.fr: الربعد االلكرتوين 
 :   اإلعداع القانزين

 :    الرتقيم الدويل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:imp.alkarama@yahoo.fr


3 
 

 

 مقدمة عامة
اإلنسان ال عكزن إنساان إال ابلتمت  بكامل حقزقه وحرايته. افإذا كان      

كامل احلقز  كان كامل اإلنسانية و إذا انتقصت بعض حقزقه انتقص جزء من 
إنسانيته. افحقز  اإلنسان مطنب طبيعي يف بعده اإلنساين وهي يف الزقت نفسه 

من األمم يف مسار التنمية  ركيزة أساسية لكل انطالقة تنمزعة جادة. افنم تنجح أمة
والتطزر إال حني مكنت األافراد من ممارسة كل طاقاهتم يف مجي  امليادعن بضمان تزافري 
احلرعة واملبادرة والتفكري املستقل وإاتحة الفرص لإلبداع واالخرتاع. افاإلنسان هز حمزر 

ة التنمية ألنه ععترب غاعة وليس وسينة مثنه مثل البضائ . افاإلنسان كما قا ل كانط غاع
يف ذاته وليس وسينة تنتفي الغاعة منها مبجرد االنتهاء من استعماهلا. وهذا ععين أنه 
جيب التعامل م  اإلنسان بكل كرامة وال جيب استغالله أبي حال من األحزال. افال 
 تنمية بدون حقز  وحرايت، ذلك أن الفرد ال عنتظر منه أي شيء إذا كان مكبال. 

اإلنسان مل عكن سهال وطبيعيا، بل كان مثرة نضال طزعل وترسيخ حقز      
سامهت افيه األداين السماوعة اليت صانت كرامة اإلنسان وساهم افيه أعضا الكثري من 

مما أدى إىل ثزرات سياسية وافكرعة أنتجت أافكارا ليربالية ورسخت ملبادئ  ،الفالسفة
والنيربايل إىل الطاب   وتطزرت هذه احلقز  واحلرايت من الطاب  الفردي  احلرعة.

إىل االهتمام ابجلماعة وحماولة املزاينة بينهما يف إطار  من االهتمام ابلفرد االجتماعي.
 . l’Etat social ou l’Etat providence 1ما عسمى ابلدولة االجتماعية

                                     
االجتماعية أو الدولة الراعية هو مصطلح يطلق على الدول الغربية الليبرالية والتي حاولت إصالح الدولة  -1

منظومتها االجتماعية والسياسية. فالنظام الليبرالي الرأسمالي ال يخدم إال الفئات القوية ويعطي الحرية للعمل 

ن أن الفئات الضعيفة قد يصيبها التهميش والمبادرة الفردية وهذا يسمح المجال للتنافس بين األقوياء، في حي

وهذا ما حدث، إذ انتشرت حاالت البؤس والفقر بسبب النظام الرأسمالي. ومحاولة للتقليص ومحاربة الفوارق 

قامت هذه الدول بتبني نظام الرعاية الصحية واالجتماعية لحماية المستضعفين الذين ليس لهم شغل  ةاالجتماعي

والذين ال يستطيعون تأدية الخدمات الصحية. فتم إنشاء نظام التضامن االجتماعي حيث حق البطالة وحق 

 ا في السابق.الضمان الصحي. فهذه الدول إذن اهتمت بالجانب االجتماعي الذي كان ناقصا ومهمش
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وتركل حقز  اإلنسان معيارا لنتقدم ووسينة لررعنة كل نظام سياسي، 
جتماعية يف دولة ما، وشرطا مهما يف التعامل الدويل واالخنراط ومؤشرا عنى التنمية اال

يف عدة منظمات دولية وإقنيمية. افالكثري من املنظمات الدولية كاالحتاد األورويب مثال 
عض  عدة شروط النضمام دول أوربية، من بينها شرط احرتام حقز  اإلنسان، وهلذا 

اجملمزعة األوروبية إىل أن ختنصت من  السبب مت أتجيل انضمام الربتغال واسبانيا إىل
 .   2احلكم العسكري االستبدادي ودشنت الدميقراطية ودولة القانزن

إن انتعاش حقز  اإلنسان يف الدول النامية وانترار اجلمعيات احلقزقية، هز    
يف الزاق  مؤشر صحة، ولكن يف الزقت ذاته مؤشر عنى نقص يف هذه احلقز . 

حقز   نما عكزن هناك داع لتأسيسها كالدافاع عن قضااي ما هتمافاجلمعيات تنترر حي
اإلنسان. ولكن هذه اجلمعيات ال ميكنها أن تنتعش بكل حرعة إال إذا كان هناك 

 نسبة من هامش احلرعة. 
افالبندان النامية انرغنت حبروب التحرعر الزطنية وبعمنية تدعيم االستقالل 

اهتمام لقضية حقز  اإلنسان ابعتباره حجر وتركيل الدول احلدعثة ومل تعر أدىن 
 الزاوعة يف تركيل اجملتم  احلدعث.

التفكري يف الدافاع عن حق املزاطن يف احلرعة مثال أمر ال عدخل يف عداده و 
التفكري يف طبيعة الدولة سزاء كانت تقدمية أو حماافظة. ذلك أن قضية احلقز  
واحلرايت تتخطى هذه التقسيمات وكرامة اإلنسان افز  كل اعتبار ألهنا ضرورة 

لعمل السياسي. افحقز  اإلنسان أخالقية إنسانية. كما أن العمل احلقزقي أكرب من ا
تضم احلق يف املراركة السياسية وحرعة التعبري واحلق يف األمن وتعميم احلضارة الراهنة 

 وابلتايل افهي أكرب من الربانمج الدميقراطي. 

                                     
بعد التخلص من الحكم  1891 لم تنضم اسبانيا والبرتغال إلى المجموعة االقتصادية األوروبية إال سنة -2

 العسكري الديكتاتوري : فرانكو في اسبانيا وساالزار في البرتغال.
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إن النتعاش حقز  اإلنسان يف العامل مؤخرا خاصة م  افتزر الصراع   
 الشرتاكي عدة عزامل أمهها: اإلعدعزلزجي بني الفكر النيربايل و الفكر ا

تراج  مفهزم السيادة الزطنية. افقد كانت حقز  اإلنسان مسألة افردعة أو وطنية أو 
إقنيمية تعاجل يف إطار األنظمة الداخنية، أما اليزم افقد أصبحت قضية عاملية هتتم 

الدول ونطا  الدساتري احملنية بكل إنسان. افاحرتام حقز  اإلنسان جتاوي حدود 
من هنا ظهرت ت محاعة القانزن الدويل العام. و لغة مررتكة لإلنسانية حت أصبحو 

اص الكزين حملاكمة جمرمي احلرب االختصهيم جدعدة كحق التدخل اإلنساين و مفا
مرتكيب اجلرائم ضد البررعة وإنراء حماكم لتتب  جمرمي احلرب والدول املعتدعة. ولز أن و 

لغربية القزعة كغطاء لتربعر أي تدخل يف إنراء هذه املؤسسات عزظف لصاحل الدول ا
نى أي شخص عهدد مصاحل هذه العامل حبجة الدافاع عن حقز  اإلنسان والقبض ع

 كما حدث م  صدام حسني والغزو األمرعكي لنعرا .  الدول
افضال عن هذا، افقد أضحت حقز  اإلنسان معيارا لررعنة األنظمة 

املصادقة كبريا يف عدد الدول املنخرطة و   االسياسية. افقد عرف العقدعن األخريعن تزاعد
مالئمة تررععاهتا الزطنية م  ملزاثيق الدولية حلقز  اإلنسان واليت قامت بتعدعل و عنى ا

 القانزن الدويل حلقز  اإلنسان. 
الدويل وترجي  السنم العاملي، قد أصبحت حقز  اإلنسان أداة لنتعاون و 

الدول الكربى لنمساعدات اإلمنائية. ية و ساسيا لتقدمي املؤسسات املالتركل شرطا أو 
زي خمالفتها مهما كانت وأصبحت مبادئ حقز  اإلنسان مبثابة قزاعد آمرة ال جي

القانزن الدويل حلقز  اإلنسان عرتتب عنه التزامات عنى كاافة الدول اليت الظروف، و 
لدويل افيما خيص حقز  أمام اجملتم  اصبحت مسؤولة أمام الدول األخرى و أ

أصبح اجملتم  الدويل مسؤوال عن افضح وردع أي انتهاك حلقز  أي افرد يف نيها، و مزاط
 أي منطقة من العامل. 
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أصبح املعنزماتية و وميكن احلدعث اآلن عن عزملة حلقز  اإلنسان بفضل الثزرة 
من الصعب اإلخفاء أو التسرت عنى خروقات حقز  اإلنسان يف أي مكان يف العامل.  

اعة  كمكني املنظمات الدولية غري احلكزمية العامنة يف جمال محكما سامهت العزملة يف
لزجستيكية كبرية مسحت هلا ابلتزاصل بسهزلة م  كل حقز  اإلنسان قزة تزاصنية و 

املداافعني عن حقز  اإلنسان يف العامل. لكن العزملة قد عرتتب عنها آاثرا سنبية يف 
رعس مبادئ النيربالية دي إىل تكالثقاافية وتؤ االت االقتصادعة واالجتماعية و اجمل

السز  الذي ال عهتم ثقاافة رأمسالية عاملية مزحدة تقزم عنى منطق اقتصاد املتزحرة و 
دعدا حقيقيا األرابح عزض خدمة اإلنسان و اجملتم ، مما أصبح عركل هتإال ابملال و 

 الثقايفاالجتماعية، واحلق يف التنزع عنى حقز  اإلنسان )احلقز  االقتصادعة، و 
افعاليات كات مناهضة لنعزملة وتنامي قزة و أدى إىل بزوغ حر ،احلق يف التنمية...(  و 

ب "أنسنة العزملة" لتصبح عزملة لنمطالبة ب "عامل أكثر عدالة" و  اجملتم  املدين العاملي
  متضامنة يف خدمة اإلنسانية.
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 .اإلطار املفاهيمي  :الفصل األول
جيدر بنا قبل احلدعث عن خمتنف األسس اليت جتعل اإلنسان عتمسك حبقزقه، 

 التطر  إىل حتدعد املفهزم وخصائصه.
 :حول مفهوم حقوق اإلنساناملطلب األول: 

احلق إىل حرعة الرخص يف التمت  ابالمتيايات اليت مينحها له  حييل مفهزم
القانزن من أجل تنبية حاجاته املختنفة يف احلدود اليت ال تتعارض م  حاجات 
اآلخرعن. والقانزن هز الذي عبني احلدود الفاصنة بني حقز  الفرد وحقز  اآلخرعن 

 سزاء كانزا أافرادا أو مجاعات. 
 .Rightويف االجننيزعة كنمة  Droitرنسية كنمة وتقابل كنمة احلق يف الف

لكن جتدر اإلشارة إىل الفر  بني مفهزم احلق ومفهزم القانزن وان كاان 
مرتبطني، إذ ال ميكن ممارسة احلقز  إال بقانزن عنظم تنك احلقز . إال أن احلق له 
مفهزم ذايت وخاص عرتبط ابلرخص الذي ميارسه. افهز مزجه له عنى اخلصزص  

، أما مفهزم القانزن افنه  (sens subjectif)يف املنكية أو مجي  احلقز  األخرى كحقه
افمفهزم القانزن عقابنه  .(sens objectif)طاب  جمرد وعام ال عتزجه إىل شخص بذاته 

 . Lawويف االجننيزعة كنمة   Loiيف الفرنسية كنمة 
وافطري لصيق والفر  الثاين بني احلق والقانزن، أن احلق مصدره طبيعي 

ابإلنسان ميارسه كحق له وال حيتاج إىل قاعدة قانزنية إال من حيث تنظيمه. أما 
القانزن افهز من صن  البرر حيث عنرئزن القزاعد القانزنية يف خمتنف اجملاالت لتنظيم 

 حياهتم حىت ال تعم الفزضى.
 افالعالقة بينهما كبرية. افاحلق هز مصدر القزانني وابلتايل افهز أسبق من
القانزن، ألن هذا األخري أييت الحقا عنيه بزاسطة تررع  لتنظيمه. إال أن القانزن 
أحياان قد "عصن  احلقز " من خالل إقرار حقز  قد ال تكزن طبيعية و افطرعة أصال. 

أو قزانني أخرى تنرئ  Euthanasieمثل قانزن املثنية اجلنسية أو قانزن املزت الرحيم 
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عن الثقاافة وعن الدعن وعن قيمه. كما أن القانزن أحياان حقزقا غرعبة عن اجملتم  و 
هز الذي حيدد مىت عكزن احلق ومىت ميكن ممارسته أو جترعد األشخاص من حقزقهم. 
مثال قانزن الطزارئ جيرد األشخاص من حقزقهم السياسية وقانزن معني مين  نراط 

 ما وقس عنى ذلك.
عي اليت تسمح لإلنسان أن وتقزم حقز  اإلنسان عنى افكرة القانزن الطبي

عتمنك جممزعة من احلقز  املالصقة لطبيعته واليت ال ميكن إنكارها أو االعتداء 
عنيها. وعنى القانزن الزضعي أن ععرتف بتنك احلقز  الطبيعية وحيميها. ويف حالة 
عدم اعرتاف قانزن دولة ما هبا، افإهنا تبقى قائمة حبكم القانزن الطبيعي ألن وجزدها 

 ومنفصل عن القانزن الزضعي.  أسبق
لكن القزل أبن هناك حقز  طبيعية تسبق اجملتم  كما عرى أنصار العقد 
االجتماعي ال عثبته الزاق . ألن هذا األخري عبني أن حالة الطبيعة مل تزجد قط وأن 
اإلنسان كان ععيش دائما يف جمتم  كما عذهب إىل ذلك أرسطز الذي عقزل أبن 

اعي. وابلتايل افان نظرعة احلق الطبيعي تفقد مرروعيتها التارخيية اإلنسان كائن اجتم
ومصداقيتها العنمية، ذلك أن احلقز  واحلرايت ما افتئت تتطزر م  التطزر العنمي 
والتكنزلزجي واجملتمعي. افظهرت حقز  وحرايت جدعدة ال عالقة هلا ابحلقز  

حقز  جدعدة، ولكن  الطبيعة اليت كانت يف السابق. افحق النقابة واإلضراب هي
ميكن اعتبارها طبيعية أعضا، وم  ذلك ال عتم احلدعث عنها يف اإلعالانت العاملية 

   وهذا ععين أن نظرعة احلق الطبيعي ال تستطي  أن ترمل مجي  احلقز .
كما أن حقزقا جدعدة ال عالقة هلا، بل تتناقض م  احلقز  الطبيعية كاحلق يف 

ق يف احلياة وهكذا ميكن أن نعترب أن التعرعف اإلجهاض اليت تتعارض م  احل
ن احلقز  والقانزن هي تعبريات عن رغبات مجاعية ويف السزسيزلزجي الذي عقزل أب

 هي صحيحة. 3اجملتم  كما عقزل بذلك امييل دركهامي وليزن دوغي

                                     
3 -  Léon Duguit, L'Etat, le droit objectif et la loi positive, 2volumes, 1901-1903, 

Armin Collin, 1913, p.45.  
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افحقز  اإلنسان حقز  تعرب عن تطنعات الزعي اجلماعي، وابلتايل افهي 
 مطنقة واثبتة.متطزرة ونسبية وليست 

واحلقز  كل ال عتجزأ ألن اإلنسان بذاته كل ال عتجزأ. افاحلقز  ذات طاب  
افردي واجتماعي يف آن واحد، ألن اإلنسان افرد ععيش داخل مجاعة. افحماعة احلقز  
املدنية والسياسية ال عنبغي أن عكزن عنى حساب احلقز  االقتصادعة واالجتماعية 

 والعكس صحيح. 
احلقز  طبيعية تنيب حاجاته الفطرعة ومتطنبات حياته، افإهنا ختض  وإذا كانت 

لنتطزر استجابة لتطزر هذه احلاجات نفسها. افيمكن تطزعرها واغناؤها كنما دعت 
الضرورة لذلك من أجل حتقيق منزه االجتماعي واإلنساين يف كل جزانبه. وهكذا 

ب وحرعة التعبري...( تطزرت احلقز  من حقز  افردعة مدنية وسياسية )حق االنتخا
إىل حقز  اقتصادعة واجتماعية )احلق يف العمل والسكن والضمان الصحي...(. كما 

العيش يف بيئة وحق   أن هناك حقز  كمس الدول كاحلق يف السالم واحلق يف التنمية
 سنيمة.

إال أن القزل أبن حقز  اإلنسان متطزرة ليس دائما صحيحا، إذ تعرف 
ر. افحقز  اإلنسان يف القرن العررعن عرافت عدة انتكاسات من حني آلخ

انتكاسات. افالفاشية والنايعة مثال شكنتا حمزا حلقز  اإلنسان ابسم حقز  إعدعزلزجية 
 .4ومهية

و ميكن تعرعف حقز  اإلنسان أبهنا تنك احلقز  الطبيعية اليت ال ميكن 
اس احلرعة لنناس، من دوهنا، أن ععيرزا بكرامة كبرر. إن حقز  اإلنسان هي أس

                                     
الفاشية كما طورها بينيتو موسوليني تهتم كثيرا بالدولة والجماعة . فالفرد ال قيمة له إال بارتباطه بدولة هي  -4

فالدولة تمتلك كل  أسبق من الفرد. وهذا األخير يكون في خدمتها، وليس العكس كما قال به التصور الليبرالي.

الحياة والموت. والحريات هي فقط الحريات التي تمنحها الدولة له. وهي ال تهتم  الحقوق بما فيها الحق في

بالعرق كما تفعل النازية التي تعتبر أن اإلنسان ال قيمة له إال بارتباطه وانتمائه لعرق ما. فالفرد يكون في خدمة 

يفعلوا كل ما في جهدهم  جماعة عرقية ما. فهتلر يعتبر أن األلمان ينتمون للعرق اآلري والذين عليهم أن

 للتضحية من أجل هذا العرق.
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والعدالة والسالم، وإن من شأن احرتام حقز  اإلنسان أن عتيح إمكان تنمية الفرد 
 واجملتم  تنمية كامنة.

كما أن مفهزم حقز  اإلنسان أمشل من مفهزم احلرايت العامة. افحقز  
اإلنسان ال كمنح ألهنا حق طبيعي عنى القانزن ضماهنا ومحاعتها وتنظيمها، يف حني 

ليست طبيعية ابلضرورة افال بد من املطالبة هبا الكتساهبا. واألمثنة عنى أن احلرايت 
ذلك حرعة التجم  وأتسيس األحزاب السياسية والتظاهر وأتسيس اجلمعيات وحرعة 

 التجزل...
والفر  اآلخر أن احلرعة ال حتتاج إىل تدخل الغري إلعماهلا إال إذا اعرتضها 

افيحتاج إىل تدخل الغري تدخل اجيايب لتنفيذه. عارض كحرعة التنقل والسفر. أما احلق 
 افمثال الدائن ال عرج  حقزقه من املدعن إال إذا وىف هذا األخري بدعنه.

 خصائص حقوق اإلنساناملطلب الثاين: 
 تتميز حقز  اإلنسان بعدة خصائص  من أمهها:

أهنا حقز  ال ُتررتى وال ُتكتسب وال تزرث، افهي ببساطة منك لنناس.  -
 متأصنة" يف كل افرد.  اإلنسان "افحقز  

أهنا واحدة جلمي  البرر بغض النظر عن العنصر أو اجلنس أو الدعن أو الرأي  -
السياسي، أو األصل الزطين أو االجتماعي. وقد ُولدان مجيعًا أحراراً 

 ومتساوعن يف الكرامة واحلقز . 
 "عاملية" ذات طاب  كزين. وكل قزل خبصزصية حقز  اإلنسان عؤدي إىل -

هتدعد هذه احلقز ، ألن اخلصزصية تستعمل كمربر النتهاك حقز  اإلنسان 
والسقزط يف العنصرعة جبمي  أنزاعها: عنصرعة العر  أو النزن أو الثقاافة أو 

 اجلسد.



12 
 

لكن عاملية حقز  اإلنسان تطرح مركل اهليمنة الثقاافية الغربية. افما املقصزد 
املقصزد هز افرض احملتزى  من كزنية أو عاملية حقز  اإلنسان؟ إذا كان

السياسي واإلعدعزلزجي الغريب حلقز  اإلنسان عنى مجي  الدول، اففي هده 
احلالة ال تصبح حقز  اإلنسان عاملية، ألهنا تقصي التنزع الثقايف واحلضاري 
لألمم األخرى وحقها يف التنزع والبدعل اخلاص هبا. ويف هناعة املطاف، افان 

ة وليست واقعا ألهنا مطبقة بركل خمتنف يف عاملية حقز  اإلنسان أسطزر 
 العامل وبرؤى خمتنفة.

حقز  اإلنسان ال ميكن انتزاعها؛ افنيس من حق أحد أن حيرم شخصاً آخر  -
من حقز  اإلنسان حىت لز مل تعرتف هبا قزانني بنده ألهنا اثبتة "وغري قابنة 

 لنتصرف".
 حقز  اإلنسان كل ال عتجزأ.   -
لتنايل عنها. افنيس ألحد أن عتنايل عن حق من حقز  اإلنسان ال ميكن ا -

حقزقه إال إذا كان معتزها أو سفيها.  ولذلك افان احلق يف املفهزم 
اإلسالمي أمشل من احلق يف املفهزم الغريب. افمثال يف الغرب هناك ما عسمى 

ألن الغربيني ععتقدون أن من حق كل  L’euthanasieابحلق يف طنب املزت 
ء يف جسمه وروحه. افمن حقه أن عنتحر ومن حقه أن افرد أن عفعل ما عرا

عطنب وض  حد حلياته إذا كان معذاب )حالة األمراض اخلطرية(. لكن 
اإلسالم ععترب أن احلق هبة من هللا ونعمة وكل من ختنى عنها رافض هبة هللا 
افال حيق له التنايل عن حقه ألن جسده وروحه ليس منكا له وحده، وإمنا 

نك لنبررعة اثنيا. افهز عندما عنتحر أو عقتل نفسه أبي منك هلل أوال وم
طرعقة من الطر  ال حيرم نفسه من نعمة احلياة والتمت  هبا افقط، وإمنا أعضا 

 حيرم آخرعن منه وععتدي عنى حقز  هلم )أقرابئه وأصحابه....(.
 : فئات احلقوقاملطلب الثالث: 



13 
 

 ميكن تصنيف احلقز  إىل ثالث افئات: 
، وهي ى أعضًا "اجليل األول من احلقز "وتسماحلقز  املدنية والسياسية  -

مرتبطة ابحلرايت، وترمل احلقز  التالية: احلق يف احلياة واحلرعة واألمن؛ 
وعدم التعرض لنتعذعب والتحرر من العبزدعة؛ املراركة السياسية وحرعة الرأي 

 يف اجلمعيات والتجم . والتعبري والتفكري والضمري والدعن؛ وحرعة االشرتاك 
احلقز  االقتصادعة واالجتماعية )وتسمى أعضًا اجليل الثاين من احلقز ( ،  -

وهي مرتبطة ابألمن وترمل: العمل والتعنيم واملستزى الالئق لنمعيرة؛ 
 واملأكل واملأوى والرعاعة الصحية. 

قز (، احلقز  البيئية والثقاافية والتنمزعة )وتسمى أعضاً اجليل الثالث من احل -
وترمل حق العيش يف بيئة نظيفة ومصزنة من التدمري؛ واحلق يف التنمية 
الثقاافية والسياسية واالقتصادعة واحلق يف السنم أو السالم. واحلق يف تقرعر 

 املصري..
واآلن أصبحنا نتحدث عن جيل راب  حلقز  اإلنسان من مثل احلق يف  -

نساخ ويرع األعضاء واجلينزم املعرافة العنمية والتكنزلزجية واحلق يف االست
 البرري. وهناك من أضاف احلق يف بيئة سنيمة.

 املطلب الرابع: أسس حقوق اإلنسان
ا التقدمي املفاهيمي ميكن التطر  اآلن إىل مرجعيات حقز  اإلنسان ذبعد ه

 وجذورها التارخيية. وميكن أن جنم  هذه املصادر واألسس يف النقاط التالية: 
  :األساس التارخيي 

عرافت والدة حقز  اإلنسان مسارا اترخييا طزعال من النضاالت، انطنقت من 
 اجننرتا يف القرن الساب  عرر ويف الزالايت املتحدة وافرنسا يف القرن الثامن عرر. 

وقد كانت الطبقات الصاعدة  كالطبقة الربجزايعة اليت ظهرت ضد الطبقة 
االرستقراطية والفيزدالية، وراء العدعد من احلقز  بدعم وتنظري من الفالسفة واملفكرعن 



14 
 

الذعن قيضزا نظرعة احلق اإلهلي الذي كانت الكنيسة تستند إليها وتربر طغيان احلكام 
كل افكر مستنري ، وأسسزا لنظرعة جدعدة تعتمد   وتررعن سنزكاهتم املرينة وحتارب

عنى املزاطنة واحرتام اإلنسان وجعنه املركز. وقنبزا معادلة خدمة الدولة لنمجتم  إىل 
 خدمة الدولة لنفرد، ومن هنا تطزرت النزعة الفردعة والنيربالية وتطزر النظام الرأمسايل. 

 األساس األخالقي الفلسفي ومبدأ الكرامة اإلنسانية . 
عتميز اإلنسان ابلكرامة وهذا اإلحساس ابلكرامة عقزده إىل التمسك بفكرة 
حقز  اإلنسان. إن هذه الفكرة عررتك افيها مجي  البرر وتتفق عنيها مجي  الدايانت. 
اففي اإلسالم و يف ابقي الدايانت و الفنسفات ذات النزعة اإلنسانية عنصزن عنى 

 مراعاة آدميته و إنسانيته، عقزل تعاىل:                               مبدأ أساسي قائم عنى كرامة اإلنسان و
  م  اه  ن ل  ض  ف  و   ات  ب  ي   الط   ن  م    م  اه  ن ق  ز  ر  و   ر  ح  الب  و   ر   ي الب  ف   م  اه  ن ل  م  ح  و   م  ي آد ن  ا ب  ن م  ر  ك   د  ق  ل  و 

َ  ن ق  ل  خ   ن  م  م    ير  ث  ى ك  ل  ع    . 5يالض  ف  ت  ا  

 دعباجة اإلعالن العاملي حلقز  اإلنسان:تؤكد و     
أصينة افيهم، ومن ملا كان اإلقرار مبا جلمي  أعضاء األسرة البررعة من كرامة "

  العدل والسالم يف العامل.بتة ،عركل أساس احلرعة و اثحقز  متساوعة و 
 تنص املادة األوىل من نفس اإلعالن:و    

 احلقز . وهم قد وهبزا العقلالكرامة و س أحرارا و متساوعن يف "عزلد مجي  النا
 وعنيهم أن ععامل بعضهم البعض بروح اإلخاء". 

حبقزقه كامنة بدون كمييز سان إذا مل عكن متمتعا ابحلرعة و ال عتصزر تكرمي اإلنو 
من هنا احلاجة املنحة الستدعاء مفهزم   أو اجلنس أو النزن أو الدعن. و يف العر 

 حقزقه اإلنسانية. إنسانية اإلنسان وحرعته و  ظ عنىالكرامة اإلنسانية لنحفا

                                     
 اإلسراء. من سورة  71اآلية   -5
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ولقد كان لفالسفة األنزار الدور الكبري يف انطال  حقز  اإلنسان يف العامل الغريب 
 حيث دعمتهم الطبقة الرأمسالية والربجزايعة الناشئة.

يف العصزر احلدعثة ععزد الفضل الكبري لنفينسزف كانط يف إشاعة مفهزم و 
جيب سان غاعة يف ذاته وليس وسينة" و من خالل مبدأ "إن اإلنالكرامة اإلنسانية 
 افان لإلنسان الفرد قيمة عنيا وغاعة يف حد ذاته ابلتايلذه الصفة. و معامنته أخالقيا هب

 إحدى املبادئ األخالقية لدى كانط:                                       و  ليس وسينة ألي غاعة أخرى،و 
مل مبقتضاه اإلنسانية، يف شخص غريك مثنما يف "تصرف دائما بركل تعا
  .6شخصك، ابعتبارها غاعة ال وسينة

إن اإلنسان حسب الفينسزف األملاين كانط له قيمة ال تقدر بثمن، وال ميكن 
التعامل معه كزسينة لتحقيق غاايت اآلخرعن أو وسينة لتحقيق غاايته اخلاصة، بل 
عبقى غاعة يف ذاته، و هذا ععين أن اإلنسان ميتنك قيمة الكرامة، و مبقتضاها عرغم كل 

م ذاته و عتبادل معها نفس االحرتام عنى أساس الكائنات العاقنة األخرى عنى احرتا
 قاعدة املساواة. و هلذا حسب كانط : 

" ال عنبغي لإلنسان أن عتخنى عن كرامته، بل عنيه دائما أن حياافظ عنى الزعي ابخلاصية 
االحرتام لنذات هز واجب  عدخل ضمن مفهزم الفضينة. إن هذااألخالقي الذي السامية لتكزعنه 
 . 7"جتاه نفسهعنى كل إنسان 

وقد دعا كانط إىل مرروع لنسالم العاملي، والذي كان حيمل اسم ألحد مؤلفاته سنة 
0275    . 
 :أساس طبيعي وفطري 

                                     
6-  .Emanuel Kant, Fondements de la métaphysique des moeurs, 1785, (document 

en version numérique  par Philippe Foliot, traduit de l'Allemenad en francais par 

Vincent Delbos, p. 41-42.  
   نفس المرجع. -7
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زانني الزضعية تنطنق نظرعة القانزن الطبيعي من افكرة وجزد قانزن أعنى من الق
الناس  د أصزله من طبيعةمكان ألنه عستمو هز قانزن اثبت وأييل صاحل لكل يمان و 

 من عالقاهتم افيما بينهم بعيدا عن أي اتفا .                            أنفسهم و 
نة مهمة خالل القرن الساب  عرر والثامن أخذت نظرعة القانزن الطبيعي مكا

يف إعالانت ة وقانزن انبنيزن و لعبت دورا مهما يف تررععات الثزرة الفرنسيعرر و 
إعالن احلقز  لفرجينيا. و  0277املزاطن سان و   اإلنسان كإعالن حقز  اإلنحقز 

 وقد أخذ هبا العدعد من الفالسفة ككانط وجزن لزك وروسز ومزنتسكيز. 
، 07وقد تراجعت نظرعة القانزن الطبيعي م  شيزع املذهب الزضعي يف القرن 

لكنها تعرف عزدة قزعة يف السنزات األخرية عنى مستزى القانزن الدويل حلقز  
 قانزن الدويل اإلنساين والعرف الدويل. اإلنسان وال

وقد شكنت افكرة احلقز  الطبيعية األساس ملفهزم حقز  اإلنسان حيث 
سامهت يف تكرعس حقز  اإلنسان ومحاعة األافراد من جتاويات السنطة ابعتبارها 
حقزقا مقدسة غري قابنة لنتصرف افيها أو تفزعتها أو إلغائها. وهذا ععين أن حقز  

طاب  الكزنية هدافها احرتام كرامة اإلنسان يف كل مكان ويمان بصرف  اإلنسان هلا
النظر عن الدعن والعر  واجلنس والنزن. افاحلقز  الطبيعية افطرعة مرتبطة مببادئ طبيعية 

 افطرعة لصيقة ابإلنسان كالعدالة واحلق واألخال . 
 
 )أساس فلسفي سياسي:  )فرضية العقد االجتماعي. 

افنسفية اافرتضها بعض املفكرعن لتفسري انتقال اإلنسان  العقد االجتماعي افكرة
من حالة الطبيعة إىل حالة املدنية، كما تفسر نرزء الدولة وضرورهتا والتنظيم 
االجتماعي. وحمتزى هذه الفكرة أن األافراد كانزا ععيرزن يف حالة الطبيعة ومن أجل 

فسهم. وهذا ال عتأتى إال احلفاظ عنى حقزقهم الطبيعية كان لزاما عنيهم أن عنظمزا أن
ابلتنايل عن جزء من حرايهتم لصاحل إرادة عنيا أو الدولة حلماعة حقزقهم وحرايهتم 

 وحتقيق األمن والسالم بعد حالة الفزضى واحلروب اليت كانت كميز حالة الطبيعة. 
 0377( الذي كان منظرا لثزرة 0214ـ 0377افالفينسزف االجننيزي جزن لزك )

ععترب أن احلقز  جتد أساسها يف الطبيعة وأن اإلنسان كان ععيش يف حرعة ومساواة. 
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ومن أجل أن عتمت  حبقزقه ضد الكزارث وهجزمات األعداء افكر الناس افيما بينهم 
يف إنراء جمتم  حلماعة حقزقهم الطبيعية. وهذا كنه يف إطار عقد اجتماعي عتخنى  

اعية تضمن له مجي  حقزقه. وعنى كل شخص افيه عن سنطته لفائدة سنطة مج
 احلاكم االلتزام ابلعقد وإال وجب عنى الرعية إياحته.  

وقد أتثر أبافكار لزك مزنتسكيز الذي مكث أبجننرتا سنتني وملا عاد إىل افرنسا 
حاول التنظري ملنكية دميقراطية. وندد مزنسكيز ابالستعمار ونعت املستعمرعن ابلربابرة 

 الزنزج والزج هبم إىل أمرعكا.وندد حبركة اسرتقا  
( كان أكثر جرأة من مزنتسكيز افيما خيص مفهزم 0227 ـ0374إال أن افزلتري )

التسامح، حيث كانت نظرته شامنة حلقز  اإلنسان إذ مل عقتصر عنى املطالبة حبرعة 
االعتقال التعسفي وحترعر اإلنسان اإلافرعقي من  إبلغاءالرأي والتفكري واملعتقد بل 

 العبزدعة.
وقد اختنف افالسفة العقد االجتماعي حزل حمتزاه. افهزبز ععترب أن العقد جاء 
حلماعة األافراد ضد احلروب ولكن أعطى مرروعية كبرية لندولة اليت مساها النفيتان 

تها. وهذا املفهزم عقزد بسبب السنطة والقزة اليت جيب أن تتزافر عنيها حىت حتقق غاع
إىل نزع من التسنط كمارسه الدولة عنى حساب األافراد. وهكذا افالعقد االجتماعي 

  عنده عرتب التزامات عنى احملكزمني دون احلاكمني.
أما روسز ولزك افاعتربوا أن العقد عرتب حقزقا والتزامات عنى الطرافني. وهذا  

تغري افنيس األافراد يف خدمة الدولة وإمنا عقزد إىل حكم دميقراطي. إن املعادلة هنا ت
العكس، الدولة هي اليت ختدم األافراد من خالل محاعة حقزقهم وحرايهتم. افجزن لزك 
ععترب أن األافراد عتمتعزن حبقز  طبيعية افطرعة ومل عتنايلزا إال عن جزء منها لفائدة 

 اجملتم  والسنطة. 
قهم لنجماعة وهذا ععين أن أما روسز افاعترب أن األافراد تنايلزا عن كل حقز 

( أكثر ثزرعة من افزلتري 0227 ـ0207األافراد يف هذه اجلماعة متساوون.  وكان روسز )
وجزن لزك حيث مل عكن انقما عنى النظام السياسي، وإمنا أعضا عنى النظام 
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. ولذلك دعا 8االجتماعي الذي كان عتميز ابلتفاوت يف الثروة بني الفئات االجتماعية
د املنكية. افالثروة تؤدي، يف نظره، إىل االستبداد والظنم والفساد. وأسس إىل حتدع

روسز ملفهزم املزاطنة حيث عكزن املزاطن هز السيد وهز الذي عصن  وعدعر شؤون 
 بالده.                                                                                                 

كرة العقد االجتماعي يف تطزر حقز  اإلنسان وظهزر مفاهيم لقد سامهت اف
السيادة الرعبية والدميقراطية واملزاطنة. وقد كرست افكرة أن الفرد سابق عنى الدولة 

 وهز املركز والذي حيظى ابألولزعة.                                             
 )أساس سياسي وقانوين )الفصل بني السلطات 

ل افصل السنطات أساس األنظمة الدميقراطية. وال ععين افصال اتما، إذ عرك   
ال عزجد افصل اتم بني السنطات الثالث، التررععية والتنفيذعة والقضائية، افال بد من 
تعاون بينهم ومراقبة البعض لنبعض اآلخر حىت ال تنحز كل سنطة حنز مزعد من 

استقالل بعضها عن بعض من ععين عدم التداخل بني السنطات و  التسنط. وإمنا
حيث الزظائف اليت كمارسها بركل جيعل كل سنطة ال ختض  ألي ضغزط من ابقي 

 السنطات.                                                                       
مت التأكيد عنى  0371الذي كتبه سنة  احلكومة املدنيةيف كتاب جزن لزك و   

السنطات إلقامة نظام دميقراطي. لكن مزنتسكيز هز رائد مبدأ  ضرورة الفصل بني
إساءة بررعة ميالة إىل احتكار السنطة و افصل السنطات، حيث ععتقد أن النفس ال

السنطات من هنا وجب الفصل بني عؤدي إىل الطغيان واالستبداد. و استخدامها، مما 
السنطة التنفيذعة و  حتد من تعسف السنطة حتدعد اختصاصاهتا. افالسنطة القضائيةو 

 التررععية ميكنها مساءلة السنطة التنفيذعة عن أي جتاويات الختصاصها.
اد، حسب مزنتسكيز، هي وض  حدود إن أهم ضمانة حلماعة حقز  األافر 

  .عنى حد تعبريهالسنطة حتد من السنطة قيزد عنى السنطة، ذلك أن و 
 السنطات أساسه نيغالبية الدول الدميقراطية أصبحت تتبىن افصال مران بو 

القضائية. األجهزة التنفيذعة والتررععية و التعاون داخل الدولة بني حتقيق التزاين و 

                                     
، 2113، 4، العدد مجلة عالم المعرفة، ""حقوق اإلنسان بين النظرية والتطبيقعلي بن حسين المحجوبي،  -8

 .14ص. 
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 9إرساء دولة القانزنالسنطات هز من  استبداد احلكام و افالغاعة من الفصل بني 
                                                                                         صيانة احلقز  واحلرايت لنمزاطنني.                                                       و 

 .التطور التارخيي حلقوق اإلنسان الفصل الثاين:
 .املطلب األول: من األعراف إىل القانون

عنى مستزى  ساد العرف العالقات االجتماعية، قبل أن تدون حقز  اإلنسان
ف افيها أبي حقز  وحرايت لنعبيد يف هذه املرحنة مل عكن ععرت القزانني والررائ . و 

عمزم الناس، إذ كانت حكرا عنى افئات مميزة. ولكن هذا مل مين  من وجزد الدايانت و 
اليت لعبت  والدايانت الررقية كالبزذعة والكنفزشيزسيةالسماوعة وبعض الفنسفات 

السنم. نسان من خالل إرساء قيم اإلخاء و قيمة اإلدورا مهما يف ترسيخ 
 افكزنفزشيزس عقزل يف إحدى حكمه: 

"إذا ساد اإلخاء بني الناس أصبح العامل كنه مجهزرعة واحدة حيكمها أصحاب 
 النماء...". اإلخالص افيسزد السنم و املزاهب و 

 اعترب بزذا: وأعادت الكزنفزشيزسية والبزذعة االعتبار لإلنسان، و 
 ال افر  بني روحيهما، افكلال افر  بني جسم األمري وجسم املتسزل و  " أنه

 ختنيص نفسه". منهما قادر عنى إدراك احلقيقة و 
ومل عكن هناك حمفز لتزثيق احلقز  إال ما سطرته الدايانت السماوعة واليت 

دعت إىل احرتام القيم الروحية  بينت احلقز  والزاجبات لألافراد. افهذه الدايانت

                                     
الحقوق و الحريات دولة القانون هي الدولة التي تكون فيها المرجعية األساسية لممارسة السلطة و حماية  -9

 سلطات واسعة غير مقيدة بأية رقابة قانونية. فيهاللدولة تكون الدولة البوليسية التي على عكس  العامة للقانون
لسيادة القانون. أما الفقيه النمساوي هانز كلسن في بداية القرن العشرين و للدولة الشرعية ةمرادف دولة القانونف
ية، و ذالك أن قوة كل قاعدة قانونية مستمدة دولة القانون هي الدولة التي فيها القواعد القانونية تراتب أنقد اعتبر ف

و في بداية التسعينات سيعرف هذا  من خضوعها لقواعد أسمى و هذا من أجل الحد من تعسف سلطات الدولة.
المفهوم انتشارا واسعا حيث أصبحت المطالبة بدولة القانون أداة لتكريس احترام حقوق اإلنسان و الحريات 

 القة هذه الدولة بالمواطنين فهي تخضع و تطبق القانون و ال توظف إال الوسائلفيما يخص ع اأم األساسية،
 المشروعة. 
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ووضعت قزانني لنحقز  العائنية  عزيت الكرامة اإلنسانية،ية واإلخاء و األخالقو 
 العالقات بني اجلماعات. املعامالت يف اجملتم  و و 

 .املطلب الثاين: من القانون املكتوب إىل مرحلة   اإلعالانت
هؤالء واستزلزا   عنى اثر تزاعد تعسف املنك جزن ضد النبالء االجننيز، اثر

عزنيز  05عنى لندن وأجربوا املنك عنى تزقي  امليثا  األعظم لنحرايت املاغناكارات يف 
واليت قنصت من صالحيات املنك، و إلزامه ابحرتام احلرعة الرخصية لألافراد و  0705

 عدم حماكمتهم إال بعد إحالتهم عنى القضاء. 
عقر حبماعة احلرايت و عض   عنى املستزى الدستزري ععترب أول نص دستزريو 

عقيد حق تصرف املنك أبمزال البالد، كما نص عنى قيزدا قانزنية الستبداد املنزك و 
شكنت إرهاصا لقدوم املؤسسة راقبة تطبيق مقتضيات الزثيقة، و وض  جمنس مل

 الربملانية. 
التهجري بدون ركزت عنى من  االعتقال التعسفي و مادة  37عتكزن امليثا  من و 

من  إكراه الرخص عنى إقامة الدليل إلدانة قضائي وضمان احملاكمة العادلة و  قرار
 . املنكية بدون مربر قانزين نفسه وحرعة التنقل ومن  نزع

، 0377 عامعرعضة احلقز  كما افرض أعضاء الربملان عنى املنك شارل األول 
 مادة:  00هي تتكزن من و 

 .ربملانعدم إقرار أو راف  الضرائب إال مبزاافقة ال -
 احملاكة االستثنائية.ية و ضمان من  االعتقاالت التعسف -
 .ال ميكن اعتقال شخص أو تطبيق عقزبة إال مبقتضى القانزن -
طبقت هذه العرعضة ملدة سنتني بعدها عاد املنك شارل األول إىل احلكم و 

 .   0347املطنق إىل أن مت القبض عنيه من طرف الثزار وإعدامه سنة 
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آلية  قرون بعد امليثا  األعظم لنحرايت إلرساء مخسةوكان جيب انتظار حزايل 
قانزن إحضار  ابجننرتا صدر 0327ماعز  72هكذا اففي حلماعة احلرايت الفردعة، و 

ذلك من خالل إجبار نحد من أشكال االعتقال التعسفي و الذي جاء  لو ، اجلسد
م أمام القضاة لسجنهم أو إطال  إحضاره عن املتهمني بتقدعهم لنمحكمة و املسئزلني
تعزعض السجني القانزن عنبغي معاقبة املسئزل و  يف حالة عدم االمتثال هلذاو سراحهم. 

 املظنزم .                                                       
وقد مت تزثيق حقز  اإلنسان وترمجتها إىل إعالانت منزمة ومزاثيق دولية بعد 

من النضال السياسي واحلقزقي. ولقد كان لعصر األنزار دوره الباري يف مرحنة طزعنة 
اإلعالء من قيمة اإلنسان. وشكنت املنطنقات الفكرعة لتبنزر جنيين لنظرعة حقز  

عنمية كحركة افكرعة وافنسفية و   07نزار يف القرن . افقد ظهرت افنسفة األ10اإلنسان
قد اجتاحت بركل عقالين. و اولة افهم العامل امتايت ابلتجدعد الفكري عرب حم

نسا، أملانيا، اجننرتا،اسبانيا واعطاليا. وجاءت لتقضي عنى أافكارها أورواب خصزصا افر 
والعنم واحرتام حقز  التعصب و لتفسح اجملال لعصر جدعد قائم عنى العقل اجلهل و 

 مزنتسكيز،صر األنزار: دعكارت،سبينزيا، لزك،كانط و من رواد عاإلنسان. و 
كميز افالسفة التنزعر ابلنزعة اإلنسانية، أي أن زلتري ودعدرو.... و وكزندورسي واف

جاء افكر األنزار بفنسفة لنتارعخ جدعدة مركز العامل وغاعة يف حد ذاته و اإلنسان 
 جعل اإلنسان . أنطزلزجي مبعىن11ومفهزم خاص لنحرعة ذا طاب  أنطزلزجي وسياسي

ىل معىن استقاللية الفرد عصن  اترخيه، وسياسي حيث حييل إمتحكما يف وجزده و 
صادي جدعد حيد من سنطة اقتة وعنادي بنظام سياسي واجتماعي و واحلد من السنط

 األنظمة املنكية املطنقة. الكنسية والفيزدالية و 

                                     
 .25، ص. 1888، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الحريات العامة وحقوق اإلنسانرقية المصدق،  -10

11 -  Gilles Leberton, Libertés publiques et Droits de l'Homme, Dalloz, 2001, p. 12 
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واليت  0277وكان لعصر األنزار أثر كبري عنى رجال الثزرة الفرنسية يف عام 
من زاطن". و املز  اإلنسان و ان افأذاعت "إعالن حقجاءت بدعم جدعد حلقز  اإلنس

 احلقز . املذهب الفردي يف جمال احلرايت و هنا كانت بداعة 
نتيجة النتهاك املنك جاك الثاين  0377ويف برعطانيا جاء إعالن احلقز  لسنة 

قام القائم عنى الررعية الدعنية، و  لنقزانني واحلرايت حيث أراد العزدة لنحكم املطنق
الربملان و إقامة حماكم استثنائية و هذا ما أدى إىل بفرض الضرائب دون مزاافقة 

اليت ستض  حدا لنحكم املنكي املطنق. و كان هذا  0377اإلطاحة به بعد ثزرة 
اإلعالن مبثابة عقد مربم بني احلاكم و الرعب وض  حدا لنمنكية املطنقة ذات 

د تزقيعهما عنى املصدر اإلهلي. و مل عتم تتزعج ماري و يوجها كمنكني الجننرتا إال بع
 هذا اإلعالن الذي عنص عنى :  

 أن عتعرضزا لنحبس أو احملاكمة.اإلقرار حبق األافراد يف راف  العرائض إىل املنك دون  -
 وض  ضماانت قضائية حلماعة احلرايت الفردعة. -
 من  املنك من تعنيق تطبيق القزانني دون مزاافقة الربملان. -
 مزاافقة الربملان.من  املنك من افرض ضرائب دون  -
 من  املنك من افرض ضرائب دون مزاافقة الربملان. -
إقرار حرعة التعبري داخل الربملان و عدم متابعة أي عضز داخنه بسبب أرائه يف  -

 الربملان.
وقد تبعت هذا عدة إعالانت عاملية كما هز الرأن ابلنسبة إلعالانت 

من  الزالايت األمرعكية عنى والعة  07افقد حصنت  .0223الزالايت املتحدة لسنة 
قد أتثرت . و 0272تركنت الزالايت املتحدة سنة و  0223استقالهلا عن برعطانيا عام 

 احلرايت.                                             انت األمرعكية بفنسفة األنزار وابإلعالانت االجننيزعة لنحقز  و اإلعال
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 دعباجتها عن حقز  املزاطنني. دة يفافقد أعننت كل دساتري الزالايت املتح
ليكزن منحقا بدستزر والعة افرجينيا، وميثل  0223عزنيز  00إعالن افرجينيا يف اعتمد و 

 إعالن االستقالل األمرعكي الذي اعتمد عنيه جيفرسزن. 
بكزن حقز  اإلنسان حقز  ي  األافراد و قد أقر اإلعالن ابملساواة بني مجو 

نى الفصل بني السنطة العتداء عنيها. كما نص عطبيعية ال جيزي ألعة سنطة ا
له لسنطة اليت ميارسها عرب ممثنيه و عنى أن الرعب هز مصدر االتررععية والتنفيذعة و 

ا أشار املسئزلني السياسيني يف حالة إخالهلم بزاجباهتم. كمإمكانية عزل احلكام و 
اكمة العادلة حيث ال احلق يف احملاإلعالن إىل حرعة الرأي والتعبري، وحرعة املعتقد و 

دليل ال جيزي إجباره عنى تقدمي خص من حرعته إال مبزجب القانزن و ميكن حرمان ش
هذا اإلعالن الذي كمت ترمجته إىل النغة الفرنسية كان له أتثري عنى الثزرة ضد نفسه. و 

إعالن حقز  اإلنسان و املزاطن سنة و  الفرنسية وعنى النجنة املكنفة بصياغة الدستزر
0277.  

افرنسا ضد احلكم املنكي  افقد جاء هذا اإلعالن بعد نضال طزعل خاضته
يف ماعية وغياب احلرعة والعدالة. و غياب املساواة بني خمتنف الفئات االجتاملطنق و 

إطار هذا النظام كان سكان افرنسا ميثنزن يف " جمنس اهليئات العامة" الذي عضم 
األوىل والثانية من األكنريوس اهليئتان هيئات ثالث غري متساوعة احلقز . تتكزن 

اهليئة الثالثة املمثنة لباقي الفئات ن، و ابملائة من جممزع السكا 5كمثل حزايل والنبالء و 
ني ظنت مهمرة و مهضزمة بزرجزايعماعية من افالحني وعمال وصناع و االجت

قامت اجلمعيات  03استسالم لزعس و  0277بعد الثزرة الفرنسية يف احلقز . و 
عن التحق هبم بعض نزاب النبالء الذاملنرأة من طرف اهليئة الثالثة و لتأسيسية ا
عنى إلغاء كل االمتيايات إعذاان ابنتهاء  0277غرت  7االكنريوس ابلتصزعت يف و 

حقيقيا أدى إىل  العصر اإلقطاعي بفرنسا. وقد جاءت الثزرة الفرنسية لتحدث انقالاب
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أثترياهتا إىل كل ربزع أورواب. وقد أصبح تدت افكرعة امحتزالت سياسية واجتماعية و 
 جيسد البعد الكزين حلقز  اإلنسان.                   0277املزاطن لسنة إعالن حقز  اإلنسان و 

وقد نص اإلعالن عنى عدة مبادئ قانزنية : ال ميكن اعتقال أو سجن 
دم رجعية شخص ما إال مبقتضى نص قانزين ، املتهم بريء إىل أن تثبث إدانته وع

 حقز  سياسية منها :   كما نص اإلعالن عنى عدة مبادئ و   القزانني اجلنائية.
 تعسف السنطة.الرعب مصدر السنطات وله احلق يف مقاومة الظنم و  -
 حق االنتخاب. -
 احلق يف تقند الزظائف العمزمية. -

احلقز  الفردعة مهمرا احلقز  اجلماعية و قد اهتم اإلعالن ابحلقز  و 
ذه احلقز ، وسيتم لكن تدرجييا سيتم اإلقرار هبادعة واالجتماعية والثقاافية. و االقتص

.  0277عن املساعدات العامة سنة اإلعالن عن حرعة التجم  وحق تقدمي العرائض و 
والذي قامت بصياغته الكاتبة  (0270)  املزاطنةإعالن حقز  املرأة و  مث جاء بعده

املزاطن اعتربت أن إعالن حقز  اإلنسان و  افقد. 0270أوملب دي غزغ يف سبتمرب 
 كان ذكزراي خياطب الرجال ابخلصزص وال بد من االهتمام حبقز  النساء.     0277لعام 

لعامل، واثرت ضد هتميش النساء تعترب دوغزغ رائدة لنحركات النسائية يف او 
رات لدعم من  اجلمعيات النسائية بعد الثزرة الفرنسية. ومت اهتامها بكتابة منرز و 

قد . و 0277نزنرب  7وستعدم ابملقصنة يف  0277عزليزي  71اجلريوندعني ليتم اعتقاهلا يف 
 ورد يف إعالهنا:

مبدأ السيادة عكمن ظل مساوعة لنرجل يف احلقز ... و ت" أن املرأة تزلد و 
 الرجل".                                  ة اليت ليست إال اجتماع املرأة و أساسا يف األم

دستزر قامت احلكزمة املؤقتة إبعداد دستزر جدعد هز  0747وبعد ثزرة 
والذي جاء ابالقرتاع العام وإلغاء عقزبة اإلعدام ألسباب  0747اجلمهزرعة الثانية 
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معيات واحلق يف تقدمي العرائض اجلقنيص ساعات العمل وحرعة التجم  و سياسية وت
  املستعمرات التابعة له.غاء العبزدعة يف كل تراب افرنسا و لإو 

 .املطلب الثالث: من احلقوق الفردية إىل احلقوق االجتماعية
بفعل تطزر النظام النيربايل الرأمسايل الذي عدعز إىل حرعة التمنك وحرعة العمل 
حتت قاعدة:" دعه ععمل دعه عسري". كان االهتمام منصب افقط عنى احلقز  

نت ابلتايل املضمزن االجتماعي أمهعة ذات الطاب  السياسي واملدين و واحلرايت الفرد
أمهنت العدالة االجتماعية، مما جعل البعض عنتقد طبيعة هذه احلقز  ذات الطاب  و 

 الفردي. 
ما تبعها من حتزالت اجتماعية واسعة إىل أدت الثزرة الصناعية و  07ويف القرن 

م الرأمسايل ال عكفل إال ة بني املزاطنني، افاتضح أن النظاترسيخ الفزار  االجتماعي
 تسيطر عنى احلياة االقتصادعة.     القزعة اليت تتحكم يف اإلنتاج و  حقز  الطبقةحرايت و 

قز  لتخنيصها من احلدى بضرورة إصالح مفهزم احلرايت و افكان هناك من ان
ه اجملتمعات األوروبية يف مالئمتها م  التطزر االجتماعي الذي عرافتالطاب  السنيب و 

 . 71و بداعة القرن  07القرن 
وهكذا أصبحت احلقز  نسبية ومقيدة كحرعة املنكية وحرعة التجارة والصناعة. 

مت االنتقال من مفهزم املعطى أدى إىل تكزعن النقاابت واإلقرار حبق اإلضراب. و هذا و 
شأنه حتقيق  هذا منو  حلقز  االقتصادعة واالجتماعيةاحلقز  الفردعة إىل مفهزم ا
 بني احلرعة واملسؤولية. التزاين بني الفرد واجملتم  و 

 كارلقد رافض و وظهر املذهب االشرتاكي ليتجاوي مساوئ املذهب الفردي. 
ألنه ال عدااف  إال عن مصاحل  0277اإلعالن الفرنسي حلقز  اإلنسان لسنة  ماركس

احلرايت ال تكفي ن احلقز  و ععترب خدعة لنرعب، ألالطبقة البزرجزايعة الصاعدة و 
أن احلقز   ماركسععترب بد من وسائل مادعة ملمارستها. و  مبجرد اإلعالن عنها، بل ال
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اجتماعي عادل. افاالجتاه الفردي قق إال يف ظل نظام اقتصادي و ال ميكن أن تتح
احلقز  السياسية كحق االنتخاب وحرعة الصحاافة والتعبري  النيربايل ال عضمن سزى

العيش ة واالقتصادعة كاحلق يف العمل واحلق يف الصحة و فل احلقز  االجتماعيال عكو 
 الكرمي.  

ومن األسباب األخرى اليت أدت إىل االهتمام ابحلقز  االقتصادعة 
واالجتماعية والثقاافية إنراء النجنة املعنية ابحلقز  االقتصادعة واالجتماعية لإلشراف 

زص العهد الدويل اخلاص ابحلقز  االقتصادعة عنى مدى وافاء الدول ابلتزاماهتا خبص
 .0733واالجتماعية الذي اعتمدته اجلمعية العمزمية سنة 

أعضا افان كرامة اإلنسان ال تكتمل إال ابحلقز  االقتصادعة واالجتماعية 
والثقاافية. افاإلنسان يف حاجة إىل األكل والغذاء واملسكن كما هز يف حاجة إىل 

ن اخلزف. افال ميكن أن عتمت  حبقزقه السياسية واملدنية إذا مل األمن والسالم والتحرر م
 ليس له وعي سياسي ووعي مدين.   ر عنى مسكن وععرف سزء التغذعة و عكن عتزاف
السؤال الذي عطرح هز هل هذه احلقز  االقتصادعة واالجتماعية تعترب و  

ري الظروف حقزقا أم مطالب؟ عنى اعتبار أهنا تتطنب تدخل الدولة إلعماهلا وتزاف
االقتصادعة واالجتماعية لذلك عنى عكس احلقز  املدنية والسياسية. وهذا ععين أن 
هذه احلقز  قد عنظر إليها عنى أهنا جمرد "منحة". ولكن يف الزاق ، افان هذه احلقز  
ليست مطالب أو منحة من قبل الدولة. أي هلا قيمة يف ذاهتا ولذاهتا وهي غاعة 

ق يف التعنيم هز حق يف ذاته، ألن الذي ال عقرا وال عكتب ال تقصد لذاهتا. افمثال احل
عستطي  ممارسة حقزقه املدنية والسياسية. افررط التعنيم ضروري وليس جمرد تكمنة أو 
حق اثنزي. كما أن حق التعنيم أساسي ألن ارتفاع معدل اإلملام ابلقراءة والكتابة 

عنى تنبية املطالب اجلماعية  تسهل املناقرة العامة لنحاجات االجتماعية وتعمل
 األساسية مثل الرعاعة الصحية والضمان االجتماعي...
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كما أن مستزى التعنيم املرتف  عقزد إىل كمكني األافراد من حقزقهم السياسية 
 مثل مقاومة الظنم والقهر والزعي هبا وتنظيم أنفسهم لنتصدي هلا.

  .إىل حقوق اجليل الثالث املطلب الرابع: من احلقوق االجتماعية واالقتصادية
شهد مفهزم حقز  اإلنسان تطزرا تبعا لنتطزر االقتصادي والتكنزلزجي وما 
تبعه من حتدايت ومطالب جدعدة. وهكذا أصبحنا نتحدث عن جيل اثلث حلقز  

العامل الثالث عنى  حصزل دولتبنزرت م  حركات التحرر الزطين و اإلنسان واليت 
هلذه الدول يف اجلمعية العامة لألمم املتحدة جعنها  التزاجد املكثفاالستقالل. و 

احلق يف السالم. كما قز  اإلنسان كاحلق يف التنمية و تفرض مبادئ جدعدة حل
سامهت التحزالت العاملية اجلذرعة اليت ععيرها العامل بفعل اكتساح العزملة االقتصادعة 

األافراد زب و دى الرعلكل اجملاالت االجتماعية و السياسية، يف بروي رغبة قزعة ل
 لتكرعس جممزعة من احلقز  اجلدعدة لنحد من اآلاثر السنبية لنعزملة.                                                           

ععترب احلق يف تقرعر املصري، احلق يف التنمية، احلق يف السالم، احلق يف البيئة و 
ضامن، احلق يف الغذاء، احلق يف اإلعانة السنيمة، احلق يف اإلعالم، احلق يف الت

من أهم احلقز  اجملسدة لنجيل الثالث  اإلنسانية، واحلق يف اقتصاد متضامن،....،
 حلقز  اإلنسان. 

العدعد من رجال القانزن عتعامنزن لثالث عدة نقاشات و تثري حقز  اجليل او 
، افهي ال كمنك قزة قيقيمعها حبذر شدعد، بل هناك من ال ععتربها حقزقا ابملعىن احل

رغم ذلك، افان هذه احلقز  أصبحت حمل اعرتاف إلزامية وجمال تطبيقها غري واضح. و 
 مت إقرارها يف العدعد من التررععات الداخنية.   قبل الفقه واجملمزعة الدولية و  متزاعد من
هي ميكن تفعينها دون تدخل الدولة واألافراد واملنظمات غري احلكزمية، و  الو 

 عيا إنسانيا كزنيا مشزليا بزحدة مصري اإلنسانية. تستدعي و 
 مل عتم اإلقرار هبا بعد يف أي اتفاقية دولية منزمة. وميكن أن نذكر أمثنة منها: و 
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  :اإلرث املشرتك لإلنسانية 
يف ظل ظروف احلرب الباردة ومزجات حركات  0731ظهر املصطنح هناعة  

التحرعر. لكن عبقى مصطنحا افضفاضا وضيقا. افهز غري حمدد بدقة يف أي نص 
قانزين، ولكنه مزجزد يف القانزن الدويل خاصة يف القانزن الدويل لنبحار، وجمال محاعة 

 وجمال الثقاافة.   النغات

أعما  البحار وخرياهتا  عنى أن12عنص القانزن الدويل لنبحار 073اففي مادته 
 تركل إراث مررتكا لإلنسانية. 

كما أن اإلعالن العاملي لنجينزم البرري وحقز  اإلنسان عنص يف مادته 
 األوىل عنى أن اجلينزم ارث لإلنسانية.

 ومنظمة اليزنسكز تدااف  عن اإلرث اإلنساين يف بعده الثقايف. 
 أهم مميزات اإلرث املررتك لإلنسانية أنه:  و 

ال ميكن التصرف افيه أو امتالكه أو تقسيمه أو ارث مررتك لإلنسانية مجعاء و  - 
 احتكاره من أي طرف كان ابستثناء اإلنسانية أو من ميثنها. 

 افاإلنسانية مجعاء مسئزلة بركل مجاعي عن تدبري و محاعة هذا اإلرث.  
اخلريات  جيب أن عنقل إىل األجيال املقبنة وابلتايل ضرورة عدم استنفاذ مجي  -

 والثروات حىت عستفيد منها الكل وليس افقط اجليل احلايل. 
ايل لكن إمجاال عتضمن اإلرث املررتك لإلنسانية عناصر مادعة كثروات أعو 

عناصر غري مادعة  جلزي اخلارجي واملياه العذبة، و اجملال االبحار، واملياه اإلقنيمية و 
 لنغات  كاإلرث الثقايف، والبيئة، والعنم واخرتاعاته، ا

كحق من حقز  اإلنسان  الذي اعتمده   13مت اعتبار اجلينزم البرريو 
ابعتباره إراث لإلنسانية. كما أكدت املادة الرابعة من  0772نزنرب  00اليزنسكز يف 

                                     
 دولة.  11بعد أن صادقت عليها  1884و دخلت حيز التنفيذ سنة  1892تم التوقيع على االتفاقية سنة   -12
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اجلينزم البرري يف حالته الطبيعية ال ميكن العاملي لنجينزم البرري عنى أن "اإلعالن 
من هنا افان اجلينزم ال ميكن أن عكزن ادة الرابعة(. و ح مالية " )املأن عكزن حمل أراب

له عنبغي أن عكزن لغاعة سنيمة، استغالمن الدول أو املقاوالت اخلاصة و  حمل امتالك
صياغة القزانني الاليمة لتحدعد كيفية ل مسؤولة بركل مجاعي عن محاعته و كل الدو و 

                                                                                           استعماله. كما أن اجلماعة الدولية عنيها مسؤولية احلفاظ عنيه لصاحل األجيال املقبنة.                                            
عزب أضحى حقا من حقز  أن محاعة الرتاث الثقايف ملختنف الركما 
أكدت االتفاقية املتعنقة حبماعة اإلرث الثقايف العاملي الذي اعتمدهتا اإلنسان. و 

فاقية عقرون أبن اإلرث الدول  األطراف يف هذه االتعنى أن " 0727اليزنسكز يف 
)املادة  14"اجلماعة الدولية ب محاعته من طرفالطبيعي عركل إراث كزنيا، جيالثقايف و 

 السادسة(.                                                                                                            
 :املسؤولية إزاء أجيال املستقبل 

هذا املصطنح له ارتباط وطيد ابملصطنح السابق. ذلك أن مجي  اخلريات واملزارد   
الطبيعية وغري الطبيعية جيب احلفاظ عنيها من أجل األجيال الالحقة نظر لرحة 

 املزارد واخلريات خاصة يف بعض املناطق ويف بعض اجملاالت.  
مان احلياة، أصبح هناك وعي متزاعد أبمهية حقز  األجيال املقبنة يف ضو 

السالم، التنمية، التنزع الثقايف، لذلك نصت عنى هذا املفهزم عدة اتفاقيات منها: 
الطبيعي، االتفاقية اإلطار حزل تغيري حبماعة اإلرث العاملي الثقايف و  االتفاقية اخلاصة

                                                                                      
: هو كامل المادة الوراثية المكونة من )الحمض الريبي Human genomeالجينوم البشري  - 13

الجينوم البشري على آالف . يحتوي DNAالنووي منزوع األكسجين( والذي يعرف اختصارا بـ 
ً من  الجينات )المورثات( موجودة في نواة الخلية ومرتبة على هيئة ثالثة وعشرين زوجا
الكروموسومات )أو الصبغيات(. يوجد نوعين من الكروموسومات. النوع األول هو الكروموسومات 

( والتي تحدد Yو  Xوالنوع الثاني هي الكروموسومات الجنسية ) 22( وعددها somaticالجسدية )
جنس اإلنسان. تحمل تلك الجينات )المورثات( جميع البروتينات الالزمة للحياة في الكائن الحي. 

جسمه الطعام أو يقاوم  metabolizeوتحدد هذه البروتينات شكل الكائن  الحي، وكيف يستقبل 
ً يحدد حتى الطريقة التي يتصرف بها. يختلف حجم الجينوم و عدد الجينات بين العدوى، وأحيانا

 المخلوقات الحية.
 المادة السادسة من االتفاقية. -14
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ز عزني 5مت اعتمادها يف رعز دي جانريو يف ية املتعنقة ابلتنزع البيزلزجي و املناخ واالتفاق
 حزل البيئة و التنمية. 0777

واعتمدت منظمة اليزنسكز إعالن مسئزلية األجيال احلاضرة جتاه أجيال 
. افدعباجة اإلعالن تعترب ابن 704-72حتت قرار  0772نزافمرب  07املستقبل يف 

املراكل احلالية مثل الفقر والبطالة وامليز العنصري ومراكل البيئة جيب حنها من أجل 
 املقبنة. مصنحة األجيال

 :جيال احلاضرة إياء املستقبل عنىيف هذا اإلطار عؤكد إعالن مسؤوليات األو 
ر عنى احلماعة الكامنة حلاجيات أن أجيال احلاضر هلا مسؤولية أن تسه"

ل احلاضر عنيها أن تضمن احلفاظ ، وأن "أجيا15املستقبل".ومصاحل أجيال احلاضر و 
. افأجيال احلاضر 16امة الرخص اإلنساين ..."استمرارعة اإلنسانية يف إطار احرتام كر و 

كزنية ألجيال املستقبل مية و عنيها أن تضمن تنمية سزسيز اقتصادعة عادلة، مستد
الرشيد نى املستزى الفردي أو اجلماعي. وذلك عن طرعق االستغالل العادل و سزاء ع

 لنمزارد املزجزدة من أجل أن عتم ضماهنا ألجيال املستقبل.  
 
 
 
 
 
 
 

                                     
 انظر المادة األولى من اإلعالن. -15
 المادة الثالثة من اإلعالن. -16
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 .الفصل الثالث: التصور اإلسالمي ملفهوم حقوق اإلنسان   
مفهزم اإلنسان يف اإلسالم نفس املعىن الذي حيمنه يف اجملال الغريب  ال حيمل

والنزعة اإلنسانية اليت راافقت النهضة. والذي جيد مرجعيته يف عصر النهضة األوروبية 
)القرن السادس عرر والساب  عرر(. ذلك أن مفهزم اإلنسان يف الغرب افكر افيه 
عنى أساس إعادة االعتبار لنفرد البرري بتحرعره من الرعزر بزير اخلطيئة األصنية 
وبتحرعر نفسه من سنطة الكنيسة وحترعر جسده من سنطة األمري. ومن هنا كان أول 

. وابلتايل 17حق عتمت  به اإلنسان األورويب هز حقه يف جسده عتمت  به كيف عراء
أصبح اإلنسان مركز الكزن والقيمة العنيا. وأصبحت هناك قطيعة بني مفهزم القرون 
الزسطى الذي كان مييز يف اإلنسان بني روحه، والذي عنتمي إىل ممنكة هللا، وجسده 

قدس واجلسد مدنس. لكن املفهزم احلدعث اعترب الذي عنتمي إىل الريطان. افالروح م
 أن اإلنسان واحد وأن جسده ليس مدنسا وعستحق كل عناعة وكرامة. 

ويف نظران، افان اإلسالم طزر مفهزما خاصا حلقز  اإلنسان، وان كان بعض 
عذهبزن إىل غياب مفهزم احلرعة عند مفكري اإلسالم كما هز مطزر يف  18الدارسني

 ظنا منهم أن مفهزم احلرعة عتعارض ، م إما راافض هلا وإما منتقد هلاالغرب، ألن أغنبه
 م  مقاصد الررععة.                                                     

افاإلسالم ال عرافض احلرعة، وإمنا عقدم مفهزمه اخلاص الذي عنسجم م  
وأنه أافضل افنسفته. افمن خالل عدة آايت عبني القرآن الكرمي قيمة اإلنسان 
 املخنزقات عنى اإلطال ، بل عدعز املالئكة إىل السجزد له. عقزل تعاىل:

                                     
، ص. 1884مركز دراسات الوحدة العربية ، لبنان،  الديمقراطية وحقوق اإلنسان،محمد عابد الجابري،  -17

187. 
 .12، ص. 2112، الطبعة السادسة، المركز الثقافي العربي، بيروت، الحريةمفهوم عبد هللا العروي،  -18
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  ى ل  ع   م  اه ن ل  ض  ف  و   ات  ب  ي   الط   ن  م    م  اه ن ق  ز  ر  و   ر  ح  الب  و   ر   ي الب  ف   م  اه ن ل  م  ح  و   م  آد ي ن  ا ب  ن م  ر  ك   د  ق  ل  و

 .19لً يض  ف  ت  ا  ن ق  ل  خ   ن  م  م   ير  ث  ك  
 يف سزرة البقرة هذا التفضيل والكرامة اليت حيظى هبا:وبني 

"وإذ قننا لنمالئكة اسجدوا آلدم افسجدوا إال إبنيس أىب واستكرب وكان من 
 الكاافرعن".                                                                         

  تعاىل اإلنسان. إن النصني السابقني وخاصة النص األول عبني ملاذا كرم هللا
. وتفضيل اإلنسان راج  أعضا إىل 20افقد كرمه بفضل العقل والنطق والصزرة احلسنة

أنه ابين احلضارة. افتعبري "محنناهم يف الرب والبحر" عرري ضمنيا إىل هذا. كما أن 
مفهزم اخلالافة :"إين جاعل يف األرض خنيفة" حيمل معىن احلضارة واإلعمار يف 

م من األرض واستعمركم افيها". وعمارة األرض أي إقامة احلضارة األرض: "هز أنراك
 والعمران تتطنب املعرافة والذكاء ولذلك :"وعنم  آدم األمساء كنها". 

وهناك من ععترب أن اإلنسان مفضل حىت عنى املالئكة بدليل السجزد له 
 . 21ومعرافته لألمساء وجهل املالئكة هلا كما جاء يف سزرة البقرة

  احلياةاحلق يف. 
احلياة يف التصزر اإلسالمي هبة من هللا إىل اإلنسان جيب أن عركر هللا عنيها. 
افخنقه من عدم يف حد ذاته نعمة، وابلتايل افان حياته تعترب حقا له وأعضا واجب 

افال جيزي ألي أحد مهما كان أن عسنب هذا عنيه احلفاظ عنيها ألهنا منة من هللا. 
 احلق. 

                                     
 .71سورة اإلسراء  اآلية  - 19
الطبعة الثالثة، دار الكتاب  ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلاملرجز الرجزع إىل تفسري الزخمرري،  -20

 .2111العربي، بيروت، 
م على المالئكة فقال أنبئوني بأسماء هؤالء إن كنتم صادقين. األسماء كلها ثم عرضه دمآوعلم يقول تعالى:" - 21

قالوا سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا. انك أنت العليم الحكيم. قال يا ادم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبئهم بأسمائهم قال 

 ألم أقل لكم أني أعلم غيب السماوات واألرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون". 
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افال عنبغي قتل النفس )االنتحار( ألنه ععترب جرمية وكفر بنعمة احلياة اليت وهبها 
هللا لإلنسان وهي كمرد عنى هللا. افاملنتحر وكأنه عرافض هبة هللا له يف احلياة وهذا 

 جحزد ععاقب عنيه عزم القيامة: 
 
  ماً ل  ظ  و   اناً و  د  ع   ك  ل  ذ   ل  ع  ف  ي  ن  م  . و  يماً ح  ر   م  ك  ب   ان  ك   اّلل    ن  إ   م  ك  س  ف  ن  وا أ  ل  ت  ق  ت  الو 

  .22ارن  يه  ل  ص  ن   ف  و  س  ف  
 وحرم هللا قتل اآلخرعن:

  ا ن ل  ع  ج   د  ق  ف   وماً ل  ظ  م   ل  ت  ق   ن  م  . و  ق   الح  ب   ال  إ   اّلل    م  ر  ي ح  الت   س  ف  وا الن  ل  ت  ق  ت  ال  و

 .                                  23ل  ت  ي الق  ف ف  ر  س  ي  ال  ف   اناً ط  ل  س   ه  ي   ل  و  ل  
وحرم قتل األسرى وترزعه األجساد. وكان بعض العرب عقتنزن أوالدهم خرية 

 الفقر افرد عنيهم هللا تعاىل أبن هذا حمرم:
 "و التقتنزا أوالدكم خرية إمال ، حنن نريقهم وإايكم". 

 كما حرم وأد البنات الذي كان بعض العرب عفعنه خزافا من العار:
  ت  ل  ت  ق   ب  ن  ذ   ي   أ  ب   ت  ل  ئ  س   ة  ود ء  و  ا الم  ذ  إ  و

24. 
. كما حرم إقامة 25كما حرم قتل اجلنني )اإلجهاض( بعد أن تدب افيه احلياة

 حد القتل عنى املرأة احلامل حىت تض  محنها. 
افاإلسالم أعطى لنفرد حق التمت  ابحلياة داخل اإلطار الررعي أو ما عسميه 

 القرآن ابلطيبات:
                                     

 31-28النساء اآليتان سورة  -22
                               .   33سورة اإلسراء اآلية  -23
 .8-9سورة التكوير، اآلية  -24
أشهر:"إن  4حسب الحديث اآلتي الذي رواه الشيخان بخاري ومسلم ، فان الجنين تدب فيه الروح بعد  -25

ة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل أحدكم  يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علق

 إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد...". 
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 عسألزنك ما ذا أحل هلم، قل أحل لكم الطيبات". "
ومن أجل احلفاظ عنى هذا احلق شرع اإلسالم القصاص م  الرتغيب يف 

 العفز. عقزل تعاىل:
  ى ث  ن  اال  و   د  ب  الع  ب   د ب  الع  و   ر   الح  ب   رُّ ى، الح  ل  ت  ي الق  ف   اص  ص  الق   م  ك  ي  ل  ع   ب  ت  وا ك  ن آم   ين  ا الذ  ه  يُّا أ  ي

  َ  ن  م   يف  ف  خ  ت   ك  ل  . ذ  ان  س  ح  إ  ب   ه  ي  ل  إ   اء  د أ  و   وف  ر  ع  الم  ب   اع ب  إت   ف   ء  ي  ش  يه  خ  أ   ن  م   ه ي ل  ف  ع   ن  م  ى، ف  ث  ن  اال  ب 

 اب  ب  ل  ى اال  ول  ا أ  ي   اة  ي  ح   اص  ص  ي الق  ف   م  ك  ل  . و  يم  ل  ا   اب  ذ  ع   ه ل  ف   ك  ل  ذ   د ع  ى ب  د ت  ع  ا  ن  م  . ف  ة  م  ح  ر  و   م  ك  ب   ر  

 . 26ون  ق  ت  ت   م  ك  ل  ع  ل  
افاهلل تعاىل شرع القصاص يف حالة القتل العمد م  افتح إمكانية العفز 
لنمحسنني من خالل تقدمي الدعة ألسرة املقتزل وقبزهلا من طرف أولياء الدم بدال من 

 مطالبتهم بقتل اجلاين )افمن عفي له من أخيه شيء....(.
نبه ابملعروف واملزدة. وعنى القاتل أو وليه وعنى ويل الدم إذا قبل ابلدعة أن عط

أن عؤدي الدعة إبحسان و إمجال و إكمال حتقيقا لصفاء القنزب وتقزعة ألواصر 
 . 27األخزة بني األحياء

واجلدعر ابلذكر أن الدعة مل تكن متاحة لبين إسرائيل كما هي لألمة اإلسالمية. 
ختفيف كما هز خمفف لألمة افقد شرع هللا تعاىل لبين إسرائيل القصاص من دون 

اإلسالمية بسبب جحزدهم وذنزهبم الكثرية وكمردهم عنى أنبيائهم، ولذلك عقب هللا 
تعاىل عنى هذا بقزله:"ذلك ختفيف من ربكم ورمحة". ومن ععتدي بعد ذلك، أي إذا 
قامت أسرة القتيل بقتل القاتل بعد الرتاضي واملزاافقة، افان هذا ععترب إخالال ابلعهد 

ده هللا سبحانه وتعاىل بعذاب أليم يف اآلخرة وابلقتل كجزاء له يف الدنيا وال تقبل عتعه
 وهذا القصاص ليس لالنتقام، بل ابلعكس هز لنحياة: افز  ذلك دعته.

                                     
 .179سورة البقرة، اآلية  -26
 -ه 1411، دار الشروق، القاهرة، الطبعة التاسعة، في ظالل القرانانظر تفسير اآلية لسيد قطب في كتابه  -27

 .115-114،  ص. 1891
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 " ولكم يف القصاص حياة اي أويل األلباب لعنكم تتقزن". 
عاىل حيرم افاإلسالم شرع لنحياة قبل وأثناء وبعد ارتكاب جرمية القتل. افاهلل ت

قتل النفس وععترب من قتل نفسا افكأمنا قتل الناس مجيعا ومن أحياها افكأمنا أحيا 
 الناس مجيعا. وعنظم أثناء القتل بتقدمي الدعة والرتاضي والعفز.

 اففي القتل اخلطأ مينح لنقاتل افرصة التزبة والكفارة وتقدمي الدعة:
  ة  ن م  ومُّ  ة  ب  ق  ر  ير  ر  ح  ت  ف   ئاً ط  خ   ناً م  وم   ل  ت  ق   ن  م  ، و  ئاً ط  خ   ال  إ   ناً م  وم   ل  ت  ق  ي   ن  أ  ن  م  وم  ل   ان  ا ك  م  و 

 ة  ب  ق  ر  ير  ر  ح  ت  ف   ن  م  وم   و  ه و   م  ك  ل   و  د ع   م  و  ق   ن  م   ان  ك   ن  ا وا. ف  ق  د  ص  ي  ن  أ   إال   ه  ل  ه  ى أ  ل  إ   ة  م  ل  س  مُّ  ة  ي  د  و  

 م  ل   ن  م  . ف  ة  ن م  ومُّ  ة  ب  ق  ر  ير  ر  ح  ت  و   ه  ل  ه  ى أ  ل  إ   ة  م  ل  س  مُّ  ة  ي د  ف   اق  يث  م   م  ه  ن ي  ب  و   م  ك  ن ي  ب   م  و  ق   ن  م   ان  ك   ن  إ  و   ة  ن م  ومُّ 

 .28يماً ك  ح   يماً ل  ع   اّلل    ان  ك  ، و  اّلل    ن  م   ةً ب  و  ت   ن  ي  ع  اب  ت  ت  م   ن  ي  ر  ه  ش  ام  ي  ص  ف   د  ج  ي  
كما جاء يف احلدعث الررعف عن   حيفظ اإلسالم األعراض واألمزال والدماءو 

 أيب هرعرة كما رواه الرتمذي:
"املسنم أخز املسنم ال عظنمه وال خيذله وال عكذبه، وال حيقره. التقزى هاهنا وعرري إىل 
صدره ثالث مرات. حبسب امرئ من الرر أن حيقر أخاه املسنم. كل املسنم عنى املسنم حرام 

 29".دمه وماله وعرضه
افمن خالل تصفية النفزس من الرحناء والبغضاء وعسميهم  أما بعد اجلرمية 

هللا تعاىل أخزة. "من عفي له من أخيه". أي أن القاتل هز آخ لكم ابلرغم من القتل 
 العمد إن عفزمت عنه م  الرتهيب والتخزعف لنقاتل من مصريه عزم القيامة.

مه حىت ومل عكتف اإلسالم من محاعة اإلنسان يف حياته، بل أكد عنى احرتا
بعد مماته. ومن هنا وجزب غسل امليت وتكفينه ودافنه واإلسراع بدافنه وهذا تكرمي 

 لنميت وتكرمي جلسده لئال عننت. 
                                     

 .82سورة النساء، اآلية  -28
أنظر الحديث الخامس والثالثين من شرح األربعين النووية لإلمام النووي، دار الطباعة المدينة، الدار  -29

 .78البيضاء، ص. 
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  :حرية الرأي والتعبري 

عقرر القرآن الكرمي حرعة االعتقاد لإلنسان تبعا ملنكة التمييز واالختيار اليت 
 حباها هللا له دون غريه من املخنزقات:

  ا م  إ   يل  ب  الس  اه  ن ي  د ا ه ن  . إ  يراً ص  ب   يعاً م  س   اه  ن ل  ع  ج  ف   يه  ل  ت  ب  ن   اج  ش م  ا   ة  ف  ط  نُّ  ن  م   ان  س  ن  ا اال  ن ق  ل  ا خ  ن  إ

 . 30اً ك ف ورا م  إ  و   راً اك  ش 
 وعقزل تعاىل يف آعة أخرى يف سزرة البقرة:

ال إكراه يف الدعن قد تبني الرشد من الغي...". ولز شاء هللا جلعل الناس  "
كنهم مؤمنني ولكن شاء أن جيعنهم خمتارعن لريى ما عصنعزن. إن هللا أراد أن عكزن 
اإلنسان حرا مرعدا. افاإلنسان حر ولكن داخل مريئة هللا. حر يف أافعاله ويف كسبه 

ل مريئة هللا اليت أرادت له ذلك. أي أرادت ألنه خمتار مرعد بفضل العقل، ولكن داخ
أن عكزن قادرا عنى افعل اخلري كما عكزن قادرا عنى افعل الرر وقادرا عنى التمييز 
بينهما، مبا أرشده هللا إىل اخلري وأوصاه االبتعاد عن الرر. وكل هذا ليمتحن هللا 

عاله بركل اإلنسان وعرى مدى قدرته عنى الصرب والطاعة وابلتايل حياسب عنى أاف
 عادل. افاهلل ال عظنم أحدا. 

افاإلنسان ال مينك حرعة مطنقة، وإمنا حرعة داخل مريئة هللا، وإال افهز قادر 
عنى افعل أي شيء عرعده كحرعة الطريان مثال والبقاء خالدا يف الدنيا، وعدم األكل 

يس وعدم النزم .... واحلال أن هذا مستحيل ابلنسبة له ألنه غري قادر عنى ذلك ول
حرا افيه. افاحلرعة هنا تقتصر عنى حرعة اختيار األشياء وافعنها. حرعة األشياء اليت 
أمامه واألافعال اليت قد تعرتضه واليت ال دخل له يف خنقها أو إجيادها. وهكذا نفهم 

 إشكالية التزافيق بني حرعة اإلنسان ومريئة وإرادة هللا. 

                                     
  من سورة اإلنسان. 3و  2اآلية  -30



37 
 

ابة عنى حرعة الرأي قد كان الرسزل عنيه الصالة والسالم عدرب الصحو 
والتعبري حتت عينيه. إهنا ممارسة عمنية لتطبيق حقز  اإلنسان. افقصة خزلة بنت ثعنبة 
املرأة اليت جادلت رسزل هللا يف يوجها، افأنزل هللا قرآان يف شأهنا. والتعبري عن الرأي 
  مطنزب يف الفقه. افاجملتهد إذا أصاب افنه أجران وإذا اخطأ افنه أجر واحد. مما عرج

عنى التفكري وحرعة التعبري والرأي حىت وان كان هناك خطأ. ومن هذا املبدأ انطنق 
الفقه وتطزر. وقد رافض اإلمام مالك بن انس أن عكزن املزطأ كتااب مزحدا ومنزما 

 لكل املسنمني بطنب من اخلنيفة أيب جعفر املنصزر.   
وحرعة التعبري والنقد  وكان اخلنفاء الراشدون ميارسزن أعضا نزعا من الدميقراطية

واملعارضة. وقصة املرأة اليت انقرت عمر بن اخلطاب يف الصدا  معروافة حيث كان 
رأي املرأة مزاافقا ملا جاء يف القرآن الذي ترك الباب مفتزحا لنمهر ومل حيدده مببنغ 

 " وان آتيتمزهن قنطارا...".  معني مستدلة ابآلعة القرآنية:
ق يف االختالف. افقد قرر القرآن االختالف  ومن مظاهر حق التعبري احل

كحقيقة وجزدعة وطبيعية. افاختالف ألزان البرر ولغاهتم وجنسياهتم ودايانهتم كل هذا 
 مبريئة هللا:

  ات  ي  آل   ك  ل  ي ذ  ف   ن  ، إ  م  ك  ان  و  ل  أ  و   م  ك  ت  ن س  ل  أ   ف  ال  ت  اخ  و   ض  ر  اال  و   ات  او  م  الس  ق  ل  خ   ه  ات  آي   ن  م  و 

 . 31ين  م  ال  ع  ل  ل  
 وعنى الصعيد العقدي، افان القرآن عقرر تعدد األداين:

"لكل جعننا منكم شرعة ومنهاجا، ولز شاء هللا جلعنكم امة واحدة، ولكن ليبنزكم افيما  
 آاتكم، افاستبقزا اخلريات....".

واالختالف داخل اإلسالم اجتهاد وهز من مصادر التررع  اإلسالمي. 
 هز االختالف يف الفروع وليس يف األصزل. واالختالف املقصزد منه 

تعترب الرزرى منط من أمناط ممارسة حق االختالف وهي حسب العدعد من و 
 الفقهاء واجب شرعي عنى احلاكم وحق لنمحكزمني بدليل اآلعتان:

                                     
  .22سورة الروم، اآلية  -31
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  ر  م  ي اال  ف   م  ه ر  او  ش و...32:وكذلك .   م  ه  ن ي  ى ب  ور  ش  م  ه ر  م  أ  و33 . 
عتعنق ابألمزر الدنيزعة. وابلنسبة لنمفسر الزخمرري،  ومصطنح األمر هز ما

افان األمر عرمل أمزر احلرب اليت هي من األمزر الدنيزعة اليت مل عنزل الزحي برأهنا 
. افكان رسزل هللا عنيه الصالة والسالم ال عقط  يف أمر ذا أمهية 34وتركها لنمسنمني

ة سبأ بنقيس كانت تراور إال بعد مرزرة أصحابه. وذكر القرآن أعضا كيف أن منك
قزمها. وكان اخلنفاء الراشدون ال عنصبزن إال بعد املرزرة. افقد تراور الصحابة كثريا 
قبل أن خيتاروا أاب بكر. وعني هذا األخري عمر بن اخلطاب كمرشح وحيد ولكن بعد 
أن استرار الصحابة ومل ععرتضزا عنى ذلك بسبب شخصية عمر القزعة. مث عني عمر 

مت طعنه واقرتب أجنه ستة من الصحابة ذووا مكانة يف جمتمعهم وأمرهم بعد أن 
 ابختيار واحد منهم ابستثناء عبد هللا بن عمر وهكذا عني عثمان. 

وقد قام نقاش حزل الرزرى هل هي منزمة؟ أي منزم عنى احلاكم أن أيخذ 
 ابلرأي الذي أافضت إليه أم أهنا اختيارعة؟ 

 عة واستدلزا عنى هذا ابآلعة التالية:افذهب البعض عنى أهنا اختيار 
  ى اّلل   ل  ع   ل  ك  و  ت  ف   ت  م  ز  ا ع  ذ  إ  ف   ر  م  ي اال  ف   م  ه ر  او  ش و35 . 

واملقصزد ابلعزم القرار الذي عتخذه الرسزل بعد املرزرة. كما أن عبارة "تزكل 
ولكن عنى هللا" تفيد أن الرأي قد ال أيخذ ابملرزرة حتما مبا أنه تزكل عنى هللا. 

التزكل عنى هللا ال ععين عدم األخذ ابلرزرى. افالتزكل عنى هللا عكزن يف مجي  
احلاالت. ولذلك افان الرأي الذي أيخذ أبن الرزرى غري منزمة عربر االستبداد من 

 خالل أتوعل اآلعة بركل متعسف.

                                     
  .158سورة أل عمران، اآلية  -32
 .39الشورى، اآلية سورة  -33
  انظر تفسير الزمخشري، الكشاف. -34
  من سورة آل عمران. 158اآلية  -35
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لكن حلرعة التعبري واالختالف يف اإلسالم ضزابط وإال سقطنا يف الفتنة 
 والفزضى. 

من هذه الضزابط ابتغاء احلق واملزضزعية: افال عنبغي الدافاع عن رأي إال إذا  
كان صائبا مهما كان ذلك. هذا عنى عكس ما تفعنه األحزاب السياسية اليت ال 

 تدااف  إال عنى إعدعزلزجياهتا وأافكارها مما عنتج عنه نزع من التعصب املذهيب. 
ط مهم، ألن حرعة التعبري الضابط اآلخر هز حفظ حرمة الدعن: وهذا ضاب

والرأي أحياان قد تؤدي إىل املساس حبرمة الدعن ابسم احلرعة. ذلك أن الدعن هز 
اهلدف. افنيس ألحد ابسم احلرعة أن عدعز إىل إابحة الزان والرذوذ اجلنسي واإلافطار 

 عننا يف هنار رمضان... 
 ومن الضزابط قزل الرأي بتقدمي احلجة والدليل. عقزل تعاىل:

  ه ن  ع   ان  ك   ك  ئ  وال  ا   لُّ ك   اد ؤ  الف  و   ر  ص  الب  و   ع  م  الس  ن  . إ  م  ل  ع   ه  ب   ك  ل   س  ي  ا ل  م   ف  ق  ت   ال  و 

 . 36الً وؤ  س  م  
ومن هنا جاء حترمي الكذب والبهتان والظن. ومن الضزابط أعضا مراعاة 

 حرمات الناس وأعراضهم. وهلذا حيرم القذف والسب. 
كما رأعنا يف اإلسالم تستنزم ربطها ابملسؤولية. عقزل تعاىل إن احلرعة املضمزنة  

ؤوليته انتهاء ابلرسل :"كل نفس مبا كسبت رهينة".  والكل حياسب بقدر مس
 . 37ين  ل  س  ر  الم   ن  ل  ئ  س  ن ل   و   م  ه  ي  ل  إ   ل  س  ر  أ   ين  الذ   ن  ل  ئ  س  ن ل  ف  املصطفني: 

 احلق يف املساواة.  
 املساواة بني الناس يف آعة جامعة قاطعة:عقرر القرآن الكرمي 

                                     
  من سورة اإلسراء. 31اآلية  -36
 . 1سورة األعراف، اآلية  -37
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  م  ك  م  ر  ك  أ   ن  وا، إ  ف  ار  ع  ت  ل   ل  ائ  ب  ق  و   وباً ع  ش  م  اك  ن ل  ع  ج  ى و  ث  ن  ا  و   ر  ك  ذ   ن  م    م  اك  ن ق  ل  ا خ  ن  إ   اس  ا الن  ه  يُّا أ  ي 

 . 38م  اك  ق  ت  إ   اّلل    د ن  ع  
وتفضيل هللا بعضهم عنى بعض ال ععين التمييز بني البرر، وإمنا القرآن عقرر 
واق  أن البرر عتفاضنزن افيما بينهم حسب عمنهم. إن الرتكيز عنى أن التفاوت 
عكزن ابلتقزى معناه رافض التفاوت ابألنساب واألجناس واأللزان. افالقرآن عرج  

ضيل هللا الرجال عنى النساء كان عنى الكسب والعمل، ومن هنا تفضيل الناس. وتف
 من هذا املنطنق ابعتبار أن الرجال قزامني أي عنفقزن عنى أمزر نسائهم وأبنائهم. 
رقبة وقد حارب اإلسالم الر  ليقرر املساواة املطنقة بني الناس. بل جعل حترعر 

( من كفارات الذنزب. ومن املعنزم أن اإلسالم سبق احلضارات املختنفة الر )حترعر 
يف حماربته الر . افنم عتم حترمي الر  يف الدول الغربية إال يف بداعة القرن العررعن. ومل 
حترمه الدول املستعمرة يف مستعمراهتا إال بداعة من القرن العررعن كما هز الرأن 

عة الفرنسية استغالل العبيد وحترمي الر  بداعة من ابلنسبة لنمغرب، حيث منعت احلما
. وكانت احلضارات القدمية تعرتف ابلر  وأبنه مسألة طبيعية وضرورعة. 077739سنة 

بل حىت الفالسفة اليزانن كأرسطز مثال برر وجزد الر  بسيكزلزجيا وافنسفيا، أي أن 
ضزع. واعترب أن من طبيعة البرر من له قابنية القيادة ومنهم من له قابنية اخل

الدميقراطية ال تطبق إال عنى املزاطنني األحرار أي األثينيني وليس األجانب أو العبيد 
أو النساء. وهلذا قسمزا األعمال إىل عدوعة وهي من اختصاص العبيد وأعمال افكرعة 
وسياسية من اختصاص األثينيني افقط. واضطهد الرومان العبيد أعضا واعتربوهم  

ل مرتبة. و مل خيتنف الزض  يف القرون الزسطى يف املسيحية ويف العصر كاحليزان أو أق
األورويب احلدعث. افقد كان الر  من "الال مفكر افيه" ألهنا ظاهرة " اجتماعية 
طبيعية". وكذلك الرأن ابلنسبة لنمرأة اليت كان عنظر إليها عنى أهنا يف مرتبة أقل من 

                                     
  من سورة الحجرات. 13اآلية  -38

39 -  Cité par Christian Delacampagne, Histoire de l’esclavage. De l’Antiquité à nos 

jours, Paris, Le livre de poche, 2002, p. 272/ 
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عرر بعد صدور "حقز  اإلنسان واملزاطن" الرجل يف أورواب إىل غاعة القرن الثامن 
الذي أعننت عنه اجلمعية الزطنية الفرنسية بعد الثزرة الفرنسية. وقد حرمت من حق 

 . 40االنتخاب حىت أواسط القرن العررعن
من هذه املعطيات عتبني لنا أن اإلسالم كان سباقا ومتحضرا عنى خمتنف 

. وال جيب أن 41الر  من "املفكر افيه"احلضارات اترخييا وافكراي، حيث كان حترعر 
                                                                                                    ننسى أن كثريا من كبار الصحابة كانزا مزايل أو عبيدا.                                                                          

 حقوق املستضعفني أو الضمان االجتماعي. 
عزصي اإلسالم املؤمنني ابلتضامن االجتماعي من خالل مفهزم املستضعفني 
واملستكربعن. افهز عندد أبافعال املستكربعن بسبب قزة ماهلم أو وضعيتهم االجتماعية 

أمزال والسياسية والذعن ال عفعنزن أي شيء جتاه املستضعفني. بل إن القرآن ععترب أن 
األغنياء حق لنمستضعفني وليس جمرد صدقة: "ويف أمزاهلم حق لنسائل واحملروم". 
واملستضعفزن، كما حددهم القرآن، هم األقارب املعزيعن والفقراء واملساكني واليتامى 

 وابن السبيل والسائنني والعبيد واألسرى. 
احلق يف وهز عرمل  42إن حق الضمان االجتماعي كان معمزال به يف اإلسالم

الدواء واالسترفاء وتعزعض البطالة واحلق يف التقاعد. هذه احلقز  كمت كفالتها مبا 
أتخذه الدولة من أمزال األغنياء وما تقتطعه من أجزر العمال. وهذا االقتطاع هز 
إلزام من الدولة جتاه احملتاجني. وان كانت الزكاة ال تكفي، افان الدولة تضمن هلم 

العفز القرآين، أي الفضل: ما تبقى من خريات. افالضمان  العيش من خالل مبدأ

                                     
لم تبدأ الدول الغربية االعتراف بحق المرأة في التصويت إال مع نهاية الحرب العالمية األولى.  والدول  -40

، ثم تبعتها الدول الغربية 1818وفي السويد سنة  1811كانت هي السباقة. ففي فنلندا كان سنة  ةاالسكندينافي

وتبعتهن االيطاليات سنة  1844الفرنسيات فلم يمنح لهن حق التصويت إال مؤخرا ابتداء من سنة األخرى. أما 

  .1871. ثم السويسريات سنة 1841
 .233الجابري، مرجع سابق، ص. محمد عابد  -41
ولقد مثل عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز نموذجا لدولة إسالمية قادرة على تحقيق التكافل  -42

ي. ففي عهديهما انمحى الفقر وحل محله الغنى بحسن تسيير وتوزيع األموال بين المسلمين. فأعطى االجتماع

عمر بن عبد العزيز أجرة شهرية لكل المستضعفين من أرامل وعجائز وقضى الدين عن المدينين والمعسرين 

لدين محمود، أصول وزج غير المتزوجين وكل هذا من بيت مال المسلمين. انظر لمزيد من التفصيل جمال ا

   .1882المجتمع اإلسالمي، دار الكتاب المصري، القاهرة، 
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االجتماعي إذن حق من حقز  اإلنسان يف اإلسالم. وهز أمر سبق به اإلسالم 
                                                                     الغرب.

    .مأسسة حقوق اإلنسان :  رابعالفصل ال
  .حقوق اإلنساناملبحث األول: تدويل 

ة   بفعل ما أحدثته احلرب العاملية الثانية من دمار وتقتيل وتعذعب وظهزر النايع
والفاشية والعنصرعة ومظاهر الكره لألجناس واألعرا ، افقد أصبحت محاعة حقز  

التفعيل الدويل حلقز   اإلنسان من مهمات اجملتم  الدويل. وهكذا بدأ التفكري يف
يات قد عرف العامل ابلتدرعج نرزء عدة آلالقانزن الدويل اإلنساين. و طزعر تاإلنسان و 

تطزر عدة دور عدة اتفاقيات دولية حقزقية و صدولية حلماعة حقز  اإلنسان و 
منظمات دولية غري حكزمية متخصصة يف الدافاع عن حقز  اإلنسان من أمهها 

ية السياسحلقز  املدنية و وليني اخلاصني ابالعهدعن الداإلعالن العاملي حلقز  اإلنسان و 
. كما عرف العامل صدور العدعد من املزاثيق احلقزقية الثقاافيةواالقتصادعة واالجتماعية و 

أو املهتمة حبقز  معينة:  اخلاصة حبماعة املرأة، الطفل، املهاجرعن، ضحااي احلرب...،
 التعذعب، التمييز العنصري، اإلابدة، الر ...

 الانت العاملية: وميكن اإلشارة إىل أهم اإلع
 اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان: -1

أهم وثيقة دولية حلقز  اإلنسان ععترب اإلعالن العاملي حلقز  اإلنسان 
دولية املتعنقة املزاثيق الافقد شكل مرجعا ملعظم اإلعالانت و احلرايت األساسية. و 

ياسية اص ابحلقز  املدنية والسعركل م  العهد الدويل اخلحبقز  اإلنسان. و 
حلقز  االقتصادعة الثاين( وم  العهد الدويل اخلاص ابكزل األول و ابإلضاافة إىل الربوتز )

 .     ابلررعة الدولية حلقز  اإلنسانالثقاافية ما عسمى واالجتماعية و 
االجتماعي اء عنى تزصية اجملنس االقتصادي و وستقزم جلنة حقز  اإلنسان بن

 الذي سيتم عرضه عنى العاملي حلقز  اإلنساناملرروع إبعداد  0743عزنيز  70يف 
 . 0747دعسمرب  01اعتمد ببارعس يف اجلمعية العامة لألمم املتحدة و 
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أما اإلسهام العرىب يف صياغة اإلعالن، افقد كان افاعال ومؤثرا. وكانت مصر 
من أبري الدول األعضاء ابألمم املتحدة اليت شاركت يف صياغة وإعداد وإقرار اإلعالن 

ملي حلقز  اإلنسان حيث عينت احلكزمة املصرعة الدكتزر حممزد عزمى مقررا عاما العا
 يف وافدها يف جلنة حقز  اإلنسان يف األمم املتحدة.

، 0742وقد قامت جلنة حقز  اإلنسان يف دورهتا األوىل املنعقدة يف أوائل عام 
الزالايت املتحدة، إبنراء جلنة لصياغة اإلعالن برائسة السيدة إليانزر رويافنت من 

إضاافة إىل الدكتزر بينج شزن شانج من الصني )انئبا لرئيس النجنة(، والدكتزر شارل 
مالك من لبنان، مقررا لنجنة ومت بعد ذلك يايدة عدد أعضاء النجنة، افأصبحت تضم 
مثانية دول من أعضاء جلنة حقز  اإلنسان إبضاافة ممثنني عن بعض الدول وهى: 

 .سزافيىت، برعطانيا، اسرتاليا، وشينىافرنسا، االحتاد ال
وقد نرأ خالف حاد داخل النجنة بني أافكار مقررها الدكتزر شارل مالك، 
املستندة إىل التعاليم املسيحية، وبني آراء بينج شزن شانج الكزنفزشية. وىف الزقت 
نفسه، دار صراع حاد وعنيف بني آراء مالك النيربالية والتزجهات اليسارعة ملندوىب 

 .الحتاد السزافييت وعزغزسالافياا
ومل تستط  رئيسة النجنة التزافيق بينهما، افقامت بتكنيف الكندى جزن مهفرى 

 411بزض  مسزدة لإلعالن العاملي حلقز  اإلنسان، افزض  مرروع اإلعالن يف حنز 
صفحة ونظرا ألنه ليس عمنيا أن عصدر اإلعالن يف هذا احلجم الكبري، افقد كنفت 

 0742رعنييه كاسان بزض  مسزدة خمتصرة واضحة ودقيقة، حيث قام ابلفعل يف عزنيز 
 .ابختصار اإلعالن العاملي يف ثالثني مادة

وقد أصبح هذا املرروع افيما بعد هز النص األساسي الذي استندت إليه جلنة 
لصياغة إلعداد الزثيقة النهائية اليت عرضت افيما بعد عنى أعضاء جلنة حقز  ا

(. وقد أخذت النجنة يف دورهتا الثالثة )عزنيز 0742اإلنسان يف دورهتا الثانية )دعسمرب 
( كاافة التعنيقات املقدمة من احلكزمات، ومت تنقيح مرروع اإلعالن بناء عنى 0747
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نس االقتصادي واالجتماعي الذي انقره وقدم هذه التعنيقات، مث أحيل إىل اجمل
 تزصية برأنه لنجمعية العامة.

، صادقت اجلمعية العامة 0747دعسمرب  01وىف دورهتا املنعقدة يف ابرعس يف 
عنى اإلعالن بعد مناقرة وجيزة، حيث أعدت مثان وأربعزن دولة اإلعالن، ومل تصزت 

تصزعت وهى: املمنكة السعزدعة، ضده أعة دولة، بينما امتنعت مثاين دول عن ال
وجنزب إافرعقيا واالحتاد السزافيىت، وبيالروسيا، وأوكرانيا، وعزغسالافيا، 

 .وتريكزسنزافاكيا، واجملر
اجة و ثالثني مادة حتدد احلقز  واحلرايت املدنية وعتكزن اإلعالن من دعب

القانزنية الثقاافية، كما حتدد بعض الضزابط والسياسية واالقتصادعة واالجتماعية و 
احلقز  املتساوعة اإلعالن أبن الكرامة اإلنسانية و تقر دعباجة ملمارسة هذه احلقز . و 

املثل األعنى املررتك والسالم يف العامل، وأبن هذا اإلعالن عركل "هي أساس احلرعة 
الذي عنبغي أن تبنغه كاافة الرعزب و األمم". و تنخص املادة األوىل من اإلعالن 

 ة ملنطنقاته حيث تؤكد عنى أنه:الفنسفة املزجه
عقل هم قد وهبزا ال"عزلد مجي  الناس أحرارا ومتساوعن يف الكرامة واحلقز . و 

 . 43عنيهم أن ععامنزا بعضهم البعض بروح اإلخاءوالزجدان و 
وععترب اإلعالن مبثابة إعالن مبادئ لنحد األدىن من احلقز  الذي جيب أن عتمت  به 

 أي إنسان. 
عنى جممل حقز  اإلنسان  7100املغرب، افقد نص دستزر  أما افيما خيص

الزاردة يف اإلعالن العاملي حلقز  اإلنسان، ابإلضاافة إىل تكرعس مسز االتفاقيات 
الدولية، كما صاد  عنيها املغرب، عنى التررععات الزطنية والتنصيص عنى العمل 

 .عنى مالءمة هذه التررععات م  مقتضياهتا
                                     

 لالطالع بتفصيل حول هذا اإلعالن العالمي انظر الملحق في آخر الكتاب. -43
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اجلدعد مرتبة كما جاء هبا  ز  اليت عكفنها النصويف ما عني عرض لنحق
 :اإلعالن العاملي حلقز  اإلنسان

 املساواة يف احلقز :-
"عتمت  الرجل واملرأة، عنى قدم املساواة، ابحلقز  واحلرايت املدنية والسياسية 

 .44واالقتصادعة واالجتماعية والثقاافية والبيئية..."
 عدم التميياي يف احلقز :-

ومكاافحة كل أشكال التمييز، بسبب اجلنس أو النزن أو املعتقد أو "حظر 
الثقاافة أو االنتماء االجتماعي أو اجلهزي أو النغة أو اإلعاقة أو أي وض  شخصي، 

 45مهما كان...".
 : احلق يف احلياة-

  46"احلق يف احلياة هز أول احلقز  لكل إنسان. وحيمي القانزن هذا احلق".
 رخصية:احلق يف السالمة ال-

 .47"لكل افرد احلق يف سالمة شخصه وأقرابئه" 
احلق يف عدم التعرض لنتعذعب أو غري من ضروب املعامنة القاسية أو الالإنسانية أو -

 :املهينة أو احلاطة ابلكرامة اإلنسانية
ال جيزي ألحد أن ععامل الغري، حتت أي ذرععة، معامنة قاسية أو الإنسانية " 

ابلكرامة اإلنسانية. ممارسة التعذعب بكاافة أشكاله، ومن قبل أي أو مهينة أو حاطة 
 . 48أحد،جرمية ععاقب عنيها القانزن"

 :احلق يف املساواة أمام القانزن-

                                     
 .2111من الدستور المغربي لسنة  18الفصل  -44
 ديباجة الدستور. -45
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"القانزن هز أمسى تعبري عن إرادة األمة. واجلمي ، أشخاصا ذاتيني واعتبارعني، 
 . 49ثال له"مبا افيهم السنطات العمزمية، متساوون أمامه، ومنزمزن ابالمت

 :احلق يف عدم اخلضزع لالعتقال التعسفي-
ال جيزي إلقاء القبض عنى أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته،إال يف " 

احلاالت وطبقا لإلجراءات اليت عنص عنيها القانزن.االعتقال التعسفي أو السري 
 . 50ت"واالختفاء القسري، من أخطر اجلرائم، وتعرض مقرتافيها ألقسى العقزاب

 :احلق يف احملاكمة العادلة وإعمال مبدأ قرعنة الرباءة-
 .51قرعنة الرباءة واحلق يف حماكمة عادلة مضمزانن". "

 :احلياة اخلاصة وحرمة املنايل وسرعة املراسالت -
لكل شخص احلق يف محاعة حياته اخلاصة. ال تنتهك حرمة املنزل. وال ميكن " 

الرروط واإلجراءات، اليت عنص عنيها القانزن. ال تنتهك القيام أبي تفتيش إال وافق 
 .52سرعة االتصاالت الرخصية، كيفما كان شكنها"

 :احلق يف الزواج وتكزعن األسرة-
األسرة القائمة عنى عالقة الزواج الررعي هي اخلنية األساسية لنمجتم . " 

لألسرة، مبقتضى  تعمل الدولة عنى ضمان احلماعة احلقزقية واالجتماعية واالقتصادعة
القانزن، مبا عضمن وحدهتا واستقرارها واحملاافظة عنيها. تسعى الدولة لتزافري احلماعة 
القانزنية، واالعتبار االجتماعي واملعنزي جلمي  األطفال، بكيفية متساوعة، بصرف 

 77النظر عن وضعيتهم العائنية"، الفصل 
 . 53عضمن القانزن حق املنكية"" :احلق يف املنكية-
 :حرعة ممارسة الرؤون الدعنية-

 .54الدولة تضمن لكل واحد حرعة ممارسة شؤونه الدعنية" "
 :حرعة التفكري والرأي والتعبري-
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 .55حرعة الفكر والرأي والتعبري مكفزلة بكل أشكاهلا" "
وابإلضاافة إىل هذه احلقز  اليت أشران إليها عنى سبيل املثال وليس احلصر، 

عنى احلقز  الثقاافية من خالل االعرتاف ابألمايعغية  نص الدستزر اجلدعد صراحة
واحلسانية والرواافد اإلافرعقية واألندلسية والعربعة واملتزسطية وعنى محاعة احلقز  الفئزعة 
خاصة حقز  النساء واألمهات واألطفال واألشخاص املسنني وذوي االحتياجات 

جلرائم ضد اإلنسانية، وجرائم اخلاصة. كما عنص عنى معاقبة جرمية اإلابدة وغريها من ا
 .احلرب، وكاافة االنتهاكات اجلسيمة واملمنهجة حلقز  اإلنسان

 
 مالئمة التشريعات الوطنية للمعاهدات الدولية

إن تنصيص الدستزر املغريب عنى احرتامه لإلعالن العاملي حلقز  اإلنسان 
عاهدات الدولية ابلنسبة املمكانة وتربثه هبا كما جاء يف الدعباجة عطرح عنينا معرافة 

ت الزطنية، خصزصا وأن الدستزر نفسه عرري إىل مسألة مسز املعاهدات النتررعع
 عنى التررععات الزطنية.

وجتدر اإلشارة إىل أن الدولة ال تنتزم ابملعاهدة إال حني التصدعق عنيها من 
 .0737طرف رئيس الدولة طبقا التفاقية افيينا لسنة 

ال من طرف رئيس الدولة ألهنا اتفا  بني دولتني أو أكثر ختض  افاملعاهدة ال تصد  إ
 لنقانزن الدويل العام. 

والتصدعق هز القبزل الرمسي لنمعاهدة وهي مرحنة أتيت بعد التزقي . والتصدعق 
عكزن لنسنطة، اليت خيزهلا الدستزر حسب كل دولة، صالحية عقد املعاهدات. 

 اقية افيينا إال بعد التصدعق عنيها.افاملعاهدة ال تصبح منزمة إذن حسب اتف
افالتصدعق هز الذي ععطي لنمعاهدة دخزهلا حيز التنفيذ. واحلكمة من وجزب 
التصدعق هز إعطاء اجلهة املخزلة لنتصدعق افرصة أخرى لننظر يف املعاهدة قبل االلتزام 

                                     
  من الدستور. 25الفصل  -55
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ان هبا هنائيا. افالتزقي  ليس منزما وميكن ألي دولة أن تتحنل من املعاهدة، ولذلك اف
 التصدعق هز اإلجراء املنزم والضروري.

والدستزر املغريب عرري إىل أن التصدعق بيد املنك وحده وال ميكنه تفزعضه ألعة 
جهة كانت عكس التزقي . ابستثناء املعاهدات اليت تنزم مالية الدولة أو تنك اليت 

افيها مزاافقة تتعنق إبشهار احلرب أو السنم أو املخالفة ألحكام الدستزر افإهنا عررتط 
 الربملان. 
يف التجربة الفرنسية تعطى األولزعة يف التطبيق، عند التعارض، لنمعاهدة و 

الدولية وليس لنقانزن الفرنسي، شرعطة أن تتم املصادقة عنيها وأن عطبقها الطرف 
، وهز أمر عفرض عنى القاضي الفرنسي تغنيب أحكام املعاهدة عنى القزانني 56اآلخر

 الداخنية عند التعارض بينهما.الفرنسية 
نقنة نزعية افيما عتعنق ابلعالقة بني  7100ويف هذا السيا  شكل دستزر 

القانزن الدويل والقانزن الداخني، حيث نص عنى االلتزام حبماعة منظزمة حقز  
اإلنسان والنهزض هبا واإلسهام يف تطزعرها، ومراعاة طابعها الكزين؛ وحظر ومكاافحة  

ييز، بسبب اجلنس أو النزن أو املعتقد أو الثقاافة أو االنتماء كل أشكال التم
االجتماعي أو اجلهزي أو النغة أو اإلعاقة أو أي وض  شخصي، مهما كان؛ وجعل 
االتفاقيات الدولية، كما صاد  عنيها املغرب، ويف نطا  أحكام الدستزر وقزانني 

ات الزطنية، ودعا إىل املمنكة وهزعتها الراسخة، تسمز، افزر نررها عنى التررعع
 . 57العمل عنى مالءمة هذه التررععات م  ما تتطنبه تنك املصادقة

عنق بتبين مقتضيات القانزن الدويل يما عتكما وس  من سنطة الربملان اف
ملزاافقة بقانزن عنى ث حدد املعاهدات اليت تتطنب املصادقة عنيها االزضعي حي
أو اليت هتم رسم احلدود، ومعاهدات  : معاهدات السنم أو االحتاد،الركل التايل

                                     
التصديق أو الموافقة عليها قانونيا منذ نشرها : يكون للمعاهدات أو االتفاقات التي يتم من الدستور الفرنسي 55المادة  -56

 قوة تفوق القوانين، شريطة أن يطبق الطرف اآلخر هذا االتفاق أو هذه المعاهدة.
 ديباجة الدستور المغربي. -57
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التجارة، أو تنك اليت ترتتب عنها تكاليف تنزم مالية الدولة، أو عستنزم تطبيقها اختاذ 
 .58تدابري تررععية، أو تتعنق حبقز  وحرايت املزاطنات واملزاطنني، العامة أو اخلاصة

م التعهدات وأانط ابملنك، ابعتباره رئيس الدولة وممثنها األمسى، مهمة احرتا
. كما حدد اجلهة املزكزل هلا ابحلسم يف املعاهدات اليت قد تثري 59الدولية لنممنكة

جداًل افيما عتعنق بتالؤمها م  الدستزر، حيث منح لنمحكمة الدستزرعة صالحية 
احلسم يف مدى خمالفة التزام دويل ما لندستزر، بعد إحالته عنيها من طرف املنك أو 

رئيس جمنس املسترارعن، أو سدس جمنس النزاب أو رب  رئيس جمنس النزاب أو 
جمنس املسترارعن. افإن أقرت بعدم دستزرعته وجبت مراجعة الدستزر حىت عتسىن 

 .60إدماج االتفاقية يف النظام القانزين املغريب
وهذا ععين اخنراط املغرب يف ثقاافة مالءمة تررععاته م  املعاهدات الدولية عرب 

صة أن املمنكة املغربية قد صادقت عنى اتفاقية افيينا لسنة القضاء الدستزري، خا
ألحد أطراف االتفاقية  72، اليت ال جتيز يف مادهتا 0727شتنرب  73بتارعخ  0737

من قانزن املسطرة اجلنائية  207. ويف هذا السيا  تنص املادة 61التحنل من االلتزام هبا
قزانني الزطنية افيما خيص التعاون عنى أن األولزعة تكزن لالتفاقيات الدولية عنى ال

 القضائي م  الدول األجنبية.
وهتدف املالءمة إىل حتقيق تزاافق بني التررععات الزطنية ومضامني التررععات 
الدولية املصاد  عنيها، وهبذا تؤهل التررععات الزطنية ملزاكبة التحزالت العاملية يف 

ل وإلغاء القزانني اليت ال تتماشى جمال احلقز  واحلرايت األساسية، وتعمل عنى تعدع
 . 62م  املعاعري الدولية املتعارف عنيها يف جمال حقز  اإلنسان

                                     
 من الدستور. 55الفصل  -58
 من الدستور. 24الفصل  -59
 من الدستور. 55الفصل  -60
 "واالتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان، مالئمات قانونية ودستوريةالتشريع المغربي "عبد العزيز لعروسي،  -61

 .25ـ24، ص 2114الطبعة األولى  منشورات المجلة المغربية لإلدارة المحلية والتنمية، 
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وقد قام املغرب إبدماج بعض االتفاقيات الدولية يف القانزن املغريب من أمثنتها 
إدماج مقتضيات االتفاقية الدولية حلماعة حقز  مجي  العمال املهاجرعن وأافراد 

 رع  املغريب.عائالهتم يف التر
سعى هذه االتفاقية إىل مكاافحة استغالل العمال املهاجرعن، حيث تقرر ت

حقهم، وأافراد أسرهم، يف معرافة الرروط املتعنقة إبقامتهم واألنرطة اليت جيزي هلم 
مزاولتها مقابل أجر، واملتطنبات اليت جيب عنيهم استيفاؤها يف دولة االستقبال 

عنيهم االتصال هبا إلدخال أي تعدعل عنى تنك والعمل، والسنطة اليت جيب 
 .63الرروط

العمال املهاجرعن يف التمت  بنفس معامنة رعااي دولة العمل  وتنص عنى حق
من حيث األجر وشروط العمل األخرى، وكمن  أي انتقاص من مبدأ املساواة يف 

 .64املعامنة

 الوطينمظاهر وشروط إعمال مسو املعاهدات الدولية على التشريع 
السمز عررتط املصادقة عنى القزانني يف جمال حقز  اإلنسان. افالتصدعق هز 

 تعبري عن ارادة صادقة وقزعة لاللتزام ابلتررع  الزطين.
كما عررتط مالئمة التررع  الزطين ليكزن مطابقا لالتفاقيات الدولية. افاحملاكم 

 لقانزن الزطين.الزطنية يف أغنب األحيان ال تعتمد يف قراراهتا إال عنى ا
والسمز ععين أن الدستزر املغريب والقزانني املغربية جيب أن تتضمن العدعد من 

 051احلقز  أو كنها. وهذا ما قام به الدستزر املغريب الذي ضمن يف حمتزايته حزايل 
لنحقز  واحلرايت وحتدث عن خمتنف أنزاع  77إىل  07حقا وخصص الفصزل من 
بدستزر صك احلقز  أو  7100ة أن البعض مسى دستزر احلقز  واحلرايت، إىل درج

 دستزر حقز  اإلنسان.
                                     

 من االتفاقية. 73 المادة -63
 من االتفاقية. 45 المادة -64
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 شرط آخر أشار إليه الدستزر املغريب هز مسألة نرر االتفاقية. 
، نرر االتفاقيات الدولية ععد أحد االلتزامات اليت تنص افمن الناحية القانزنية

فاقيات بزسائل عنيها هذه االتفاقيات ضمن أحكامها، وعتم النرر وافق هذه االت
متنزعة، ومن مث افاألحرى اعتماد املفهزم الدويل لننرر جتاويا ملا قد عثار من 

أما من الناحية العمنية، افالزاق  أن االتفاقيات املصاد  عنيها واليت مل . إشكاليات
   تنرر بعد ليست ابلقنينة.

أما التقييدات الزاردة يف دعباجة الدستزر املغريب افال تعين أن التررع  الزطين 
أمسى من القانزن الدويل. افالدولة جيب أن حترتم االتفاقيات الدولية اليت صادقت 
عنيها وال شيء جيربها عنى التصدعق. وعندما تصاد  تكزن قد افكرت يف كل األمزر 

زر وثزابت األمة واهلزعة الزطنية وقزانني املمنكة اليت تراها متطابقة م  أحكام الدست
ذه وإال هلا احلق يف عدم املصادقة أو عنى األقل يف التحفظ عنى بند ال عتالءم م  ه

لة التقييدات ال معىن هلا وال تعين أن الدستزر أمسى أالقيزد. وهكذا تبدو لنا أن مس
النص الدستزري ليتزاافق م  من الدستزر عنزم تعدعل  55من القانزن الدويل. افالفصل 

 االتفاقية الدولية قبل املصادقة عنيها.
وقد قامت املمنكة ابلتصدعق عنى العدعد من االتفاقيات الدولية يف جمال 

 .65حقز  اإلنسان
  ضماانت مبدأ السمو 

 7100عنى خالف كاافة الدساتري اليت تعاقبت عنى املغرب، أسس دستزر 
 . مبدأ مسز االتفاقيات الدولية عنى القانزن الزطين.ترسانة من الضماانت إلعمال 

 : ضمانة االختصاص .0
تتمثل يف أن اختصاص املصادقة عنى  املعاهدات الدولية عظل جماال حمفزظا 
لنمنك، غري أن الدستزر اجلدعد عتيح إمكانيات جدعدة أمهها تزسي  اختصاص 
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افإذا كانت كاافة الدساتري املغربية الربملان يف جمال املصادقة عنى االتفاقيات الدولية، 
اعتربت مزاافقة الربملان شرطا لنمصادقة عنى املعاهدات اليت ترتتب عنها تكاليف تنزم 
مالية الدولة افقط، افإن الدستزر وض  الئحة طزعنة لالتفاقيات اليت ختض  لنمصادقة 

 الربملانية، تضم :
 معاهدات السنم واالحتاد ومعاهدات رسم احلدود؛ 
 ت التجارة؛معاهدا 
 املعاهدات اليت ترتتب عنها تكاليف تنزم مالية الدولة؛ 
 معاهدات عستنزم تطبيقها اختاذ تدابري تررععية؛ 
 .معاهدات متعنقة حبقز  وحرايت املزاطنني العامة أو اخلاصة 

إن إحاطة املصادقة عنى االتفاقيات الدولية ابلضمانة املنكية عستمد شرعيته 
من  47ى احرتام املعاهدات الدولية لنممنكة )الفصل من دور املنك كساهر عن

الدستزر( يف حني أن الضمانة الربملانية تعد تعبريا عن سيادة األمة اليت كمارسها 
                                                           من الدستزر. 7بزاسطة ممثنيها حسب الفصل 

   :ضمانة الرقابة الدستزرعة .7
إن الرقابة الدستزرعة  هي رقابة اختيارعة ال إلزامية، إذ "ميكن لنمنك، وكذا 
لكل من رئيس احلكزمة، ورئيس جمنس النزاب، ورئيس جمنس املسترارعن، ومخس 
أعضاء جمنس النزاب، وأربعني عضزا من أعضاء جمنس املسترارعن، أن حيينزا القزانني 

بتنفيذها، أو قبل املصادقة عنيها، إىل احملكمة أو االتفاقيات الدولية قبل إصدار األمر 
                                  (.077الدستزرعة لتبت يف مطابقتها لندستزر )الفصل 

اعتماد نظام الرقابة السابقة لنتعهدات الدولية عنى القاضي الدستزري قبل اف
ة الدستزرعة مصادقة الدولة عنيها، ضمانة ملبدأ السمز. حبيث أن تصرعح احملكم

مبخالفة التزام دويل لندستزر جيعل التصدعق عنى هذا االلتزام مرتبط مبراجعة سابقة 
يف افقرته األخرية.، واجلدعر ابلذكر أن هذا الركل من  55لندستزر نص عنيها الفصل 

من اتفاقية افيينا لقانزن  43و 72الرقابة هز األكثر انسجاما م  مقتضيات املادتني 
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ة اليت حتظر عنى الدول األطراف االحتجاج بقانزهنا الداخني لعدم املعاهدات لسن
تنفيذ التزاماهتا الدولية، ما مل تكن املخالفة حلكم يف قانزهنا الداخني ذات طبيعة بينة 

                                   وتتعنق بقاعدة أساسية من قزاعد القانزن الداخني.
كمة الدستزرعة هي قرارات ابتة وهنائية ومن الضماانت أعضا أن قرارات احمل

 (.                                                   074ومنزمة لكل السنطات العامة واجلهات اإلدارعة والقضائية )الفصل 
 
 العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية و السياسية: -2

عركل هذا العهد م  اإلعالن العاملي حلقز  اإلنسان والعهد الدويل اخلاص    
ابحلقز  االقتصادعة ما عسمى ابلررعة الدولية حلقز  اإلنسان. افقد تكنفت جلنة 

مل ، و 0733دجنرب  03أخذ وقتا طزعال قبل اعتماده يف إبعداده و حقز  اإلنسان 
العهد الدويل لنحقز  املدنية د جيس. و 0723مارس  77عدخل حيز التنفيذ إال يف 

عهتم ابحلقز  الفردعة املدنية والسياسية.  الذيسية اجليل األول حلقز  اإلنسان و السياو 
 من أهم احلقز  اليت نص عنيها: و 

سياسي حق الرعزب يف تقرعر مصريها أي حقها يف اختيار نظامها ال -        
 (.7املادة السيادة عنى ثروهتا الطبيعية ) حقها يف( و 0املادة واالقتصادي واالجتماعي )

 ( 3احلق يف احلياة ) املادة  -
 (2،7السخرة ) املزاد من  التعذعب واالسرتقا  والعمل اإللزامي و  -
 (7من  االعتقال التعسفي ) املادة  -
 (07التجزل ) املادة حرعة التنقل و  -
 (04ة احلق يف حماكمة عادلة ) املاداملساواة أمام القانزن و  -
 (07الدعن )املادة احلق يف حرعة الفكر والزجدان و  -



54 
 

 ( 07،70،77تكزعن اجلمعيات ) املادة حرعة التعبري  والتجم  السنمي و  احلق يف -
دورعة  احلقز  األساسية: املراركة يف احلياة العامة، احلق يف االنتخاابت، -

 (75 االنتخاابت، املساواة يف تقند الزظائف العمزمية ) املادة
حقز  األشخاص املنتمني إىل أقنيات اثنية أو دعنية أو لغزعة يف التمت  بثقاافتهم  -

 (72اخلاصة أو ممارسة شعائرهم الدعنية أو استخدام لغتهم ) املادة 
ول األطراف منها: التعهد قد وض  العهد جممزعة التزامات عنى عاتق الدو 
غري التررععية واختاذ كل التدابري التررععية و  احرتام احلقز  املتضمنة يف العهدبضمان و 

                    إلعمال مقتضيات العهد.                                                                                                        
 العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية و االجتماعية و الثقافية:  -3

بسبب التجاذب بني التصزر االشرتاكي الذي عدااف  عن احلقز  االقتصادعة 
واالجتماعية والتصزر النيربايل الذي عدااف  عن احلقز  املدنية والسياسية، افان جلنة 
حقز  اإلنسان قامت ابلفصل بني الصكني وهكذا كمت صياغة هذا العهد الدويل 

 0723عناعر  7ي دخل حيز التنفيذ يف اخلاص ابحلقز  االقتصادعة واالجتماعية والذ
واملرتبط ابحلقز  االقتصادعة  جيسد هذا العهد اجليل الثاين من حقز  اإلنسانو 
االجتماعية. كما عركل هذا العهد اىل جانب العهد الدويل اخلاص ابحلقز  املدنية و 

 والسياسية واإلعالن العاملي حلقز  اإلنسان الررعة الدولية حلقز  اإلنسان.
دويل اخلاص ابحلقز  الصعب معرافة مدى التزام الدول األطراف ابلعهد ال من

الثقاافية ألن طبيعة هذه احلقز  جتعل من الصعزبة تنفيذها االقتصادعة واالجتماعية و 
رد كاافية وشروط اقتصادعة جيدة وظروف اجتماعية مناسبة. ألهنا تتطنب تزافر مزا

 ذكر:                                                                                               من أهم احلقز  اليت نص عنيها هذا العهد نو 
 (                                                                               0احلق يف السيادة عنى ثرواهتا الطبيعية ) املادة  -
 (3احلق يف العمل ) املادة  -
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 (2،7املزاد احلق يف شروط عمل مناسبة ويف تكزعن النقاابت واحلق يف اإلضراب ) -
 (7احلق يف الضمان االجتماعي ) املادة  -
 (00املادة ) املأوىى معيري الئق عنى مستزى الغذاء والكساء و احلق يف مستز  -
 (07املادة احلق يف الصحة اجلسمية والعقنية السنيمة ) -
                               .(05املادة ( واحلق يف الثقاافة )07التعنيم ) املادة الرتبية و احلق يف  -

                  .املبحث الثاين: اآلليات الدولية حلماية حقوق اإلنسان
هاما يف النهزض حبقز  اإلنسان وتساهم  تنعب األمم املتحدة عرب خمتنف هيئاهتا دورا

تساهم عدة  تعزعز ومحاعة حقز  اإلنسان، و النجنة الفرعية يفجلنة حقز  اإلنسان و 
دولية( يف محاعة اليزنسكز ومنظمة العمل الت متخصصة اتبعة لألمم املتحدة )وكاال

مؤشرا  0777قد كان إنراء املفزضية السامية حلقز  اإلنسان سنة حقز  اإلنسان. و 
التنمية املستدامة يف ق السنم و ة حقز  اإلنسان يف حتقيقزاي عنى تعاظم أمهية دبنزماسي

كل مناطق العامل. ابإلضاافة إىل هذه اهليئات تزجد جلان أممية مهمتها مراقبة مدى 
وافاء الدول األطراف يف االتفاقيات احلقزقية ابلتزاماهتا يف جمال احرتام حقز  

                                                                                                                                            اإلنسان.                                                                    
    .املطلب األول: آليات حيكمها القانون الدويل

 تنص املعاهدات عنى إنراء بعض اآلليات إلعمال حقز  اإلنسان.      
لية اإلشراف عنى تنفيذ املعاهدات الدولية أحد آليتني: آلية افحص التقارعر وأتخذ آ

اليت جيب عنى الدول األطراف تقدميها، مث آلية افحص الركاوى املقدمة من طرف 
األافراد اخلاضعني لزالعة دولة طرف. وغالبا ما تتم هذه التقارعر يف إطار "احلزار البناء" 

 عنيها حضزر اجتماع النجنة املعنية لفحص تقرعر أي حزار بني الدولة املعنية اليت
 خاص هبا ومطالبتها إبحراي تقدم والعمل عنى راف  املراكل.
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أما اآللية األخرى افهي آلية الركاوى اليت عتقدم هبا أحد املزاطنني لنجنة 
 املعنية. ويف حقيقة األمر افان هذه اآللية اختيارعة لندول األطراف يف املعاهدة املعنية.

كن أن تتخذ املنظمات الدولية حلقز  اإلنسان إجراءات معينة ضد الدول ومي
تنقت عدة  0743املنتهكة حلقز  اإلنسان. افنجنة حقز  اإلنسان منذ إنرائها سنة 

شكاوى ومل حترك ساكنا إال يف السنني األخرية حيث تبنت إجراءان أساسيان مثل 
 وصياغة التقارعر. تنف الدولخمإجراء القيام بزايرات يف مزاق  االنتهاكات يف 

ومن األمثنة عنى هذه اإلجراءات الفعالة أحياان ما قامت به النجنة املعنية 
 دولة ابانما ابحلقز  االقتصادعة واالجتماعية يف بعض الدول، حيث أرسنت بعثة إىل

بعد احلصزل عنى إذن من احلكزمة حزل احلق يف املسكن وأعضا يف الفنبني حيث 
لبة احلكزمة الفينيبينية بعد إخالء بعض السكان من مساكنهم بعد تدخنت ملطا

شكزى من احد املنظمات غري احلكزمية تنفيذا اللتزاماهتا خبصزص العهد الدويل 
 اخلاص ابحلقز  االقتصادعة واالجتماعية والثقاافية.

وخبصزص اتفاقية القضاء عنى مجي  أشكال التمييز ضد املرأة مت إنراء جلنة 
 ذا اخلصزص.                                   معنية هب

 :جلنة حقوق اإلنسان -1
قام اجملنس االقتصادي و االجتماعي بتركيل جلنة حقز  اإلنسان ووض  

محاعتها همتها هي النهزض حبقز  اإلنسان و م. و 0743عزنيز  70قانزهنا األساسي يف 
 عنى املستزى العاملي.                                                         

عتم اختيارهم كل سنتني عضزا من ممثني الدول و  57كانت النجنة تتركل من و 
 عراعى يف ذالك التزيع  اجلغرايف العادل. االقتصادي واالجتماعي و  من قبل اجملنس

أعضاء النجنة ليسزا خرباء وإمنا دبنزماسيزن ميثنزن حكزماهتم. هلذا تعترب و 
النجنة جهايا سياسيا تكتسي داخنه النقاشات طابعا سياسيا، و هي تقزم افقط بنزع 

 من الضغط عنى الدول اليت تنتهك بركل جسيم حقز  اإلنسان.            
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مييز ومحاعة األقنيات اهضة التأنرأت النجنة الفرعية ملن 0742يف عام و  
محاعة حقز  اإلنسان(. وتضطن  تسمى النجنة الفرعية لتعزعز و  0777أصبحت منذ )

 مبهمتان أساسيتان:                               
فاقيات الدولية النهزض حبقز  اإلنسان عرب صياغة مرارع  نصزص االت -     

عالن العاملي حلقز  اإلنسان اإلالنجنة هي اليت صاغت مرارع  حلقز  اإلنسان، و 
. وتقزم النجنة إبعداد الدراسات 0733العهدعن الدوليني حلقز  اإلنسان لعام و 

بتعيني خرباء مستقنني عنجزون عدة دراسات حزل حالة حقز  اإلنسان والتزصيات و 
                                                               عقدمزن مقرتحاهتم خبصزصها.                                           تنف الدول و يف خم

 لقد افقدت النجنة الكثري من مصداقيتها لغضها النظر عن االنتهاكات اخلطرية
كذلك لتزاعد دة من العامل و يف أماكن عدعحلقز  اإلنسان يف عدة مناسبات و 

املستهدافة يف حرد االستقطاب السياسي بني أعضائها حبيث غالبا ما تنجح الدول 
جنة أصبحت اجتماعات النإلافرال القرارات الصادرة ضدها. و دعم أعضاء النجنة 

جتسد مزايعن القزى الدولية والسياسية الزاقعية لندول والتحالفات السياسية الظرافية 
 كل هذا عنى حساب مبادئ حقز  اإلنسان.               و 

 اإلنسان حقوق جملس .2
اتب  ملنظمة األمم املتحدة أنرئ من ععرت جمنس حقز  اإلنسان جهايا أمميا 

عساعده مكتب املفزض السامي و  7113مارس/آذار  05قبل اجلمعية العامة عزم 
 حلقز  اإلنسان يف مباشرة مهامه.

وقد جاء إنراء اجملنس يف إطار اإلصالحات األممية اليت اقرتحها األمني العام 
ن ليخنف جلنة األمم املتحدة حلقز  اإلنسان اليت رأى أهنا افرنت يف السابق كزيف أان

التعاطي ابلركل املطنزب م  قضااي حقز  اإلنسان رغم أهنا ظنت عنى مدى ستة 
 .عقزد اهليكل الرئيسي املعين حبقز  اإلنسان

 .جنيف السزعسرعة عزجد مقر اجملنس يف مدعنة
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 ألهدافا
 الزض  برأن املرزرة وتقدمي اإلنسان حقز  النتهاكات التصدي اجملنس مهمة

 عتزصل اليت البالغات بسرعة حيتفظو  .عرب تقدمي تزصيات برأهنا العامل يف احلقزقي
 42 عضم املعنية. واهليئات الدول م  ومتابعتها هبا لنقبزل واألدلة التزثيق وعررتط هبا،
 .املطنقة ابألغنبية العامة اجلمعية رإطا يف انتخاهبا عتم عضزا دولة

وعتزىل اجملنس من خالل آلياته مهمة الفحص والرصد وتقدمي املرزرة والتبنيغ 
عن أوضاع حقز  اإلنسان يف بندان أو أراٍض حمددة, وعن ظزاهر رئيسية عن 

 .انتهاكات تتعرض هلا حقز  اإلنسان يف العامل
، أنرأ اجملنس 7112عزنيز/حزعران  07بعد سنة من عقد اجتماعه األول عزم 

 ."مؤسساته اليت عطنق عنيها اسم "اإلجراءات اخلاصة

وعتزىل هذه الزالايت شخص عطنق عنيه اسم املقرر اخلاص أو املمثل اخلاص 
لألمني العام لألمم املتحدة أو اخلبري املستقل, كما ميكن أن عتزالها افرعق عتنقى 

 .حلقز  اإلنسان املعنزمات عن جتاويات أو انتهاكات

وإثر تنقي هذه املعنزمات عتزىل املكنفزن إرسال نداءات عاجنة أو رسائل 
 .ادعاء إىل احلكزمات املعنية هبدف التزضيح

كما ميكن لنمكنفني القيام بزايرات لنبندان املعنية لنتحقق من وض  حقز  
تضمن نتيجة اإلنسان ابلتنسيق م  حكزمات الدول املعنية عتم إثرها تقدمي تقرعر ع

 .البحث وتزصيات يف الغرض

 اهليكلة
دولة عضزًا تنتخبها أغنبية أعضاء  42عتألف جمنس حقز  اإلنسان من 

اجلمعية العامة لألمم املتحدة ابالقرتاع املباشر والسري. وتراعي اجلمعية العامة إسهام 
والتزاماهتا الطزعية املرشحة يف تعزعز حقز  اإلنسان ومحاعتها، وكذلك تعهداهتا  الدول

 .يف هذا الصدد
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 :وتستند عضزعة اجملنس إىل تزيع  جغرايف خاص. وتزيع املقاعد كما عني

 مقعداً  07الدول األافرعقية:  -

 مقعداً  07الدول اآلسيزعة:  -

 مقاعد 7دول أمرعكا الالتينية ومنطقة البحر الكارعيب:  -

 مقاعد 2دول أورواب الغربية ودول أخرى:  -

 مقاعد 3دول أورواب الررقية:  -

وافرتة والعة أعضاء اجملنس ثالث سنزات، وال جتزي إعادة انتخاهبم مباشرة بعد 
 .شغل والعتني متتاليتني

ميثنزن  -رئيس وأربعة نزاب-عتألف مكتب اجملنس من مخسة أشخاص 
 .نزعةاجملمزعات اإلقنيمية اخلمس، وعرغنزن مزاقعهم ملدة سنة، وافقاً لدورة اجملنس الس

ولدى اجملنس جلنة استرارعة تعمل عنى تزافري اخلربات والدراسات واألحباث 
خبريا مستقال ترشحهم احلكزمات وعنتخبهم  07اليت عطنبها. تتألف النجنة من 

اجملنس، وجترى االنتخاابت عادة يف دورة اجملنس يف سبتمرب/أعنزل، حيث عؤدي 
 .دعد انتخاهبم ملرة واحدةاألعضاء مهامهم ملدة لثالثة سنزات وميكن جت

 اإلجراءات
إجراءا جدعدا لنركاوى ألجل  7112عزنيز/حزعران عام  07اعتمد اجملنس عزم 

 .التصدي لالنتهاكات اجلسيمة اعتمادا عنى األدلة املزثز  هبا

حيتفظ إجراء الركاوى بطابعه السري بغية تعزعز التعاون م  الدول املعنية. ومت 
مستقنني، أوهلما ععىن ابلبالغات واثنيهما خيتص مبتابعة إنراء افرعقني عامنني 

احلاالت. وعتكنف الفرعقان معا بتنبيه اجملنس إىل األمناط الثابتة لالنتهاكات اجلسيمة. 
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وتستبعد كل الركاوى اليت ال ترافق أبدلة مزثزقة، وكذلك البالغات ذات الطاب  
 .السياسي

يف احلاالت  اجلمعية العامة ا إىلبعد إعتماد القرارات والتزصيات، عتم نقنه
جمنس  احلساسة أو إذا كان القرار عتعنق مبنطقه ذات صراعات متصاعدة، قد عقرر

نس حقز  اإلنسان وإدراجه يف التصدي لإلنتهاكات اليت كمت مناقرتها يف جم األمن
جدول أعماله. لدى جمنس حقز  اإلنسان اختصاص إحالة القضية إىل اجلمعية 

 العامة وجمنس األمن أو اجملالس والنجان األخرى التابعة لألمم املتحدة.

وم  ذلك، افإن التزصيات والقرارات اليت ععتمدها جمنس حقز  اإلنسان ال 
الرغم من عدم وجزد التزام قانزين ابحرتام هذه القرارات، افإن عنى زان. و تعترب منزمة قان

 الدول ختض  لضغزط دبنزماسية من اجملتم  الدويل نيابة عن اجملنس.
 
                                                                           املفوضية األممية السامية حلقوق اإلنسان:. 3 

ععترب . و 0777دعسمرب  فزض السامي حلقز  اإلنسان يفامل مت إحداث منصب
قضااي املفزض السامي حلقز  اإلنسان املمثل الرمسي لألمم املتحدة افيما خيص ال

لعام ابتفا  م  اجلمعية العامة عتم تعيينه من طرف األمني ااملتعنقة حبقز  اإلنسان، و 
زيع  اجلغرايف العاملي التعراعى ذلك واحدة، و سنزات قابنة لنتجدعد مرة  4ذلك ملدة و 

أن عتمت  خبصال أخالقية عالية  عنبغي أن تتزافر يف املفزض عدة شروط:العادل. و 
ابخلصزصيات الثقاافية  أن عكزن منماكفاءة يف ميدان حقز  اإلنسان، و بنزاهة و و 

 الضرورعة ملمارسة مهامه.                                                املختنفة و 
تدعيم محاعة حقز  امية حلقز  اإلنسان إىل النهزض و املفزضية الس هتدف

 اإلنسان من خالل:                         
 .تدعيم التعاون الدويل يف جمال حقز  اإلنسان -

http://www.un.org/ar/ga/
http://www.un.org/ar/ga/
http://www.un.org/ar/sc/
http://www.un.org/ar/sc/
http://www.un.org/ar/sc/
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 .تنسيق أنرطة حقز  اإلنسان داخل أجهزة األمم املتحدة -
 اإلنسان.تعزعز و حتسني أداء األمم املتحدة يف ميدان محاعة حقز   -
 .تنسيق برامج اإلعالن والتعنيم لننهزض بثقاافة حقز  اإلنسان -
ذلك ن املايل يف جمال حقز  اإلنسان و خدمات لنتعاو منح مساعدات تقنية و  -

 .بطنب من الدول
تفعينها تفاقيات الدولية حلقز  اإلنسان و ترجي  الدول عنى املصادقة عنى اال -

 .عنى املستزى الزطين
مراقبة مدى تطبيق الدول اللتزاماهتا د من انتهاكات حقز  اإلنسان و لنحالتحرك  -

  .الدولية عرب عدة آليات أممية
 اهليئات الزطنية العامنة يف جمال حقز  اإلنسان.دعم املؤسسات و  -
 :منظمة اليونسكو. 4

. 0743العنزم" اليزنسكز" يف و الثقاافة ء منظمة األمم املتحدة لنرتبية و مت إنرا
عنى جعل  0743املؤكمر العام لنيزنسكز عام اجلمعية العامة لألمم املتحدة و  وواافقت

 اليزنسكز ابألمم املتحدة وكالة متخصصة.                                
املسامهة يف " واهلدف الرئيسي لنيزنسكز حسب املادة األوىل من دستزرها هز:

عنى تزثيق عرى التعاون بني قاافة، و سالم واألمن عن طرعق الرتبية والعنم والثصزن ال
احلرايت األساسية لضمان االحرتام الرامل لنعدالة والقانزن وحقز  اإلنسان و األمم 

لنناس كاافة دون كمييز بسبب العنصر أو اجلنس أو النغة أو الدعن، كما أقرها ميثا  
 األمم املتحدة جلمي  الرعزب ". 

                                                            هيئات :           7تتكزن اليزنسكز من و 
يئة الرئيسية هز اهلجيتم  عادة مرة كل سنتني و  املؤمتر العام للدول األعضاء : -   

ج والسياسات مهمته وض  الربامثل افيه الدول عنى قدم املساواة و كمالعنيا لنمنظمة، و 
                              اعتماد ميزانية املنظمة.               و 
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مندواب لندول األعضاء وجيتم  عادة مرتني يف  57عتكزن من  اجمللس التنفيذي: -
 هز املسئزل عن تنفيذ برامج املنظمة                                                                           م بتحضري أعمال املؤكمر العام، و عقز السنة و 

تتكزن من مزظفني ععمنزن حتت ثابة اجلهاي التنفيذي لنمنظمة و هي مب األمانة: -
عقزم ابألشراف عنى التنفيذ الفعني عر العام الذي عنتخب لست سنزات و سنطة املد

 لقرارات املؤكمر العام.                                                           
عدة مكاتب يف كل أرجاء العامل. هلا بارعس و املقر الرئيسي لنيزنسكز بعزجد و 

 تقزم اليزنسكز بعمنها من خالل :       و 
 التحدايت املرتبطة هبا.سات مستقبنية هتم آافا  الرتبية والعنزم واإلعالم و إعداد درا  -
 التعنيم.اإلشراف عنى أنرطة التكزعن والبحث و  -
 ف اجملاالت.تقدمي مساعدات تقنية لنمرارع  اإلمنائية يف خمتن -
 اتفاقيات دولية.إعداد واعتماد إعالانت وتزصيات و  -

ين وتدعيم احرتام حقز  لنيزنسكز دور مهم يف تطزعر القانزن الدويل اإلنساو 
تطزعر عدة مفاهيم حقزقية جدعدة من خالل تركيزها عنى مبادئ: احلقز  اإلنسان و 

تسامح، حزار احلضارات، ثقاافة الثقاافية، احلقز  النغزعة، احلق يف التنزع الثقايف، ال
 غري املادي، حقز  األجيال املقبنة.                     الرتاث الثقايف العامي املادي و  السالم، محاعة

 :منظمة العمل الدولية. 5
وهي وكالة  0707أنرأت منظمة العمل الدولية مبزجب معاهدة افرساي سنة 

تستند املنظمة يف تزجهاهتا جبنيف. و  املتحدة، مقرها الرئيسيمتخصصة اتبعة لألمم 
عنى افكرة أن السالم العادل و الدائم ال ميكن أن عتحقق إال إذا ارتكز عنى العدالة 

 االجتماعية.      
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حتسني ظروف حقز  العمال و وتعترب املنظمة اإلطار املؤسسي الدويل حلماعة 
احلقز  ية و ووض  سياسات مالئمة لالستخدام وضمان احلماعة االجتماع العمل

 النقابية لنعمال.                                                                
من أربعة أشخاص ممثل عن العمال تتركل كمثينية الدول األعضاء يف املنظمة و 

 ممثنني عن الدولة.  عن املستخدمني و  ممثلو 
وعتألف مؤكمر العمل  وتتكزن من مؤكمر العمل الدويل واجلهاي الرئيسي وأمانته.

الدويل الذي جيتم  مرة كل سنة من ممثنني حكزميني اثنني وممثل عن أرابب العمل 
ز اجلهاي هوممثل عن العمال لكل دولة من الدول األعضاء.  أما اجلهاي الرائسي 

ميثنزن أرابب  04ميثنزن العمال و 04عضزا منهم  53التنفيذي لنمنظمة، افيتألف من 
 زن الدول األعضاء. ميثن 77العمل و

ععية الاليمة غري الترر ضاء ابختاذ التدابري التررععية و تطالب املنظمة الدول األع
نتج الذي عزافر افرص كسب دخل كاف تزافري العمل الالئق وامللضمان حقز  العمل و 

                                                                                                         عدعم التنمية االجتماعية واالقتصادعة.                         وعزافر محاعة اجتماعية كاافية و 
قد املنظمة عدة اتفاقيات تعاون وشراكة م  احلكزمات واملنظمات غري تعو 

اهليئات الدولية املتعددة األطراف كاليزنيسيف قصد إجناح برانجمها الدويل احلكزمية و 
 ء عنى ترغيل األطفال.  لنقضا

وميكن لنمنظمات العمالية أو منظمات أرابب العمل أو احلكزمات تقدمي شكاوى 
 إىل جلنة تقصي احلقز  واملصاحلة مبنظمة العمل الدولية لفحصها.                                           

 املتعنقن منظمة العمل الدولية مت اعتماد إعال 0777عزنيز  07ويف جنيف 
الذي أكد عنى ضرورة التزام الدول ابحرتام أربعة ساسية لنعمال" و مببادئ احلقز  األ"

 مبادئ أساسية:                                                               
 حق املفاوضة اجلماعيةحرعة التجم  و  -
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 القضاء عنى مجي  أشكال العمل اإلجباري -
 نى ترغيل األطفالالقضاء الفعني ع -
 إلغاء التمييز يف جمال العمل. -

ا كبريا من االتفاقيات الدولية ععاب عنى منظمة العمل الدولية اعتمادها عددو 
التزصيات اليت أصبحت متجاوية أو حتتاج إىل مراجعة شامنة، وعنى مستزى تنفيذ و 

حتاول منظمة العمل .  و بة احرتام الدول اللتزاماهتااالتفاقيات ليس هناك آلية افعالة ملراق
سانيا لنعمل حيرتم حقز  الدولية أن تؤسس لقانزن دويل لنعمل عكرس نظاما إن

                                                              كرامتهم.                                                                                                                     العمال و 
 .املطلب الثاين: آليات دولية غري حكومية

لقد تبني لرعزب العامل أن االتفاقيات الدولية حلقز  اإلنسان واآلليات الدولية 
حلماعتها مل تكن كاافية، بل أحياان كرست الظنم الدويل والكيل مبكيالني. وهلذا السبب 
هنض اجملتم  املدين مبهمة التكفل حبماعة حقزقه وحرايته والضغط عنى الدول. 

ري احلكزمية تؤثر بركل افعال عفز  أتثري وأصبحت بعض اجلمعيات العاملية غ
املؤسسات الدولية. ومن بني هذه اجلمعيات الفعالة واهلامة عنى الصعيد الدويل نذكر:  

                                                                            
  Amnesty internationalمنظمة العفو الدولية: -1

زمية عزجد مقرها الرئيسي بنندن العفز الدولية منظمة غري حكتعترب منظمة 
وتعمل ابستقالل عن احلكزمات واإلعدعزلزجيات السياسية واملعتقدات الدعنية، وهتتم 

 تعزعز حقز  اإلنسان بركل حماعد.                          حبماعة و 
م الدويل ظابعد تصاعد الزعي بعدم افعالية الن 0730وقد أنرأت املنظمة سنة 

ابتدأت افكرة إنراء هذه املنظمة من خالل قيام احملامي حلماعة حقز  اإلنسان، و 
االجننيزي بيرت بيننسزن املتخصص يف القانزن الدويل بكتابة مقال يف جمنة االوبسرافر 
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السجناء املنسيزن" ليندد بسجن طالبني برتغاليني حكم حتت عنزان " 0730سنة 
لدافاعهما عن احلرعة يف الربتغال يف عهد الدعكتاتزر عنيهما بسب  سنزات سجنا 

سااليار، ووجه احملامي نداء لنعفز عن ستة معتقنني من أنغزال، الزالايت املتحدة، 
 الذعن سجنزا بسبب أرائهم.         اراي، رومانيا، تريكزسنزافاكيا، و اليزانن، هنغ

 لعامل قصدطالب بيننسزن من املزاطنني ضرورة الكتابة لكل حكزمات او 
حتسيس الرأي العام خبطزرة انتهاكات حقز  التندعد خبرقها حلقز  اإلنسان و 

 اإلنسان.                                                                                        
نتيجة قيامه بعدة اتصاالت سينعقد ابلنزكسمبزرغ أول بعد ذلك، و شهرعن 
الزالايت املتحدة سا، سزعسرا، اعرلندا، برعطانيا و الزطنيني من افرن مؤكمر لنمندوبني

معتقني  ليقرروا أن جيعنزا من حركتهم منظمة مستقنة تعمل يف جمال املطالبة ابلعفز عن
 من هنا جاءت تسمية منظمة العفز الدولية.                                       حرعة الرأي و التعبري. و 

مية أكرب املنظمات غري احلكز ة العفز الدولية اليزم من أشهر و أصبحت منظمو 
عتجاوي عدد أعضاءها املنيزنني عنتررون يف أكثر من املداافعة عن حقز  اإلنسان، و 

لنمنظمة صفة استرارعة دولة. و  55هلا افروع وطنية يف أكثر من يف العامل و  دولة 051
هلا صفة مراقب لدى االحتاد و واليزنسكز واجملنس األورويب، لدى األمم املتحدة 

                األافرعقي.                                                                                                                    
السنطات العامة بل تعتمد املساعدات املالية من احلكزمات و ال تقبل املنظمة و 

عنى مداخيل مبيعات املنظمة ) ص واحملسنني واخنراط األعضاء و زاافقط عنى هبات اخل
 املنرزرات، الكتب،...(.                                               

  اإلنسان يف كل أرجاء العامل، تقدم أمنسيت تقرعرا سنزاي ععرض لزضعية حقز و 
ت اليت تقرتافها. افضح اخلروقامنسيت أداة لنضغط عنى احلكزمات و عركل تقارعر أو 

 وتتمحزر أهم نراطاهتا يف:                                                  
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ضمان شروط احملاكمة العادلة إبطال  سراح مجي  سجناء الرأي و  املطالبة - 
لنسجناء السياسيني والقضاء عنى التعذعب وإلغاء عقزبة اإلعدام ووض  حد لزض  

 .                                       اإلافالت من العقاباالختفاء القسري ومكاافحة 

 (Humain Rights Watch(.منظمة مراقبة حقوق اإلنسان  -2

يف امي األمرعكي روبرت برنستاعن و من طرف احمل 0727أتسست املنظمة عام 
منظمة أمرعكية هي زمان راعتس ووتش. و أصبحت املنظمة تسمى هي 0777سنة 

مستقنة ومن أكرب املنظمات املداافعة عن حقز  وغري حكزمية و مقرها بنيزعزرك 
تقزم بتحقيقات منتظمة لفضح  وليس افقط ابلزالايت املتحدة. و اإلنسان يف العامل
تنرر نتائج حتقيقاهتا عنى شكل   اإلنسان يف كل أرجاء العامل. و انتهاكات حقز 
اجملتم  رأي العاملي و عنى كل وسائل اإلعالم العاملية وذلك لتحسيس التقارعر تزيع 

 الدويل خبطزرة انتهاكات حقز  اإلنسان يف العامل.                     
تتزافر عنى أكثر من تتركل املنظمة من حمامني وصحفيني وجامعيني،.... و 

هلا ملقر الرئيسي لنمنظمة بنيزعزرك و عزجد امزيعني يف كل بقاع العامل. و  ابري خ 051
ي حمل حتقيقات ا تنرأ مكاتب مؤقتة يف املناطق اليت همكاتب بعدة عزاصم، كما أهن

هي تتنقى تتمت  املنظمة ابستقالل مايل عن كل اهليئات احلكزمية افمن قبل املنظمة. و 
         املؤسسات اخلاصة.                                                                                         الدعم افقط من األافراد و 

وقد سامهت املنظمة بفعالية يف تعزعز احرتام حقز  اإلنسان يف العامل من 
قادت املنظمة التحالف الدويل لنضغط من ل عدة تقارعر وأنرطة ودراسات و خال

أجل تبين اتفاقية كمن  استخدام األطفال يف النزاعات املسنحة، كما شاركت يف احلمنة 
حصنت م  ابقي الرركاء يف احلمنة عنى ملن  األلغام املضادة لألشخاص و  الدولية

. كما داافعت عنى ضرورة إرساء عدالة جنائية دولية 0772جائزة نزبل لنسالم سنة 
 إقامة حماكم دولية هلذا الغرض. ا ملتابعة منتهكي حقز  اإلنسان و عرب دعزهت
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، 66génocideاجلماعية  واملنظمة دقيقة يف استعمال العبارات مثل اإلابدة
حيث مل تستعمنها سزى لزصف مذابح مسنمي البزسنة واهلرسك يف التسعينات 

ومذحبة األكراد العراقيني عنى عد صدام حسني  0774ومذابح التزتسي يف رواندا عام 
                                                                                                  . 0777يف حنبجة عام 

 Transaparency international 67منظمة الشفافية الدولية3 .
، وتزجد أمانتها العامة يف 0777هي منظمة دولية غري حكزمية، أتسست عام 

دولة يف العامل. مهمتها هي حماربة الفساد والرشزة يف العامل.  011برلني وتضم أيعد من 
 وتقزم بتصنيف الدول حسب مؤشر مدركات الفساد.

: عرري هذا املؤشر إىل وجزد عالقة بني متغري الفساد ومتغري مؤشر مدركات الفساد
 الفقر، حيث عالحظ أن الدول الفقرية مرتبة يف أسفل اجلدول يف حماربة الفساد.

ح مدركات عرري إىل أن الفساد ظاهرة عصعب ضبطها وقياسها بركل دقيق، ومصطن
وإمنا تقزم عنى مدركات من خالل التقارعر اليت عقدمها اخلرباء ورجال األعمال يف 
القطاع العام وتقزم املؤسسات الدولية كما هز مبني يف الصفحات التالية قياس هذا 

رفاافية الدولية يف األخري بعمنية حسابية الفساد وتقدمي أرقام حزهلا وتقزم منظمة ال
 تقنية لتصنيف الدول وافقا هلذه املعطيات وهذا احلساب.

عررة، حيث عرري الصفر إىل مستزايت عالية  إىلعقزم املؤشر عنى مقياس من صفر 
لنفساد. وكانت من ضمن الدول املرتبة  اقل إدراكأن إدراك الفساد بينما عررة كمثل م

نقطة ودول اافرعقية أخرى مثل كينيا ودول  0.7يف األسفل عنى سبيل املثال هاعيت ب
عربية مثل العرا ، بينما دول غربية احتنت املراتب األوىل يف حماربتها لنفساد حيث 

                                     
 اإلبادة الجماعية ال تكون إال بقتل العديدين لسبب اثني أو ديني أو عرقي. -66
 www/transparency/orgموقعها االلكتروني هو:  -67
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مث الدول  حصنت افننندا والدامنارك ونيزيالندا عنى املرتبة األوىل تنيها اعسالندا
 .7.3االسكندعناافية  األخرى بدرجات أعنى من 

افكل الدول اليت كانت يف أسفل الرتتيب مت تصنيفها يف إطار ما عسمى 
ب"الدول الفاشنة" كالعرا  اليت حصل عنى مراتب متدنية. والصزمال صنفت يف 

يبه  ومل عتغري ترت. 7107حسب ترتيب  77أسفل الرتتيب. أما املغرب افقب  يف الرتبة 
 .7103سنة  77كثريا حيث قب  يف املرتبة 

عركز املؤشر عنى الفساد يف القطاع العام وععرافه بسزء استغالل الزظيفة العامة 
من أجل مصاحل خاصة. وتطرح بعض األسئنة من قبيل قبزل املزظفني احلكزميني 

بري أم الرشاوى أثناء املررتايت أو اختالس األمزال العامة كيفما كان نزع الفساد ك
 صغري، افساد إداري أم سياسي.

 كيفية قياس املؤشر
عقزم ابلقياس اخلرباء والباحثزن ورجال األعمال من خمتنف املؤسسات املستقنة 

 .سفل يف القطاع العام كل سنةذات السمعة الطيبة كما هز مبني يف أ
هز  وإمناوالقياس ال ععتمد عنى معرافة عدد القضااي املعروضة يف احملاكم حزل الرشزة. 

 جمرد مدركات وتصزرات عقزم هبا هؤالء اخلرباء حزل دولة ما.
مصادر املعنزمات اليت ععتمد عنيها اخلرباء ختتنف من سنة ألخرى ولكن و 

 إمجاال ميكن أن نرري إىل املصادر املعروافة وهي:
 افرعقي لنتنمية عقزم مبالحظات حزل احلكامة.البنك اإل -
اليت كمنح نقطة  Fondation Bertelsmannمن طرف  مؤشر احلكامة املستدامة- -

 لكل بند. 01إىل  1من 
  Fondation Bertelsmannمن قبل   مؤشر التحزالت -
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 و - Economiste Intelligence Unitمن قبل  مالحظات تقييم األخطار -
Global Insight 

  Free dom Houseتقرعر حزل الدول يف مرحنة االنتقال  -
  IMD من قبل تقرعر سنزي حزل التناافسية-
  Political Economic risk serviceدليل دويل حزل األخطار  -
-International Justice Projet   تقيم مدى تطبيق الدول لنقانزن واليت منحت

 .77/011نقطة ضعيفة هي  7103املغرب سنة 
 La Banqueتقييم األداء السياسي واملؤسسايت لندول من قبل البنك الدويل  -

Mondial  
  Forum Economic mondialاستطالع اآلراء لألطر املسئزلة من قبل  - -
  .مؤشر دولة القانزن من قبل مرروع العدالة العاملية -

احلد األدىن لنمعنزمات املستقاة جيب أال تقل عنى االعتماد عنى ثالث و 
لكل بند مث عتم  01إىل  1مصادر لكي تدرج الدولة يف اجلدول وكمنح نقطة من 

أي سنم منظمة الرفاافية الدولية. مث ععطى املعدل  011إىل  1وضعها يف سنم من 
 العام.
افترري إىل  011نظيف كماما. أما  أن البند غري إىل درجة عالية من الفساد و 1عرري 

 نظاافة البند وخنزه من الرشزة.

 االنتقادات:
 ال عتم قياس التهرب الضرعيب واختالس وهترعب األمزال.-
 ال عتم قياس اجملهزدات املبذولة يف حماربة الرشزة.-
 ال تقيس املنظمة إال الدول اليت تتزافر عنى معطيات حزهلا.-
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افقط عنى مدركات أي تصزرات ألن الرشزة خمفية وليست  املؤشر ععتمد- -
واضحة وال عتم الكرف عنها إال من خالل الفضائح والتحقيقات 

  ال تزجد بياانت مثبتة.كما القضائية.
ترتيب الدول العررة األوائل وترتيب املغرب والدولة املصنفة  عبني واجلدول أسفنه    

حسب املعطيات الرمسية  7105ؤشر مالمسة الرشزة لسنة وافقا مل يف آخر الرتتيب
خالل مزقعها االلكرتوين  نملنظمة الرفاافية الدولية م

www.transparency.org 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.transparency.org/
http://www.transparency.org/
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 Forum social mondial املنتدى االجتماعي العاملي:. 4
الفعاليات خمتنف احلركات و ضاءا دوليا جيم  ععترب املنتدى االجتماعي العاملي اف

: النقاابت، منظمات الدافاع عن حقز   Anti-mondialisation الراافضة لنعزملة
ات السياسية، الرخصيات الفكرعة اإلنسان، املنظمات غري احلكزمية، احلرك
انتماءاهتا اإلعدعزلزجية. وعهدف املنتدى والسياسية .... وهي تتميز بتنزع مرارهبا و 

 68بدعنة لنمنتدى االقتصادي العامليوشبكة تنظيمية مضادة و  يل حتالفإىل ترك
واملرهزر مبنتدى داافزس والذي جيسد املناصرعن لنعزملة ولنسياسات النيربالية اجلدعدة. 

جهزد خمتنف احلركات املناهضة نتدى االجتماعي إىل تزحيد رؤى و هلذا عسعى املو 
ة حترتم إرساء عزملة كزنيال و لسيادة منطق السز  والرأمس لنعزملة عرب تقدمي بدائل

قراطية ختدم املزاطن والعدالة البيئة و تقزم عنى مؤسسات دميحقز  اإلنسان و 
  القرارات عنى تسمح لنمزاطنني ابملراركة يف صنالجتماعية والتنمية املستدامة و او 

 العاملي. املستزى احملني والزطين و 
عناعر  71و  75ايعل ما بني وقد انعقدت أول قمة لنمنتدى ببزرتز أليغري ابلرب 

منذ ذلك احلني أصبح عركل اد املنتدى االقتصادي العاملي، و مبزاياة م  انعق 7110
حركية اجملتم  املدين العاملي  جيسد التعبئة العاملية ضد العزملة و حمطة اترخيية أساسية يف

حققه بفعل النجاح الذي زره الزاين يف الساحة الدولية. و حضوقزته االقرتاحية و 
املنتدى تقرر أن عنعقد سنزاي مبزاياة م  انعقاد منتدى داافزس. ومت تركيل جمنس دويل 
لنمنتدى عتكزن من حركات و افعاليات افكرعة ذات خربة لتتكنف ابجلانب التنظيمي 

 و االسرتاتيجي لنمنتدى. 
 .: النظام األورويب حلقوق اإلنسانامسالفصل  اخل

                                     
 Inter-وإنما بالحركة البديلة للعولمة، mondialiste -antiAلم تعد تسمى بالحركة المضادة للعولمة -68

mondialiste.. 



73 
 

كمت بنزرة النظام األورويب حلقز  اإلنسان  0747بعد إنراء االحتاد األورويب سنة    
تعزعز الدميقراطية. ز  اإلنسان واحلرايت األساسية و داخل جمنس أورواب حلماعة حق

 ومن بني أهم االتفاقيات األوروبية اليت هتم محاعة حقز  اإلنسان نذكر: 
. وتعنن دعباجة 0751األساسية لسنة  احلرايتاتفاقية محاعة حقز  اإلنسان و  -

إلعالن العاملي حلقز  دولة ( اب 44االتفاقية عنى التزام دول جمنس أورواب ) عددها 
 من أهم احلقز  اليت نصت عنيها االتفاقية: اإلنسان. و 

إلغاء عقزبة اإلعدام، من  التعذعب أو العقزابت أو املعامالت غري احلق يف احلياة و     
ألمن، وحرعة او املهينة، من  االسرتقا  والعمل القسري، واحلق يف احلرعة و نية أاإلنسا

انزنية، املهاجرعن املقيمني بصفة قالتنقل واختيار حمل اإلقامة ومن  طرد األجانب و 
الدعن، احلق يف االنتخاب، عائنية، حرعة التفكري والضمري و الاحلق يف احلياة اخلاصة و 

 من  مجي  أشكال التمييز. 
اعتمدت جلنة ويراء أورواب امليثا  املعدل و  0735مليثا  االجتماعي األورويب لسنة ا -

 . 0777عزليزي  0الذي دخل حيز التنفيذ يف 
جرائم احلرب، مت دم تقادم اجلرائم ضد اإلنسانية و االتفاقية األوروبية حزل ع -

 .7111دخنت حيز التنفيذ يف و  0724عناعر  75اعتمادها يف 
االتفاقية األوروبية اخلاصة ابلزض  القانزين لنعامل املهاجر اليت دخنت حيز التنفيذ  -
 .0777ماعز  0يف 
العقزابت أو املعامالت الال انسانية أو األوروبية لنزقاعة من التعذعب و  االتفاقية -

 مت اعتماد بروتزكزلني منحقني هبا.، و 0777املهينة اليت دخنت حيز النفاذ يف 
 0ثا  األورويب لنغات اجلهزعة أو لغات األقنيات الذي دخل حيز التنفيذ يف املي -

 .    0777مارس 
دخنت حيز و  0775افرباعر  0اتفاقية اإلطار حلماعة األقنيات القزمية اعتمدت يف  -

 .0777افرباعر  0التنفيذ يف 
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 .7111عزليزي  0االتفاقية أألوروبية اخلاصة حبقز  الطفل دخنت حيز التنفيذ يف  -
كرامة الكائن اإلنساين إياء تطبيقات عنم األحياء اتفاقية محاعة حقز  اإلنسان و  -
 0772ابرعل  4الطب األحيائي(، مت اعتماده يف الطب ) اتفاقية حقز  اإلنسان و و 
 .7111مارس  0دخنت حيز التنفيذ يف و 
 .7110نزنرب  7االتفاقية األوروبية حزل اإلجرام املعنزمايت، مت اعتمادها يف  -

  احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان:

افقد  ا النظام األورويب حلقز  اإلنسان.ذتركل احملكمة األوروبية جزءا من ه
 0777أدخنت عنيه عدة تعدعالت كان آخرها عام و  0757دأت احملكمة عمنها عام ب

، كما 0757النجنة األوروبية حلقز  اإلنسان اليت كان معمزال هبا منذ  حيث مت إلغاء
الذي كان اختياراي ال عنزم إال كمة يف تنقي الركاوى الفردعة و أن اختصاص احمل

 اختصاصا إجباراي.  00الدول األطراف أصبح مبزجب الربوتزكزل 
تتألف احملكمة من عدد من القضاة عساوي عدد الدول اليت صادقت عنى و 

قية سامية وأن صفات أخال جيب أن تتزافر افيهماقية األوروبية حلقز  اإلنسان، و االتف
عتمتعزا بكفاءات وخربات واسعة يف جمال القانزن وحقز  اإلنسان وععمنزن ابستقالل 

معية االسترارعة جملنس عتم انتخاهبم أبغنبية األصزات املعربة ألعضاء اجلعن الدول. و 
قضاة احملكمة بعد ثالث  تنتهي مهمة نصفأورواب وذلك ملدة ست سنزات، و 

 لنمحكمة اختصاصان:د احملكمة جنساهتا بسرتاسبزرغ. و تعقسنزات. و 
عنيها ائي يف القضااي اليت هتم تفسري وتطبيق االتفاقية وبروتزكزالهتا، و اختصاص قض -
                            يف الركاوى الفردعة.                                                                          تبث يف الركاوى افيما بني الدول و أن 
لكن بعد اعتماد  اختصاص استراري: مل عكن لنمحكمة اختصاص استراري، -

دخزله حيز التنفيذ أصبح إبمكان احملكمة تقدمي آراء استرارعة حزل و  00الربوتزكزل 
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ذلك بطنب من قة بتفسري االتفاقية األوروبية وبروتزكزالهتا و املسائل القانزنية املتعن
 الحتاد األورويب ) جمنس الزيراء(. جمنس ا
من االتفاقية(،  77املادة تعرض أمام احملكمة شكاوى الدول )ميكن أن و 

افراد أو املنظمات غري احلكزمية والركاوى الفردعة املقدمة من قبل األافراد أو جممزعة أ
    من االتفاقية(.                                                    74املادة )
 ال بد من تزافر جممزعة شروط لقبزل هذه الركاوى:و 
 استنفاذ طر  الطعن الداخنية. -
 تقدمي الركاوى يف ستة أشهر من اترعخ صدور القرار القضائي النهائي. -
 غري جمهزلة املصدر.أن تكزن الركزى معنزمة و  -
إقنيمية أال تكزن الركزى قد عرضت سابقا عنى احملكمة األوروبية أو عنى هيئة  -

 أو دولية أخرى.
ة و  تنتهي القضية املعروضة عنى احملكمة األوروبية حلقز  اإلنسان إما عرب ترضي
يف حالة التزصل إىل حل عتم شطب القضية، أو وتسزعة ودعة بني طريف النزاع، و عادلة 

هنائية بعد صدورها من الغرافة حكم يف القضية وتكزن األحكام معننة و إصدار 
 الكربى. 
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 لقسم الثاين:ا

 .تطبيقات حقوق اإلنسان ابملغرب
 

 

 

 

 

 

 

 

ميكن أن جنزم أن املغرب تبعا لنتطزر االقتصادي واالجتماعي واالنتقال 
الدميقراطي الذي ععرافه والتطزرات العاملية خاصة يف ميدان حقز  اإلنسان واهنيار 
األنظمة الرمزلية اثر كل هذا عنى تطزر حقز  اإلنسان. افمنذ التسعينات من القرن 
املاضي عرف املغرب  انفراجا سياسيا ساهم يف حتقيق تقدم منمزس يف جمال احرتام 
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ونتج عنه اخنفاض عدد اخلروقات و التجاويات بركل واضح  ،حقز  اإلنسان
 ترار الصحف احلرة.وأصبح ابإلمكان افضحها بفضل حرعة التعبري وان

ية لرتسيخ دولة تررععة و قد أقدم املغرب عنى القيام بعدة إصالحات مؤسساتيو 
اقيات الدولية اليت ملالئمة ترسانته القانزنية الداخنية م  مقتضيات االتفاحلق والقانزن و 
القانزن اجلنائي، املسطرة اجلنائية، قزانني احلرايت العامة، قانزن احلالة صاد  عنيها )

املدنية،....(. واملهم أن املغرب ختنى عن افكرة اخلصزصية يف مفهزم احلقز  واحلرايت 
ليتبىن افكرة الكزنية وهذا يف حد ذاته تطزر منمزس. ألن التخفي وراء اخلصزصية قد 

حيث عتم تربعره بسبب ، ص قانزن اإلرهابكما حيدث خبصز ،  هاكاتعربر االنت
 خصزصية الزض  احلايل. 

أهم االتفاقيات الدولية املتعنقة حبقز  عال افقد اخنرطت بالدان يف معظم و واف
لدولية الكزنية حلقز  اإلنسان. أكدت إرادهتا السياسية  لإلقرار ابملرجعية انسان و اإل
الن العاملي حلقز  اخلمسني لإلعدة و ملنكية مبناسبة الذكرى الزاحقد أكدت الرسالة او 

يار اسرتاتيجي ابلنسبة عنى أن احرتام حقز  اإلنسان هز خ 0777سنة  اإلنسان
 حقز  اإلنسان،:اإلسالم و  أنه ال تعارض بنيلنمغرب، و 
جندد التزامنا حبقز  اإلنسان و بقيم احلرعة، ذلك أننا نؤمن إمياان راسخا أن "

االلتزام ابملزاثيق املكرسة هلذه احلقز  ليس ترافا أو مزضة، احرتام حقز  اإلنسان و 
بل ضرورة تفرضها مستنزمات البناء و التنمية و التقدم. و حنن نرى من جهتنا أن ال 
تضارب بني اإلسالم الذي كرم بين آدم و بني حقز  اإلنسان، من أجل ذلك نرى 

 .69"أن القرن املقبل سيكزن قرن حقز  اإلنسان أو ال عكزن
تبقى مسألة ترسيخ حقز  اإلنسان وإرساء دولة م  كل هذا التطزر املنمزس، و 
يق القزانني القانزن عتطنب مزعدا من اجلهزد خصزصا عنى مستزى تطباحلق و 

                                     
 .                                      طف من الرسالة الملكيةمقت -69
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ملمارسة كذا عنى مستزى اوتكرعس سيادة القانزن ومساواة مجي  املزاطنني أمامه و 
 اجملتم .  نرر ثقاافة حقزقية داخل العمنية حلقز  اإلنسان و 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                               
 األول :  شروط  إصالح  املنظومة  احلقوقية.  فصلال
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أرضية صنبة لتطبيقها  لكي عتم تفعيل املنظزمة احلقزقية ابملغرب ال بد من تزافري
وهذا ال عتحقق إال بررطني: مأسسة هذه احلقز  من أجل ضمان محاعتها، والقيام 
إبصالحات مؤسساتية وتررععية ودستزرعة. كما أن إرساء ثقاافة حقز  اإلنسان 
تساعد املزاطنني عنى التربث هبا واملطالبة بتطبيقها وتتب  منتهكيها وهذا عتطنب 

               ناميكي.                                                                                                                      وجزد جمتم  مدين دع
 املطلب األول:  اإلصالحات التشريعية والدستورية.

لكي عقط  املغرب م  خصزصية احلقز  وعضمن احرتامها افقد قام الدستزر 
ابلتنصيص يف دعباجتة عنى تربث البند حبقز  اإلنسان كما  0777املراج  لعام 

 هي متعارف عنيها دوليا:                                                          
املنظمات الدولية، افان املمنكة إدراكا منها لضرورة إدراج عمنها يف إطار "

م ما تقتضيه مزاثيقها من مبادئ املغربية، العضز العامل يف هذه املنظمات تتعهد ابلتزا
                                           تؤكد تربثها حبقز  اإلنسان كما هي متعارف عنيها عامليا".                                                                       وحقز  وواجبات، و 

املعدل بريء جدعد وهز حرعة املبادرة اخلاصة نتيجة النداثر  0773ونص دستزر    
 0777افان الدستزرعن األخريعن املعدلني أال ومها دستزر  ،النظام االشرتاكي. ويف الزاق 

بق لندساتري مل عغريا شيئا كبريا عنى مستزى حقز  اإلنسان. افقد س 0773ودستزر 
أن نصت عنى العدعد من احلقز  واحلرايت.  0727و  0721و  0737الثالثة لسنة 

افقد نصت عنى مسز القانزن وعدم رجعيته ومبدأ املساواة ومنها مساواة الرجل واملرأة 
والتمت  ابحلقز  السياسية املتمثنة يف حق االنتخاب وتقند املناصب والزظائف 

كل ربزع املمنكة وعدم إلقاء القبض واحلبس والتعذعب إال احلكزمية وحق التجزال يف  
 وافقا لنقانزن وضمان حرمة املنزل وسرعة املراسالت وحرعة االعتقاد والرأي والتجم .               

نها عإال أن املالحظ أن هذه احلقز  الزاردة يف الدساتري املغربية ابلرغم من تعد
قز  كحقز  اجليل الثالث مثل احلق يف لعدعد من احلااملستمر غضت الطرف عن 
نص عنى احلق يف بيئة سنيمة وحقز   7100إال دستزر بيئة سنيمة ويف حياة كرمية. 
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، مما جعل بعض الباحثني عنعته بدستزر حقز  70كثرية تنتمي إىل اجليل الثالث أخرى
                                                      اإلنسان.

إضاافة إىل اإلصالحات الدستزرعة، افقد عرف املغرب إصالحات تررععية مهت    
                   : عدة قزانني من أمهها

إنراء مدونة احلرايت العامة وقانزن النقاابت املهنية وقانزن االنتخاابت ومدونة    
احلقز  األسرة وقانزن الصحاافة وقانزن األحزاب السياسية وغريها. وكنها عزيت من 

 واحلرايت ابملغرب. إضاافة إىل عدة قزانني من بينها:                                                     
اخلاص بقم  التظاهرات املخالفة  0775عزنيز  77القانزن املتعنق إبلغاء ظهري  -

تسيري ظيم و نسنطة والقانزن املتعنق بتنلننظام العام واألافعال املاسة ابالحرتام الزاجب ل
برأن تنظيم  0757نزنرب  05تتميم ظهري سجنية والقانزن املتعنق بتغيري و املؤسسات ال

املتعنق بدخزل وإقامة األجانب واهلجرة غري املرروعة القانزن حق أتسيس اجلمعيات و 
                             صدور مدونة الرغل.                                                                        و 

 وقد مست هذه اإلصالحات القانزنية جممزعة من امليادعن املهمة نذكر منها:                                                
 حقوق املرأة: -1

قبل أن نتحدث عن حقز  املرأة وتطزرها يف املغرب ال أبس أن ننقي نظرة عن 
اإلسالمي ألن العدعد من الذعن كانزا عطالبزن بتغيري  حق املرأة ودورها يف الدعن

 األحزال الرخصية إىل مدونة األسرة اعتمدوا عنى افكرة خاطئة مفادها أن املرأة
املسنمة والعربية ال تتمت  حبقزقها بسبب نظرة اإلسالم هلا )املنهج الثقايف 

 االسترراقي(.
رسزل واألحادعث افالنصزص اإلسالمية من قرآن وسنة شرعفة من سرية لن

الررعفة تظهر لنا مدى تكرمي اإلسالم هلا. ما حدث هز أتوعل وممارسات اجملتم  

                                     
  .2111من الدستور المغربي لسنة  31انظر الفصل  -70
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بسبب عقنية بعض الرجال وذعزع كمثالت خاطئة عن املرأة أبهنا جمرد جسم وأهنا 
خنقت لنمتعة ال غري وأن الرجل من حقه أن عفعل هبا ما عراء. هذه التمثالت 

ورا أو جهال ورددها العدعد من املفكرعن العرب والعدعد اخلاطئة نسبت إىل اإلسالم ي 
من اجلمعيات النسزعة واملستررقني واألجانب خاصة ومايالت هذه الصزرة عالقة يف 

 أذهاهنم. 
ة القالئل م  تزنس اليت ترهد ـة واإلسالميـععترب املغرب من البندان العربيو 

 les)ة ـمعيات النسزعتطزرا يف ميدان األسرة وحقز  املرأة. وقد نرطت اجل
Associations féministes)  .مؤخرا بركل كبري تبعا لدعنامية اجملتم  املدين املغريب

العدعد من القزانني اجلدعدة واليت أدت  عيل هذا املعطى السزسيزلزجي صدرتولتف
إىل حتسني الزضعية القانزنية لنمرأة. ومن أهم هذه التغيريات القانزنية املدونة اجلدعدة 

واليت عكست منطق التزاافق والتفاوض  7114لألسرة و اليت دخنت حيز التنفيذ سنة 
الذي عرهده املغرب عنى الساحة السياسية واالجتماعية. ولكي نفهم جيدا املدونة 

                                               جيدر بنا أن نتطر  إىل مالبساهتا والظروف اليت أنتجتها.                                                        
 مالبسات تغيري املدونة.  

لقد وجد مرروع تغيري املدونة مصدره يف املؤكمر الدويل لنمرأة املنعقد يف بكني 
. افقد أرادت الدول الثالثة لنمغرب العريب تزحيد مدونة األحزال 0775سنة 

إجراء من أجل مدونة مغاربية مزحدة الرخصية. افقدمزا مدونة بدعنة بعنزان "مائة 
 . 71"وداعية لنمساواة لألحزال الرخصية وحقز  املرأة

قدم البنك الدويل عرب مسؤول "برانمج جندر" إبافرعقيا الرمالية والرر   
األوسط، إىل يليخة الناصري سكرترية الدولة يف التضامن االجتماعي آنذاك، سنة 

                                     
71 -  Zakya Daoud, « Le plan d’intégration de la femme, une affaire révélatrice, un  -
débat virtuel », Annuaire de l’Afrique du Nord , tome XXXVIII, 1999, CNRS, p. 

245.                                                                                                                             
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التنمية. وامليادعن املرار إليها يف املرروع كمس حتدعدا مرروع إدماج املرأة يف  0777
 الرتبية وحمز األمية والصحة اإلجنابية وتقزعة السنطة القانزنية والسياسية واالجتماعية.                  

بدال من مقاربة األسرة. إن  (genre) إن تغيري املدونة كمت حسب مقاربة النزع 
إىل قامزس السزسيزلزجيا الفرنسية وهي ترعد  اإلجننيزعة دخنت (gender)كنمة النزع 

الرتكيز عنى االختالافات االجتماعية بني اجلنسني وليس عنى االختالافات البيزلزجية. 
، (féministes)مبعىن آخر افإنه، حسب عنماء االجتماع املداافعني عن املسألة النسزعة 

وأن اجملتم  هز الذي افإن األدوار اخلاصة املتعنقة ابجلنس أدت إىل أدوار اجتماعية 
       حاافظ عنيها افيما بعد واعتربها طبيعية.

افإذا كانت النساء عقمن أبعمال البيت والرجال ععمنزن يف اخلارج، افال ععين 
 هذا أهنن أقل من الرجال ولكن اجملتم  هز املسؤول عن هذا. 

 ،آخر افمقاربة النزع ترعد إذن املساواة يف احلظزظ بني الرجال والنساء. مبعىن
افال بد  وإمنا اجملتم  هز الذي حرمها من التطزر. ،املرأة ليست أقل من الرجل ابلطبيعة

إذن من منحها هذه الفرصة يف التطزر االجتماعي. إن هذه املقاربة تتعارض كماما م  
مقاربة األسرة اليت تعرتف ابلفرو  البيزلزجية واجلسمية بني الرجل واملرأة وابلتايل 

 ألدوار وتكامال يف الزظائف.                                                                اختالافا يف ا
 و 05عؤكد املساواة يف احلقز  بني الرجل واملرأة. افالفصزل ،  7100إن دستزر 

 جتعل املرأة عنى قدم املساواة م  الرجل.  07الفصل خاصة و  03
وبعد سنزات من املناقرة واحلزار بني الراافضني لنخطة واملداافعني عنها وبعد 
تزاافق كل افعاليات اجملتم  يف جلنة ترأسها بزستة، أعطى املنك حممد السادس مزاافقته 

. ما عالحظ عنى 7114ملدونة األسرة اجلدعدة والذي صاد  عنيه الربملان يف عناعر 
ت آبراء اجلمعيات النسزعة ومل حتد عن إطار التعدعالت أهنا جاءت تزاافقية: أخذ

الررععة اإلسالمية. وكذلك أراد املنك أن تكزن هذه التعدعالت مطابقة م  وظيفته  
كأمري لنمؤمنني ومزحد األمة. حيث ال ميكنه أن مييل إىل طرف دون آخر ليحاافظ 
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ئ الررععة عنى التزاين. وابلفعل افإن كل ما جاء يف املدونة اجلدعدة عتطابق م  مباد
حيث مت النجزء إىل اآلراء األكثر مرونة. النقطة الزحيدة اليت خالفت الررععة تتعنق 
ابلزيل حيث مت حذف هذا الررط. افالزواج يف الررععة اإلسالمية ال ميكن أن عتم 

 دون ويل ومزاافقة الزوجة. 
عمزما نالحظ نزعا من التطزر الفكري لكال الطرافني. افالزصزل إىل التزاافق 

عين التنايل عن بعض املزاقف ونزعا من االنفتاح والنضج : اإلسالميزن قبنزا ابلتغيري ع
ولز بعد نقاشات مادام أن املدونة ليست مقدسة وإمنا هي اجتهاد افقهي الذي ععترب 
ضروراي يف اإلسالم. واملداافعزن عن املدونة احرتمزا اإلطار القانزين والررعي حىت ال 

 اإلسالمية.  عتم اخلروج عن الررععة
بعض الفقرات من املدونة اجلدعدة اليت أاثرت ونرري هنا من ابب املثال افقط 

 : نقاشا واسعا
أصبحت األسرة حتت مسؤولية الزوجني وليست خاصة افقط  املسؤولية اجلماعية: -

 ابألب. 
 ال حتتاج املرأة إىل ويل لتتزوج. الوالية: -
 لنسبة لنفتاة.سنة اب 07إىل  03انتقل من  سن الزواج: -
أصبحت خاضعة لرروط جيعنها صعبة التحقق. وحيتاج الزوج إىل  تعدد الزوجات: -

 إذن من القاضي حىت ععقد عنى امرأة أخرى.
النكاح الذي عنعقد ابخلارج عصبح معرتافا به بررط وجزد شاهدعن  الزواج املدين: -

 مسنمني.
تطنيق الزوج المرأته أصبح أصبح لنمرأة احلق يف طنب الطال . كما أن  الطالق: -

 خاضعا إلذن من القاضي. 
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يف حالة الطال  افإن حضانة األطفال ترج  إىل األم مث األب مث إىل  احلضانة: -
 اجلدة. 

 لألوالد احلق يف أن عرثزا من جدهم.  اإلرث: -
 ري أمالكهم.بإمكانية إبرام عقد بني الزوجني من أجل تد توزيع األمالك: -
زوج عنيها حيث أن لنمرأة أن تررتط يف عقد الزواج عدم الت الزوجاتتقييد تعدد  -

إذا مل عكن هناك شرط وجب استدعاء املرأة األوىل ألخذ ابعتبار ذلك حق هلا. و 
                                                                            لنمرأة املتزوج عنيها احلق يف طنب التطنيق لنضرر.                                         قتها، وإخبار الزوجة الثانية. و مزااف
إلخالل الزوج بررط من شروط عقد الزواج  توسيع حق املرأة يف طلب التطليق -

                                                       أو اإلضرار ابلزوجة مثل عدم النفقة أو اهلجر أو العنف.                                                          
معاقبة حماربته لنتمييز والعنف بتجرمي و وعزي القانزن اجلنائي اجلدعد من 

اإلعذاء اليت عرتكبها أحد األيواج يف حق يوجه. وكل أنزاع العنف و  72التحرش اجلنسي
ق كل من ارتكب من القانزن اجلنائي عنص عنى عقزابت صارمة يف ح 414افالفصل 

اإلعذاء ضد يوجته، كما عنص و جرحا أو أي نزع آخر من العنف و عمدا ضراب أ
عنى أن كل من استعمل ضد الغري هتدعدات أو وسائل لإلكراه أو أعة  517الفصل 

ة، ععترب وسينة أخرى مستغال السنطة اليت ختزهلا له مهامه، ألغراض ذات طبيعة جنسي
مخسة ابلغرامة من ب ابحلبس من سنة إىل سنتني و مرتكبا لنتحرش اجلنسي وععاق

سنة( يف  71إىل  01من آالف إىل مخسني ألف درهم. ومت تردعد جرمية االغتصاب )
احلاالت اليت تكزن افيها املرأة املتعرضة لالغتصاب عاجزة أو معاقة أو حامال أو افاقدة 

الفصل سابقا )سنة  05سنة عزض  07لقزاها العقنية أو عقل سن اجملين عنيها عن 
473                                                                                           .) 

                                     
وسع مشروع القانون الجنائي من مفهوم التحرش الجنسي ليشمل الفضاءات العمومية وزمالء العمل  -72

 عبر الوسائل االلكترونية. والتحرش



95 
 

خزلت املسطرة اجلنائية لنزوجة أعضا وليس لنزوج افقط، كما كان معمزال به و 
 يف السابق، االستفادة من العذر املخفف لنعقزبة عند ارتكاب أحدمها جرائم القتل أو

اخليانة شرعكه عند مفاجأهتما متنبسني جبرمية رح أو الضرب يف حق الزوج اآلخر و اجل
ية لننيابة العامة إمكانية املتابعة التنقائ 470خزل الفصل (. و 407الزوجية )الفصل 

أعضا )وكان القانزن السابق خيصصه لنزوجة افقط( الذي عتعاطى اخليانة الزوجية  لنزوج
                                                يف غياب الزوج اآلخر خارج تراب املمنكة.                                                                                       

بتعدعالت مهمة منها كمتي  املرأة  7114ة الرغل اجلدعدة لسنة وجاءت مدون
أسابي  بعد الزالدة.  2أسابي  قبل الزض  و 2أسبزعا،  04األجرية إبجاية والدة مدهتا 

 77وال ميكن ترغينها خالل األسابي  السبعة املزالية لنزالدة. وكمتد اإلجاية إىل 
بعطنة غري مدافزعة األجر ملدة  وتتمت  أسبزعا يف حال كمخض عن الزالدة مرض.

 سنة.
عنى مدى عام كامل من اترعخ استئناافها العمل وتتمت  األم األجرية عزميا و 

نصف ها األجر مدهتا نصف ساعة صباحا و بعد الزض  ابسرتاحة خاصة عؤدى عن
ساعة مساءا لكي ترض  مزلزدها خالل أوقات العمل. ومين  عنى املرغل إعقاف 
األجرية اليت تكزن يف وض  محل أو يف افرتة النفاس. ويف حالة إخالله ابلقانزن ععاقب 

 درهم.    71111إىل  01111املرغل بغرامة من 
 احلقوق السياسية للمرأة

املساواة واملناصفة وحظر كل يف دعباجته عنى مبادئ  7100لقد نص دستزر 
 عنى ما عني: 07أشكال التمييز. كما خصص الفصل 

عتمت  الرجل واملرأة، عنى قدم املساواة، ابحلقز  واحلرايت املدنية والسياسية "
واالقتصادعة واالجتماعية والثقاافية والبيئية، الزاردة يف هذا الباب من الدستزر.... 

بني الرجال والنساء. وحتدث هلذه الغاعة هيئة  تسعى الدولة إىل حتقيق املناصفة
 .لنمناصفة ومكاافحة أشكال التمييز..."
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وقد قامت الدولة عنى تفعيل بنزد هذا الفصل من الدستزر من خالل إقرار 
مقعدا،  71ختصيص الئحة وطنية ب من خالل  كمثينية لننساء عنى املستزى السياسي

 .زابيف جمنس الن لنرباب 71ومنها لننساء  31
حتقيق مبدأ املناصفة بني الرجال والنساء؛ ومت إحداث هيئة دستزرعة هي هيئة  و

 . 73املناصفة ومكاافحة كل أشكال التمييز
كما أن كمثينية النساء عنى املستزى اجلهزي جيب أال تقل عن ثنث األعضاء 

من القانزن  22يف جمنس اجلهة ويف اجلماعات الرتابية األخرى هذا ما ترري إليه املادة 
 .7100لسنة  00.57التنظيمي املتعنق ابنتخاب أعضاء جمالس اجلماعات الرتابية رقم 

ة  كما أن القانزن ألزم عنى كل جمنس مجاعي إحداث جلنة استرارعة تدعى جلن
املساواة وتكاافئ الفرص تتكزن من شخصيات كفئة من اجلنسني تنتمي إىل مجعيات 

 ماعي.                                         حمنية عقرتحها رئيس اجملنس اجل
                                              :  حقوق الطفل -2   

شخصية مستقنة ومهمة هلا مركزها القانزين  0777أصبحت لنطفل منذ سنة 
اخلاص واليت جسدهتا اتفاقية األمم املتحدة حلقز  الطفل اليت اعتمدهتا اجلمعية 

 .077174واليت دخنت حيز التنفيذ سنة  0777مية سنة العمز 
وميزت هذه االتفاقية بني ثالث أنزاع من احلقز : حقز  البقاء والنمز 

 .75وحقز  احلماعة وحقز  املراركة
 األبافحقز  البقاء ترمل حقه يف احلياة، ويف االسم واجلنسية والعيش م  

ق يف التعنيم والراحة ووقت واحلق يف الصحة ويف مستزى معيري مالئم واحل واألم
 الفراغ ويف النعب.

                                     
 من الدستزر 043  الفصل -73
 .1883صادق المغرب عليها سنة  -74
 .27، ص. 2117، دار القلم، الرباط، حقوق اإلنسان والحريات األساسيةعمر بندورو،  -75
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واملراركة يف احلياة الثقاافية  رأعهأما حقز  املراركة افترمل حقه يف التعبري عن 
 والفنية.

أما حقز  احلماعة افترمل محاعته من مجي  أشكال التمييز ومن احلرمان من 
واملخدرة واملؤثرة عنى اهلزعة، ومحاعته من اإلمهال األسري ومحاعته من املزاد الضارة 

الصحة والعقل، ومحاعته من االستغالل اجلنسي ومن البي  أو االختطاف ومن ضروب 
 املعامنة القاسية....

وقامت اجلمعية العامة لألمم املتحدة بسبب ايدايد الزج ابألطفال يف احلروب 
فال يف املسنحة إبصدار الربوتزكزل االختياري املنحق ابالتفاقية بران إشراك األط

 .7111ماي  75النزاعات املسنحة بقرار بتارعخ 
وقامت اجلمعية أعضا إبصدار بروتزكزل اختياري منحق ابالتفاقية بران بي  

 .7111ماي  75األطفال واستخدامهم يف الدعارة واملزاد اإلابحية اعتمدته بتارعخ 
ن وسامهت منظمات دولية اتبعة لألمم املتحدة يف محاعة حقز  األطفال م

والذي أكد عنى التزام الدول  0777بينها منظمة العمل الدولية حيث أصدرت إعالن 
 ابحرتام أربعة مبادئ أساسية:

 حرعة التجم  وحق املفاوضة اجلماعية.-
 القضاء عنى مجي  أشكال العمل اجلربي.-
 القضاء الفعني عنى ترغيل األطفال. -
 إلغاء التمييز يف جمال العمل.-

 ليزنيسيف تعترب منظمة رائدة يف محاعة حقز  األطفال.كما أن منظمة ا
وضعية األطفال ابملغرب تعرف انترارا واستفحاال. افاألطفال املتخنى عنهم و   

يف شزارع العاصمة وغريها من املدن واألطفال املتسكعني عثري االنتباه. إن هذه الفئة 
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االجتماعية اهلرة قد تكزن بسهزلة عرضة لالعتداء اجلنسي واالستغالل بكل أنزاعه. 
يجة هلذه الظزاهر ولألوضاع السزسيز اقتصادعة افظاهرة ترغيل األطفال القصر هز نت

 املزرعة لكثري من العائالت املغربية.                                                                           
وقد بدأ املغرب ابالهتمام حبقز  الطفل وعدالة األحداث اجلاحنني حدعثا كما 

اإلنساين الذي مل عهتم هبذا إال يف منتصف  هز الرأن ابلنسبة لنقانزن الدويل
، حيث اعتمدت اجلمعية العامة 0777الثمانينات من القرن املاضي. افابتداء افقط من 

لألمم املتحدة اتفاقية األمم املتحدة حلقز  الطفل. افأصبحت نظرة القانزن الدويل 
 زين اخلاص.                                                                                      حلقز  اإلنسان لنطفل تعترب أن لنطفل شخصية مستقنة هلا مركزها القان

ولنتخفيف من هذه الزضعية ومحاعة حقز  الطفل قام املغرب بزض  التدابري 
 القانزنية الاليمة ولز أهنا تبقى غري كاافية. 

املمنكة  تلية، قاميف سيا  مالئمة القانزن الزطين م  االتفاقيات الدو 
بتكرعس مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة افيما خيص منح جنسية الطفل، حيث ميكن 

. ولكن املغرب حتفظ عنى املادة 76أن أيخذ الطفل جنسية أمه املغربية املتزوجة أبجنيب
من االتفاقية الدولية حلقز  الطفل اليت تنص عنى احلق يف اختيار مذهبه الدعين  04

 نظرا لتعارضها م  الدعن اإلسالمي ومقتضيات الدستزر املغريب. 
وهكذا اهتم املررع بعدالة األحداث اجلاحنني بدءا بررطة خمتصة يف جمال 

عة والتهذعب. وقد البحث التمهيدي مرورا بقضاء متخصص وصزال إىل تدابري احلما
 سنك القانزن اجلنائي اجلدعد يف معاجلته لقضااي األحداث عدة تدابري منها: 

  .77جترمي بي  األطفال -

                                     
 انظر القانون الدولي الخاص. -76
 الفقرة األوىل 432الفصل  -77
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جترمي العمل القسري لألطفال و عقصد القانزن ابلعمل القسري: " إجبار الطفل  -
عنى ممارسة عمل ال عسمح به القانزن أو القيام بعمل مضر بصحته أو سالمته أو 

  .78أخالقه أو تكزعنه"
جترمي استغالل أطفال قاصرعن يف مزاد إابحية أو استغالهلم جنسيا أبعة وسينة   -

كانت سزاء أثناء املمارسة الفعنية أو املراهدة أو تصزعر لألعضاء اجلنسية لألطفال 
        .79عتم عرضها ألغراض ذات طبيعة جنسية

يف جسده أو صحته أو كرامته   تردعد العقزابت ابلنسبة ألافعال كمس الطفل -
و تصل العقزبة إىل  كتحرعض أو ترجي  القاصرعن عنى ممارسة الدعارة أو البغاء

 . 80السجن املؤبد إذا ارتكبت اجلرمية بزاسطة التعذعب أو أعمال وحرية
سنة، حيث ععترب كامل املسؤولية إال أنه جيزي  07الراف  من سن الرشد اجلنائي إىل - 

ية نظاما قضائيا  احلماعة أو التهذعب. وخصصت املسطرة اجلنائأن خيض  لتدابري
هز متدرج عتركل من هيئات خمتنفة سزاء عنى مستزى احملكمة خاصا ابألحداث و 

أو عنى مستزى حمكمة االستئناف  قاضي األحداث، غرافة األحداث()االبتدائية 
املنسزبة املسترار املكنف ابألحداث الذي عتزىل مهمة التحقيق يف األمزر )

لألحداث، غرافة اجلناايت االستئناافية لألحداث(. كما مت إحداث مراكز خاصة 
ذعب وهي هتتم ابألحداث التهني األحداث تسمى مراكز اإلصالح و ابجلاحن

إدماجهم سنة هبدف إعادة أتهينهم و  71األشخاص املدانني الذعن تقل أعمارهم عن و 
  يف اجملتم .                                                                                                                  

إحداث نظام قاضي األحداث ابحملكمة االبتدائية وإعطاءه دورا افاعال يف محاعة  -
ف ابألحداث لدى حمكمة األحداث وتعزعز نفس الدور ابلنسبة لنمسترار املكن

 االستئناف.                                                                               

                                     
 .7الفقرة  432الفصل   -78
 517الفصل  -79
  477الفصل  -80
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إحداث هيئات قضائية خمتصة لننظر يف قضااي األحداث عرأسها وجزاب قاض  -
مكنف ابألحداث. وأوكل لنزكيل العام لنمنك تعيني قاضي النيابة العامة املختص 

  األحداث.                                                                      بقضااي
ختصيص افئة من ضباط الررطة القضائية مكنفني ابألحداث انسجاما م  ما  -

 نصت عنيه االتفاقيات الدولية.           
ذا سنة ابلسجن إ 07السماح بصفة استثنائية إبعداع احلدث الذي عتجاوي عمره  -

تبني أن هذا اإلجراء ضروري لكن م  احلرص عنى وضعه يف مكان بعيد عن 
 الراشدعن.                                                                                  

ويف حالة إصدار عقزبة لنجرمية افإهنا ختفض إىل النصف دون أن تزعد مدة 
 هي اإلعدام أو السجن املؤبد.  سنزات إذا كانت العقزبة 01السجن 
وض  قانزن احلالة املدنية جممزعة من التدابري القانزنية حلماعة حق الطفل يف و 

و االسم ويف احلفاظ عنى هزعته خصزصا ابلنسبة لنطفل املزلزد من أبزعن جمهزلني أ
كيل املنك بصفة  هاتني احلالتني عصرح بزالدته و يفالطفل املتخنى عنه بعد الزض  و 

رحيه نقائية أو بناء عنى طنب من السنطة احملنية أو كل من ععنيه األمر، معزيا تصت
د عمر املزلزد عنى وجه التقرعب برهادة طبية حتدمبحضر منجز يف هذا الرأن، و 

أمساء أبزعن أو اسم أب إذا كان معروف األم. وخيتار له اسم  شخصي واسم عائني و 
تزىل التصرعح به أمه أو من عقزم مقامها، كما و إذا تعنق األمر اببن جمهزل األب، ت

ختتار له امسا شخصيا و اسم أب مرتقا من أمساء العبزدعة هلل و امسا عائنيا خاصا 
                                    هبا.                                                                                                                         

يف ميدان الرغل أكدت مدونة الرغل اجلدعدة عنى أن سن ترغيل و 
سنة يف السابق، و مين  ترغيل األحداث  07سنة بعد أن كانت  03األحداث هي 

دون الثامنة عرر يف األشغال اليت تفز  طاقتهم أو ثركل خطزرة عنيهم أو تعيق 
مبادئ منظمة العمل الدولية اليت كمن  ترغيل منزهم مثل العمل النيني انسجاما م  

من خالل منح  لألطفالمحاعة  044األطفال. وأحاطت مدونة الرغل خاصة املادة 



81 
 

سنة عنى طبيب  07الذعن عقل سنهم عن  األجراءالعزن صالحية عرض مجي  
من أن العمل املزكزل له  التأكدمبسترفى اتب  لنزيارة املكنفة ابلصحة العمزمية قصد 

  عفز  طاقته.ال
عنى مستزى الرتبية والتعنيم وحملاربة األمية واهلدر املدرسي املبكر طبق املغرب و 

قد حاول املغرب مالئمة . و اخلمسة عررإجبارعة التعنيم األساسي إىل غاعة سن 
القزانني اخلاصة ابلرغل لقانزن اجلنائي وقانزن اجلنسية و القزانني الداخنية خصزصا ا

 فاقية الدولية حلقز  الطفل. م  مقتضيات االت
ضماانت مؤسساتية حلماعة  77يف مادته  7100وأحاط الدستزر املغريب لسنة 

 مهمة: إليهالطفزلة بدعزته إلنراء جمنس استراري لألسرة والطفزلة. حيث أوكل 
اتمني تتب  وضعية األسرة والطفزلة، وإبداء آراء حزل املخططات الزطنية "

امليادعن، وتنريط النقاش العمزمي حزل السياسات العمزمية يف جمال املتعنقة هبذه 
األسرة، وضمان وتتب  واجناي الربامج الزطنية املقدمة من قبل خمتنف القطاعات 

                                  ".                                                                                              واهلياكل واألجهزة املختصة
 القاصرات ادماتاهرة تشغيل اخلظ.                                                                  

 تقرعران األول صادر من منظمة مراقبة حقز  اإلنسان  7115سنة  صدر يف   
Watch Human Rights منظمة افهم ترغيل األطفال الثاين من  وUndrstanding 

children Work   إلاثرة االنتباه إىل ظاهرة ترغيل الفتيات القاصرات كخادمات
بيزت ببالدان. وهذا بسبب العنف وسزء املعامنة الذي عطال هذه الفئة. وأنزاع العنف 
الذي تتعرض له هذه الفئة عرتاوح بني العنف اجلسدي كالنطم والضرب والكي 

سي كاإلهانة والسب والتمييز واحلبس وأعضا العنف والعنف النفظي والعنف النف
اجلنسي املتمثل يف النمس والتحرش واالغتصاب. وقد صرحت العدعد من الطفالت 

 اخلادمات أهنن تعرضن لنعنف من طرف مرغنيهن من النساء خاصة.       
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افان عدد الطفالت  ،7107منظمة مراقبة حقز  اإلنسان لسنة  إحصاءاتوحسب 
من   %3,5عرتغل معظمهن يف املدن وهذا ععين أن  31111تعدى اخلادمات ع

 .  81سنة ععرن بعيدا عن أسرهن 04و  2الفتيات البالغات من العمر ما بني 
o واالنرتوبولوجي التفسري السوسيولوجي.  

الزاق  أن هذه الظاهرة بسبب التغاضي عنها قانزنيا وحتسيسيا ساهم يف 
تطبيعها وجعنها أمرا مقبزال لدى أوساط معينة من أافراد اجملتم  خاصة يف املدن. 
وأسباب الظاهرة بطبيعة احلال أسباب اجتماعية وثقاافية تتجنى يف الفقر الذي ميس 

جل دراهم ألالشتغال يف البيزت من العدعد من األسر واليت تضطر إلرسال بناهتا 
معدودة. كما أهنا ترج  إىل ثقاافة السيد والعبد اليت مايالت مسيطرة عنى بعض 
العقنيات. حىت إن كان الر  ممنزعا وغري مزجزد بصزرة افاضحة إال أن ممارسته 
مايالت ابقية بطر  مقنعة. افاملرغل من أصحاب األمزال ويوجته ميارسان نزعا من 

واليت ععتربها الرجل يف خمينته نزع من اخلادمات والسنطزعة عنى الفتيات السادعة 
. كما أن آابء الفتاة خنفاء الدولة العباسيةاحلرمي الذي كان سائدا يف املاضي لدى 

 اخلادمة ععامنزن بنتهم عنى أهنا بضاعة وجمرد جسد ميكن التعامل افيه كما حينز هلم. 
إىل عامل ن قد مت التخني عنه هننوعمل الطفالت القاصرات عرعرهن أب

بيت مرغنها تفقد  يفافيه لإلمهال واإلذالل. افالبنت الصغرية مبجرد اشتغاهلا  نتتعرض
الريء األساسي لدعها يف هذه الفرتة وهي طفزلتها حيث عطنب منها القيام بكل 
شيء حىت األمزر اليت ختص الراشدات. وهذا األمر عؤثر عنى صحتها اجلسدعة 

 مستقبال.  والنفسية
افالطفزلة ختتفي يف هذه الفرتة ولكنها ستعزد الحقا عندما تكزن راشدة وهذا 
عدخنها يف تناقضات سنزكية ال تتناسب م  عمرها. افقد تتصرف يف رشدها وكأهنا 
طفنة ألهنا مل تعش بعد طفزلتها ومراهقتها. افهي حرمت من النعب والتسنية م  

                                     
 لكن اإلحصائيات تبقى نسبية وغير مؤكدة الن المناهج المعتمدة تبقى متباينة.  -81
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سيحرمها من تعنم الثقاافة والتنرئة االجتماعية ، مما أقراهنا والذهاب إىل املدرسة
الضرورعة اليت تؤهنها لالندماج. كما أن قنة التزاصل م  العامل اخلارجي واحلرمان من 

ن العامل الذي حزهلا عامل مفرتس ال أمان حنان األم ومحاعة األب جتعل الفتاة حتس أب
 . 82ها إىل االنعزاليةله وهذا عؤدي  إىل نظرة تراؤمية وحقزدة عنى العامل عقزد

وإمنا تزداد انترارا بسبب تنامي اهلجرة  ،والغرعب يف الظاهرة أهنا ال تنقص
 القروعة وتفاقم األوضاع االجتماعية.   

o التفسري القانوين.            
والطفالت املزرعة ترج  إىل  تذهب املقاربة القانزنية إىل أن وضعية األطفال

اليت حتمي هذه الررحية وتفعيل  واالتفاقيات 83القانزن أو الصرامة املطنزبة افيه غياب
هذه القزانني يف حالة وجزدها عرب آليات مؤسساتية. واملغرب وعيا منه هبذا املعطى 

. وتنص االتفاقية عنى ضرورة اختاذ 0777صاد  عنى اتفاقية حقز  الطفل منذ سنة 
األطفال ضد االستغالل االقتصادي واجلسدي الدول اإلجراءات الكفينة حبماعة 

وعدم املساس بصحته وافكره وضرورة حتدعد السن األدىن لترغيل األطفال وساعات 
العمل وحقه يف افرتات الراحة والرتافيه. وقد حددت اتفاقية منظمة العمل الدولية السن 

                                                سنة.                               05القانزين لترغيل األطفال يف سن 
وملالئمة القزانني الزطنية م  االتفاقيات الدولية حلقز  الطفل قام املغرب بعدة    

 إصالحات من أمهها:                     
 05سنزات إىل غاعة  3يف سن  7111إقرار قانزن إجبارعة التعنيم األساسي سنة  -

 سنة.                           

                                     
 محاولة انتحار طفلة في التاسعة من عمرها نتيجة تعرضها لتعذيب من طرف مشغلتها.  -82
لبيضاء هناك عدة حاالت سنقتصر في هذا الصدد ببعض األمثلة كحالة الطفلة الخادمة بالحي المحمدي با -83

سنوات سجنا نافذا.  11التي توفيت بسبب تعرضها لضرب مبرح من طرف مشغلتها وتم الحكم عليها فقط ب

حيث أدينت مشغلتها زوجة القاضي بثالث سنوات ونصف سجنا  2118وحالة الطفلة الخادمة بوجدة سنة 

 درهم.  11111وغرامة 
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 .                                                                     7105-7113إعداد خطة العمل الزطنية لنطفزلة  -
إن إجبارعة التعنيم قد قنصت من انترار الظاهرة حيث استفاد العدعد من األطفال 

 م لالستغالل. من التعنيم وابتعدوا عن احتمال تعرضه
                                                                                                                      .11.12بعض مستجدات قانون العمال املنزليني رقم 

ة اجلدعد العمال املنزليني قانزن جاء  ه الربملان سن ي الذي صاد  عن
مل معىن قدحيا. ح اخلادم الذي حيالعامل بدل مصطنمفهزم بـ 710384

ثانية من هذا القانزن العامل  و  ة هز كما حددته املادة ال ئم الذي عقزم بصفة دا
يادعة مقابل أجر، إبجن يت ، سزاء عند صاحب باي أشغال مرتبطة ابلبيتواعت

                                                               .واحد أو أكثر

سنة كحد  07 املنزليني يفسن العمال املادة السادسة  من القانزن  تحدد -
ية خلمس سنزات لترغيل العمال والعأدىن تقال ن امالت يف ، م  إاتحة افرتة ا

ن عتم عرضهم عنى طبيب لفحصه 07و 03املنايل ما بني سن  ة عنى أ م كل سن
ة أشهر، وأال عرتغنزا يف أعمال تفز  طاقتهم وسنهم مثل أعم ال النيل ست

ثقينة وكل األعمال اليت ختل اب آلداب العامة واألماكن املرتفعة ومحل األجسام ال
 وتفسد األخال .                                             

زن عنى صاحب البيت بصفته املرغل، إجناي تصرعح لنعامل، افرض القان -   
ة، وراحة  ة السنزع ة، والعطن م  ضمان بعض احلقز ، مثل الراحة األسبزعي

ئنيةخالل األعياد الدعنية والزطنية، كما مينح  تغيب ألسباب عا  القانزن حق ال
ة                                                       .وصحي

                                     
( بتنفيذ القانون رقم 2111أغسطس  11) 1437ذي القعدة  1صادر في  1.11.121ظهير شريف رقم  -84

 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعامالت والعمال المنزليين. 18.12
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ىن  ستني ابملائة منعقل عن  عنى أال خبصزص األجر نص القانزن -  احلد األد
ة أخرى. وهز يف القطاع اخلاص   7737القانزين لألجر املطبق يف قطاعات مهني

، و  717درهم )حنز  مزااي اإلطعام والسكن ضمن  ال تدخلدوالرات( شهراًي
                                               . األجر

 عستفيد العامالت والعمال املنزليني من الضمان االجتماعي.               -

كما عستفيدون من العطنة السنزعة بعد قضاء ستة أشهر من العمل املتزاصل   -
مبعدل عزم ونصف عمل عن كل شهر. عنما أن افرتة العمل األسبزعي ال جيب 

 03ساعة ملن ترتاوح أعمارهم ما بني  41ساعة يف األسبزع و 47أن تتجاوي 
ة.                                             07و  سن

ة مبعدل  ساعة. وعستفيدون من  74كما عستفيدون من راحة أسبزعي
أايم  2وعستفيدون من عطل املناسبات كعطنة الزواج األعياد الدعنية والزطنية. 

 إجاية والدة. أايم من  7أايم مدافزعة األجر و و 4منها 

 قوق االجتماعيةاحل. 3
 يف التعليماحلق  -   
من العهد الدويل اخلاص ابحلقز  االقتصادعة واالجتماعية والثقاافية  07تنص املادة  

عنى احلق يف التعنيم والرتبية. إذ تقر الدول األطراف يف هذا العهد ابن ضمان 
 املمارسة التامة هلذا احلق عتطنب:

 االبتدائي إلزاميا وإاتحته جماان لنجمي .جعل التعنيم -
تعميم التعنيم الثانزي مبختنف أنزاعه، مبا يف ذلك التعنيم الثانزي التقين واملهين  -

وجعنه متاحا لنجمي  بكاافة الزسائل املناسبة وال سيما ابألخذ تدرجييا مبجانية 
 التعنيم.
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بعا لنكفاءة بكاافة الزسائل جعل التعنيم العايل متاحا لنجمي  عنى قدم املساواة، ت-
 املناسبة وال سيما ابألخذ تدرجييا مبجانية التعنيم.

ترجي  الرتبية األساسية أو تكثيفها إىل أبعد مدى ممكن من أجل األشخاص الذعن -
 مل عتنقزا أو عستكمنزا الدراسة االبتدائية.

ام منح العمل بنراط عنى إمناء شبكة مدرسية عنى مجي  املستزايت وإنراء نظ -
 واف ابلغرض، ومزاصنة حتسني األوضاع املادعة لنعامنني يف التدرعس.

كما تتعهد الدول األطراف يف هذا العهد ابحرتام حرعة اآلابء او األوصياء عند 
وجزدهم، يف اختيار مدارس ألوالدهم غري املدارس احلكزمية شرعطة تقيد املدارس 

 تقرها الدولة... أوتفرضها املختارة مبعاعري التعنيم الدنيا اليت قد 
من العهد افيرري إىل أن الدول األطراف تتعهد ابلقيام يف  04أما يف املادة 

غضزن سنتان بزض  خطة عمل مفصنة لنتنفيذ الفعني والتدرجيي ملبدأ إلزامية التعنيم 
 وجمانيته لنجمي  خالل عدد معقزل من السنني حيدد يف اخلطة.

ن العاملي حلقز  اإلنسان التعنيم حقا أساسيا من حقز  من اإلعال 73واعتربت املادة 
 اإلنسان.

عنى حق الطفل يف  77و 77كما نصت اتفاقية حقز  الطفل يف املادتني 
 التعنيم.

كما أن اتفاقية مكاافحة التمييز يف جمال التعنيم اليت اعتمدهتا منظمة األمم 
ول األطراف عنى وض  وتطزعر املتحدة لنرتبية والعنزم والثقاافة )اليزنسكز( ألزمت الد

سياسات وطنية تستهدف دعم تكاافئ الفرص واملساواة يف املعامنة يف أمزر التعنيم. 
 وجعل التعنيم االبتدائي جمانيا وإلزاميا.

من اتفاقية القضاء عنى مجي  أشكال التمييز ضد املرأة أعضا  01وتنص املادة 
 احلق يف التعنيم.



87 
 

زن طفل يف سن االلتحا  ابملدارس االبتدائية مني 075جد اليزم أكثر من ز وع
منيزن طفل آخرعن  051ولكنهم ليسزا منحقني هبا ومعظمهم من الفتيات. وهناك 

 85عنتحقزن ابملدارس االبتدائية مث عرتكزهنا قبل إكمال أربعة أعزام من التعنيم...
منه ابحلق يف  70واملغرب هز اآلخر ععرتف يف الدستزر اجلدعد يف املادة 

 : أن التعنيم. حيث عرري إىل
تعمل الدولة واملؤسسات العمزمية واجلماعات الرتابية عنى تعبئة كل الزسائل  "

 املتاحة لتيسري أسباب استفادة املزاطنني واملزاطنات، عنى قدم املساواة من احلق يف
 ."احلصزل عنى تعنيم عصري ميسر الزلزج وذي جزدة

عنى احلق يف التعنيم  0777 لنرتبية والتكزعن منذ سنة وعنص امليثا  الزطين
واجبارعته خصزصا ابلنسبة لنتعنيم األويل والتعنيم األساسي إىل غاعة اإلعدادي يف 

ابملائة عام  72سنة. وهذا اإلجراء مكن املغرب من تقنيص نسبة األمية من  05حدود 
ملائة. وكان هدف اب 77وصنت إىل  7103يف سنة و  0774ابملائة عام  55إىل  0731

والقضاء عنيها سنة  7101ابملائة يف أافق عام  71امليثا  هز ختفيض نسبة األمية إىل 
7105. 

ولكن املراكل مايالت قائمة خبصزص اهلدر املدرسي خاصة يف افئة اإلانث 
خاصة يف القرى واملناطق اجلبنية الصعبة. كما أن نسبة األمية مايالت مرتفعة جدا 
ابلرغم من كل اجملهزدات وابلرغم من اهلدف املسطر والذي عتمثل يف حتقيق الرتبية 

 مل عتحقق. 7101لنجمي  يف أافق 
لة إبصالحات مؤسساتية وقانزنية خبصزص إعمال هذا احلق. من وقامت الدو 

 بينها:

                                     
85 -  Kevin Watkins, Education Now :Break the cycle of Poverty( Oxford : 

OXFAM International, 1999), 1-3. 
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 .7111خبصزص نظام التعنيم األويل ما قبل الدراسي سنة  15-11تبين قانزن -
 .7117قرار وياري خبصزص افتح مؤسسات التعنيم اخلاصة ابلتعنيم األويل سنة -
ا إلجراءات املذكرة سنزات تطبيق 4إجبارعة التصرعح ابألطفال الذعن بنغزا سن  -

 .011حتت رقم  7111الزيارعة لزيارة الداخنية سنة 
 إجبارعة التعنيم الثانزي اإلعدادي. -
 .احلق يف الشغل -

نص العهد الدويل اخلاص ابحلقز  االقتصادعة واالجتماعية والثقاافية يف املادة   
هبا. واملثال عنى  وعتأثرالسادسة عنى احلق يف العمل الذي عؤثر عنى ابقي احلقز  

هذا هز حظر سائقي "البيكاك" أي تنك الدراجات اليت حتمل األافراد كسائقي 
السيارات من العمل وحظرها من التجزال يف مدعنة جاكارات من طرف احلكزمة 

ساكنة وتسبب االيدحام ألهنا بطيئة. وهذا اثر عنى  مزعجة لناالندنزسية اليت اعتربهتا 
ععينزن عائالهتم بفضل هذا النزع ا دونيسيني الذعن كانز كسب عيش العدعد من االن

جل وض  حد أمن الزسائل م  العنم أن احلكزمة كانت قد رخصت هلا سابقا من 
 ،ملركل البطالة مث عادت وحظرهتا. افهذا احلق يف العمل مت حظره من طرف احلكزمة

داء اآلراء مما ععين مصادرة حق آخر من حقز  اإلنسان وهز احلق يف التعبري وإب
 خبصزص هذا النزع من وسائل النقل.

واحلق يف العمل حسب العهد الدويل اخلاص ابحلقز  االقتصادعة ععين إاتحة 
الفرصة لكسب الري . وهز ليس وسينة لتحقيق مستزى معيري كاف ألن هذا احلق 

من نفس العهد اليت تنص أن حتقيق مستزى معيري عكزن بال قيد  00تكفنه املادة 
شرط، مما عفهم منه أن اإلنسان قد ععيش يف مستزى معيري كاف من دون  أو

عمل. أي عنى الدولة أن تزافر له املستزى املعيري حىت إن مل عكن عامال وهذا عقزدان 
إذا كانت هناك أيمة بطبيعة احلال. افاحلق يف البطالة ال ععين  ،إىل احلق يف البطالة
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ر لنرخص بعد حبثه عن العمل افرصة لنعمل ترجي  الكسل، وإمنا ععين إذا مل تتزاف
حني حصزله عنى عمل وتزافري كاافة  إىلتزافر له عيرا كرميا  أنجيب عنى الدولة 

الفرص له لنحصزل عنى العمل املناسب. وعنطبق هذا عنى الدول اليت تكفل حق 
 الرعاعة االجتماعية افتضمن احلق يف السكن والعيش والصحة والغذاء الكايف...

من اإلعالن العاملي حلقز  اإلنسان تكفل احلق يف العمل،  77ملادة كما أن ا
"لكل شخص احلق يف العمل ويف حرعة اختيار عمنه ويف شروط  أن: إذ ترري إىل

 عمل عادلة ومرضية ويف احلماعة من البطالة".
 وعرتبط ابحلق يف العمل حقز  أخرى متعنقة بظروف العمل وحقز  العمال.

مل اليت تصزن الكرامة. وهذا احلق ععين من  السخرة العظروف احلق يف  -
ومن  واالسرتقا . والسخرة تعين أن الرخص عؤدي عمال مكرها وإال تعرض لنعقاب

ماكن أ. ولكن ععين أعضا ابلنسبة لنمرأة من  وجترمي املضاعقات اجلنسية يف دون أجر
 . 86العمل

 احلق يف العمل الذي خيتاره الرخص حبرعة. -
 جر كاف.أتنقي احلق يف  -
 احلق يف عزم عمل حمدود وافرتات راحة مدافزعة األجر.-
 احلق يف املساواة يف األجر عند تساوي قيمة العمل. -
 احلق يف حد أدىن من األجزر. -
احلق يف املساواة يف املعامنة وعدم التمييز ابستثناء التمييز االجيايب يف بعض  -

 األحيان.

                                     
المعاكسات الجسدية، الدعوة إلى الجنس، إبداء مالحظات وتشمل المضايقات الجنسية التالمس الجسدي أو  -86

 ذات طابع جنسي، عرض مواد إباحية أو أي سلوك ذميم ذي طابع جنسي سواء كان لفظيا أو غير لفظي.
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 ومأمزنة. احلق يف العمل يف ظروف صحية -
 احلق يف إنراء النقاابت واحلق يف اإلضراب. -

عنى احلق يف  7100أما خبصزص املغرب، افقد نص الدستزر املغريب لسنة 
 . 70الرغل يف املادة 

نص عنى العدعد من  7117لسنة  35-77كما أن قانزن الرغل رقم 
دولية. افقد املقتضيات لتتناسب م  االتفاقيات الدولية وخاصة م  منظمة العمل ال

نص عنى احلق يف االنتماء النقايب. ومت من  كل عمل جربي والقضاء عنى ترغيل 
سنة يف أشغال تفز   07قل من أم ترغيل األجراء دسنة وع 05قل من أاألطفال 

سنة  07طاقتهم حيث ميكن لنعزن املكنف ابلتفتيش من عرض مجي  األجراء اقل من 
ن أعنى طبيب ابملسترفى العمزمي قصد التحقق من أن العمل ال عفز  طاقتهم  و 

 (.044املعا  عتناسب م  حالته )املادة  لعم
أسبزعا )املادة  04محاعة األمزمة من خالل منح املرأة احلامل إجاية محل مدهتا 

(. واحلق يف إرضاع مزلزدها نصف ساعة صباحا ونصف ساعة ظهرا خالل 057
(. وجتهيز غرافة لنرضاعة يف الرركات اليت ترغل أكثر من 030قات الرغل )املادة أو 
 (.047سنة )املادة  03أجرية تبنغن أكثر من  51

وألزم املرغنني ابحرتام احلد األدىن لألجر وتزحيده. وحدد ساعات العمل 
 اليزمية وغريها من املقتضيات اهلامة.

 .احلق يف السكن
األساسية اليت تدخل يف إطار احلقز  االقتصادعة واالجتماعية من بني احلقز  

والثقاافية احلق يف السكن. والسكن عرري إىل الدار أو املنزل أو املأوى. ومن املعروف 
بل كان سكنه مراعا، أي عسكن  ،أن اإلنسان يف بداعة اإلنسانية مل عكن له سكن

راعية يف كل شيء حىت يف حيث أراد وأعنما ارحتل يف العراء. افكانت حالة امل
السكن. وقد أشار الفينسزف األملاين هيغل إىل أمهية اكتراف السكن والدار من 
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خالل اكتراف أو صناعة الباب. افعندما صن  اإلنسان الباب ليحمي هبا داره أو 
مأواه البسيط كان هذا بداعة انقالب حضاري افيما خيص نرزء بعض احلقز  مثل 

هرت احلميمية والفصل بني اجملال العام واجملال اخلاص. ظ، حيث املنكية اخلاصة
افالباب وابلتايل السكن جعل اإلنسان عفكر يف نفسه ويف منكيته وأصبح حيرم من 
عدخل عنيه من الباب ليقتحم سكنه أو داره بعدما كانت األمزر مباحة. افالباب 

وهكذا بدأ كحق املنكية،   ز اعتربت ثزرة وكانت سببا يف نرزء العدعد من احلق
 أبل قد عنج ،اإلنسان حيمي حق املنكية من خالل دافاعه عن احلق يف داره ويف سكنه

الدار والباب.  تنرئهاإىل القتال من أجل الدافاع عن حرمة بيته وعن احلميمية اليت 
افأصبح الفرد مييز بني ما هز داخني، محيمي وما هز خارجي. بني ما عدخل يف إطار 

 ي ( واجملال اخلاص )الداخني من خالل حرمة البيت(. اجملال العام )اخلارج
وتطزرت افكرة احلق يف السكن عنى اعتبار أنه ليس افقط مطنبا أساسيا، بل 

مطلب السكن إىل احلق يف حقا أساسيا عنى الدولة أن تزافره لنجمي . افانتقننا من 
أنه حق  . افاحلق ععين أن الدولة من واجبها تزافري السكن لنجمي  عنى اعتبارالسكن

أساسي مرتبط حبقز  أخرى أساسية ال ميكن لنفرد أن ععيش بدوهنا. افإذا مل عكن له 
سكن قار افال ميكنه أن عتمت  حبقزقه املدنية والسياسية وحقزقه االقتصادعة 

 واالجتماعية األخرى.
افاحلق يف السكن عركل احلد األدىن من احلماعة اإلنسانية من كاافة العزامل 

 تعرتضه، عزامل مرتبطة ابلطقس والراحة واألمان وعامل نفسي ألنه واالكراهات اليت
 مكان لنتمت  ابخلصزصية واحلميمية.

واحلق يف السكن ال ععين افقط التزافر عنى مأوى، وإمنا ععين كمنك السكن 
الفردي. افعدم كمنكه قد عؤدي إىل حاالت نفسية وقالقل اجتماعية. ويف املغرب مثال 

قل وإحرا  الذات نتيجة إحساس بعض املزاطنني ابلغنب ظهرت حاالت من القال
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وابإلقصاء االجتماعي وإحساسهم أبهنم ليسزا مزاطنني وال عتزافرون حىت عنى احلد 
 . 87األدىن من احلقز  اليت حتفظ كرامتهم

كما أن التزافر عنى سكن وكمنكه عفرض أن عكزن السكن له شروط من بينها 
ما هز معرف يف عدة مزاثيق دولية هز:"التمت  أن عكزن الئقا. والسكن الالئق ك

ابلقدر املناسب من اخلصزصية واملساحة الكاافية، واألمن الكايف، واإلانرة والتهزعة 
املناسبتني، والبنية التحتية املالئمة، واملزق  املناسب افيما عتعنق ابلعمل، وابملراافق 

 .88األساسية، وكل ذلك بتكنفة معقزلة".
 عاملي لنحق يف السكن عرمل:كما أن املفهزم ال

التزافر عنى مأوى صحي وامن، وحيقق السالمة وبتكنفة ميسرة، وحيتزي عنى اخلدمات " 
والتسهيالت واالحتياجات األساسية، م  التمت  بكامل حرعة االختيار من دون كمييز، وضمان 

 ".الء القسريحقه القانزين يف االمتالك واحلياية من دون التعرض لنطرد االعتباطي أو اإلخ
من اإلعالن العاملي حلقز  اإلنسان عنى حق كل افرد يف  75ونصت املادة 

مستزى كاف من العيش لضمان صحته ورافاهيته وكذا صحة وسعادة أسرته 
من العهد الدويل اخلاص ابحلقز   00وخصزصا ابلنسبة لنمسكن. ونصت املادة 

كاف له وألسرته عزافر ما االقتصادعة واالجتماعية حبق كل شخص يف مستزى معيري  
 عفي حباجياهتم من الغذاء والكساء واملأوى.

واالهتمام العاملي ابحلق يف السكن بدأ خاصة بتكنيف اجلمعية العامة لالم 
-UN 0727املتحدة بتأسيس برانمج األمم املتحدة لنمستزطنات البررعة سنة 

HABITAT  ليت تقدم جزائز لنجهات بنريويب. مث تنته االسرتاتيجة العاملية لنمأوى وا
                                     

مثال الشابة عليه أقدمت من األمثلة على الحاالت التي يخلفها عدم الحصول على السكن الفردي وتملكه ما  -87

 اأمام مقر بلدية سوق السبت بإقليم لفقيه بن صالح احتجاج 21/12/2111راق ذاتها يوم فدوى العروي على إح

القصديري الذي تسكن فيه مع طفليها من طرف السلطات  اعلى التعسف الذي تعرضت له في شان هدم مسكنه

 وعدم استفادتها من البقع التي وزعت على قاطني دور الصفيح لتلقى حتفها من جراء الحريق. 

ا أقدمت سيدة عجوز على إضرام النار في جسدها فتسبب لها في حروق من الدرجة الثالثة على اثر مطالبتها كم

 .2112مارس  12باإلفراغ من دوار أوالد الدليم بالرباط يوم 
 للجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية. 4التعليق العام رقم  -88
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أطنق برانمج األمم املتحدة  7100اليت تقدم حنزال مبتكرة ملركل السكن. ويف عام 
. كما حتتفل األمم املتحدة ابليزم العاملي لنسكن يف UN-HRPلنحق يف السكن 

 .89أول عزم اثنني من شهر أكتزبر من كل سنة
احلق يف السكن وضمنت له وقد كفنت الررععة اإلسالمية قبل املزاثيق الدولية 

.  90حقزقه املرتتبة عنه من خصزصية ومحيمية. افال جيزي مثال دخزله إال إبذن صاحبه
مسكن ان عتزافر عنى كما اعترب الفقهاء أن من حق كل افرد داخل الدولة اإلسالمية 

. واعتربه ابن حزم افرض 91عنيق به وعنى الدولة أن تزافر له ذلك إن عجزت مزارده
 وعنى السنطان أن جيربهم عنى ذلك. عنى األغنياء

االعرتاف ابحلق يف السكن يف حني أن  7100وقد أقر الدستزر املغريب لسنة  
الدساتري السابقة كانت تكتفي ابإلشارة يف الدعباجة عنى تربث املغرب حبقز  

منه عنى هذا  70يف الفصل  7100اإلنسان كما متعارف عنيها دوليا. افنص دستزر 
  . بل أشار إىل مفهزم السكن الالئق.احلق األساسي

أما التررععات العادعة افنم تنص إبعضاح عنى هذا احلق ابستثناء بعض 
 . 92املقتضيات القنينة

افالدستزر املغريب وان مل عنص عنى إلزامية الدولة يف حتقيق هذا احلق، إال أنه 
زاطنني من عفرض عنيها االهتمام به وجتنيد كل الزسائل واإلمكانيات لتمكني امل

التمت  به. ومن بني هذه الزسائل التدخل من خالل التحكم يف نظام التمزعل 
السكين وتفعيل الرراكة بني الدولة وخمتنف الرركاء واملتدخنني من أجل كمكني كل 

                                     
 .31مرجع سابق، ص.  انظر حمزة عبد المهيمن، -89
:" ياأيها الذين آمنوا ال تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا 29-27يقول تعالى في سورة النور اآلية  -90

وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، فان لم تجدوا فيها أحدا فال تدخلوها حتى يؤذن لكم وان قيل لكم 

  بما تعملون عليم". ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم وهللا
انظر عبد المهيمن حمزة، "الحق في السكن من االعتراف الدستوري إلى محاولة تأسيس سياسة عمومية"،  -91

 .35. ص. 2113، 3عدد مجلة فقه المنازعات اإلدارية،
لسكناهم. فقد في الفقرة الثانية على ضرورة تهييئ األب ألوالده محال  119تشير مدونة األسرة في المادة  -92

أشارت إلى هذا الحق ال كواجب على الدولة وإنما كالتزام على األب فقط. وبعض المقتضيات األخرى المتعلقة 

المتعلق بتنظيم العالقات التعاقدية بين المكري والمكتري لالماكن  1891بحماية المكتري بخصوص قانون 

 القانون حقه في مراجعة السومة الكرائية.المعدة للسكن. ومن بين حقوق المكتري المنصوصة في هذا 
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بناك من جتنيد املزارد املالية املدخرة من أجل أسرة من السكن الالئق. مث طنب األ
إلعفاءات الضرعبية لنمزاطنني خبصزص السكن وليس استثمارها لتزافري السكن وا

اإلعفاءات الضرعبية اليت عستفيد منها املنعرزن العقارعزن افقط. ومحاعة املستهنك 
ة العقارعة العقاري من تعسف االبناك واملنعرني العقارعني وضرورة احلد من املضارب

حتل حمل القروض وإنراء البنزك اإلسالمية اليت ميكن أن  ،وختفيض أسعار العقار
بفائدة اليت ترهق كاهل املزاطنني وليس افقط املنتجات البنكبة البدعنة اليت روجتها 

 . 94واليت مل تقدم املطنزب منها 93بعض البنزك املغربية
من  حاولت احلكزمة إرساء سياسة عمزمية لنسكن ولتمتي  املزاطن املغريب

املتعنق  71-75املتعنق ابلتعمري وقانزن  71-07كقانزن رقم   ،احلق يف السكن
ومل خترج  7114منذ  14-14ابلتجزائت العقارعة. وهناك مرروع مدونة التعمري رقم 

 حيز التنفيذ إىل غاعة اليزم. 
وتزجهت احلكزمة حنز اعتماد السكن االقتصادي واالجتماعي بترجي  

خل املررع بسن القانزن األافراد عنى اقتناء الرقق بدل السكن الفردي املستقل. افتد
 .7117املتعنق ابملنكية املررتكة لنعقارات املبنية سنة  11-07رقم 

الدخل احملدود  يوهكذا مت ترجي  املزاطنني عنى امتالك سكن ابلنسبة لذو 
التزمت احلكزمة عنى بناء  7117مقابل مبالغ خمفضة تسدد أبقساط.  ومنذ 

 ألف وحدة سكنية سنزاي. 011
عنى حتقيق جممزعة من األهداف من  7107مج احلكزمي لسنة وارتكز الربان

ألف وحدة  411ألف وحدة سكنية إىل  741بينها تقنيص العجز السكين من 
 سكنية. وتسرع  وترية مدن بال صفيح وترجي  التعاونيات السكنية. 

                                     
 مثال دار الصفاء التابع للتجاري وفا بنك. -93
 متعلقة بمنتجات اإلجارة والمشاركة والمرابحة. 33توصية تحت رقم  2117أصدر والي بنك المغرب سنة  -94
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ومت إنراء جممزعة من املؤسسات العمزمية لتخفيف العبء عنى الدولة وتنظيم 
. افتم جتمي  املؤسسات العمزمية املكنفة ابإلسكان يف قطب جدعد عنى سز  السكن

 شكل شركة حتت اسم "جممزعة التهيئة لنعمران". 
 .قانون الصحافة. 4

كمثل حرعة الصحاافة  أهم مظاهر حرعة الرأي والتعبري. وأصبحت الصحاافة 
 الزطين والدويل."السنطة الرابعة" حسب البعض لقزة نفزذها وأتثريها عنى الرأي العام 

وجتدر اإلشارة إىل أن أول قانزن سنه املغرب لتنظيم قطاع الصحاافة هز قانزن 
واآلن نرهد قانزان جدعدا بعد تعدعل الدستزر  7117مث بعد ذلك قانزن  0757

 .7100املغريب لسنة 
عنى   77ضماانت لزسائل اإلعالم. افقد نص الفصل  7100وقد منح دستزر 

ذلك وأن اهليئة العنيا لالتصال السمعي البصري تضمن التعددعة الثقاافية والنغزعة يف 
 استعمال وسائل اإلعالم. 

عنص حبرعة الصحاافة وحرعة التعبري. و  77وععرتف الدستزر املغريب يف الفصل 
عنى أن حرعة الصحاافة مضمزنة وال ميكن تقييدها أبي شكل من أشكال الرقابة 

وأن لنجمي  احلق يف التعبري، ونرر األخبار واألافكار واآلراء بكل حرعة القبنية، 
 ابستثناء ما عقيده القانزن صراحة.

ونص عنى إنراء جمنس وطين لإلعالم من شأنه السهر عنى احرتام أخالقيات 
املهنة والبت يف املنايعات ما بني مكزانت حقل اإلعالم أو افيما بينهم وبني األافراد 

عترب هذه اجملنس الزطين مستجدا حيث ميكنه أن ميثل هيئة خاصة كما اآلخرعن. وع
جلمي  املهنيني هيئاهتم كما هز الرأن ابلنسبة هليئة األطباء أو احملامني حيث تتكنف 

 هذه اهليئات ابلبت يف مراكنهم وتنظيم مهنتهم.
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، نصت يف املادة 710795عناعر  70وبعد تعدعل قانزن الصحاافة والنرر يف 
 عنى أن :"ملختنف وسائل اإلعالم احلق يف الزصزل إىل مصادر اخلرب واحلصزل األوىل

 عنى املعنزمات ما مل تكن هذه املعنزمات سرعة مبقتضى القانزن".
إال أن هذا احلق خيض  لقيزد عدعدة تعرض من انتهكها لعقزابت ترتاوح بني 

درهم. وهذه  011111درهم إىل  01111احلبس من شهر إىل سنة وبغرامة مالية من 
القيزد ميكن إمجاهلا يف: من  التحرعض عنى أافعال إجرامية واإلساءة إىل أشخاص 
طبيعيني أو معنزعني وخاصة مين  اإلخالل ابالحرتام الزاجب لنمقدسات والنظام 
العام) املنك وأافراد األسرة املنكية أو الدعن اإلسالمي أو الزحدة الرتابية( ومين  املس 

األجنبية واملمثنني الدبنزماسيني أو القنصنني.  ومن  التدخل يف العمل برؤساء الدول 
                         القضائي وانتهاك حرمة األخال  واآلداب العامة.                                                                                 

اء  العقزبة احلبسية لكن قانزن الصحاافة اجلدعد عنص عنى إلغ   
مرتكيب القذف والسب يف حق رؤساء الدول وويراء اخلارجية والبعثات  96لنصحاافيني

ألف درهم.  كما خفف من عدة  711إىل  51الدبنزماسية واالكتفاء بغرامة مالية من 
عقزابت ومنح لقاضي سنطة اختيار تزقي  إما عقزبة احلبس أو الغرامة. وكذلك حدد 
القانزن اجلدعد عقزبة املس ابلنظام املنكي أو الدعن اإلسالمي أو الزحدة الرتابية 

 .  511111درهم إىل  011111بغرامة افقط من 
يف حالة العزد وارتكاب خطأ من قبل إال أن العقزبة احلبسية احتفظ هبا افقط 

 سنزات. 5الصحايف يف مدة ال تتجاوي 
وأصبح الصحايف عتم معاقبته ليس وافقا لنقانزن اجلنائي، وإمنا وافقا لقانزن 
الصحاافة وكان هذا من املطالب املنحة لنصحاافيني.كما أن القانزن اجلنائي نفسه 

                                     
أكتوبر  3) 1423رجب  25في  1.12.217الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  77.11القانون رقم  -95

 .5175( منشور بالجريدة الرسمية رقم 2112
الصادر يف  0.03.077الصادر بتنفيذه الظهري الررعف رقم  77.07رقم  نصحاافة والنررل القانون الحالي -96

 عقوبة سالبة للحرية. 24ينص على  7103أغسطس  01املزاافق ل 0472ذي القعدة



117 
 

ق إال يف احلاالت اليت مل عرد افيها عنص يف أحد افصزله عنى أن القانزن اجلنائي ال عطب
 نص صرعح يف القزانني اخلاصة.  

إىل  71وأصبحت كل العقزابت عنى شكل غرامات. افمثال ععاقب بغرامة من 
ألف درهم كل صحايف قام بسزء نية بنرر أو إذاعة أو نقل خرب يائف أو وقائ   711

ني الناس. والغرامة تردد غري صحيحة. أو كل خرب اخل ابلنظام العام أو أذاع الفزع ب
ألف  511إىل  011إذا كانت هذه األافعال هلا أتثري عنى معنزعة اجليزش ) غرامة من 

 درهم(.
وعتم حجز املطبزعات إذا تضمنت إساءة إىل الدعن اإلسالمي أو لالحرتام 

 97الزاجب لنمنك أو ألسرته أو التحرعض عنى الزحدة الرتابية.
والنرر عنى االعرتاف القانزين ابلصحاافة  ونص مرروع قانزن الصحاافة    

 االلكرتونية. 
املطبزعات أو الصحف االلكرتونية إال من طرف القضاء. الن   حجزال عتم 

كل مزاطن مستزيف لنرروط الضرورعة له احلق يف إصدار صحيفة أو جمنة وعقدم هلذا 
إىل حني  وصل مؤقت إثرهتصرحيا وليس ترخيصا لدى احملكمة االبتدائية عقدم عنى 

القيام ببحث حزل األعضاء يف مدة  ال تتجاوي شهرا. ويف حالة عدم الرد تعترب 
       .98الصحيفة أو اجملنة قانزنية

إال أن هذا القانزن اجلدعد ال عتم تفعينه يف كثري من األحيان كما حدث م  
د أسبزعية "الزطن اآلن" واحلكم ابحلبس عنى مصطفى حرمة هللا ومدعر الصحيفة عب

 الرحيم أرعري.                                                                          
السنطة التقدعرعة لتحدعد  هز معرافةإال أن من بني مآخذ هذا املرروع 

مث إن مصطنحات افضفاضة مايالت متضمنة يف مرروع القانزن من مثل . اإلساءة
 لنغرض الذي ترعده ويارة الداخنية.النظام العام الذي عتم أتوعنه وافقا 

                                     
 السالف الذكر. 99.13من  قانون الصحافة والنشر رقم  31المادة  -97
         السالف الذكر. 77.07رقم  من قانزن الصحاافة والنرر 5املادة  -98
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كما أن افرض غرامات عنى صحايف جملرد إدالئه برأعه ععترب خرقا حلرعة الرأي 
والتعبري ومصادرة حلرعة الصحاافة. افمثال صحايف عديل برأعه حزل أحداث دولية أو يف 

  حق دكتاتزر هل ععترب قذافا وسبا يف حق هذا الرئيس؟
كخالصة لنزض  الصحايف ابملغرب نرري إىل أنه حسب ترتيب مراسنزن بال  

بعدما   7105دولة يف سنة  071من أصل  071حدود، افان املغرب قد تراج  إىل املركز 
. وععزى 7117حسب مؤشر حرعة الصحاافة لسنة  025من أصل  072كان يف الرتبة  

رض عنى اجلرائد والصحفيني. افقد هذا الرتاج  إىل العقزابت الصارمة اليت ما يالت تف
 01111أدعن مدعر أسبزعية "املرعل" إدرعس شحتان بسنة سجنا انافذة وغرامة 

درهم. خبصزص نرر أخبار عن صحة املنك. كما أدعن قبل ذلك عني ملرابط الذي 
أعزام  وكسيكس بسبب مقاالته الالذعة واملخنة  01من  من مزاولة عمنه ملدة 

انزيال مدعر حترعر : "اجلرعدة األوىل" بسنة سجنا م  وقف التنفيذ  ابحلياء.. وأدعن عني
لنرر أخبار غري مؤكدة عن صحة املنك. كما أدعن تزافيق  7117أكتزبر  73سنة يف 

بزعررعن مدعر جرعدة "أخبار اليزم" ورسام الكارعكاتزر مؤخرا بسنة سجنا وإغال  
قيات املهنة. صحيح أن مقر اجلرعدة. ولكن عنى الصحاافيني أن حيرتمزا أخال

 اإلخالل ابحلياء واملس ابلدعن.                 عدم الصحاافة عنبغي أن تكزن حرة ولكن جيب 
                                                                                         .. قانون األحزاب السياسية5

كانت األحزاب السياسية منظمة من طرف قانزن أتسيس اجلمعيات كنزع من 
ليميزها عن اجلمعيات  7115أنزاع اجلمعيات. وهلذا الغرض جاء قانزن األحزاب سنة 

مث جاء القانزن التنظيمي اجلدعد   ها املزرعة لتنعب دورها األساسي.وعصنح أوضاع
ة يف تنظيمها وتسريها واختيار لينزم األحزاب ابملبادئ الدميقراطي 99لألحزاب

مرشحيها. افال دميقراطية بدون دميقراطيني. وأعضا حتفيز النساء والرباب عنى االخنراط 
يف األحزاب والقيام ابألدوار األساسية كتأطري وتزعية املزاطنني. وعهدف هذا القانزن 

الفعالة  إىل حتصني املرهد السياسي من خالل حتفيز األحزاب عنى القطبية السياسية

                                     
 1.11.111المتعلق باألحزاب السياسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  28.11القانون التنظيمي رقم  -99

 .2111الصادر سنة 
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عنى حساب التعددعة العرزائية لكي تسفر عن حكزمة أبغنبية برملانية منسجمة يف 
 براجمها وقطبيتها ووجزد أقنية معارضة بناءة. وأعضا ععاجل مسألة التمزعل.                 

وهذا القانزن جاء كثمرة تزاافق بني املؤسسة املنكية واألحزاب السياسية. 
ععد عمال مهما ألنه عسد الفراغ يف هذا اجملال الذي ععيق  وصدور قانزن لألحزاب

 العمل السياسي ومييعه. افالقانزن عضبط العمل احلزيب.                        
افاألحزاب كانت ترهد نزعا من عدم االنضباط وال تؤدي دورها املنزط هبا. 

الداخنية وال وجزد افنم تكن حترتم دورات عقد املؤكمرات احلزبية وتغيب الدميقراطية 
لرفاافية التدبري املايل وغياب التناوب احلزيب وتقدعس الرخصيات  وضعف النخب 

 السياسية وتغييب الرباب والنساء ومركنة ترابه الربامج االنتخابية. 
وإللقاء افكرة عن هذا القانزن ال ابس من اإلشارة إىل بعض افقراته. ولكن قبل 

 ي كما جاء يف هذا القانزن التنظيمي. ذلك جتدر التعرعف ابحلزب السياس
احلزب السياسي تنظيم سياسي دائم عتمت  ابلرخصية املعنزعة وعؤسس طبقا 
لنقانزن مبقتضى اتفا  بني أشخاص ذاتيني عتمتعزن حبقزقهم املدنية والسياسية 

 (. 7عتقامسزن نفس املبادئ وعسعزن إىل حتقيق  نفس األهداف )املادة 
نى أساس عرقي أو دعين أو طائفي أو جهزي أو مين  أتسيس احلزب ع

 املخالف حلقز  اإلنسان أو لننظام املنكي أو الدعن اإلسالمي.
وقد ألزم هذا القانزن األحزاب بضرورة تزافرها عنى برانمج مكتزب ونظام 
أساسي مكتزب ونظام داخني وإعطاء نسبة لنرباب والنساء وتكرعس الدميقراطية 

كل حزب عنى أجهزة تنظيمية مركزعة وجهزعة وافرعية. كما   الداخنية. وضرورة تزافر
نص عنى أن كل أمزال احلزب ستصبح مراقبة من طرف اجملنس األعنى لنحساابت. 

ساس عدد املقاعد اليت عتزافر عنيها كل حزب أوان دعم الدولة لألحزاب سيتم عنى 
ونص القانزن  يف الربملان وعدد األصزات اليت حيصل عنيها كل حزب يف االنتخاابت 

 أن تزقيف احلزب ال عتم إال من طرف احملكمة اإلدارعة ابلرابط.  
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 .. مدونة االنتخاابت8
ومدونة االنتخاب عالقة وطيدة حبقز  اإلنسان، ذلك أهنا حمطة  تلالنتخااب

وافرصة لتعبري املزاطنني عن إرادهتم السياسية ومراركتهم يف الرأن العام احملني والزطين 
وتعكس حرارة ودرجة نضج الزعي السياسي ومدى ممارسة املزاطنني حلرايهتم السياسية 

 وكيفية تعامل اإلدارة معهم.
رافة الضماانت القانزنية واملؤسساتية اليت وضعتها السنطات العامة ا ععين معوهذ

 لسالمة االنتخاابت يف خمتنف مراحنها وكسب رهان املسنسل الدميقراطي.
كان إصالح القانزن االنتخايب من أهم مطالب أحزاب املعارضة. افأول قانزن 

مدونة  7110. مث صدرت عام 0777ومت إصالحه بقانزن  0757انتخايب هز قانزن 
جدعدة حزل االنتخاابت التررععية تعتمد نظام اقرتاع جدعد ومدونة جدعدة حزل 
االنتخاابت اجلماعية. وقد اعتمد املغرب يف االنتخاابت التررععية واجلماعية األخرية 

وعتميز هذا النظام أبنه أكثر  نظام االنتخاب الالئحي النسيب حسب أكرب بقية.
لنعدل ألنه مينح لكل حزب سياسي عددا من املقاعد  األنظمة االنتخابية حتقيقا

. ولكن هذا النظام عساعد عنى بقاء 100عتناسب م  عدد األصزات اليت حصل عنيها
تعدد األحزاب وعؤدي إىل ترتيتها واىل بنقنة اخلرعطة االنتخابية وهذا عؤثر عنى افعالية 

سجمة لدعم احلكزمة النظام السياسي واستقراره لصعزبة إجياد أكثرايت برملانية من
 القائمة.                                                                                               

واليت هلا وميكن أن جنمل النقط اجلدعدة اليت أتت هبا املدونة خبصزص االنتخاابت    
 يف النقاط التالية:   عالقة حبقز  اإلنسان

                                     
مقاعد.  فان  5مقسمة على  111111ئرة ما هو فمثال إذا افترضنا أن عدد األصوات المعبر عنها في دا -100

وهو القاسم االنتخابي. وهو العدد الذي 21111فيعطينا عدد  5مقسمة على  111111الحاصل االنتخابي هو 

والثالثة  21111صوت والثانية على  11111أ على  ةيخول لحزب ما مقعدا على األقل. فإذا حصلت الالئح

مقعد والثانية على  3أ تحصل على  ةصوت فان الالئح 511لخامسة على وا 4111والرابعة على  15111على 

 على المقعد المتبقي.  4مقعد واحد. وبقي مقعد واحد يجب توزيعه حسب أكبر بقية. وتحصل الالئحة  1
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ألحادي االمسي يف دورة الالئحي ابلتمثيل النسيب عزض االقرتاع امنط االقرتاع -
ا من أجل إعطاء الفرصة لكل األحزاب لكي كمثل  سياسيا إن جهزاي أو واحدة، وهذ

  وطنيا.
ألحزاب الصغرية وليس ، مما خيدم مصاحل ا101ابملائة 7إىل  3تقنيص العتبة من -

السياسية وان كان ال حيقق الفعالية نه حتقيق نزع من العدالة الكبرية. وهذا من شأ
               السياسية ألنه من شانه ترتيت املرهد احلزيب.

الراف  من كمثينية النساء حيث تضمن القانزن ضرورة وض  اسم مرشحة بعد كل  -
 مرشحني يف نفس الالئحة.

إال انه  102حرعة التصزعت: إذا كان التررع  املغريب عنزم التقيد يف النزائح االنتخابية
 عقرر حرعة التصزعت وال جيربهم عنى ذلك. افاالنتخاب حق أكثر منه واجب.

سرعة التصزعت: هز إجراء لضمان نزاهة االنتخاب، إذ أن الناخب عصزت بركل -
 .103سري ابلزرقة الفرعدة من دون هتدعد أو خضزع إلكراه

ن املساواة يف ممارسة حق التصزعت: لكل مزاطن صزت عتساوى م  غريه م-
 دون النظر إىل مزقعه االجتماعي أو االقتصادي أو السياسي.

افالتصزعت إحدى مظاهر إعمال املزاطنة ومراركته يف الرأن السياسي بزعي 
كما يف بعض الدول الغربية حيث عصبح التصزعت ليس افقط حقا،  منه وليس جمربا

وإمنا أعضا واجبا وطنيا وسنزكا مدنيا. والتصزعت اإلجباري قد ععطي مصداقية 
لنمنتخبني ولالنتخاابت وعنقص من استعمال األمزال يف االنتخاابت إلرغام الناس 

د كمس من احلقز  إىل الذهاب إىل صنادعق االقرتاع. إال أن إجبارعة التصزعت ق

                                     
بتنفيذ  2111أكتوبر  4الموافق ل 1432ذي القعدة  11. الصادر في 1.11.115الظهير الشريف رقم  -101

  المتعلق بمجلس النواب. 27.11مي رقم القانون التنظي
  مدونة االنتخابات.ابرعل  املتعنق ب 7الصادر يف  7.72القانزن رقم المادة الثانية من  -102
  من نفس المدونة. 5المادة  -103
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الفردعة. ذلك أن التصزعت حق دستزري وافردي. افال ميكن إجبار شخص عنى 
التصزعت. افالدستزر املغريب عرري إىل اعتباره حقا شخصيا وواجبا وطنيا كما أشران.  

من العهد الدويل اخلاص  25كما أن اإلعالن العاملي حلقز  اإلنسان وأعضا املادة 
 ة عرريان إىل كزنه حقا افرداي.ابحلقز  املدنية والسياسي

وان  افالدستزر املغريب عرري إىل اعتباره حقا شخصيا وواجبا وطنيا كما أشران  
االنتخاابت يف املغرب بعد االستقالل تتم بركل إجباري من خالل إجبار  كانت

مقابل حصزله عنى خدمات مثل جزاي السفر وأورا  إدارعة  ،املزاطن عنى التصزعت
املتعنق مبدونة االنتخاابت اليت  7.72من القانزن رقم  7افان املادة  أخرى. وحاليا،

تنص عنى إجبارعة التسجيل يف  7117دجنرب  71 بتارعخ 73.17عدلت ابلقانزن رقم 
وان مل عتم تفعينه عنى أرض الزاق  يف  ،النزائح االنتخابية وليس إجبارعة التصزعت

 71ابلرغم من أن الفصل  ،اابتغياب أي جزاء سزى جزاء عدم الرتشح يف االنتخ
 اععترب التصزعت والرتشح لالنتخاابت حق 7100من الدستزر املغريب املعدل لسنة 

. لكن يف بعض الدول الغربية مثل اليزانن وبنجيكا والنزكسمبزرغ ما يال دستزراي
والتصزعت اإلجباري له  .االتصزعت إجباراي، إذ ععترب واجبا أعضا وليس افقط حق

ال األمزال وعقنص من استعم منتخبنيععطي مصداقية لن أنهبينها حسنات من 
حسب  0774بنجيكا افان التصزعت إجباري منذ اففي . لكسب األصزات وشرائها

اورو.  075إىل  75من الدستزر البنجيكي وإال تعرض املزاطن لغرامة من  37املادة 
يف بعض األحيان جيرد من كل االمتيايات كالرتقية يف الزظيفة العمزمية إذا امتن  و 

سنزات. ويف افرنسا، افان التسجيل يف  01وبركل متكرر عن التصزعت يف مدة 
النزائح االنتخابية حسب مدونة االنتخاابت عنصح به ولكن ليس إجباراي .لكن 

( افان العقزابت قد تصل إىل خ مثالابلنسبة لنناخبني الكبار )انتخاابت جمنس الريز 
ورو. إال أن بعض الدول تعترب التصزعت اإلجباري مس حبقز  املزاطن  أ 011

                                                                                          كالزالايت املتحدة األمرعكية.
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 احلماية اجلنائية حلقوق اإلنسان. 8
ارسة التعذعب كان من بني السنزكات املرينة اليت تنتهك حقا من حقز  إن مم

اإلنسان. وهلذا الغرض جاءت التعدعالت اليت طالت املسطرة اجلنائية والقانزن اجلنائي 
غريه من ضروب املعامالت أو ت الاليمة لنحماعة من التعذعب و زض  الضماانل

 العقزابت الالانسانية أو املهينة.  ونذكر عنى سبل املثال:                                              
تعزعز املراقبة القضائية لألشخاص املزضزعني حتت احلراسة النظرعة حيث أصبح  -    

النظرعة مرة كل أسبزع عنى  عتعني عنى وكيل املنك معاعنة أماكن الزض  حتت احلراسة
 رصد حاالت التعرض لنتعذعب أوحقق من شرعية االعتقال وظروافه و األقل لنت

رة عتضمن كل عقزم وكيل املنك بتحرعر تقرعر عن كل ياياملعامنة القاسية أو املهينة. و 
عقزم مبراقبة أعمال الررطة القضائية و تقييمها. مالحظاته وما عاعنه من اختالالت. و 

 (.                       45ادة ) امل
تقزعة دور احملامي أثناء االستنطا  الذي تقزم به النيابة العامة ملتهم يف حالة  -  

دم تعرضه تنبس، إذ من حقه التماس إجراء افحص طيب عنى املتهم لنتحقق من ع
عتعني عنى وكيل املنك، إذا طنب منه ذلك أو عاعن لتعذعب جسدي أو نفسي، و 

 (.                       24و 27املادتني ض  الرخص املستجزب هلذا الفحص )اثر تربره، أن خيبنفسه آ
                                                                                                   (.                                                                                                          777املادة عرتاف عنتزع ابلعنف أو اإلكراه )عدم األخذ بكل ا -   
كما عرافت ضماانت احملاكمة العادلة مكتسبات جدعدة مهمة سعت لتعزعز دولة    

من بني اإلجراءات اليت اختذت يف هذا اجملال القانزن واحرتام شروط التقاضي و احلق و 
                                                               نذكر:  

حتسني ظروف احلراسة النظرعة و االعتقال االحتياطي، حيث قنصت مدة احلراسة  -
ساعة قابنة  47النظرعة ومدة التمدعد. افمدة احلراسة ابلنسبة لنجرائم العادعة هي 

ساعة  73لة واألمن الداخني افهي ساعة. أما يف اجلرائم اليت كمس الدو  74لنتمدعد 
 قابنة لنتمدعد مرة واحدة إبذن كتايب.
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أما ابلنسبة لالعتقال االحتياطي افقد مت حتدعد املدة. اففي القضااي اجلنحية 
من   م ج(، أما يف  022املدة ال تتجاوي شهرا واحدا قابنة لنتجدعد مرتني )املادة 

 دعد مخس مرات.                                                             القضااي اجلنائية افتصل إىل شهرعن قابنة لنتج
 لنبت يف القضااي بسرعة وافعالية.                                                     حتدعد آجال لإلجراءات القضائية و  -
ال رعة و خاضعا لسنطة القاضي التقدع أصبح االعرتاف كغريه من وسائل اإلثبات -

من قانزن املسطرة  777اإلكراه ) املادة بكل اعرتاف ثبت انتزاعه ابلعنف و ععتد 
 اجلنائية(.                                                    

                   وجزب إشعار املتهم ابلتهمة املنسزبة إليه.                                                                      -
 حق املتهم يف أن ترعر عائنته بزضعه حتت احلراسة النظرعة.                                                                  -
ضاء مت حذف حمكمة العدل يف إطار حتقيق مساواة حقيقية بني املزاطنني أمام القو 

 احملاكم االبتدائية. ناف و ختصاصاهتا إىل حماكم االستئإسناد ااخلاصة و 
لنعقزابت  104وحسب مرروع القانزن اجلنائي افانه نص عنى عقزابت بدعنة

-0السالبة لنحرعة يف اجلنح اليت ال تتجاوي العقزبة احملكزم هبا من أجنها سنتني )املادة 
( لتجنب مركل االعتقال االحتياطي.  كما نص عنى التعزعض كما تنص عنيه 75

 5من اإلعالن العاملي حلقز  اإلنسان واملادة  7املزاثيق الدولية حلقز  اإلنسان )املادة 
 من االتفاقية األوروبية حلماعة حقز  اإلنسان(.   

ى عن 071احلق يف احملاكمة العادلة، حيث أشار الدستزر يف الفصل  -
أن:"لكل شخص احلق يف حماكمة عادلة ويف حكم عصدر داخل أجل 

 معقزل". 
من نفس الدستزر إىل استقالل النيابة العامة عن ويارة  001وأشارت املادة  -

 العدل. 
                                     

تشمل العقوبات البديلة العمل من أجل المنفعة العامة، الغرامة اليومية، تقييد بعض الحقوق، فرض تدابير  -104

 أو عالجية أو تأهيلية. رقابية
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نص عنى هذه احملاكمة العادلة وربطها بقرعنة الرباءة،  77كما أن الفصل  -
جرمية ععترب برعئا إىل "كل متهم أو مرتبه افيه ابرتكاب  حيث عنص عنى أن:

أن تثبت إدانته مبقرر مكتسب لقزة الريء املقضي به بناء عنى حماكمة 
                               عادلة تتزافر افيها كل الضماانت القانزنية وعفسر الرك لصاحل املتهم".                                                             

هذا ما انتبهت إليه لة افانه مايالت هناك عدة ثغرات و املبذو  رغم اجملهزداتو 
املنظمات غري احلكزمية الدولية. كما أنه ليس هناك نجنة األممية ملناهضة التعذعب و ال

تعرعف واضح لنتعذعب ضمن مقتضيات القانزن اجلنائي. كما جيب إخضاع مزظفي 
مستقنة يف تحقيقات نزعهة و لتعذعب لعقزابت صارمة والقيام بالدولة املسئزلني عن ا

حاالت التعذعب. وععترب عدم تنفيذ األحكام القضائية من املراكل اليت تعيق السري 
 العادي لنقضاء.                                      

وميكن اإلشارة إىل جممزعة مقتضيات خاصة مبكاافحة شبكات هترعب البرر. 
إىل  51.111ابلغرامة من ث سنزات و بس من ستة أشهر إىل ثالافأصبح ععاقب ابحل

عني إىل املغرب أو درهم كل من نظم أو سهل دخزل املهاجرعن السر  511.111
بغرامة قدرها بني سنة و  05إىل  01ععاقب الفاعل ابلسجن من خروجهم منه. و 

درهم إذا ارتكبت األافعال املذكزرة بصفة اعتيادعة. ونفس  01.111.111و  511.111
د أو ارتكاب العقزابت ععاقب هبا أعضاء كل عصابة أو كل اتفا  عهدف إعدا

 إذا أدت هذه األافعال إىل املزت افالعقزبة هي السجن املؤبد.األافعال املذكزرة. و 
 السياسة اجلنائية ملكافحة اإلرهاب

بعد  7117-15-77مبكاافحة اإلرهاب يف  اخلاص 17-17سن املغرب قانزن 
 ابلدار البيضاء.  7117. وأحداث 7110سبتمرب  00أحداث 

 كالتايل:  اإلرهابيةوقد عرف املررع املغريب اجلرائم 
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 أو"تعترب اجلرائم اآلتية أافعاال إرهابية، إذا كانت هلا عالقة عمدا مبرروع افردي 
 اسطة التخزعف أو الرتهيب أو العنف:مجاعي عهدف إىل املس اخلطري ابلنظام العام بز 

 أواالعتداء عمدا عنى حياة األشخاص أو عنى سالمتهم أو عنى حرايهتم  -
 اختطاافهم أو احتجايهم. 

تزعيف أحكام الدولة  أوسندات القرض العام  أوتزعيف أو تزوعر النقزد  -
 والدمغات والطزاب  والعالمات...

 اإلتالف. أوالتخرعب   -
 أوالسفن أو أي وسينة أخرى من وسائل النقل....حتزعل الطائرات أو  -

 إتالف وسائل االتصال.
 السرقة وانتزاع األمزال. -
املتفجرات أو  أوتروعج أو استعمال األسنحة  أوصن  أو حياية أو نقل  -

 الذخرية خالافا ألحكام القانزن.
 اجلرائم املتعنقة بنظم املعاجلة اآللية لنمعطيات. -
 وسينة أخرى لألداء. تزوعر أو تزعيف الريكات أو -
 تكزعن عصابة من اجل ارتكاب افعل من أافعال اإلرهاب. -
 إخفاء أشياء متحصل عنيها من جرمية إرهابية م  عنمه بذلك. -
وض  مادة تعرض صحة اإلنسان أو احليزان أو اجملال البيئي  أوإدخال  -

 لنخطر يف اهلزاء أو يف األرض أو يف املاء مبا يف ذلك املياه اإلقنيمية.
سنة وتكزن العقزبة هي  71إىل  01عاقب عنى هذه األافعال ابلسجن من ع

احلرمان من منفعته  أوبرته  أوترتب عن الفعل افقد عضز  إذاالسجن املؤبد 
أو عمى أو عزر أو أي عاهة أخرى لنرخص. وتكزن العقزبة هي اإلعدام 

 إذا ترتب عن الفعل مزت شخص أو أكثر.
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 النتقاداتا
 أمر تقدعره إىل القضاء. تركو نظام عدم حتدعد مفهزم ال -
 اخلنط بني اجلرائم العادعة واإلرهاب من حيث غاعة الفعل. -
 إن أساليب التخزعف والرتهيب ال عستعمنها اإلرهابيزن افقط. -
االنفالت األمين الذي تزلد من جراء تطبيق هذا القانزن وخمالفته لنقانزن  -

 اجلنائي.
عادلة وعدم احرتام قرعنة الرباءة غياب لنحد األدىن من شروط احملاكمة ال -

 حيث مت اعتقال املرتبه هبم لفرتات طزعنة جملرد الربهة.
 التعذعب واالحتجاي يف أماكن سرعة وخاصة بعض اإلسالميني والسنفيني. -

 عقوبة اإلعدام   وجهة نظر حول 
حاول مرروع القانزن اجلنائي املغريب التقنيص من عدد اجلرائم املزجبة لعقزبة 

اجلرائم اخلطرية والبرعة وجرائم  ، وأبقى عنىحاليا إىل أقل من الثنث 73اإلعدام من 
كمس برخص املنك والعائنة املنكية وويل العهد وأعضا اخليانة العظمى والفعل اإلرهايب 

 ردعد واملس ابألمن اخلارجي لنبند.والقتل العمد م  ظروف الت
وجتدر اإلشارة إىل أن املغرب عصنف ضمن خانة الدول اليت أوقفت عقزبة 

ن هناك ثالثة أنزاع من الدول: دول . ألاإلعدام م  التنصيص عنيها يف قانزهنا اجلنائي
دولة من ضمنها  52دولة(،  ودول أبقت عنيها ) 77ألغت عقزبة اإلعدام كنية )

والياابن والصني....(، ودول أخرى أبقت عنيها يف  105املتحدة األمرعكية الزالايت
 دولة(. 73قانزهنا اجلنائي لكن م  وقف التنفيذ ) 

                                     
تطبق عقوبة اإلعدام في الواليات المتحدة. وتعتبر الواليات  51والية من أصل  33الزالت هناك حوالي  -105

المتحدة من الدول األوائل من حيث عدد المساجين ، إذ تقدر منظمة مراقبة حقوق اإلنسان في تقريرها الدولي 

 بالمائة  منهم من الزنوج. 29مليون.  1.1المتحدة يقدر بأن عدد المساجين في الواليات  2113لسنة 
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.  وال ننسى أن إمكانية العفز اليت 0777املغرب أوقف تنفيذ العقزبة منذ 
 ترج  إىل املنك تقنص من عدد حاالت العقزبة يف البند.

ي الرمي ابلرصاص يف مكان خمصص ألشخاص وطرعقة اإلعدام ابملغرب ه
 حمكزم عنيهم ابإلعدام. 

 اإلعدام بني التصور اإلسالمي والتصور احلقوقي

قد عبدو ألول وهنة أبن التصزر اإلسالمي عنايف بل ععارض التصزر احلقزقي 
ملنظمات اليت ترتغل عنى لنعقزبة. مبعىن آخر قد ععين هذا أن احلقزقيني والكثري من ا

عنايف كل هذا عنى  ن الدعن اإلسالميأو  لة تدااف  عن إلغاء عقزبة اإلعدامأاملسهذه 
ه عنص عنى القصاص. إال أن املتأمل يف األمر عستنتج أبن التصزر اإلسالمي أناعتبار 

هز أكثر رقيا وعمقا من كل تصزر حقزقي. افعنى الرغم من تنصيصه عنى القصاص 
ل عدة آايت قرآنية وأعضا أحادعث نبزعة أي قتل القاتل، إال أن اإلسالم من خال
 تقيد وتفتح جماالت لنعفز وإلغاء العقزبة.

آن الكرمي هناك عدة آايت تفتح اجملال لنعفز إذا قبنته عائنة نسبة لنقر افبال
املقتزل وتعترب أن القاتل نفسه يف حاالت القتل العمد هز أخ م  كل هذا. عنى 

 املطالبة ابلقصاص أي قتل القاتل. عائنة القتيل هلا احلق يف أنالرغم من 
ومن أجل احلفاظ عنى هذا احلق شرع اإلسالم القصاص م  الرتغيب يف 

 العفز. عقزل تعاىل:
اي أعها الذعن آمنزا كتب عنيكم القصاص يف القتنى، احلر ابحلر والعبد ابلعبد "

حسان. واألنثى ابألنثى، افمن عفي له من أخيه شيء افإتباع ابملعروف وأداء إليه إب
ذلك ختفيف من ربكم ورمحة. افمن اعتدى بعد ذلك افنه عذاب اليم. ولكم يف 

 .106"القصاص حياة اي أوىل األلباب لعنكم تتقزن
                                     

 .179سورة البقرة، اآلية  -106
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افاهلل تعاىل شرع القصاص يف حالة القتل العمد م  افتح إمكانية العفز 
 لنمحسنني من خالل تقدمي الدعة ألسرة املقتزل وقبزهلا من طرف أولياء الدم بدال من

 ....(.شيءمطالبتهم بقتل اجلاين) افمن عفي له من أخيه 
وعنى ويل الدم إذا قبل ابلدعة أن عطنبه ابملعروف والرضى واملزدة. وعنى القاتل 

حتقيقا لصفاء القنزب وتقزعة ألواصر األخزة  ؤدي الدعة إبحسان و إمجالأو وليه أن ع
 . 107بني األحياء

لبين إسرائيل كما هي لألمة اإلسالمية.  واجلدعر ابلذكر أن الدعة مل تكن متاحة
افقد شرع هللا تعاىل لبين إسرائيل القصاص من دون ختفيف كما هز خمفف لألمة 
اإلسالمية بسبب جحزدهم وذنزهبم الكثرية وكمردهم عنى أنبيائهم، ولذلك عقب هللا 
تعاىل عنى هذا بقزله:"ذلك ختفيف من ربكم ورمحة". ومن ععتدي بعد ذلك، أي إذا 
قامت أسرة القتيل بقتل القاتل بعد الرتاضي واملزاافقة، افان هذا ععترب إخالال ابلعهد 

ليم يف اآلخرة وابلقتل كجزاء له يف الدنيا وال تقبل أتعهده هللا سبحانه وتعاىل بعذاب ع
 افز  ذلك دعته.

 وهذا القصاص ليس لالنتقام، بل ابلعكس هز لنحياة:
 لباب لعنكم تتقزن"." ولكم يف القصاص حياة اي أويل األ

افاإلسالم شرع لنحياة قبل وأثناء وبعد ارتكاب جرمية القتل. افاهلل تعاىل حيرم  
قتل النفس وععترب من قتل نفسا افكأمنا قتل الناس مجيعا ومن أحياها افكأمنا أحيا 

 الناس مجيعا. وعنظم أثناء القتل بتقدمي الدعة والرتاضي والعفز.
 ل افرصة التزبة والكفارة وتقدمي الدعة:اففي القتل اخلطأ مينح لنقات

                                     
 -ه 1411، دار الشروق، القاهرة، الطبعة التاسعة، في ظالل القرانانظر تفسير اآلية لسيد قطب في كتابه  -107

 .115-114،  ص. 1891
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وما كان ملؤمن أن عقتل مؤمنا إال خطئا، ومن قتل مؤمنا خطئا افتحرعر رقبة " 
مؤمنة ودعة مسنمة إىل أهنه إال أن عصدقزا. افان كان من قزم عدو لكم وهز مؤمن 

رعر وان كان من قزم بينكم وبينهم ميثا  افدعة مسنمة إىل أهنه وحت .افتحرعر رقبة مؤمنة
رقبة مؤمنة. افمن مل جيد افصيام شهرعن متتابعني تزبة من هللا، وكان هللا عنيما 

 .108"حكيما
و حيفظ اإلسالم األعراض واألمزال والدماء كما جاء يف احلدعث الررعف عن 
أيب هرعرة كما رواه الرتمذي:"املسنم أخز املسنم ال خيزنه وال عكذبه وال خيذله، كل 

 م دمه وماله وعرضه".املسنم عنى املسنم حرا
وحيرم القتل بعد اجلرمية من خالل تصفية النفزس من الرحناء والبغضاء 
وعسميهم إخزة. "من عفي له من أخيه". أي أن القاتل هز أخ لكم ابلرغم من القتل 

 العمد إن عفزمت عنه. م  الرتهيب والتخزعف لنقاتل من مصريه عزم القيامة.
لة تنفيذ احلدود عقزل افيه أمؤطر ملس نبزي شرعف كما أن هناك حدعث

الرسزل الكرمي:"ادرؤوا احلدود ابلربهات". أي كل جرمية مل عثبت ومل عتحقق من افعنها 
ومرتكبها جيب درؤها أي االبتعاد عنها. افمن األافضل أال نزق  عقزبة خزافا من 

ائة من أن نعاقب برعئا عنى أن نرتك جمرما إال إذا كانت األدلة قاطعة مو الربهة 
 ابملائة.

افاهلدف من كل هذا ليس هز االنتقام والقتل حسب الررععة اإلسالمية، وإمنا 
 حفظ النفس واألرواح.

صحيح أن هناك جرائم تستحق أقسى العقزابت، ولذلك ترك اإلسالم اجملال 
مفتزحا لنقصاص وهز أقرب لنطبيعة البررعة لكي تفعل ما افعل هبا ولكي عتم احلفاظ 
عنى اجملتم  وحقه وحق من هلم احلقز  ابلنسبة لنقتيل، إال أن كل ذلك مرتوك لعائنة 

مباشرة وعفرض عقزبة اإلعدام عنى القاتل  القتيل وليس لنقضاء الذي عنيه أال عتدخل
                                     

 .82سورة النساء، اآلية  -108
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من دون أخذ رأي عائنة القتيل اليت قد تتكرم ابلصفح إن هي وصنت إىل مرحنة 
 اإلحسان والعفز. "وان تعفز اقرب لنتقزى" كما عقزل هللا تعاىل. 

جرمية القتل هي جرمية حق عام وابلتايل جيب أن حتركها النيابة  أنصحيح 
نها. ولكن التصزر اإلسالمي ععطي حق التنايل لعائنة القتيل أوال العامة وال تتنايل ع

ناسبة. افعدم افتح اجملال لنعفز مث بعد ذلك عقزم القضاء ابلتدخل لفرض العقزبة امل
خذ رأي عائنة القتيل ععطي الفرصة لنعدالة لتطبيق عقزبة اإلعدام مباشرة من دون أو 

ث مراحل غري مزجزدة يف القانزن ترعث. افالتصزر اإلسالمي حيل املركنة عرب ثال
اجلنائي املغريب وال يف غريه من القزانني الزضعية. افهناك مرحنة ما قبل تنفيذ عقزبة 

 اإلعدام وإابن التنفيذ وما بعد التنفيذ.
افمرحنة ما قبل تنفيذ العقزبة عررتط افيها اإلسالم عدة شروط من بينها 

زل إىل اليقني. وكل شبهة وشك ولز التحقق من اجلرمية ومن اجلاين إىل درجة الزص
بسيط عقزد إىل إلغاء العقزبة درءا لنربهات وحفظا لننفزس. افقتل بريء أعظم جناعة 

 من ترك جمرم.
الررط الثاين خالل هذه املرحنة هي ترك اجملال إلمكانية العفز والرجزع عن 

 سان".تطبيق العقزبة:"من عفي له من أخيه شيء افإتباع مبعروف وأداء إليه إبح
الررط الثالث هز شرط يمين، أي عتعنق بعدم تنفيذ عقزبة اإلعدام إال بعد 

اليت تثبت جرمية املطنزبة األدلة  حىت عسمح اجملال لنتحقق ومج مرور وقت كاف 
 القاتل من دون شك.

أما املرحنة الثانية وهي مرحنة تنفيذ العقزبة، افيجب عدم اإلسراف يف القتل، 
ن األمر ال عتعنق ابالنتقام، وإمنا حفظا لكرامته وكرامة عائنته، ألل أي التنكيل ابلقات

 ابلقصاص. واختيار أخف حاالت القتل.
أما املرحنة الثالثة كما أشران آنفا، افتتمثل يف تصفية القنزب من الرحناء 

 واالنتقام.
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 احلاالت اليت تستوجب القتل يف الشريعة االمسية
املزجب لنقتل هز يان معرف من الررع قتل الزاين احملصن. لكن الزان  -

بركل دقيق حىت ال عسمح اجملال لقتل أانس مل عرتكبزا الزان مبعىن الكنمة. 
افالزان عق  ابالعالج، أي اجلماع املعروف كما جيام  الرجل امرأته. وما عدا 

 ذلك ال عسمى يان، ولكن عتزجب عقزبة التعزعر وليس القتل.
زبة عنى الزان شروطا كثرية وتعجيزعة لتطبيق هذه العق بوجأوالررع 

من قبيل ضرورة وجزد أربعة من الرهداء عنى واقعة الزان كما مت تعرعفها. 
التحقق من شهادة الراهد افان كان افاسقا أو مركزكا يف  القاضيعنى و 

حد الرهزد كاذاب وق  عنى األربعة أكان   شهادته افال تقبل شهادته. وإذا
 عقزبة القذف.

ة لعقزبة القتل. واحلرابة هي قط  الطرعق عنى املارة م  احلرابة مزجب -
 السنب والنهب. وعقزبة الذي عقزم ابحلرابة عقزبة شدعدة جدا من أجل

أشخاص عنضمزن  أون احلرابة هي شخص من  انترار اجلرمية املنظمة، أل
يف إطار عصابة إجرامية ترهب الساكنة ابلقتل والنهب والسنب  وابلتايل 

 األمن واحلياة افال بد من عقاهبم. تنتفي عناصر
من خالل هذا التحنيل عتبني لنا أننا بعيدعن عن تنك األافكار اليت تروج  ذنوإ

ملقزلة أن الررععة اإلسالمية افيها غنظة وقسزة. إهنا قسزة بعض الفقهاء واملفسرعن 
 ن واألحادعث وليست قسزة النصزص يف حد ذاهتا.آلنصزص القر 

ن واألحادعث الررعفة عقيدونه برروط تطبيق آلقر إن القصاص عادل لكن ا
العدالة والنزاهة والتحقق ودرأ الربهة لكي ال عفتح اجملال لقتل أانس قد عكزنزن أبرايء 
وافتح اجملال لنقتل واالنتقام من أانس غري مرغزب افيهم. إن واق  بعض الزالايت 

إىل هذا االستنتاج، حيث خاصة اجلنزبية منها يف الزالايت املتحدة األمرعكية عقزدان 
 عدمزا كانزا أبرايء.  أن تبني أن العدعد مم
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وهكذا خننص إىل أن اإلسالم وكأنه عبتعد بنا عن تنفيذ عقزبة اإلعدام إال بعد 
استيفاء هذه الرروط اليت سبق ذكرها وأعضا بعد شرط نضج ووجزد جمتم  إسالمي 

 قائم بذاته عزافر ألعضائه كل شروط األمن واحلياة.
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                                                                                                    .ظاهرة الرشوة
تعد الرشزة من أسزا أشكال الفساد اليت تعاين منها اجملتمعات. وهي ممارسة    

غالبا ما تنتج عن تعسف يف استعمال  أو استغالل سنطة سياسية أو إدارعة أو 
املغريب عقضي بتجرمي اجلنائي قضائية أو اقتصادعة من أجل منااف  شخصية. والقانزن 

 5قاب عرتاوح بني سنتني سجنا إىل . والع753إىل  747ل الرشزة وخاصة يف الفصز 
 درهم.                                                                                             5111إىل  751سنزات وغرامة مالية من 

وقد عمل املغرب عنى حماربة الرشزة من خالل تزقيعه عنى اتفاقية األمم   
. ومت بذل جمهزد يف جمال ختنيق 7112اليت صاد  عنيها سنة املتحدة ملكاافحة الفساد 

احلياة العامة ومحاعة املال العام واحلد من كل مظاهر الفساد عنى كل املستزايت. ويف 
هذا السيا  جاءت املبادرة احلكزمية املتعنقة ابلتصرعح مبمتنكات املزظفني السامني. 

          اهليئة املركزعة لنزقاعة من الرشزة.                                                                                           من ضمنهم القضاة وأعضاء الربملان. ومت إحداث 
لكي نفهم هذا التطزر النسيب ال بد أن نعرف كيف كان عنظر سابقا إىل 

 0757 ظل قانزن ظاهرة الرشزة واإلجراءات املتخذة جتاهها. افقد كانت الرشزة يف
وظهري  0735جمرد جنحة ختض  الختصاص احملاكم العادعة لكن قانزن  0737وقانزن 
الذي أحدث حمكمة العدل اخلاصة معتربا جرائم الفساد اإلداري ابجلناعة.   0727

واعتربت احلكزمة أن هذه اآلافة ليست قدرا حمتزما جيب االستسالم هلا. وقد تزجت 
عالن عن مرروع إحداث هيئة مستقنة لنزقاعة من الرشزة لرصد اإلرادة السياسية ابإل

 وتتب  وتنسيق مجي  القطاعات املعنية.                                                      
ولكن تؤكد بعض التقارعر تراج  املغرب يف جمال مكاافحة هذه الظاهرة برغم ما 

 7115العامة. وقد احتل املغرب سنة  مت اختاذه  من إجراءات خبصزص ختنيق احلياة
 057من بني  01عنى  3,2حسب مؤشر مالمسة الرشزة حبصزله عنى  27الرتبة 

.  90حيتل املغرب الرتبة 7103وحاليا حسب تقرعر  7111سنة  72دولة. واحتل الرتبة 
 . 108واجلزائر يف الرتبة 108مصر قبل ولكن  25بعد تزنس اليت حتتل الرتبة 
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والرشزة هلا انعكاسات عنى املستزى االقتصادي إذ تؤثر عنى مستزى النمز 
وعنى االستثمارات الزطنية واألجنبية وتؤدي إىل تنامي سزء تزيع  الثروات ونقص 
جزدة اخلدمات وتؤثر عنى األداء اجليد وتقضي عنى الكفاءات املطنزبة لننمز والتقدم 

رص وإعطاء املنصب املناسب لنرخص عنى مجي  األصعدة حيث انعدام تكاافئ الف
املناسب. كما أهنا تنقص من الثقة بني املزاطن واإلدارة. وتساهم يف تفري اقتصاد 

 الرع  الذي ععيق التنمية االقتصادعة بسبب غياب املناافسة الررعفة. 
وتؤثر الرشزة عنى حقز  اإلنسان افهي كمس ابحلق يف عدم التعرض لنتمييز    

ساسيا عكرسه العهدان الدوليان لنحقز  السياسية واملدنية الذي ععترب حقا أ
واالقتصادعة والجتماعية. وهذا احلق ععين املساواة وتكاافئ الفرص، يف حني أن الرشزة 

 تقضي عنيهما. 
ذي عتجنى مثال يف تنقي والرشزة كمس من حق آخر هز احلق يف احلياة وال   

جل السماح بدافن نفاايت سامة قد تضر بصحة الناس وتقزد إىل أمراض أرشاوي من 
قاتنة. والرشزة اليت كمس اجلهاي القضائي كمس من احلق يف حماكمة عادلة وتؤدي إىل 
ضياع لنحقز . وتؤثر الرشزة عنى التصزعت النزعه من خالل شراء الذمم وأصزات 

 الناخبني. 
ية ومؤسساتية، ويف هذا الصدد نرري إىل وحملاربة الرشزة ال بد من آليات قانزن

اآلليات القانزنية املتمثنة يف صدور بعض القزانني اليت ختدم هذا الغرض ونرري هنا 
ابلضبط إىل قانزن غسل األمزال وقانزن احلق يف احلصزل عنى املعنزمة وقانزن 

 التصرعح اإلجباري لنممتنكات والقانزن اجلنائي. 
تتمثل يف اهليئة العامة حلماعة املال العام، واجملنس أما اآلليات املؤسساتية اف

 األعنى لنحساابت.
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 .الشرط القانوين:1
عنى حماربة أو  من شأهناا املغرب عتمثل هذا الررط يف عدة قزانني أصدره

التقنيل من انترار الظاهرة. وخنص ابلذكر قانزن غسل األمزال والتصرعح األقل 
  صزل عنى املعنزمة وختنيق احلياة العامة.اإلجباري لنممتنكات واحلق يف احل

 أ: احلق يف احلصول على املعلومة                                                                                        
عنى حق آخر مهم هز احلق يف  7100نص الدستزر املغريب املعدل لسنة    

احلصزل عنى املعنزمة. وعبدو لنا أن هذا احلق عدخل يف خانة احلقز  الرعبية 
واحلقز  اليت تكرس افكرة الدميقراطية املباشرة والتراركية، ذلك أن املزاطن ال ميكنه 
املسامهة يف تدبري الرأن العام إال من خالل آليات عمنية من ضمنها حصزله عنى 

 زمات ليتمكن من تتب  الرأن العام وابلتايل املسامهة افيه بركل أو أبخر.املعن
افإسهام املزاطن يف الرأن العام ال عتم إال من خالل تزوعده مبعطيات وتسهيل 
عمنية حصزله عنى املعنزمات ليديل برأعه، الن من غري معنزمات عصبح الفرد معزوال 

ري يف حميطهم ميكنهم من اختاذ وغري افعال. افمد الناس ابملعنزمات حزل ما جي
القرارات واملزاقف السنيمة اجتاه القضااي وهذا أمر ضروري عدخل يف تعميق مبادئ 
الدميقراطية حىت ال تبقى حكرا عنى البعض الذي ميتنك املعنزمة وابلتايل ميتنك 

 .109السنطة
يف احلق يف اإلعالم ضمن الباب الثاين املخصص  7100وقد نص دستزر 

 واحلقز  األساسية. لنحرايت 
تبنت اجلمعية العمزمية  0743وقد نصت املزاثيق الدولية عنى هذا احلق. اففي 

عنص عنى اعتبار الزصزل إىل املعنزمة حق  57/0لألمم املتحدة قرارا  حتت رقم 

                                     
ميمون خراط، "الحق في الحصول على المعلومة بين الضرورة المجتمعية والتعامل الرسمي بعد إقرار  -109

 74، ص المجلة المغربة للسياسات العموميةالدستور الجديد"، 
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نص  0747أساسي لإلنسان. كما أن مقتضيات امليثا  العاملي حلقز  اإلنسان سنة 
رعة الرأي والتعبري وحرعته يف اعتنا  اآلراء دون عنى حق كل شخص ابلتمت  حب

مضاعقة ويف التماس األنباء واألافكار ونقنها إىل اآلخرعن. وقد كرس العهد الدويل 
يف مادته التاسعة عرر حق كل إنسان  0733اخلاص ابحلقز  املدنية والسياسية لسنة 

ىل اآلخرعن من دون يف حرعة التعبري والتماس خمتنف املعنزمات واألافكار ونقنها إ
 حدود.

وكرست املادة العاشرة من اتفاقية األمم املتحدة ملكاافحة الفساد أن عنى الدولة 
املزقعة عنى االتفاقية كمكني عامة الناس من احلصزل عنى املعنزمات عن ككيفية 
تنظيم إداراهتا العمزمية واشتغاهلا، وعمنيات اختاذ القرارات افيها وعن القرارات 

القانزنية اليت هتم عامة الناس لتعزعز الرفاافية، واعتماد إجراءات أو لزائح والصكزك 
كمكن عامة الناس من احلصزل عنى املعنزمات، وتبسيط اإلجراءات اإلدارعة من أجل 

 تيسري وصزل الناس إىل السنطات املختصة.
عنى حق املزاطنني واملزاطنات يف  72، افقد نص يف الفصل 7100أما دستزر 

عنى املعنزمات املزجزدة يف حزية اإلدارة العمزمية واملؤسسات املنتخبة  احلصزل
 واهليئات املكنفة مبهام املرافق العمزمي. 

لكن قيدها برروط منها: عدم خمالفتها لنقانزن هبدف محاعة كل ما عتعنق 
عة ابلدافاع الزطين، ومحاعة أمن الدولة الداخني واخلارجي، واحلياة اخلاصة لألافراد، والزقا

 من املس ابحلرايت واحلقز  األساسية. 
حرعة الفكر والرأي والتعبري بكاافة أشكاهلا وحرعة اإلبداع  75وعضمن الفصل 

 والنرر.
حرعة الصحاافة وحق التعبري لنجمي  ونرر األخبار  77وعكفل الفصل 

 واألافكار واآلراء بكل حرعة ومن غري قيزد عدا ما عنص عنيه القانزن صراحة.
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من اجملنس األعنى لنحساابت بنرر مجي  أعماله  047الفصل  كما عطالب
 وتقارعره اخلاصة واملقررات القضائية.

تضمن بندا  7107عناعر  70كما أن قانزن الصحاافة والنرر عرف تعدعال يف 
عن ضرورة احلصزل عنى املعنزمات. افاملادة األوىل نصت عنى أن :"ملختنف وسائل 

ن هذه ك واحلصزل عنى املعنزمات ما مل تصادر اخلرباإلعالم احلق يف الزصزل إىل م
 املعنزمات سرعة مبقتضى القانزن".

 من النظام األساسي لنصحفيني عنى : 4كما عنص البند 
حق الصحفي يف الزصزل إىل مصادر اخلرب يف إطار ممارسة مهنته ويف حدود " 

 ".احرتام القزانني اجلاري العمل هبا
عنص عنى أنه من حق اجلمهزر الزصزل  03كما أن قانزن األرشيف يف مادته 
عاما عنى إنتاجها إال يف بعض احلاالت  70حبرعة إىل احملفزظات العامة بعد مرور 

 .110املنصزص عنيها يف القانزن
وقد قامت احلكزمة من خالل ويارة الزظيفة العمزمية وحتدعث اإلدارة من 

 .111متعنق ابحلق يف احلصزل عنى املعنزمات 70-07إعداد مرروع قانزن رقم 
إننا أمام حق  عتيح إمكانية مسامهة املزاطنني يف تدبري الرأن العمزمي عنى 
املستزى الزطين واملستزى احملني من خالل تسهيل عمنية حصزله عنى املعنزمات 
ى لدى اإلدارات العمزمية )عنى املستزى الزطين( وأعضا املؤسسات املنتخبة )عن

املستزى احملني(، وهذا كنه عدخل يف صنب الدميقراطية وعقربنا من مفهزم الدميقراطية 
املباشرة والدميقراطية التراركية. ابلرغم من إن هذه املقتضيات القانزنية مل تبني آليات 

                                     
 غير أن المؤسسة لم تبدأ عملها بعد. 2111ماي  27وقد تم إنشاء مؤسسة أرشيف المغرب في  -110
ت وباألخص الجمعية المغربية لمحاربة الفساد ترانبارينسي المغرب بعض مواد انتقدت العديد من الجمعيا -111

التي تشير إلى مصطلح حسن النية، حيث أن الموظف يمكنه  38مشروع القانون هذا. وعلى سبيل المثال المادة 

هي كلمة رفض تقديم المعلومة لطالبها "بحسن نية" وال يمكن متابعته. فكيف يمكن قياس حسن نية ومعرفتها و

 فضفاضة.



128 
 

إعمال هذا احلق وواجبات الدولة وعقزبة االمتناع عن تقدمي املعنزمات واليات الطعن 
 والتظنم.

رغم من أن مصطنح "معنزمات" مل عتم حتدعده بدقة. افعن أي معنزمات وابل
عتحدث الدستزر؟ هل عرمل حىت املعنزمات اخلاصة والسجالت والزاثئق وكل 

 ؟112املعطيات اليت كمتنكها اهليئات العامة
عنما أن مصطنح معنزمات حسب بعض املعاعري الدولية كاتفاقية آرهزس 

ملؤكمر الزياري الراب   لالحتاد األورويب وس  من مفهزم اخلاص اب 0777ابلدامنارك سنة 
معنزمات ليرمل:" أعة معنزمات مكتزبة أو مرئية أو مسمزعة أو الكرتونية أو أبي 

 شكل مادي آخر".
إن مرروع القانزن املتعنق ابحلق يف احلصزل عنى املعنزمة حييل إىل إنراء جلنة 

(، لكن دون اإلشارة 70إىل  7من زاد وطنية لضمان حق احلصزل عنى املعنزمات )امل
 إىل كيفية اشتغاهلا واألعضاء املنتمني هلا ومدة انتداهبم. وهل تكزن مستقنة أم ال؟
 07كما أن هناك مقتضيات قانزنية أخرى تعرقل إعمال هذا احلق مثل الفصل 

من قانزن الزظيفة العمزمية حيث إن املزظف ال عسنم املعنزمات لنمرتفقني إال 
من القانزن اجلنائي ععاقب أمناء  443يص من الزيعر املسؤول. كما أن الفصل برتخ

األسرار عنى إافراء السر املهين يف غري األحزال اليت جييز له القانزن أو عزجب عنيه 
 التبنيغ افيها.

من مرروع القانزن تنص عنى هذا:"ععترب مرتكبا جلرمية إافراء السر  75افاملادة 
من هذا  07من القانزن اجلنائي كل من خالف أحكام املادة  443املهين طبقا لنفصل 

 القانزن".

                                     
المجلة حسن التايقي، "الحق في الحصول على المعلومات بين الدستور ومقترحات الفرق النيابية"،  -112

 .83، ص.المغربية للسياسات العمومية
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وابلتايل ال ضرورة  07وهذا ععين أن املعنزمات احملمية هي الزاردة يف الفصل 
 من قانزن الزظيفة العمزمية. 07لزجزد الفصل 

وأخريا افان مرروع القانزن هذا جيعل دخزل القانزن حيز التنفيذ مناط بصدور 
(، مما ععين أن مرروع القانزن قد  ال خيرج إىل حيز الزجزد 41يمية )املادة نصزص تنظ

أو خيرج متأخرا أو عتم الرتاج  عن بعض بنزده. افال بد من ترك القانزن عدخل إىل 
 حيز التنفيذ وافق املسطرة التررععية العادعة لنقزانني.

 ب: قانون غسل األموال
شهد املغرب محنة تطهري استهدافت رجال أعمال وكبار مراكمي الثروة ابملغرب 

 ، ضد عمنيات هترعب األمزال من املغرب إىل اخلارج.0773منذ سنة 
بدأ  7117وأحداث ماي ابلدار البيضاء سنة  7100سبتمرب  00وبعد أحداث 

انزن لغسل التفكري يف قانزن غسل األمزال ملكاافحة كمزعل اإلرهاب. وصدر أول ق
تطبيقا ملقتضيات الفصل الساب  من اتفاقية األمم املتحدة  7112113األمزال سنة 

ملكاافحة غسل األمزال وكمزعل اإلرهاب، وأعضا وافقا لتزصيات النجنة النقدعة واملالية 
 لصندو  النقد الدويل وجممزعة العمل املايل الدولية

Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux GAFI 114. 
 اليت األافعالنه حدد أ إالبركل دقيق،  األمزالومل ععرف القانزن غسيل 

 إىلكل افعل عهدف   أنمن القانزن  األوىلتدخل يف خانتها. وهكذا اعترب يف املادة 
كمزعه مصدرها  أو إخفائهاحتزعل ممتنكات قصد  أواستبدال  أوحياية  أواكتساب 

 املنصزص عنيها يف الفصل الثاينالسبعة اجلرائم  إحدىعندما تكزن متحصنة من 
 وهي:               

                                     
 17ربيع االول الموافق ل  29في  17-78الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم  43-15القانون رقم  -113

 .2117ماي  3ل 5522بالجريدة الرسمية عدد المنشور  2117ابريل 
، العدد السابع، سبتمبر مجلة المنارة"، التطور التشريعي لمكافحة غسل األموال بالمغرب. نجاة العمراني، "114

 .113، ص. 2114
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 االجتار يف املخدرات.-
 املتاجرة يف البرر.-
 هترعب املهاجرعن.-
 .األسنحةاالجتار غري املرروع يف -
 العامة واخلاصة. األمزالالرشزة والغدر واستغالل النفزذ واختالس -
 .اإلرهابيةاجلرائم -
 النقزد وسندات القروض العامة....تزوعر  -
 لألطفالمثل الدعارة واالستغالل اجلنسي  أخرىاملررع اغفل جرائم  أن إال

إال أنه ميكننا تقدمي تعرعف ملصطنح غسل األمزال الذي عستعمنه  والقرصنة وغريها.
 القانزن املغريب بدل تبييض األمزال.

 :أبهنا األمزالافصندو  النقد الدويل عرف جرمية غسل 
غري مرروعة يف االقتصاد ويف املرروعات املالية  أمزالضخ  إعادة" 
 والقانزنية".

 :أبهنااملتحدة ملكاافحة املخدرات  األمموعرافها برانمج 
املصدر احلقيق  إلخفاءمن ععمل يف جتارة املخدرات  إليها أ"كل عمنية عنج

حتقق من مصدر  وكأنهلندخل والقيام أبعمال أخرى لنتمزعه، لكي عبدو الدخل 
 ".مرروع

 وقد رتب املررع عقزابت أصنية وأخرى إضاافية ملرتكيب غسل األمزال.
افبالنسبة لنعقزابت األصنية، افقد حددها املررع يف العقزبة احلبسية من سنتني 

درهم وترتف  ابلنسبة  011.111إىل  71.111إىل مخس سنزات وغرامة مالية من 
 115درهم. 7.111.111إىل حدود  111.511لألشخاص املعنزعني إىل 

                                     
 .43-15من القانون رقم   574-3الفصل  -115
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وترتف  العقزبة إىل الضعف يف حال ارتكاهبا من قبل الرخص بصفة اعتيادعة 
أو إذا ارتكبت يف إطار عصابة إجرامية منظمة ويف حالة العزد داخل اجل اخلمس 

 .116سنزات املزالية لصدور احلكم املكتسب لقزة الريء املقضي به
ية افتتمثل يف املصادرة الكنية أو اجلزئية لألمزال أما افيما خيص العقزابت اإلضااف

 املستعمنة يف عمنية غسيل األمزال وحل الرخص املعنزي.
 011.111وأضاف املررع عقزابت إدارعة تتجنى يف غرامات مالية ترتاوح بني 

يف حق األشخاص املزكل هلم حق التبنيغ عن عمنيات غسل األمزال إذا   511.111و
 كما عنبغي، أي حنن هنا أمام مراقبة إدارعة وجلنة تتب .مل عقزمزا بعمنهم  

ونص املررع عنى اإلعفاء من العقزبة يف حال تبنيغ السنطات املختصة عن 
األافعال قبل عنمها ويف التخفيض إىل النصف من العقزبة يف حال عنمها وبعد 

 .117ارتكاب جرمية غسيل األمزال
لنزحدة املختصة من حترعك حترعك الدعزى، افقد مكن القانزن خيص وافيما 

الدعزى ضد مرتكيب غسيل األمزال وإحالة القضية عنى وكيل املنك قصد التحقيق 
ن القضااي اليت أة ابلقرارات النهائية املتخذة برافيها. وعنى وكيل املنك أن عبنغ الزحد

أحينت عنيه. وميكنه األمر بتجميد املمتنكات ابملن  املؤقت. كما ميكن لقاضي 
اإلعدادي األمر حبجز ممتنكات األشخاص الطبيعيني أو األشخاص املعنزعني  التحقيق

املرتبه تزرطهم أبشخاص اخزعن أو منظمات حىت وان ارتكبت خارج الرتاب 
 .118الزطين

وقد خزل املررع حماكم الرابط وحدها صالحية املتابعة والتحقيق والبت يف 
 .119األافعال املتعنقة جبرائم غسل األمزال
                                     

 .117نجاة العمراني نفس المرجع، ص.  -116
المجلة وأثاره االقتصادية: األبعاد والمضامين"،  43-15غسيل األموال رقم محمد يحيا، "قانون مكافحة  -117

 .91، ص. 2117، 74، عدد  المغربية لإلدارة المحلية والتنمية
 .43-15من قانون  18المادة  -118
 من نفس القانون. 39المادة  -119
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 يح اإلجباري للممتلكاتج: التصر 

دخل قانزن التصرعح اإلجباري ابملمتنكات حيز  7101افرباعر من سنة  05منذ 
حتت عدد  7117نزافمرب  17التنفيذ ونرر ابجلرعدة الرمسية بنسخته العربية بتارعخ 

 .5371عدد  7117نزافمرب  13، وابلنسخة الفرنسية بتارعخ 5327
احلياة العامـة وتكرعس مبادئ احملاسبة واهلدف من هذا القانزن هز ختنيق  

والرفاافية ومحاعة األمزال العمزمية. افإلزامية التصرعح ابملمتنكات تعكس إرادة املمنكة 
 .املغربية يف إرساء املزعد من قيم االستقامة والنزاهة و املثالية

وقد أعطى املررع لنمجنس األعنى لنحساابت مهمة إعداع و تتب  و مراقبة 
 7100التصارعح اإلجبارعة ابملمتنكات. وقد تعزي هذا التزجه من قبل مبادئ دستزر 

أانط ابجملنس األعنى لنحساابت  042. افالفصل 057و  042وال سيما الفصنني 
 .مهمة مراقبة وتتب  التصرعح ابملمتنكات

 :هافينص عنى أن 057أما الفصل 

جيب عنى كل شخص منتخبا كان أو معينا، ميارس مسؤولية عمزمية، أن عقدم، طبقا " 
لنكيفيات احملددة يف القانزن، تصرحيا كتابيا ابملمتنكات واألصزل اليت يف حيايته، بصفة مباشرة أو 

 ."اغري مباشرة، مبجرد تسنمه ملهامه، خالل ممارستها، وعند انتهائه
ل هذه املبادئ عنى أرض الزاق  حىت ترمل مجي  املسؤولني السياسيني فعيولت

واإلدارعني ، سزاء كانزا معينني أو منتخبني ، مت إصدار  جممزعة من النصزص 
                                                                  التررععية والتنظيمية.

املتمم لنظهري الررعف  0.17.27الررعف رقم ويف هذا الصدد صدر الظهري   
برأن حالة أعضاء احلكزمة وأتليف دواوعنهم ، وكذا الظهري الررعف  0.24.770رقم 
القاضي إبحداث اهليئة العنيا  0.17.707املتمم لنظهري الررعف رقم  0.17.27رقم 

هتم  لالتصال السمعي البصري . إضاافة إىل ذلك وق  تتميم ثالثة قزانني تنظيمية
 .اجملنس الدستزري وجمنس النزاب وجمنس املسترارعن
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ويف نفس السيا  مت تعدعل ثالثة قزانني أخرى هتم النظام األساسي لنقضاة ومدونة  
متعنق  54-13احملاكم املالية وجممزعة القانزن اجلنائي كما مت إحداث قانزن جدعد رقم 

ابلتصرعح اإلجباري ابملمتنكات لبعض منتخيب اجملالس احملنية والغرف املهنية وبعض 
   .افئات املزظفني أو األعزان العمزميني

 و الفئات املنزمة ابلتصرعح اإلجباري ابملمتنكات هم كتايل: 
 ة، الزيراء، الزيراء رئيس احلكزم : املزاولزن لزظائف حكزمية وهم

ب العامزن إذا لزم األمر، الرخصيات املماثنة ألعضاء الكتااملنتدبزن و 
 .احلكزمة من حيث الزضعية اإلدارعة ورؤساء دواوعن أعضاء احلكزمة

 أعضاء احملكمة الدستزرعة. 
 نزاب ومستراري الربملان. 
 قضاة حماكم املمنكة. 
 قضاة احملاكم املالية. 
 أعضاء اهليئة العنيا لالتصال السمعي البصري. 
  اجملالس احملنية والغرف املهنيةبعض منتخيب. 
 بعض افئات املزظفني واألعزان العمزميني. 

وإمجاال ميكن تقسيم التصرحيات اإلجبارعة لنممتنكات اليت جاء هبا القانزن إىل 
 : أربعة أنزاع

  التصرعح األويل عند التعيني أو االنتخاب يف إحدى مناصب
 .املسؤولية املستزجبة إللزامية التصرعح

 التكميني عندما تطرأ تغيريات عني وضعية ممتنكات بعض  التصرعح
املنزمني )قضاة حماكم املمنكة، قضاة احملاكم املالية، بعض املنتخبني و بعض 

 املزظفني واألعزان العمزميني.



135 
 

  سنزات  7جتدعد التصرعح الذي عتم يف شهر افرباعر كل سنتني أو
 .حسب احلالة

 النتداب ألي سبب ابستثناء التصرعح الذي عني انتهاء املهام أو ا
 .الزافاة

إن عدم احرتام إلزامية إعداع التصرعح اإلجباري ابملمتنكات، وكذا اآلجال 
احملددة وما نص عنيه اإلطار القانزين املنظم لنتصرعح اإلجباري لنممتنكات يف هذا 

 .الصدد، ععرض صاحبه إىل العقزابت املنصزص عنيها يف القزانني اجلاري به العمل
 
 قانون الصفقات العمومية د:

كان جمال الصفقات العمزمية من بني اجملاالت اليت عرزهبا العدعد من الفساد، 
، ليصنح من هذا اجملال. 7112افرباعر  5بعد مرسزم  7107مارس  71افجاء مرسزم 

وسنرري هنا بركل مقتضب إىل بعض مستجداته اليت من شأهنا املسامهة يف إصالح 
كان عرزبه من افساد ورشزة خبصزص منح الصفقات العمزمية   اجملال والتخفيف مما

ملقاولني ال تتزافر افيهم اإلمكانيات املطنزبة. وال أدل عنى ما كان عرزب هذا اجملال 
خاصة يف جمال األشغال العمزمية واملرروعات الكربى مثل القناطر واجلسزر وجمال 

 البناء.
ات العمزمية واملساواة بني من بني أهم املستجدات حرعة الزلزج إىل الطنبي

 املرشحني والرفاافية يف التعامل بني املرشحني وتبسيط املساطر. 
 الشرط املؤسسايت .2

عتمثل هذا الررط يف إنراء العدعد من املؤسسات اليت تصب يف اجتاه حماربة 
ومراقبة األمزال العمزمية وإرساء الرفاافية. نذكر منها اجملنس األعنى لنحساابت و 

 ملركزعة لنزقاعة من الفساد حملاربة األمزال العمزمية ومنظمة الرفاافية ابملغرب.اهليئة ا
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 أ: اجمللس األعلى للحساابت:
الرقابة املالية عنى األمزال العمزمية يف املغرب تطزرات عدة عرب اترخيها  عرافت

املمتد من مرحنة ما قبل احلماعة إىل اليزم حيث استمدت أحكامها من قزاعد 
إلسالمية من خالل والعة احلسبة ووالعة املظامل مرورا مبرحنة احلماعة الفرنسية الررععة ا

اليت جعنت الرقابة املالية ضمن مهام حمكمة احلساابت الفرنسية. وبعد استقالل 
وبعد أن  0731أبرعل  04املغرب أحدثت النجنة الزطنية لنحساابت بناء عنى ظهري 

زظيفي واملايل لزيارة املالية إضاافة إىل غياب أثبتت افرنها نتيجة خضزعها العضزي وال
األطر والكفاءات املؤهنة لنممارسة هذه الرقابة، مت إنراء اجملنس األعنى لنحساابت 

ابعتباره اهليئة العنيا  0727شتنرب  04الصادر بتارعخ  07-27مبقتضى القانزن رقم 
اختصاصات قضائية  املكنفة برقابة األمزال العمزمية يف املغرب وعهد إليه ممارسة

وإدارعة، إال أن جتربته اتسمت ابلضعف وعدم الفعالية وذلك راج  إىل جممزعة من 
اإلكراهات أمهها التعدد والتنزع يف االختصاصات املسندة إليه إال أنه وبعد املراجعة 

عمل املررع املغريب عنى ترقية اجملنس األعنى لنحساابت إىل  0773الدستزرعة لسنة 
من  77رعة وإحداثه اجملالس اجلهزعة لنحساابت وافقا ألحكام املادة هيئة دستز 

الدستزر حيث عهد إليها مراقبة اجلماعات احملنية واهليئات التابعة هلا، وقسمت 
األدوار بني اجملنس األعنى لنحساابت بصفته هيئة مركزعة واجملالس اجلهزعة لنحساابت 

 كهيئة حمنية  .
 اجمللس األعلى للحساابت.  الفقرة  األوىل: تنظيم 

 عتكزن اجملنس األعنى لنحساابت من قضاة ععينزن بظهري شرعف وهم:                                    
 الرئيس األول. -
 الزكيل العام لنمنك. -
 الكاتب العام . -
 كتاب الضبط -
-                                                
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ى الربانمج عصاد  عنقزم الرئيس بعدة اختصاصات من أمهها أنه عو 
عقزم إبعداد مرروع ميزانية احملاكم املالية، وععترب آمرا و  .السنزي ألشغال اجملنس

ابلصرف لدى هذه احملاكم، وجيزي له أن عفزض تزقيعه إىل الكاتب العام 
لنحساابت ابعتبارهم لنمجنس، كما جيزي له أن ععني رؤساء اجملالس اجلهزعة 

                                                                                                                     :وله اختصاصات قضائية تتمثل أمهها. 120آمرعن مساعدعن ابلصرف...
الربامج والتقارعر نجنسة الرمسية والغرف اجملتمعية وغرافة املرزرة وجلنة ليف رائسته 

جيزي لنرئيس أن أيمر إبجراء حبث كمهيدي يف كما   وجمنس قضاة لنمحاكم املالية.
امليادعن اخلاضعة لرقابة اجملنس م  مراعاة اختصاصات الزكيل العام لنمنك.ونرري 
 إىل أن الرئيس األول ميارس اختصاصاته مبقرر أو قرار أو أمر أو مذكرة استعجالية

121  
 :                                                                  أمهها عدة اختصاصات منوعساعد الرئيس الزكيل العام لنمنك الذي ميارس 

كما   .ختصاصات القضائية لنمجنس األعنىالتقارعر املتعنقة ابال ينقت  
لغرامات املنصزص عنتمس من الرئيس يف حالة أتخري يف اإلدالء ابحلساابت تطبيق ا

عقزم بتنسيق ومراقبة عمل النيابة و  عنيها قانزنيا كما حيضر جنسات هيئات اجملنس.
 122العامة لدى اجملالس اجلهزعة.

 الفقرة الثانية: اختصاصات اجمللس األعلى للحساابت.
تنقسم اختصاصات اجملنس األعنى لنحساابت إىل اختصاصات قضائية 

 وأخرى إدارعة:       
 

                                     
، المالية ، منشور بالجريدةمحاكم المتعلق بمدونة ال 12-88 رقم من القانون 8، 9، 1، 5المواد  -120 

 . 2112غشت  15بتاريخ  5131عدد 
 .محاكم المالية المتعلق بمدونة ال 12-88من القانون رقم  13إلى  5المواد من  -121
 من القانون السابق الذكر. 14المادة  -122
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 االختصاصات القضائية للمجلس: .1

وتتنزع هذه االختصاصات بدورها إىل صنفني: األول عتعنق ابلبث يف 
احلساابت اليت عقدمها احملاسبني العمزميزن والثاين خيص قضااي التأدعب املتعنق 

 ابمليزانية.                     
 التدقيق والبت يف احلساابت: .أ

تتعنق ابلتدقيق والتحقيق وأخرى تتعنق ميارس اجملنس يف هذا اإلطار مهام 
 ابلبت يف احلساابت.

خيتص اجملنس ابلتدقيق يف حساابت مراافق الدولة وكذا التدقيق والتحقيق:  -
املؤسسات العمزمية واملقاوالت اليت كمنك الدولة أو املؤسسات العمزمية كنيا أو بصفة 
مررتكة بني الدولة واملؤسسات العمزمية إذا كانت هذه األخرية تتزافر عنى حماسب 

  عمزمي.                                               
 وعتزىل احملاسبزن العمزميزن :                                                                        

  ابلنسبة ملراافق الدولة: تقدمي حساابت هذه املصاحل سنزاي إىل اجملنس وافق
 إجراءاهتا يف النصزص التنظيمية اجلاري هبا العمل.

  :تقدمي بياان حماسبيا )سنزاي( عن ابلنسبة لألجهزة العمزمية األخرى
عمنياهتا يف املداخيل والنفقات وكذا عمنيات الصندو  اليت عتزلزن تنفيذها وافق 

 123الكيفيات املقررة يف النصزص التنظيمية اجلاري هبا العمل.
وعتكزن احلساب مزضزع املراقبة من واثئق ومستندات مثبتة حتددها املادتني 

وعتعني عنى احملاسبني العمزميني تقدمي حساابهتم يف ، 37-77من القانزن  72و  73
 .                                                                                                   77اآلجل احملدد قانزان وافق ما نصت عنيه املادة 

                                     
 السالف الذكر. 21-88من القانون رقم  25المادة  -123
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  البت يف احلساابت : -
ن وذلك ز ن العمزميز مها إليه احملاسبساابت اليت عقدعتزىل اجملنس النظر يف احل

لنتأكد من صحة العمنيات املتعنقة هبا، حبيث إذا تبني له وجزد أو ثبزت خمالفات 
لنقزاعد املالية واحملاسبية، عصبح من حقه تزجيه أمر مبقتضى قرار مؤقت لنمحاسب 

اليت تصرح  املخالف بتقدمي تربعراته كتابة، ويف حالة عدم تقدميها، أيمر إبرجاع املبالغ
هبا احملكمة كمستحقات لنجهاي العمزمي املعىن إىل أن عتم البث هنائيا يف املزضزع 

 .                                                                                                    124بصدور قرار عقضي بتربئة ذمته، أو بتزجيه أمر له إبرجاع ما يف ذمته
 التأديب املايل:  .ب

عتزىل اجملنس األعنى لنحساابت ممارسة التأدعب املتعنق ابمليزانية والرؤون املالية 
ابلنسبة لكل مزظف أو مسؤول أو عزن أبحد األجهزة اخلاضعة لرقابة اجملنس، ويف 
هذا اإلطار حددت مدونة احملاكم املالية األجهزة اخلاضعة لنرقابة ونزع املخالفات 

تعرضت لكيفية حترعك  ابعة، وبينت طبيعة العقزابت الزاجب تطبيقها كمامزضزع املت
املتعنق مبدونة  37.77من القانزن  52إىل  50املسطرة برأهنا وذلك يف املزاد من 

 احملاكم املالية.                                                                        
 االختصاصات اإلدارية:  .2

اجملنس اختصاصاته اإلدارعة بركل أساسي يف مراقبة التسيري وذلك  ميارس
هبدف تسيري األجهزة اخلاضعة لرقابته، وترمل هذه املراقبة مجي  أوجه التسيري املتمثنة 
يف التأكد من مدى حتقيق األهداف احملددة والنتائج احملققة، وكذلك تكاليف وشروط 

ترمل هذه املراقبة أعضا مرروعية وصد  اقتناء واستخدام الزسائل املستعمنة ، و 
 .                                                                                                       125العمنيات املنجزة وكذا حقيقة اخلدمات والتزرعدات املستعمنة واألشغال املنجزة

                                     
 ،1/2118مطبعة النجاح، الدار البيضاء، طبعة  غرب،الصفقات العمومية في الممليكة صروخ،  -124

 . 332ص: 
 .339المرجع نفسه، ص:  -125
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جنايات احملققة سنزاي، وهذا كما عتزىل اجملنس إعداد تقرعر شامل ألهم اإل
                                                                      126 التقرعر عراف  من طرف الرئيس األول لنمجنس قبل انتهاء السنة املالية املزالية.

 الفرع الثاين: اجملالس اجلهوية للحساابت.
لقد مت اعتماد مبدأ الالمركزعة الرقابية يف املغرب نظرا لعدم افعالية التجارب 
السابقة اليت مر منها املغرب منذ االستقالل، حيث مل تستط  هذه التجارب أن تثبت 
قدرهتا وافعاليتها يف مراقبة األمزال العمزمية ويف تفعيل دور الرقابة املالية ابعتبارها أحد 

يف التنمية الرامنة لندولة، ويف ضبط املزارد والنفقات اليت تررف احملددات الرئيسية 
عنيها أجهزة الدولة مبختنف أشكاهلا وأنزاعها حىت عتم صرافها بركل عقالين ملا هلا 

 من دور أساسي يف إشباع احلاجات العمزمية.                                               
إن افرل اجملنس األعنى لنحساابت ومن قبنه النجنة الزطنية لنحساابت يف 
القيام مبهمة الرقابة املالية عنى اجلماعات احملنية شكنت داافعا أساسيا حنز إحداث 
أجهزة حمنية مستقنة تررف عنى الرقابة املالية عنى األمزال العمزمية وذلك إىل جانب 

 لية وكذلك إىل ضغزطات خارجية.                                                                                              اخنراط املغرب يف منظمات عربية ودو 
إىل اهليئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة  اهليئة املركزية للوقاية من الفساد من ب:

 :وحماربتها

عة من الرشزة لتحل حمل اهليئة املركزعة الزطنية لنزقااهليئة  7100دستزر أحدث 
 لنزقاعة من الفساد.

املتعنق ابهليئة الزطنية حسب مقتضى الفصل  007.07وعنص مرروع قانزن 
من الدستزر ضرورة استرارة اهليئة خبصزص مرارع  القزانني ومراسيم القزانني  73

 واقرتحات القزانني املتعنقة ابلرشزة ومكاافحة الفساد.

                                     
 المذكرة التقديمية لمشروع القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية. -126
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يئة الزطنية تدعيم النزاهة والزقاعة من الفساد من خالل املبادرة وتتزىل اهل
والتنسيق واإلشراف وضمان تتب  وتنفيذ سياسات حماربة الفساد وتنقي ونرر 

 املعنزمات يف هذا اجملال.
أصبح هلا حق اإلحالة املباشرة عنى النيابة العامة أو عنى سنطات التأدعب م  و 

 الت.آملاالحتفاظ حبق التتب  ومعرافة ا
 

اقتصادي والوعي الثقايف والوازع ـيوسالشرط الثالث: حتسني الوضع السو  .3
 الديين

 ميكن أن نض  هلا حنزال. سباب املؤدعة إىل الرشزة إذا عنمنا خمتنف األ
افهناك أسباب إدارعة متمثنة يف ختنف اإلدارة املغربية وتناقض تررععاهتا 

 اإلدارعة.وتضارهبا وكثرهتا. مث ضعف الرقابة 
أما السبب االقتصادي افيتمثل يف تدين األجزر بصزرة عامة مبا افيه أجزر 
املزظفني، وان كانت هناك افزار  اجتماعية صارخة وافزار  كبرية بني احلد األدىن 
لألجر واحلد األقصى. مما جيعننا أمام ظنم اجتماعي واقتصادي حيث عزداد األغنياء 

 غىن وعزداد الفقراء افقرا. 
اإلحساس ابلغنب االجتماعي والرغبة يف الزصزل إىل حتقيق املآرب هذا 

االجتماعية ال ميكن حتقيقه ابلنسبة ملنعدمي الضمري إال من خالل الرشزة اليت تصبح 
 وسينة الرتقي االجتماعي واالقتصادي عنى حساب اآلخرعن. 
 افالرشزة تعترب وسينة سرععة "لننجاح" حسب املرترني. 

املرروع تكرسه قناعات ثقاافية واجتماعية ونفسية أبن الرشزة هذا التصرف غري 
أضحت مؤسسة قائمة بذاهتا ال ميكن القضاء عنيها. هذا االعتقاد قد عكزن من 
ابب التربعر أو من ابب االهنزام النفسي عثبط عزمية العدعد من املزاطنني. وال عدركزن 
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زاما نفسانيا أمام الظاهرة أنه اعتقاد خاطئ مصطن  من طرف البعض إما عمدا أو اهن
املستفحنة. افهم الذعن اصطنعزا هذا االعتقاد ورسخته التصرافات املزجزدة يف اجملتم  
وعقزهلم وخضعزا لألمر الزاق  واعتربوه أمرا عاداي. بل أبدعزا أمثاال شعبية و"حكما" 

طنح الناس افيما بينهم لتطبي  هذه الظاهرة. بل حىت التسمية غريوها من مص اعروجه
الرشزة إىل مصطنحات أقل قدحا لتصبح مقبزلة من مثل "قهزة" أو "هدعة" أو " 

 مقابل سربيس".
افال بد إذن من القضاء عنى هذا االعتقاد وهذه العقبة السيكنزجية والتصرافات 
االجتماعية وتقزعة الزايع الدعين والضمري األخالقي والتربث ابلقيم العنيا لنمجتم  

يف املكان املناسب وربط املسؤولية ابحملاسبة وضرورة املراقبة حيث الرخص املناسب 
 الدائمة.
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 2911 احلرايت العامة بعد دستور: 9
 حرية أتسيس اجلمعيات:أ: 

ععترب احلق يف أتسيس اجلمعيات مظهرا من مظاهر الدميقراطية يف البند وافرصة 
ملنح املزاطن املراركة يف تدبري الرأن العام العمزمي واحملني واإلدالء برأعه يف عدة 

 قضااي والدافاع عنها. 
كما أن حرعة التعبري ال تستقيم إال بزجزد مجعيات حرة تعرب عن آرائها وعن 

. وقد اعرتف املغرب أبمهية دور اجملتم  املدين من خالل التنصيص يف آراء املزاطنني
عنى دور اجلمعيات يف التررع  واملراقبة وتقييم السياسات العمزمية  7100دستزر 

 07واملراركة يف تدبري الرأن العام احملني واجلهزي من خالل عدة نصزص كالفصل 
 مثال. 077و  07و

سائل اليت حظيت بتقنني من طرف املررع وقد كانت اجلمعيات من أوىل امل
احلرايت عرافت اجلمعيات تنظيما قانزنيا لكيفية أتسيسها.  0757املغريب. افمنذ ظهري 

إال أن الظهري كان جيم  بني اجلمعيات واألحزاب السياسية إىل أن مت تنظيم هذه 
 األخرية بقزانني تنظيمية خاصة هبا.

 عياتاحلماية القانونية حلرية أتسيس اجلم
منظمة م   أوعفسر احلق يف حرعة التجم  أبنه حق كل افرد يف تكزعن مجعية 

 حتقيق مصاحل مررتكة ألعضائها. إىلعتفقزن معه يف الرأي. وهتدف  أشخاص
من اإلعالن العاملي  71وقد نصت املزاثيق الدولية عنى هذا احلق. افاملادة 

حلقز  اإلنسان تنص عنى حق كل افرد يف االشرتاك يف اجلمعيات واجلماعات 
 السنمية. كما ال جيزي، ابملقابل، إرغامه عنى االنضمام إىل مجعية ما.

من العهد الدويل اخلاص ابحلقز  املدنية والسياسية ترري إىل  70كما أن املادة 
 ت.محاعة حق التجم  وإنراء النقااب
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أول نص قانزين عنظم  0757ويف املغرب، كان ظهري احلرايت العامة لسنة 
 07منح أمهية أكرب لنجمعيات. افالفصل  7100تكزعن اجلمعيات، إال أن دستزر 

 عنص عنى أنه:
تؤسس مجعيات اجملتم  املدين واملنظمات غري احلكزمية وكمارس أنرطتها حبرعة يف  نطا   "

وال ميكن حل اجلمعيات واملنظمات أو تزقيفها من لدن السنطات  احرتام الدستزر والقانزن.
 العمزمية إال مبقتضى مقرر قانزين.                                                                                      

راطية تساهم اجلمعيات املهتمة بقضااي الرأن العام واملنظمات غري احلكزمية يف إطار الدميق
التراركية يف إعداد قرارات ومرارع  لدى املؤسسات املنتخبة والسنطات العمزمية وكذا يف تفعينها 
وتقييمها. وعنى هذه املؤسسات والسنطات تنظيم هذه املراركة طبق شروط وكيفيات حيددها 

 ...".القانزن
 عنى أن : 77وقد نص الفصل 

وأتسيس اجلمعيات واالنتماء النقايب " حرعة االجتماع والتجمهر والتظاهر السنمي 
والسياسي مضمزنة وحيدد القانزن شروط ممارسة هذه احلرايت. وعضمن الدستزر جلمي  املزاطنني 
حرعة أتسيس وحرعة االخنراط يف أعة منظمة نقابية وسياسية حسب اختيارهم، وال ميكن أن عزض  

 .".حد ملمارسة هذه احلرايت اال مبقتضى القانزن
أشار إىل ضرورة إحداث جمنس استراري لنرباب والعمل  77الفصل كما أن 

اجلمعزي من أجل حتقيق أهداف التنمية االجتماعية واالقتصادعة والثقاافية والسياسية 
 عنى أن: 077لنبالد.كما نص الفصل 

جمالس اجلهات واجلماعات الرتابية األخرى تض  آليات تراركية لنحزار والتراور، " 
 ".املزاطنني واملزاطنات واجلمعيات يف إعداد برامج التنمية وتتبعها لتيسري مسامهة

وميكن لنمزاطنني ولنجمعيات، حسب نفس الفصل تقدمي عرائض اهلدف 
 منها مطالبة اجملنس إبدراج نقطة تدخل يف اختصاصه ضمن جدول أعماله".
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هذا من انحية احلماعة الدستزرعة، أما من انحية احلماعة القانزنية افقد مت 
وذلك بصدور  0727املعدل بظهري  0757إدخال تغيريات عنى قانزن احلرايت لسنة 

. من 7117لسنة  0.17.713الصادر بتنفيذه الظهري الررعف رقم  25.11القانزن رقم 
 ضمن مستجدات هذا القانزن ما عني:

 (.7س اجلمعيات من دون سابق إذن )الفصل جيزي أتسي -
تقدم كل مجعية تصرحيا إىل مقر السنطة اإلدارعة احملنية الكائن به  أنجيب  -

مقر اجلمعية وعسنم عنه وصل مؤقت مؤرخ يف احلال وتقد السنطة املعنية نسخة من 
قتضاء. التصرعح إىل النيابة العامة ابحملكمة االبتدائية إلبداء رأعها يف الطنب عند اال

وبعد استيفاء اإلجراءات والبحث الذي تقزم به احملكمة خاصة حزل أعضاء اجلمعية 
عزما. ويف حال عدم تسنيمه تعترب اجلمعية  31عسنم وصل هنائي داخل أجل أقصاه 
 .5مرخص هلا قانزان حبكم منطز  الفصل 

جمرد وبذلك عكزن القانزن اجلدعد قد نقننا من الرتخيص أو اإلذن املسبق إىل 
التصرعح، إي اإلخبار. مما ععين أن السنطة احملنية ال حيق هلا رافض الطنب وأن اجلمعية 
مبجرد تقدميها لنطنب تعترب قانزنية بررط عدم اإلخالل ابملقتضيات القانزنية والنظام 

 العام.
ابلرغم من هذا التطزر القانزين، إال أن املالحظ عنى مستزى املمارسة أن لكن 
خبصزص االلتزام مبا عنص عنيه القانزن. ذلك انه يف أغنب األحيان  هناك إخالال

كمتن  اإلدارة عن تسنيم وصل اإلعداع لنمعنيني ابألمر بسبب عدم تنصيص القانزن 
 عنى أي جزاء خبصزص عدم التسنيم. 

من بينها القيام بتحقيق وحبث  ة عدم تسنيم الزصل مبربرات واهيةوتربر اإلدار 
أعمال إرهابية  أوة خزافا من تزرطهم يف أعمال ضد النظام العام حزل أعضاء اجلمعي

ما تقزم به السنطات اإلدارعة هز شطط واضح يف  أنأو مربرات أخرى. مما ععين 
 استعمال السنطة.
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ومراقبة مرروعية اجلمعية هز أمر عرج  إىل القضاء اإلداري وليس إىل السنطة 
 احملنية.

 حرية املعتقداملطلب الثاين: 
املنطنق  لك ابختالفذخيتنف  الصعب حتدعد مفهزم مزحد لنحرعة، إذ من

 لزجي. عز واإلطار املرجعي واالعد
افالتعرعف االنطزلزجي حيدد مفهزم احلرعة انطالقا من حتدعد العالقة اليت تربط 
اإلنسان ابلعامل أو ابلزجزد. افاحلرعة حسب هذا املعىن هي سنطة لنتقرعر الذايت أو 

حيدد تصرافاته اخلاصة بركل حر ومستقل.  اإلنسان أن ،يت. مبعىناالستقالل الذا
 اإلنسانن بعض الفالسفة كسارتر ودعكارت أب إليه عذهبا املعىن عتطابق م  ما ذوه

 ن ابحلتمية.الن عقز اذنن الفسيد مصريه، عكس هيغل وكال
. افحرعة التنقل مثال اآلخرتدخل  إلعماهلاواحلرعة عكس احلق حيث ال تتطنب 

مت اعرتاضها من طرف الغري. بينما احلق  إذا إال اآلخرعندون تدخل  اإلنسانم هبا عقز 
تدخال اجيابيا. مثال يف القرض لكي عستفيد املقرض من  اآلخرتدخل  إلعمالهعتطنب 
 املدعن إلرجاع الدعن لندائن وإال افان العمنية لن تتم. إرادةقرضه ال بد من  إرجاعحق 

. األشكالمقيدة ابحلتمية املتعددة  ألهناعة مطنقة لكن يف الزاق  ال تزجد حر 
 الإ عنام و أال و أيكل أال عطري و أنال عستطي   افاإلنسانافهناك حتمية بيزلزجية. 

 اختل تزاينه ومات.
 ،وهناك حتمية اترخيية كما عقزل هيغل. افاإلنسان ال عصن  اترخيه بركل حر

كان   إمناعظام غريوا جمرى التارعخ  أشخاصهز عستجيب ملنطق التارعخ. افظهزر  وإمنا
استجابة ملنطق التارعخ الذي كان حيتم وجزد مثل هؤالء األشخاص بغض النظر عن 

عزاطف الناس ابلعروبة والقزمية أمسائهم. افمصر الستينات احتاجت لرخص عؤجج 
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ن الزمان كان يمان القزمية والعروبة بسبب األحداث الدولية والتزتر يف العامل أل
 ...وهكذا ظهر مجال عبد الناصر هدعد الدويل لنعامل العريبوالت

 هنا م  ما وق  هلا يف احلرب العاملية األوىلأاحتاجت ملن ععني من ش وأملانيا
ا وحقق جناحه يف البداعة من خالل التفاف األملان حزله حىت وان ذافاستغل هتنر ه

 يج هبم يف حرب عاملية خمربة ومدمرة.
  إان. :"آايتن الكرمي من خالل عدة آما عقزل هبا القر ك حتمية دعنية كوهنا

 عراء هللا". أن إال:" وما تراءون  وأعضاخنقناه بقدر"  شيءكل 
وقد بدأت حرعة املعتقد ترغل العدعد من اجملتمعات ومن ضمنها املغرب     

 وأبعادها، لكن حتدعد مفهزمها اإلنسانا وممارسة. افاحلرعة نزعة افطرعة يف ري تنظ
جد صيغة وحدودها أضحت مثار نقاش بني خمتنف املفكرعن والقانزنيني. افال تز 

 العامل االنرتوبزلزجي لكل جمتم . افما ععترب حرعة هنا ال فعلمزحدة ملفهزم احلرعة ب
 ه احلرعة نفسها.ذال بل ععترب تعد هل ،ععد ابلضرورة هناك

 إلغاءكزنيتها ال تعين   أن إالاحلرعة وان كان هلا طاب  كزين،  أنكما 
الكزنية تعين يف   أصبحتكزين ومزحد ملفهزم احلرعة. بل   منزذجاخلصزصية، أي افرض 

مفهزم غريب اثنزمركزي عنى الثقاافات  إسقاطمركة  وابلتايل األ األحيانكثري من 
معينة  مناذجلتمرعر  أداة أضحىالكزنية. افمفهزم الكزنية  أوبدعزى العزملة  األخرى
جبمي  املفاهيم  ذخكزنية مفهزم احلرعة ععين األ  أوعزملة  إنية وافكرعة. مث اعدعزلزج

 إقصاءوثقاافتها وليس  منزذجهاالكزنية والنماذج املختنفة لندول ومراعاة واحرتام 
 .اآلخر

عربر  ذإاإلنسان، مفهزم اخلصزصية قد عركل خطرا عنى حقز   أنافكما 
عضا مفهزم الكزنية أها، افل شرعنتجأمن  اإلنسانسنزكيات معينة تكزن ضد حقز  

 وحد. أ وواحد  منزذجوافرض  اآلخر إقصاءقد ععين 
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 حرية املعتقد يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان ويف التصور اإلسالمي

حزل  إبطاللةنقزم  أنبنا  جبدرنتحدث عن حرعة املعتقد ابملغرب  أنقبل 
 .اإلسالميحرعة املعتقد يف املزاثيق الدولية وأعضا يف التصزر 

ابحلرعة  0747العاملي حلقز  اإلنسان لسنة  اإلعالنمن  07تعرتف املادة 
 أشكالاملتحدة لنقضاء عنى مجي   األمم إعالنمن  األوىل املادة أن. كما 127الدعنية

 .0770املعتقد لسنة  أوالدعن  أساسالتمييز القائميني عنى  أوالتعصب 
العدعدة  القرآنية اآلايتمن خالل  اإلسالميف التصزر اإلسالمي، افان  أما

محد الرعسزين ال أ. افالدعن كما واألحادعث والسرية النبزعة تعرتف ابحلرعة الدعنية أعضا
ال  واإلكراهالدعن  أنلك ذ. 128بقاء ءابال كراابتداء كما ال عكزن  ابإلكراهعكزن 

اب. وال ذنفاقا وك عنتج وإمنا ،ال عنتج دعنا األخريا ذوه ابإلكراهجيتمعان. افالدعن عبطل 
ن املكره عنى الكفر ليس بكاافر واملكره عنى اإلسالم ليس أل أعضاردة  أوعنرئ كفرا 

 . 129مبسنم
ن حرعة املعتقد هي أصل من ، ألاآلخرةيف  إالافان الردة ال عقزبة هلا  ،وابلتايل

 الدعن وعنيه افاملرتد ال عقتل.  أصزل
كما قال طه جابر العنزاين   مقصد من مقاصد الررععة املهمة اإلنسانافحرعة 

 . 130ينآقر  أصلوالردة بدأت سياسية واستمرت سياسية وليس هلا 
يف التزبة اليت  أي ،اإلسالم إىلقتل املرتد هز قتل لفرصته يف الرجزع  أنكما 

حد نعت مزاطن أ ألين هللا تعاىل وال ختص العباد، كما ال حيق أن من شأهي ش

                                     
ا احلق احلرعة يف تغيري ذتنص املادة عنى ما عني:"إن لكل شخص حرعة الفكر والزجدان والدعن وعرمل ه -127

 معتقده وحرعته يف إظهار دعنه أو معتقده ابلتعبد وإقامة الرعائر واملمارسة والتعنيم مبفرده أو مجاعة...."دعنه أو 
 7101، دار السالم لننرر، القاهرة، الكليات األساسية للشريعة اإلسالميةانظر أمحد الرعسزين،  -128
 .010نفس املرج ، ص.  -129
املركز الثقايف  .صدر اإلسالم إىل اليوم منكالية الردة واملرتدين الدين إشال إكراه يف طه جابر العنزاين،  -130

 ، 7104العريب، الطبعة األوىل، الدار البيضاء، 
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ن آبة والرجزع. وابلتايل افمنطق القر قابل لنتز  ألنه ،الفسق أواالرتداد  أوابلكفر  آخر
 .  131ال عستقيم م  قتل املرتد

يف  إكراه وهي :"ال من سزرة البقرة األصل اآلعةالعدعدة وخاصة  افاآلايت
الدعن قد تبني الرشد من الغي" تركل القاعدة لكيفية التعامل م  اإلميان والكفر وم  

ولز شاء ذا االجتاه:"  هد من اآلايت تذهب يفعهناك العد أنحرعة االعتقاد. كما 
. 132افأنت تكره الناس حىت عكزنزا مؤمنني"آلمن من يف األرض كنهم مجيعا، أربك 

"افمن شاء افنيؤمن ومن شاء وأعضا . 133آعة أخرى تقزل:"لست عنيهم مبسيطر"
 .134افنيكفر"

ملمارستها. افاحلرعة كما  أخالقيوحرعة املعتقد كما مجي  احلرايت تررتط حمتزى 
 أنذلك . األخال لتحقيق  أساسيةعقزل كانط ال ميكن الربهنة عنيها ولكنها 

 وإرادته أافعالهعستطي  التمييز بني اخلري والرر واختيار  الذياحلر هز  اإلنسان
  Pour devoir il faut d'abord pouvoirورغباته.

لك والقدرة هنا هي ذعنى  تكزن لنا القدرة أنالبد  ،افنكي نطالب ابحلرعة
 الذيهز  األخالقي اإلنساناحلرعة نفسها. والعكس صحيح ابلنسبة لكانط. افقط 

اكراهات عسقط  أو أخالقيةعكزن حرا من دون كزابح  أند الذي عرعألن عكزن حرا، 
 .libertinageوليس التحرر األخالقييف االحنالل 

 

 

                                     
ي ذوال جرمية الردة وعقوبة املرتد يف ضوء القران والسنةا عنى عكس رأي عزسف القرضاوي يف كتابه ذه -131

تقبل التزبة والردة اليت افيها حماربة هللا ورسزله والسعي يف  مييز كما افعل ابن تيمية من قبل بني الردة اجملردة واليت
 األرض ابلفساد وال تقبل افيها التزبة.

 .  77 اآلعةسزرة عزنس  -132
 .77سزرة الغاشية اآلعة  -133
 .77سزرة الكهف اآلعة  -134
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 حقوق السجني
 نشأة وتطور السجون

اعترب ميريل افزكز أبن السجن أو العقاب السجين بدأ يف بعض املراحل 
 بل وكان مطنبا من أجل التخنص من املقصنةالتارخيية كخطزة ابجتاه النزعة اإلنسانية، 

اليت كانت كمثل قمة الرببرعة. والتساؤل اجلزهري هز ملاذا وجد العقاب؟ وملاذا حاربزه 
 أعضا؟

 Cesareاإلجرام واليت عتزعمها سيزاري بيكاراي  ترى املدرسة التقنيدعة لعنم
Beccaria  و جريمي بنثامGermey Bentham تمثل يف أبن اجلدوى من العقاب ت

أبن  Simner، يف حني عرى مسنر لننظام االجتماعي تفادي ارتكاب األافعال املخالفة
حبثهم عنى د العقاب عكزن ذا افعالية كربى عندما عساهم يف التأثري عنى ابقي األافرا

 أمناط السنزك املطنزبة اجتماعيا. تباعاتفادي هذه األافعال و 

ععترب حيقق افائدة تتمثل يف من  اإلجرام عقاب ال كل أن   إىلبكاراي عذهب 
استبدادا وطغياان، إذ جيب استخدام العقاب افقط حلماعة حرايت وحقز  اجملتم  

 أبكمنه. 
إنرعكز ابعتباره مسؤوال عن جرمه )جملرم واملدرسة التقنيدعة كانت تنظر إىل ا

(، وابلتايل استحقاقه لعقزبة تتناسب م  ما لدعه من نزايع Enrico Ferri افريي
عدوانية، وذلك لنتأكيد عنى أن الغاعة من العقاب من أجل العقاب افقط، أي ليس 

 من أجل االنتقام أو الترفي وال من أجل إصالح الضرر الناتج عن افعنه.
تطبيق العقاب عنى املخالفني، حىت ترعر أبنه البد من هامي عقزل دوركو 

الغالبية ممن مل تعاقب بعد، ابلفخر والزهز، وبذلك حتاول جاهدة أن تبقى مبتعدة عن 
 خمالفة القانزن، مما حيقق مبادئ التضامن والتكاافل أكثر افأكثر، وعستمر اجملتم .

ال الردع واالنتقام، إن مزاجهة اجلرمية عنبغي أن تكزن مسبزقة بروح اإلصالح 
اجملتم  مسؤول عن اجلرمية مبقدار مسؤولية الفرد وهذا هز رأي االجتاه اجلدعد يف  ألن
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عنم االجتماع )هزارد بيكر كمثال(. هذا االجتاه عنقي املسؤولية الكربى عنى اجملتم  
الذي عصن  اجلرمية من خالل احمليط والظروف اليت مهدت لنجرمية ومن خالل نظرتنا 
إىل اجلرمية واىل اجملرم. افنظرتنا هي اليت تصن  اجملرم الذي قد ال عكزن جمرما يف حد 

نه عدخل يف خانة اجلرائم عصبح افاعنه جمرما. أوإمنا تصزران لطبيعة الفعل عنى  ذاته،
من خالل تصنيفه  أحياان هز الذي حيدد ما هز جرمية وما ليس جبرمية القانزناف

 أافعال أخرى من دائرة اجلرم.لألافعال اجلرمية أو إبعاد 
هز اترعخ التمكن من اجلسد اإلنساين زل افزكز إن اترعخ العقاب كما عق

وهلذا افإن العقاب . الفرد لقزانني اجملتم وتطزععه إىل أقصى احلدود، و ضرورة انصياع 
 .ن خرج عنيهعقتص اجملتم  مموعقام عنى املأل حىت بقي عنى الدوام جزاء جمتمعيا 

تخّني عن العقاب مت الابلزحرّية، لذلك ا تتسم زابت قدميالعقكانت و 
 امليل إىل إخفاء التعذعباجتهزا حنز اجلسدي، وعننية التعذعب والترهري ابجلاين، و 

 . وهكذا ظهر السجن
التعذعب ععرب ألن شكل من أشكال جتني السنطة.  ابلنسبة لفزكز،افالعقاب 

أمر العقاب والضبط من خالل السيطرة عن طقس منّظم عبنّي قزة السنطة اليت تتزىل 
عنى اجلسد أعضا وليس افقط األافكار. افالسجن عقاب شامل عقزم عنى املراقبة 

 .                                                        135واملعاقبة
كما أن العذاب حيمل معىن .وعرسخ العقاب اإلحساس ابخلزف من قزة احلاكم

أن اجملتم  يف مأمن من و  يق القانزن والعقزبة عنى املخالفني"العدالة"، عدالة تطب
                                                                                             اجملرمني ما دام هناك من حيمي اجملتم  من هؤالء اجملرمني اخلطريعن.

حنو أنسنة العقاب      

                                     
135  -  Voir Michel Foucault, Surveiller et punir, naissance de la prison, Gallimard, 

Paris, 1975.  
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دة اندت ظهرت افنسفة عقابية جدعم  تطزر حقز  اإلنسان يف الغرب  
وضرورة الفصل بني شخصّية اجملرم واجلرمية املرتكبة والتماس ظروف  أبنسنة العقزابت،

التخفيف. افبدأ االحتفال العقايب خيتفي وذلك يف أواخر القرن الثامن عرر ويف مطن  
  القرن التاس  عرر. عقزل افزكز:

يف مطن  القرن التاس  عرر املرهد الكبري لنعقاب اجلسدي  هكذا امنحى"
  .136"وأخفي اجلسد املعّذب، واستبعد من القصاص عرض مرهد األمل

ومل عكن إلغاء الّتعذعب بسبب الرفقة ابجملرمني، عقزل افزكز، وإمنا من أجل 
إخفاء التعذعب داخل السجزن، ومن مث حتزعل عقزبة االعرتاف العنين ومرهد 

ب إىل نزع من التقّصي. وكان الفصل بني احلكم والتنفيذ افأصبح الّتنفيذ عمنية التعذع
مستقنة ال تتعنق ابجلانب املهيب لنعدالة، وارتبط اجلزاء ابحلرمان من احلقز . عقزل 

  افزكز:
أما التسّنط عنى اجلسد افهز أعضا مل عنحل بصزرة كامنة يف منتصف القرن التاس  " 

تزقف عن أن عكزن مركزا عنى التعذعب كتقنية لألمل واختذ له غرضا  عرر. الشك أن العقاب قد
 . "رئيسيا هز افقد منكيّة أو خسران حق

  قوق السجني حسب املواييق الدوليةحل احلماية القانونية
عرف املغرب تنظيما لنزض  القانزين لنمعتقل واحلقز  املخزل له من خالل 

خبصزص محاعة حقز  . هذا القانزن الذي ععترب قفزة مهمة 77137-77قانزن 
 بعض االنتقادات. عسنم منوان مل السجناء، 

                                     
 مرجع سابق.  -136
بتنفيذ  1888أغسطس  25الموافق ل 1421األولى  صادر في جمادى 1-88-211ظهير شريف رقم  -137

الصادرة  4721المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية المنشور بالجريدة الرسمية رقم  23-89القانون رقم 

 .1888شتنبر  11يوم 
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 املتحدة األمم مؤكمرابعتمادها أوصى قزاعد منزذجية ملعامنة السجناء وتزجد 
أقرها اجملنس و  7550عام  جنيف يفاألول ملن  اجلرمية و معامنة اجملرمني املنعقد  

جممزعة املبادئ و  0722ماعز  07يف و  0752عزليزي  70االقتصادي و االجتماعي يف 
شكال االحتجاي أو املتعنقة حبماعة مجي  األشخاص الذعن عتعرضزن ألي شكل من أ

 دجنرب 7يف  45/111نررت عنى املأل مبزجب قرار اجلمعية العامة السجن اعتمدت و 
 لتايل:. وهذه املبادئ  هي كا0771

 .ععامل كل السجناء مبا عنزم من االحرتام لكرامتهم املتأصنة وقيمتهم كبرر .0
ال جيزي التمييز بني السجناء عنى أساس العنصر أو النزن، أو اجلنس أو النغة  .7

أو الدعن، أو الرأي السياسي أو غري السياسي، أو األصل القزمي أو االجتماعي، أو 
 .الثروة، أو املزلد أو أي وض  آخر

من املستحب، م  هذا، احرتام املعتقدات الدعنية واملبادئ الثقاافية لنفئة اليت  .7
 .عنتمي إليها السجناء، مىت اقتضت الظروف احملنية ذلك

تضطن  السجزن مبسؤوليتها عن حبس السجناء ومحاعة اجملتم  من اجلرمية  .4
اسية عن بركل عتزاافق م  األهداف االجتماعية األخرى لندولة ومسؤولياهتا األس

 .تعزعز رافاه ومناء كل أافراد اجملتم 
ستثناء القيزد اليت من الزاضح أن عمنية السجن تقتضيها، حيتفظ كل اب .5

السجناء حبقز  اإلنسان واحلرايت األساسية املبينة يف اإلعالن العاملي حلقز  
اإلنسان، وحيث تكزن الدولة املعنية طرافا، يف العهد الدويل اخلاص ابحلقز  

ادعة واالجتماعية والثقاافية، والعهد الدويل اخلاص ابحلقز  املدنية والسياسية، االقتص
 .وبروتزكزله االختياري، وغري ذلك من احلقز  املبينة يف عهزد أخرى لألمم املتحدة

حيق لكل السجناء أن عراركزا يف األنرطة الثقاافية والرتبزعة الرامية إىل النمز  .3
 .الكامل لنرخصية البررعة

http://www.maghress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85
http://www.maghress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85
http://www.maghress.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://www.maghress.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://www.maghress.com/city/%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81
http://www.maghress.com/city/%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81
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جبهزد إللغاء عقزبة احلبس االنفرادي أو لنحد من استخدامها وترج   عضطن  .2
 .تنك اجلهزد

عنبغي هتيئة الظروف اليت كمكن السجناء من االضطالع بعمل مفيد مأجزر عيسر  .7
إعادة اخنراطهم يف سز  العمل يف بندهم وعتيح هلم أن عسامهزا يف التكفل 

 .أبسرهم وأبنفسهم ماليا
ء سبل احلصزل عنى اخلدمات الصحية املتزافرة يف البند عنبغي أن تزافر لنسجنا .7

 .دون كمييز عنى أساس وضعهم القانزين
عنبغي العمل، مبراركة ومعاونة اجملتم  احملني واملؤسسات االجتماعية وم  إعالء  .01

االعتبار الزاجب ملصاحل الضحااي، عنى هتيئة الظروف املزاتية إلعادة إدماج 
 .اجملتم  يف ظل أحسن الظروف املمكنةالسجناء املطنق سراحهم يف 

 ووافقا هلذه املبادئ جيب عنى السجناء التمت  ابحلقز  التالية:
لصالحيات غري خمزل هلا قانزان وحق التبنيغ بسبب  حق التظنم من ممارسة السنطة -

احلق ابألقزال يف أقرب وقت والدافاع واالستعانة ابحملامي و حق اإلدالء إلقاء القبض و 
احلق يف احلصزل عنى مرتجم ملعرافة عنزمات وأسباب االحتجاي و احلصزل عنى امليف 

احلق يف تبنيغ ق يف االتصال ابلعامل اخلارجي و احلهذه احلقز  بنغة الرخص املعين و 
نقنت إدارة السجن املعتقل إليه وحق األجنيب ابالتصال األسرة ابملكان الذي 

التصال بنفسها ابلنسبة ن تتزىل الدولة اباحلق يف أابلقنصنية واملنظمات الدولية و 
وتزافري مجي  تسهيالت االتصال وحق املراسنة ويايرة  احلق يف احملامياألحداث و 

د النمزذجية ملعامنة املسجزنني احلق يف أن عكزن قرعبا من األسرة وافق القزاعاألسرة و 
ة و املبادئ احلق يف احرتام املعتقدات الدعنيحلق يف احرتام حقزقه دون كمييز و او 

لنفئة اليت عنتسب إليها السجني واحلق يف أن عسجل يف سجل مضبزط األخالقية 
احملبزسني احتياطيا و لفصل بني افئات الرجال و النساء واألحداث و احلق يف او 

  احملكزمني.
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أماكن االحتجاي ال جيزي أن عزض  يف الزاحدة منها أكثر من سجني واحد و 
رص عنى مراعاة الظروف مجي  املتطنبات الصحية م  احل ليال كما جيب أن تتزافر عنى

جيب املناخية وخصزصا من حيث حجم اهلزاء واملساحة الدنيا املخصصة )لنسجناء( و 
بصزرة  من تنبية احتياجاته الطبيعية و أن تكزن املراحيض كاافية لتمكني كل سجني

مقدور  زن يف االغتسال حبيث عكجيب أن تتزافر منرات االستحمام و نظيفة والئقة و 
العناعة بنظاافتهم جيب أن تفرض عنى السجناء كل سجني النظاافة الرخصية و 

  جل ذلك جيب أن عزافر هلم املاءأمن الرخصية و 
فاظ عنى صحته م  مراعاة وجبة طعام ذات قيمة غذائية كاافية لكل سجني لنحو 

 .النزعيةاجلزدة و 
 .الطنق ساعة عنى األقل كل عزملكل سجني احلق يف التمارعن الرايضية يف اهلزاء -
 .اخلدمات الطبية -
عنبغي ة مناسبة مبا افيها الطب النفسي و ن خدمات طبيجيب أن تتزافر يف كل سج-

أن عتم تنظيم اخلدمات الطبية عنى حنز وثيق الصنة إبدارة الصحة العامة احملنية أو 
 .الزطنية

والسالسل واألصداف رعة كاألغالل ال جيزي أبدا أن تستخدم أدوات تقييد احل-
 .ثياب التكبيل كزسائل لنعقابو 
  .حقهم يف الركزىتزوعد السجناء ابملعنزمات و -
 عزود كل سجني لدى دخزله السجن مبعنزمات مكتزبة حزل األنظمة-

الطر  املرخص هبا وحزل قزاعد االنضباط يف السجن و املطبقة عنى افئته من السجناء 
 .تقدميهم الركاوىات و لطنب املعنزم

عسمح لنسجني يف ظل الرقابة الضرورعة ابالتصال أبسرته وبذوي السمعة  -
بتنقي الزايرات عنى السزاء...و ئه عنى افرتات منتظمة ابملراسنة و احلسنة من أصدقا

جيب أن تتاح لنسجناء مزاصنة االطالع ابنتظام عنى جمرى األحداث ذات األمهية 
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منرزرات خاصة تصدرها إدارة السجزن عن طرعق الصحف اليزمية أو الدورعة أو أعة 
أو االستماع إىل حمطات اإلذاعة أو إىل احملاضرات أو أبعة وسينة مماثنة تسمح هبا 

عزود كل سجن مبكتبة مناسبة ملختنف افئات إلدارة أو تكزن خاضعة إلشراافها و ا
ء   السجناعرجى السزاء و التثقيفية عنقدرا واافيا من الكتب الرتافيهية و السجناء تضم 

 . بعد حد ممكنأعنى اإلافادة منها إىل 
إذا كان السجن عضم عددا كاافيا من السجناء الذعن ععتنقزن نفس الدعن  -

 .ععني أو عقر تعيني ممثل هلذا الدعن
 .حفظ متاع السجناء -
ال بد من األخطار يف حالة وافاة السجني أو أصيب مبرض خطري أو حبادث   -

السجن أو  إىلحني عنقل السجني مؤسسة لعالج األمراض العقنية و  إىلخطري أو نقل 
  .أبدىن قدر ممكن إالمنه جيب عدم تعرعضه ألنظار اجلمهزر 

 .الرتافيهالتعنيم و حقه يف  -
جيزي احتجاي الرخص يف السجن إذ ظهر انه خمتل العقل بل جيب اختاذ ال  -

 .مسترفى لألمراض العقنية أبسرع ما ميكن إىلترتيبات لنقنه 
 

  حقوق السجني حسب القانون املغريب
هز إخبار املعتقل مبقتضيات هذا  13877-77قانزن  ي احلقز  اليت عنظمهاأبر  إن
جيب عنى اخلصزص إخباره حبقزقه و . ما عتضمنه من حقز  وواجباتو  القانزن

إلافراج املقيد املتعنقة ابلعفز واوواجباته و عتضمن هذا اإلشعار كذلك املعنزمات 

                                     
بتنفيذ  1888أغسطس  25الموافق ل 1421جمادى األولى  13ادر في ص 1.88.211. ظهير شريف رقم 138

 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية. 23.89القانون رقم 
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تقاله كل البياانت اليت تفيده أثناء قضاء افرتة اعبرروط ومبسطرة ترحيل املعتقنني و 
تبنغ هذه املعنزمات عن طرعق دليل عسنم خاصة طر  تقدمي التظنمات والركاايت و 

  .لنمعتقل بطنب منه وعن طرعق منصقات داخل املؤسسة
ن لدن املكنف ابلعمل االجتماعي إخباره شفزاي مإذا كان املعتقل أميا وجب و 

يف هذه احلالة عرار إىل ذلك األخبار مبنفه كما جيب أن عرعر كل معتقل عند و 
عنزان الرخص أو األشخاص الذعن ميكن ابملؤسسة حبقه يف اإلدالء ابسم و إعداعه 

  .عسجل تصرحيه يف مجي  األحزال مبنفهالتصال هبم يف احلاالت الطارئة و ا
دعر املؤسسة يف بطاقة حبدث جانح جيب أن عسجل م األمرإذا تعنق  و

إذا وجد معتقل ابملسترفى عند داعه اسم وعنزان وهاتف أبزعه و مبجرد إعمعنزماته و 
رغبته يف وجزب اإلافراج عنه عنبغي إشعار عائنته أو األشخاص الذعن عرب عن 

  .مبكان استرفائهإشعارهم ابإلافراج عنه و 
عزما السابقة النقضاء العقزبة أو عند  05جل أعتزىل مدعر املؤسسة داخل و 

عند ية أو كاافنه قصد احلضزر لتسنمه و وجزب اإلافراج عنه إخبار أبزي احلدث أو وص
 . عدم حضزرهم خيرب النيابة العامة اليت تتزىل السهر عنى إعصاله إىل حمل إقامتهم

شغل أو مرض مهين ابحلقز  الزاجبة عستفيد املعتقل يف حالة إصابته حبادثة و 
 .  يف هذا القانزن

 وميكن ملعتقني حسن السنزك أن عتمتعزا برخصة اخلروج ملدة عررة أايم مبناسبة
ص فحاحلق يف أن عله ق الطعن يف القرارات التأدعبية و لنمعتقل حاألعياد و 

 .مرتني من طرف الطبيب حني وضعه يف العزلة
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سنة  الربوتزكزل االختياري التفاقية مناهضة التعذعبوقد صاد  املغرب عنى 
 . وقام إبنراء آلية وطنية ملناهضة التعذعب. 1390773

عنزم هذا الربوتزكزل الدولة املغربية عنى احرتام جممزعة من املعاعري الدولية 
 مثال: 05-07املنصزص عنيها يف املزاد 

 ماكن االعتقال .تسهيل الزايرات أل -
 من الربوتزكزل. 4تنتزم الدولة ابستقبال النجنة افز  أراضيها وافق املادة  -
 تسهيل تنظيم لقاءات م  املعتقنني. -
 تقدمي املعنزمات. -
 خنق آليات لنزقاعة. -

من االتفاقية عنى اإلجراءات الضرورعة كتحرمي  7وعنتزم املغرب وافق املادة 
واحلق يف احملاكمة.  140يباحلبس االنفرادي وحق احملتجزعن ابالتصال مبحام وطب

 واحلفاظ عنى السجالت اخلاصة ابلسجزن.
مفهزم املعامنة القاسية أو الالانسانية وتكزن عندما حتدث أملا  03وتبني املادة 

شدعدا جسداي أو عقنيا أو التحرعض عنيه أو السكزت عنه من قبل مزظف رمسي. 
 وال عررتط أن تكزن الضحية حتت تصرف الرخص اجلاين، عنى عكس التعذعب.

. افتتحدث عن حق الضحااي يف اإلنصاف والتعزعض العادل 04أما املادة 
 وإلزام الدولة عنى متابعة اجلاين ومناهضة اإلافالت من العقاب. 

                                     
اتفاقية مناهضة التعذعب وغريه من ضروب املعامنـة عنى   0777حزعران/عزنيه  ٤١املغرب بتارعخ  صاد   -139

 .إنسانية أو املهينةأو العقزبة القاسية أو الال
حيث عرري إىل :"تعمل الدولة   70عنى احلق يف الصحة يف الفصل  7100نص الدستزر املغريب لسنة  -140

واملؤسسات العمزمية واجلماعات الرتابية عنى تعبئة كل الزسائل املتاحة لتيسري أسباب استفادة املزاطنات 
ماعة االجتماعية والتغطية الصحية والتضامن واملزاطنني عنى قدم املساواة من احلق يف العالج والعناعة الصحية واحل

 التعاضدي من لدن الدولة واحلصزل عنى املاء والعيش يف بيئة سنيمة".
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 دور اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان
 أماكنخيتص اجملنس الزطين بزايرة  7100حسب مقتضيات ظهري مارس 

 (.00االحتجاي )املادة 
 2912141سنة  قريرتخالصات 

املظاهر عسجل اجملنس الزطين استمرار انتهاك حقز  السجناء ننخصها يف 
 التالية:
البالستيكية )التيز( والتعنيق بزاسطة  األانبيبالضرب ابلعصا واستعمال  -

، والصف ، والكي، والركل اإلبرالزانين ملدة طزعنة وغري  أبزابيف  األصفاد
 من السجناء، السب والرتم مرأىوالتجرعد من املالبس عنى  ابألرجل

الغنز يف استعمال السنطة التقدعرعة يف تفسري استعمال تصرافات السجناء مما  -
 املزاد الغذائية. إدخالمينعهم من 

 إىلمما عقزد  األحكام إصداريف  البطءعدم تطبيق املقتضيات القانزنية مثل  -
( من 377-377املقيد برروط )املزاد  اإلافراجمركل االكتظاظ. عدم تفعيل 

 نائية.قانزن املسطرة اجل
عدم تفعيل مسطرة الصنح خبصزص اجلرائم اقل من سنتني وغرامات اقل من  -

 درهم، مما عضاعف من أعداد املسجزنني. 5111
كن االعتقال االحتياطي مرة كل ما يل يايرات رئيس الغرافة اجلنحية ألعدم تفع -

 أشهر. 7
عدم وجزد شرطة أو خماافر لألحداث وعدم وجزد نزاب لزكيل املنك  -

 قضااي األحداث كما عنص عنيه القانزن، حيث عتم تكنيف أي خمتصزن يف
 قاضي من قضاة النيابة العامة بقضااي األحداث.

                                     
  .cndh.maيف مزقعه االلكرتوين  اإلنسانانظر تقرعر اجملنس الزطين حلقز   -141
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النساء السجينات ععامنن معامنة أكثر قساوة من خالل النعزت احلاطة  -
 بكرامتهن.

 يف وضعيةلنسجناء  ابلنسبة لنسجناء ذوا إعاقة عدم تزافر الكراسي املتحركة -
 إعاقة.

 الثاين: اإلصالحات املؤسساتية. طلبامل
 اجمللس الو طين حلقوق اإلنسان: -1

يف إطار  0771أبرعل  71لقد مت إنراء اجملنس االستراري حلقز  اإلنسان يف 
عة التسعينات من االنفراج احلقزقي النذان عرافهما املغرب منذ بدااالنفتاح السياسي و 

حماكمة أو كانزا  شخصا كانزا معتقنني بدون 721قد مت إطال  سراح القرن املاضي. و 
مت الرروع يف تسزعة وضعية املختفني  0774يف افرباعر ( و 0770عزليزي ضمن املختفني )

قسراي مبعتقل اتيمامارت من قبل هيئة التحكيم املستقنة. كما صدر عفز منكي شامل 
 إىل الزطن.   بدأ املنفيزن يف العزدةمعتقال سياسيا و  474لفائدة  0774يف عزليزي 

لكن م  رايح التغيري يف العامل العريب اإلسالمي وكماشيا م  سياسة وثقاافة 
اإلصالحات االستباقية اليت عفضنها املغرب تفاداي لكل احنراف حنز العنف، مت إنراء 

 .  7100اجملنس الزطين حلقز  اإلنسان بدل اجملنس االستراري يف 
 .تشكيلة اجمللس 

سنزات، وترري التركينة اجلدعدة  4ععينزن ملدة  142عضزا 44عتكزن اجملنس من    
الدستزر املغريب اجلدعد عنى مستزى  إىل احلرص عنى مزاكبة املكتسبات اليت جاء هبا

مستزى القرب وتنزع مؤهالت مغاربة العامل  التعددعة وكمثيل اجملتم  املدين واملرأة، وعنى
 وإدماجهم. 

 افاجملنس عتكزن من:
                                     

 .44انظر الملحق الثاني  في آخر الكتاب لالطالع على الئحة مفصلة ألعضاء المجلس  - 142
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الربملان و  شخصيات خيتارها رئيسا جمنسي 7ارها املنك و شخصيات خيت 7 
العنيا وعضز  عضزا ميثنزن اجملتم  املدين وعضزعن ختتارمها اهليئات املؤسسية الدعنية 00

عضزا  (13) ختتاره الزدادعة احلسنية لنقضاة إضاافة إىل عضزعة الزسيط وثالثة عرر
املدين  ي وممثالت هيئات اجملتم بصفتهم رؤساء لنجان اجلهزعة اليت تتكزن من ممثن

من خالل مجعيات هتتم حبقز  اإلنسان بركل عام، أو متخصصة لندافاع عن حقز  
الفئات اخلاصة )النساء، األطفال، األشخاص ذوي اإلعاقة(، وشخصيات  بعض

  .واقتصادعة أكادميية
بة نس واحتنت النساء يف التركينة اجلدعدة لنمجنس الزطين حلقز  اإلنسان

 ."تكرعسا لنمساواة"ابملائة  41
حلقز  اإلنسان جتدعدا واسعا  وقد شهدت الرتكيبة اجلدعدة لنمجنس الزطين

التركينة السابقة  حيث أنه عزجد افقط أربعة من األعضاء اجلدد كانزا ضمن
 لنمجنس االستراري حلقز  اإلنسان.

لكن عالحظ ابخلارج  كما مت تعيني شخصيتني كمثالن اجلالية املغربية املقيمة
اجلمعية املغربية حلقز  اإلنسان  استثناء منظمات ومجعيات حقزقية مستقنة افاعنة مثل

 ومجعية الكرامة حلقز  اإلنسان

، تركينة 7100سبتمرب  77بتارعخ  5777وقد نررت اجلرعدة الرمسية يف عددها رقم 
 57ايمي )عضزا ععينزن إدرعس الي 44عتكزن من اجملنس الزطين حلقز  اإلنسان الذي 

سنة( الذي هز يف نفس الزقت رئيس جمنس اجلالية املقيمة ابخلارج.  وحممد الصبار 
 سنة( أمينا عاما له. 54)

 

 .صالحيات اجمللس 
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من مستجدات اجملنس أنه من حقه أن عطنب من القضاء افتح حتقيق يف 
انتهاكات حقز  اإلنسان. افاجملنس مت منحه املزعد من الصالحيات واستقاللية أكثر. 
واجلدعد أعضا هز جترعد الزيراء األعضاء من الصفة التقرعرعة واالقتصار عنى صفتهم 

                                                                                  االسترارعة.                                
وعسهر اجملنس عنى رصد وتتب  أوضاع حقز  اإلنسان ابملغرب عنى املستزعني 
الزطين واجلهزي من خالل القيام بتحقيقات مببادرة منه )وهذه من املستجدات( أو 

 ي شخص لإلدالء برهادته.عنى اثر شكاوى وتزجيه االستدعاء أل
 من مهامه املراقبة وتقييم وضعية حقز  اإلنسان. -
 إمكانية يايرة مراكز االعتقال ومراقبة ظروف السجناء. -
 السهر عنى مالءمة التررععات الزطنية لنمعاهدات الدولية. -
كما عقزم براف  تقارعره السنزعة إىل املنك و إعداد تقرعر سنزي حزل وضعية حقز    -

 اإلنسان ابملغرب، 
 اآلليات اجلهوية حلقوق اإلنسان

 تركيبة النجان
ععني رؤساء النجان اجلهزعة بظهري شرعف ابقرتاح من رئيس اجملنس ألرب  

 سنزات قابنة لنتجدعد مرة واحدة. 
الرئيس واملندوب اجلهزي لنزسيط، اهليئات التمثينية  إىل إضاافة األعضاءميثل 

 .عني اجلمعز نيوالعنماء والصحاافيني والفاعن واألطباء اجلهزعة لنقضاة واحملامني
من النظام  02)املادة  أقصىكحد   71 إىل 03النجنة اجلهزعة بني  أعضاءعرتاوح عدد 

من  األعضاءعنبغي أن عكزن ثنث و (. اإلنسانالداخني لنمجنس الزطين حلقز  
 لتحقيق املناصفة. األقلالنساء عنى 
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 .هيأة اإلنصاف املصاحلة -2
أنرأت هيئة التحكيم املستقنة لنتعزعض عن الضرر  0777غرت  03يف 

املادي و املعنزي لضحااي االختفاء القسري أو االعتقال التعسفي استفاد منها حزايل 
 شخص. 2111

صاد  املنك عنى التزصية اليت اعتمدها اجملنس االستراري حلقز  اإلنسان و 
املصاحلة" اليت مت تنصيبها يف واملتعنقة إبحداث" هيأة اإلنصاف و  7117أكتزبر  04يف 
ا وإمنا تتزخى حتقيق املصاحلة ليست جهايا قضائي. وهيئة اإلنصاف و 7114عناعر  2

اإلنصاف دون دخزل يف أعة متابعات ترتتب عنها املسؤولية الفردعة املصاحلة و 
لنهيئة جممزعة اضي. و هاكات حقز  اإلنسان يف امللألشخاص املسئزلني عن انت

 صالحيات:                           
 االعتقال التعسفي                                         ل تسزعة منفات االختفاء القسري و إجراء تقييم شامل ملسنس -
الزصزل إىل نتائج اء القسري اليت مل ععرف مصريها و البحث يف حاالت االختف -

 بصددها.                        
ل التعسفي اليت آلت إىل االعتقاحلاالت ضحااي االختفاء القسري و  إجياد حنزل -

                            الرتحم عنيهم.                                                                    نهم لتمكني أقارهبم من يايرهتم و حتدعد أماكن دافالزافاة و 
ررعن مزاصنة العمل الذي قامت به هيئة التحكيم املستقنة لنتعزعض الناتج عن الض -

ذوي احلقز  ممن تعرضزا لالختفاء القسري و االعتقال املادي واملعنزي لنضحااي و 
 التعسفي.                                                              

 رد االعتبار لنضحااي.                                                                                         املصاحلة و  ترسيخ -
    :التقرير اخلتامي هليئة اإلنصاف و املصاحلة 

تقدمي تقرعرها والعة هيئة اإلنصاف و املصاحلة و انتهاء  7115عرافت سنة 
نتائج العمل ولقد تضمن هذا التقرعر خالصات و . 7115نزنرب  71اخلتامي بتارعخ 
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مبتابعة تفعيل  7113التزصيات الصادرة عنها. بينما كميزت سنة الذي قامت به اهليئة و 
تنك التزصيات من قبل اجملنس االستراري حلقز  اإلنسان بعد تكنيفه بذلك من 

 طرف املنك حممد السادس. 
اليت كانت مزضزع اختصاص اهليئة  وما جاء يف التقرعر هز أن االنتهاكات

اكتست طابعا ممنهجا مشنت كل أنزاع االنتهاكات اجلسيمة حلقز  اإلنسان اليت 
ختفاء هي تتمثل، ابإلضاافة إىل االسنة. و  47اليت وقعت خالل افرتة تقدر بومكثفا و 

املساس ابحلق يف احلياة يف التعذعب واالعتداء اجلنسي و  القسري واالعتقال التعسفي،
االضطرار ناء مزاجهة األحداث االجتماعية و تيجة االستعمال غري املتناسب لنقزة أثن

 إىل االغرتاب خارج الزطن.                        
عدم تقنني رشيف الزطين يف خمتنف اإلدارات و لقد شكنت الزضعية املزرعة لأل

اكرات كذا التفاوت عنى مستزى ذرشيف وكيفيات وشروط استعماله، و تنظيم األ
األشخاص الفاعنني يف األحداث اليت عرافت حدوث انتهاكات جسيمة حلقز  

حترايت من قبل اهليئة، أحد التحدايت اليت  سان، واليت كانت مزضزع دراسات و اإلن
حتنيل تنك رستها ملهامها املتعنقة بتزثيق و كانت عنى هذه األخرية مزاجهتها أثناء مما

                                 األحداث.                        
املهام اليت مارستها ميكن القزل زلة لنهيئة و ولكن من خالل االختصاصات املخ

أن األهداف األساسية اليت عمنت عنى حتقيقها كمحزرت حزل الربامج الكربى 
 التالية: 

الكرف عن احلقيقة خبصزص االنتهاكات اجلسيمة املرتكبة يف املاضي من خالل  -
جمهزيل املصري بتحدعد هزايهتم  جالء حاالت أشخاص كانزا ععتربون يف عداداست

 أماكن دافنهم الرمسية أو شبه الرمسية بل السرعة أحياان. وظروف اختفائهم و 
 جرب األضرار املرتتبة عن تنك االنتهاكات.                                                          إنصاف الضحااي و  -
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عدم تكرار االنتهاكات اجلسيمة وحمز  عداد التزصيات الكفينة بتزافري ضماانتإ -
ات واحرتام القاعدة القانزنية وحقز  تقزعتها يف املؤسسآاثرها واسرتجاع الثقة و 

                                                                                               من جهة اثنية.                                                         اعتماد تصنيف دقيق لتنك األحداث،اإلنسان، و 
اليت تكرف عن نقص عنى مستزى املناهج اوي بعض الصعزابت، و ولتج

ضة لنفاعنني يف اجملال السياسي حفظ الذاكرات املتعار لعنمية لكتابة التارعخ املعاصر و ا
يئة جمهزدها قصد اعتماد مساطر ومناهج عمل ضاعفت اهللضحاايهم املباشرعن، و 

خلصزص االستماع بركل ممنهج، اليت مشنت عنى امناسبة )التحرايت امليدانية، و 
الدولية ملعدة من قبل املنظمات الزطنية و دراسة مجي  النزائح اوالبحث الزاثئقي و 

 العامنة يف جمال حقز  اإلنسان(.          
نة املعنزمات املتعددة املصادر مقار الصنة ابالستماع و  اء املهام ذاتابنتهو 

دراسة املعطيات املقدمة من قبل السنطات العمزمية، كمكنت اهليئة من استجالء و 
وجزد رى من جهة أخكانزا ععتربون جمهزيل املصري. و   حالة تتعنق أبشخاص 247
اعتربت الدولة منزمة مبزاصنة التحرايت و حاالت االختفاء القسري، لة من حا 33

 افيها لنكرف عن مصريها.                                                          
وخبصزص االعتقال التعسفي، افقد الحظت اهليئة أنه عنى عكس االختفاء 
القسري الذي عكزن اهلدف من ممارسته حرمان الضحية من أعة محاعة قانزنية، إذ عتم 
ارتكاب كاافة األافعال املكزنة له خارج نطا  القانزن م  عدم االكرتاث املطنق 

زن م  خر  مبقتضياته، افان االعتقال التعسفي غالبا ما تتم ممارسته يف نطا  القان
ة ابألمر قد كميزت هذه املمارسة خبر  القانزن ذات الصنبعض أو كل مقتضياته. و 
ية ممنهجة منذ بداعة عتقال قد مزرس بكيفعنيه عكزن االحتت احلراسة النظرعة. و 

خاصة يف القضااي ذات الصبغة السياسية اليت تدخل يف نطا  اختصاص الستينات، و 
احملاكم العادعة. كما استخنصت اهليئة أنه كان عتم أتوعل النصزص القانزنية املنظمة 

ي ميكن من شرعنة تنك املمارسات لنزض  حتت احلراسة النظرعة ابلركل الذ
                                                                                    خصزصا افيما عرتبط بفرتة احلراسة النظرعة السابقة عنى احملاكمة.                                                                 و 
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املعتمدة يف االستنطا  الزسينة كما خنصت اهليئة أن ممارسة التعذعب كانت 
التحقيق م  املعتقنني يف القضااي ذات الصبغة السياسية. حيث أنه مل ععد اهلدف من و 

ل اجلسدي اإلذالرتاافات افحسب، بل أعضا املعاقبة واالنتقام و وراء النجزء إليه نزع االع
سينة حلصزل عنى االعرتاف أبعة و اجلدعر ابإلشارة أن الرغبة يف اواملعنزي لنمتهمني. و 

انعدام املهنية، تعترب كنها عزامل ساعدت عنى تزسي  نطا  ممارسة واملزاجية و 
                                     التعذعب ليرمل حىت األشخاص املتابعني يف جرائم احلق العام.                                                                     

انعدام الزضزح افيما افية خبصزص مفهزم النظام العام، و فاكما أن انعدام الر
كذا تعدد األجهزة املكنفة ابحلفاظ عنى األمن،  عتعنق مبستزايت إصدار األوامر، و 

كنها عزامل أدت يف الغالب إىل حدوث انزالقات  أثناء استعمال القزة العمزمية. بل 
عسف كان عستهدف أكثر من ذلك، افقد كان استعمال القزة عبني أحياان، عن ت

عذكر التقرعر اخلتامي لنهيئة أن عزض احلفاظ عن النظام العام. و معاقبة املتظاهرعن 
انتهاكات جسيمة حلقز  اإلنسان وخصزصا املساس  هذه األحداث عرافت حدوث

د من املزاطنني من قد كان من بني ضحااي هاته االنتهاكات العدعابحلق يف احلياة. و 
 اص مل تكن هلم أعة مراركة يف تنك األحداث.                                                         أعضا أشخبينهم أطفال و 

 عسجل تقرعر اهليئة أنه كان عتم حرمان عائالت الضحااي املتزافني من معرافةو 
التسرت عن أماكن الدافن من قبل األجهزة املتدخنة.  الزجهة اليت أخذت إليها جثثهم و 

املساعدة ملزاطنني مصابني قدمي العزن و ناع القزات العمزمية عن تكما سجل امت
حىت رافض إدراج املتزافني مما أدى إىل وافاهتم الحقا، بل و  ابلرصاص من بينهم أطفال،

                                                                       يف سجالت تقييد الزافيات ابملصاحل املختصة يف حاالت أخرى.                                                                
 :جرب األضرار و إنصاف الضحااي 

املصاحلة جمهزدا كبريا خبصزص مفهزم جرب الضرر مما لقد بذلت هيئة اإلنصاف و    
الدويل القانزن دة يف ذلك من املرجعية الدولية )أافضى إىل تبنيها ملقاربة مشزلية مستفي

انطالقا من هذا التصزر الرمزيل، اعتربت حلقيقة عرب العامل(. و تقييم جتارب جلان او 



117 
 

املعنزعة، بل عرمل يف التعزعض عن األضرار املادعة و اهليئة أن جرب الضرر ال عنحصر 
بينها تسزعة األوضاع القانزنية واإلدارعة والزظيفية، والتأهيل أشكاال أخرى من 
جتماعي ليمتد حىت إىل األضرار اجلماعية سزاء تنك اإلدماج االالصحي والنفسي و 

هبا يف املاضي انتهاكات جسيمة واكتست الطاب  املكثف  اليت حلقت مبناطق وقعت
املمنهج أو عرافت وجزد مراكز استعمنت ألغراض االختفاء القسري أو االعتقال و 

                                           التعسفي.                                                         
 جرب الضرر على املستوى الفردي: -1

 طنبا، 71143اليت بنغ عددها لطنبات اليت تزصنت هبا اهليئة، و مكنت دراسة ا
قصد تزضيح الزقائ  املصرح هبا  لدراسة هذه املنفاتمنف. و  02111من افتح حزايل 

زضزع الطنبات، قامت اهليئة مبجهزد كبري األحداث اليت ارتبطت هبا االنتهاكات مو 
لدراسات واألحباث والتحرايت واالستماع إىل شهزد مزثز  هبم. كمثل يف القيام اب

عناصر من ملهام، استعانت اهليئة أبساتذة وابحثني جامعيني وحمامني و الجناي هذه او 
جبرب  منظمات اجملتم  املدين عمنزا مجيعا حتت إشراف أعضاء افرعق العمل املكنف

 األضرار.                                                               
ا افيما عتعنق جبرب الضرر عنى املستزى الفردي، استهدافت الربامج اليت اعتمدهتو 

التعزعض املايل و  املتضررعن عن طرعق الكرف عن احلقيقة،اهليئة رد االعتبار لنضحااي و 
والتأهيل الصحي والنفسي، وإعادة اإلدماج االجتماعي  زعة،املعنة و عن األضرار املادع

تنظيم سب  جنسات استماع عمزمية بست جهات من ، و تسزعة األوضاع القانزنيةو 
املمنكة لعينات من ضحااي االنتهاكات اجلسيمة املاضية من أجل اسرتجاع كرامة 

لذاكرة اجلماعية، الضحااي الذعن انتهكت حقزقهم وبرد االعتبار املعنزي هلم، وحفظ ا
 .ومقامسة اآلالم واملعاانة والتخفيف من املخنفات النفسية الناجتة جراء ذلك
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 جرب الضرر اجلماعي: -2
بتعزعض ابإلضاافة إىل جرب الضرر عنى املستزى الفردي، قامت اهليئة 

. افقد مت تطزعر هذا املفهزم من ماعيرب الضرر اجلعرب ما عسمى جب اجلماعات املتضررة
تم  املدين. خالل احلرص عنى تبين مقاربة اعتمدت إشراك كاافة املعنيني من اجمل

اجلماعات اليت تضررت بسبب املناطق و  عهدف جرب الضرر اجلماعي إىل تعزعضو 
من خالل  لكذ. و ة حلقز  اإلنسانانتهاكات جسيم بسببوقزع أحداث يف املاضي 

لفائدة تنك املناطق أو  الثقاافيةاقتصادعة و -ارع  لنتنمية السزسيزدعم مرتبين و 
                        .                                                                                                                            اجلماعات

 لوسيط:مؤسسة ا. 2
ملالئمة منظزمة حقز  اإلنسان  7100لقم مت إنراء مؤسسة الزسيط سنة 

ابملغرب م  املعاعري الدولية. وقد مت تعيني عبد العزعز بنزاكزر  )حمامي مزداد سنة 
                                                            مبراكش( رئيسا لنمؤسسة.                                                                                 0747

وتتمت  املؤسسة ابالستقالل املايل التام، حيث تتكزن مزاردها املالية ابألساس 
من الغالف املايل الذي عتم رصده سنزاي من ميزانية الدولة، وختصيصه لفائدة هذه 

ت املالية اليت ميكن أن تقدمها املؤسسة، كما أن تنك امليزانية ترتمل عنى اإلعاان
لفائدهتا بعض اهليآت الزطنية أو الدولية سزاء كانت خاصة أو عامة، مثل اإلعاانت 
اليت ميكن أن كمنح من طرف مؤسسات األمبدمسان، أو من طرف االحتاد األوريب، أو 
غريها من املؤسسات األجنبية، ابإلضاافة إىل بعض اهلبات أو الزصااي اليت ميكن أن 
تسهم هبا بعض املؤسسات أو اجلمعيات الزطنية، وأخريا ميكن أن ترتمل تنك 
امليزانية عنى بعض املداخيل املختنفة اليت عتم حتدعد شكنها وطبيعتها يف القانزن 

 الداخني ملؤسسة الزسيط.
تدعيم هذه املؤسسة اجلدعدة بنخبة من املزارد البررعة الكاافية املتسمة ومت 

احلميدة، واملتزافرة عنى املؤهالت والكفاءة العالية سزاء يف اجملال  ابلنزاهة واألخال 
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القانزين أو يف جمال التدبري والتسيري اإلداري، واليت مت كمتيعها إىل جانب الزسيط 
بكاافة الضماانت الضرورعة اليت تكفل محاعتها وتضمن استقالليتها أثناء مزاولتها 

زدة اليت أنرئت من أجنها هذه اآللية أال ملهامها، وذلك هبدف حتقيق الغاعة املنر
وهي خدمة ومساعدة املتضررعن املرتكني من بعض التصرافات الالقانزنية أو 
التعسفات الالمسؤولة اليت ميكن أن تصدر عن بعض األشخاص القائمني عنى خدمة 

                                          اإلدارات العمزمية ومراافقها.                                                    
 تشكيلة املؤسسة : 

الكاتب العام، مث جهاي كتابة الضبط مبا افيه و  تتألف املؤسسة من الزسيط
                                          الكتابة اخلاصة واملكزن من جممزعة من املزظفني واألعزان والتقنيني.                                                             

احملنيزن املنحقزن كما ععمل ابملؤسسة املندوبزن اخلاصزن واملندوبزن 
ابلعماالت واألقاليم، والزسطاء اجلهزعزن، واملخاطبزن الدائمزن، واحملاسبزن 
العمزميزن، ابإلضاافة إىل بعض املسترارعن واخلرباء يف جمال التدبري املايل واجملال 
احملاسيب، وأخريا النجان الدائمة لنتنسيق والتتب  اليت تضم ممثنني عن املؤسسة وعن 

 العمزمية. اإلدارات
وعتم تعيني الزسيط من طرف املنك بزاسطة ظهري شرعف ملدة مخس سنزات 
قابنة لنتجدعد مرة واحدة افقط، وععهد إليه مبمارسة االختصاصات والصالحيات 

 املنصزص عنيها طبقا ملقتضيات الظهري الررعف.                                                                 
 تصاصاتاالخ: 

عتنقى الزسيط الركاايت والتظنمات الزاردة عنى املؤسسة من طرف املتضررعن 
 أو من عنزب عنهم، إما مباشرة أو عن طرعق الربعد.

كما ميكنه طبقا لنمادة العاشرة أن عتنقى الركاايت والتظنمات احملالة عنيه 
اإلدارات ورؤساء ألجل االختصاص من طرف أعضاء الربملان واملسؤولني عن سائر 
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اجملنس الزطين حلقز  اإلنسان والنجنة الزطنية ملراقبة محاعة املعطيات ذات الطاب  
الرخصي واهليئة العنيا لالتصال السمعي البصري، واهليئة املركزعة لنزقاعة من الرشزة، 
 وجمنس املناافسة، وغريها من املؤسسات واهليئات واجلمعيات املؤسسة بصفة قانزنية.

يط، جتدر اإلشارة قبزل الركاايت والتظنمات من طرف مؤسسة الزس وألجل
عروضة عنى حدى القضااي املال تكزن تنك الركاايت مزضزع إإىل أنه جيب أ

 .احملاكم
كما جيب أن تتزافر الركاعة أو التظنم عنى الرروط الركنية الضرورعة 

 املنصزص عنيها يف املادة التاسعة وهي:
زبة سزاء خبط اليد أو مطبزعة، وإذا تعذر عنى أن تكزن الركاعة مكت -أ

املرتكي كتابتها تقزم املصنحة املختصة التابعة ملؤسسة الزسيط بتنقيها عن املرتكي 
 مث تدوعنها وتسجينها وترقيمها وتسنيم نسخة منها إليه بعد تزقيعها من طرافه.

 أن تكزن مزقعة من طرف املتظنم شخصيا أو من طرف من عنزب عنه. -ب
أن تكزن الركاعة مرافقة ابحلجج والزاثئق التربعرعة إذا تزافرت لدعه مبا يف  -ج

 ذلك الزثيقة اليت تربر سبب الرافض والصادرة عن اإلدارة املعنية.
أن عزضح يف الركاعة عند االقتضاء كل املساعي واخلطزات اليت قام هبا  -د

بب الذي أدى ابإلدارة املتضرر لدى اإلدارة املعنية ألجل تنبية طنبه كما عزضح الس
 إىل رافض مطالبه.

وتسجل الركاايت مبكتب الضبط يف السجل املخصص هلذه الغاعة، وترقم 
 برقمه الرتتييب مث حتال عنى الزسيط ألجل النظر افيها والبت يف مزضزعها.

 
 . احملاكم اإلدارية: 3
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قضاء مكسبا مهما يف تطزعر ال 0777ععترب إنراء احملاكم اإلدارعة بظهري سنة 
اإلداري املغريب و إرساء دولة احلق والقانزن ودولة املؤسسات. افالقزانني ال تكفي 
حلماعة حقز  األافراد واملزظفني من تعسف السنطات بل البد من مؤسسات قائمة 
وافعالة تستطي  محاعة هذه احلقز  من بطش اإلدارة وسنزكاهتا الردعية. وختتص احملاكم 

لغاء قرارات السنطة اإلدارعة بسبب جتاوي السنطة اإلدارعة ابلبت يف طنبات إ
والنزاعات املتعنقة ابلعقزد اإلدارعة ودعاوي التعزعض عن األضرار اليت تسببها أعمال 
ونراطات السنطات العمزمية والنزاعات الناشئة عن تطبيق القزانني اخلاصة 

عات احملنية ابملعاشات ومنح الزافاة املستحقة لنعامنني يف مراافق الدولة واجلما
واملؤسسات العامة. وأعضا نزع املنكية من أجل املنفعة العامة. وافحص شرعية القرارات 

 اإلدارعة.                                                        
لقد جاء إنراء هذه املؤسسة القضائية لتنعب دور الزسيط بني اإلدارة واملزاطن 

ظف جتاه قرارات اإلدارة اليت تربر قراراهتا مبنطق حتقيق والدافاع عن املزاطن أو املز 
 املصنحة العامة وابلتايل عكزن املزاطن هز الضحية.                

 ولكن كيف عنعب دور القاضي اإلداري يف محاعة احلقز  واحلرايت العامة؟                                                 
من وراء قراراهتا ضد حق شخصي بدعزى أن قراراهتا  افغالبا ما حتتمي اإلدارة

ختدم الصاحل العام.لكن القاضي اإلداري عكس القاضي املدين، الذي عتعامل م  
نصزص مزجزدة اثبتة، عكزن إمام نزاعات عضطر افيها إىل ابتكار حنزل مالئمة 

                                             انطالقا من قزاعد العدالة واإلنصاف.                                   
افدور القاضي اإلداري خيتنف عن دور القاضي املدين. افهذا األخري عكزن أمام 
نزاع طرافاه متساواين وعنيه افقط الفصل طبقا لنقانزن الذي أمامه. أما القاضي 

افاإلدارة اإلداري افدوره هز إبداع احلنزل املالئمة الن طرافا النزاع غري متساواين. 
الطرف األقزى ولذلك افالقاضي عنزمها بتقدمي األدلة واملستندات. افعبئ اإلثبات عق  
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عنى اإلدارة غالبا. افاإلدارة غالبا ما حتتمي وراء الدافاع عن املصنحة العامة ضد 
 املصنحة الرخصية لنمزاطن.                       

افمثال هناك عدة حاالت كانت احملكمة اإلدارعة إىل جانب حقز  املزاطنني. 
. وقد كان حممد وهيب جتدعد جزاي سفررافض لزايل مدعنة الرابط وسال افقد وق  

عزما. افما ذا تفعل  31املزاطن قد راف  دعزى اإللغاء بعد انصرام األجل القانزين وهز 
زر الذي عنص عنى حق التجزل افإهنا اعتربت احملكمة اإلدارعة إذن. استنادا إىل الدست

احلكم برافض الدعزى  دعزى املزاطن جائزة حىت وان كانت خارج األجل القانزين الن
وهز احلق يف  هجزاي السفر وابلتايل من  كمتعه حبق من حقزق دعدععين رافض جت

ابط أن التجزال. وعكزن هذا خمالفا لندستزر صراحة. افقد اعتربت احملكمة اإلدارعة ابلر 
اإلدارة ارتكبت خطا جسيما يف حق املزاطن وجتاويت سنطاهتا والبد إذن من إلغاء 

 القرار.      
وأعضا حق املساواة حممي إذا رأت احملكمة اإلدارعة أن اإلدارة قامت برتقية 
مزظف من سنم آلخر وكمن  ترقية مزظف آخر له نفس الدرجة ونفس الزضعية. افهنا 

ساسيا وهز مبدأ املساواة أمام القانزن املنصزص عنيه يف تكزن قد خرقت مبدأ أ
 الدستزر.                                                                                                           

 وهناك عدة حاالت أخرى كمس مثال عدم رجعية القزانني أو حق املنكية...  
                                                                                           

 .. احملكمة الدستورية5
نرأ سنة أ. وقد لنمجنس الدستزري دور هام يف محاعة حقز  اإلنسان كان

ليحل حمل الغرافة الدستزرعة لنمجنس األعنى. هذه األخرية مل تقم بدورها  0777
املنزط هبا نتيجة عدة ثغرات شابت هذه الغرافة خاصة يف ميدان حقز  اإلنسان ومل 
تكن تنظر إال افيما خيص العالقة بني السنطات. وقم مت تغيري اجملنس الدستزري إىل 

 .7100زر من دست 077احملكمة الدستزرعة بنص الفصل 
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 تكوين احملكمة 
سنزات غري قابنة  7عضزا ععينزن ملدة  07تتألف احملكمة الدستزرعة من 

لنتجدعد. ستة أعضاء ععينهم املنك من بينهم عضز عقرتحه األمني العام لنمجنس 
 العنمي األعنى. وستة أعضاء عتم تعيينهم من طرف الربملان. 

 وعتم جتدعد ثنث األعضاء كل ثالث سنزات.
تم تعيني هؤالء األعضاء من بني األشخاص الذعن تتزافر افيهم الكفاءة واخلربة ع

مستجدا  ذه النقطة تعتربوه سنة يف جمال القانزن أو القضاء أو اإلدارة. 05مدة تفز  
نه احلد من الثغرات اليت عرافها اجملنس الدستزري أمن ش 7100مهما يف دستزر 

 بية وانعدام الكفاءة.السابق افيما خيص التعيني العتبارات حز 
 االختصاصات

تضطن  احملكمة مبهمة مراقبة دستزرعة القزانني أي مراقبة مدى تطابق هذه 
القزانني م  الدستزر وخاصة ما عتعنق منها حبقز  اإلنسان. و تعترب احملكمة لبنة يف 

 إطار مسنسل الدميقراطية وتقزم ابملهام التالية: 
وجزاب القزانني التنظيمية واألنظمة الداخنية لكل حتال إىل احملكمة الدستزرعة  -

من جمنس النزاب وجمنس املسترارعن قبل الرروع يف تطبيقها لتبت يف مدى 
 مطابقتها لندستزر. وأجل البت هز شهر من اترعخ اإلحالة.

ميكن أن حتال القزانني إىل احملكمة من قبل املنك أو رئيس احلكزمة أو رئيس  -
 41املسترارعن أو مخس أعضاء جمنس النزاب أو  جمنس النزاب أو جمنس

عضزا من أعضاء جمنس املسترارعن. وأجل البت أعضا ابلنسبة لنقزانني هز 
شهر من اترعخ اإلحالة وقد خيفض إىل مثانية أايم يف حال االستعجال 

 بطنب من احلكزمة.
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غاعة  إىل بتنفيذها األمر إصداروقف  إىلوعؤدي الطعن يف دستزرعة القزانني  -
 صدور قرار احملكمة الدستزرعة.

البت يف الطعزن االنتخابية ألعضاء جمنس النزاب داخل أجل سنة و مراقبة  -
 صحة عمنيات االستفتاء.                                                                                         

لقزانني كما هز الرأن ابلنسبة مل مينح املررع املغريب لألافراد دور مراقبة ا -
لنمحاكم الدستزرعة أبملانيا أو اسبانيا إذ حيق لنمزاطنني الطعن يف دستزرعة 

منحهم القزانني أو األحكام القضائية أو أي قرار. إال أن الريء اجلدعد هز 
حق الداف  بعدم دستزرعة القزانني. ومعىن هذا أن أحد األطراف أمام احملاكم 

القانزن الذي ترعد احملكمة تطبيقه عنيه ميس أبحد احلقز   ميكن أن عثري أن
 عدم تطبيقه. وابلتايل عطنب  واحلرايت اليت عضمنها الدستزر.

 عنص عنى أنه: 7100من الدستزر  77افالفصل 
ختتص احملكمة الدستزرعة ابلنظر يف داف  متعنق بعدم دستزرعة قانزن أثري أثناء النظر " 

د األطراف بنن القانزن الذي سيطبق يف النزاع ميس يف قضية، وذلك إذا داف  أح
  ".ابحلقز  و ابحلرايت اليت عضمنها الدستزر

كان خمالفا   إذامن االحتجاج ومعارضة قانزن ما  األافرادوهذا احلق ميكن 
ال  األافراد أن ،احملاكم يف نزاع ما. مبعىن أمام إاثرتهولكن بررط  ،لندستزر

كان ميس من احلقز  واحلرايت ويف   إذا إال ميكنهم االحتجاج عنى قانزن ما
 احملكمة.  مأمانزاع ما 

عكتفي  وإمنا ،إلغاؤهال ععين  األافراداالحتجاج عنى القانزن من طرف  إنمث 
 بطنب عدم تطبيقه عنى النزاع. 

مرة حيق لنمزاطنني املغاربة ممارسة الرقابة الدستزرعة عنى القزانني ولكن  افألول
احملكمة.  مأمانزاع ما  إابنمرروط بعرض القانزن  وإمنا، ليس بركل مباشر 
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 و افقط. اإلنسانافهز مرروط من حيث املزضزع مبجال حقز   وأخريا
 أي طعن.ال تقبل قرارات احملكمة 

 
 

 املطلب الثالث: شرط حركية اجملتمع املدين.
. وتطزر مفهزمه من الثامن عرر القرنيف أواخر املدين ظهر مفهزم اجملتم  

اجملتم  املدين  أنحسب الظروف احمليطة بكل جمتم . افهيغل مثال ععترب مفكر آلخر 
عرتغل يف استقالل عن الدولة، إال أن هذه األخرية تتدخل حينما تتخنل اجملتم  

 صراعات ونزاعات.
حظ أبن اجملتم  ال 0777سنة  الدميقراطية يف أمريكاأما تزكفيل يف كتابه 

 األمرعكي ععرف مجعيات كثرية ونريطة. عقزل يف كتابه السالف الذكر:
إن األمرعكان يف مجي  األعمار ويف مجي  املنايل ومن مرارب خمتنفة جندهم "

عكزنزن اجلمعيات يف أنرطة خمتنفة اقتصادعة واجتماعية وثقاافية وأخالقية وعامة 
ا حضزر الدولة ويف وخصزصية...افأنت جتد عنى رأس مؤسسة جدعدة ما يف افرنس

 ".اجننرتا حضزر رجل إقطاعي، أما يف أمرعكا افال ترى سزى اجلمعيات
 افكثرة اجلمعيات هز مؤشر لنتقدم والتمدن حسب تزكفيل.

اجملتم  املدين هز جزء من البنية الفزقية اليت ترمل  أنافقد اعترب  ،أما غرامري
هز السيطرة عن  األخريهذا وظيفة و اجملتم  السياسي وهز الدولة واجملتم  املدين. 

طرعق الثقاافة، بينما وظيفة الدولة السيطرة عن طرعق اإلكراه. والحظ قزة اجملتم  املدين 
 يف مقابل الدولة يف الغرب عنى عكس الرر .

إن اجملتم  املدين قد عظهر بقزة ودعنامية كتعزعض عن غياب دور األحزاب  
ملطالب إىل السنطات م إعصال ادبب عوبس ،قاابت يف الدافاع عن حقز  اإلنسانوالن

املطالبة ابإلصالحات السياسية واالجتماعية املطنزبة من طرف  فعل غيابالسياسية ب
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األحزاب اليت انرغنت أكثر ابلتناافس حزل السنطة وبفرتة االنتخاابت. افاجملتم  
                                                                             املدين إذن عقزم بعمنية الضغط وإقناع النخبة احلاكمة مباشرة أبحقية مطالبها. 

 انترار العدعد من اجلمعيات اليت ترتغل يف ابملغرب يفمثل هذه احلركية تت
 إطار حقز  اإلنسان.                        

 .اإلنسانالعصبة املغربية للدفاع عن حقوق أ: 
األوضاع اليت كانت سائدة يف افرتة ما بعد ذه اجلمعية نتيجة جاءت ه

املرحنة وما  كتندعد ابلتجاويات اليت عرافتها تناالنقالابت وحالة االستثناء لتطالب ابل
أدت إليه من نتائج من مثل االعتقاالت التعسفية واالختطاافات والقم  ضد 

عترب من أقدم . وتوافقرياجلنرال أني واحملاكمات الصزرعة خاصة يف عهد املناضنني الزطني
مببادرة من جممزعة من  0727املنظمات عنى الصعيد العريب. افقد أتسست سنة 

 املزاطنني احلقزقيني والنقابيني واملثقفني االستقالليني. ومن أهداف العصبة:
 الدافاع عن حقز  اإلنسان السياسية واالجتماعية واالقتصادعة وحرايته األساسية.  -
املتعنقة بضماانت حقز  اإلنسان يف التررع  املغريب  دراسة القضااي القانزنية -

والسعي لدى السنطات العامة لنعمل عنى تزسيعها وإلغاء كل النصزص املعرقنة 
 ملمارستها. 

أتعيد حقز  الرعزب يف حتررها من االستعمار وخاصة كفاح الرعب الفنسطيين  -
 وحماربة أنزاع التمييز. 

 ت والنقاابت واالحتادات الدولية والزطنية. التعاون م  املنظمات واملؤسسا -
 تقدمي الدعم واملساعدة ملعتقني الرأي أمام احملاكم.  -

 لكن العصبة مل عكن هلا أتثري كبري إال مؤخرا.
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 .اإلنساناجلمعية املغربية حلقوق ب: 
افها املغرب خالل ظهرت هذه اجلمعية يف جز مرحزن ابحملاكمات اليت عر 

 .هناعة السبعينات
مببادرة من بعض أطر حزب االحتاد االشرتاكي  0727افقد أتسست سنة 

احرتام احلرايت العامة والرخصية لإلنسان  قزات الرعبية. وهتدف اجلمعية إىللن
 وصيانة كرامته والدعاعة حلقز  اإلنسان والتندعد ابخلروقات.                  

حيث نسقت  0777اعة وقد اعرتى اجلمعية هي األخرى نزعا من الفتزر إىل غ
م  العصبة وجددت من هياكنها. وقد قدمت مذكرة إىل الربملان إلصدار قانزن العفز 

                                                                  الرام. وكزنت جلنة البحث والتقصي وطالبت بتحسني أوضاع السجزن.                                                                  
 .اإلنساناملنظمة املغربية حلقوق ج: 

. وقد طالبت إبصالح الدستزر لندافاع عن 0777أتسست هذه املنظمة سنة 
حرعة وكرامة املزاطن. وأعضا استقالل السنطة القضائية والدافاع عن ضحااي انتهاك 
حقز  اإلنسان. وقد سامهت ابلداف  يف إصالح القانزن اجلنائي حيث نصت املسطرة 

                            عنى محاعة احلق يف األمن والزقاعة من التعذعب.           0770اجلنائية سنة 
لقد كان لنمنظمة دور افعال يف الدافاع عن حقز  اإلنسان ابملغرب من خالل    

 عمنيات التحسيس اليت تقزم هبا. 
 .جلنة الدفاع عن حقوق اإلنسان

مببادرة من أعضاء منرقني عن اجلمعية املغربية  0777أتسست هذه النجنة سنة 
إىل تطزعر الزعي حبقز  اإلنسان ومحاعة احلرايت حلقز  اإلنسان. وهتدف النجنة 

العامة وإلغاء التعذعب وضمان املساواة أمام القانزن وحتقيق العدالة ومؤايرة ضحااي 
انتهاكات حقز  اإلنسان وتقزم إبشعار السنطات هبذا. ولتحقيق أهداافها تقزم 

 . النجنة بتنظيم محالت حتسيسية وتنظيم ندوات وحماضرات وأايم دراسية
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وميكن اإلشارة ابختصار إىل مجعيات أخرى تنرط يف جمال حقز  اإلنسان        
من أجل  0777كالرابطة املغربية حلقز  اإلنسان اليت   أتسست هي األخرى عام 

الدافاع عن سيادة القانزن وإشاعة املعرافة احلقزقية ومحاعة املزاطن ضد كل خروقات 
. وهتدف اجلمعية إىل 7111سنة أتسست  القانزن. وأعضا مجعية العيش أبمان اليت

الدافاع عن حقز  املزاطنني املزجزدعن يف أوضاع صعبة ونرر ثقاافة التضامن ضد 
احلاجة ومحاعة حقز  الفقراء واملعاقني والسجناء وبناء جمتم  مدين حداثي مترب  

 ابملفهزم اجلدعد لنسنطة.   
                                                          

 .احلق يف التنمية فصل فريد:  
إن محاعة حقز  اإلنسان واحلرايت العامة تستدعي وتتطنب حدا أدىن من منط 
احلياة والعيش الكرمي لنمزاطنني واحلال أن هذا ال عنطبق عنى العدعد من الدول 
النامية. كما أن بعض احلقز  واحلرايت تصبح يف البندان النامية مثار تساؤل ونظر. 

 محاعة منكية الرركات الكربى اليت تفز  افمثال حق التمنك أو املنكية اخلاصة تعين
ميزانيتها أحياان ميزانية بعض الدول النامية. كما أن احلدعث عن حق التجم  والتعبري 
وحرعة الصحاافة ال معىن له بدون حتقيق تنمية اقتصادعة وبنيات حتتية ضرورعة ملثل هذه 

                                           احلقز .                                                  
افقد تزاعد وعي اجملتم  الدويل أبمهية الربط بني حقز  اإلنسان والتنمية وخاصة 
حماربة الفقر. وهذا ما سيؤدي إىل تبين إعالن احلق يف التنمية الصادر عن األمم 

قز  اإلنسان من اإلعالن العاملي حل 75. والذي عرتكز عنى املادة 0773املتحدة سنة 
اليت تنص عنى أن لكل شخص احلق يف مستزى من املعيرة كاف لنمحاافظة عنى 
الصحة والرافاهية له وألسرته وعنى ضرورة كمتعه ابخلدمات االجتماعية األساسية.  
وأصبح مسألة القضاء عنى الفقر من مهمات اجملتم  الدويل حيث مت إدراجها ضمن 

عالن األلفية لنتنمية والعررعة األممية لنقضاء عنى ، وإ0777برانمج عمل افيينا لسنة 
. ومت التأكيد عنى أن احلق يف التنمية هز جزء ال عتجزأ من 7113 -0772الفقر. 
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حقز  اإلنسان األساسية وان الفقر املدق  عركا انتهاكا حلقز  اإلنسان. وحترص 
ز  اإلنسان عن الزكاالت املتخصصة لألمم املتحدة عنى متابعة اثر التنمية عنى حق

 طرعق التقارعر اليت تصدرها وتتنقاها من طرف الدول.                                              
راج  إىل  ا حتس أن من بني أسباب ختنفهاإن العدعد من الدول النامية وشعزهب

ا املاضي الكزلزنيايل واحلاضر حيث استغالل الدول القزعة خلريات الدول النامية. كم
ن هذا ال خيدم مصنحتها. ا إرادة لتنمية الدول الفقرية ألأن الدول الغنية ليست هل

افهي ترعد منها أن تكزن اتبعة وغري مستقنة حىت تستطي  تصدعر منتجاهتا التقنية 
والعنمية والفكرعة هلا. من هنا تزلد لدى الدول النامية ضرورة أن تبحث لنفسها عن 

ت ابحلق يف التنمية.  افاحلق يف التنمية ععين من بني ما حل أصيل لنتنمية وهكذا طالب
ععنيه حق الرعزب والدول النامية يف اختيار منزذج التنمية واختيار نظامها السياسي 

    واالقتصادي واالجتماعي الذي تراه مناسبا هلا ولبيئتها الثقاافية.                                                                
ت جزعا افكل حدعث عن حقز  اإلنسان يف الدول اإلافرعقية والنامية اليت كمز 

من احملتزى. افيجب أوال االهتمام ابحلقز   وخزافا نتيجة احلروب جيعنه افارغ
االقتصادعة واالجتماعية وتزافري افرص الرغل والعيش الكرمي وحتقيق التنمية االقتصادعة 

 والسياسية. 
عي إذن أن عتم استغالل خريات البند من طرف إن احلق يف التنمية عستد

ندولة احلق يف اف .الدولة األصنية لصاحل شعزهبا وليس من طرف الرركات األجنبية
 تأتميم شركاهتا. واحلق يف التنمية هز أوس  من افكرة التقدم أو التطزر. افالتنمية ذا

ليه نب االقتصادي الذي عرري إابعد شامل كمس مجي  اجلزانب وليس افقط اجل
مصطنح التقدم. افاحلق يف التنمية عرمل احلق يف احلياة واحلق يف مستزى معني من 
الدخل والتغذعة والسكن والنباس واحلصزل عنى التطبيب واألمن وحرعة التفكري... 

 واحلق يف التنمية له طاب  افردي ولكن أعضا ميس الرعب برمته. 
 مفهزم التنمية جيم  بني مميزات أساسية تتمثل يف كزنه: إن 
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انرغال إنساين دائم أبن الغىن احلقيقي لبند ما عتمثل قبل كل شيء يف عن ععرب  -
 مزارده البررعة املكزنة من نسائه و رجاله. 

عنطنق من تصزر مزس  ملفهزم النمز االقتصادي، من خالل إدماج عناصر العدالة  -
 االستدامة و كمكني األشخاص من األخذ بزمام مصريهم. االجتماعية و 

 عزافر مؤشرات واضحة من أجل استيعاب الزض  املقارن لنتنمية الزطنية أو اجلهزعة.                                      -
سنة من التنمية البررعة وإطال   اخلمسنيويف املغرب افقد جاء إعداد تقرعر 

املبادرة الزطنية لنتنمية البررعة منسجمني م  تطزر مفهزم التنمية عنى الصعيد 
العاملي. وقد أقر التقرعر عنى ربط التنمية ابلبعد احلقزقي كررط هلا. كما أكد عنى 

لثقاافة أمهية اجملتم  املدين ودوره يف حترعك اجملتم  واالشتغال حزل قضااي املرأة وا
               والرباب وحماربة الفقر واإلقصاء خصزصا انه عتزافر عنى نسيج مجعزي افعال ومتنزع.                                                   

 7115إن املبادرة الزطنية لنتنمية البررة اليت أعنن عنها املنك حممد السادس يف 
ادعة اهلرة اليت ععرافها املغرب خاصة بعد جاءت كرد افعل لألوضاع السزسيز اقتص

التقارعر الدولية اليت صنفت املغرب ضمن الدول املتأخرة عنى صعيد مؤشر التنمية. 
                                                            .072143وقد صنف املغرب يف مرتبة 

عجز االجتماعي ومن أهداف املبادرة الزطنية لنتنمية البررعة مكاافحة ال
والنهزض ابألنرطة املدرة لندخل وتزافري مداخيل قارة لفئات معينة ومساعدة 

 األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة.                                                      
إن هذه املبادرة جاءت نتيجة لألوضاع املزرعة عنى الصعيد االجتماعي 

ن حدهتا وسحب البساط من اإلسالميني واحلركات واالقتصادي قصد التخفيف م
االحتجاجية اليت قد تستغل هذا املعطى لصاحلها. وإلعطاء نظرة عنى هذه املراكل 

 ميكن أن نرري إىل املعطيات التالية:                                                                                        
                                     

لقياس مؤشر التنمية البررعة عتم حساب ثالث مؤشرات هي انتج الدخل الفردي ومعدل العمر ونسبة األمية  -143
 والتعنيم.                                                                            
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بني النساء(    %50ابلزسط القروي و %31)  04% ملرتفعة حزايلنسبة األمية ا  -
  %04والفقر حزايل 

اإلقصاء االجتماعي الذي عتجنى يف األحياء اهلامرية وإحياء الصفيح واألشخاص  -
.ولتحقيق األهداف املخططة تعمل احلكزمة عنى ختصيص ما   %5املعاقزن حزايل 

. وقد جاءت هذه املبادرة يف إطار 7101-7113منيار درهم خالل افرتة  01عفز  
والذي  7111تفعيل أهداف األلفية األممية لنتنمية اليت حددهتا األمم املتحدة عام 

حيضى بدعم يف العامل، حيث تدعز الدول النامية إىل حتقيق حد أدىن من التنمية  
 .   7105144حبنزل عام 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
 . 2111انظر  تقرير المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان لسنة  -144
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 مالتخالصات وأت

نسجل أوال أن املغرب عرهد تطزرا يف حقز  اإلنسان إن عنى املستزى 
من خالل الكم اهلائل من احلقز  جبمي  أصناافها حىت اجليل الثالث منها  -القانزين

أو عنى املستزى املؤسسايت من خالل  -7100وخاصة يف الدستزر املغريب لسنة 
افاع عن حقز  اإلنسان. أما إنراء العدعد من املؤسسات اليت من شأهنا ترسيخ والد

عنى مستزى الزاق  احلقزقي، افإننا نالحظ تقدما وتراجعنا أحياان، وكأننا نسري عنى 
سكتني: سكة تسري حنز التطزر والالرجعة إىل الزراء والقط  م  ممارسات سنزات 

 السبعينات والثمانينات، وسكة تسري بنا حنز النكزص إىل الزراء. 
سان ابملغرب أو يف غريها من الدول كما عنمتنا إن كل تطزر حلقز  اإلن

التجارب التارخيية والدولية حيتاج إىل أمزر ثالث: ممارسة وعدم انتظارعة، تفاعل 
 ومسامهة ، مث نضال وتراكم.

أما املمارسة افاملقصزد منها أن لتطزعر حقز  اإلنسان، ال بد من ممارستها 
ي ترتسخ ثقاافة حقز  اإلنسان وليس افقط تعنمها. إن حقز  اإلنسان كمارس لك

وميكن ترمجتها إىل سنزكات ععتاد عنيها الناس وتصبح جزءا من حياهتم. افهي ال تقبل 
االنتظار وحتميل اآلخرعن املسؤوؤلية وانتظار اآلخرعن، بل البد من الفعل وحماولة 

 تطبيقها من قبل كل واحد منا.
األحداث واملطالبة  مث حتتاج إىل تفاعل ومسامهة، أي تفاعل األافراد م 

ابحلقز  مسامهة افعالة وحضارعة وعدم السنبية والالمباالة، ألن حقز  اإلنسان من 
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طبيعتها أهنا كمس كل إنسان، وليس افقط اإلنسان املتضرر من انتهاك معني يف افرتة 
 يمنية معينة.

 مث حتتاج أعضا إىل نضال وتراكم لننضاالت واملطالب. افاحلقز  واحلرايت ال كمنح،
وإمنا تكتسب عرب املطالبة والنضال وواهم من ععتقد أنه عستطي  حتقيق حقزقه 

 وحرايته من دون مطالب ونضال وتضحيات. 
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 بيبليوغرافيا:
 الكتب .1

  .القرآن الكرمي 
  7100الدستزر املغريب لسنة 
  ،البخاري أيب عبد هللا حممد بن إمساعيل بن إبراهيم ابن املغرية اجلعفي

 .0770أجزاء، دار الفكر لنطباعة والنرر،  7، صحيح البخاري
  التاعقي حسن ، "احلق يف احلصزل عنى املعنزمات بني الدستزر ومقرتحات

 .اجمللة املغربية للسياسات العموميةالفر  النيابية"، 
  ،مركز دراسات الزحدة الدميقراطية وحقوق اإلنساناجلابري حممد عابد ،

 0774ضاء، العربية، الدار البي
  ،مطبعة النجاح ، الدار احلرايت العامة وحقوق اإلنساناملصد  رقية ،

 .0777البيضاء، 
  جملة ، "احملجزيب عني بن حسني ، "حقز  اإلنسان بني النظرعة والتطبيق

 .04، ص. 7117، 4، العدد عامل املعرفة
  شرح األربعني  ، ىي بن شرف بن مري بن حسن حياحلزامي احلزراين النزوي

 .ءعة املدعنة، الدار البيضا، دار الطباالنووية
  ، الثقايف العريب، ، الطبعة السادسة، املركز مفهوم احلريةالعروي عبد هللا

 ، ص.7117بريوت، 
  ،"جملة العمراين جناة ، "التطزر التررععي ملكاافحة غسل األمزال ابملغرب

 .7104عدد الساب ، سبتمرب ، الاملنارة
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  صدر  منال إكراه يف الدين إشكالية الردة واملرتدين ، طه جابرالعنزاين
املركز الثقايف العريب، الطبعة األوىل، الدار البيضاء،  .اإلسالم إىل اليوم

7104 ، 
 دار السالم الكليات األساسية للشريعة اإلسالمية أمحد ، الرعسزين ،

 .7101لننرر، القاهرة، 
  ، الكشاف عن حقائق الزخمرري أبز القاسم حممزد بن عمرو بن اأمد

 .7101، الطبعة الثالثة، دار الكتاب العريب، بريوت، غوامض التنزيل
  ،كنية احلقز  حقوق اإلنسان واحلرايت العامةبضري حممد، وأنفاذ حممد ،

 .7114بزجدة، 
  ،دراسة دولية ووطنية، حقوق اإلنسان واحلرايت العامةبضري حممد ،

 .0777مطبعة اجلسزر، وجدة، 
   ، دار القنم، الرابط، حقوق اإلنسان واحلرايت األساسيةبندورو عمر ،

7112. 
  محزة عبد املهيمن، "احلق يف السكن من االعرتاف الدستزري إىل حماولة

 .7107، 7 عدد جملة فقه املنازعات اإلدارية،أتسيس سياسة عمزمية"، 
  خراط ميمزن "احلق يف احلصزل عنى املعنزمة بني الضرورة اجملتمعية والتعامل

   .اجمللة املغربة للسياسات العموميةالرمسي بعد إقرار الدستزر اجلدعد"، 
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 املالحق
 

 اعتمد ونرر عنى املأل مبزجب قرار اجلمعية العامة 
  .0747كانزن األول/دعسمرب   01( املؤرخ يف 7-ألف )د 702املتحدة  لألمم

 : الديباجة

ملا كان اإلقرار مبا جلمي  أعضاء األسرة البررعة من كرامة أصينة افيهم، ومن حقز  متساوعة    
 واثبتة، عركل أساس احلرعة والعدل والسالم يف العامل، 

ضيا إىل أعمال أاثرت بربرعتها الضمري اإلنساين، وملا كان جتاهل حقز  اإلنسان وايدراؤها قد أاف
وكان البرر قد اندوا ببزوغ عامل عتمتعزن افيه حبرعة القزل والعقيدة وابلتحرر من اخلزف والفاقة،  
 كأمسى ما ترنز إليه نفزسهم،
وملا كان من األساسي أن تتمت  حقز  اإلنسان حبماعة النظام القانزين إذا أرعد لنبرر أال عضطروا 

 خر األمر إىل النياذ ابلتمرد عنى الطغيان واالضطهاد،آ

 وملا كان من اجلزهري العمل عنى تنمية عالقات ودعة بني األمم، 
وملا كانت شعزب األمم املتحدة قد أعادت يف امليثا  أتكيد إمياهنا حبقز  اإلنسان األساسية، 

حزمت أمرها عنى النهزض وبكرامة اإلنسان وقدره، وبتساوي الرجال والنساء يف احلقز ، و 
 ابلتقدم االجتماعي وبتحسني مستزايت احلياة يف جز من احلرعة أافسح، 
وملا كانت الدول األعضاء قد تعهدت ابلعمل، ابلتعاون م  األمم املتحدة عنى ضمان تعزعز 

 االحرتام واملراعاة العامليني حلقز  اإلنسان وحرايته األساسية،

افهم مررتك هلذه احلقز  واحلرايت أمرا ابلغ الضرورة لتمام الزافاء هبذا وملا كان التقاء اجلمي  عنى 
 التعهد، 
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 فإن اجلمعية العامة       

تنرر عنى املأل هذا اإلعالن العاملي حلقز  اإلنسان بزصفه املثل األعنى املررتك الذي عنبغي أن 
تبنغه كاافة الرعزب وكاافة األمم، كيما عسعى مجي  أافراد اجملتم  وهيئاته، واضعني هذا اإلعالن 

واحلرايت، نصب أعينهم عنى الدوام، ومن خالل التعنيم والرتبية، إىل تزطيد احرتام هذه احلقز  
وكيما عكفنزا، ابلتدابري املطردة الزطنية والدولية، االعرتاف العاملي هبا ومراعاهتا الفعنية، افيما بني 

 شعزب الدول األعضاء ذاهتا وافيما بني شعزب األقاليم املزضزعة حتت والعتها عنى السزاء. 

 0املادة 

قد وهبزا العقل والزجدان وعنيهم أن  عزلد مجي  الناس أحرارا ومتساوعن يف الكرامة واحلقز . وهم
 ععامنزا بعضهم بعضا بروح اإلخاء. 

 7املادة 

لكل إنسان حق التمت  جبمي  احلقز  واحلرايت املذكزرة يف هذا اإلعالن، دومنا كمييز من أي نزع، 
 وال سيما التمييز بسبب العنصر، أو النزن، أو اجلنس، أو النغة، أو الدعن، أو الرأي سياسيا وغري

 سياسي، أو األصل الزطين أو االجتماعي، أو الثروة، أو املزلد، أو أي وض  آخر. 

وافضال عن ذلك ال جيزي التمييز عني أساس الزض  السياسي أو القانزين أو الدويل لنبند أو 
اإلقنيم الذي عنتمي إليه الرخص، سزاء أكان مستقال أو مزضزعا حتت الزصاعة أو غري متمت  

 أم خاضعا ألي قيد آخر عني سيادته.  ابحلكم الذايت

 7املادة 

 لكل افرد حق يف احلياة واحلرعة وىف األمان عنى شخصه. 

 4املادة 

 ال جيزي اسرتقا  أحد أو استعباده، وحيظر الر  واالجتار ابلرقيق جبمي  صزرمها. 

 5املادة 
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 ال جيزي إخضاع أحد لنتعذعب وال لنمعامنة أو العقزبة القاسية أو الالإنسانية أو احلاطة ابلكرامة. 

 3املادة 

 لكل إنسان، يف كل مكان، احلق أبن ععرتف له ابلرخصية القانزنية. 

 2املادة 

،، كما الناس مجيعا سزاء أمام القانزن، وهم عتساوون يف حق التمت  حبماعة القانزن دومنا كمييز
عتساوون يف حق التمت  ابحلماعة من أي كمييز عنتهك هذا اإلعالن ومن أي حترعض عنى مثل هذا 

 التمييز. 

 7املادة 

لكل شخص حق النجزء إىل احملاكم الزطنية املختصة إلنصاافه الفعني من أعة أعمال تنتهك 
 احلقز  األساسية اليت مينحها إايه الدستزر أو القانزن. 

 7املادة 

 جيزي اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا.  ال

 01املادة 

لكل إنسان، عنى قدم املساواة التامة م  اآلخرعن، احلق يف أن تنظر قضيته حمكمة مستقنة 
 وحماعدة، نظرا منصفا وعننيا، لنفصل يف حقزقه والتزاماته وىف أعة هتمة جزائية تزجه إليه. 

 00املادة 

ععترب برعئا إىل أن عثبت ارتكابه هلا قانزان يف حماكمة عننية تكزن قد . كل شخص متهم جبرمية 0
 وافرت له افيها مجي  الضماانت الاليمة لندافاع عن نفسه.
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. ال عدان أي شخص جبرمية بسبب أي عمل أو امتناع عن عمل مل عكن يف حينه عركل جرما 2 
ة أشد من تنك اليت كانت سارعة يف مبقتضى القانزن الزطين أو الدويل، كما ال تزق  عنيه أعة عقزب

 الزقت الذي ارتكب افيه الفعل اجلرمي. 

 07املادة 

ال جيزي تعرعض أحد لتدخل تعسفي يف حياته اخلاصة أو يف شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسالته، 
وال حلمالت كمس شرافه ومسعته. ولكل شخص حق يف أن حيميه القانزن من مثل ذلك التدخل أو 

  تنك احلمالت.

 07املادة 

 . لكل افرد حق يف حرعة التنقل وىف اختيار حمل إقامته داخل حدود الدولة.0

 . لكل افرد حق يف مغادرة أي بند، مبا يف ذلك بنده، وىف العزدة إىل بنده. 2 

 04املادة 

 . لكل افرد حق التماس منجأ يف بندان أخرى والتمت  به خالصا من االضطهاد. 0
احلق إذا كانت هناك مالحقة انشئة ابلفعل عن جرمية غري سياسية أو عن  . ال ميكن التذرع هبذا7

 أعمال تناقض مقاصد األمم املتحدة ومبادئها. 

 05املادة 

  . لكل افرد حق التمت  جبنسية ما.0

 . ال جيزي، تعسفا، حرمان أي شخص من جنسيته وال من حقه يف تغيري جنسيته. 2
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. لكل شخص حق املشاركة يف إدارة الشئون العامة لبلده، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلني 1
 خيتارون يف حرية. 

 03املادة 

. لنرجل واملرأة، مىت أدركا سن البنزغ، حق التزوج وأتسيس أسرة، دون أي قيد بسبب العر  أو 0
 قيام الزواج ولدى احنالله.  اجلنسية أو الدعن. ومها متساواين يف احلقز  لدى التزوج وخالل

 . ال ععقد الزواج إال برضا الطرافني املزم  يواجهما رضاء كامال ال إكراه افيه. 7
 . األسرة هي اخلنية الطبيعية واألساسية يف اجملتم ، وهلا حق التمت  حبماعة اجملتم  والدولة. 7

 02املادة 
 ه.. لكل افرد حق يف التمنك، مبفرده أو ابالشرتاك م  غري 0
 . ال جيزي جترعد أحد من منكه تعسفا. 2 

 07املادة 
لكل شخص حق يف حرعة الفكر والزجدان والدعن، وعرمل هذا احلق حرعته يف تغيري دعنه أو 
معتقده، وحرعته يف إظهار دعنه أو معتقده ابلتعبد وإقامة الرعائر واملمارسة والتعنيم، مبفرده أو م  

  مجاعة، وأمام املأل أو عنى حده.
 07املادة 

لكل شخص حق التمت  حبرعة الرأي والتعبري، وعرمل هذا احلق حرعته يف اعتنا  اآلراء دون 
مضاعقة، وىف التماس األنباء واألافكار وتنقيها ونقنها إىل اآلخرعن، أبعة وسينة ودومنا اعتبار 

 لنحدود. 
 71املادة 

 . لكل شخص حق يف حرعة االشرتاك يف االجتماعات واجلمعيات السنمية. 0
 . ال جيزي إرغام أحد عنى االنتماء إىل مجعية ما. 7

 70املادة 
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 . لكل شخص، ابلتساوي مع اآلخرين، حق تقلد الوظائف العامة يف بلده.2
ل انتخاابت . إرادة الرعب هي مناط سنطة احلكم، وجيب أن تتجنى هذه اإلرادة من خال7

نزعهة جترى دوراي ابالقرتاع العام وعنى قدم املساواة بني الناخبني وابلتصزعت السري أو إبجراء 
 مكاافئ من حيث ضمان حرعة التصزعت. 

 77املادة 

لكل شخص، بزصفه عضزا يف اجملتم ، حق يف الضمان االجتماعي، ومن حقه أن تزافر له، من 
يل، ومبا عتفق م  هيكل كل دولة ومزاردها، احلقز  االقتصادعة خالل اجملهزد القزمي والتعاون الدو 

 واالجتماعية والثقاافية اليت ال غىن عنها لكرامته ولتنامي شخصيته يف حرعة. 

 77املادة 

. لكل شخص حق العمل، وىف حرعة اختيار عمنه، وىف شروط عمل عادلة ومرضية، وىف 0
 احلماعة من البطالة.

 أي كمييز، احلق يف أجر متساو عنى العمل املتساوي. . جلمي  األافراد، دون 7
. لكل افرد ععمل حق يف مكاافأة عادلة ومرضية تكفل له وألسرته عيرة الئقة ابلكرامة البررعة، 7

 وتستكمل، عند االقتضاء، بزسائل أخرى لنحماعة االجتماعية.
 ة مصاحله. . لكل شخص حق إنراء النقاابت م  آخرعن واالنضمام إليها من أجل محاع4

 74املادة 

لكل شخص حق يف الراحة وأوقات الفراغ، وخصزصا يف حتدعد معقزل لساعات العمل وىف 
 إجايات دورعة مأجزرة. 

 75املادة 

. لكل شخص حق يف مستزى معيرة عكفى لضمان الصحة والرافاهة له وألسرته، وخاصة عنى 0
صعيد املأكل واملنبس واملسكن والعناعة الطبية وصعيد اخلدمات االجتماعية الضرورعة، وله احلق يف 
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ما أيمن به الغزائل يف حاالت البطالة أو املرض أو العجز أو الرتمل أو الريخزخة أو غري ذلك 
 ن الظروف اخلارجة عن إرادته واليت تفقده أسباب عيره. م
. لألمزمة والطفزلة حق يف رعاعة ومساعدة خاصتني. وجلمي  األطفال حق التمت  بذات 7

 احلماعة االجتماعية سزاء ولدوا يف إطار الزواج أو خارج هذا اإلطار. 

 

 73املادة 

اان، عنى األقل يف مرحنتيه االبتدائية . لكل شخص حق يف التعنيم. وجيب أن عزافر التعنيم جم0
واألساسية. وعكزن التعنيم االبتدائي إلزاميا. وعكزن التعنيم الفين واملهين متاحا لنعمزم. وعكزن 
 التعنيم العايل متاحا لنجمي  تبعا لكفاءهتم. 

. جيب أن عستهدف التعنيم التنمية الكامنة لرخصية اإلنسان وتعزعز احرتام حقز  اإلنسان 7
واحلرايت األساسية. كما جيب أن ععزي التفاهم والتسامح والصداقة بني مجي  األمم ومجي  الفئات 

 العنصرعة أو الدعنية، وأن عؤعد األنرطة اليت تضطن  هبا األمم املتحدة حلفظ السالم.

 . لآلابء، عنى سبيل األولزعة، حق اختيار نزع التعنيم الذي ععطى ألوالدهم. 3 

 72املادة 

لكل شخص حق املراركة احلرة يف حياة اجملتم  الثقاافية، وىف االستمتاع ابلفنزن، واإلسهام يف . 0
 التقدم العنمي وىف الفزائد اليت تنجم عنه.

. لكل شخص حق يف محاعة املصاحل املعنزعة واملادعة املرتتبة عنى أي إنتاج عنمي أو أديب أو 2 
 افين من صنعه. 

 77املادة 

  بنظام اجتماعي ودويل ميكن أن تتحقق يف ظنه احلقز  واحلرايت املنصزص لكل افرد حق التمت
 عنيها يف هذا اإلعالن حتققا اتما. 



181 
 

 77املادة 

. عنى كل افرد واجبات إياء اجلماعة، اليت افيها وحدها ميكن أن تنمز شخصيته النمز احلر 0
 الكامل. 

اليت عقررها القانزن مستهدافا منها،  . ال خيض  أي افرد، يف ممارسة حقزقه وحرايته، إال لنقيزد7
حصرا، ضمان االعرتاف الزاجب حبقز  وحرايت اآلخرعن واحرتامها، والزافاء ابلعادل من 
 مقتضيات الفضينة والنظام العام ورافاه اجلمي  يف جمتم  دميقراطي. 

 ئها. . ال جيزي يف أي حال أن كمارس هذه احلقز  عنى حنز عناقض مقاصد األمم املتحدة ومباد7

 71املادة 

ليس يف هذا اإلعالن أي نص جيزي أتوعنه عنى حنز عفيد انطزاءه عنى ختزعل أعة دولة أو مجاعة، 
أو أي افرد، أي حق يف القيام أبي نراط أو أبي افعل عهدف إىل هدم أي من احلقز  واحلرايت 

 املنصزص عنيها افيه. 

 .اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان امللحق األول: 
الوطين حلقوق   الئحة األعضاء الذين يتشكل منهم اجمللس   :امللحق الثاين 

 :اإلنسان

 * مثانية أعضاء معينزن من طرف املنك ابإلضاافة إىل الرئيس والكاتب العام :

مرمي خروي، صحفية، مراسنة جملنة ) اإلكسربعس الدولية(، وصحفية متعاونة م  جمنة )إكنزميا(،  -
 عكز(.وأسبزعية )لزسزار إ

 نزر الدعن مؤدب، الرئيس املؤسس لنجامعة الدولية لنرابط، أستاذ ابجلامعات الفرنسية. -
 

_______________________ 
، رقم 0777* حقز  اإلنسان: جممزعة صكزك دولية، اجملند األول، األمم املتحدة، نيزعزرك، 

 .0، ص A.94.XIV-Vol.1, Part 1املبي 
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عنى الدكتزراه يف األنرتوبزلزجيا وانئب مدعر مؤسسة املنك عبد  حممد الصغري جنجار، حاصل -
العزعز لندراسات اإلسالمية والعنزم اإلنسانية ابلدارالبيضاء. عررف عنى جمنة )مقدمات( الصادرة 

 يف الدارالبيضاء.
جناة املكاوي، أستاذة االقتصاد جبامعة ابرعس دوافني، وجامعة أوكسفزرد وجامعة افارافيك.  -

 ة لدى العدعد من املؤسسات من ضمنها صندو  اإلعداع والتدبري.مسترار 

سعيد بنعربية، رجل قانزن، مسترار قانزين ابلنجنة الدولية لنحقزقيني، وهي منظمة غري  -
 حكزمية عاملية تعىن حبقز  اإلنسان مقرها جبنيف.

تحدة حزل االجتار جناة معال اجميد، طبيبة أطفال، مؤسسة مجعية )بييت(. مقرر خاص لألمم امل -
 يف األطفال واستغالهلم يف البغاء، وعضز سابق ابجملنس االستراري حلقز  اإلنسان.

 إعني الباي، أستاذ القانزن جبامعة احلسن الثاين ابلدار البيضاء. -
 السعدعة وضاح، حمامية، عضز جبمعية لندافاع عن حقز  النساء ابلدار البيضاء. -
 ملنظمات غري احلكزمية النريطة يف جمال حقز  اإلنسان .عضزا مقرتحزن من قبل ا 00* 
 عبد الرحيم قاسز، مهندس معماري، رئيس مجعية )ذاكرة الدار البيضاء( ومجعية )البناء الثقايف. -
 مجينة السيزري، حمامية، وانئبة رئيس مجعية عدالة. -
وعضز النجنة التنفيذعة لنربكة رئيسة سابقة لنجمعية الدميقراطية لنساء املغرب ، ربيعة الناصري -

 متزسطية حلقز  اإلنسان، أستاذة جامعية بكنية اآلداب والعنزم اإلنسانية ابلرابط.-األورو

الزوهرة صدعق، انئبة رئيسة افدرالية الرابطة الدميقراطية حلقز  النساء، منسقة النسيج اجلمعزي  -
 األطفال.لننساء وعضز ابلعدعد من النجان املعنية حلقز  النساء و 

مزظفة، عضز اهليئة االسترارعة جلمعية )الزسيط من أجل الدميقراطية وحقز   : مسية العمراين -
 اإلنسان( وعدة مجعيات ختتص ابلدافاع عن حقز  األشخاص يف وضعية إعاقة.

حزرعة السالمي: املدعرة التنفيذعة ملؤسسة ادرعس بنزكري حلقز  اإلنسان والدميقراطية، عضز  -
 تنسيق لعائالت جمهزيل املصري وضحااي االختفاء القسري ابملغرب.جلنة ال
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 احلبيب بنكزش: رئيس مركز دراسات حقز  اإلنسان والدميقراطية. -

 أستاذ، عضز املنتدى املغريب من أجل احلقيقة واإلنصاف. : عبد السالم شفراوين مزساوي -

سترفائي اجلامعي ابن رشد، عضز عمر بطاس، أستاذ بكنية الطب ابلدار البيضاء واملركز اإل -
يف عدة مجعيات طبية، خبري سابق لدى هيأة اإلنصاف واملصاحلة واجملنس االستراري حلقز  

 اإلنسان.

أمحد برقية: مفتش رئيسي، رئيس مصنحة تكزعن املكزنني مبدعرعة حماربة األمية،عضز مؤسس  -
 وانئب رئيس منتدى إعاقات وحقز .

 تنفيذي لنمرصد الزطين حلقز  الطفل.سعيد راجي، املدعر ال -

 * أربعة أعضاء مقرتحزن من طرف رئيس جمنس النزاب.

نعيمة خندون، حاصنة عنى دبنزم املدرسة العنيا لألساتذة يف الفنسفة، برملانية، رئيسة منتدى  -
 النساء الربملانيات ورئيسة منظمة املرأة االستقاللية.

نية، عضز مؤسسة الحتاد العمل النسائي، منسقة شبكة نساء نزهة العنزي، حمامية، انئبة برملا -
 من أجل نساء، مدعرة مركز االستماع النجدة لدعم النساء واألطفال ضحااي العنف.

حممد عياط، مسترار قانزين رئيسي لدى مكتب الزكيل العام لنمحكمة اجلنائية الدولية لروندا،  -
 ئي وعنم اإلجرام.حاصل عنى دكتزراة الدولة يف القانزين اجلنا

السعدعة بنمري، مسترارة بدعزان ويعر العدل، حاصنة عنى الدكتزراة يف القانزن، خبرية لدى  -
 جلنة األمم املتحدة ملناهضة التعذعب.

 * أربعة أعضاء مقرتحزن من طرف رئيس جمنس املسترارعن .
الزطين جلمعية حركة مصطفى العراقي، عن النقابة الزطنية لنصحاافة املغربية، عضز املكتب  -

 الطفزلة الرعبية.



188 
 

عبد احلق العزعزي، عن مجعية هيئات احملامني ابملغرب، حمامي، عضز مجعية هيئات احملامني  -
 ابملغرب وعضز مكتب احتاد احملامني العرب.

هنز عاليل، عن اهليئة الزطنية لألطباء، عضز مكتب اهليئة الزطنية لألطباء وعضز مجعية دعم  -
 فتاة القروعة.كمدرس ال

حممد الدروعش، عن النقابة الزطنية لنتعنيم العايل، أستاذ بكنية اآلداب والعنزم اإلنسانية  -
 ابلرابط، الكاتب العام لننقابة الزطنية لنتعنيم العايل ورئيس االحتاد املغاريب لنقاابت التعنيم العايل.

 *عضزان مقرتحان من اهليئات املؤسسية الدعنية العنيا.
 عنب العدوي، قاضية، من اجملنس اجلهزي لنحساابت ابلرابط.ي  -
أمحد عبادي، األمني العام لنرابطة احملمدعة لنعنماء، حاصل عنى دكتزراة الدولة يف الدراسات  -

 اإلسالمية جبامعة القاضي عياض مبراكش.
 *عضز مقرتح من طرف الزدادعة احلسنية لنقضاة .

حملكمة االستئناف ابلدار البيضاء، رئيس الزدادعة احلسنية  عبد احلق العياسي، الزكيل العام -
 لنقضاة.

 من رؤساء النجان اجلهزعة حلقز  اإلنسان. 07* 
 القنيطرة: -جهة الرابط  -

، عضز سابق مبجنس املسترارعن، عضز سابق ابلنجنة اخلاصة لنرتبية عبد القادر ازريعالرئيس: 
 الدويل.والتكزعن وعضز انشط ابملنتدى االجتماعي 

 مكناس: -جهة افاس  -

، منسق جهزي لزكالة التنمية االجتماعية ابجلهة, عضز الربكة الدولية عبد اجمليد املكينالرئيس: 
 ) بيبل هينت مزافمنت ( ملنظمة الرر  األوسط ومشال إافرعقيا.

 جهة مراكش: -
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اآلداب والعنزم حاصل عنى الدكتزراة يف الفنسفة، أستاذ بكنية  حممد مصطفى لعريسة،الرئيس: 
 اإلنسانية مبراكش متعاون م  العدعد من اجملالت.

 سطات: -جهة الدار البيضاء  -

 ، انئبة رئيسة مجعية الدافاع عن حقز  النساء.مسيشة رايحةالرئيسة: 

 وريايات: -جهة الراشيدعة  -

رئيسة افرع ، حمامية، رئيسة شبكة مجعيات التنمية بزاحات اجلنزب الررقي، فاطمة عراشالرئيسة: 
الراشيدعة الحتاد العمل النسائي وعضز مكتبه الزطين وانشطة يف العدعد من اجلمعيات ملناهضة 

 العنف ضد األطفال.

 خرعبكة: -جهة بين مالل  -

، حمامي، عضز سابق ابجلمعية املغربية حلقز  اإلنسان وعضز ابملكتب عالل البصراويالرئيس: 
 سان .الزطين لنهيئة املغربية حلقز  اإلن

 افكيك: -جهة وجدة -

، حاصل عنى الدكتزراه يف القانزن، أستاذ ابحث بكنية العنزم القانزنية حممد العمريتالرئيس: 
واالقتصادعة واالجتماعية جبامعة حممد األول بزجدة، مدعر خمترب حقز  اإلنسان والقانزن الدويل 

ان، ويف اجلمعية املغربية لنقانزن اإلنساين وعضز اجملنس الزطين لنمنظمة املغربية حلقز  اإلنس
 الدستزري .

 كنميم:  -جهة طانطان  -

، متصرف جبماعة املرسى، كاتب عام شبكة مجعيات الساقية احلمراء توفيق بردجييالرئيس: 
 لنتنمية والدميقراطية ورئيس مجعية طان طان لنتنمية.

 جهة أكادعر: -
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يف اجلغراافيا، صدرت له عدة مؤلفات، ، أستاذ جبامعة إبن يهر، ابحث حممد شارفالرئيس: 
مدعر خمترب البحث )أورميس(، اختصاصي يف التهيئة واهلجرات، مسؤول مهرجان السينما واهلجرة 

 أبكادعر.

 تطزان: -جهة طنجة -

، قرعنة الطزد، أستاذة جامعية يف الفيزايء، عضز مؤسس ملنظمة العفز سلمى اهلامشيالرئيسة: 
 افرع املغرب. -الدولية

 الناضزر: -هة احلسيمة ج -

 ، حمامية، مناضنة مجعزعة.سعاد اإلدريسيالرئيسة: 

 السمارة: -جهة العيزن  -

تقين، مناضل مجعزي ورئيس املكتب اجلهزي لنمجنس  حممد سامل الشرقاوي،الرئيس: 
 .7117االستراري حلقز  اإلنسان منذ 

 أوسرد: -جهة الداخنة  -

 مزظف، رئيس مجعية املبادرة لنبيئة.: حممد األمني السماليلالرئيس: 

 

 

 امللحق الثالث
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، والذي صاد  املغرب 0733العهد الدويل اخلاص ابحلقز  املدنية والسياسية لسنة  -
. ودخل حيز التنفيذ يف نفس السنة وصدر يف اجلرعدة الرمسية سنة 0727عنيه سنة 

اري األول املنحق الربوتزكزل االختي 0733. كما اعتمدت اجلمعية العمزمية يف 0771
ومل عصاد  املغرب عنيه حلد  0723-07-77هبذا العهد والذي دخل حيز التطبيق يف 

اآلن ألنه عنص عنى أن األشخاص ضحااي انتهاكات حقز  اإلنسان من قبل دولة 
طرف، من حقهم راف  شكاوى إىل النجنة املعنية حبقز  اإلنسان من اجل دراستها، 

أعننت اعرتاافها ابلنجنة. واملغرب مل ععرتف ابختصاص شرط أن تكزن الدولة الطرف 
 هذه النجنة افيما خيص تنقي رسائل الركاوى.

الربوتزكزل االختياري الثاين  0777سنة  44.077كما اعتمدت اجلمعية العامة بقرار  -
املنحق ابلعهد الدويل حلقز  املدنية والسياسية الذي عهدف إىل إلغاء عقزبة اإلعدام 

 عصاد  املغرب عنيه. وحلد اآلن مل

، والذي 0733العهد الدويل اخلاص ابحلقز  االقتصادعة واالجتماعية والثقاافية لسنة  -
وصدر يف اجلرعدة  0727ودخل حيز التنفيذ سنة  0727صاد  املغرب عنيه سنة 

اعتمدت اجلمعية العامة الربوتزكزل االختياري املنحق  7117. ويف 0771الرمسية سنة 
الذي مل عصاد  عنيه املغرب ألنه عتحدث عن حق األطراف يف إرسال هبذا العهد 

 شكاوى إىل النجنة املعنية ابحلقز  االقتصادعة واالجتماعية...
وصاد   0735االتفاقية الدولية لنقضاء عنى مجي  أشكال التمييز العنصري لسنة  -

ظ عنى . ولكن املغرب حتف0720ودخنت حيز التنفيذ سنة  0737املغرب عنيها سنة 
اليت تنص عنى أي طرف ميكنه راف  شكزى إىل حمكمة العدل الدولية، بينما  77املادة 

 املغرب اشرتط مزاافقة مجي  األطراف.

ومل عصاد   0727االتفاقية الدولية لقم  جرمية الفصل العنصري واملعاقبة عنيها سنة  -
 املغرب عنيها.

، والذي 0775اب الرايضية لسنة االتفاقية الدولية ملناهضة الفصل العنصري يف األلع -
 .0777صاد  املغرب عنيها سنة 
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اتفاقية مناهضة التعذعب وغريه من ضروب املعامنة أو العقزبة القاسية أو الالنسانية أو  -
واليت صاد  املغرب عنيها  0772واليت دخنت حيز التنفيذ سنة  0774املهينة لسنة 

زد االتفاقية حيث عنص دستزر . وقد عمل املغرب عنى تفعيل ما يف بن0777سنة 
عنى مناهضة كل أشكال املعامالت القاسية واملهينة أو احلاطة  77يف املادة  7100

 ابلكرامة اإلنسانية.
الربوتزكزل االختياري املنحق ابالتفاقية والذي  7117واعتمدت اجلمعية العمزمية سنة  -

ن االحتجاي تقزم هبا عهدف إىل إنراء نظام قانزين عقزم عنى يايرات منتظمة الماك
 هيئات دولية ووطنية مستقنة ومل عصاد  املغرب عنيه.

االتفاقية الدولية حلماعة مجي  األشخاص من االختفاء القسري اعتمدهتا اجلمعية العامة  -
أشار إىل محاعة  7100ومل عصاد  عنيها املغرب، إال أننا نسجل أن دستزر  7113سنة 

مما ععين أنه عرعد تطبيق ما يف االتفاقية وعتطابق معها املزاطنني من االختفاء القسري. 
عنص عنى أن:"ال جيزي إلقاء القبض  77عنى الرغم من عدم مصادقته عنيها. افالفصل 

عنى أي شخص، أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته، إال يف احلاالت وطبقا لإلجراءات 
ي أو السري، واالختفاء اليت عنص عنيها القانزن. كما نص عنى أن االعتقال التعسف

 القسري، من اخطر اجلرائم وتعرض مقرتافيها ألقسى العقزابت".
 .0777واليت صاد  املغرب عنيها سنة  0777اتفاقية حقز  الطفل لسنة  -

الربوتزكزل االختياري التفاقية حقز  الطفل بران بي  األطفال واستغالهلم يف البغاء  -
 .7117املغرب عنيها سنة . صاد  7111ويف املزاد اإلابحية لسنة 

الربوتزكزل االختياري التفاقية حقز  الطفل بران اشرتاك األطفال يف املنايعات  -
وصاد  املغرب عنيها سنة  7117واليت دخنت حيز التنفيذ سنة  7111املسنحة لسنة 

7117. 

وخبصزص إجراءات التنفيذ، افان تنفيذ االتفاقية مرهزن ابإلرادة السياسية لندول األطراف يف 
االتفاقية. ولكن النجنة املعنية مبراقبة اتفاقية حقز  الطفل وضعت إجراءات ترج  عنى 
املراقبة املستمرة ملا عتم تنفيذه يف هذا امليدان. إال أن الدول األطراف منزمة جبعل نص 

(. كما عق  عنى 44و 47ية وتقارعرها متاحة عنى نطا  واس  لنجمهزر )املاداتن االتفاق
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عاتق الدول األطراف يف اتفاقية حقز  الطفل مراجعة تررععاهتا ومالءمتها م  مضمزن 
 االتفاقية.

كما أن االتفاقية تنص عنى احلق يف التعبري خبصزص األطفال وعنى الدول اختاذ تدابري تررععية 
ن أجل كمكينه من هذا احلق كخنق برملان لنطفل واألخذ بعني االعتبار يف أي صن  وإدارعة م

 لنقرار السياسي سزاء عنى املستزى الزطين أو املستزى احملني مطالب األطفال وآرائهم. 

واالتفاقية حتظر جتنيد األطفال والزج هبم يف احلروب املسنحة. وهناك إحصائيات تقدر عدد 
جندي طفل. وعتزاعد هذا العدد كل سنة نتيجة جتنيد  711.111 العامل ب األطفال اجملندعن يف

 أطفال جدد واستخدامهم يف النزاعات املسنحة. 

وترمل األحكام الرئيسية لنربوتزكزل االختياري التفاقية حقز  الطفل بران اشرتاك األطفال يف 
بري املمكنة لكفالة عدم اشرتاك املنايعات املسنحة عنى التزام الدول األطراف ابختاذ مجي  التدا

سنة اشرتاكا مباشرا يف األعمال العدائية وعدم  07أافراد قزاهتا املسنحة الذعن عقل عمرهم عن 
إجبارهم عنى اخلدمة العسكرعة )التجنيد القسري(. وتطالب الدول األطراف ابلراف  من احلد 

 ا يف االتفاقية.سنة املطبق حالي 05األدىن خبصزص جتنيد األطفال إىل أكثر من 

. صاد  املغرب عنيها سنة 0727اتفاقية القضاء عنى مجي  أشكال التمييز ضد املرأة لسنة  -
اليت تتعنق ابملساواة أمام القانزن وحظر التمييز ضد املرأة  7. وحتفظ املغرب عنى املادة 0777

إقرار املساواة. اففي ومزاد أخرى، إال أن الدستزر املغريب اجلدعد ألغى هذه التحفظات من خالل 
عنص عنى التايل:" عتمت  الرجل واملرأة، عنى قدم املساواة، ابحلقز   7100من دستزر  07الفصل 

واحلرايت املدنية والسياسية واالقتصادعة واالجتماعية والثقاافية والبيئية، الزاردة يف هذا الباب من 
ثيق الدولية، كما صاد  عنيها املغرب، الدستزر، ويف مقتضياته األخرى وكذا يف االتفاقيات واملزا

 وكل ذلك يف نطا  أحكام الدستزر وثزابت املمنكة وقزانينها".

وأعضا حرعة اختيار األطفال جلنسية األب او األم كما أشار إىل ذلك قانزن اجلنسية من أن األم 
 املغربية املتزوجة من أجنيب من حق طفنها أن حيمل جنسيتها.
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 رين والالجئنيحقوق العمال املهاج

 هناك عدة اتفاقيات حتمي حقز  املهاجرعن والالجئني سنرري إىل بعضها: -

وصاد  املغرب عنيها عام  0771اتفاقية محاعة العمال املهاجرعن وأسرهم سنة - -
0777. 

 .0752واليت صاد  املغرب عنيها منذ سنة  0751اتفاقية األمم املتحدة بزض  الالجئني سنة -

 اخلاص ابحلقز  االقتصادعة واالجتماعية والثقاافية.العهد الدويل  -

 اتفاقية منظمة الزحدة اإلافرعقية لالجئني.- -

افبخصزص حق الالجئني، وطبقا هلذه االتفاقيات افان الالجئني هلم احلق مثل كاافة  -
األافراد يف التمت  ابملستزى املعيري الكايف مبا يف ذلك الغذاء الكايف واملأوى املناسب 

نية والنفسية. إضاافة إىل احلق األساسي املتمثل يف السالمة. افأول التزام والصحة البد
عنى الدول األطراف مبزجب االتفاقية اخلاصة ابلالجئني هز عدم طردهم او ردهم إىل 

 بندان قد عتعرضزن افيها خلطر االضطهاد.

وعرافت هذه االتفاقيات من هز الالجئ. افهذا األخري هز :"كل شخص عزجد بسبب  -
ه ما عربره من التعرض لالضطهاد بسبب عرقه أو دعنه أو جنسيته او انتمائه إىل خزف ل

افئة اجتماعية معينة او آرائه السياسية، خارج بند جنسيته وال عستطي  بسبب ذلك 
اخلزف أن عستظل حبماعة ذلك البند. أو كل شخص ال مينك جنسية وعزجد خارج بند 

 ىل ذلك البند..".إقامته املعتادة... وال عرعد أن ععزد إ

افالالجئ هز الرخص الذي اضطر اىل ترك بنده األصني أو الذي ليس له جنسية وال  -
عستطي  بسبب اخلزف أن ععزد إىل ذلك البند. والالجئ حسب االتفاقية له حق 
                 ممارسة عمل ماجز راو عمل حر وحق اإلسكان والرعاعة الصحية وغريها من احلقز .

خيص اتفاقيات القانزن الدويل اإلنساين وهي اتفاقيات جنيف األربعة، أي األوىل أما افيما 
اخلاصة بتحسني حال اجلرحى واملرضى ابلقزات املسنحة، والثانية املتعنقة بتحسني حال اجلرحى 
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ومرضى وغرقى القزات املسنحة يف البحار، والثالثة املتعنقة برأن معامنة أسرى احلرب، والرابعة 
ودخنت حيز التنفيذ سنة  0753ة بران محاعة املدنيني. و قد صاد  املغرب عنيها سنة املتعنق
0732. 

القانزن الدويل اإلنساين هز جممزعة القزاعد الدولية اليت هتدف ، يف حالة النزاع املسنح، و 
 0747إىل محاعة األشخاص املتضررعن من النزاع. و هي تتكزن من اتفاقيات جنيف األربعة سنة 

عنى ثالث مبادئ وهي  اإلنساين.  وععتمد القانزن الدويل 0722والربوتزكزالن اإلضاافيان لسنة 
التمييز ععين التمييز بني املدنيني  افمبدأمبدأ التمييز ومبدأ الضرورة احلربية ومبدأ التناسب. 

 مبدأ أما. جيب محاعتها اليتاملدنية  واألهدافالعسكرعة  األهدافالتمييز بني  وأعضاوالعسكرعني 
تكزن يف حاالت  أالعسكرعة ال مناص منها ولكن بررط  أبعمالالضرورة احلربية افيعين القيام 

تنتهي ابنتهاء استهداف هدف مدين واال تستعمل افيها  أياهلدوء وتزقف القتال، وعدم دميزمتها 
عتداء عنى يف استعمال احلرب لال اإلسرافالتناسب، افيعين عدم  مبدأ أماحمظزرة دوليا.  أسنحة
 خسائر افادحة. وإحلا املدنيني 

النزاعات غري الدولية  أماالنزاعات املسنحة الدولية،  إالال عرمل  اإلنساينوالقانزن الدويل 
 ا ختض  لنقانزن الزطين لكل دولةوالداخنية(، افال تسري عنيها وامن األهنية)احلروب 
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