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كل سؤال يحتمل أكثر من مقترب جواب، نحن سنقدم واحدا من هذه المقتربات  :ملحوظة

عبر عرض عناصر اإلجابة، التي يجب االعتماد عليها لتحرير الموضوع بلغة سلسلة 

  .اضحةو وبمنهجية 

  : السؤال األول

ن بالصراع السياسي والمصالح السياسية للدول، تأثرت الحماية الدولية لحقوق اإلنسا

  ).العالمي والعهدين الدوليين اإلعالن(تحدث عن تأثر ذلك على طبيعة الشرعة الدولية 

  

  :مقدمة

لظهور الحماية الدولية في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية وما نتج عنها  السياق العام-

بين السلم واألمن الدوليين وحماية حقوق  من مآسي إنسانية، ومع ربط المجتمع الدولي

اإلنسان، وارتباطا بما جاء به ميثاق األمم المتحدة من عمل الدول على إدراك أهم مقصد 

  من مقاصد األمم المتحدة وهو حماية حقوق اإلنسان

تميز هذا السياق بالصراع حول طبيعة المواثيق الدولية المزمع وضعها، فهناك تيار يريد -

لي ملزم، وآخر يرفض ذلك خوفا من المسائلة، في النهاية تم التوافق على االنكباب قانون دو 

أوال على وضع وثيقة غير ملزمة، ثم بعد ذلك وضع قانون دولي ملزم حينما تسمح بذلك 

  .الظروف

الشرعة الدولية، اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، العهدين : تحديد المصطلحات التالية-

  .الدوليين



تميزت فترة صياغة الشرعة الدولية بالصراعات السياسية بين الدول حول طبيعة : شكاليةاإل-

وقيمة المواثيق الدولية وعالقتها بالسلطان الداخلي للدول، وفي ظل هذه الصراعات تلعب 

المصالح القومية لكل دولة دورا في المواقف المتخذة خصوصا مع بداية الحرب الباردة بين 

شكلت قضايا حقوق اإلنسان، وقود هذه الحرب، فما تأثير ذلك على  المعسكرين، حيث

  ؟اإلنسانالحماية الدولية لحقوق 

  :سنتناول هذه اإلشكالية انطالقا من نقطتين أساسيتين-

  .اإلعالن العالمي والصراع حول المرجعية والقيمة-1

  .دور  العامل السياسي في طبيعة العهدين الدوليين-2

  .الوحيد المقبول في هذا الموضوع لمقترح ليسالتصميم ا :ملحوظة

  .اإلعالن العالمي والصراع حول المرجعية والقيمة-1

تيار يريده وثيقة ملزمة، : الصراع السياسي حول القيمة القانونية لإلعالن المزمع وضعه-

ء وتيار آخر يريده وثيقة أخالقية كمثل أعلى ، وانتصر في النهاية رأي التيار الثاني حيث جا

اإلعالن على شكل توصية صادرة من الجمعية العامة لألمم المتحدة، رغم أن النقاش اسمر 

  .بعد ذلك حول قيمة اإلعالن القانونية

شهدت اللجنة المكلفة نقاشا صخبا حول مرجعية : الصراع السياسي حول المرجعية-

تراكيون يريدونه إعالنا االعالن، الليبراليون يريدون أن يكون اإلعالن ذو توجه ليبرالي، واالش

ذو يتضمن الحقوق الجماعية االقتصادية واالجتماعية، تم التوافق في النهاية على حل وسط 

  .بين المفهوم االشتراكي والمفهوم الليبرالي



أخذا بعين االعتبار لمصالح ومواقف معسكرين تم التوافق على تضمين اإلعالن كل أنواع -

لية التي احتلت حيزا أكبر، كما جاءت المقتضيات عامة الحقوق مع غلبة الحقوق الليبرا

  وغامضة تسمح للدول بالتهرب من التزاماتها 

  .دور  العامل السياسي في طبيعة العهدين الدوليين-2

بعد وضع اإلعالن، تمسك الدول العظمى بموقف يتناغم مع مصالحها القومية وهو رفض -

لداخلية للدول، لذلك تم تأجيل مسألة صياغة وضع أي قانون دولي ملزم يؤثر في السيادة ا

  .، حينما سمح المناخ الدولي بذلكسنة تقريبا 20العهدين 

في ظل الحرب الباردة كانت قضايا حقوق اإلنسان مجاال للصراع السياسي بين -

المعسكرين، كل معسكر يستثمر في االنتهاكات لحقوق اإلنسان في المعسكر اآلخر للهجوم 

  .عليها سياسيا

بسبب تمسك كل اتجاه بمواقفه الداعية إلى تبني نوع معين من الحقوق التي تالئم التوجه -

االيديولوجي، تم التوافق داخل اللجنة على وضع عهدين منفصلين وكان لذلك تأثير على 

مسلسل الحماية الدولية، الفصل بين العهدين فيه تجزيء لحقوق اإلنسان الغير القابلة نظريا 

  .للتقسيم

بسبب مواقف الدول العظمى التي تتخوف من القانون الدولي الملزم في مجال حقوق -

االنسان، ونظرا لقوتها في األمم المتحدة استطاعت أن تقلص من مكانة العهدين عبر 

التي تسمح للدول بالتهرب من االلتزامات الدولية، " جميع السبل الممكنة" تضمينهما عبارة 

  .ل آليات التنفيذ التي ظلت ترتبط بإرادات الدولوأيضا عبر التقليص من دو 

  

  



لضمان الحماية المحلية لحقوق اإلنسان، تراهن المؤسسات الدولية : السؤال الثاني

والمناضلون على ثنائية القاعدة القانونية الضامن للحق، وآلية الرقابة والتحري، تحديث 

  عن التطورات التي حققها المغرب في هذا المجال؟

  :مقدمة

فشل الحماية الدولية بسبب المصالح القومية والسياسية التي ترجح على : السياق العام

االعتبارات الحقوقية، دفع إلى االهتمام بمستوى آخر يمكن أن يساعد على حماية حقوق 

فالنضال محليا يمكن أن يكون أكثر فاعلية من المستوى . اإلنسان وهو المستوى المحلي

  .الدولي

  الحماية المحلية، القاعدة الضامنة للحق، آلية الرقابة والتحري: تحديد المصطلحات التالية-

من المستوى الدولي كفعل تقوم به  اإلنسانمع انتقال االهتمام بمجال حقوق : اإلشكالية

تقوم به  أنالمؤسسات الدولية، إلى المستوى المحلي حيث الدور الكبير الذي يجب 

ومدى توافقه مع القانون حول طبيعة القانون المحلي  اإلشكال، يطرح المؤسسات المحلية

الدولي في مجال حقوق اإلنسان، فكيف يمكن للقاعدة القانونية محليا أن تضمن حقوق 

اإلنسان؟ لكن هذه القاعدة القانونية إلنفاذها على أرض الواقع تحتاج إلى مؤسسات تلعب 

  التي يجب توفرها في هذه المؤسسات لتلعب  دور الرقابة والتحري، فما هي المعايير

  دورها؟

  :سنتناول هذه اإلشكالية وفق التصميم التالي

  أسس القاعدة القانونية الضامنة للحق في إطار دولة الحق والقانون-1

  .ومدى قدرتها على لعب دور الرقابة والتحري اإلنسانالمؤسسة الوطنية لحقوق -2

  



  نة للحق في إطار دولة الحق والقانونأسس القاعدة القانونية الضام-1

مادام أن القانون الدولي أصبح المرجعية الموجهة في مجال حقوق اإلنسان، فإن ذلك 

يتطلب جعل القانون المحلي مالئما للقانون الدولي لضمان نقل مضامين المعايير الدولية 

نون الدولي بالسمو أوال السماح للقا: إلى المستوى المحلي، وهو ما يتطلب شرطين أساسيين

  على التشريعات المحلية، وثانيا، مالئمة التشريعات المحلية مع القانون الدولي

  مبدأ سمو االتفاقيات الدولية على التشريعات المحلية في المغرب-أ

مصادقة الدولة على االتفاقيات الدولية، وفي هذا السياق قام   أوالمبدأ السمو يشترط -

ال المصادقة على العديد من االتفاقيات الدولية في مجال حقوق المغرب بمجهودات في مج

رغم ما تسجله العديد من المنظمات من تقاعس المغرب في التوقيع على بعض  اإلنسان

  .االتفاقيات والبروتوكالت ورفع التحفظات

والذي التزم  1996تسجيل تطور في مجال االعتراف بالسمو للقانون الدولي منذ دستور -

  .كما هي متعارف عليها عالميا اإلنسانمغرب باحترام حقوق فيه ال

فقرة خاصة حول سمو االتفاقيات الدولية على التشريعات  2011تضمين ديباجة دستور -

  .المحلية، لكن القراءة النصية تؤكد استمرار الغموض حول هذا المبدأ

  مالئمة التشريعات المحلية مع المواثيق الدولية- ب

رب حول مكانة المرجعية العالمية لحقوق اإلنسان، تيار يدافع عن تحفظ النقاش في المغ-

الدولة كلما كان هناك تعارض بين قانون دولية وبعض الخصوصيات، وتيار ثاني يرفض 

  .أي تحفظ ويتبنى المرجعية الدولية بشكل مطلق

  نناقش التطورات التي حققها المغرب في مجال المالئمة من خالل مستويين



مع االعتراف بمجموعة من  2011توى الدستور هناك تطور مهم في دستور على مس-

  الحقوق في الباب الثاني من الدستور

على مستوى النصوص القانون هناك تغيير للعديد من القوانين المحلية لتالئم المعايير -

.. خصيةالدولية كالقانون الجنائي والمسكرة الجنائية، القانون االجتماعي مدونة األحوال الش

لكن المنظمات الحقوق مازالت تطلب بتعديل بعض القوانين التي تتناقض مع المعايير 

  الدولية

  .المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان ودورها في الرقابة والتحري-2

فرض القانون الدولي على الدول خلق مؤسسات تضمن تلقي تظلمات األفراد، ووضع هذا -

مجال المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان، حاول المغرب القانون العديد من المعايير في 

  االلتزام بها مع تأسيس المجلس الوطني لحقوق اإلنسان

  :المعايير الدولية في مجال المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان-أ

  :، العديد من المعايير تخص1991وضع القانون الدولي، في إطار مبادئ باريس لسنة -

  يث التأسيس والعمل والمالضمان االستقاللية من ح-

  منح هذه المؤسسات الوالية العامة في مجال حقوق اإلنسان-

  رية لقيام هذه المؤسسات بدورهاية والمادية واللوجيستيكية الضرو توفير الوسائل المال-

  :المجلس الوطني لحقوق االنسان ومدى مالئمة نظامه مع المعايير الدولية- ب

ا يخص االلتزام بالمعايير الدولية مع تأسيس المجلس حقق المغرب طفرة نوعية في م-

  .الوطني



، رغم أن النقاش ما زالت 2011فيما يخص االستقاللية، تمت دستور المؤسسة في دستور -

كما تم . مستمرا في المغرب حول مدى استقاللية المؤسسة على الملك المعين ألعضائه

  .فصل ميزانية المجلس عن ميزانية القصر الملكي

حيث منحت له  اإلنسانفيما يخص الوالية تم منح المجلس الوالية العامة في مجال حقوق -

  حري وتلقي الشكاوى من األفرادالتاختصاصات واسعة للعب دور الرقابة و 

فيما يخص القدرات، المجلس يتوفر على اآلليات الضرورية لالشتغال من ميزانية خاصة، -

  .وموارد بشرية ولجان جهوية 

السؤال مطروحا حول فعالية المجلس في مجال الرقابة، فقد تتوفر المؤسسة على كل يبقى -

  .قد ال تلعب واقعيا الدور المنوط بهااألدوات الالزمة لكن 


