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ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، ُتعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق األوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة واالقتصادي ــة واالجتماعي والثقافي
وتولــي اهتماًمــا رئيًســا بالترجمــة بيــن اللغــات األوروبيــة، اإلنكليزيــة 
ــى اإلســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية واأللماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي واالعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
واالبتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق اإلنس حق
وإقامــة شــراكات وعالقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة واألوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، واألخــذ بيدهــم، واالرتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع واإلنت ــلَّم اإلب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب واألوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثالثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) والترجمــة والنشــر، ولهــا رقــم دولــي معيــاري
وُتعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن األب ــا رئيًس ملًف
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخالقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالمًي
نواظــم واضحــة فــي العالقــة مــع الباحثيــن، وإلــى الئحــة داخليــة تنّظــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــدة، عب ــية جدي ــة سياس ــواب فكري ــرق أب ــى ط ــة إل ــح المجل تطم
إطــالق عمليــة فكريــة بحثيــة معّمقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة األس وإث
ــادة  ــة إلع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي األيديولوجيــات واالتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.
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دراسات ثقافية
هيئات حماية حقوق اإلنسان في المغرب ودورها في النهوض بالسياسات الحقوقية؛

دراسة حالة المجلس الوطني لحقوق اإلنسان

هيئات حماية حقوق اإلنسان في المغرب ودورها في النهوض 
بالسياسات الحقوقية؛

دراسة حالة المجلس الوطني لحقوق اإلنسان
فاطمة لمحرحر

تقديم

مــن الواضــح أن التمتــع الحقيقــي والفّعــال بحقــوق اإلنســان، يتطلــب خلــق آليــاٍت مؤسســاتية وطنيــة 
لحمايتهــا وتعزيزهــا؛ حيــث تعــّد حوكمــة حقــوق اإلنســان عمليــًة معقــدة ومتشــعبة، تشــارك فيهــا جميــع 
الجهــات الحكوميــة، إضافــة إلــى أنــواٍع أخــرى مــن المؤسســات الوطنيــة والمجتمــع المدنــي، وســلطة 
قضائيــة مســتقلة وأجهــزة إنفــاٍذ للقوانيــن وهيئــاٍت تشــريعية فعالــة وتمثيليــة ونظــٍم تعليميــة ذات برامــج 
لحقــوق اإلنســان علــى جميــع المســتويات، ومــن ِضْمــن هــذه الجهــات، تشــغل المؤسســات الوطنيــة 

موقًعــا متفــرًدا(1).
ــا لســنة 1993  وفــي هــذا اإلطــار، تجــب اإلشــارة إلــى أن المؤتمــر العالمــي لحقــوق اإلنســان بفيين
شــّكل نقطــة تحــوٍل بالنســبة إلــى المؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان، فــألول مــرٍة ُاعتــرف رســمًيا 
بهــذه المؤسســات المتماشــية مــع مبــادئ باريــس(2)، وهــي مبــادٌئ مقبولــة بوجــٍه عــام، بوصفهــا المحــك 

ــان  ــوق اإلنس ــة لحق ــة الوطني ــان، المؤسس ــوق اإلنس ــدة لحق ــم المتح ــة األم ــدة، مفوضي ــم المتح ــب األم مكت  (1)

2010(، ص3. التاريــخ والمبــادئ واألدوار والمســؤوليات، )نيويــورك وجنيــف، 
تــم تحديدهــا خــالل مؤتمــر باريــس لســنة 1991، واعتمادهــا مــن طــرف لجنــة حقــوق اإلنســان التابعــة لألمم   (2)

المتحــدة بموجــب القــرار 1992/54 ومــن طــرف الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة فــي قرارهــا 48/134 

فاطمة لمحرحر

دكتــورة فــي الدراســات السياســية والقانــون العــام، باحثــة في العالقــات الدوليــة المعاصرة، 
عضــو نشــيط فــي العديــد مــن الجمعيــات والمراكــز البحثيــة، مهتمــة بالدراســات األكاديميــة 
ــا  ــدر له ــرة. ص ــة، والهج ــان، والتنمي ــوق االنس ــتراتيجية، وحق ــة واالس ــات الدولي ــول العالق ح
ــة،  ــة ودولي ــع مغربي ــد ومواق ــالت والجرائ ــن المج ــة م ــي مجموع ــات ف ــاالت ودراس ــدة مق ع
منهــا »ثقافــة التســامح فــي المواثيــق الدوليــة لحقــوق اإلنســان« فــي مجلــة الطريــق 
اللبنانية-العــدد 30-الســنة-78-صيف 2019، و»الحقــوق السياســية للمــرأة بالمغــرب: المعوقــات 
ــدد  ــان، الع ــوق اإلنس ــاني وحق ــي اإلنس ــون الدول ــة للقان ــة العربي ــي المجل ــاوز« ف ــبل التج وس
2-ديســمبر 2019، و»مســتقبل العالقــات الصينية-األمريكيــة فــي عهــد جــو بايــدن« فــي نشــرة 

الصيــن بعيــون عربيــة، العــدد 106 مــارس 2021.
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لشــرعية أي مؤسســٍة صدقيتهــا(3). هــذا، وعمــل مؤتمــر فيينــا علــى تدعيــم شــبكة المؤسســات الوطنيــة 
المنشــأة فــي باريــس ســنة 1991، كمــا وضــع المؤتمــر اللبنــات األساســية للمنظمــة الدولية للمؤسســات 

الوطنيــة لتعزيــز حقــوق اإلنســان وحمايتهــا.  
ــا  ــع اإلداري له ــم بالطاب ــتقلة تتس ــاٍت مس ــن هيئ ــارٌة ع ــان عب ــوق اإلنس ــة لحق ــات الوطني إن المؤسس
ســلطٌة استشــارية، يتــم تأسيســها إمــا بنــص القانــون أو الدســتور مهمتهــا الدفــاع عــن حقــوق اإلنســان 
وحمايتهــا ومســاءلة الحكومــات عــن التزاماتهــا ومــا مــدى تطبيقهــا لمنظومــة ومبــادئ حقــوق اإلنســان، 
كمــا تعمــل هــذه المؤسســات علــى الترافــع مــن أجــل تطويــر القوانيــن والسياســات الحقوقيــة، والنظــر 
ــا  ــا، بوصفه ــداًل وإنصاًف ــر ع ــاٍت أكث ــق مجتمع ــا، لخل ــت فيه ــات والب ــراد والجماع ــكاوى األف ــي ش ف

عناصــر فاعلــة ومهمــة فــي تعزيــز وحمايــة حقــوق اإلنســان. 
ــٍة  ــيس مجموع ــل تأس ــي ظ ــرب ف ــي المغ ــة ف ــات الحقوقي ــة السياس ــي دراس ــياق، تأت ــذا الس ــي ه وف
مــن اآلليــات المؤسســاتية الداعمــة لمنظومــة حقــوق اإلنســان، وبالنظــر كذلــك إلــى االهتمــام الكبيــر 
بهــذه الحقــوق علــى مختلــف المســتويات، حيــث عــرف المغــرب منــذ التســعينيات توجًهــا حثيًثــا نحــو 
محاولــة ترســيخ دولــة الحــق والقانــون، إذ ستشــهد هــذه الفتــرة ميــالد مؤسســات تعنــى بحقوق اإلنســان 
ــوق  ــة بالحق ــوص المتعلق ــة النص ــان فعالي ــل ضم ــن أج ــتور 1992 و1996، م ــدار دس ــع إص ــًة م خاص
ــاء  ــان وإرس ــوق اإلنس ــاري لحق ــس االستش ــاء المجل ــوص إنش ــه الخص ــى وج ــا عل ــات، ومنه والحري

محاكــم إداريــة وإحــداث وزارة مكلفــة بحقــوق اإلنســان وتأســيس ديــوان المظالــم.
ــة بهــدف  ــة وحقوقي ــة عــدة إصالحــاٍت سياســية واجتماعي ــة األلفي ومــن جهــة أخــرى، ستشــهد بداي
ــا،  ــن بينه ــة م ــادرات إصالحي ــدة مب ــياق ع ــذا الس ــي ه ــذت ف ــي، واتخ ــال الديمقراط ــن االنتق تحصي
ــدة  ــي لفائ ــز اإليجاب ــراء التميي ــاد إج ــنة 2001، واعتم ــة س ــة األمازيغي ــي للثقاف ــد الملك ــداث المعه إح
النســاء خــالل االنتخابــات التشــريعية ســنة 2002 عبــر اللجــوء إلــى الئحــة وطنيــة، وإحــداث المجلــس 
األعلــى للســمعي البصــري فــي تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2003؛ إلــى جانــب ذلــك، فقــد أقــدم المغــرب 
ــي  ــة الماض ــي صفح ــة لط ــوٍة جريئ ــنة 2003، كخط ــة س ــاف والمصالح ــة اإلنص ــكيل هيئ ــى تش عل
ــا  ــٍة قدمه ــى توصي ــاًء عل ــبعينيات، بن ــتينيات والس ــرة الس ــي فت ــان ف ــوق اإلنس ــاكات حق ــض انته وتعوي
المجلــس االستشــاري لحقــوق اإلنســان، لــرد االعتبــار لضحايــا االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان 

ــاص(4).  ــنوات الرص ــا بس ــرف إعالمًي ــا ع أو م
وانســجاًما مــع مــا ســبق، فقــد واصــل المغــرب مــن خــالل تبنــي دســتور ســنة 2011 الــذي شــّكل 
ــز  ــان وتعزي ــوق اإلنس ــة بحق ــج المرتبط ــات والبرام ــر السياس ــارزة، تطوي ــة ب ــية وحقوقي ــة سياس محط
ــة  ــى صالحي ــي تتول ــات الت ــات والهيئ ــن المؤسس ــد م ــترة العدي ــاتية، بدس ــة والمؤسس ــه القانوني منظومت
ــية  ــوالت السياس ــل التح ــي ظ ــة، ف ــلطات العام ــف الس ــن تعس ــان م ــوق اإلنس ــة حق ــم وحماي تدعي
ــي. ــع العرب ــرف بالربي ــات يع ــا ب ــن م ــة زم ــة والمغاربي ــدول العربي ــتها ال ــي عاش ــتورية الت ــارب الدس والتج

سنة 1993، وهي مبادئ تتعلق بوضع ووظائف وتكوين المؤسسات الوطنية لحماية حقوق اإلنسان.
(3)  مكتب األمم المتحدة، ص 10.

(4)  محمد البزاز، حقوق اإلنسان عالميا وإقليميا ووطنيا، )السنة الجامعية، 2019-2020(، ص54.



169

دراسات ثقافية
هيئات حماية حقوق اإلنسان في المغرب ودورها في النهوض بالسياسات الحقوقية؛

دراسة حالة المجلس الوطني لحقوق اإلنسان

وعليــه، فإننــا لمــا نطالــع بتفصيــل دقيــق مــا ورد فــي دســتور 2011، نجــد أن مجــال حقــوق اإلنســان 
ــورة  ــه لبل ــف مكونات ــالل مختل ــن خ ــعى م ــوع، يس ــاتي متن ــار مؤسس ــى إط ــز عل ــرب يرتك ــا بالمغ حالًي
سياســاٍت عموميــة متكاملــة؛ وتتمثــل التدابيــر المؤسســاتية التــي اتخذهــا المغــرب فــي تأســيس المجلس 
الوطنــي لحقــوق اإلنســان ومؤسســة الوســيط كهيئــة وطنيــة مســتقلة ومتخصصــة بحســب الفصــل 162 
مــن الدســتور، ومجلــس الجاليــة المغربيــة فــي الخــارج بغيــة ضمــان حقــوق وتكثيــف مشــاركة المغاربــة 
فــي الخــارج وإبــداء آرائهــم حــول توجهــات السياســات العموميــة )الفصــل 163(، ثــم هيئــة المناصفــة 
ــوق  ــرام الحق ــى احت ــة عل ــٍة خاص ــهر بصف ــي تس ــل 164(، الت ــز )الفص ــكال التميي ــة كل أش ومكافح

والحريــات المنصــوص عليهــا فــي الفصــل 19 مــن الدســتور.
وقــد جــاء تأســيس هــذه المؤسســات ضمــن حزمــٍة مــن التحــوالت السياســية والتجــارب الدســتورية 
التــي عاشــتها بعــض الــدول العربيــة والمغاربيــة، لمواجهــة حالــة مــن التناقــض فــي الشــرعية السياســية 
ــي  ــالح السياس ــول اإلص ــي ح ــي والوطن ــدل الدول ــياق الج ــي س ــة؛ وف ــات المجتمعي ــتيعاب األزم واس

الــذي شــهدته المنطقــة.
عــالوًة علــى ذلــك، فإنــه علــى الرغــم مــن محافظــة بعــض هــذه المؤسســات علــى اســتقالٍل نســبي لها 
فــي مواجهــة الحكومــات، لــم تســتطيع أن تبنــي لنفســها مشــروعيًة مجتمعيــة بوصفهــا مؤسســات وطنيــة 
ــوق  ــركات حق ــات وح ــذه المؤسس ــن ه ــة بي ــر العالق ــا تتوت ــا م ــة؛ وغالًب ــلطات الحاكم ــة للس ــر تابع غي
ــالح  ــية واإلص ــة والسياس ــوق المدني ــا الحق ــارة قضاي ــا بإث ــر متعلًق ــون األم ــا يك ــًة عندم ــان، خاص اإلنس

الدســتوري. 
وفــي المنحــى ذاتــه، الحظنــا علــى مســتوى وضــع السياســات العموميــة أن المجلــس الوطنــي لحقوق 
اإلنســان أطلــق خطــًة وطنيــة فــي مجــال حقــوق اإلنســان، وهــي األولــى مــن نوعهــا مــن طــرف هيئــٍة 
ــز  ــا وتعزي ــي به ــان والرق ــوق اإلنس ــة حق ــطة حماي ــيق أنش ــرد وتنس ــمح بج ــاٍر يس ــع إط ــة، لوض حقوقي
ــة  ــكيل هيئ ــي تش ــا ف ــا وإيجابًي ــس دوًرا رئيًس ــك أّدى المجل ــة؛ كذل ــات العمومي ــي السياس ــا ف احترامه
اإلنصــاف والمصالحــة لطــي صفحــة الماضــي وتعويــض ضحايــا انتهــاكات حقــوق اإلنســان وهــو مــا 

مثــل ســابقة فريــدة مــن نوعهــا.
ــًرا بقــدر مــا شــكلت  ــا متوات ــا مجتمعًي وبقــدر مــا يطــرح النهــوض بحقــوق اإلنســان وحمايتهــا مطلًب
ــتوى  ــا ومس ــا ووظائفه ــوص طبيعته ــتمر بخص ــاش مس ــوع نق ــأن موض ــذا الش ــة له ــات المحدث المؤسس
ــن  ــالل عقدي ــان خ ــوق اإلنس ــي لحق ــس الوطن ــكل المجل ــد ش ــا؛ وق ــم أثره ــا وحج ــا وفاعليته أدائه
ــيع  ــتقالليته وتوس ــل اس ــن أج ــدات م ــاش، وبالمناش ــذا النق ــة به ــات المعني ــر المؤسس ــوده أكث ــن وج م
ــة. ــا الدول ــي تتبناه ــات الت ــق الضمان ــدى تطبي ــة م ــا مراقب ــن خالله ــم م ــة يت ــاره آلي ــه وأدواره، باعتب صالحيت
ــًة  ــان وخاص ــوق اإلنس ــات حق ــة هيئ ــاف طبيع ــي استكش ــة ف ــذه الدراس ــة ه ــن أهمي ــي، تكم وبالتال
ــه، والتســاؤل عــن القيمــة المضافــة  المجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان مــن حيــث تركيبتــه وصالحيت
ــان  ــوق اإلنس ــة حق ــاتي لحماي ــاء المؤسس ــي والبن ــال الديمقراط ــار االنتق ــي مس ــة ف ــذه المؤسس له
والنهــوض بهــا، علــى اعتبــار أن ضبــط مــدى احتــرام أي بلــد لحقــوق اإلنســان ال يتضــح إال مــن خــالل 

ــة. ــة الوطني ــات العمومي ــف السياس ــي مختل ــا ف ــا وتبنيه إدماجه
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وقــد وجهــت هــذه الدراســة مجموعــة مــن التســاؤالت واإلشــكاالت، إلــى أي حــٍد ســاهم المجلــس 
الوطنــي لحقــوق اإلنســان، بمعيــة باقــي الهيئــات الدســتورية المعنيــة بحقــوق اإلنســان، فــي إدمــاج البعــد 
ــل  ــرب؟ وه ــة بالمغ ــيات العمومي ــة السياس ــداد وصياغ ــي إع ــانية ف ــوق اإلنس ــرام الحق ــي واحت الحقوق
ــة  ــن منظوم ــاع ع ــي الدف ــة ف ــتقاللية والمراقب ــدأ االس ــد مب ــًة تجس ــكل مؤسس ــس أن يش ــتطاع المجل اس

حقــوق اإلنســان وتطويــر حمايتهــا؟
ــوع،  ــات الموض ــكل حيثي ــة ب ــي لإلحاط ــي- التحليل ــن الوصف ــى المنهجي ــة عل ــدت الدراس واعتم
مــن خــالل مراجعــة عــدد مــن الوثائــق الرســمية الخاصــة بهــذه الهيئــات، فــي محاولــٍة للوصــول إلــى 
ــى  ــة إل ــة إضاف ــات علمي ــا القتراح ــون أساًس ــن أن تك ــات، يمك ــتنتاجات والخالص ــن االس ــة م مجموع
منهــج دراســة الحالــة، مــن أجــل تســليط الضــوء علــى المجلــس الوطنــي كونــه ُيعــدُّ مؤسســًة تعرضــت 
ــال  ــي مج ــا ف ــا وتدخالته ــا وصالحياته ــة تكوينه ــث طريق ــن حي ــواء م ــادات، س ــن االنتق ــر م للكثي

ــرب. ــة بالمغ ــات الحقوقي السياس

: المجلس الوطني لحقوق اإلنسان: الصالحيات واالختصاصات
ً

أوال

ُيعــّد المجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان مؤسســة وطنيــة لحماية حقــوق اإلنســان والنهــوض بهــا، أحدثت 
فــي صيغــة مجلــس استشــاري لحقــوق اإلنســان بموجــب ظهيــر(5) ∗  ســنة 1990، كمــا جــرت إعــادة تنظيــم 
المجلــس ســنة 2001؛ وفــي أول آذار/ مــارس 2011 تــم إحــداث المجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان، ممــا 

ســيحدث تحــواًل مهًمــا علــى مســتوى هندســة هــذه المؤسســة مقارنــة بصيغتهــا الســابقة.

على مستوى الصالحيات المستحدثة لحماية حقوق اإلنسان

فمــن جهــٍة أولــى، تــم الحــرص علــى مراعــاة شــكليات تحريــر النصــوص التشــريعية المحدثــة للهيئــات 
والمؤسســات ذات األهليــة القانونيــة واالســتقالل المالــي وخاصــًة فــي مــا يتعلــق بتوضيــح وتدقيــق كل مــا 

يتصــل بالصالحيــات وآليــات ومجــاالت التدخــل والهيكلــة والتنظيــم اإلداري والمالــي(6).
إضافــًة إلــى ذلــك، الحظنــا أنــه حتــى علــى مســتوى اللغــة المعتمــدة فــي صياغــة ظهيــر إحــداث المجلــس 
الوطنــي لحقــوق اإلنســان، تختلــف عــن لغــة صياغــة الظهائــر الســابقة، وهــو مــا ســوف يتضــح مــن خــالل 
ــم  ــات ومفاهي ــن أدبي ــم م ــا تراك ــى م ــا عل ــى أساًس ــدة عل ــه، المعتم ــواردة في ــن ال ــض المضامي ــتقراء بع اس
لمنظومــة حقــوق اإلنســان؛ هــذا المنحــى التحديثــي طــال كذلــك هندســة النــص، حيــث اعتمــد فــي صياغــة 
الظهيــر الجديــد المحــدث للمجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان، علــى هندســة تمكــن مــن مقروئيــة أفضــل 

ْوَلِة من َتْعييناٍت َوَقراراٍت ُعْليا. ∗  َظهيٌر َشريٌف: َمْرسوٌم َمَلِكيٌّ ُيْصِدرُه اْلَمِلُك في ما َيُخصُّ َقضايا الدَّ  (5)

الوســيط مــن أجــل الديمقراطيــة، مالحظتنــا بخصــوص النظــام الداخلــي للمجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان   (6)

ــل 2011(، ص3. ــان/ أبري ــية، )نيس ــات أساس توجه
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دراسات ثقافية
هيئات حماية حقوق اإلنسان في المغرب ودورها في النهوض بالسياسات الحقوقية؛

دراسة حالة المجلس الوطني لحقوق اإلنسان

وتتوخــى التمفصــل واالنســجام بيــن مختلــف مكونــات المتــن(7). 
وفــي ســياق تلــك التعديــالت، تــم تخويــل المؤسســة اختصاصــات وصالحيــات أوســع فــي مجــال حمايــة 
ــتقالليته  ــز اس ــل تعزي ــن أج ــس، م ــف المجل ــات ووظائ ــز صالحي ــا، وتعزي ــوض به ــان والنه ــوق اإلنس حق
وضمــان أن يكــون جــزًءا مــن ديناميــة الجهويــة المتقدمــة، إضافــًة إلــى االرتقــاء بهــذا المجلــس مــن مؤسســة 

استشــارية إلــى مجلــس وطنــي لحقــوق اإلنســان، وفًقــا للمعاييــر الدوليــة(8).
ومــن خــالل مــا ســبق، يمكننــا القــول إّن التعديــالت التــي جــاء بهــا ظهيــر إعــادة تنظيــم المجلــس الوطنــي 
لحقــوق اإلنســان، قــد عــززت مــن أدواره وصالحياتــه ووظائفــه، والتــي وصلــت إلــى ثــالث عشــرة صالحيــة 
تغطــي مجــاالت حمايــة حقــوق اإلنســان والنهــوض بهــا، كمــا منــح ظهيــر آذار/ مــارس 2011 للمجلــس، 
وتعزيــًزا لمبــدأ القــرب، اختصاصــات أوســع علــى المســتوى الجهــوي، باعتمــاد لجــان جهويــة للدفــاع عــن 

حقــوق اإلنســان وممارســة اختصاصاتــه.
ــان،  ــوق اإلنس ــي لحق ــس الوطن ــّد المجل ــتور يع ــن الدس ــل 161 م ــد أن الفص ــور، نج ــذا التص ــا له وطبًق
مؤسســًة وطنيــة تعدديــة ومســتقلة تتولــى النظــر فــي جميــع القضايــا المتعلقــة بالدفــاع عــن حقــوق اإلنســان 
ــات  ــوق وحري ــة وحق ــة كرام ــا وبصيان ــوض به ــة، والنه ــتها الكامل ــان ممارس ــا، وبضم ــات وحمايته والحري
المواطنــات والمواطنيــن، أفــراًدا وجماعــات، وذلــك فــي نطــاق الحــرص التــام احتــرام المرجعيــات الوطنيــة 

والكونيــة فــي هــذا المجــال(9).
ــد  ــوًة ج ــي، خط ــس الوطن ــى المجل ــان إل ــوق اإلنس ــاري لحق ــس االستش ــن المجل ــال م ــدُّ االنتق إذ ُيع
متقدمــة(10) فــي مســار عمــل ودور هــذه المؤسســة، وخاصــة علــى مســتوى تعزيــز منظومــة حقــوق اإلنســان 
والعمــل علــى حمايتهــا والنهــوض بهــا وتطويرهــا مــع مراعــاة الطابــع الكونــي لتلــك الحقــوق، وعــدم قابليتها 
للتجــزيء، كمــا يســاهم فــي التشــجيع علــى إعمــال مبــادئ وقواعــد القانــون الدولــي اإلنســاني بتنســيق مــع 

اللجنــة الوطنيــة للقانــون الدولــي اإلنســاني(11). 
وتجــدر اإلشــارة فــي هــذا الســياق، إلــى أن إعــادة هيكلــة المجلــس االستشــاري لحقــوق اإلنســان، تزامــن 
مــع الحــراك الــذي عرفــه المجتمــع المغربــي نتيجــًة لريــاح التغييــر التــي كانــت ســائدة فــي المنطقــة العربيــة 
والمغاربيــة، ممــا يحتــم علــى مثــل هــذه المؤسســات القيــام بالــدور المطلــوب منهــا والمتمثــل بالعمــل علــى 
تجســيد إصــالح وضعيــة حقــوق اإلنســان بطريقــٍة جــادة وحقيقيــة، تضمــن إرســاء القواعــد األساســية لحقوق 
اإلنســان ســواء أكانــت هــذه الحقــوق مــن الجيــل األول مــن الحقــوق المرتبــط بالحقــوق المدنيــة والسياســية 
)حريــة الديــن والمعتقــد وحريــة الــرأي والتعبيــر...(، أو مــن الجيــل الثانــي المتعلقــة بالحقــوق االقتصاديــة 

(7)  المرجع نفسه.

ــت، 2016/10/12،  ــاة ن ــات، محام ــان، دراس ــوق اإلنس ــي لحق ــس الوطن ــول المجل ــدي، ح ــل المرش (8)  أم

https://www.mohamah.net/law فــي:   ،2021/5/24 فــي  شــوهد 
(9)  المملكة المغربية، األمانة العامة للحكومة، الدستور، تموز/ يوليو 2011.

(10)  المرشدي، حول المجلس الوطني لحقوق اإلنسان، دراسات.  

(11)  البزاز، حقوق اإلنسان عالميا وإقليميا ووطنيا، ص66.
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العدد الخامس
آذار / مارس 2022

واالجتماعيــة والثقافيــة )الحــق فــي األمــن والعمــل والحــق فــي المــأكل والرعايــة الصحيــة...((12).  
وفــي هــذا اإلطــار، بإمــكان المجلــس بمبــادرٍة منــه أو علــى أســاس شــكاوى، القيــام بتحقيقــات ودراســة 
حــاالت المســاس أو مزاعــم بانتهــاك حقــوق اإلنســان وتوجيــه االســتدعاء، عنــد االقتضــاء، لــكل شــخٍص 
يمكنــه اإلدالء بشــهادته فــي هــذا اإلطــار؛ كمــا يمكــن للمجلــس التدخــل بوصفــه آليــًة للتحذيــر االســتباقي 
ــاطة أو  ــادرات الوس ــاذ كل مب ــان، واتخ ــوق اإلنس ــاكات لحق ــي انته ــبب ف ــة بالتس ــر كفيل ــة توت ــي كل حال ف
المصالحــة التــي مــن شــأنها تفــادي مثــل هــذه االنتهــاكات، ومــن بيــن مهمــات المجلــس بوصفــه مؤسســة 

ــة ظــروف الســجناء(13). ــارة مراكــز االعتقــال والمؤسســات الســجنية ومراقب ــة زي ــة، إمكاني وطني
ــمل  ــه، تش ــاع صالحيت ــة باتس ــس والمتعلق ــت بالمجل ــي أنيط ــات الت ــز المهم ــا يمي ــظ أن م ــذا، نالح وهك
ــح  ــث أصب ــر، حي ــم األم ــن يعنيه ــب مم ــة أو بطل ــة تلقائي ــان، بصف ــوق اإلنس ــرق حق ــاالت خ ــدي لح التص

ــأنها(14). ــه بش ــه وتصورات ــاذ آرائ ــه، واتخ ــى نفس ــا عل ــة القضاي ــس إحال ــكان المجل بإم
ــدات  ــمو المعاه ــس س ــان وتكري ــوق اإلنس ــي لحق ــد العالم ــرار البع ــاه إق ــي اتج ــك، وف ــب ذل ــى جان إل
ــة  ــه دراس ــا أوكل إلي ــس، حينم ــات المجل ــي اختصاص ــدة ف ــا جدي ــث آفاًق ــر التحدي ــح ظهي ــد فت ــة، فق الدولي
ــان(15)،  ــوق اإلنس ــة بحق ــة ذات الصل ــق الدولي ــع المواثي ــة م ــريعية والتنظيمي ــوص التش ــة النص ــدى مالءم م
ــى  ــة إل ــان، إضاف ــة والبرلم ــأن للحكوم ــذا الش ــبة به ــا مناس ــي يراه ــات الت ــم كل التوصي ــق تقدي ــه ح وتخويل
ــن  ــادرة ع ــات الص ــات والتوصي ــة للمالحظ ــلطات العمومي ــذ الس ــدى تنفي ــع م ــس تتب ــن للمجل ــك، يمك ذل
أجهــزة المعاهــدات المتعلقــة بحقــوق اإلنســان، وكــذا االهتمــام بمجــال النهــوض بمبــادئ وقواعــد القانــون 
الدولــي اإلنســاني والعمــل علــى ترســيخها مــن خــالل آليــات التتبــع والتنســيق والتواصــل والتوعيــة وتطويــر 

ــر.(16)  ــب األحم ــة للصلي ــة الدولي ــع اللجن ــرات م ــادل الخب ــراكة وتب ــاون والش ــات التع عالق
 هــذا، ويســاهم المجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان بمهمــة التطويــر والحــرص علــى المالءمــة بالنســبة 
إلــى التشــريع والقوانيــن والممارســات الدوليــة المتعلقــة بحقــوق اإلنســان التــي انخرطــت فيهــا الدولــة وكــذا 
ــات  ــن الجمعي ــيط بي ــدور الوس ــس ب ــع المجل ــك، يضطل ــى ذل ــالوًة عل ــي(17)، ع ــا الفعل ــى تنفيذه ــهر عل الس

الوطنيــة والمنظمــات الدوليــة غيــر الحكوميــة إضافــة إلــى الهيئــات التابعــة لمنظمــة األمــم المتحــدة.
وفــي هــذا الســياق، يســهر المجلــس علــى التحفيــز علــى المصادقــة علــى هــذه اآلليــات أو االنضمــام إلــى 
هــذه النصــوص والتأكــد مــن تطبيقهــا، والمســاهمة فــي إعــداد التقاريــر إلــى أجهــزة ولجــان األمــم المتحــدة، 

أمــل المرشــدي، المجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان مــن مؤسســة استشــارية إلــى مجلــس وطنــي، دراســات،   (12)

https://www.mohamah.net/law  ،2021/05/29 ــي ــوهد ف ــت، 2017/02/07، ش ــاة ن محام
و م ع، المجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان: المهــام والمكونــات اســتقاللية معــززة وتعدديــة قويــة   (13)

https://www. ،2021/05/17 واختصاصــات واســعة، االتحــاد االشــتراكي، 2011/03/05، شــوهد فــي
maghress.com/alittihad/124740

(14)  المرشدي، المجلس الوطني لحقوق اإلنسان من مؤسسة استشارية إلى مجلس وطني، دراسات. 

(15)  المرجع نفسه.

(16)  الوسيط من أجل الديمقراطية، ص 7.

(17)  المرشدي، المجلس الوطني لحقوق اإلنسان من مؤسسة استشارية إلى مجلس وطني، دراسات.
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دراسة حالة المجلس الوطني لحقوق اإلنسان

ــرأي فــي هــذا  ــداء ال ــد االقتضــاء بإب ــام عن ــا اللتزامــات المغــرب، والقي ــة تطبيًق وكــذا للمؤسســات اإلقليمي
الصــدد.

ــي  ــا ف ــؤّدي دوًرا مهًم ــان ي ــوق اإلنس ــي لحق ــس الوطن ــظ أن المجل ــبق نالح ــا س ــالل م ــن خ ــذا، وم هك
السياســات الحقوقيــة، خاصــًة عبــر التقاريــر والتوصيــات التــي يرفعهــا للجهــات المعنيــة بحقــوق اإلنســان، 
إضافــًة إلــى دوره األساســي فــي النهــوض بمبــادئ وقواعــد القانــون الدولــي وبثقافــة حقــوق اإلنســان وتعزيــز 

ــة. الديمقراطي

تركيبة المجلس وتنظيمه

إن ظهيــر إعــادة تنظيــم المجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان، قــد حــرص علــى تبنــي التعدديــة والكفــاءة 
ــس  ــداث المجل ــر إح ــاء ظهي ــا ج ــة(18)، كم ــة الجهوي ــرأة والتمثيلي ــة الم ــة وتمثيلي ــرة والتجرب ــة والخب الفكري
الوطنــي لحقــوق اإلنســان علــى هــذا المســتوى بمقتضيــاٍت جديــدة اســتهدفت ضمــان فعاليــة أدائــه وتحصين 
ــات،  ــارب والتخصص ــات والمش ــي االهتمام ــوع ف ــة والتن ــاه التعددي ــي اتج ــه ف ــة تركيبت ــتقالليته ومراجع اس
حيــث يضــم المجلــس فــي تركيبتــه إلــى جانــب الرئيــس واألميــن العــام وممثــل عــن مؤسســة الوســيط، كمــا 

يضــم المجلــس 30 عضــًوا يعينــون لمــدة أربــع ســنوات قابلــة للتجديــد.
ويمكــن أن نجمــل أهــم المســتجدات التــي جــاء بهــا هــذا الظهيــر فــي، تقليــص عــدد األعضــاء إلــى 30 
عضــًوا بــداًل مــن 44 عضــًوا، إشــراك البرلمــان بمجلســيه فــي اختيــار 8 أعضــاء مــن ضمنهــم عضــوان مــن 
البرلمــان، فضــاًل عــن تمثيــل ممثلــي بعــض الفئــات السوســيو-مهنية )قضــاة، محامــون، أطبــاء، مهندســون، 
صحافيــون، جامعيــون(، إضافــة إلــى تمتيــع أعضــاء المجلــس بضمانــات قانونيــة »تكفــل حمايتهــم وتضمــن 
ــذه  ــة به ــة وثيق ــه صل ــاط ل ــأي نش ــم ب ــبة قيامه ــم أو بمناس ــم لمهامه ــاء مزاولته ــواء أثن ــتقالليتهم، س اس
ــان،  ــوق اإلنس ــاري لحق ــس االستش ــابقة للمجل ــة الس ــي الصيغ ــن وارًدا ف ــم يك ــراء ل ــو إج ــام«(19)، وه المه
والــذي يمكــن عــّده بمنزلــة نــوع مــن الحصانــة التــي بــات يتمتــع بهــا األعضــاء وهــي مشــروطة بمــا أوردتــه 
المــادة 37 وكــذا المــادة 38 التــي تشــير صراحــة إلــى إلــزام أعضــاء المجلــس علــى االمتنــاع عــن اتخــاذ أي 

موقــف أو القيــام بــأي تصــرف أو عمــل مــن شــأنه أن ينــال مــن اســتقالليتهم. 
إلــى جانــب ذلــك، كــرس الظهيــر المحــدث للمجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان اســتقاللية هــذا المرفــق 
مــن خــالل تمتيعــه بصفــة »مؤسســة وطنيــة لحقــوق اإلنســان بكامــل األهليــة القانونيــة واالســتقالل المالــي، 
ووســع مــن أهليتــه فــي مــا يخــّص تنــوع مــوارده الماليــة(20)، بحيــث أصبــح بإمكانــه أن يحصــل مــوارد ماليــة 
جديــدة مــن أي هيئــة وطنيــة ودوليــة خاصــة كانــت أو عامــة، إضافــة للميزانيــة الخاصــة المقيــدة فــي الميزانيــة 

العامــة للدولــة.

ــان،  ــوق اإلنس ــي لحق ــس الوطن ــم المجل ــادة تنظي ــق بإع ــم 76.15 المتعل ــون رق ــة، القان ــة المغربي المملك  (18)

الجريــدة الرســمية، عــدد 6652، آذار/ مــارس 2018، المــادة 35.
المرجع نفسه، المادة 37.  (19)

ــان،  ــوق اإلنس ــي لحق ــس الوطن ــم المجل ــادة تنظي ــق بإع ــم 76.15 المتعل ــون رق ــة، القان ــة المغربي المملك  (20)

الجريــدة الرســمية، عــدد 6652، آذار/ مــارس 2018، المــادة 54.
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وتجــدر اإلشــارة هنــا، إلــى أن رئيــس المجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان يرفــع تقريــًرا ســنوًيا إلــى الملــك 
حــول حالــة حقــوق اإلنســان وحصيلــة آفــاق عمــل المجلــس، إضافــًة إلــى تقاريــر موضوعاتيــة ومذكــرات 
ــن  ــر م ــد األول بأم ــث يعق ــات، حي ــن االجتماع ــواع م ــة أن ــس أربع ــد المجل ــا يعق ــة، كم ــا خاص ــم قضاي ته
ــد  ــا تعق ــرأي، فيم ــداء ال ــورة وإب ــل المش ــن أج ــس م ــى المجل ــا عل ــة يعرضه ــث قضي ــل بح ــن أج ــك م المل
ــادرة مــن  ــي تعقــد بمب ــاك االجتماعــات الت ــم هن ــر؛ ث ــع مــرات فــي الســنة علــى األكث ــة أرب ــدورات العادي ال
ثلثــي أعضــاء المجلــس علــى األقــل، وأخيــًرا االجتماعــات التــي تعقــد مــن أجــل قضايــا مســتعجلة بمبــادرة 

مــن الرئيــس(21). 
ويتضــح مــن ذلــك، أن المشــرع حــرص على ضمــان نوع مــن التناســق فــي تشــكيلة المجلــس واختصاصاته 
ــة بصفــة استشــارية، بممارســة مهماتهــا بشــكل  ــة وطني ــام المجلــس كهيئ ــادئ باريــس، مــن أجــل قي مــع مب

مســتقل أو بطلــب مــن الســلطات المعنيــة.
ــي  ــن ف ــطين والحقوقيي ــن الناش ــاش بي ــور نق ــكل مح ــت تش ــا زال ــس م ــتقاللية المجل ــألة اس إاّل أن مس
ــة  ــم وضعي ــا تقيي ــة مهمته ــن الدول ــزًءا م ــت ج ــيطة وليس ــة وس ــس مؤسس ــن أن المجل ــا م ــرب انطالًق المغ
حقــوق اإلنســان وليــس الحديــث بلغــة تتماهــى مــع السياســات العامــة للدولــة؛ فكمــا نعلــم بــأن مــا يعــرف 
فــي أدبيــات األمــم المتحــدة، لقيــام المؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان، وهــو اســتقالليتها كمعيــار رئيــس 

ــة هــذه المؤسســات.  ــاس مــدى جدي لقي

اآلليات المستحدثة لحماية حقوق اإلنسان والنهوض بها

ــة  ــز حماي ــل تعزي ــن أج ــس م ــى المجل ــابًقا، يتول ــا س ــار إليه ــات المش ــات والمهم ــى الصالحي ــالوًة عل ع
ــة أو  ــروب المعامل ــن ض ــره م ــب وغي ــن التعذي ــة م ــى الوقاي ــدف إل ــة ته ــكل مهم ــام ب ــان، القي ــوق اإلنس حق
العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو المهينــة، كمــا يقــوم مــن أجــل تحقيــق الغايــة نفســها بالنظــر فــي الشــكايات 
ــد  ــا يمكــن أن يعه ــة؛ كم ــة إعاق ــي وضعي ــل وحقــوق األشــخاص ف ــاك حقــوق الطف ــاالت انته ــة بح المتعلق
إلــى المجلــس بمقتضــى تشــريعي، ممارســة الصالحيــات المخولــة آلليــات اتفاقيــة أخــرى منصــوص عليهــا 
فــي المعاهــدات الدوليــة لحقــوق اإلنســان والبرتوكــوالت االختياريــة أو اإلضافيــة الملحقــة بهــا(22) والتــي 

صــادق عليهــا المغــرب.
كمــا يتوافــر المجلــس علــى خمــس لجــاٍن دائمــة مكونــة مــن أعضائــه تعالــج موضوعــات حمايــة حقــوق 
اإلنســان، مــن بينهــا لجنــٌة دائمــة مكلفــة برصــد حقــوق اإلنســان وحمايتهــا، ومديريــة للرصــد وحمايــة حقوق 

اإلنســان، تشــمل عــدًدا مــن األقســام والمصالــح المهتمــة بمختلــف مجــاالت الحمايــة.
إضافــًة إلــى هــذه اآلليــات الوطنيــة لحمايــة حقــوق اإلنســان، نــص القانــون 76.15 علــى إحــداث لجــاٍن 
جهويــة لحقــوق اإلنســان(23)، تمــارس صالحيــات المجلــس علــى مســتوى النفــوذ الترابــي لــكل جهــة تحــت 
ســلطة رئيــس المجلــس، حيــث يتــم تعييــن رؤســاء اللجــان الجهويــة بظهيــر وباقتــراح مــن رئيــس المجلــس 

المرشدي، المجلس الوطني لحقوق اإلنسان من مؤسسة استشارية إلى مجلس وطني، دراسات.  (21)

المملكــة المغربيــة، القانــون رقــم 76.15 المتعلق بإعــادة تنظيم المجلس الوطنــي لحقوق اإلنســان، المادة 12.  (22)

وعددها 12 لجنة جهوية تغطي التراب المغربي.  (23)
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دراسة حالة المجلس الوطني لحقوق اإلنسان

ــر فيهــا المؤهــالت والشــروط  ــي تتوف ــن الشــخصيات الت ــة العامــة للمجلــس، مــن بي بعــد استشــارة الجمعي
المنصــوص عليهــا فــي المــادة 37(24) مــن هــذا القانــون، ويتولــى رؤســاء اللجــان الجهويــة تدبيــر أشــغالها 

وفق أحكام هذا القانون ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس.
ــة مــن األعضــاء  ــة، مكون ــة دائمــة مكلفــة بالحماي ــة علــى لجن إضافــة إلــى ذلــك، تتوافــر اللجــان الجهوي

ــة. ــا الحماي وعلــى مصلحــة تختــص بقضاي
هــذا، وتســهر اللجــان الجهويــة لحقــوق اإلنســان علــى رصــد ومراقبــة حالــة حقــوق اإلنســان علــى الصعيد 
الجهــوي، مــن خــالل تلقــي الشــكاوى وتشــخيص وتقييــم االنتهــاكات التــي تعــرض عليهــا وإعــداد التقاريــر 

الخاصــة أو الدوريــة لمعالجــة قضايــا حقــوق اإلنســان والشــكاوى المقدمــة بالجهــة(25). 
وبالتالــي، نســتطيع القــول إّن القانــون 76.15 المتعلــق بإعــادة تنظيــم المجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان، 
ــتورية  ــة دس ــه كمؤسس ــرس وضعيت ــدة، تك ــاٍت جدي ــه مهم ــند إلي ــس وأس ــات المجل ــن صالحي ــع م ــد وس ق
ــة  ــتها وصيان ــان ممارس ــا، وضم ــوض به ــا والنه ــات وحمايته ــان والحري ــوق اإلنس ــن حق ــاع ع ــتقلة للدف مس
ــاهمة  ــون مس ــرس القان ــا ك ــات؛ كم ــراًدا وجماع ــم أف ــم وحرياته ــن وحقوقه ــات والمواطني ــة المواطن كرام
ــوق،  ــك الحق ــي لتل ــع الكون ــاة الطاب ــع مراع ــا م ــان وتطويره ــوق اإلنس ــة حق ــز منظوم ــي تعزي ــس ف المجل

ــاني(26). ــي اإلنس ــون الدول ــد القان ــادئ وقواع ــال مب ــجيع إعم وتش
ــس  ــة للمجل ــات المخول ــات واالختصاص ــس الصالحي ــة نف ــان الجهوي ــح اللج ــم يمن ــرع ل ــر أن المش غي
ــوق  ــرق حق ــم خ ــي ته ــا الت ــع القضاي ــع جمي ــر رف ــذا األخي ــكان ه ــإذا كان بإم ــان، ف ــوق اإلنس ــي لحق الوطن
ــة ال  ــان الجهوي ــإن اللج ــن، ف ــزاع معي ــي ن ــت ف ــة للب ــة المختص ــات الجه ــر وتوصي ــم تقاري ــان وتقدي اإلنس
يمكنهــا ذلــك، حيــث تنحصــر صالحياتهــا فــي دراســة القضايــا ومعالجتهــا ورفــع توصيــات بشــأنها للمجلس 
الــذي تبقــى لــه الصالحيــة التامــة فــي تزكيــة هــذه التوصيــات وتمريرهــا للجهــة المعنيــة المختصــة أو عــدم 

ــام بذلــك(27). القي
هــذه الوضعيــة، تدفــع إلــى التســاؤل عــن مــدى إمكانيــة تطبيــق المــادة التاســعة(28)من القانــون المحــدث 
للمجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان، بالنســبة إلــى اللجــان الجهويــة، فعنــد اســتقراء مضاميــن هــذه المــادة ال 
توجــد عبــارات صريحــة علــى عــدم تطبيــق هــذه المــادة بالنســبة إلــى اللجــان الجهويــة لحقــوق اإلنســان فــي 

مــا يخــّص توســيع صالحياتهــا وتقويــة مســاهمتها فــي ترســيخ وضمــان حمايــة الحقــوق اإلنســانية.   

التوفيــق بيــن مبــادئ التعدديــة الفكريــة االجتماعيــة والمناصفــة والتنــوع الثقافــي واللغــوي والتمثيليــة الجهوية،   (24)

وتمثيليــة جمعيــات المغاربــة المقيميــن بالخــارج وفئــات الشــباب....
المرشدي، المجلس الوطني لحقوق اإلنسان من مؤسسة استشارية إلى مجلس وطني، دراسات.  (25)

ــان  ــوق اإلنس ــة حق ــن حال ــنوي ع ــر الس ــان، التقري ــوق اإلنس ــي لحق ــس الوطن ــة، المجل ــة المغربي المملك  (26)

ص8.  ،2020 مــارس  آذار/   ،2019 لســنة  بالمغــرب 
المرشدي، المجلس الوطني لحقوق اإلنسان من مؤسسة استشارية إلى مجلس وطني، دراسات.  (27)

تحــدد إجــراءات تلقــي الشــكايات ومســطرة قبولهــا ودراســتها ومعالجتهــا وتتبــع مآلهــا مــن قبــل المجلــس،   (28)

ــي. ــه الداخل ــب نظام بموج
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ــالل  ــرب خ ــهد المغ ــان، ش ــوق اإلنس ــة وحق ــا الديمقراطي ــد بقضاي ــي المتزاي ــام الدول ــع االهتم ــاًل م تفاع
ــية  ــب السياس ــتجابة للمطال ــان كاس ــوق اإلنس ــز حق ــتهدفت تعزي ــة، اس ــة مهم ــن دينامي ــن األخيري العقدي

ــال. ــذا المج ــة به ــة المرتبط والمدني
ومــن هــذا المنظــور، فقــد عمــل المشــرع الدســتوري علــى تعزيــز ضمانــات حمايــة الحقــوق والحريــات 
وتكريســها، مــن خــالل دســترة بعــض المؤسســات الوطنيــة المختصــة، حيــث خصــص دســتور 2011 فــي 
بابــه الثانــي عشــر بعــض فصولــه لهيئــات حمايــة حقــوق اإلنســان والنهــوض بهــا، وفــي مقدمتهــا المجلــس 

الوطنــي لحقــوق اإلنســان(29).
واليــوم ُيعــدُّ المجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان عضــًوا فاعــاًل فــي العديــد مــن المؤسســات والهيئــات 
ــا  ــة لم ــان الممثل ــوق اإلنس ــة لحق ــات الوطني ــة للمؤسس ــيق الدولي ــة التنس ــا، لجن ــة منه ــة واإلقليمي الدولي
ــان  ــوق اإلنس ــة بحق ــة المعني ــات الوطني ــة للمؤسس ــبكة األفريقي ــم، والش ــر العال ــة عب ــن 100 مؤسس ــد ع يزي
ــات  ــة للمؤسس ــبكة العربي ــي والش ــي األوروب ــوار العرب ــة والح ــات الوطني ــة للمؤسس ــة الفرنكوفوني والجمعي
الوطنيــة لحقــوق اإلنســان التــي يضطلــع برئاســتها، كمــا يشــارك المجلــس بصفــة عضــو مالحــظ فــي أشــغال 
اللجنــة العربيــة الدائمــة لحقــوق اإلنســان التابعــة لجامعــة الــدول العربيــة، ويشــغل عضويــة لجنــة الخبــراء 
القانونييــن الرفيعــة المســتوى المكلفــة بإعــداد مشــروع النظــام األساســي للمحكمــة العربيــة لحقوق اإلنســان؛ 
ــة وحضــوًرا ومســاهمًة علــى مســتوى مجلــس  ــر دينامي ــة األكث كمــا ُيعــدُّ المجلــس مــن المؤسســات الوطني
حقــوق اإلنســان بجنيــف؛ هــذا ويتفاعــل المجلــس مــع منظومــة األمــم المتحــدة لحقــوق اإلنســان بمــا فيهــا 
اللجــان وفــرق العمــل والمقرريــن الخاصيــن ووكاالت األمــم المتحــدة المتخصصــة المعتمــدة بالمغــرب، 
وكــذا مــع منظومتــي االتحــاد األوروبــي ومجلــس أوروبــا، والمنظمــات الدوليــة غيــر الحكوميــة والزيــارات 

ــات الدبلوماســية((30).  الدبلوماســية )اســتقبال الوفــود والبعث
ــوض  ــة للنه ــات الوطني ــيس المؤسس ــي تأس ــل ف ــا الفض ــي له ــس، الت ــادئ باري ــع مب ــجم م ــا ينس ــو م وه
بحقــوق اإلنســان، والظهيــر المحــدث للمجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان، التــي تكــرس وضعيتــه كمؤسســة 

دســتورية مســتقلة للدفــاع عــن حقــوق اإلنســان والحريــات وحمايتهــا.

المجلس الوطني ووضعية حقوق اإلنسان

ــي  ــس الوطن ــت للمجل ــي منح ــعة الت ــات الموس ــًرا لالختصاص ــه، ونظ ــارة إلي ــبقت اإلش ــا س ــا لم ووفًق
لحقــوق اإلنســان بموجــب الظهيــر المحــدث لــه، وتكريًســا لوضعيتــه كمؤسســة دســتورية مســتقلة للدفــاع 
ــر  ــا، التقاري ــر منه ــن التقاري ــد م ــدار العدي ــى إص ــس عل ــل المجل ــا، عم ــوض به ــان والنه ــوق اإلنس ــن حق ع
ــة، إلــى جانــب إصــدار مجموعــة مــن الدراســات والمؤلفــات، كمــا قــدم المجلــس  الســنوية والموضوعاتي

(29)  يســير األحمــادي، »الضمانــات الدســتورية لحمايــة حقــوق اإلنســان-المغرب نموذجــا«، رســالة ماســتر، كليــة 

ــدار البيضــاء، 2016 - 2017، ص115. ــة، جامعــة الحســن الثانــي، ال ــة واالقتصادي العلــوم القانوني
ــوق  ــي لحق ــس الوطن ــس المجل ــيد رئي ــر الس ــان، تقري ــوق اإلنس ــي لحق ــس الوطن ــة، المجل ــة المغربي المملك  (30)

ــاط، 2014. ــان، الرب ــي البرلم ــام مجلس ــان أم اإلنس
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دراسات ثقافية
هيئات حماية حقوق اإلنسان في المغرب ودورها في النهوض بالسياسات الحقوقية؛

دراسة حالة المجلس الوطني لحقوق اإلنسان

ــة.   ــى الحكوم ــة إل ــرات موجه ــك ومذك ــى المل ــة إل ــات مرفوع ــارية وتوصي آراء استش
وفــي هــذا المضمــار، تجــب اإلشــارة إلــى أن التقاريــر الســنوية للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان، 
تكتســي أهميــة خاصــة علــى المســتويين الوطنــي والدولــي؛ فعلــى المســتوى الوطنــي تعتبــر هــذه التقاريــر 
آليــة تســتعملها هــذه المؤسســات إلثــارة انتبــاه الحكومــة وكل الســلطات العموميــة المعنيــة إلــى االنتهــاكات 
التــي قــد تطــال الحقــوق والحريــات، ولدعوتهــا إلــى معالجتهــا بمــا يتوافــق مــع التزاماتهــا الوطنيــة والدوليــة، 
ــزة  ــون مرتك ــى أن تك ــرص عل ــة والح ــات الحقوقي ــز السياس ــل تعزي ــن أج ــة م ــات للحكوم ــن توصي وتتضم
ــي  ــان ف ــا البرلم ــن أن يوظفه ــة يمك ــة وثيق ــد بمثاب ــنوية تع ــر الس ــا أن التقاري ــة؛ كم ــة الحقوقي ــى المقارب عل
مجــال مالءمــة التشــريعات الوطنيــة مــع المعاييــر الدوليــة، ومســاءلة الحكومــة فيمــا يخــّص حمايــة الحقــوق 

ــات(31). والحري
ــوق  ــة حق ــن حال ــنوًيا ع ــًرا س ــدر تقري ــان يص ــوق اإلنس ــي لحق ــس الوطن ــإن المجل ــو، ف ــذا النح ــى ه وعل
اإلنســان بالمغــرب، حيــث يشــكل إصــدار هــذا التقريــر حدًثــا مهًمــا لمختلــف الفاعليــن فــي مجــال حقــوق 
اإلنســان، لعــدة اعتبــارات أولهــا أنــه يعــد مناســبة يتعــرف مــن خاللهــا المهتمــون بالمجــال الحقوقــي علــى 
ــم  ــكل بحك ــت تش ــس بات ــر المجل ــا أن تقاري ــال، وثانيه ــذا المج ــي ه ــرب ف ــا المغ ــي عرفه ــورات الت التط
إصدارهــا الســنوي، رصيــًدا وثائقًيــا يتيــح للباحثيــن والمختصيــن إمكانيــة االضطــالع علــى التطــور الحقوقــي 
بالمغــرب، إلــى جانــب ذلــك يتــم رصــد التجــاوزات والخروقــات الواقعــة خــالل الســنة موضــوع التقريــر.

ــرى ذات  ــا الكب ــداث أو القضاي ــع األح ــس بتتب ــمح للمجل ــر يس ــن التقاري ــوع م ــذا الن ــإن ه ــي، ف وبالتال
ــي  ــت ف ــي تدخل ــزة الت ــف األجه ــل مختل ــم عم ــة لتقيي ــح الفرص ــان، ويتي ــوق اإلنس ــال حق ــاط بمج االرتب

ــا.  ــوض به ــان والنه ــوق اإلنس ــة حق ــة بحماي ــات كفيل ــدم توصي ــت يق ــس الوق ــي نف ــا وف معالجته
وفــي ســياق تفعيــل القانــون 76.15 أصــدر المجلــس عــدًدا مــن التقاريــر الســنوية، وعلــى ســبيل المثــال ال 
الحصــر، التقريــر الســنوي عــن حالــة حقــوق اإلنســان بالمغــرب لســنة 2019 بعنــوان فعليــة حقــوق اإلنســان 
ضمــن نمــوذج ناشــئ للحريــات ســنة 2020، حيــث شــكلت هذه الســنة الذكــرى الثالثيــن لتأســيس المجلس، 
وقــد تميــز هــذا التقريــر بتحديــث فلســفة عمــل المجلــس، مــن خــالل تبنــي مقاربــة ثالثيــة األبعــاد: الوقايــة 

مــن االنتهــاكات والحمايــة منهــا والنهــوض بحقــوق اإلنســان.
وقــد جــاء إعــداد هــذا التقريــر في ســياق تحقيــق مجموعة مــن المكتســبات وتســجيل عــدة تراجعــات، ففي 
الوقــت الــذي تواصلــت فيــه الجهــود الســتكمال تفعيــل القوانيــن المتعلقــة بالمؤسســات الوطنيــة األخــرى، 
كالمجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي ومؤسســة وســيط المملكــة والهيئــة العليــا لالتصــال الســمعي 
البصــري ومجلــس المنافســة والهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة، كمــا صــدرت تشــريعات ذات 
الصلــة بحقــوق اإلنســان والحريــات، أبرزهــا القانــون اإلطــار المتعلــق بمنظومــة التربيــة والتكويــن والبحــث 
العلمــي والقانــون التنظيمــي بتحديــد مراحــل تفعيــل الطابــع الرســمي للغــة األمازيغيــة وكيفيــات إدماجهــا في 
مجــال التعليــم وفــي مجــاالت الحيــاة ذات األولويــة(32)؛ لكــن كانــت هنــاك ترجعــات علــى مســتوى الحقــوق 
والحريــات، حيــث تــم اعتقــال مجموعــة مــن الناشــطين والمعارضيــن، فقــط بســبب تعليقــات بســيطة علــى 

(31)  المملكــة المغربيــة، المجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان، حالة حقوق اإلنســان بالمغــرب لســنة 2019، ص8.

(32)  المجلس الوطني لحقوق اإلنسان، حالة حقوق اإلنسان بالمغرب لسنة 2019، ص9.
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مواقــع التواصــل االجتماعــي، وارتفــاع نســبة االعتقــال االحتياطــي واســتمرار المــس بالحــق فــي التجمــع 
والتظاهــر الســلمي والتضييــق علــى الصحفييــن.

وعلــى مســتوى آخــر، وعلــى الرغــم مــن تواصــل الديناميــة الحقوقيــة فــي المغــرب، فــإن بلــوغ المســتوى 
ــكال  ــي أش ــا تنام ــن أبرزه ــدة، م ــات جدي ــرف تحدي ــتور يع ــق الدس ــات وف ــوق والحري ــن الحق ــود م المنش
ــة  ــتعمل التكنولوجي ــة تس ــات االجتماعي ــف الفئ ــة أن مختل ــة، خاص ــددة والمتنوع ــة المتع ــر العمومي التعابي
الحديثــة، وانتشــار اســتعمال وســائل التواصــل االجتماعــي مــن أجــل التعبيــر عــن آرائهــا ومطالبهــا؛ حيــث 
ــق  ــا يتعل ــي م ــا ف ــة، خصوًص ــات المجتمعي ــرة الدينامي ــن وتي ــدود م ــرة للح ــة العاب ــورة الرقمي ــرعت الث س
بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة والبيئيــة، كمــا أن هــذه الشــبكات االجتماعيــة أصبحــت أرضيــة 
للتنشــئة وللتــداول والتوفــق وحريــة التعبيــر، ممــا يطــرح إشــكاليات يصعــب إخضاعهــا لمقتضيــات قانونيــة 
ســواء للحــد منهــا أو تقييدهــا؛ وهــي تعابيــر يصعــب معهــا القيــام بالوســاطة، خاصــة فــي ظــل غيــاب مخاطب 

محــدد، وتزايــد االنخــراط المكثــف للشــباب والفئــات األكثــر هشاشــة فيهــا(33).
هــذا، وقــد أصــدر المجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان تقريــره األخيــر فــي مــارس 2021، تحــت عنــوان 
»كوفيــد 19: وضــع اســتثنائي وتمريــن حقوقــي جديــد«، حيــث شــكلت ســنة 2020 بالفعــل امتحاًنــا حقوقيــة 
ــًدا اســتثنائًيا وغيــر مســبوق، ومــا تــزال، علــى  ــا التــي شــكلت تهدي وإنســانًيا، بســبب انتشــار جائحــة كورون
ــة  ــة واالجتماعي ــة االقتصادي ــى الوضعي ــرة عل ــات خطي ــا تداعي ــانية، وكان له ــاة اإلنس ــي الحي ــف مناح مختل

لمختلــف الفئــات االجتماعيــة.
وبالتالــي، فقــد تحولــت الجائحــة إلــى إشــكالية حقوقيــة عالميــة، نظــًرا إلــى وقعهــا الكبيــر علــى االقتصــاد، 
ــات  ــدود إمكاني ــد الح ــى أبع ــت إل ــا قلص ــة، كم ــة واالجتماعي ــوق االقتصادي ــل للحق ــدر تموي ــه مص بوصف
ــية  ــة والسياس ــوق المدني ــة الحق ــي لممارس ــرط أساس ــو ش ــر، وه ــاني المباش ــل اإلنس ــاع والتفاع االجتم

ــة(34).  ــتراتيجيات التنموي ــل االس ــتوى تفعي ــى مس ــدى عل ــد الم ــا البعي ــن تأثيره ــاًل ع ــة، فض والثقافي
وعلــى غــرار باقــي دول العالــم، اتخــذ المغــرب مجموعــة مــن اإلجــراءات االحترازيــة والمتعــددة األبعــاد، 
حيــث تــم اعتمــاد جملــة مــن المقتضيــات القانونيــة والتنظيميــة التــي تــم بموجبهــا تقييــد تنقــل األشــخاص 
وإغــالق األماكــن العموميــة وتقليــص ســاعات فتــح المحــالت التجاريــة، وإغــالق المــدارس وغيرهــا؛ غيــر 
أن إعطــاء األولويــة للبعــد الصحــي، اعتبــاًرا لســمو الحــق فــي الحيــاة علــى باقــي الحقــوق والحريــات، أبــان 
عــن نــوع مــن القصــور، نتيجــة وجــود اختــالالت بنيويــة علــى المســتوى االقتصــادي واالجتماعــي، خاصــة 
أن المنظومــة الصحيــة فــي المغــرب تتســم بهيمنــة الطــب العالجــي علــى حســاب الطــب الوقائــي، ممــا ال 

يســمح باالســتجابة النتظــارات المرتفقيــن(35).
وفــي هــذا الســياق، واصــل المجلــس مهماتــه بتقديــم تقريــره الســنوي عن حالــة حقــوق اإلنســان بالمغرب 

ص9.   ،2019 لســنة  بالمغــرب  اإلنســان  حقــوق  حالــة  اإلنســان،  لحقــوق  الوطنــي  المجلــس   (33)

ــي  ــن حقوق ــتثنائي وتمري ــع اس ــد 19: وض ــان، كوفي ــوق اإلنس ــي لحق ــس الوطن ــة، المجل ــة المغربي المملك  (34)

ــارس 2021(، ص 15. ــرب، )آذار/ م ــان بالمغ ــوق اإلنس ــة حق ــول حال ــنوي 2020 ح ــر الس ــد، التقري جدي
ــروس  ــة لفي ــة واالجتماعي ــة واالقتصادي ــات الصحي ــي، االنعكاس ــي والبيئ ــادي واالجتماع ــس االقتص المجل  (35)

كورونــا والســبل الممكنــة لتجاوزهــا، )الربــاط: 2020(، ص 13-12.
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دراسات ثقافية
هيئات حماية حقوق اإلنسان في المغرب ودورها في النهوض بالسياسات الحقوقية؛

دراسة حالة المجلس الوطني لحقوق اإلنسان

ــة حقــوق اإلنســان  ــه فــي مجــاالت حماي ــا، باالرتبــاط مــع االختصاصــات الموكلــة إلي ــان جائحــة كورون إب
ــة تتوخــى مراعــاة طبيعــة المجلــس كمؤسســة مســتقلة وتعدديــة؛  والنهــوض بهــا، مــن خــالل اعتمــاد مقارب
وقــد تطــرق التقريــر إلــى ســتة محــاور أساســية، همــت اإلطــار القانونــي المنظــم لحالــة الطــوارئ الصحيــة 
المرتبطــة بجائحــة كوفيــد 19، ثــم وضعيــة حقــوق اإلنســان وتأثرهــا بهــذه الجائحــة وكفيــة النهــوض بهــا(36)؛ 
ــع  ــي وتتب ــي والدول ــتوى الوطن ــى المس ــاون عل ــات التع ــن بعالق ــن خاصي ــى محوري ــر عل ــمل التقري ــا ش كم

توصيــات هيئــة اإلنصــاف والمصالحــة.
وارتباًطــا بهــذا الخصــوص، فقــد قــدم المجلــس مجموعــة مــن التوصيــات الخاصــة بكفيــة تدبيــر جائحــة 
ــاتي  ــي والمؤسس ــتوى القانون ــى المس ــان عل ــوق اإلنس ــع حق ــر واق ــروم تطوي ــة ت ــات عام ــا، وتوصي كورون

ــات(37).   ــات والممارس ــتوى السياس ــى مس وعل
ــّد مــن اإلشــارة أن المجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان، قــد أصــدر العديــد مــن  إلــى جانــب ذلــك، ال ب
المذكــرات واآلراء االستشــارية ذات الصلــة بحقــوق اإلنســان فــي مجــاالت مختلفــة، ونذكــر هنــا علــى ســبيل 
المثــال، إصــداره ســنة 2015 مذكــرة عامــة حــول اإلطــار القانونــي المنظــم للعمليــات االنتخابيــة، مــن أجــل 
ــا  ــرة خمًس ــذه المذك ــت ه ــد تضمن ــة، وق ــن االنتخابي ــداد القواني ــول إع ــي ح ــاش العموم ــي النق ــاركة ف المش
وأربعيــن توصيــة، مــن أجــل إعــادة التــوازن فــي التقطيــع االنتخابــي وإعمــال مبــدأ المناصفــة بيــن الرجــال 

والنســاء وكيفيــة مالحظــة االنتخابــات وشــفافية الحمــالت االنتخابيــة وغيرهــا.
عــالوًة علــى ذلــك، كان للمجلــس الوطنــي رأي استشــاري بخصــوص القانــون 103.13 المتعلــق 
ــذاك حــول ظاهــرة العنــف ضــد النســاء  ــا مــع النقــاش آن ــة العنــف ضــد النســاء ســنة 2016، تجاوًب بمحارب
وكيفيــة القضــاء عليــه، ومحاولــة إيجــاد إطــار قانونــي للوقايــة مــن العنــف وجبــر أضــرار الضحايــا، ووفــاء 

ــتورية.   ــات الدس ــا للمتطلب ــة وتطبيًق ــرب الدولي ــات المغ لاللتزام
إلــى جانــب ذلــك، قــدم المجلــس رأًيــا استشــارًيا بخصــوص قانــون مكافحــة االتجــار بالبشــر ســنة 2016، 
ومذكــرة فــي تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2015 لرئيــس الحكومــة متعلقــة بحريــة الجمعيــات بالمغــرب، إضافــة 

إلــى العديــد مــن اإلصــدارات والدراســات التــي همــت مختلــف مجــاالت حقــوق اإلنســان(38).

عالقة المجلس بباقي المؤسسات الدستورية )البرلمان –الحكومة(

إن إعمــال المقاربــة التشــاركية مــع مختلــف المؤسســات الدســتورية وفــي المجــاالت التــي تعنيهــا وتحديًدا 
فــي القطاعــات االســتراتيجية، اقتصاديــة واجتماعيــة وحقوقيــة، مــن شــأنه أن يســاهم فــي حكامــة تشــريعية، 

تتعــزز أكثــر مــن خــالل االنفتــاح علــى المواطنيــن خاصــة فــي المجــال التشــريعي(39). 

ــي  ــن حقوق ــتثنائي وتمري ــع اس ــد 19: وض ــان، كوفي ــوق اإلنس ــي لحق ــس الوطن ــة، المجل ــة المغربي المملك  (36)

.20 ص  جديــد، 
(37)  المرجع نفسه، ص 21.

https://www.cndh.ma/ :(38)  المرجــو االضطــالع علــى الموقــع الرســمي للمجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان

ar/rubriques/ltwthyq/ltqryr-wldrst/ldrst

األحمادي، »الضمانات الدستورية«، ص 137.  (39)
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ــن  ــة بي ــة لمأسســة العالق ــة مرجعي ــادئ وثيقــة بلغــراد، وهــي وثيقــة دولي ــاء علــى مب ــة، وبن وبهــذه الخلفي
ــل  ــرة العم ــذه األخي ــى ه ــب عل ــث يتوج ــان؛ حي ــوق اإلنس ــة لحق ــات الوطني ــة والمؤسس ــات الوطني البرلمان
ــد  ــات وتحدي ــادل المعلوم ــترك، وتب ــام المش ــة ذات االهتم ــان البرلماني ــع اللج ــا م ــر عالقته ــى تطوي عل
مجــاالت التعــاون الممكنــة، إذ تعمــل المؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان بتقديــم المشــورة والتوصيــات 
والمعلومــات إلــى البرلمانــات بشــأن القضايــا الحقوقيــة، ومســاعدة البرلمــان فــي ممارســة أدواره في التشــريع 

ــة(40).  ــات العمومي ــم السياس وتقيي
ــاريع  ــوى مش ــأن محت ــان بش ــوق اإلنس ــة لحق ــات الوطني ــارة المؤسس ــوم باستش ــات تق ــا أن البرلمان كم
ومقترحــات القوانيــن الجديــد، والتأكــد مــن مــدى احترامهــا لمبــادئ ومعاييــر حقــوق اإلنســان والعمــل علــى 
ــوق  ــة لحق ــر الدولي ــع المعايي ــة م ــريعات الوطني ــة التش ــل مالءم ــن أج ــاء، م ــد االقتض ــات عن ــم مقترح تقدي

ــان(41).   اإلنس
ــا ألحــكام البــاب الثانــي مــن الظهيــر المحــدث للمجلــس، إبــداء اآلراء  وإعمــااًل لهــذه المبــادئ، وتطبيًق
االستشــارية، وهنــا نجــد أن المجلــس قــد ســاهم برأيــه االستشــاري وبنــاء علــى طلــب مــن رئيــس مجلــس 
النــواب فــي مشــروع قانــون رقــم 12-01 المتعلــق بالضمانــات األساســية الممنوحــة للعســكريين بالقــوات 
ــس  ــن رئي ــب م ــارًيا بطل ــا استش ــس رأًي ــدم المجل ــا ق ــه؛ كم ــابعة من ــادة الس ــة الم ــة وخاص ــلحة الملكي المس
ــغيل  ــغل والتش ــروط الش ــد ش ــق بتحدي ــم 19-12 المتعل ــون رق ــروع القان ــول مش ــارين ح ــس المستش مجل
ــي،  ــى المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئ ــن، وقــد وجــه الطلــب نفســه إل المتعلــق بالعمــال المنزليي
األمــر الــذي مكــن ألول مــرة مؤسســتين استشــاريتين مــن التنســيق مــن أجــل التكامــل فــي العمل االستشــاري 

الــذي طلبــه مجلــس المستشــارين(42).  
وتجــدر اإلشــارة فــي هــذا اإلطــار، إلــى أن الفتــرة الممتــدة مــن تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2011 إلــى غايــة 
ــي لحقــوق اإلنســان والمؤسســة التشــريعية  ــن المجلــس الوطن ــة بي ــة ســنة 2013، شــهدت العالق ســنة نهاي
تكثيــف ســبل التعــاون؛ إذ حــرص المجلــس علــى المشــاركة فــي اللقــاءات الدراســية والنــدوات التــي نظمــت 
ــى  ــتان عل ــت المؤسس ــا عمل ــة، كم ــرق البرلماني ــان والف ــا اللج ــا فيه ــة، بم ــة البرلماني ــن المؤسس ــادرة م بمب

تحييــن مذكــرة التفاهــم المبرمــة بيــن المجلــس الوطنــي والبرلمــان.
ــف  ــع مختل ــتويات وم ــف المس ــى مختل ــة عل ــع الحكوم ــل م ــة التفاع ــس عالق ــل المجل ــذا، وواص ه
ــا  ــي القضاي ــه ف ــه ومواقف ــم آرائ ــدوات أو بتقدي ــاءات والن ــي اللق ــاركة ف ــوص المش ــواء بخص ــات س القطاع

ــداول(43).  ــة للت المعروض
ويتبيــن مــن خــالل مــا ســبق، أن المجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان يتبنــى نهــج إدمــاج البعــد الحقوقــي 

ــوق  ــي لحق ــس الوطن ــس المجل ــيد رئي ــر الس ــان، تقري ــوق اإلنس ــي لحق ــس الوطن ــة، المجل ــة المغربي المملك  (40)

ــان، ص 8. ــي البرلم ــام مجلس ــان أم اإلنس
ــوق  ــي لحق ــس الوطن ــس المجل ــيد رئي ــر الس ــان، تقري ــوق اإلنس ــي لحق ــس الوطن ــة، المجل ــة المغربي المملك  (41)

ــان، ص 8. ــي البرلم ــام مجلس ــان أم اإلنس
المرجع نفسه.  (42)

ــي  ــن حقوق ــتثنائي وتمري ــع اس ــد 19: وض ــان، كوفي ــوق اإلنس ــي لحق ــس الوطن ــة، المجل ــة المغربي المملك  (43)

.136 جديــد، ص 
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دراسات ثقافية
هيئات حماية حقوق اإلنسان في المغرب ودورها في النهوض بالسياسات الحقوقية؛

دراسة حالة المجلس الوطني لحقوق اإلنسان

واحتــرام حقــوق اإلنســان فــي إعــداد السياســات العموميــة، مــن خــالل الحــرص علــى فتــح نقاشــات وإبــداء 
آراء استشــارية وتقديــم تقاريــر ســنوية وموضوعاتيــة، بهــدف وضــع وتنفيــذ البرامــج والقوانيــن والمخططــات 

التــي تســعى إلــى احتــرام حقــوق اإلنســان.
غيــر أنهــا تبقــى تدخــالت غيــر كافيــة، خاصــًة أنــه ال تتــم إحالــة العديــد مــن مشــاريع القوانيــن ذات العالقة 
بحقــوق اإلنســان علــى المجلــس؛ إضافــة إلــى ذلــك فإنــه لــم يتــم حتــى اآلن تفعيــل المــادة 16 مــن الظهيــر 
المحــدث للمجلــس فــي مــا يتعلــق باســتفادة األشــخاص االعتبارييــن والذاتييــن بتبليــغ اآلليــة الوطنيــة للوقاية 
مــن التعذيــب مــن أي معلومــات أو معطيــات، مــن الحمايــة المقــررة لهــم، وســرية المعلومــات المدلــى بهــا.

ــر التــي تعرفهــا بعــض القطاعــات التــي تشــهد  ــة المتصاعــدة وحــاالت التوت وفــي ظــل الحركــة الحقوقي
احتجاجــات للمطالبــة بحقوقهــا، إلــى جانــب ذلــك، فقــد ُســجل علــى المجلــس التأخــر فــي إصــدار مذكرات 
أو بيانــات اســتنكارية ســواء للتضامــن أو المطالبــة باحتــرام المقتضيــات الوطنيــة أو الدولية في حــق الصحفيين 

المعتقليــن أو األســاتذة المضربيــن.

التعاون مع المجتمع المدني   

ــن  ــان وتكوي ــوق اإلنس ــوض بحق ــي النه ــم ف ــن دور مه ــي م ــع المدن ــه المجتم ــع ب ــا يتمت ــى م ــًرا إل نظ
ــة بالغــة بالنســبة  ــات يكتســي أهمي ــإن التفاعــل المنتظــم مــع هــذه الهيئ ــاع عــن حقوقــه، ف ــن والدف المواطني
إلــى المجلــس كــي تضطلــع بمهامهــا علــى نحــو فعــال، ويتجلــى هــذا التفاعــل علــى عــدة مســتويات، حيــث 
ُيعــدُّ المجتمــع المدنــي والمدافعــون عــن حقــوق اإلنســان مكوًنــا أساســية فــي عضويــة المجلــس، ويســمح 
ــي  ــاهمة ف ــان والمس ــوق اإلنس ــاع حق ــم أوض ــي تقيي ــس ف ــة المجل ــهيل مهم ــي تس ــة ف ــذه التمثيلي ــود ه وج
ــع  ــل م ــاون المتواص ــز التع ــة تعزي ــامل؛ وبغي ــي وش ــكل موضوع ــة بش ــات الحقوقي ــيخ السياس ــر وترس تطوي
هيئــات المجتمــع المدنــي والمدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان، يعمــل المجلــس علــى إشــراكهم فــي مختلــف 
المبــادرات واألنشــطة التــي يقــوم بهــا، والتــي تهــم القضايــا التــي ُيعــدُّ المجتمــع المدنــي شــريًكا فيهــا، مــن 
قبيــل حقــوق الطفــل وحقــوق المــرأة وحقــوق المهاجريــن وحقــوق األشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة ومناهضة 

التعذيــب والتربيــة علــى حقــوق اإلنســان، إلــى غيــر ذلــك مــن المواضيــع ذات االهتمــام المشــترك(44).
ــى  ــواء عل ــس س ــا المجل ــي يطلقه ــاورات الت ــي المش ــوة ف ــًرا بق ــي كان حاض ــع المدن ــا أن المجتم كم
ــات  ــا لجمعي ــا مهًم ــس دعًم ــص المجل ــث خص ــة؛ حي ــه الجهوي ــد لجان ــى صعي ــزي أو عل ــتوى المرك المس
المجتمــع المدنــي ســنة 2020 مــن أجــل إنجــاز برامــج لحمايــة حقــوق اإلنســان والنهــوض بهــا، منهــا أربــع 
دورات تكونيــة لفائــدة الشــباب حــول ترســيخ مبــادئ الحريــات األساســية وحقــوق اإلنســان، نظمتهــا جمعيــة 
أنــوال للثقافــة والتواصــل، اســتهدفت نحــو 40 شــاًبا وشــابة لتعزيــز قدراتهــم وتمكينهــم فــي مجــال حقــوق 
اإلنســان؛ كمــا دعــم المجلــس مشــروع »شــتلة أمــل« أطلقتــه حركــة نســاء جمعيــات أحيــاء الــدار البيضــاء، 
ويتضمــن حملــة لمناهضــة ورفــض األمثــال الشــعبية المســيئة للمــرأة، وعــرف المشــروع إنجــاز 120 اســتبياًنا 
ــدة  ــة لفائ ــة طبي ــى قافل ــة إل ــة عددهــا 24، و5 كبســوالت تحسيســية؛ إضاف ــر فيديوهــات مرئي ــا وتحضي رقمًي

ــي  ــن حقوق ــتثنائي وتمري ــع اس ــد19: وض ــان، كوفي ــوق اإلنس ــي لحق ــس الوطن ــة، المجل ــة المغربي المملك  (44)
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ضحايــا ماضــي االنتهــاكات الجســيمة(45)، وغيرهــا مــن مشــاريع التعــاون.
ونظــًرا إلــى االســتقالل النســبي للمجلــس بوصفــه مؤسســة وطنيــة غيــر تابعــة للهيئــات الحكوميــة، غالًبــا 
مــا تتوتــر العالقــة بيــن هــذه المؤسســة وحركــة حقــوق اإلنســان، عندمــا يتعلــق األمــر بإثــارة قضايــا اإلصــالح 
السياســي والدســتوري، خاصــًة أن الســنوات األخيــرة شــهدت تدهــوًرا ملحوًظــا فــي وضعيــة المدافعيــن عــن 

حقــوق اإلنســان، وتعــرض بعضهــم لالعتقــاالت التعســفية وتقييــد حركتهــم(46).

خالصات

ــوق  ــي لحق ــس الوطن ــات المجل ــات واختصاص ــي مهم ــة ف ــوالت إيجابي ــت تح ــه حدث ــد أن ــن المؤك م
ــا  ــان، طبًق ــوق اإلنس ــة وحق ــال الديمقراطي ــي مج ــة ف ــل الوطني ــة العم ــداره لخط ــد إص ــًة بع ــان، خاص اإلنس
ــة مــن إحــداث مجموعــة مــن  ــا لحقــوق اإلنســان، حيــث مكنــت هــذه الدينامي ــات خطــة عمــل فيين لتوصي
ــة. كمــا شــكلت  ــذ السياســات العمومي ــز حقــوق المواطنــات والمواطنيــن وتنفي المؤسســات الداعمــة لتعزي
تجربــة هيئــة اإلنصــاف والمصالحــة، التــي لعــب فيهــا المجلــس دوًرا مهًمــا، مــن أجــل جبــر أضــرار ضحايــا 

ــي المغــرب. ــدة مــن نوعهــا ف االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان، ســابقًة فري
ــن  ــد م ــي العدي ــز ف ــم العج ــة، وتراك ــات العمومي ــي السياس ــي ف ــد الحقوق ــف البع ــتمرار ضع ــر أن اس غي
المجــاالت، وارتفــاع وتيــرة االحتجاجــات، نتيجــة التوزيــع غيــر المتكافــئ للنمــو االقتصــادي أفــرز تفاوتــات 
مجاليــة اجتماعيــة؛ إلــى جانــب التحــوالت الكبــرى التــي يشــهدها مجــال حمايــة الحقــوق والحريــات وتزايد 
ــي  ــس الوطن ــل المجل ــول عم ــاؤالت ح ــرح تس ــات تط ــك التحدي ــة، كل تل ــم الديمقراطي ــى قي ــب عل الطل

لحقــوق اإلنســان فــي المســتقبل، فــي ظــل محدوديــة األدوار وآليــات التدخــل.
فضــاًل عــن ذلــك، فــإن التكنولوجيــا الجديــدة وعلــى الرغــم ممــا تقدمــه مــن إيجابيــات فــي االنفتــاح علــى 
العالــم وتبــادل التجــار واالســتفادة مــن خدمــات اإلدارات اإللكترونيــة، كمــا أن مواقــع التواصــل االجتماعــي 
ــر، ممــا يطــرح إشــكااًل آخــر يصعــب  ــة التعبي ــداول واالحتجــاج وحري ــة للتنشــئة والت التــي أصبحــت أرضي
إخضاعــه لمقتضيــات قانونيــة، وبالتالــي فــإن القيــام بــدور الوســاطة فــي ظــل غيــاب مخاطــب محــدد، مــا 
يفــرض علــى المجلــس مالءمــة آليــات عملــه لالنخــراط فــي هــذه الديناميــة المكثفــة وأداء أدوار أكثــر فعاليــة 

لحمايــة حقــوق اإلنســان والنهــوض بهــا.
هــذا، وكشــفت جائحــة كورونــا بشــكٍل جلــي عــن ارتبــاٍك واضــح فــي عمــل المجلــس الوطنــي لحقــوق 
اإلنســان، حيــث تــم النــزوح إلــى اعتبــار ظــروف األزمــة الصحيــة مبــرًرا للتضييــق علــى الحقــوق والحريــات، 
ــغ  ــاد الصي ــبوق إليج ــر مس ــار غي ــام اختب ــس أم ــت المجل ــة وضع ــتجابة للجائح ــإن االس ــرى ف ــارٍة أخ وبعب
المالئمــة والكفيلــة الحتــرام حقــوق اإلنســان وحمايتهــا فــي إطــار مــا تســمح بــه المواثيــق الدوليــة لحقــوق 

اإلنســان.

(45)  المرجع السايق، ص 140.

ــي،  ــدى كارانج ــان«، ص ــوق اإلنس ــة لحق ــات الوطني ــي المؤسس ــتقاللية ف ــف االس ــة األدوار وضع (46)  »محدودي

https://carnegieendowment.org/sada/20559 فــي   ،2021/05/21 فــي  شــوهد   ،2008/08/12
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دراسات ثقافية
هيئات حماية حقوق اإلنسان في المغرب ودورها في النهوض بالسياسات الحقوقية؛

دراسة حالة المجلس الوطني لحقوق اإلنسان

ــل  ــرك لعم ــو المح ــون ه ــب أن يك ــوق يج ــة الحق ــدأ فعلي ــإن مب ــرات، ف ــوالت والمتغي ــذه التح ــام ه وأم
ــاره  ــا باعتب ــوق، وأيًض ــذوي الحق ــاف ل ــا واالنتص ــوج إليه ــهيل الول ــة وتس ــة للحماي ــس، لوضعــه كآلي المجل
ــل  ــة لتفعي ــاالت، وكمؤسس ــتى المج ــي ش ــانية ف ــوق اإلنس ــع الحق ــوض بواق ــادف للنه ــاش اله ــاء للنق فض
التدابيــر الوقائيــة والتدخــالت االســتباقية الموجهــة للهيئــات والمؤسســات الحكوميــة، للحيلولــة دون وقــوع 

ــة.  ــاكات حقوقي انته
ونــدرك ممــا ســبق، أن انتشــار وتأســيس المؤسســات الوطنيــة للحقــوق اإلنســان فــي الــدول العربيــة ومنهــا 
ــة وتناقــض شــرعيتها السياســية،  ــات الداخلي ــرارات النخــب الحاكمــة بســبب األزم ــد ق المغــرب، جــاء ولي
ــية  ــات السياس ــّص اإلصالح ــا يخ ــي م ــة، ف ــائلة الدولي ــواء المس ــة، واحت ــات المجتمعي ــتيعاب األزم لالس

ــرام حقــوق اإلنســان.  واحت
ــا مــا ينــاط بهــذه المؤسســات مهمــة استشــارية، لتقديــم المشــورة ووضــع الخطــط الوطنيــة  كذلــك، غالًب
ــات  ــام للضمان ــاٍب ت ــة واللبــس، فــي غي ونشــر ثقافــة حقــوق اإلنســان، وهــي اختصاصــات تتســم بالعمومي

ــات. ــوق والحري ــرام الحق ــة لالحت ــزة الدول ــة ألجه اإللزامي
وبالتالــي، يظــل إحــداث المؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان محــل جــدٍل بيــن الناشــطين والمدافعيــن 
والباحثيــن فــي مجــال حقــوق اإلنســان، خاصــة أن تأسيســها واألدوار المنوطــة بهــا رهينــة للرؤيــة السياســة 
التــي أنشــأتها، وتبــدو فــي مواقــف كثيــرة كمدافــع عــن النخبــة الحاكمــة؛ ممــا يتطلــب إرادًة سياســية حقيقيــة 
ــات  ــرد مؤسس ــى مج ــول إل ــى ال تتح ــة، حت ــتقاللية التام ــات باالس ــذه الهيئ ــع ه ــة لتمتي ــة فعال وإصالحي
بيروقراطيــة شــكلية، محــددة األدوار وبــدون نجاعــة لتقــوم بمهماتهــا فــي المســاهمة فــي وضــع السياســات 

ــة والضغــط علــى الحكومــات لتنفيذهــا.   الحقوقي
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