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 وارــــــــــح
 .ةالسياسو حول حقوق اإلنسان والدولة  ، فكرا  احلبيب بلكوش األخمع  

 -يف نقد التجزيئية ومنهجا   -
 
 

 

 دفاعا عن املكتسبات والتنسيق املؤسسايت واجمللس الوطين حلقوق اإلنسان
 

 

 

 الوزاري املكلف حبقوق اإلنسان املندوب
 أمحد شوقي بنيوب                                                                                                                                      

 

 .1"وحساسية ذلكنقتحم جماال نعرف أمهية القول الصريح فيه "   .........          وبدوران نعم
 

ثقافيا و ا يخمتلف األزمنة، تنظيم واعاش الذينوهو من أقطاب التيار احلقوقي اإلصالحي،  ،احلبيب بلكوش األخابدر 
من خالل عدد خاص جمللة "دراسات حقوق  ،وسياسيا، إىل إطالق تقييم حول إدارة حقوق اإلنسان ومؤسسات احلكامة

  .النجاعة" يإدارة حقوق اإلنسان، التعدد املؤسسايت وحتد ،كلمة العددافتتاحية بعنوان، " أطرته 2 اإلنسان والدميقراطية"

ض جوانبه، على ، يف بعرئيس مركز دراسات حقوق اإلنسان والدميقراطية احلبيب بلكوش األخيتأسس النقاش الذي أطلقه 
ابلتعامل مع  فيما يتعلقسيما ، 3االستعراض اخلاصعلى تقرير املندوب الوزاري املكلف حبقوق اإلنسان حول رد ضمين 

 ئي وتقييم أوضاع حقوق اإلنسان.التدخل احلما

 ،اخلاص للمجلة املذكورة" كلمة العدد"انتقادات ومؤاخذات، مبوجب  منمع ما ورد  4هذه الردود والتعليقات تتفاعل
املكلفة حبقوق  ةوضمنه املندوبية الوزاري ،والتنسيق املؤسسايت ،الدفاع عن املكتسبات ،ختص ،مستوايت انطالقا من ثالثة

 ابالختصاصو بسياسة حقوق اإلنسان ذه املوضوعات، الوثيق هلالتصال لنظرا واجمللس الوطين حلقوق االنسان،  ،اإلنسان
ال منلك معها  ،املوجهة إىل مؤسسات أخرىو  الواردة بكلمة العدد، ن ابقي االنتقاداتمع إقراران أب ،املنعقد للمندوبية الوزارية

رقابية األعمال الأما ما خيص احلكامة، فأمرها جلل وتستحق يف إطار قراءة تقديرات  .االختصاصإال التصريح بعدم 
الحيني يف املؤسسات ويف قيادةصواحلسابية والتفتيشية وهي وجيهة، التفكري، يوماً يف تقييم جتارب املسؤولني احلقوقيني اإل
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 سياق القطائع يفالدولة جتاوبت  أبنيذكران  أبمر كبري يف سياسة حقوق اإلنسان، ،املنظمات املدنية الوازنة، لتعلق ذلك 
 اإلجيابية مع تيارات وآراء وشخصيات حقوقية، حازت الشرعية السياسية أو العلمية.

 ،رفته وبصيغ متنوعةع ،، ظل مفتقدا لردح من الزمنحقوقي ثقايف وسياسي، يف إحياء تقليد تعليقاتالو ردود هذه ال ساهمت  
هيئة و  الصيغة اجلديدة للمجلس االستشاري حلقوق اإلنسان ، اليت شهدت تزامن2005إىل هناية  1999الفرتة املمتدة من 

اسة حقوق يف إغناء مسامهة سيالذي جرى وقتئذ يف اإلسناد املعريف واملنهجي و ساهم النقاش حيث  ،اإلنصاف واملصاحلة
شاهدة على  ،واثئق هيئة اإلنصاف واملصاحلة واجمللس االستشاريستبقى و  ،احلقوقية الكربىيف مسار التحوالت  ،اإلنسان

 ،ال حقوق اإلنسانيف جم الدستورملنسوب و  ولدسرتهتا ابلنظر لقيمة توصيات العدالة االنتقالية ،وكان من الطبيعي ذلك.
  ،عيب ، اليومافتقاد ذلك أن إال، سساً أوممتقليداً عريقا  ، قد أصبحوحوهلا يف جمال سياسة حقوق اإلنسانأن يكون النقاش 

 اإلنسان.  لبالدان يف جمال حقوق احلقوقيني ممن اخنرطوا يف التحوالت اإلصالحيةاملسؤولني  ،بدون شك كبري يسائل

بناء  ذلك أن ،اليت توجد عليها مؤسسات حقوق اإلنسان "رز  اجل  "حالة  ،من الناحية الثقافية والفكريةافتقاد احلوار،  س  ر   ك  ي  
سساتية احلقوقية وال شك أن اجلهة املؤ القيمة املضافة حلقوق اإلنسان، عندان وعند غريان.  سيظلاملعرفة، ترصيدها وتطويرها، 

 سان.حلقوق اإلناجمللس الوطين املندوبية الوزارية املكلفة حبقوق اإلنسان و هي يف املقام األول، املعنية بذلك 

ل احلقوقيني اإلصالحيني، يف جمال احلوار، ما يتعلق ابحليز والقيمة اليت من املفروض أن تعطى كرب مثال يساءوسيبقى أ
متها العملني اهلامني فخارج مبادرات حمدودة يف مقدخاصة بعد دسرتة توصياهتا الوجيهة. لتجربة العدالة االنتقالية يف املغرب، 

قوقي، النقاش احلملركز دراسات حقوق اإلنسان والدميقراطية ومجعية الوسيط من أجل الدميقراطية وحقوق اإلنسان، ظل 
 النهائية أو صيلةاحل عدم نشر بسبب حمدوداً، حول اآلاثر العميقة للعدالة االنتقالية على سياسة حقوق اإلنسان أو مرتدداً،

  االستغالل السياسيوي.بسبب مشككاً 

ة إننا على وعي أبننا مل نالمس كل جوانب املوضوع وكاف"خبالصة تؤكد على " كلمة العدد" بلكوش احلبيب األخاختتم 
تصحيح و املؤسسات. ولكننا نقتحم جماال نعرف أمهية القول الصريح فيه وحساسية ذلك، إال أننا مقتنعون بكون تطور البناء 

اخللل يستلزم املرافقة من خالل التقييم والبحث املستمرين، كمسامهة يف حتصني املكتسب وحتقيق الرتاكم النوعي املطلوب 
 هذا حلواران ،املوضوع حيثمن  ،وجهاوسنجعله سندا م  مجلة وتفصياًل على هذا القول  نتفق ومن جهتنا .5"فكرا وعمال

 ". كلمة العدد  "طبعت  اليتلتجزيئية اإلنسان، وا حول سياسة حقوق

إىل احلجة ين يف ذلك مستندحوهلا يف املستقبل،  تفاعالتكما سنجعله ب وصلة هلذه الردود والتعليقات، وملا ننتظره من 
ن اء  ومل ا ي  ن  ف ع الناس وميكث للب   ،ذلك هو السبيل الوحيدمقتنعني أبن  القول الصريح رغم حساسيته، س  ف  ن   ب   ينوالبيان املأخوذ

يادة الفقر بفعل س ،ليه ماسة وعميقةإ يف األرض، ونتمىن هلذا النقاش أن يكون عمره طويال، فحاجة الساحة احلقوقية
  اديكاليني.ر  ، إصالحيني كانوا أميف األزمنة الصعبة املغاربة احلقوقينيمن شيم  تكنمل  أموروهي  ،الفكري والتهافت

من ، القضااي عظيم تطرق لكوهنا يف نطاق سياسة حقوق اإلنسانكلمة العدد"،   املؤاخذات واالنتقادات الواردة يف "ندرج ت
وال ) تطلب مجلة مؤهالتي ،وال شك أن التعرض ملوضوعات من هذا احلجم .والسياسةوالدولة حقوق اإلنسان حيث 
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 نوعان، فهي ،هو معلومكما ما خيص الشرعية، و  يف مقدمتها ،ونشطائها( نقصد هنا مطلقاً املنظمات احلقوقية اإلصالحية
 ي العام،الشأن احلقوق الزمان ومشهود مبنجزها يف ما خيص ممتدة ومتواصلة يفة، ي  يم  ق   نضالية حقوقية شرعية سياسيةإما 

من عمل  ،شرعية علمية متأصلةأو . مشاركني مؤقتني أو ملتحقني بنهاية مشوارليست رحلة هواة أو فهي  ،ألهنا كذلكو 
 ليت ليستااملقاالت والتعليقات واآلراء والفتاوى واإلصدارات،  ،ه  لي  به ع  صاح  هد ل  ش  ت   ،فكري حبثي رصني موصول وممتد

 .األخرييف اهلزيع تناثرة هنا أو هنا  األوراق املابألقوال و 

 حقوقيةو  ياسية، وهو صاحب شرعية ساحلبيب بلكوش األخإىل ن نتوجه بكل التقدير واالحرتام وال يسعنا يف البداية إال أ
  .مستحب ومطلوب ،إىل إطالق نقاش علينتوجهه الصريح على  نضالية مشهود له هبا،و 

على أربعني  ديزيما منذ بلكوش  األخالقائمة مع الصداقة  ،من قريب أو من بعيدس ات ال متوالتعليق ودالرد هذه وحيث أن
لى هذا البنيان ع ولو مل تكن العالقة ل، "اخلالف ال يفسد للود قضية".ام  ج  بكثري من التعبري الشائع، ال  م  قوى وهي أسنة، 
االنتماء إىل االجتاه  يبقى ،اآلن تباين املواقع حيث يتواجد كل واحد منا وعلى ؛ملا ابدرت هبذه الردود والتعليقات املتني،

 .اثبتاً  احلقوقي اإلصالحي

تحر  يال ابسم املؤسسة، ألنه مسؤول سياسي  أن يكون رده بصفته تلك، املكلف حبقوق اإلنسان الوزاري اختار املندوب
 هذا أبن أكيدوال حاجة للت. التبادل والتناظرالنقد و والعطاء و واألخذ اجلدل  يتطلب، الذي نسانسياسة حقوق اإلجمال  يف

  احلوار يتعلق أبفكار، وليس مبعطيات أو معلومات تستوجب التحفظ.

غربية ، العناية الالزمة، واضعني نصب أعيننا الرجوع إىل التجربة املكلمة العدد"  "حرصنا على أن نويل هذه الردود تفاعال مع 
  .ةأساسية يف املادة موضوع املناقشاحتل مكانة  ألنهوال سيما ما يتعلق ابلتدخل احلمائي،  ،يف جمال حقوق اإلنسان

  كلمة العدد"  " تانتقادات ومؤاخذا
" أما على مستوى  يف مستوى أول،عترب ت، حيث 6مستوايت ثالثلمندوبية الوزارية يف تقييما ل " كلمة العدد "قدم ت  

مس مدى جناح تدعوان إىل تفكري هادئ موضوعي لتل ،اجلهاز احلكومي، فإن جتربة املندوبية الوزارية املكلفة حبقوق اإلنسان
 التجربة وحدود ذلك". 

إال أن توجه املندوبية إىل إدماج بعد احلماية بشكل مباشر وإعداد تقارير عن وضعية حقوق "  عترب يف مستوى اثن،تكما 
إلنسان؟ احرتامها حلقوق ا اإلنسان يف املغرب يدعو إىل طرح أكثر من سؤال: هل ستصدر احلكومة تقارير دورية عن مدى

ملهمة ا لة دوليا. ويف هذه احلالة ماذا عن، وهي ممارسة غري مسبوقة وال مقبو ا ستكون خصما وحكما يف نفس الوقتأي أهن
للمجلس الوطين حلقوق اإلنسان يف هذا الباب واملنصوص عليها بشكل صريح يف القانون املنظم له ويف مبادئ  املوكولة

ابريس؟ وكيف سنفسر هذه اإلزدواجية وما قد تفرزه من اختالف يف التقييم والتقدير بني مؤسسات الدولة حول حصيلة 
 .األداء؟ ..
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التفكري يف هذا النسيج املؤسسايت وأدوار كل منها، ومتطلبات ضمان تدعو إىل إعادة  ،إن هذه القضااي واإلشكاالت
مبا يدعم مقومات دولة احلق والقانون والوفاء اباللتزامات الدولية  ،خدمة لألهداف املتوخاة من إحداثها ،النجاعة والتكامل

حاجة أيضا  ملؤطرة هلا؟ أم أننا يفلبالدان يف جمال حقوق اإلنسان. ولتحقيق ذلك، هل حنن يف حاجة إىل مراجعة القوانني ا
إىل رؤية شاملة مؤطرة لسياسة البالد يف جمال حقوق اإلنسان، وألدوار املؤسسات املعنية قصد محاية املكتسب، وفتح أفق 

ربع قرن من خالل حمطات ابرزة لإلصالح يف جماالت متعددة، ويف ظرفية ض أبحد أبرز األوراش اليت طبعت جديد للنهو 
ننا مل نالمس  إننا على وعي أب" يف مستوى اثلث، كلمة العدد"  " تتموتُ . ؟"دولية ذات خصائص جديدة ودقيقةإقليمية و 

كل جوانب املوضوع وكافة املؤسسات. ولكننا نقتحم جماال نعرف أمهية القول الصريح فيه وحساسية ذلك، إال أننا مقتنعون 
ملكتسب خالل التقييم والبحث املستمرين، كمسامهة يف حتصني ا بكون تطور البناء وتصحيح اخللل يستلزم املرافقة من

 ."وحتقيق الرتاكم النوعي املطلوب فكرا وعمال

 املوضوعات املثارة يف ضوء االنتقادات املطروحة
 ملندوبية الوزارية املكلفة حبقوق اإلنسان ما يلي:اب املتعلقة كلمة العدد"  " مؤاخذات وانتقادات ل يفج  س  ي  

 املندوبية الوزارية تدعو إىل تفكري هادئ وموضوعي لتلمس مدى جناح التجربة.جتربة  -
ما قد يطرح من مؤاخذات على مستوى نوعية العالقة مع اآلليات الدولية وخاصة مع املنظمات الدولية غري  -

 احلكومية.
 توجه املندوبية إىل إدماج بعد احلماية بشكل مباشر. -
هل ستصدر احلكومة تقارير دورية عن مدى احرتامها حلقوق  سان يف املغرب.إعداد تقارير عن وضعية حقوق اإلن -

 ؟هل ستكون خصماً وحكماً وهي ممارسة غري مسبوقة وال مقبولة دولياً و  ؟اإلنسان
 االزدواجية وما قد تفرزه من اختالف يف التقييم والتقدير بني مؤسسات الدولة حول حصيلة األداء. -
 تدعو إىل إعادة التفكري يف النسيج املؤسسايت. وجود قضية إشكالية مؤسساتية -
وألدوار املؤسسات املعنية قصد محاية  احلاجة إىل رؤية شاملة مؤطرة لسياسة البالد يف جمال حقوق اإلنسان، -

 املكتسب.
عمقه، النقاش و أهنا متثل جوهر  ارأتينا ،موضوعات يف نطاقوحيث أن هذه املؤاخذات واألحكام تستوجب ردودا 

 : حول وتدور
 .ةالدولة والسياسحقوق اإلنسان و  -
 سياسة حقوق اإلنسان -
 .احلمائيالتدخل  -
 .التنسيق املؤسسايت  -
 .تقييم وضعية حقوق اإلنسان  -
 .الوزارية املكلفة حبقوق اإلنسان املندوبية  -
 اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان  -
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 التجزيئية على يف الردود والتعليقات

 

 : والسياسةالدولة حقوق اإلنسان و 

حقوق طروحة ل أب، تتصقضااي كربى ختصمجلة أمور إىل  ،وبشكل مسترت ومقتضب ضمنية بصيغ ،كلمة العدد"  " تشري
"كيف سنفسر هذه االزدواجية وما تفرزه من اختالف يف  :خبصوص هاما ورد في ، ومن ذلكاإلنسان والدولة والسياسة

خاة أو متطلبات ضمان النجاعة والتكامل خدمة لألهداف املتو  حول حصيلة األداء"؟ مؤسسات الدولةالتقييم والتقدير بني 
نسان"، و " يف اإل يف جمال حقوقاباللتزامات الدولية لبالدان والوفاء  مقومات دولة احلق والقانونمن إحداثها مبا يدعم 

ق األهداف املتوخاة حتقي الدولة لضمانمؤسسات ، يطرح سؤال التكامل املفرتض يف النسيج املؤسسايت التعدديظل هذا 
  من إحداثها".

"مؤسسات الدولة" " نظام محاية حقوق اإلنسان" "االلتزامات  تنصب على إن هذه األقوال حتيل صراحة على أوصاف دقيقة،
نتفق  ،تعبرياتهي أوصاف و ، و 7الدولية لبالدان" "مقومات دولة احلق والقانون" " التكامل املفرتض يف مؤسسات الدولة"

علم  األصل من وهي مستمدة يف ،صول األشياءأب تتصل لكوهناو ، يف سياسة حقوق اإلنسان مكانة رفيعة تتبوأ ألهنا عليها
 ، وتتفرع عن ذلك سياسة حقوق اإلنسان.حقوق اإلنسان والدولة والسياسة الذي تنهل منه ،السياسة

 اإلنسان كشأن سيادي للدولة عن إدراك مدلول حقوقالتجزيئية الرد األول : عجز 
 األصلي تكييفلاخبصوص وموقف الردود والتعليقات،  "لكلمة العدد" خالف جدي بني املوقف املوجه ،املنطلق يفوجد ي  
ضمن لتزامات الدولة ا تضع ،تقنية نظرةب ،نسان يف نطاق التزام الدولة، حيث تتعامل األوىل مع املوضوعطبيعة حقوق اإلل

أبدوار   وما يتعلقية والتنسيق املؤسسايتسب مبوجبها االلتزامات والتعهدات وأدوار املؤسسات الدستور ا  حت   ،طةمبس مصفوفة
 املندوبية الوزارية. 

 احلقل األصلي الذي جيري فيه كل الكالم حول أساسيات أفكار أو بداية أفكار ختص على كلمة العدد"  " يفال نتوفر 
 . التزاماً وتفعيالً وتتبعاً ، وموجبات وضرورايت حقوق اإلنسان

وجهة بوهو صاحب م ر اس وسياسي مغريب مطلع وحقوقي منخرط، أن يفيدان ، كلمة العدد"  "لقد كنا ننتظر من كاتب 
أو إخفاقا،  اعةجن ،حقوق اإلنسانملشروع التدبري العمومي  ري فيهجيالسياق الذي الديناميات و حول اإلطار األصلي و  ،نظر

  .واخلصاصومستوايت التقدم واالحنباس واملنجز 

لتحوالت اجلارية على صعيد يف تقييم ا م راك م  الثقافة احلقوقية املغربية، املؤسساتية واملدنية، من ضعف  غالبية انتاجاتتعاين 
زام الدولة يف تعامل مع موضوع " التال هو ،السائد أضحىو  .التأصيل املعريف احلقوقي بشأن ،الدولة يف جمال حقوق اإلنسان

 كثرة استعماهلا  أصبحت منو  ،، تتلوها مناشدات وطلباتعادلة مبسطةملعملية تقنية  عمومه وكأنهحقوق اإلنسان" يف جمال 
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ومن ذلك " مسو االتفاقيات الدولية" "دفع عجلة املالءمة" " بلورة السياسات  ،، فاقدة لكثري من معانيهالدى البعض
  العمومية" " تفعيل االلتزامات".

ميكن اإلشارة  ،صورةلتقريب الو  .التغيريات اليت يتطلع إليها الناسمل يساعد ترديد هذه املقوالت، على إحداث  ومع األسف
جهود، ل من ذملاذا رغم هذه السنني من االلتزامات والنضاالت والتضحيات وما ص رف من أموال وب   ،بليغة ودالة أمثلة إىل

، ملاذا ال يلالقب ومن هذا ؟غري قابلة للتحول أو التحر  حىت أخرى ويف حاالت ،مكاهنا تراوحعديدة أمور  هنا  ال تزال
سيادة اللبس استمرار و  ؟األصيل يف احلياة بتحديها للحق اإلعدامبقساوته؟ وعقوبة يزال زواج القاصر يواجه التطور اجملتمعي 

ضائية على ؟ وعدم صدور قانون اإلضراب؟ وما خيص الرقابة القاملساواة بني اجلنسني والتأرجح الكبري يفحول حرية التعبري؟ 
ا؟ تها ملكاهنومراوح حول قضااي جوهرية جلمعيات؟ وأتخر املالءمةا العالقة مع التصريح بتأسيس سلطة النظام العام يف

 التحريض عند "ايتبطار "حن هبا ش  هبا مذكرات الرتافع عند االجتاه اإلصالحي أو ت   ني   ح  وغريها عديد من األمثلة اليت ت  
نية يف جمال مشروع خطة العمل الوطلثالمثائة وواحد ومخسون تدبريًا يف أي معىن ل ،الراديكايل؟ بل وأكثر من ذلك االجتاه

ما يعادل هذا الرقم من أوجه خصاص وضعف  ،في ضمنا أو صراحةخت   أال ؟"2026-2022"الدميقراطية وحقوق اإلنسان 
  ؟املتعلقة حبقوق اإلنسان وفراغ يف الضماانت الواقعية والقانونية

أكرب  واإلصرار املؤسسايت، عليها، ن وجود اخلطةألال،  تراجعت؟ ابلقطع قد أن وضعية حقوق اإلنسان كل هذا  هل يعين
التعدد هل ميكن تقييم إدارة حقوق اإلنسان و  ، هونهج التجزيئيحبواران مع املعالقة املطروح  إرادة على التقدم. إن السؤال

  عدد".الكلمة   "وهنا أصل اخلالف مع  ؟املؤسسايت وحتدي النجاعة يف غياب حتليل األصول واملصادر والسياقات

ة اجلديدة، إىل التجاوب لفيسباقة مع هناية القرن املنصرم وبداية األ كانت  لبالدان اليت كيف  ،أكثر وضوحا يكون السؤالوحىت 
قالنية صاعدة تيارات حقوقية ع ، عربت عنهايف مرجعية حقوق اإلنسان العاملية العقالين اإلرادي مع اختيارات حديثة جداً 

 على حنو غري مسبوق الراحلني الكبريين السي عبد الرمحان اليوسفي والسي ادريس بنزكري رمحة هللا لهاعمق اجملتمع، مث   من
 ؟التطور اجملتمعيو لقانون تتعثر يف إجناح مشاريع ختص تطور دولة اكيف هلا أن ،  عليهما

وحىت نبسط الصورة بطريقة أوضح، لقد ابردت الدولة، يف سياق مصاحلتها مع التاريخ، إىل التجاوب مع مشروع الراحل 
س االستشاري ات اجمللن يف ذلك مرغمة، وتعدى جتاوهبا تطلعالسي ادريس بنزكري حول العدالة االنتقالية، دون أن تكو 

العمومية  ة، والقبول التلقائي ابستخراج الرفات وإجراء جلسات االستماعحلقوق اإلنسان، إبضفائها صفة احلقيقة على اهليئ
فعال. وغري  ولة، جتاوبت وزارة الداخلية على حنية للدو ل  م  ع   ،ويف هكذا واعتماد توصياهتا مبجرد عرضها على أعلى سلطة.

كعادهتا،   شخصية، وكانت إرادة الدولةوقتئذ العملية الكربى ملراجعة مدونة األحوال ال ،جرتبعيد عن هذا املثال البليغ، 
 قوية، وكان جتاوب الربملان، كبرياً.

يل املثال، يف وعلى سب اليوم وبعد كل ما جرى، ويف ضوء الدستور، الذي زكى كل تلك التحوالت، ملاذا جند وزارة الداخلية
وضعية الرتدد الكبري فيما خيص مراجعة قانون اجلمعيات؟ وملاذا ال جند أي مبادرة تشريعية أمام زواج القاصرات؟ مباذا نفسر 

 الذي هو من صميم السياق؟ ال يبدو أن كلمة العدد، منشغلة، هبكذا نقاش؟هذا الوضع؟ 
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والدولة  .شأن سيادي خالص للدولة برملاين أو خمتلط،أو تعلق األمر بنظام رائسي، سواء عرب العامل،  ،إن حقوق اإلنسان
تحديث ال ، ومقوماته علىالثقافيةجذوره الدينية و  سسهأبيف الراهن،  هنا، الكائن اجلامع، بعمقه التارخيي احلضاري املمتد

، موصولة تنظيميةية والالدستور  اومؤسساهت اسلطاهتأعمال  اليت تباشرها يف مستوايت وبصيغ، والعصرنة،والتطور  االنفتاح
القانون  قر هلاي ، هي مالكة الشأن احلقوقي، اليتاألبعاد املتعددة هبذهو  ،الدولة .املادية واملعنوية يف ذلك بكل املؤثرات

كتبت مبيزان   ،قيقةعادلة دمبمع االعرتاف هلا ، الدولة الطرف، واليت ميزها حبقها يف االلتزامالدويل حلقوق اإلنسان، بصفة 
 األمن القومي. محاية احرتام حقوق اإلنسان وحفظ النظام العام و  كفالة  هي الذهب

ات، تتباين مكوانهتا، إىل سلط ومؤسس ،تفويضهابزاماهتا الدولية، التإعمال أو تفعيل،  ،مة، يف إطار املالءوطنياً  ،باشر الدولةت  
حبسب اختصاصاهتا وأدوارها ووظائفها، وتبعًا لنطاق تدخالهتا. سلط ومؤسسات تتوىل يف إطار التفويض الضمين أو 

 العام لتقدير النظامو  ،أوال، وحلكم القانون اثنياً  ،أتويلها اخلاص، للمصلحة الوطنية مكانة ومسعة وتباشرهذا العمل الصريح، 
وهذا موضوع سنتعرض  سياً.فنياً وسيا ،االلتزامات األصلية هنج تفعيل تصريف ،بل وتقنيات يتم من خالهلابواسطة س  و  ،لثاً اث

   إليه مبوجب رد مستقل عند التطرق للتنسيق املؤسسايت.

فعيل هل يف نكوص إرادي أو يف مستوايت الت ؟ور اخلللتوايت تفعيل إرادة الدولة وأين جذأين وصلت مس ،السؤال اليوم
ملؤمتنني البارحة واليوم ا أو يف املؤسسات أو يف انسجام األغلبيات املنبثقة عن صناديق االقرتاع أو يف مسؤوليات وأدوار األفراد

 .اإلنسان؟على مؤسسات حقوق 

فس التوصيات ن يبقى السائد، إعادة أتكيد حيث ،صالحياإل يقوقاحل الفاعل هذه القضااي وغريها مفتقدة يف نقاشات
ىل ماضي االنتهاكات ة إالردة احلقوقية والعود"رة من قبيل تكر امل ه، مبواقفالراديكايل املتشدد االجتاه واملناشدات، واليت يقابلها

 .!ةوأن العدالة االنتقالية كانت جمرد مسرحي ،"ستبداد ووضع دستور جديدإسقاط اال"الدعوة إىل وابلنتيجة  ،"ةاجلسيم

ئما وله ، قاميزان احلكم على األشياء حىت يكوناألمور  هذه جبوهرساعد على اإلمسا  ال ي "العدد كلمة"ما تقدمه  إن
 أثر يف تقييم إدارة حقوق اإلنسان والتعدد املؤسسايت وحتدي النجاعة.

أن حقوق  لىعنسان، والدولة وحقوق اإلا جرى يف ربع القرن يف بالدان يف جمال السياسة على ماستنادًا و  ،لقد دافعنا
إرادة الدولة أساس وشرط حاسم يف القانون الدويل حلقوق  على أن ، معياراي،تأسسي اإلنسان شأن سيادي للدولة

 ،مؤسساتيا اليت تول يهو اإلنسان، فهي الطرف امللتزم، واجلهة الضامنة واملكلفة مبتابعة اإلعمال والتفعيل والتتبع، 
تكون السياسة الوطنية أو  عىنامل وهبذا ،تفعيل التدابري اليت التزمت هبا توىلاليت ت لجهاتالقيام بذلك ل شرعية وصالحية

أن شسياسة ضامنة، داعمة، مطورة، حلماية حقوق اإلنسان أو انكرة، رافضة. وألهنا  إما ،السياسة العامة حلقوق اإلنسان
أين سنفهم ف فإن سياسة حقوق اإلنسان ال تعلو عنها حىت ولو كانت البيئة الوطنية أكثر انفتاحا وتطورا. ،سيادي للدولة

 ال جتيبنا. "كلمة العدد" ؟املعيقات والصعوابت

 وال،أ، على مجلة مقومات يف النظام السياسي والدستوري املغريب. كشأن سيادي للدولة ،ي تأسس مفهوم حقوق اإلنسان
لدولة بدءاً من ل ياعل يةسياسعلى الدوام إبرادة  مسنودة ظلتاليت اإلنسان، سائر املكتسبات الوطنية يف جمال حقوق  على

وق اإلنسان، ظلت الدولة صاحبة املبادرات االسرتاتيجية املؤسسة حلق اثنيا،العدالة االنتقالية، وصوال إىل إقرارها يف الدستور. 
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 ، وإطالق مبادرة، وإقرار احلقوق الثقافية األمازيغيةملشاركتهامواصلة حترير املرأة من القيود املعيقة  ما خيص أبرزهاوستبقى 
 وغريها من التحوالت الكربى املماثلة. والنموذج التنموي احلكم الذايتالتنمية البشرية و 

دستوراي، و ا، اسيقيمة ألي التزام دويل يف جمال حقوق اإلنسان، مبعزل عن إرادة الدولة العليا، سيويف ضوء ما سلف، ال 
وبقدر ما تكون إرادة الدولة منحازة حلقوق اإلنسان، بقدر ما تنفتح إمكاانت وشروط تقدمها، وعلى  قانونيا وأخالقيا،و 

متوترة مع اختيار حقوق اإلنسان، بقدر ما تكون منافذ ومسالك احرتامها ، منغلقة أو هذه اإلرادة بقدر ما تكون ،النقيض
 مفتقدة.

ما جرى  له يظل سؤال كبري ومشروع متجدد، ،واحلصائل امللموسة مومع افرتاض كل مقومات وعناصر السياق واإلطار العا
الدولة  وإرادة حتوالت مع خنبة بفعل جهود وجتاوب أمثقافية مؤثرة؟  حركة اجتماعية كان نتيجة  الثالثني سنة األخرية،يف 

لى القوى اجملتمعية القادرة على أن جتعل منها قضية حاضرة بتحدايهتا يف التغيري ع ماهي واليوم ؟تطور جمتمعي وحاجيات
 ."كلمة العدد"مرة أخرى ال تفيدان  مستوى مؤسسات الدولة؟

كقيمة حامسة   عدم إيالء البحث العلمي املكانة اليت يستحقهاب ،وترجع األسباب العميقة لعدم الفهم، بدء ابملندوبية الوزارية
العمل احلقوقي، ومن هنا كان توجهها إىل مبادرة إحداث املؤمتر العلمي اجلامعي حول حقوق اإلنسان كفضاء  يف شرعية

ىل هة إ. وقد جتاوب معها السيد رئيس احلكومة حيث أكد يف رسالته املوجثقايف خالص، مساهم يف تطوير املعرفة احلقوقية
ببالدان، وتروم  مودة اليت تتوخى املسامهة يف الرتصيد املعريف للتجربة احلقوقيةاملندوب الوزاري " أشيد هبذه املبادرة اهلامة واحمل

فتح مسالك التواصل بني ما حتقق من تراكم يف جمال حقوق اإلنسان وبني الفضاء اجلامعي الذي يشكل احلقل الرصني 
 8ق اإلنسان"للمعرفة والبحث العلمي. وأمتىن النجاح والتوفيق للمؤمتر العلمي التأسيسي حول حقو 

طني : " منذ هناية السبعينات وحىت اليوم عشرات اآلالف من الشباب اليالحظ عن حق املفكر املغريب عبد اإلله بلقزيز ن ش 
 يف ميدان حقوق اإلنسان، وفيهم كفاءات عالية القيمة، دعك ممن يشتغلون ضمن أجندات أجنبية.. لدينا جيش عرمرم

لغرب ، وهذه مفارقة صارخة. يف اولكن ليس لدينا نص علمي يف حقوق اإلنسانمن العاملني يف جمال حقوق اإلنسان. 
حينما جتد مجعيات من هذا النوع جتد وراءها تراث علمي. أنت ليس حتت تصرفك مثل هذا الرتاث أو أقل ق ل يل ه، ومع 

 9.فيه املمارسة والفعالية عن مقدماهتا النظرية وتراثها املرجعي"ذلك لديك الكم اهلائل من الفاعلني يف جمال تنفصل 

 عن اإلمساك جبوهر سياسة حقوق اإلنسانالتجزيئية  الرد الثاين : عجز
ل مؤسسات سائت   ،ةالتزامات دول خيتزهلا يفجتزيئي وفق منهج و ، بربودة ،، مع سياسة حقوق اإلنسان"كلمة العدد  "تتعامل 
 ملية.على الضغط على أزرار، أو كأمنا األمر يتعلق مبصفوفة تطبيقات ع ،يا أو كلياجزئ ،يتوقف وكأمنا األمر إدارية، وهياكل

بنفس ابرد عند تقدير الوعاء االسرتاتيجي أو اجملال األصلي الذي تتم فيه سياسات حقوق اإلنسان  "كلمة العدد"تتحر  
 املؤسساتية. 

                                                           
 .2022غشت  3ة السيد رئيس احلكومة إىل املندوب الوزاري املكلف حبقوق اإلنسان، بتاريخ رسال 8 

 .2017يونيو  8، 11حوار يف السياسة وحميطها مع املفكر د. عبد اإلله بلقزيز، جريدة االحتاد االشرتاكي، احللقة  9
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طرف خنبة املنظمة  من على املستوى الوطين، تبلور اترخييانتاج فكري قانوين وسياسي  ،مفهوم سياسة حقوق اإلنسانإن 
املغربية حلقوق اإلنسان على عهد قائدين كبريين السي ادريس بنزكري رمحه هللا والسي عبد العزيز بناين شفاه هللا، وقد كان 

جه اخللل مبناسبة االحتكا  مع معادلة تقييم التقدم وأو  ،احلبيب بلكوش من هذه النخبة. هذا املفهوم تطور تدرجييا األخ
بدأت التحوالت الكربى  منذ ،القطائع اإلجيابية ضمن استمرارية النظام الدستوري والسياسي املغريب سياقورصد املعيقات يف 

 ،لى وجه اخلصوصع ،كانت هيئة اإلنصاف واملصاحلةقد  و  ات من القرن املنصرم،يمع بداية التسعين يف جمال حقوق اإلنسان
 .سياسة حقوق اإلنساناالجتهادات املطورة ملفهوم عديد اجملال احليوي الذي أجنزت فيه 

قراءات جتزيئية  إىل ،أو غري واع   بشكل واع   ،بصفة مباشرة أو غري مباشرة ،منظور سياسة حقوق اإلنسان تغييب فضيي  
ل يف املفاهيم وتدقيق القو  على اتساع الرؤاي اعتماده يساعديف حني لألوضاع واألمور واألحوال املتصلة حبقوق اإلنسان، 

  وموازين التقدير.وزوااي النظر 

ني بعلى معادلة ابلغة التعقيد، تنبين وجواب على السعي الدائم لضمان التوازن  ،تتأسس سياسة حقوق اإلنسان يف األصل
 تتحر  ضمن هذا احلقل وهي ولذلكاحرتام حقوق اإلنسان وحفظ األمن والنظام العام، يف نطاق الدستور والقانون، 

األجوبة  تالالت وأوجه اخلصاص وتقدمياالخحتسني أوضاع حقوق اإلنسان وصيانة املكتسبات ورصد  إىل سعياً  ،احليوي
، واملخطط اإلنسان وحقوق األمهية االسرتاتيجية للخطة الوطنية يف جمال الدميقراطية تربز ،ومن هنا .العملية املناسبة هلا

 ، والثاينكومياحلداعمة وموجهة للفاعل  سياسية،معنوية، و و ثقافية،  ذات قيمة األوىل حيثالتنفيذي املنبثق عنها، 
 واملقبولة وطنياً. التوصيات املقدمة دولياً و وسبل إعمال االلتزامات  تتبع مستوايتعلى  ساعدت   ،ةالتنفيذي مبيكانيزماته

سابقة يف لا ،يف ملك السياسة الوطنية أو العامة هو ،يف األصل ،أو عقار أو تربة ىل أرضيةتستند سياسة حقوق اإلنسان إ
ة ظلت املهيمنة وماتزال وستبقى حىت يف أعرق الدميقراطيات. أما سياس واليت ،الزمن والتاريخ على سياسة حقوق اإلنسان

 ادم الفلسفات والدايانت واحلضارات، مت اإلقرار هبمن أق طبعا ثقافة وقيم ومبادئ، مستوحاةك  حقوق اإلنسان فحديثة،
 .ة الثانيةاحلرب العاملي مععندما هتدد النسيج البشري  ةدولي هيئةأعلى  التزامات دولية يف إطار رمسياً مبقتضى

 فإن األوىل خلاصيةهلذه ااعتبارا و  .توتراهتامن قوة أنسنة السياسة والتخفيف من حدهتا و سياسة حقوق اإلنسان  تستهدف
فذلك جمرد اعرتاف  ،بكوهنا تسمو ،أرقى الواثئق الوطنية أقرت هباي صيغة من الصيغ حىت ولو ال تعلو على السياسة أب

سط املسالك حقوق اإلنسان تتسرب تدرجييا وبصعوبة و  إن، سيما ابلنسبة للدميقراطيات الناشئة ،واعتباري ال غري أخالقي
 االلتزاماتتتوىل تفعيل  والربامج اليتللتطبيقات العملية للسياسة يف االسرتاتيجيات والسياسات العمومية واملخططات  الوعرة

  .الدولية يف جمال حقوق اإلنسان

أن  ،يويةعلى مكانتها احلو ميكن لألوىل، حيث  تعلو سياسة حقوق اإلنسان على السياسة العامة أو السياسة الوطنية،ال 
إذ غ على ذلك، ميثل وضع املندوبية الوزارية خري مثال بلي ،وحىت ال نذهب بعيدا .تتضرر أو أن ترتاجع بفعل ثقل الثانية

عضها ابختصاصات ب ،، تتلمس طريقها مثل الوليدبنية إىل جانب رائسة احلكومةك،  2011انطلقت املندوبية الوزارية سنة 
ابلنسبة للمسامهة يف السياسة احلكومية يف جمال حقوق اإلنسان، وستعرف بفعل أولوية السياسة  ،أكرب منها كما هو الشأن

إىل  منه وضعها التنظيمي والقانوين واملايل، وال تزال تعاين ف  ت  ز ل ز لبفعل إحلاقها بوزارة الدولة،  2017سنة  هزة عنيفة  ،العامة
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عتماداهتا ا رغم التضامن غري املسبوق الذي أبدته فرق األغلبية واألقلية مبجلسي النواب واملستشارين خالل مناقشة ،اليوم
 ، ويشرفها ذلك.، دفاعا عن املندوبية الوزاريةهناية السنة اجلارية امليزانية يف إطار

مة حلقوق اإلنسان االنتهاكات اجلسيمفهوم و  احلق يف احلياة ومنها ،واملصاحلة هيئة اإلنصافعديد توصيات لقد متت دسرتة 
لتعدد االيت كانت موضوعا الختصاصها النوعي، دون أن ترى الطريق على مستوى مشاريع قوانني املنظومة اجلنائية، فهل 

 .العامة ع ال، ألن السبب موجود يف حقل السياسةابلقط ؟تحمل املسؤوليةاملؤسسايت هو من ي

يعود  ، ومت حتيينها ألكثر من مرة وال تزال تراوح مكاهنا، فهلاعتمدت اخلطة الوطنية يف جمال الدميقراطية وحقوق اإلنسانو 
 ومؤثراهتا.  العامة اجلواب ابلنفي طبعا، ألن األمر يتعلق ابلسياسة ؟التعدد املؤسسايت األمر إىل

وسياسة حقوق اإلنسان، سؤال مل يطرق بعد على حنو معريف ومنهجي رصني يف الوسط  العامة سؤال العالقة بني السياسةإن 
قدير التيارات واالجتاهات احلقوقية، بسبب عدم تيه كثري من النظرات ت  احلقوقي املؤسسايت واملدين على السواء، ولذلك ت  

 حقوق اإلنسان. الذي تتحر  فيه سياسة العامة السياسةالسياسة الوطنية و  حقل واملؤثرات الواقعية واملوضوعية اليت حتكم

، ألن نظام ملمارسةيف ا ا بعمليات بناء متدرجةذ سياسة حقوق اإلنسان، إبرادة، أو بتخطيط أو بربجمة فقط، وإمنف  ن   ال ت   
 ،واملكان. ولذلك املمتدة يف الزمانو املعقدة  اإلصالحيةالقطائع اإلجيابية يف ظل االستمرارية، يتم من خالل عديد العمليات 

إن عدم تقدير سياسة حقوق اإلنسان يقود إىل التجزيئية ويف االجتاه اإلصالحي، كما يؤدي إىل التحريض والعدمية واإلنكار ف
 املطلق يف األطروحات املتشددة.  

كامل كيانه، و صالح وعمقه، لقد عاش بعقله وأعصابه احلبيب بلكوش بعديد األمثلة على دقة اإل األخوال حنتاج لنذكر 
لتقدم تعلقة اباألمور امل ليزن ،كثر من غريهأ ،ؤهل يف الوسط احلقوقيامل، وكان يف مقدمة الصفوف، وهو السياسة توترات

املعلنة ساابت واحلمة ابلتوتر سو و ن وسط حساابت السياسة املعقدة املوابلنجاعة وحبظوظ فوز حقوق اإلنسا لرتاجعابو 
  واخلفية.

 سياسة حقوق اإلنسانلالدولة  تدبري طريقةعلى  وقوف التجزيئيةعدم :  الثالثالرد 
الدولة ومؤسساهتا يف جمال حقوق اإلنسان، وفق منظور يعترب "يف ظل هذا النسيج املؤسسايت موضوع  "كلمة العدد  " تقارب

أشري  ما كذاو التعددي، يطرح سؤال التكامل املفرتض يف مؤسسات الدولة لضمان حتقيق األهداف املتوخاة من إحداثها" 
أمول قصد واعث القلق ومتطلبات التصحيح املعدد من ب عندالوقوف من املقالة خبصوص " األخريةإليه يف الفقرة ما قبل 

يا عقلنة األداء وضمان مصداقية املؤسسات وثقة املرتفقني والشركاء داخلالتمكن من اإلرتقاء ابملمارسة وترصيد املكتسب و 
 وخارجيا".

وهر سياسة جبوعدم إمساكها  ،حقوق اإلنسان كشأن سيادي للدولة عدم استحضاروعن  ،التجزيئية القراءةعن عجز يرتتب 
ا يؤدي ابلنتيجة ، مم، عدم مواكبة أو إدرا  أو تتبع ما جيري خبصوص طرق ومستوايت تدبري الدولة للموضوعحقوق اإلنسان

 قوق اإلنسان.مع التزامات الدولة يف جمال ح التفاعل مقارابتاختاذ القرار يف ما خيص أشكال و  لكيفيات إىل قراءة اختزالية
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 ذ وإعداد التقارير واملتابعةاآلليات الوطنية للتنفي أوائلمن دوليا، أبهنا التجربة املغربية بشأن املندوبية الوزارية، اليوم،  مي  ق  ت   
يف سياق  ، هلذاتونظم .اليت ينبغي تقاسم جتربتها على املستوى الدويل ،االختيارات املؤسساتية املفضلة بني منوتعترب 

، لتبادل اخلربات والتجارب حول املوضوع دولية أول ندوة 10والسبعني لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، الرابعةالذكرى 
  اخنراطا يف مسار أممي يروم ترصيد وتطوير هذا النوع من اآلليات الوطنية وإرساء إطار مرجعي انظم ألدوارها ووظائفها.

من  ألوىلا اليت عرفتها حقوق اإلنسان خالل العشرية الكربىعلى خلفية اإلصالحات  ،مبكرا ،لقد ابدرت الدولة املغربية
ل إىل وضع آلية املندوبية الوزارية املكلفة حبقوق اإلنسان، بوصفها الفضاء احليوي الذي يتم من خالله تفعي ،األلفية احلالية

وقد  .لدوليةا االلتزامات االتفاقية يف ضوء سان،نمن السياسة الوطنية حلقوق اإل مستوايت أساسية وأجزاء هامةوتنفيذ 
 املؤسسايت. التنسيق ، وصف األخرية اآلونةيف و لفظ التنسيق،  ،يف مرحلة أوىل ،أطلق على ذلك

 ،ىليف مرحلة أو  ،ريان جيحيث كمل هيئة اإلنصاف واملصاحلة، إىل انطالق ع تعود فكرة التنسيق أنجيدر التذكري، اترخيياً، 
هتا، انضمت رائسة اانضمت وزارة العدل، وعند بداية التخطيط ملتابعة تنفيذ توصي ،ويف مرحلة اثنية ،وزارة الداخلية مع

 وزارية، ولإلنصاف،ية الاملندوب فكرة ولدتقد و  .املالية واخلارجية وكل قطاع حكومي تكون مشاركته ضرورية احلكومة ووزاريت
عالقة املوضوع مع السياق اخلاص وابلنظر ل ،واترخييا ،على خلفية ترصيد جتربة التنسيقالكبري يف بالدان يف حميط صناع القرار 

زارية، تصاص الذي آل للمندوبية الو االخكان إبمكان   ،لدور اجمللس االستشاري حلقوق اإلنسان، وأجواء العدالة االنتقالية
قي متكني املؤسسة الوطنية من دور وازن يف التفاعل مع احلكومة واب أن يكون حمل قطب اسرتاتيجي بوزارة اخلارجية مقابل

 .ة العليا للدولة اختارت إحداث مؤسسة قارة، لكن اإلرادالسلطات العمومية بشأن سياسة حقوق اإلنسان

واألمانة العامة  كبار، من وزاريت الداخلية واخلارجية  نييقانون، ثالثة موظفني للمندوبيةقد أ ع د مشروع املقتضيات املنظمة و 
 .التفاعل الدويل والتنسيقهي  فكراتن موجهتان،للحكومة. وحتكمت يف ميالدها، 

يف جمال  ،صفة اثبتةب العدل والداخلية واخلارجية ،املستوى احلكوميعلى يشار  يف التنسيق املؤسسايت، أكثر من طرف، 
ة واالجتماعية بباقي احلقوق االقتصاديابقي القطاعات احلكومية كلما تعلق األمر وإىل جانبها  ،احلقوق املدنية والسياسية

العامة إلدارة  ، ورائسة النيابة العامة واملندوبيةكافة املؤسسات األمنية  خارج احلكومة،ومن ، والفئوية والثقافية والبيئية
اإلنسان، دون  مع اجمللس الوطين حلقوق ،يتم التواصل، حسب األحوالو  السجون واملندوبية الوزارية املكلفة حبقوق اإلنسان.

  احرتاماً الستقالليته. ريريأن يكون له أي دور تق

دويل حلقوق ملفهوم الدولة الطرف يف القانون ال ، على الوصف الدقيقيف التنسيق املؤسسايت األطرافهذه  حضور ل  د  ي  
 . ن الفهمم القدر الالزمابلتنسيق املؤسسايت، أو أهنا ال توليه  لمأهنا على ع   ،"كلمة العدد"ال يظهر من و ، اإلنسان

ذي ال يتجاوز توفري فضاء الخبصوص التنسيق  الذهول والتفاعل املتوسطيف وضعية  ،يف مرحلة أوىل ،املندوبية الوزارية تظل
دخل حيث سي،  مرحلة اثنيةيف املندوبية بوزارة الدولة هاإحلاقستتأثر بفعل ، و االجتماعات وبنية لوجستيكية ألطراف التنسيق

                                                           
، ندوة دولية حول اآلليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع، نظمتها املندوبية الوزارية املكلفة حبقوق اإلنسان، 2022دجنرب  8و 7احتضنت مدينة مراكش ابململكة املغربية، يومي  10 

 شار  فيها، من خمتلف القارات، مسؤولون رفيعو املستوى عن قطاعات وزارية وآليات وطنية بشراكة مع املعهد الدامناركي حلقوق اإلنسان، وتعاون مع برانمج األمم املتحدة اإلمنائي،
ولية ؤسسات وطنية وإقليمية ودن، ومبشاركة نوعية ملللتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع، وخرباء يف جمال حقوق اإلنسان، وحبضور وازن خلرباء من مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسا

  .عنية بقضااي حقوق اإلنسانم
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لتنسيق، من إجناز املهام ا ابقي مكوانت ومعها وبصعوبة ومتكنت املندوبيةبفعل ضغط السياسة  ،التنسيق برمته دائرة توتر
الذي  ،اجلودة ديحتحتت  ،أدواره، بثقة أقوى، ويسر أفضل ،األخريةاملؤسسايت يف املدة  التنسيق عليه، واستأنفامللقاة 

 .السابقة والراهنة يساءل كل املراحل

يف  تطورت عالقة املندوبية الوزارية مع التنسيق املؤسسايت، حيث كانت ميكن القول، يف إطار التفسري، لقد إمجاالهكذا و 
 . ورأي عالةفاكة وأخريا بنية استقبال وشر  ،ريف مرحلة اثنية بنية استقبال وتوتو  ،مرحلة أوىل بنية استقبال

يف ملفات وقضااي حقوق  وابوج واوينظر  ،التنسيق املؤسسايت يف فضاء املندوبية الوزارية املكلفة حبقوق اإلنسان أطراف يلتقي
 .وابلنتيجة اعتمادها ،وتبادل الرأي بشأهنا واملعطياتتلقي املعلومات على مستوى اإلعداد و  اإلنسان

ة معملها من خالل نظام عمل يومي دقيق يشمل تبادل املراسالت والواثئق وإجراء االتصاالت الالز  وتباشر هذه اآللية 
 . زة ملشروع القرار الذي يرفع للمسؤولني األولنيه   ج  وعقد االجتماعات ال م  

النظر يف مجيع املواقف  ،آلناتوىل التنسيق املؤسسايت يف فضاء املندوبية الوزارية املكلفة حبقوق اإلنسان، منذ نشأهتا ولغاية ي
 العالقة مع االلتزامات االتفاقية لبلدان واألجوبة املرتبطة هبا يفوبياانت السلطات العمومية وكافة التقارير املقدمة يف نطاق 

كما يتوىل   .الواثئق الوطنية ويف مقدمتها اخلطة الوطنية يف جمال الدميقراطية وحقوق اإلنساننظام املساطر اخلاصة وسائر 
ة منوذجية كل ذلك يف إطار شراكو  ،اإلعداد الكامل لكل زايرات اآلليات األممية والتمثيل اخلارجي يف إطار التفاعل الدويل

 حدة.مع األمم املت يف العالقة ومنفذاً لنتائجه ،يف التنسيققاراً وفعالة مع وزارة اخلارجية، بصفتها عضواً 

ملعنية حبماية املؤسسات الدستورية امع  ،والتعاونالتشاور يف جمال حقوق اإلنسان، ليشمل املفهوم السيادي للدولة  ويتمدد
وله مثاال جليا والتشاور ح والربملان مبجلسيه. وميثل إعداد تقرير االستعراض الدوري الشاملحقوق اإلنسان والنهوض هبا 

السيادي، ليطال، اجملال اإلعالمي ذي الصلة ابلبعد يتمدد املفهوم ال يوجد ما مينع، عند االقتضاء أن  كما  على ذلك.
احلقوقي، مبعنييه العام واخلاص، الذي تباشره املؤسسات احملدثة مبقتضى الدستور أو القانون، كاهليأة العليا لالتصال السمعي 

 البصري واجمللس الوطين للصحافة.

ملا جيري من تطور مؤسسايت، والغالب أهنا مكتفية  كلمة العدد "  "ال من قريب وال من بعيد مواكبة  ،وال يظهر مطلقا
وق فكيف يف غياب ذلك يكون احلديث عن إدارة حق شكالنية للمقتضيات املنظمة للمندوبية الوزارية.نصية و بقراءة 

 اإلنسان والتعدد املؤسسايت وحتدي النجاعة؟

اإلنسان، دون أن يكون هلا منظور موجه يف ألمور كربى هتم الدولة والسياسة وحقوق كلمة العدد"،   "تتوجه ذلك ومع 
 املنطلق ويف املنتهى، يفتتأسس  ، ألن سياسة حقوق اإلنسان، من أن ينظر إليها بصفة جتزيئية، فهذه القضااي أكربمعاجلتها

على و من حيث الشكل ومن حيث اجلوهر، على منظومة قيمية متنوعة الفسيفساء، و من حيث الروح ومن حيث البعد، 
اإلصالح والتدرج يف البناء ودرء املخاطر وجلب املنافع وتدبري التوتر وترجيح الوساطة واحلفاظ على املكتسبات  تمدهنج يع

 والبناء عليها، وإنقاذ ما ميكن إنقاذه يف األوضاع الصعبة وإبقاء األمل قائما، أاي تكون الظروف.
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اصة واألدوار اخل يف التدخل احلمائي ومشموالت   ة  يع  ب  ط   عن إدراك التجزيئية : عجزالرابعالرد 
 لألطراف

أساسا من  ، جعلت منه"كلمة العدد  "، نظرا ألن موضوع بعد محاية حقوق اإلنسان عندتتوقف هذه الردود والتعليقات 
 أحكام ثقيلة تستحق التفكيك والتحليل. وقد كثفتها الفقرة القائلة : أسس بنياهنا ورتبت عنه

" إال أن توجه املندوبية إىل إدماج بعد احلماية بشكل مباشر وإعداد تقارير عن وضعية حقوق اإلنسان يف املغرب يدعو إىل 
طرح أكثر من سؤال: هل ستصدر احلكومة تقارير دورية عن مدى احرتامها حلقوق اإلنسان؟ أي أهنا ستكون خصما 

وال مقبولة دوليا. ويف هذه احلالة ماذا عن املهمة املوكولة للمجلس  وحكما يف نفس الوقت اآلن، وهي ممارسة غري مسبوقة
الوطين حلقوق اإلنسان يف هذا الباب واملنصوص عليها بشكل صريح يف القانون املنظم له ويف مبادئ ابريس؟ وكيف سنفسر 

 ".لة األداء؟ ..هذه اإلزدواجية وما قد تفرزه من اختالف يف التقييم والتقدير بني مؤسسات الدولة حول حصي

عن وضعية حقوق  وإعداد تقاريرمحاية حقوق اإلنسان  إلدماج بعدبتوجه املندوبية الوزارية إىل ا يثري هذا التقييم املتعلق
  ايهتا.اكثري االستغراب والقلق الفكري وكأمنا التجربة املغربية يف بداية بداإلنسان، 

ي هلا من أساس مرجعوتظهر وكأن ال  ،مبنطق جتزيئي ،شكال ومضموان ،مع موضوع احلماية، قوالكلمة العدد"   "تتعامل 
مع موضوع عدد" كلمة ال  "تتعامل كما   نسان.التجربة املغربية وال سند هلا من الناحية املعيارية وفلسفة سياسة حقوق اإل

الكبري  الرصيد املعريف احلقوقي املغريب، الذي يشكل اليوم جوهر املكتسبات املنجزة واجلدل ، موضوعيا،فرغبطريقة ت   احلماية،
 الذي يرافقها وطنيا وأجنبيا.... 

ملندوبية توجهها استبعد على ا ،يب كل الغرابةر  م غ  ك  منهجيا وفنيا، أمام ح   نقدمه، وافيايستحق ردا ن هذا التوجه إوحيث 
 ،طوار قولهغريبة األيف صيغة و بل وتساءل عن جدواها معتربا  ،إىل إدماج بعد احلماية وإعداد تقارير عن حقوق اإلنسان

 : ةالتعليقات اآلتي ،معرفياً وسياسياً  ،يستوجب ن كل ذلكإوحيث  !؟هل ستكون خصما وحكما يف نفس اآلن

 الـتأصيل للرصيد املغريب يف جمال التدخل احلمائي  إىل يف احلاجةالتعليق األول: 

التجربة كتابة ق يف  التفكري العمي استعجالية وهي صادرة عن أحد أقطاب احلركة احلقوقية املغربية، على كلمة العدد"  "تشجع 
املوضوعية  حىت ال تبقى رهينة للثقافة الشفوية أو املعاجلات التقنية اجملردة أو القراءات غري، املغربية يف جمال التدخل احلمائي
 املطبوعة أحياان جبزع شخصي. 

 تطوير الرصيد املعريف املسامهة يف ،يتوفر التوثيق املغريب يف جمال التدخل احلمائي على واثئق من شأن حتليلها وأتصيلها
يد، كأننا بصدد صناعة العجلة من جدو ح أكثر من أي وقت مضى، حىت ال نكون يف وضع، وإن أمهية ذلك تطر  .احلقوقي

 زايد القراءات املتسرعة.  يف أعمال احلماية وت  ني   ويزداد األمر أمهية ابلنظر للرتاجع الب  

كوهنا كانت رن املنصرم، يف  من الق األخريالوطنية املغربية، وبصفة خاصة، منذ بداية العقد  احلقوقية قيمة عراقة التجربة تتجلى
يني، الراحل لرواد احلقوقا كبار  من طرف جيل تص د ره ،اإلرادة العليا للدولة التحوالت اجلارية على مستوى متفاعلة مع



 

14 
 

خل مفهوم د ،فبفضل األول .ادريس بنزكرياألستاذ عبد العزيز بناين، واملرحوم األستاذ و  11عبد الرمحان اليوسفي األستاذ
 12للتدخل احلمائي، ربيةاملغ املنظومة املرجعية ،املعايري الدولية ومبادئ الرصد والتوثيق والتصدي لالنتهاكات وإعداد التقارير

 ، تعززت املنظومة مبعايري وقواعد التفسري والتعليل والتكييف املرجعي، يف نطاق سياسة حقوقوالثالث وبفضل الثاين
  .13اإلنسان

كما دخل بفضل الراحل ادريس بنزكري، وألول مرة ال تأصيل املرجعي للربط بني السياسة وحقوق اإلنسان من خالل إبداعه 
"طي صفحة املاضي"، أي نعم ولكن: كيف نطوي الصفحة دون  اخلاص جلوهر النظرية املغربية حول العدالة االنتقالية.
ات القمع السياسي وانتهاكات حقوق اإلنسان اجلسيمة اليت جيرتها قراءهتا واستيعاب دروسها؟ كيف التخلص من تراكم

نضمن التوازن  وكيف !الضحااي واجملتمع ككل، وكيف حنمي البالد وحنصن أجيال املستقبل من مسبباهتا وآاثرها املدمرة
ا تعرض له آالف ارتكب من أفعال تعسفية ومب الضروري أخالقيا وإنسانيا بني اإلقرار العلين مبسؤولية الدولة وموظفيها يف ما

الضحااي من اضطهاد وإهدار لكرامتهم ومسعتهم ومس بسالمتهم اجلسمانية والعقلية وحرماهنم من الروابط العائلية وفرص 
 14العيش من جهة، وبني التوافقات والتسوايت السياسية اهلادفة إىل املصاحلة واالنتقال إىل الدميقراطية.

  اعترب:، عندما نسانحلركة حقوق اإل متطوريف صياغة منظور  ، مسامهةريس بنزكري رمحة هللا عليه، قبل ذلكسي اد وقدم

حركة حقوق اإلنسان مبخاضها الواسع إىل اعتبارها، ككل حركة اجتماعية وسياسية إنسانية، سلسلة  عند تعريف أميل.." .
مرتكبة من األفكار واملعايري واملؤسسات واملساطر وقواعد العمل وأفعال مجاعية موجهة خلدمة قضية النهوض حبقوق اإلنسان 

نشغل فيه أو تباعد حسب األفق الذي تنطلق منه أو احلق الذي توتعزيزيها، واحلركة هبذا املعىن تتهيكل كدوائر تلتقي أو ت
الوسائل اليت تعتمدها، لكن القاسم املشرت  اليت جتعلها تنخرط كلها يف احلركة الواسعة هو اعماهلا للمفاهيم وامليادين املتعارف 

 15عليها كمرجعية عاملية حلقوق اإلنسان".

قوق ل التدخل احلمائي احلقوقي، الذي ابتدأ اترخييا، يف نطاق عمل منظمات حتتميز التجربة املغربية، بعراقتها يف جماو 
لتجربة يف العشرية األوىل من األلفية اجلديدة، وفق قواعد متطورة يف نطاق ا ،مرحلة أوىليف  اإلنسان الوطنية قبل أن يستقر

 الوطنية للعدالة االنتقالية، واجمللس االستشاري حلقوق اإلنسان.

جنزت أ   ،ةتقارير رصينة ذات طبيعة أتسيسي ، من خالل أعمالاجمللس الوطين حلقوق اإلنسان عملب وتعزز التدخل احلمائي
ما عمل ك  ومراكز محاية الطفولة والصحة العقلية. أزمة السجون وأنشطة الطب الشرعي ، من بينهايف إطار أعمال ميدانية

                                                           
، منشور 1987تونس ربية حلقوق اإلنسان بحنيل هنا على العرض املؤسس لألستاذ عبد الرمحان اليوسفي حول األمم املتحدة: الصكو  واآلليات املقدم إىل املؤمتر األول للمنظمة الع 11 

  .415، ص 2018جرى شذرات من سرييت كما رويتها لبودرقة، الطبعة األوىل فرباير  يف كتاب عبد الرمحان اليوسفي أحاديث يف ما
 ، نفس املرجع.مداخلة األستاذ عبد الرمحان اليوسفي 12 

، 1996حركة حقوق اإلنسان واحلماية، مداخلة يف أشغال اجلامعة الصيفية الثانية للجمعية املغربية حلقوق اإلنسان، شتنرب  حنيل على اإلسهام اهلام للمرحوم ادريس بنزكري حول 13
 .173 التضامن، صمنشورات 

لقسري وعائالت التعسفي واالختفاء ا التحضريية، ورقة عمل، مشروع أرضية أتسيسية للمنتدى املغريب من أجل احلقيقة واإلنصاف )منتدى جمموعات ضحااي االعتقالاللجنة  14
 املختطفني جمهويل املصري ابملغرب(.

انئب رئيس املنظمة املغربية حلقوق اإلنسان، مداخلة يف أشغال اجلامعة الصيفية الثانية للجمعية املغربية حلقوق اإلنسان  ادريس بنزكري حركة حقوق اإلنسان واحلماية 15 
 .173الصفحة / منشورات التضامن 1996شتنرب 
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ولإلنصاف، كان  ،حبثية، استهدفت اجلوانب اليت تتطلب تدخال تشريعيااجمللس الوطين على إصدار أعمال ذات طبيعة 
ملومين الذي حتمل توالها ابقتدار كبري األستاذ ندير االيت  ،، أثر كبري يف إجناز أعمال املؤسسة الوطنيةةاجلامعي اخلربةحلضور 

 .هبا وقتها مسؤولية مدير

ائية، اليت تضمنت جوانب مح صدار تقاريره السنويةإبوبصفة نوعية ، 2019واستأنف اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان منذ العام 
 فعلية حقوق اإلنسان ضمن منوذج انشئ للحرايت،، 2019لتقرير السنوي عن حالة حقوق اإلنسان ابملغرب لسنة اب بدء

وانتهاء   ،جديد: وضع استثنائي ومترين حقوقي 19كوفيد   حول حالة حقوق اإلنسان ابملغرب، 2020التقرير السنوي و 
 على الفئات اهلشة ومسارات الفعلية، وقد 19تداعيات كوفيد  2021لتقرير السنوي عن حالة حقوق اإلنسان لسنة اب

 إضافة إىل تقارير ،الوطنية للوقاية من التعذيب حول عمل اآلليةتضمنت هذه اإلصدارات السنوية، تقارير األوىل من نوعها 
 .أحداث معرب مليليةومؤخرا تقريره حول ، احتجاجات احلسيمة، األبرز حول التقريروعاتية تقدمها موض

ض جوانب التدخل يالء أمهية خاصة لبعإب ،اليت ربطت بني الدميقراطية وحقوق اإلنسان ،التجربة املدنية احلقوقية تمتيز و 
ة العمل الرايدي اهلام الذي قادته حبنكة واقتدار وكياسة مهنية األستاذة خدجيمن خالل  ،يف العشرية املنصرمةاحلمائي، سيما 

لى ع ،على وجه اخلصوص ،نصبا" الذي من أجل الدميقراطية وحقوق اإلنسان الوسيط"مجعية  عمل مروازي من خالل
مهت آليات حقوق اإلنسان وما  ،هامة ميدانية وأسفر عن أعمال ،شباب من أجل محاية حقوق اإلنسانشتغال مع اإل

خيص الوساطة والرتافع ووضع احلقوق واحلرايت ودور الفاعلني مبنطقة الصحراء. كما أصدر مركز دراسات حقوق اإلنسان 
والدميقراطية تقريره اهلام حول وضعية السجون يف املغرب على ضوء املعايري الدولية والتشريعات الوطنية وضرورة اإلصالح 

2016-2021. 

واتسع نطاق املتفاعلني مع محاية حقوق اإلنسان، يف انسجام مع اآلفاق الواسعة اليت فتحتها بالدان سياسيا ودستوراي، 
 هم ووظائفهم يوما عن يوم، كاجلمعيات املشتغلة يف جمال محاية النساء واألطفال ضحاايار لتشمل متدخلني آخرين، تتزايد أدو 

ل واالعتداءات املاسة ابلكرامة اإلنسانية، ومهنيو الطب الشرعي، وبذات الدرجة سوء املعاملة وسائر أشكال االستغال
حا لدخول فاعلني شوسيبقى جمال التدخل احلمائي مر  املة يف التنمية والشأن احمللي.يتعاظم تدخل الصحفيني واجلمعيات الع

 ونشطاء آخرين.

ظى بعناية خاصة،  ابتت حت ،تتبع حقول وفضاءات أخرى املغريب احلقوقي يف جمال ديرصال تقوية تتعاظم احلاجة إىلو 
 نوع جديد يؤشر إىل اكضماانت احملاكمة العادلة وسالمة البيئة وتدبري املال العمومي وما يتصل ابلتخليق والشفافية....، مم

 . من النشطاء يف جمال حقوق اإلنسان

لتدخل ل حبكم تنوع احلقوق اليت انصبت عليها، إمكاانت أوسع ،التزامات الدولة يف جمال حقوق اإلنسانأطلقت  ،وهكذا
جمللس ، على مستوى املؤسسات الدستورية الوطنية ويف املقدمة اكل يف اختصاصه، تفاعل متدخلني متعددينب احلمائي،

قوق حب املكلفة ةياملندوبية الوزار  قلبهميف جمال حقوق اإلنسان، ويف  الوطين حلقوق اإلنسان، وأطراف التنسيق املؤسسايت
 اإلنسان، وكذا منظمات حقوق اإلنسان، املنخرطة يف مسارات وديناميات اإلصالح وحتسني أوضاع حقوق اإلنسان.
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 يملستويني السياسااختيارا اسرتاتيجيا للمملكة املغربية، مت التأسيس له على  محاية حقوق اإلنسان خ بُعدس  ر  تـ   لقد
إصالحية   ةديناميات حقوقيمتواصلة ومنتظمة، من خالل  ،نوعية ،ات، وشهد تطوراتي، هناية عقد التسعينواملؤسسايت

 ،حلقوق واحلرايتملنظومة ابدستور ، 2011مت أتصيلها، عام  اليت ،املغربية االلتزامات الدولية للمملكة موصولة بتنامي ،كربى
االلتزامات االتفاقية  ، تعدت، تقدمي التقارير يف نطاقوممارسات فضلى لتحوالت نوعيةالرتبة اخلصبة  الذي ع م ق القيم وو ف ر

األول  نياالختياري نياالنضمام إىل الربتوكول نظام البالغات الفردية الذي اتسع معلتشمل التفاعل مع الشكاايت املقدمة يف 
 .يز ضد املرأةتميامللحق ابلعهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية والربتوكول امللحق ابتفاقية مناهضة ال

لذي  ا كل هذه األبعاد املتعددة للتدخل احلمائي، بكلمة العدد  أشد االستغراب لعدم اهتمام يف ضوء كل ذلك ستغربون
كاد يصبح، "عقيدة" مغربية يف جمال احلماية، ينشغل به التنسيق املؤسسايت واجمللس الوطين حلقوق اإلنسان ومنظمات 

 . ةخطااب وممارس ،حقوق اإلنسان واإلعالم، كما أضحى ميثل اجملال املفضل لالجتاهات اليسارية وأقصى املعارضة

  موالتهوملش لتدخل احلمائياملكانة املتزايدة ل مواكبة عن التجزيئيةالنظرة عجز  :الثاينالتعليق 

كار األف والسيمامن قيم ومبادئ حقوق اإلنسان، ، كجزء من سياسة حقوق اإلنسان  التدخل احلمائي مفهوم ينهل
من قبيل "احلرية والعدل والسالم"، "جتاهل حقوق   واملفاهيم البليغة الواردة يف ديباجة اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،

اإلنسان وازدراؤها قد أفضيا إىل أعمال أاثرت بربريتها الضمري اإلنساين"، "البشر قد اندوا ببزوغ عامل يتمتعون فيه حبرية القول 
لنظام القانوين إذا اية اوالعقيدة وابلتحرر من اخلوف والفاقة كأمسى ما ترنو إليه نفوسهم"، "أن تتمتع حقوق اإلنسان حبم

أريد للبشر أن ال يضطروا آخر األمر إىل اللجوء إىل التمرد على الطغيان واالضطهاد"، "تساوي الرجال والنساء"، "حتسني 
رورة لتمام ضمستوايت احلياة يف جو من احلرية أفسح"، "التقاء اجلميع على فهم مشرت  هلذه احلقوق واحلرايت أمرا ابلغ ال

متثل محاية حقوق اإلنسان، الدافع األساس لقيام منظومة حقوق اإلنسان العاملية، غداة احلرب وبذلك  .ذا التعهد"الوفاء هب
أن  ، ضوء ذلكيف ،التجزيئية ال تدر  النظرةو للحماية كمصدر ومبدأ موجه ووسيلة وهدف.  العاملية الثانية، اليت أصلت

  .شريعيةالتنفيذية والقضائية والت من خالل سلطاهتا ومؤسساهتا تباشرها محاية حقوق اإلنسان وظيفة أصلية للدولة

وما قد تثريه  ،قصد ابلتدخل احلمائي، التفاعل الديناميكي مع ادعاءات التعرض لالنتهاكات والشكاوىي  ولتقريب الصورة 
ة يف جمال حقوق والتزامات اململكة الدولييف نطاق احلقوق واحلرايت املنصوص عليها يف الدستور إجرائية وجوهرية  من قضااي
كييف املرجعي التو ، االختصاصتفسري و الطبيعة والنطاق واملقومات، يدخل ضمن مشموالت التدخل احلمائي، و  اإلنسان.

 . التحرايت والتحقيقات الوساطة والتوفيق واملساعي الالزمة والتدخل االستباقيو إجراء األحباث و النتهاكات حقوق اإلنسان، 

القة وطيدة مع يف ع لدستور كمصدر مرجعي وكسند للدفع،يتأسس التدخل احلمائي، على اإلرادة العليا للدولة كأساس، وا
اكمة ألمن ومحاية حقوق اإلنسان، وصوال إىل دور القضاء يف إطار أتمني احملاباملوكولة للنيابة العامة وما يتعلق  االختصاصات

على  ،ق اإلنسانحلقو  اجمللس الوطينبصفة متقدمة عاجلها اليت وضوعات امل، الصنعةكما يشمل من حيث قواعد . العادلة
والبحث يف الصحة  ،مبعاجلة الشكاايت، والبحث يف ادعاءات التعذيباملرتبطة ملوضوعات يتعلق ابفيما  ،وجه اخلصوص

 ،ؤسسات السجنيةوالتحقيق يف امل ،والتحري يف مراكز اإلصالح والتهذيب اخلاصة حبماية الطفولة ،العقلية وحقوق اإلنسان
 ذيب.وإعداد التقارير، وحاليا يف جمال الوقاية من التع ،ومالحظة ضماانت احملاكمة العادلة ،ورصد التجمهر والتظاهر السلمي
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 ال محاية حقوق اإلنسانني يف جمم  ظ  عن النظر للمتدخلني األصليني واملن   التجزيئيةالتعليق الثالث: عجز النظرة 

ورية، بوصفه، السلط الدست احلقول األصلية الختصاصاتالتدخل احلمائي يف جمال حقوق اإلنسان، وهو ي راع ي  يُباشر
انبثقت من التزامات الدولة يف جمال حقوق اإلنسان، اليت يعترب من أوكد واجباهتا، االنتباه ألي خرق حمتمل  آلية جديدة،

هي  ريةبسلطها الدستو  الدولةة، أو التصدي، عند حصول االنتها ، وبذلك تكون حلقوق اإلنسان على مستوى اليقظ
اجمللس الوطين   دورأييت ظة وتتبعا وتصداي ويف مستوى اثنالفاعل املركزي واملتدخل احلمائي األصلي حلقوق اإلنسان يق

، ويتباينون، تبعاً لذلك، فيما هو مشرت  يف جمال احلمايةيلتقي املتدخلون و  ، مث اجملتمع املدين بصفته فاعال.حلقوق اإلنسان
ما  وهكذا ميكن أن نقف من حيث املبدأ على ،املنعقد لكل واحد منهم االختصاصفيما خيص نوعية تدخلهم، ابعتبار 

 :ييل

لدستورية أعمال السلطات ا حدود وضفافالتدخل احلمائي، من حيث املنطلق والنتيجة، يف نطاق ما تسمح به  يُباشر
 الثالث، التشريعية والتنفيذية والقضائية، اليت ختتص، بصفة أصلية ونظامية، حبماية حقوق اإلنسان.

، اختصاصها يف جمال محاية حقوق اإلنسان، بصفة أساسية، على مستوى وضع التشريع وتطويره السلطة التشريعية، متارس
ن واملكان، يف نطاق اوعلى املستوى الرقايب يف إطار مساءلة السلطة احلكومية. وميكن هلا أن تباشره، بصفة حمددة يف الزم

 التقصي الربملاين.

قافية اية حقوق اإلنسان، يف أبعادها وجماالهتا املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثمح السلطة التنفيذية، وتتوىل
والبيئية، بواسطة التدابري واآلليات، ومن خالل السياسات العمومية املوصولة ابالسرتاتيجيات واملخططات والربامج، الوطنية 

 واجلهوية واحمللية.

ماية حقوق األشاا  واجلماعات وحرايهتم وأمنهم القضائي حبحمدد دستوراي، كما هو   وتتص السلطة القضائية،
 وتطبيق القانون.

حقوق  ، من خالل الرصد واملراقبة وتتبع أوضاعبصفة عامة، التدخل احلمائي، يباشر اجمللس الوطين حلقوق اإلنسانو 
ليات باشرة التدخل احلمائي بواسطة اآلاإلنسان، وبواسطة إجراء التحرايت والتحقيقات. ويواصل على وجه اخلصوص، م

، "قوق الطفلاآللية الوطنية لتظلم األطفال ضحااي انتهاكات حو"الوطنية احملدثة لديه، "اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب"، 
 ."اآللية الوطنية اخلاصة حبماية حقوق األشخاص يف وضعية إعاقةو"

رفعها ، التدخل احلمائي يف إطار التوثيق والرصد والتنديد ابالنتهاكات واملطالبة بتباشر منظمات ومجعيات حقوق اإلنسانو 
 .الرتافعو  وجرب األضرار املرتتبة عنها. وهلذا ختتص بتلقي الشكاايت وإجراء األحباث والتحرايت وإصدار التقارير

البيئة الوطنية،  يف مباشرة التدخل احلمائي يف نطاقوهكذا ي لت ق ي األطراف املتدخلون، السالفو الذكر، على تباين مواقعهم، 
 ابإلرادة السياسية العليا للدولة ومبقتضيات الدستور. املوصولة
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   عن فهم الدور اخلا  للمندوبية الوزارية يف جمال التدخل احلمائي التجزيئيةعجز  التعليق الرابع :

ملرسوم اب عمالً  دخل احلمائيالت وضمن التنسيق املؤسسايت، ،بصفة أصلية، تباشر املندوبية الوزارية املكلفة حبقوق اإلنسان
رأي يف مشاريع وإبداء ال املالءمة اقرتاح وعلى وجه اخلصوص، من حيث ،املنظم هلا، بتنسيق مع القطاعات الوزارية املعنية

واملالحظات املرتتبة  تتبع التوصياتو أجهزة املعاهدات املتعلقة حبقوق اإلنسان  أمامالتقارير الوطنية  وتقدميوإعداد  النصوص
اآلليات واإلجراءات اخلاصة مبجلس حقوق اإلنسان واملفوضية السامية  معوكذا ما يتصل بتنسيق العالقة  ،عن فحصها

 حلقوق اإلنسان.

النسبة الغالبة فيه حول  ور  د  من خالل التنسيق املؤسسايت، عمال يوميا ت   ،تواصل املندوبية الوزارية املكلفة حبقوق اإلنسان
أصحاب و  هيئات املعاهدات ابلتفاعل مع الشكاايت والبالغات املقدمة يف إطار والايت األمر ويتعلق ،التدخل احلمائي

واصل تفاعلها على مستوى كما يت  ،القسري والتعذيب واالعتقال التعسفي وحرية التعبري ابالختفاءاملساطر اخلاصة املكلفني 
ا يتعلق ابحلوار االسرتاتيجي موضوعات. ويبقى عملها مسرتسال فياملتعلقة هبذه امل ةإعداد التقارير يف إطار االلتزامات االتفاقي

لصادرة عن منظمات البالغات والبياانت والتقارير ا إغفالتقرير اخلارجية األمريكية، دون بعالقة  ،املغريب األمريكي غري الرمسي
 ن كل هذه األعمال تتصل بسؤال تقييم أوضاع حقوق اإلنسان ابملغرب من منظور احلماية.أ كوال شدولية غري حكومية. 

، أو مواكبة ريغلكل من مل يفهم التدخل احلمائي عند املندوبية الوزارية، وظلت نظراته  تتضح الصورة أكثر، حىتو وهكذا 
ن املكتسبات، ع من مدخل الدفاع أوال، ،حبماية حقوق اإلنسان ، معنيةالوزارية ن املندوبيةفإ .أو غري مستوعبة لتبسة،م  

ة، يف نطاق  ، خمتصة بتلقي وحتليل املعطيات النوعيواثلثاالتفاعل مع ادعاءات انتهاكات حقوق اإلنسان، ، من خالل واثنيا
وزايرة  ال تقوم أبعمال التقصيكما أنه ولئن كان الغرض من التدخل احلمائي أ  ،السالفة الذكر االختصاصكافة مشموالت 

رص ، تلتقط وتتلقى، حب، ولكنهااألماكن ومالحظة احملاكمات، كما يقوم اجمللس الوطين بذلك، انسجاما مع اختصاصه
 عنية مبناسبةمن القطاعات امل كل املعطيات النوعية املتحصلة من عمل اجمللس الوطين، ومن األجوبة اليت تتلقاها  ،شديد
تقوم بدراسة وحتليل  و  الشكاايت اليت تتوصل هبا، كما تتابع املعطيات النوعية الصادرة عن منظمات حقوق اإلنسان تدبري

بذلك و  التحري.البحث و  القيام أبعمال من دعم الشراكات اليت تتوىلوبية ، وال شيء مينع املندكل ذلك يف إطار وظائفها
 .يف قلب احلمايةوبكل املعاين، تصب  ،املندوبية الوزارية "مهنة"إن ف

 ي للتدخل احلمائ من مناقشة تصور املندوبية الوزارية التجزيئيةالنظرة  هترب اخلامس:التعليق 

إلنسان، اليت ، أن تتوىل املندوبية الوزارية املسامهة يف تعزيز محاية حقوق ااحلقوقية األوساط بعضوما تزال تلقت بذهول كبري 
 التفاعل الديناميكي مع ادعاءات حصول انتهاكات حلقوق اإلنسان، يف سياقتعين انسجاما مع ما ذكر يف التعليق السابق 

طة بسياسة واألوضاع العامة واخلاصة املرتب طياتدراسة وحتليل املعحاالت خاصة أو إثر وقائع وأحداث بعينها أو يف سياق 
حقوق اإلنسان، أو مبناسبة تفاعل املندوبية الوزارية، مع التقارير، موضوع التزامات الدولة يف اجملال أو يف إطار الدبلوماسية 

ظهر نتائجه عية، وتاحلقوقية. ويباشر التدخل احلمائي، إما يف إطار االستباق أو الرصد، من خالل معاجلة املعطيات النو 
  .16"بصفة خاصة يف آلية التقارير، عامة أو خاصة أو موضوعاتية

                                                           
  .6ص  4، فق مصدر سابقتقرير املندوب الوزاري املكلف حبقوق اإلنسان حول االستعراض اخلاص،  16
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مرسومها يف األصل غي صائصحيح أن  .يف النسيج املؤسسايت املندوبية الوزارية ضيقة ملكانة لزاوية التجزيئية القراءة تقدم
مسؤولية  ليت تتوىلااتبعة إداراي لرائسة احلكومة  ابعتبارها ،وضعوها يف إطار بنية ملحقة برائسة احلكومةأحلقوها كبنية 

اج أن على املندوب الوزاري، وال حنت ،رائسيةرئيس احلكومة سلطة لكن ذلك ال يعين أن ل .اإلدارة املغربية على اإلشراف
 ابلسند الدستوري ألصل التكليف. التجزيئيةنذكر النظرة 

عندما  ،الرسالة امللكية السامية مبناسبة ختليد الذكرى السبعني لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ،لقد قطعت الشك ابليقني
ما دعت ك  ودعت إىل جتديدها وتكييفها وتعزيز مكتسباهتا وتقوية وسائل عملها. ،وصفت املندوبية الوزارية ابملؤسسة

 ان.املندوب الوزاري إىل إيالء عناية خاصة لتعزيز محاية حقوق اإلنس

املندوبية الوزارية بصفة ديناميكية يف إعداده ومبناسبة احلوار  هتفاعل معالذي ت 17تقرير اخلارجية األمريكية جيدر التذكري أنو 
ئات األمم املتحدة بشأن استجاابت احلكومة هلي املندوبية الوزارية املكلفة حبقوق اإلنسانتنسق " :اعترب  االسرتاتيجي غري الرمسي

 ."وتعمل كهيئة استشارية رئيسية للملك واحلكومة بشأن حقوق اإلنسانااللتزام ابملواثيق مبوجب املعاهدة 

 وموقف املندوبية الوزارية من تقييم أوضاع حقوق اإلنسان التجزيئيةالتعليق السادس: النظرة 

، الشك ابليقني، عندما أكدت 18للسيد رئيس احلكومة إىل املندوب الوزاري املكلف حبقوق اإلنسان التفاعليةقطعت الرسالة 
وال يفوتين هبذه املناسبة أن أهنئكم على إطالق "مبادرة االستعراض اخلا " اليت هتدف إىل تقييم بصريح النص " 

  ".ادعاءات انتهاكات حقوق اإلنسان ببالدان، والتواصل بشأهنا

ية على استنتاجات التقرير، ومعطياته النوعية وتوصياته، واملنهج وبعد اإلطالعرئيس احلكومة "السيد رسالة وأضافت 
أمهية التشاركية املعتمدة، أنوه جبودة حمتواه وأبمهيته يف تسليط الضوء على احليوية املؤسساتية لبالدان على خمتلف املستوايت، و 

 األوراش والدينامية اليت يقودها املغرب يف جمال حقوق اإلنسان." 

مي حول وضعية حقوق اإلنسان، من صميم اختصاص املندوبية الوزارية، فهي تقع يف قلب يإعداد تقرير تقي د  ع  ي    ،نعم
ملتصلة ابلتزامات االتنسيق املؤسسايت الذي يتفاعل يوميا مع ادعاءات انتهاكات حقوق اإلنسان ويف صلب إعداد التقارير 

ماية السرتاتيجية، األمريكية واألوروبية، اليت تويل ملوضوع احلبلدان الدولية ذات الصلة، وهي حاضرة يف قلب احلوارات ا
 .املندوبية الوزارية يف اشتبا  دائم مع محالت مضادة لبلدان يف جمال حقوق اإلنسانفوفضال عن ذلك  ،مكانة خاصة

وأتسيس احلركة  وتبقى أسرية لنظرة حتكمت يف ظروف ،عجزا بينا يف التعاطي مع موضوع احلماية التجزيئيةالنظرة  ز  رب   ت  
ة بقول كلمة العدد " هل ستكون خصمًا وحكمًا وهي ممارسة غري مسبوق هناية العقد السبعيين من القرن املنصرماحلقوقية 

 هذا القول يرجع منع .اخلصم واحلكم اليوم قول مستغرب، ما معىن اخلصم واحلكم؟ وأين يوجدل وإنه حقاً  .وال مقبولة دولياً "
لثقافة حقوقية سادت زمن ماضي االنتهاكات اجلسيمة، حيث ال دستور حلقوق اإلنسان وال منظمات حلقوق اإلنسان وال 

وزارة ل فقط .جملس وطين وال آلية الوقاية من التعذيب وال حماكم إدارية وال غريها من ضماانت احرتام حقوق اإلنسان
ي جهة الفصل وكانت ه ، األداة التنفيذية لسياسة الدولة يف القمع، بواسطة املعتقالت السرية... وكانت ،آنذا  الداخلية

                                                           
  17 مقتطف من تقارير اخلارجية األمريكية السنوية حول وضعية حقوق اإلنسان برسم سنة 2019 و2020 و2021.
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 .!..ال حمل له من اإلعراب واالستعمال حىت ،واليوم حقيقة ،يف الرتخيص للجمعيات... من هنا جاء استعمال هذا الوصف
ة املتسببة اخلصم اليوم حلقوق اإلنسان، هو الفرد أو اجلهإن  وثقه تقرير هيئة اإلنصاف واملصاحلة. ،التاريخ واحلكم على هذا

لس الوطين توصيات الصادرة عن اجملهو القضاء اجلنائي أو القضاء اإلداري، وهبذا املعىن، فحىت ال م  ك  واحل   ،يف االنتها 
 ق اإلنسان.، وإمنا حمفزات على مواصلة حتسني أوضاع حقو م  حب  ك  واآلليات األممية ليست حلقوق اإلنسان 

  ن مناقشة تقييم املندوبية لوضعية حقوق اإلنسانمتتهرب  التجزيئيةالتعليق السابع : النظرة 

دث، سياسياً، فكيف سنتح .تقييم أوضاع حقوق اإلنسان أسبااب أو شروحا أو حىت إشارات عن التجزيئيةال تقدم النظرة 
يف تقرير  19 بقوهلا يف تقييم أوضاع حقوق اإلنسان حتملت املندوبية الوزارية مسؤوليتها لقد، .!معرفياً عن احلكامة؟و ثقافياً، و 

جمال  على اإلشكاليات املثارة يف وال يغض الطرفاملندوب الوزاري، الشمس ابلغرابل،  ال يغطي"، االستعراض اخلاص
الصمت إزاء ما هو مطروح من اختالالت أو أوجه خصاص وحتدايت  وال يسلك ابلنتيجة سياسةمحاية حقوق اإلنسان، 

 . "واقعية، تعرقل إىل هذا احلد أو ذا  محاية حقوق اإلنسان
وعلى النقيض: عدم  ،حتليل كافة املعطيات النوعية واالستنتاجات السالفة الذكر، واخلالصات العامة املذكورة أعاله يفيد "

"، وعودة االنتهاكات اجلسيمة، وغريها من صيغ االدعاءات على أساس سليم. لقد قطعت الردة احلقوقيةاستناد خطاب "
، على صعيد 2011بالدان مع ذلك، وبصفة هنائية، على ضوء أعمال هيئة اإلنصاف واملصاحلة وما انتهى إليه الدستور سنة 

 يف أزمة تقع. محاية حقوق اإلنسان يتعلق األمر، على خالف ذلك، بوجود أزمة تطور نظام " 20." احلقوق واحلرايت
اظ عليها ترصيد املكتسبات واحلف أزمة هتمبني محاية حقوق اإلنسان وحفظ األمن والنظام العام.  ُصل ب معادلة التوازن

شريع يف إطار . أزمة ختص تدخل التويف اجململ ومن حيث الطبيعة يتعلق األمر أبزمة منو ال أزمة تراجعومواصلة البناء. 
ومن جهة أخرى ما يتعلق بتعزيز التدخل احلمائي واالستباق والوساطة عالقة  ،ءمة، لتقوية احلماية القانونية من جهةاملال

 بتدبري التوتر.
وال تنفرد بالدان، أبزمة تطور نظام محاية حقوق اإلنسان. إهنا أزمة تعيشها عديد البلدان. كما أن عديد اآلليات األممية 

، سيادة الرتاخي على مستوى االلتزامات الدولية املتعلقة ابلتفاعل يالحظ " 21."اإلنسان، تقر بذلكاملعنية حبماية حقوق 
مع نظام األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، وكانت أبرز حاالهتا التأخر يف وضع بعض التقارير الوطنية، ويف مقدمتها التقرير 

نة الفرعية تفاء القسري، والرتدد يف نشر تقرير زايرة اللجخاإلص من األويل حول إعمال االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخا
ملنع التعذيب للمغرب. واحلال أهنما معا يربزان اجلهود اليت ميزت الرصيد الوطين املرجعي يف اجملال والذي متت دسرتته أبعلى 

نوع من الرتدد يف تفعيل منظومة التدخل احلمائي، اليت هي من صميم  يالحظ "و .22"قرار للدولة ابعتبار وجاهته
مبناسبة الذكرى  الرسالة امللكية السامية،النوعية والوظائف األصلية للسلطة التنفيذية، سيما، بعدما قطعت  االختصاصات

ا للدولة وتوجهها اإلرادة العلي السبعني لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، الشك ابليقني، حول املوضوع، ابعتباره من صميم
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أتخر يف إعمال املقتضيات الدستورية على مستوى قوانني محائية، اسرتاتيجية وحيوية  يالحظ "كما   23."األبرز حول املوضوع
وكذا  .24"يف جمال محاية حقوق اإلنسان ويف مقدمتها قوانني املنظومة اجلنائية والتجمهر والتظاهر وأتسيس اجلمعيات

، عالقة مع ما ذكر، التذبذب يف تتبع مسار اعتماد خطة العمل الوطنية يف جمال الدميقراطية وحقوق اإلنسان اليت يالحظ"
، وظلت موضوع تباين يف الرأي من قبل املعنيني هبا، قبل أن تسرتجع 2010انتهت جلنة اإلشراف من إعدادها يف سنة 

  .25"وبقائها بعد ذلك تراوح مكاهنا 2017واإلعالن الرمسي عنها يف دجنرب عافية حتيينها وتدقيقها واعتمادها من قبل احلكومة 

 ملندوبيةا ن تردد. إنه تقييم وتنفرد بهكومة بدو احل، ودعمته رائسة الوزارية ملندوبيةهذه هي جتليات وصور التقييم الذي أجرته ا
ستوى التطور تقييم، ابملعىن الثقايف والسياسي، مل، من منظور تعزيز محاية حقوق اإلنسان، الوزارية املكلفة حبقوق اإلنسان

احلاصل يف البالد، تقييم ال يتعارض مع ابقي التقييمات الوطنية املؤسساتية، سواء تلك الصادرة عن اجمللس الوطين أو اجمللس 
نت املندوبية لبل وأكثر، ويف إطار تعزيز محاية حقوق اإلنسان، أع ،االقتصادي واالجتماعي والبيئي أو مؤسسة الوسيط

نها اجمللس الوطين يف ع يعلن الوزارية يف إطار وضعها اخلاص ضمن التنسيق املؤسسايت، أهنا تؤيد مبدئيا كافة املواقف اليت
وبصفة خاصة ما يتعلق ابلرصد وعمل آلية الوقاية من التعذيب ومالحظة ضماانت احملاكمة العادلة.  ،جمال التدخل احلمائي

عالية  ودةابتدأ مع ج ،قول مغريب كبريوهي محاية حقوق اإلنسان،  تعزيز التجزيئية أن يدركه، منهج ال وإمجاال، إن ما
كما أن   ،يف االنضمام الدويل ويف تتبع مستلزماته ويف إجراء العمليات اجلراحية والعدالة االنتقالية، عنواهنا األبرز املنسوب

 صل لرغبات ومناشدات وطلبات اجملتمع املدين. ضخم يف التعدد املؤسسايت يرجع يف األال ستثماراال
ال غىن عنه إلجراء تقييمات معمقة حول وضعية حقوق  وال شك أن النقاش احلقوقي العمومي، مدخل أساسي ومصدر

ية، يف هذا الصدد التوقف على مثالني، ابلغي األمه اإلنسان، ستحتاج إليها سياسة حقوق اإلنسان بصفة دائمة، وميكن
علق حبرية التعبري يتو األول ، وتقابليلنقاش رصني  امن حيث الصورة والشكل، إبحلاح واسع النطاق، دون أن خيضعثران يستأ

. وتطويراً  بناءً و مبواصلة اإلصالح الدميقراطي وبدورها فيه نقدًا وعالقة ذلك دميقراطية انشئة بلدان كبواسطة الصحافة يف 
ويتعلق أبحداث احلسيمة اليت تعد بدون شك أكرب انتفاضة ممتدة املستوايت غري مسبوقة يف اتريخ املغرب املستقل،  الثاين

ل وألول مرة على األق عدت حول األحداثوقد أ   .واجهتها الدولة على غري سياستها، زمن ماضي االنتهاكات اجلسيمة
 ع األسفاملندوبية الوزارية، هل جرى نقاش حوهلا؟ مآخر لس الوطين و للمج تباينة األبعاد، من بينها تقريرمخسة تقارير م

يف حني كان إبمكان ذلك، لو جرى أن يكون مفيداً لالحنباس املعنوي املتكرر  !وكأن األمر يتعلق حبوار الصم !الشديد ال
 على استعادهتم حلريتهم.  الذي يعرفه امللف ولفائدة املعتقلني حيث سيساعد

 الثامن : عدم قدرة املقاربة التجزيئية على مواكبة التطور الدويل يف جمال التدخل احلمائيالتعليق 

تورد كلمة العدد قوال غريبا يف شأن مرجعية التدخل احلمائي، عندما صرحت، يف سياق اعتبارها املندوبية اتبعة للجهاز 
اإلنسان؟ أي أهنا ستكون خصمًا وحكمًا يف  احرتامها حلقوقاحلكومي، " هل ستصدر احلكومة تقارير دورية عن مدى 

 نفس اآلن وهي ممارسة غري مسبوقة وال مقبولة دوليا".
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ات دولية يوحقا هذا القول مستغرب من مجيع األوجه، ألنه ظاهراي ويف العمق غري مواكب للتطورات املعيارية املتعلقة آبل
بية بشأهنا من املمارسات تجربة املغر الواليت تعترب  ،املتابعة"اآلليات الوطنية للتنفيذ واإلبالغ و استقر الوصف عليها ب "

الهتمام الدويل هبذه يتميز ا الفضلى، السباقة لوضعها، واليت مل يكن امسها إال املندوبية الوزارية املكلفة حبقوق اإلنسان.
طرق تتبع إعمال  ىقع يف ملتقاً لكون هذه اآلليات تنظر اآلليات بكونه موضوعا مستجدا من حيث التفكري االسرتاتيجي، 

وقد بسطنا يف معرض هذا احلوار ما يتعلق ابلتجربة املغربية من خالل املندوبية  .التزامات الدول يف جمال حقوق اإلنسان
 وهو ،ة حقوق اإلنسانمحايفإن أوىل انشغاالهتا هي  ،وألهنا تقع يف ملتقى الطرق بني املؤسسات والسلط يف الدول الوزارية.

انتها وسط اندي ومك ممارساهتا، ومسعتهادية خطاابهتا ومشروعية وجالتزامات الدول  ألنه خيص يف املقام األول أمر طبيعي
زانً لتقييم تعد املؤشر األبرز واملقياس األكثر و  قلب سياسة حقوق اإلنسان وهي يفابختصار ألن احلماية الدول الدميقراطية 

 .أوضاع حقوق اإلنسان
ن ابب " ممارسة غري مسبوقة وال مقبولة دوليا"، فإننا م عمل املندوبية الوزارية اعتبارها يفوألن كلمة العدد، ذهبت بعيدا 

 ديثيت العهد: مميتني حابجتاهات التفكري الدويل حول هذا املوضوع ابلذات من خالل وثيقتني أنذكرها  ،العلم ابلشيء
يدة مشاورات إقليمية بشأن اخلربات واملمارسات اجلتقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بشأن أوال، 

تأكيدات هامة، ب ،يفيدان هذا التقرير عالقة حبواران .26التتبعاملتعلقة إبنشاء وتطوير اآلليات الوطنية للتنفيذ واإلبالغ و 
 من بينها : 

اون ي بشأن تعاون الدول مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان والدراسة املرفقة املتعلقة بتعلمع"يعرف دليل املفوضية ال -
ية بوصفها هياكل وطن والتتبع، اآلليات الوطنية لإلبالغ 2016الدول مع آليات حقوق اإلنسان، الصادران يف عام 

تعاون معها، واإلقليمية حلقوق اإلنسان وال عامة تناط هبا مهمة تنسيق إعداد التقارير اليت تقدم إىل اآلليات الدولية
وتيسري تعقب متابعة تنفيذ االلتزامات الناشئة عن قانون معاهدات حقوق اإلنسان والتوصيات املنبثقة عن تلك 

 ".27اآلليات وتنفيذها على املستوى الوطين
شاركة وفق هنج يقوم على م "التوصيات املقدمة من النظام الدويل حلقوق اإلنسان لن تؤيت مثارها إال إذا نفذت -

ية وأضاف قائال إن اآلليات الوطنية هلا أمه". "احلكومة أبسرها، وأن التقدم احملرز يف هذا الشأن سوف يبلغ عنه
أساسية يف هذه اجلهود، وتسهم يف منع انتهاكات حقوق اإلنسان، وميكن أن تيسر إدماج التوصيات املتعلقة حبقوق 

 ."2030اإلنسان يف تنفيذ خطة عام 
"ويف بعض الدول، عينت اآلليات الوطنية بوصفها الكيان املكلف داخل احلكومة ابلقضااي املتصلة حبقوق اإلنسان،  -

وهي ترصد تنفيذ التوصيات الصادرة عن آليات حقوق اإلنسان. فعلى سبيل املثال، أوضح ممثل الفلبني أن اآللية 
البلد وجتمع بياانت عن مؤشرات حقوق اإلنسان. ومن األمثلة الوطنية ترصد مجيع جوانب حالة حقوق اإلنسان يف 

 ."اآللية الوطنية لغواتيماال، اليت تشار  يف متابعة اتفاقات السالم والقضااي االجتماعية األخرى
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وتشمل والية بعض اآلليات الوطنية أيضا تقدمي ردود الدولة الطرف إىل هيئات املعاهدات بشأن الشكاوى الفردية " -
ا ولكن على الرغم من أن بعض الدول، مبا فيها صربيا، تنظر يف توسيع والية آلياهت". "متابعة اآلراء والقراراتوضمان 

الوطنية لتشمل متابعة اآلراء والقرارات املتعلقة ابلشكاوى الفردية، فإن هذه املمارسة ال تزال غري منتظمة. ونبه بعض 
رت  فية للشكاوى الفردية على الصعيد الوطين يف الوقت احلايل قد ياملشاركني إىل أن عدم وجود متابعة مؤسسية كا

 ".فجوة تؤدي إىل حرمان بعض األفراد من الوصول إىل سبيل انتصاف فعال، وهذا من حقهم

 ضاأييتعلق أيضا، عالقة حبواران هذا القرار، الذي  ويفيدان، 2022 يف أكتوبرقرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان اثنيا، 
 ، ومن بني ما ورد فيه: التعاون الدويل لدعم اآلليات الوطنية للتنفيذ واإلبالغ واملتابعة تعزيزب

وإذ يشدد على مسؤوليات مجيع الدول وفقا مليثاق األمم املتحدة، عن احرتام ومحاية وتعزيز حقوق اإلنسان واحلرايت " -
 ."األساسية للجميع، دون متييز من أي نوع

ا التزاماهتا وتعهداهتا، مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان، يف تشريعاهتا الوطنية وسياساهتج دمتينبغي للدول أن " -
العامة، لضمان توجيه اإلجراءات اليت تتخذها الدولة على الصعيد الوطين توجيها فعليا صوب تعزيز ومحاية مجيع 

 ."جتاوزات حقوق اإلنسانحقوق اإلنسان واحلرايت األساسية، من أجل املسامهة يف منع انتهاكات و 
هذه اآلليات ميكن أن تيسر تعميم مراعاة االلتزامات والتوصيات املتعلقة حبقوق اإلنسان يف خطط العمل " -

والسياسات وبرامج العمل الوطنية واحمللية املتعلقة حبقوق اإلنسان، حسب االقتضاء، مما يسهم يف منع تكرار 
 ."انتهاكات وجتاوزات حقوق اإلنسان

مها أمران مرتابطان يعزز   2030وإذ يشري إىل أن تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها وتنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام " -
 ."اآلخركل منهما 

وإذ يؤكد أن اتباع هنج كلي إزاء مجيع التوصيات املتعلقة حبقوق اإلنسان، يكون متأصال يف اآلليات الوطنية للتنفيذ " -
 ."واإلبالغ واملتابعة

 اثلثا: إعالن مراكش 

  :28مراكش أشغال ندوة إليه خلصتونذكر عالقة ابلوثيقتني السالفيت الذكر مبا  

التشجيع على إحداث آليات وطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع، حتدد اختصاصاهتا ومهامها وفق أساس " -
 قانوين.

اآلليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع من  العمل على توفري الدعم السياسي والتقين واملايل الالزم لتمكني  -
 القيام أبدوارها ووظائفها.

 . احلث على تعزيز التعاون والشراكات الثنائية واملتعددة األطراف بني اآلليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع -
 تزام بضمان انتظامية عقد لقاءات سنوية لآلليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع.االل -
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إحداث شبكة دولية لآلليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع، تروم مأسسة التعاون والشراكة واحلوار وتبادل  -
هذه الندوة  لناظمة، بني اآلليات املشاركة يفاخلربات والتجارب، يتم التوافق بشأن صيغتها النهائية ومبادئها ا

 الدولية، وتبقى عضويتها مفتوحة هلذه اآلليات.
وضع تصور متكامل بشأن هذه الشبكة، يعهد إبعداده إىل اآلليات الوطنية بكل من الربتغال والباراغواي واملغرب  -

 الذي تتوىل آليته الوطنية تيسري تنسيق هذا العمل، على أن يتم عرضه للمناقشة واالعتماد خالل اللقاء املقبل. 
يات اآلليات األممية وحتليل املعطيات املرتبطة بتنفيذ توصالتشجيع على وضع وتطوير نظم معلومات لتدبري ومعاجلة  -

 واإلقليمية حلقوق اإلنسان، وتبادل اخلربات بشأهنا وتوفري الدعم واملساعدة التقنية الالزمة.
التشجيع على تطوير برامج دعم قدرات اآلليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع، وتقدمي املساعدة التقنية  -

 هلا. 
مواصلة التعاون مع مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ملواكبة املبادرات الرامية إىل تفعيل إعالن  -

 ."مراكش
ن ، القاضي أباحلكم على القول الغريب لكلمة العدد ، بناء على هذه الواثئق الدولية،ونرت  للقارئ النبيه واملهتم والباحث

 مسبوقة وال مقبولة دوليا".سة غري ممار "  التدخل احلمائي

 : دفاعا عن اجمللس الوطين حلقوق اإلنساناخلامسالرد 
ويبقى ملؤسسة، ايعترب ما ورد من تقييم ضمين أو صريح للمجلس الوطين حلقوق اإلنسان، يف كلمة العدد، ظ لم يف حق هذه 

أوردت تقييمات ختص شروط تطبيق العضوية يف اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، وغريها من االنتقادات  وقد .مثار استغرابنا
 ،اليت تكتسي طابع طعون وكأهنا صادرة عن فاعل سياسي يف قلب املشهد احلزيب. وال شك أن اجمللس الوطين، املعين هبا

 الباحث اجلامعي الرصني، من ميكنه الرد عليها. وكذا
املؤسسة الدستورية  ،اجمللس الوطين أن ،من منظور سياسة حقوق اإلنساناملندوبية الوزارية املكلفة حبقوق اإلنسان، نعترب يف 

يف السياسية الوطنية  اً ساسيأ ، فاعالً هبا املشهودة له اليت حتتل الصدارة يف املشهد السياسي احلقوقي املغريب، أبعماله وأدواره
ا املنظور تعترب املندوبية ومن هذ بصفته االستشارية ال غري. ،يف إطار التعاون مع التنسيق املؤسسايت اً حلقوق اإلنسان، وشريك

 .دانيف بال أنه ميثل قيمة الرتصيد املعنوي واالعتباري ملسرية دولة القانون وللتطور اجملتمعيالوزارية، 
وعلى هذا األساس، يتحدد هنج املندوبية الوزارية، أوال، يف الدفاع عن مكانته وأدواره ووظائفه، واثنيا، يف دعم مجيع أعماله 

ما ك  على مستوى األحباث والتحقيقات ومالحظة ضماانت احملاكمة العادلة. ،اليت ينتهي إليها يف جمال التدخل احلمائي
يف  إبداء الرأي يف كل ما ميكن أن يدعم عمل اجمللس، نظرا لكونه واملندوبية عضوينيف ، يتحدد هنج املندوبية التضامين هذا

ويعكس يت. على مستوى عضويتها داخل التنسيق املؤسسا تلتزم به املندوبيةالسياسة الوطنية حلقوق اإلنسان، وهذا النهج 
 العملية هلذا التصور:   تقرير االستعراض اخلاص للمندوب الوزاري املكلف حبقوق اإلنسان، الصور

 29 :"وتربز جتليات أزمة تطور نظام محاية حقوق اإلنسان، من خالل املظاهر اليت تعكسها املالحظات اآلتية"
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، أن توصيات اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، مل حتظ ابالهتمام املطلوب من طرف السلطتني يالحظ، املالحظة األوىل"
احلكومية والربملانية، سواء تعلق األمر ابحلوار أو اإلعمال أو التتبع، وغالبا ما نظر إليها بكوهنا ذات طبيعة استشارية وأن 

ات يف دائرة توى الفاعل احلكومي، ظلت التوصيات واملقرتح. فعلى مسواألخالقيةقيمتها تبقى يف حدود اجلوانب املعنوية 
واء على مستوى س ،عدم إيالء االعتبار الواجب، رهينة للمواقف السياسية وللسياقات. كما مل حتظ مبا تستحق من أولوية

العملية التشريعية ذات االرتباط حبماية حقوق اإلنسان وسيادة القانون، أو على مستوى املراقبة الربملانية ألعمال احلكومة، 
وخاصة داخل جلنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان، هذا رغم مذكرات التفاهم املوقعة بني جملسي الربملان واجمللس الوطين 

 . "يف هذا الباب حلقوق االنسان

، يف الوقت الذي كان فيه الدستور 2011، تراجع التدخل احلمائي املؤسسايت، منذ سنة كما يالحظ،  املالحظة الثانية "
لقيم احلماية ويعلي من منسوهبا ويؤسس آلليات إعماهلا، وكذا يف نفس الوقت الذي ارتفع فيه منسوب  يؤصلاجلديد 

 2011اشتبا  التنسيق املؤسسايت املرتفع احلرارة مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان. وهكذا مل يصدر اجمللس الوطين منذ 
ة اإلنسان. وستعيد املؤسسة الوطنية االعتبار للموضوع منذ بدايتقارير سنوية حول وضعية محاية حقوق  2018ولغاية هناية 

، كما ورد يف املعطيات النوعية من اجلزء الثاين من القسم األول من هذا التقرير. وينطبق األمر نفسه على املندوبية 2019
ارسة االتفاقية يف اجملال ة ابملمالوزارية املكلفة حبقوق اإلنسان، يف الوقت الذي اكتفت فيه ابلتفاعل مع املعطيات املتعلق

 احلمائي.
لقد كان من نتائج هذا الغياب، سيادة غموض بشأن صورة بالدان يف جمال احلماية وبقاء التواصل مع انشغاالت الرأي العام 

املواقف  ةأدى غياب ذلك إىل سيادة القراءات األحادية اجلانب وطنيا، وهيمن ،احلقوقي والدويل متواضعا للغاية. ويف اجململ
  ."املضادة لبلدان يف بعض األوساط، خارجيا

 وختاما
 إلنسان والدميقراطيةومركز دراسات حقوق ا احلبيب بلكوش األخإننا يف املندوبية الوزارية املكلفة حبقوق اإلنسان، نقرتح على 

شراكة خاصة تستهدف مأسسة احلوار، وقد تكون بدايتها استمرار هذا احلوار، وذلك بتنظيم مائدة أو أكثر حول موضوعاته 
كون ذلك يف فضاء مع املعرفة احلقوقية، وأن ي الرصني املطروقة وغري املطروقة، مبشاركة ابحثني وخرباء مشهود هلم بتعاطيهم

والفلسفة  ةرفيا حيث منابر تدريس علم السياسة وحقوق اإلنسان، جتد جذورها معجامعي، ألن موضوعات الدولة والسياس
مية هلذا املرتبطة هبا. ونؤكد أن املندوبية مستعدة للتكفل بكافة املتطلبات التنظي والقانونية السياسية والعلوم االجتماعية

عرفة إىل اجملتمع املدين واالهتمام ابخلربة وامل من ابب اإلميان جبدوى احلوار والنقاش العمومي، وأمهية االنصات املوضوع
 .احلقوقية

 


